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GİRİŞ 

16. yy. ve 17.yy.la birlikte feodalitenin yıkılması ve yerine merke· 

zi devletlerin kurulması, beraberinde egemen devlet kavramını gündeme 

getirmiştir. Bu şekliyle egemenlik sınır tanımaz üstün iktidar anlayışı hiçi· 

minde algılanıyordu. Zamanla devletlerin egemen eşitliği ilkesi, devletler 

arası ilişkilerde de benimsenmiştir. Böylelikle tüm devletlere ayırım yapıl· 

maksızın aynı hukuksal statü tanınmış ve sonuç olarak devletlerin hak ve 

yükümlülüklerinin içerik ve kaynaklarının aynı olduğu konusunda uluslara

rası camiada bir görüşbirliği sağlanmıştır. Devletlere tanınan eşit hukuksal 

statü ise beraberinde başka devletlerini ve dış işlerine müdahale etmeme 

prensibini getirmiştir. 

Milletler Cemiyeti daha sonra B.M. Teşkilatının kurulmasıyla bir

likte devletlerin egemenlik sahası, ulusal yetki kavramıyla sınırlı kalmak 

koşuluyla belirlenmiştir. Artık devletler yalnızca bu sınırlar içinde özgürce 

hareket edebileceklerdir. Bunun dışındaki alanda devletler milletlerarası 

hukukun kurallarına uymak zorunda olacaklardır. 

Bu tezde Panama Cumhuriyetine karşı Amerika Birleşik Devletle

rince gerçekleştirilen askeri müdahale bu bağlamda incelenmeye çalışıla

caktır. A.B.D.nin Amerika Kıtasında uyguladığı siyaset 1823 yılında ilan 

edilen Monroe Doktrini ile belirlenmişti. Bu doktrine göre ne A.B.D., 

Avrupa Kıtasındaki işlere karışacak ne de Avrupa, Amerika kıtasının işleri

ne karışacaktı ve ayrıca Amerika kıtasında diğer devletler lehinde sömürge 

tanınmayacaktı. Bu politika ile A.B.D., Amerika kıtasında hiçbir dış etki 

olmadan istediği siyaseti uygulanmaya çalışıyordu. Bu doktrinden yüzyet-
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miş dört yıl sonra Panama Cumhuriyetine karşı girişilen eylem, işte bu 

doktrinin bir yansımasıdır. 

Panama ile A.B.D arasında 1977 yılında imzalanan anlaşma gere

ği Panama Kanalının işletilmesi 1999 yılının sonunda Panama'ya geçecekti. 

Bu anlaşmayı istemeyerek akdetmek zorunda kalan A.B.D., kanal üzerinde

ki yetkileri tekrar ele geçirebilmek amacındaydı. Bunu da yine Kanal Ant

laşmasında yer alan 11 Kanal'ın korunması ve savunulması amacıyla müdaha

le" hakkına dayandırmak istiyordu. Panama Cumhuriyetinin başında 

A.B.D. 'ye bağımlı bir kişi, bu ülkenin amacına kolayca ulaşılmasında kendi

sine destek olacaktır. Hele bir de bu kişi kirli işlere girmişse iş daha da 

kolaylaşacaktır. Fakat bu kişi farkedilmeden bir güç odağı haline gelmişse, 

bir şekilde siyaset sahnesinden çekilmesi gerekir. İşte A.B.D'nin yaptığı 

müdahale bu amaca yönelikti. 

A.B.D. 'nin 1989 yılı sonunda gerçekleştirdiği askeri müdahale 

herhangi bir uluslararası örgütün bu yöndeki bir kararına dayanmamakta

dır. Gerçekleştirilen bu müdahale ile Panama Ulusal Meclisince göreve 

getirilen Noriega'nın görevine son verilmiştir. 

2.6 milyon nüfusuyla Türkiye'nin onda biri oranında toprak par

çasına sahip bir Orta Amerika ülkesi olan Panama Cumhuriyeti ile, Sovyet

ler Birliği'nin dağılmasından sonra dünyanın tek süper gücü konumuna 

gelen ABD arasındaki ilişkiler, 19. yy ortamında değerlendirilirse, bu çağ

da devletlerarasında savaş, milli siyasetin bir aracı olarak kabul edildiği 

için ABD'nin istediği siyaseti Panama Cumhuriyetine karşı uygulaması son 

derece normal bir davranış olarak yorumlanabilirdi. Fakat günümüzde 

yukarıda belirtmeye çalıştığım ilkelerin yerleşmesiyle birlikte artık ege

menlik olgusuna veya güç politikasına dayanarak istedikleri gibi hareket 

etme hakkına devletler sahip değillerdir. 
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Bu çalışmada ABD'nin 20 Aralık 1989 yılında Panama'ya karşı 

gerçekleştirdiği askeri müdahalenin oluŞum süreci ve dolayısıyla ABD ile 

Panama Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler aktarılmaya ve bu müdahaleyi mil

letlerarası hukuka göre değerlendirmeye çalışılacaktır. Fakat müdahale 

olgusunu değerlendirmeye başlamadan önce egemenlik kavramı ve bu kav

ramın tarihsel süreçte gelişimi irdelenmektedir. Daha sonra bir diğer 

hukuksal kavram olan müdahale etmeme prensibi ve bu prensibin ilk ola

rak yer aldığı uluslararası antlaşmaların içerikleri ortaya konulacaktır. 

Çalışmanın temel aktörü Panama Cumhuriyeti olduğu için bu 

hukuksal kavramların açıklanmasına müteakip Panama'nın stratejik konu

mu genel bakış açısıyla değerlendirilecektir. 

Bir sonraki başlık altında da Panama Cumhuriyeti ile Amerika 

Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri analiz etmeye çalışılacaktır. Burada 

ikili bir ayrıma gitmek gerektiği düşüncesindeyiz. İlk olarak Panama ile 

ABD arasındaki ilişkileri genel hatlarıyla tarihsel süreçte incelenmeye çalı

şılacaktır. Bu alt başlıkta, Panama Cumhuriyetinin kuruluşundan 1977 yılı

na kadar ki periodu incelenecek. İkinci alt başlıkta ise Noriega ile ABD 

arasındaki ilişkileri aktarmaya çalışılacaktır. Bu ikinci alt başlığın açılması

nın nedeni, Panama Cumhuriyetine karşı girişilen askeri eylemin asıl muha

tabının Noriega olmasıdır. Bu alt başlıktaki konularda fazla detaya girilme

den önemli görülen bilgileri aktarmakla yetinilecektir. Aynı başlıkta 

ABD'nin Panama'ya karşı giriştiği eylemi anlatılacaktır. Birinci bölümün 

son başlığında ise müdahale sonrası Noriega'ya karşı ABD'nin tutumuna 

değinilecektir. 

İkinci bölümde ise Panama Cumhuriyetine karşı girişilen eyle

min uluslararası antlaşmalara göre değerlendirilmesi yapılacaktır. Burada 

temel metin olarak Birleşmiş Milletler Şartı ile bu şartı temel alarak hazır

lanan "Devletlerarası Dostane İlişkiler ve İşbirliği İle İlgili Milletlerarası 

Hukuk Prensiplerine Dair Bildiri"(1970) ve "Devletlerin İç İşlerine Karış

manın Reddi ve Bağımsızlığın ve Egemenliğin Korunmasına Dair Bildiri'le

rin ( 1965) konuyla ilgili maddelerini ana hatları ile belirttikten sonra 



4 

ABD'nin Panama Cumhuriyetine karşı giriştiği asker eylemi bu bildiriler 

çerçevesinde yorumlamaya çalışılacaktır. Aynı metodu 1933 tarihli "Devlet

lerin Hakları ve Yükümlülüklerine Dair Montevideo Antlaşması" ve "Ame

rikan Devletleri Teşkilatı Şartı"na da uygulamaya çalışılacaktır. Bunlardan 

öncede 1928'de hazırlanmış olan devletlerarası silah kullanımını yasakla

yan ve uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümleme yükümlülü

ğünü devletlere getiren ve daha sonra içerdiği hükümler milletlerarası 

teamül kuralları gibi kabul gören "Paris Misakı 11 na değinilecektir. Fakat bu 

misakın içeriğine daha sonra aktarılacak uluslararası antlaşmalarda da yer 

verildiği için tekrara mahal vermemek amacıyla ABD'nin eylemini bu misa

ka göre değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte sonra ki antlaşmalarda 

bu kuralların içeriğinin ABD'nin eylemine uygunluğunu tartışılacaktır. 

Konuyla ilgili hükümler getiren antlaşmalar pek tabii ki bu çalış

mada incelemeye çalışılan antlaşmalarla sınırlı değildir. Fakat konuya 

özgülenebilecek temel metinlerin bunlar olduğu saptandığı için çalışmada 

bu antlaşmalarla yetinilecektir. 

Bir sonraki başlıkta ise Panama'ya karşı girişilen eylemi uluslara

rası insan hakları ile ilgili hükümler getiren, uluslararası metinlere göre 

incelenecektir. Bunu yapmanın nedeni müdahale zamanı ABD hükümetinin 

hukuk danışmanı olan D'amato'nun, eylemin uluslararası insan haklarına 

göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmesidir. Bundan dolayı konuyla 

ilgili ayrı bir başlık açma gereği görülmüştür. Konuyla ilgili gerek evrensel 

gerekse bölgesel antlaşmaları inceledikten sonra, ABD'nin eylemin meşru 

dayanaklarını bu metinlerde bulup bulamayacağını tartışılacaktır. 

Uluslararası antlaşmalara göre konuyu değerlendirildikten sonra 

ABD Başkanı Bush'un müdahale üzerine gerek kongreye gerekse halka kar

şı yaptığı beyanatlarda gösterdiği dört gerekçeyi irdelenecektir. Bu gerçek

lerden bir tanesi olan "Panama'da yaşayan ABD Vatandaşlarının Korunma

sı" başlığı altında meşru müdafaa olgusunu analiz edilecektir. Pek tabii ki 

tek başına bile bir tez konusu olabilecek meşru müdafaa olgusunu dört-beş 

sayfada incelemek olanaksızdır. Bu çalışmada meşru müdafaayı ABD'nin 
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eylemine uygulanabilecek kısmıyla sınırlı tutulacaktır. Son olarak ta bu 

müdahaleye karşı uluslararası örgütlerin ve bölge devletlerinin tepkileri 

aktarılacaktır. 

Bu çalışmadaki tek amaç dünya insan hakları savunuculuğuna 

soyunmuş olan bir süper devletin, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleş

tirdiği bu askeri eylemin gelişim sürecini, müdahale zamanını ve bunların 

hukuki dayanaklarının olup olmadığını incelemektir. Bunu yaparken de 

gerek ABD Başkanının gerekse ABD yönetiminin tüm yetkili sahışlarının 

beyanatlarını temel alarak konu analiz edilmeye çalışılmıştır. 
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!.BÖLÜM 

A- HUKUKSAL BOYUT 

1- DEVLETLERİN EGEMENLİÖİ KAVRAMI 

Bir devletten bahsedebilmemiz için sözkonusu organize topluluk

ta mutlaka egemenlik öğesinin bulunması gerekir. Bu anlamıyla egemenlik, 

kendi hukukunu yaratma ve uygulama otoritesini, belirli bir toprak dahilin

de yürüten merkezileşmiş iktidarın kendisini ifade eder(l). 

Egemenlik tarihsel süreçte önce mutlak ve sınır tanımaz bir ikti

dar anlayışı olarak kavrandı. Bu durum özellikle 16. ve 17. y.y.'lar arasın

da prenslerin, feodal beylere ve papalığa karşı kazandıkları zaferin sonu

cunda ortaya çıkmıştı. Bu çağlarda devletler esas itibarıyla egemen oldukla

rı için kendi üstlerinde, kendilerine uyulması mecburi emirler verebilecek 

yüce bir otoritenin tanınamayacağını, aksi taktirde egemenliklerinin ve 

dolayısıyla devlet niteliklerinin yok olacağına inanırlardı. 

Fakat eg<::men devletlerden oluşan milletlerarası toplumla bera

ber egemenlik anlayışı artık klasik şekilde algılanmasından sıyrılarak dev

letlerin egemen eşitliği ilkesine saygı gösterilmesi şeklinde kabul gördü. 

Bu da egemenliğin ham şekli olan ve sınır tanımaz iktidar anlayışından ege

menliğin belirli şartlar altında anlaşılması gerektiğini belirten sınırlı bir 

egemenlik anlayışına geçişi meydana getirdi. Bu sayede uluslararası arena

da bir kaos yaşanmaması amaçlanıyordu. Bugün gerek doktrinde gerekse 

tatbikatta egemenliğin kazandığı anlam devletlerin, ancak devletler huku-
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ku çerçevesinde hareket serbestisidir(2). Bu sınırlar içinde devlete tanınan 

üstün iktidara göre ulusal sınırlar içinde. devletin yetki ve söz sahibi oluşu 

iç egemenliği, milletlerarası arenada devletin yalnızca kendi taahhütleriyle 

sınırlandırılması ise dış egemenliği oluşturur. 

a) Egemenlik Kavramının Düşünce Tarihindeki Algılanış Biçimleri 

Egemenliğin tarihi gelişimine bir göz atacak olursak şöyle bir 

süreçle karşılaşırız: 

Devletin egemenliği konusunu düşünce tarihinde ilk olarak ele 

alan J ean Badin modern devlet kavramının oluşmasına katkıda bulunmuş

tur. Bodin, devletin temel özelliğini egemenliğe sahip olmasında bulur. 

Bodin'e göre egemenliğin belirtisi, yönetenlere danışmadan yasa

ma yetkisini kullanmak, bir üstün, bir eşitin ya da bir astın rızasını alma

dan toplu olarak ya da teker teker yurttaşların hukukunu belirlemektir. 

Kralın özgürlüğü kendi yaptığı yasalarla bile sınırlandırılamaz(3). Bodin 

devletin egemenliğinin mutlak, sürekli, bölünmez ve devredilemez olduğu

nu belirtir. Egemen, eylem ve kararlarında tam anlamıyla özgürdür ve ege

menliğin sürekliliği sayesinde Bodin modern devlet kuramına katkıda 

bulunmuştur( 4 ). Egemenliğin pratik hayatta görülebilmesi için, bir kişi 

veya bir grup elinde somutlaşmalıdır. Bunun içinde kriter; yasa yapma yet

kisinin kimin elinde olduğuna bakmaktır. Egemenliğin sınırlayıcı faktörleri 

arasında özel mülkiyet vardır. Aynı zamanda egemen doğal yasalarla bağlı

dır. Doğal yasalar ise, adaleti içeren ve uyrukların özgürlük, mülkiyet, 

güvenlik, barış gibi haklarının saygı görüp korunmasını gerektiren, yazılı 

olmayan fakat insanın vicdanına sinmiş olan yasalardır(5). Burada asıl 

önemli olan husus doğal yasalar sayesinde, egemenin yaptığı antlaşmalar

dan tek taraf irade beyanı ile dönme hakkının olmamasıdır. Bu da bize ege

men devletin yaptığı antlaşmalar ile kendisini bağladığını ve uluslararası 

toplumda düzenin bu kurallar silsilesi sayesinde sözkonusu olacağını göste

rir. 
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Egemenlik konusunda diğer bir düşünür Hugo Grotios ise ege

menliği, eylemleri bir başkasının deneÜmine tabi olmayan, yaptıkları bir 

başkası tarafından geçersiz kılınamayan güç odağı olarak tanımlar(6). Bu 

egemenliğin ortak taşıyıcısı devlettir. Özel taşıyıcılar ise her ulusun yasala

rı ve görenekleri uyarınca ya bir kişidir ya da daha çok kimsedir. Grotios'a 

göre de egemenlik, sınırsız, mutlak, tek ve bölünemezdir. Bunun sonucu 

olarak ta dilediği zaman iradesini değiştirebilir. Egemenlik doğal hukukun 

bir uzantısıdır, doğal hukuk ise eşyanın tabiatından, insanın doğasından 

kaynaklanan zorunluluktur. Bütün krallar açıkça söz vermemiş olsalar dahi 

doğal hukuka, tanrısal hukuka ya da uluslararası hukuka uygun davranmak 

zorundadır(?). Uluslararası hukuk ise, her devletin çıkarını değil, devletle

rin evrensel birliğinin çıkarını gözönünde tutmaktadır. Kral (yani egemen) 

söz vermiş ise bu söz ile bağlanmıştır. Verilmiş bir söze (antlaşmaya) aykı

rı olarak yapılan her eylem haksızdır. Bu bağlayıcılık o derece geniştir ki; 

bir kralla yapılmış antlaşma bu kral ülkesinden kovulmuş olsa da geçerlili

ğini korur. Böylece devletin devamlılığına temas edilmiş ve bir devletin 

kendi hür iradesiyle yaptığı bir antlaşmanın kapsadığı hükümler doğrultu

sunda hareket etme mecburiyeti getirilerek, devletin egemenliği kısıtlanır. 

Buradan çıkarılan sonuca göre uluslararası arenada devletin kendi iradesiy

le girdiği ilişkiler sonucu egemenliğin sınırlanması hali dışında devlet ken

di egemen yetkilerini rahatlıkla kullanabilir. 

Thomas Hobbes'a göre de, bir devlet iç savaşa sebebiyet verme

mek amacıyla merkezi otoriteyi egemenlikle donatma ihtiyacı duymuştur. 

Hobbes egemenliğin özelliklerini ise mutlak, sürekli, bölünmez yasa yapan 

ve yaptığı yasalarla bağlı olmayan bir ~üç olarak görür ve "egemenin kimse

nin karşı koyamayacağı hatta tartışılamayacak mutlak bir erke sahip olma

sı, insanların barış içinde yaşayabilmesi için zorunlu bir koşuldur(8)" diye

rek, egemenliğin mutlaklılığının en sert anlamda anlaşılması gerektiğini 

belirtir. Hobbes devletler arasında bir doğa durumunun (kuralsızlıklar orta

mı) sözkonusu olması nedeniyle devletlerin savaşlarla egemenliklerini en 

üst düzeyde tutmaları gerektiğini belirtmiştir. Böylece devletin iç hukukta 

mutlak olan egemenlik erki uluslararası toplumda geçerliliğini koruyacak

tır. Egemen devletin tek sınırlayıcısı ise doğal yasalardır. Bunlar ise evren-
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sel, değişmez ve yazılmamış olan insan aklının bulabileceği ahlaksal kural

lardır. 

Anlaşılacağı üzere Badin ve Hobbes egemenliği devletlerin iç 

hukuk sorunları olarak ele alıp incelemişlerdir. Bu anlamda egemenlik 

uluslararası arenada güçlü devletin egemenliğini güçsüz devlete kabul etti

rebilmesi için devamlı bir çatışma ortamı yaratacaktır. Grotios ise iç ege

menliğin yanında dış egemenlik konusun da ele alarak devletlerarası ilişki

leri bir sistemati3e oturtma çabası içine girmittir. 

Egemenlik sorununu tartışan siyasal düşünürler pek tabii ki bu 

düşünürler ile sınırlı değil. Fakat yukarıda egemenlikle ilgili görüşlerini 

aktarmaya çalışılan düşünürler bu konuda köşe taşları olarak kabul görmek

tedirler. Bu düşünürlerin yanı sıra, İtalyan ulusal birliğinin ve merkezi bir 

devlet anlayışının kurulabilmesi için çaba sarf eden Machevelli'de her ne 

kadar, direkt olarak egemenlik anlayışından söz etmese de, Devleti yönete

cek olan siyasal iktidara tanınmasını istediği yetkiler bize, mutlak egemen

lik anlayışını anımsatmaktadır. 

J.J.Rousseau ise egemenliğin halka ait olduğunu belirterek 

demokrasinin temel ilkelerinden birine parmak basmaktadır. Halka ait 

olan egemenliğin tek kaynağı toplumdur. Sosyal sözleşmeyle oluşan bütün, 

üyeleri üzerinde mutlak bir iktidarı vardır. İşte genel irade ile belirlenen 

bu iktidara egemenlik denir(9). 

Sieyes ise egemenliğin ulusta olduğunu ve bu egemenliğin, ayrıca

lıklı kollardan oluşmayan ulusal meclisler aracılığıyla gerçekleşeceğini 

belirtir. Egemenlik hakkı özde ulusun halkı olmakta, halkın temsilcileri 

olarak belirli kalıplar içinde hareket edebilmektedirler. 



b) Egemenlik Alanı 

(1 )- İç Egemenlik 
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İç egemenlik devletin ulusal sınırları içindeki yetkisini ifade 

eder. Bu anlamıyla egemenlik, devletin ülke sınırları içinde bütün öteki 

sosyal ve siyasal gruplara karşı olan üstünlüğünü ifade eder. Anayasal açı

dan egemenlik, devlet hayatının hukuk düzenini belirleyen en yüksek irade

dir(lO). Bu nedenden dolayı da egemenlik anayasadan üstündür ve devle

tin bir unsurudur. 

Egemenlik üç meşru kaynağa dayanır. Bunlar, "tanrı", "kuvvet" 

ve "halk"tır(l 1). Meşru kaynağını halka dayandıran demokrasi bunların 

sonuncusudur. Tek kişinin yönetim biçimi olan monarşi ile bir grubun yöne

tim şekli olan oligarşi kaynağını tanrıdan alabileceği gibi, kuvvet politika

sından da alabilir. Egemenlik kaynağını aldığı olguya göre uygulama şekil

lerinde farklılaşmalar yaratır. Bu çalışmada egemenliğin meşru kaynağını 

halka dayandıran demokratik yönetimler gözönünde bulundurulacaktır. 

Bu bakış açısıyla egemenlik kendi içinde S tane önemli öğeyi taşı

maktadır. Bu öğeler, asli, en üstün, tek, bölünmez ve hata yapmaz yani 

yanılmaz hukuki iktidar anlayışını ortaya koymaktadır(12). Egemenliğin 

bir devlet içerisinde asli olması, egemenliğin başka bir iktidarda alınmadı

ğının ifadesidir. Bu asli iktidarın somut emirler verip uygulatması ise onun 

"en üstün" olduğunu gösterir. Bu anlamda devlet içerisinde birçok iktidar 

vardır ancak, bunlar onun içinden çıkmışlardır ve bu da üstün olduğu gibi 

"tek" olduğunu da gösterir. Tek olma özelliği onun rekabeti kabul etmeme

sinin de bir ifadesi olduğu gibi egemenliğin bölünemezliğini de ortaya koy

maktadır. Yani egemenliği parçalara ayırırsanız rekabet doğmakta bu ise 

egemenlik anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Son olarak da egemenliğin başı 

boş bir kudret olmadığı, bir hukuk düzenine bağlı olmasını ve bireyle ve 

topluluklar tarafından hukuk kuralı koymaya yetkili olarak kabul edilmesi 

egemenliğin yanılmaz hukuki iktidar anlayışını ortaya koymaktadır. 
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Bu anlamı ile bir devletin ülke sınırları içinde Anayasa başta 

olmak üzere dilediği hukuk normunu ihdas edebilmesi, yabancı devletlerle 

ilişkiye girip girmemekte seçim hakkına sahip olması, ülke içi ticarette 

aksine bir antlaşma olmadığı taktirde dilediği gibi düzenlemesi, ulusal 

savunma ve güvenlik gibi hususlar ile iç egemenlik kavramının içinde yer 

almaktadır. 

Önceki sayfalarda egemenlikle ilgili düşünceleriyle sınırlı kalın

mak kaydıyla incelenmeye çalışılan düşün adamlarından Jean Bodin ve Tho

mas Hobbes bu başlık altında anlatılan iç egemenlik kavramına eğilmiş ve 

bu kavramı temellendirmek istemişlerdir. 

Günümüzde İnsan Hakları Hukuku ve Milletlerarası antlaşmala

rın, Anayasaya aykırılığının ileri sürülememesi gibi temel kurallar varken 

iç egemenlik dış egemenlik ayrımında kesin çizgilerle çizmek oldukça zor

dur. 

(2)- Dış Egemenlik 

Dış egemenlik kavramı içerik olarak, devletin uluslararası alan

daki yetkilerini ifade eder. Bu anlamıyla egemenlik kavramını inceleyen 

Hugo Grotious, egemenliği uluslararası uyarlamaya çalıştığında bunun bir 

bütün olmayıp taksim edilebileceğini ilk defa belirtmiştir. Ona göre devlet

ler, uluslararası arenada kendilerine konulan sınırlar dışında, egemenlik 

yetkilerini serbestçe kullanabilir. Böylece egemenlik artık, uluslararası 

hukuk tarafından tespit edilen şekliyle, devletlerin yetkilerini kullanabile

cekleri yetki alanını ifade ettiği bir kavramdır. Bu anlamda devletlerin bir

birleriyle olan ilişkilerinde, bir diğer devletin baskısı ve karışması olma

dan dilediği gibi uluslararası hukuk çerçevesinde hareket serbestisini belir

tir. Devletler uluslararası arenanın diğer üyeleriyle eşit haklara sahiptirler 

ve kendilerine bu yönde davranılmasını isteme hakkını da ellerinde bulun

dururlar. Tüm bu nedenlerden dolayı egemenlik kavramı bu boyutuyla iç 

hukuktaki egemenlik olgusuyla bağdaşmamaktadır. 
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Milletlerarası hukukta devletlerin mutlak egemenliğinden bahse

dilemez. Çünkü uluslararası arenada devletlerin yetkilerinin, mutlak ve 

her türlü denetim dışında olduğu şeklinde yorumlanması halinde, bu 

durum bir diğer devletin egemenliği anlayışı ile bağdaşamaz. Bu nedenden 

dolayı milletlerarası hukukta egemenlik, mutlak ve sınır tanımaz üstün ikti

dar anlayışı şeklinde tanımlanamaz. 

Milletlerarası hukuka göre devletteki egemenlik öğesinin "mut

lak egemenlik" şeklinde algılanamayacağı belirlendikten sonra, bu boşluğu 

"sınırlı egemenlik" anlayışıyla doldurmak ihtiyacı duyulmuştur. Sınırlı ege

menlikten anlaşılan, devletlerin 11 mutlak egemenlik" anlayışında olduğu 

gibi hukuk üstü bir kavram olarak algılanmasının bir yana bırakılarak, ege

menliğin ancak hukukun çizdiği sınırlar içinde bir iktidar şekli olarak 

yorumlanması mahiyetindedir(13). Buradaki sınırı ise milletlerarası hukuk 

çizecektir. 

Devletlerin egemenlik dinamikleri uluslararası hukuka göre 

tanımlanır. Buna göre devletler eşit ve yasal taraf olarak kabul edilir. Bu 

itibarla egemenlik devletlerarası ilişkilerde ve uluslararası organizasyonlar

da temel olgu olarak addedilip uluslararası hukuk tarafından tanımlanır. 

Devletlerin egemenliği ilkesinin tanınması ile ortaya ~ıkan sonuçlar şunlar

dır: 

1- Dış görünüşü itibariyle, devlet erki kendi toprakları üzerinde 

ve bu topraklar üzerinde sürekli yaşayan kişileri kapsar. 

2- Diğer ülkelerin münhasıran yetkisinde olan bölgelere (karış

mama) müdahale etmeme yükümlülüğü vardır. 

3- Yükümlülüklerinin bağlayıcılığı teamülü hukuktan ve tarafla

rın rızası neticesinde yaptıkları antlaşmalardan kaynaklanmaktadır(14 ). 

Devletlerin bununla egemenlik yetkisini kullanmada uluslararası hukukun 

getirdiği sınırlamalar dışında tam anlamıyla bağımsızdırlar. 
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Aslında hem teoride hem de pratikte egemenlik, düzenin ve şef

faflığın kurulmasını amaçlar, aksi takdirde dünyada çalkantılar ve düzensiz

liklerle karşı karşıya gelecektir(15). Gerçekten de Badin, Fransa'da merke

zi bir krallığın kurularak düzensizlik dönemine son vermeyi, Grotios, Fele

menk ülkesinin içinde bulunduğu durumumla ilgilenmiş, Hobbes ise yaşadı

ğı dönemin kargaşalarına bir çözüm bulma gayreti içindeydi. Machevelli 

İtalyan birliğinin kurulması, Rousseau demokrasinin temellerinin sağlam

laştırılması, Sieyes ise, üçüncü sınıfın (halkın) sorunlarına çare aramış 

olmaları, onları egemenlik kavramıyla ilgilenmeye sevk etmiştir. Bu anla

mıyla egemenlik günümüzde de uluslararası arenada belirli bir düzenin sağ

lanmasına hizmet etmek amacı ile ele alınıp yorumlanmaktadır. 

i) "Ulusal Yetki" Kavramının Sınırları 

Egemenliği sınırlı iktidar anlayışı olarak algıladıktan sonra, 

diğer bir sorun karşımıza çıkmaktadır. Bu da milletlerarası hukukta çizdiği 

sınırlar içinde devletlere tanınan serbestçe hareket edebilme sahasının kap

samıyla ilgilidir. Bu husus Milletler Cemiyeti Misakının 15/8 paragrafında 

belirtilen mühhar selahiyeti ve B.M.Şartı'nın 2/7 fıkrasında düzenlenen 

"ulusal yetki" olacak belirtilmiş fakat kavramların içeriği doldurulmamış

tır. Bu kavramın içeriği hakkında milletlerarası hukuktaki gelişmeler ve 

Devletlerin tutumlarının farklılığı nedeniyle doktrinde bir görüş birliği sağ

lanamadığı gibi, bu gerekçelerden ötürüde hani konuların ulusal yetki kav

ramı içinde bulunduğunu kazuist metodla sayma imkanı yoktur. 

Bu belirsizlik ortamını ortadan kaldırmak amacıyla konuyla ilgili 

bir sorun meydana geldiğinde, konunun ulusla yetki sahasına girip girmedi

ğinin tespit edilebilmesi amacıyla Edip Çelik üç kritere bakılması gerektiği

ni belirtiyor(16). 

a) Bir konu milletlerarası hukuk tarafından düzenlenmişse artık 

bu husus ulusal yetki alanından çıkmıştır. 
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b) Bir sorunun ulusal yetki alanı içinde bulunduğunda kuşku var

sa, bu halde milletlerarası organların yetkisi yönünde karar 

vermek gerekir. 

c) Anlaşmazlık konusunun, Devletin ulusal yetkisine dahil olup 

olmadığı hususu ilgili Devletlerden hiçbiri tarafından tek 

taraflı olarak çözümlenemez. 

Bu kriterlerin bize gösterdiği gibi dış egemenlik kavramının sınır

ları tam anlamıyla milletlerarası hukuk tarafından tespit edilmiş ve millet

lerarası hukukun düzenlemeyip de devletlere bıraktığı konular ancak "ulu

sal yetkin kavramı içinde mütalaa edilebilir. 

Günümüz bakış açısıyla konuya bakıldığında aslında egemenlik-

dış egemenlik ayrımının yerini nulusal yetkin kavramına bıraktığını görü

rüz. Çünkü "sınırlı egemenlik veya bağımsızlık kavramları" ile ifade edilen 

dış egemenlikte, devletlerin hareket kabiliyeti milletlerarası hukukun çizgi

leri ile sınırlı. Bu saha içinde devlet iç egemenliğini ileri sürerek istediği 

gibi hareket edemez. İç egemenliğin yetki sahasını bu anlamıyla milletlera

rası hukuk çizmektedir. Bir zamanlar devletin dilediği gibi vatandaşına dav

ranma hakkı bugün, Uluslararası İnsan Hakları gibi bir olgu nedeniyle 

sınırlandırılmış durumdadır. Yine uluslararası camiada genel kabul gören 

bir başka ilkede yukarıdaki tezi doğrularcasınadır. Bu da; Milletlerarası 

antlaşmaların, Anayasa aykırılığının ileri sürillemeyeceğidir. Çalışmada 

egemenlik teriminin içeriği yukarıdaki açıklamalarla sınırlıdır. 

c) Tarihi süreç içinde devletlerin egemenliklerinin sınırlandırılması

na yönelik uluslararası girişimler: 

Egemen devlet anlayışının uluslararası konferanslarda ve teşki

latlardaki kabulüne ve tarihsel boyutu içinde gelişimine bir göz atacak olur

sak şöyle bir tablo ile karşılaşırız. 
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Westphalia Antlaşmasında (1648); Roma-Germen İmparatorluğu

nun her hangi bir devletin üzerinde söz sahibi olamayacağı, antlaşmaların 

yalnızca egemen devletler arasında akdedilebileceği belirtiliyordu(l 7). Böy

lece devlet dışı faktörlerin anlaşmalara taraf olamayacağı belirtilmiş olu

yordu. Bu antlaşmayı, İngiltere ve Polonya dışındaki tüm Avrupa devletleri 

imzalamıştı. Westphalia antlaşmasından sonra Roma İmparatorluğunun 

hayali Avrupa sahnesinden silinmiş, Avrupa'da milli devletler sahneye gir

meye başlamıştı. Bunun önemi; imparatorluk nitelik olarak rakip tanıma

makta buna karşın devletler ise, yeryüzünde kendine benzer, merkezileş

miş ve egemenliğe sahip diğer teşkilat biçimlerinin varlığını ve onlarla bir 

şekilde ilişkiye girmeyi kabul etmelidir. Avrupa Devletlerinin bu antlaş

mayla egemenlikleri ve hukuki eşitlikleri kabul edilmiştir. Bu antlaşmadan 

sonra, her devletin bir ülkesi bulunması ve bu ülke üzerinde devlet yetkile

rinin mutlak olması esası, milletlerarası ilişkilerin yerleşmiş bir ilkesi hali

ne gelmiştir(18). 

Napolyon savaşlarından sonra Avrupa'da bir dengenin kurulabil

mesi için toplanan Viyana Kongresinde (1815), devletler hukukunda sonuç 

doğuracak kararlar alınmıştır. Bu kararlar kapsamına giren hususlar, mil

letlerarası nehirlerde seyrüsefer serbestisi, köle ticaretinin yasaklanması 

ve diplomatik temsilcilerinin hukuki statüleriyle ilgilidir. Bu konularda 

artık devletler egemenliklerini tarafların kendi iradeleriyle yaptıkları ant

laşmalar sınırlamaktaydı. Daha sonra bu kararlar diğer devletlerin de muta

bık kalmasıyla Devletler Hukukunda teamül niteliğini kazandılar(19). Viya

na'da toplanan Avrupa'nın devlet adamları yalnızca barış antlaşması yap

makla kalmamış, devletlerarası davranışları "anayasal" bir düzene bağlamış

lardır(20). Barışı sağlamak için sürekli kongreler yapmak ve kimi küçük 

devletleri "sürekli tarafsız" statüsüne sokmak bunlardan birkaçıdır. 

Paris Kongresine (1856) katılan tarafların hazırladıkları ve tüm 

ülkelere açık olan Paris Beyannamesi deniz savaşlarında tarafların uyması 

gereken kuralları içermekteydi. Bu beyanname, antlaşma niteliğini taşama

makla birlikte birçok ülke tarafından imzalandığı için deniz savaş hukuku

nun tarihsel gelişimine katkıda bulunmuştur. 
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1899 yılında Rus Çarı'nın çağrısıyla toplanan I.La Haye Konfe

ransıyla, milletlerarası uyuşmazlıkların ·çözümlenmesinde tahkim sistemi 

kabul edilmişti. Bu konferansta kabul edilen "Milletlerarası Uyuşmazlıkla

rın Barışçıl Yollardan Çözümlenmesi" hakkındaki sözleşme ile uyuşmazlık

ta taraf olan devletin serbest rızası ile oluşturulacak ad hoc Milletlerarası 

Tahkim Komisyonu, bir de Daimi Hakem Mahkemesi kurulmuştur. Ayrıca 

bu Konferansta kara savaşlarında uygulanacak kaideler tespit edilmiştir. 

il. La Haye Konferansında 1907 yılında 44 devlet temsilcisinin oluşturdu

ğu toplantıya büyük Avrupa devletlerinin yanı sıra küçük devletler de katıl

dı. Toplantıya katılan küçük ve büyük devletler egemenlik ilkesine dayana

rak Konferansta kendilerine eşit hak tanınmasını istemişlerdir. La Haye 

Konferansları ile devletlerin egemenlik hakları tanınmakla birlikte, kendi 

iradeleri ile bir uyuşmazlığın çözümünü üçüncü bir organa bırakma ve bu 

organın vereceği kararı kabul etme eğilimlerinin başlangıç noktası olmuş

tur(21). 

Birinci Dünya Savaşı sonrası Milletler Cemiyetinin oluşumuyla 

beraber, devletler o zamana kadar yalnızca kendilerine ait bazı imtiyazları

nı kendi rızaları ile bu örgüte bırakmaktaydılar. Her ne kadar Milletler 

Cemiyeti devletlerin egemenlik anlayışlarının üzerine inşa edilmiş olsa da, 

egemenliklerini kısıtlayıcı maddeler de içermekteydi. Milletler Cemiyeti 

Misakının 15. maddesine göre, karar alımında oybirliği şart olmasına kar

şın anlaşmazlık ile ilgili bir problemde anlaşmazlığa taraf olan devletin 

oyu dikkate alınmayacaktı. Misakın aynı maddesinin 8. fıkrasına göre ise 

"Taraflardan biri, anlaşmazlığın, devletler hukukunun kendi münhasır sala

hiyetine bıraktığı bir meseleye taalluk ettiğini iddia eder ve Meclis de 

bunu kabul ederse, Meclis bunu raporunda tespit eder, fakat hiçbir hal 

sureti tavsiyesinde bulunmaz". Burada dikkat edilmesi gereken husus, ulu

sal yetkinin ne olduğunu Devletler Hukukunun belirleyeceğidir. Bununla 

birlikte devletin egemenliği tam anlamıyla tanınmaktadır. Zaten Milletler 

Cemiyetinin birinci oturumunda Başkan Hymans "Milletler Cemiyetinin 

egemenliği yutacak veya vesayeti altına alacak bir üstün devlet olmadığını 

bir daha tekrarlamakta fayda vardır(22)" demek suretiyle Cemiyete üye 

devletlerin egemenlik sahalarına hiçbir şekilde müdahale edilmediğini 
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belirtmek istemiştir. 

Birleşmiş Milletler Şartının 1. maddesinde, teşkilatın amaçlarını 

gerçekleştirebilmesi için örgütün tüm üyelerinin egemen eşitliği ilkesi üze

rine kurulduğu belirtilmektedir ve örgüte ve üye devletlere bu ilke doğrul

tusunda hareket etme yükümü getirilmektedir. Yine B.M Şartının 25. mad

desine göre, teşkilat üyeleri Güvenlik Konseyinin kararlarını kabul etmek 

ve uygulamak konusunda anlaşmışlardır. Bu da veto hakkı olmayan ülkele

rin mutlak anlamda egemenlik haklarını sınırlayıcı bir maddedir. Çünkü 

veto hakkı olan beş daimi üye, bir konuyu kendi egemenlik haklarıyla ilgili 

görüyorsa zaten veto ederek aleyhlerinde ya da istemedikleri bir kararın 

çıkmasını engelleyebilirler. Oysa diğer üye devletler böyle bir hakka sahip 

değildirler ve Güvenlik Konseyinin kararına uymak zorundadırlar. Ayrıca 

Şartın 2/7. maddesinde ulusal yetki konusunda aynı antlaşmanın VII. bölü

münde düzenlenen husus haricinde, devletin egemenliğinin kısıtlanamaya

cağını belirtmiştir. Buradaki önemli hususlardan birincisi ulusal yetki konu

sunda tam anlamıyla bir görüş birliği olmaması ve kazuistik metodla da 

bunların sayılmaması nedeniyle, ulusal yetkinin içeriği tam anlamıyla belir

lenememesidir. İkinci olarak ta VII. bölümde "Barışın Tehdidi, Bozulması 

ve Saldırma Fiili Halinde Yapılacak Hareket" başlığı altında belirli şartlar 

altında devletlere karşı zor kullanmanın meşru zemine oturduğu durumlar 

belirtilmektedir ki herhalde bunlar mutlak anlamdaki egemenlik ilkesi ile 

bağdaşamaz. Bu şartın 94. maddesi ise tüm üye devletlerin uluslararası 

uyuşmazlıklarda Milletlerarası Adalet Divanının kararlarına uymayı taah

hüt ettiklerini belirtir. Aynı maddede uyuşmazlığa taraf olan devletlerden 

biri, Divanın verdiği bir hükme göre kendisine düşen vecibeleri yerine 

getirmezse, öbür tarafın, Güvenlik Konseyine başvurulabileceği ve bunun 

üzerine Konseyinde gerekli tavsiyelerde bulunacağı veya alınacak kararları 

tespit edeceğini belirtmiştir. Buraya kadar aslında anlatmaya çalıştığım 

nokta Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye devletlerin her ne kadar egemen

likleri tanınsa da Güvenlik Konseyinin veto hakkına sahip beş daimi temsil

cisi hariç diğer tüm devletlerin egemenlik hakları antlaşmaya taraf olmak

la birlikte sınırlandırılmıştır. Hatta antlaşma egemenliğin sınırlandırılma

sında o derece ileri gitmektedir ki (2/6) teşkil~tın, Birleşmiş Milletler üye-
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si olmayan devletlerin dahi, milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası

nın icabettirdiği ölçüde, bu şartın çerçev.esinde hareket etmelerini sağlama 

yükümlülüğünü dahi kendilerine bir vazife olarak addetmektedirler. 

Pek tabii ki devletin egemenlik haklarını tanıyan fakat belirli 

şartlar altında egemenlik hakkının kullanılmasına düzenlemeler getiren iki 

veya çok taraflı antlaşmalar bunlarla sınırlı değildir. Amerikan Devletleri 

Örgütü, Afrika Devletleri Teşkilatı, Orta Amerika Devletleri Teşkilatı, 

Latin Amerika Teşkilatı, Arap Birliği gibi siyasal nitelikte pek çok bölge

sel, çok uluslu teşkilatlar kurulmuştur. Bunların içinde en ekstrem örnek 

Avrupa Birliğidir. Bu teşkilatın 1994 tarihinde yürürlüğe giren Mastricht 

Anlaşmasının il. Başlığının 3/B maddesine göre "Topluluk faaliyetlerinde 

subsidiary prensibine sadık kalınır". Bu ilkelere göre devletler topluluğu 

denetler. Fakat bu ilkenin içeriği hakkında fikir birliği yoktur. Bununla bir

likte, üçüncü ülkelere karşı siyasal ve ekonomik konularda ortak bir politi

ka uygulanacaktır. Bu da Avrupa Birliğine bağlı devletlerin üçüncü devlet

lerle olan ilişkilerinde diledikleri gibi hareket edemeyeceklerini gösterir 

ve bu bağlamda egemenlikleri uluslararası ilişkilerde dahi sınırlandırılmış

tır. 

Aslında tarihsel süreci incelediğimizde ulus devlete geçişle birlik

te egemenlik hakkının tam anlamıyla tanınması olgusu yapılan ikili ve çok 

taraflı antlaşmalar birlikte yavaş yavaş sınırlanma noktasına geldiğidir. 

Zaten aksini de düşünemeyiz. Çünkü taraflar yaptıkları antlaşmalarla karşı 

taraftan bir takım menfaatler elde etmekle birlikte, bu menfaatlere karşı

lık kimi yükümlülükler altına girmektedir ve girdiği her yükümlülük hare

ket kabiliyetinde kısıtlamalara neden olmaktadır. Fakat bu kısıtlamalar 

sözkonusu devletinin egemenlik olgusunun kaybı niteliğini taşımamaktadır. 

Egemenliğin kaybı kriteri ise, devletin ülke bütününde hukuk yaratma 

(uluslararası hukuk çerçevesinde) ve yarattığı bu hukuku uygulama konu

sundaki yetkilerinde bir sınırlanmaya gidilsin. Bu sınırlama ülke üzerinde 

belirli bölgeleri içeriyorsa, örneğin elçilik binaları veya bir devlete antlaş

mayla askeri üst tanıması ve bu bölgelerde devletin yetkilerini kullanama

ması egemenliğin olmadığı anlamını taşımaz. 
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2- EGEMENLİGİN SONA ERDİRİLMESİ: MÜDAHALE OLGUSU 

Uluslararası toplumu, egemen ve eşit devletlerin oluşturması, bir 

devletin diğer bir devletin iç ve dış işlerine karışmaması yani müdahale 

etmemesi prensibini meydana getirir. Bundan da açıkça anlaşılacağı üzere 

bir devletin egemenlik hakkı ile diğer bir devletin müdahale hakkı birbiriy

le bağdaşamaz. Milletlerarası Adalet Divanı verdiği bir kararında; bağım

sız devletler arasındaki ülke egemenliğine saygı gösterilmesinin milletlera

rası ilişkilerin esaslı bir temelini oluşturduğunu belirtmiştir(23 ). 

Bu noktadan hareketle müdahale kavramı bunun tanımlanması 

sonucu ortaya çıkacak kavramın niteliği ve müdahale etmeme prensibinin 

istisnalarını görelim. 

a) Müdahale Kavramı 

Strupp müdahaleyi, "Bir devletin gerek milletlerarası bir adete 

gerekse ilgileri bağlayan iki veya daha fazla devletçe imzalanmış özel ant

laşmaya dayanan, bir salahiyeti olmaksızın, şu veya bu şeyin yapılmasını 

veya yapılmamasını istemek için diğer bir devletin dış işlerine karışması

dır"(24) diye tanımlar. 

Seha Meray ise müdahaleyi "Bir devletin, başka bir devletin iç 

veya dış işlerine, davranışlarına, varolan koşulları sürdürmek ya da değiş

tirmek amacıyla ve gücüne dayanarak, otoriter ve diktatoryal bir davranış

la karışmasıdır" şeklinde tanımlamıştır(25). 

Literatürde, meşru ve gayri meşru müdahale ayırımı yapılmakta

dır. Meşru müdahale içinde, müdahaleye maruz kalan devletin çağrısı veya 

iki devlet arasında bu konuda bir antlaşmanın bulunması konusunda her

kes hem fikirdir. Yani bu iki şartın varlığı halinde müdahalenin meşruluğu 

hususunda tereddüt yoktur. Strupp bunlara ilave olarak milletlerarası tea

mül kurallarına dayanılarak da müdahalenin yapılabileceğini belirtiyor. 

Fakat milletlerarası teamüllerin kapsamı kesin çizgilerle çizilmediğinden, 

bu bir belirsizlik ortamı yaratabileceği gibi taraflar bu konularda sarih ira

de beyanında bulunmadıkları için Devlet egemenliği ile bağdaşabilirliği tar

tışılır. 
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Meşru müdahale içindeki bu iki hususa ek olarak devletlerin 

vatandaşlarını koruma gerekçesiyle yaptıkları müdahalelerin de meşru 

müdahale olduğu hususu da görüşler vardır. Brownlie 1963 yılında teamülü 

hukukunun tebaayı koruma gerekçesiyle müdahaleye izin verdiği hususu

nun tartışmalı olduğunu belirtmektedir(26). 

Rousseau ise olaya şöyle yaklaşmaktadır. " ... Hukuk tekniği bakı

mından kusursuz iki müdahale tekniği vardır: Birincisi, bir antlaşmaya 

veya Devletin resmi talebine dayanan müdahaleler. Diğeri ise vatandaşla

rın himayesi veya insani maksatlarla yapılan müdahalelerdir ki bu konuda 

çok ihtiyatlı hareket etmek gerekir" demiştir(27). 

Tüm bu hususlar bize tebaayı koruma gerekçesiyle bir ülkeye 

müdahale etme hakkının son derece tartışmalı olduğunu göstermektedir. 

Bu hususu ileride incelemek üzere bırakarak kabul edilen iki istisna hariç, 

kural olarak milletlerarası hukukta "müdahale etmeme" prensibinin kabul 

gördüğünü söyleyebiliriz. 

b) Uluslararası Antlaşmalarda "Müdahale Etmeme" Prensibinin 

Oluşum Süreci ve İçeriği 

Kuralın teamülü hukuktan yazılı hukuka geçiş aşamalarını ince

lersek(28): 

1928 Amerikan Devletleri Uluslararası 6. Konferansında, 

- Tüm saldırılar kanuna aykırı kabul edilerek bu çeşit saldırılar 

yasak ilan edilecektir. 

- Amerikan Devletleri, iki taraf arasındaki artan uyuşmazlıkları 

barışçıl yöntemlerle çözecektir. 

Ayrıca bu konferansta kabul edilen bir başka kararla, hiçbir dev

let diğer devletin iç işlerine karışmayacak (Amerikanın yoğun muhalefeti 

sonucu bu karar geri alındı). 

1933 Uluslararası Amerikan Devletleri Konferansının 7.sin'de, 

Devletlerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Konvansiyonun 8. 

maddesine göre "Hiçbir devletin, diğer bir devletin iç ve dış işlerine karışa

mayacağı" kabul edildi. 
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2. maddesinde ise imzalayan devletlerin ne şekilde hareket 

etmek zorunda oldukları belirlenmiş ve devlet bütünlüğüne yönelik doğru

dan veya dolaysız herhangi bir eylemin yapılması yasaklanmıştır. 

J 936'daki Amerikan Devletleri Arasında Barışın İdamesl İçin Konje-

rans 'ta; 

Hiçbir şekilde bir devletin bir ülkeyi fetih etmeye hakkı olmadığı 

gibi bir ülkenin diğer ülkenin iç veya dış işlerine de müdahale hakkı da 

yoktur. Bu konferansın sonunda "Müdahale Etmeme İle İlgili Ek bir Proto

kol" kabul edildi. Bu protokol'e göre dünyada barışın tesisi için müdahale

ye başvurma uygulamasının kaldırılması gerektiği başlangıç bölümünde vur

gulanıyordu. 1. maddesine göre imzalayan taraflar dolaylı veya dolaysız her 

ne nedenle olursa olsun diğer taraf devletlerin iç veya dış işlerine müdaha

le etmesinin kabul edilemezliğini belirtiyor. Bu protokole hiçbir devlet 

çekince koymadı. 

1938 yılındaki Uluslararası Amerikan Devletleri Konferansının Seki-

zincisinde; 

Bir devletin, diğer bir devletin iç veya dış işlerine karışmasının 

kabul edilemezliği vurgulanıyor ve Uluslararası karakterdeki tüm anlaşmaz

lıkların barışçıl girişimlerle halledilmesi kabul ediliyordu. 

Barış İçin Birlikteliğin Beş Prensibi 

1954 yılında Hindistan ve Çin arasındaki antlaşma ile formüle 

edilen ve daha sonra diğer tüm devletlerin kabul ettiği prensiplerin içeriği 

şöyledir: 

1- Karşılıklı toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı, 

2- Saldırmamazlık ilkesi, 

3- Eşitlik ve karşılıklı menfaatlerin korunması, 

4- Barış içinde işbirliği, 

5- Herhangi bir nedenden dolayı diğer bir devlete ideolojik, eko

nomik ve politik araçlarla müdahale etmeme ilkesi. 
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Milletler Cemiyeti Misakı; 

Milletler Cemiyeti Misakı'nın üçüncü maddenin 3. paragrafı şöy

le düzenlenmiştir: 

"Genel Kurul Cemiyetin çalışma alanına giren ya da dünya barışı

nı etkileyen her soruna bakar" 

4.madde 4. paragraf ise: "Konsey, cemiyetin çalışma alanına 

giren ya da dünya barışı etkileyen her soruna bakar." 

10 madde: "Cemiyet üyeleri, cemiyetin tüm üyelerinin toprak 

bütünlüğüne ve bugünkü siyasal bağımsızlıklarına saygı göstermesi ve onla

rı herhangi bir dış saldırıya karşı koymayı yükümlenir. Saldırı, saldırı teh

didi ya da tehlikesi durumlarında, Konsey bu yükümün yerine getirilmesini 

sağlayacak çareleri düşünür." 

11. madde: "Cemiyet üyelerinin birini doğrudan doğruya etkile

sin ya da etkilemesin, her savaş ya da savaş tehdidinin cemiyetin tümünü 

ilgilendireceği ve cemiyetin uluslararası barışın tüm biçimde korumaya 

yarayacak, gerekli önlemleri almakta yükümlü olduğu kesinlikle açıklanır. 

Böyle bir durumda, cemiyet üyelerinde herhangi birinin istemesi üzerine, 

Genel Sekreter Konseyi gecikmeksizin toplantıya çağırır. 

Bundan başka, cemiyetin her üyesinin, uluslararası ilişkileri etki

leyecek nitelikte olan, dünya barışını ya da onun bağlı bulunduğu uluslara

rası iyi ilişkileri bozabilecek herhangi bir durum halinde Genel Kurulun ya 

da Konseyin ilgisini dostça çekmek hakkına da sahip olduğunu açıklar." 

C- Milletlerarası Hukuka Göre Müdahale Olgusunun Genel Değer

lendirilmesi 

Bütün bunlardan çıkan husus, Devletlerarası ilişkilerde müdaha

le etmeme prensibinin geçerli olduğudur. Devletin, uluslararası hukukun 

tanımladığı yetki sahası içinde serbestçe hareket etmesi ve bu hareket 

sahasına müdahale edilmemesi kuraldır. 
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Korfu Davasında Milletlerarası Adalet Divanı verdiği kararda 
11 müdahale hakkı ancak bir kuvvet siyasetinin tezahürü olarak değerlen

dirilebilir; bu siyaset ki geçmişte en ciddi suistimallere yol açmıştır ve mil

letlerarası teşkilatlanmanın bugünkü sakatlıkları ne olursa olsun bu biçimi 

ile milletlerarası hukukta yer bulamaz. Müdahale, burada bürüneceği özel 

biçimiyle belki daha da kabul edilebilir nitelikte değildir; çünkü, niteliği 

itibarıyla en kuvvetli devletlere saklı tutulabilecek ve bizatihi adaletin dağı

tımının kolayca saptırılmasına yol açacaktır ... Bağımsız devletler arasında 

ülke egemenliğine saygı gösterilmesi, milletlerarası ilişkilerin esaslı bir 

temelidir 11 (29). 

Karardan da anlaşılacağı üzere müdahale hakkı konusunda divan 

son derece hassas davranma yönünde karar vermiş ve "müdahale etmeme 11 

prensibini zımmi olarak benimsemiştir. Tarafların kendi rızasıyla veya 

yapacakları çok taraflı antlaşmalar gereği bu müdahaleye maruz kalma 

durumları istisna olmak kaydıyla böyle bir müdahale hakkını açıkça tanıma

maktadır. Kısacası "müdahale etmeme" prensibinin 2 tane istisnası olduğu 

ve bunlarında yukarıda belirtilen hukuksal dayanaklarının olması gerekti

ği, aksi taktirde devlet egemenliğini ihlal ettiği ve böyle eylemlerin meşru 

sayılamayacağı konusunda görüş belirtmiştir. 

Müdahale olgusunu yasaklayan antlaşmalar bu başlık altında ince

lenen sınırlı değil. Çalışmanın il. Bölümünde konuyla ilgili hem A.B.D 

hem de Panama Cumhuriyetinin taraf oldukları müdahale ile ilgili ulusla.ra

cası antlaşmaların konuyla ilgili hükümlere yer verdikten sonra bu hüküm

ler Panama Cumhuriyetine karşı girişilen askeri müdahale olayı gözönünde 

bulundurularak incelemeye çalışılacak. 
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B- PANAMA - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ ve MÜDA

HALE BOYUTU 

1- Panama Cumhuriyetinin Stratejik Yapısı 

Panama deyince akla ilk gelen 1914 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri tarafından yapılan ve Atlantik okyanusu ile Pasifik Okyanusunu 

birbirlerine bağlayan Panama kanalıdır. Bu kanal sayesinde yılda ortalama 

15.000 ticaret gemisi Atlantik Okyanusundan, Pasifik Okyanusuna ya da 

Pasifik Okyanusundan Atlantik Okyanusuna geçmektedir. Kanal ticaretinin 

% 70'i ABD gemileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu oran ABD'nin 

toplam ticaret hacminin % lO'unu oluşturmaktadır. Pasifik kıyısında bulu

nan Latin Amerika devletlerinin ticaretinin % 40'ı bu yoldan gerçekleşmek

tedir(30). 

Panama dünyadaki en zengin bakır rezervlerine sahiptir. Bu zen

gin rezervlerin büyük bir bölümü Amerika Birleşik Devletlerinin kontrolün

de bulunan Kanal Bölgesinde yer, almaktadır. 

1953 yılında kurulan ve Panama Kanalının kuzey ucunda yer alan 

Colon serbest bölgesi, depolama, montaj ve nakliye hizmetlerinde Hong 

Kong'dan sonra dünyanın en büyük ticaret merkezi durumuna gelmiş

tir(31). 

Panama kıyı bankacılığı sayesinde dünyada kara paranın aklan

ma merkezlerinden biri durumuna gelmiştir. Panamadaki kıyı bankacılığı 

1960'lı yıllarda başlamış, 1970 yılında Colon Serbest Bölgesindeki ticaret 

faaliyetlerinin etkinleştirilmesiyle önem kazanmıştır. Çoğunluğu ABD 

kökenli bankaların faaliyet gösterdiği Panama, Latin Amerika'ya yönelik 

kredi sendikasyonları ve gizli hesapları ile dikkat çekmektedir(32). Finan

sal bakımdan bu kadar yetkin olan bir ülkenin yöneticilerinin her zaman 

emirleri altında olması, ABD dış politikasının bir uzantısından başka bir 

şey değildi. 
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1960 yılında Amerikan Dış İlişkiler Komisyonu, Başkan için 

hazırladıkları bir raporda ABD-Panama ilişkilerinin önemine değiniyor ve 

Panama Kanalının hem ekonomik hem de stratejik açıdan ABD için son 

derece önemli olduğunu vurguluyorlardı(33 ). Ekonomik önemi, su yolunun 

ABD ticaretinde tuttuğu yerdir. Stratejik ve askeri önemi; Amerikan ordu

suna bağlı olan yeşil bereliler temel eğitimlerini Panama'nın vahşi ormanla

rında yapıyorlardı. Ayrıca, Latin Amerikalı kimi subaylar buraya getirilip 

çeşitli eğitimlerden geçiriliyorlardı, buna Panamalı üst derece subaylarda 

dahildi. ABD'ye ait Güney Saha Komutanlığının merkez üstü bu bölgede 

bulunuyordu ve bu komutanlığın sorumluluk alanları içinde Latin Amerika 

Devletleri ve Uzakdoğu devletleri yer alıyordu. Yine bu bölgede, ABD, 

nükleer ve biyolojik silahlarını Kanal bölgesindeki Amerikan üstlerinde 

bulunmaktaydı(34 ). 

Kanal her ne kadar büyük savaş ve uçak gemilerinin geçişine 

müsaade etmese dahi İkinci Dünya Savaşı boyunca 5.300 savaş gemisi ve 

8.500 yardımcı gemi Kanaldan geçiş yaptı. Kore ve Vietnam savaşı boyun

ca bu kanaldan ve kanal bölgesindeki ABD birliklerinden bölgeye büyük 

miktarda takviye birlik gönderildi(35). 

Panama'nın 1989 yılında toplam ihracatı 380 milyon dolar ithala

tı ise 1,5 milyar dolardı. İhracatın % 44'ü A.B.D'e yapılmakta, ithalatın 

ise % 37 bu ülkeden yapılmakta idi. 1990'lı yıllarda A.B.D'nin Panama'ya 

yaptığı bağış yaklaşık olarak 185 milyon dolar civarındadır. 

Tüm bu veriler dahi her iki devlet açısında da diğer devletin öne

mini ortaya koymaktadır. 
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2- AMERİKA-PANAMA İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ 

Amerika, Panama ilişkilerinin tarihi kökeni Panama'nın bağım

sızlık mücadelesine kadar dayanır. 1903 tarihinde Kolombiya'ya bağlı olan 

Panama, Panama kanalının inşası konusunda yapılan görüşmelerde adeta 

üçüncü devlet konumundaydı. Kanalın yapımı konusunda ABD ile Kolombi

ya devleti anlaşamayınca görüşmeler kesildi. Aynı tarihlerde Panamada 

çıkan bir ayaklanmayı ABD destekleyince 1903 yılında Panama devleti 

kuruldu ve aynı yıl ABD ile Panama devleti arasında kanalın yapımı konu

sunda bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya göre kanal bölgesinin iki tara

fında toplam 1 O millik bir bölgenin yönetimi sınırsız bir süre ABD'ye bıra

kılacak, kanalın işletilmesi tamamen yine bu devletin sorumluluğu altında 

bulunacaktı. Bunun karşılığında 1 O milyon dolar Panama devletine verile

cek ve 9 yıl sonra her 250 bin dolar yıllık kira bedeli yine bu devlete ola

rak ödenecektir(36). Bu antlaşmaya göre, kanalın güvenliğini sağlayabil

mek ve geçiş güvenliğini temin etmek amacı ile ABD'nin Panamaya müda

hale etme hakkı vardır. Fakat bu müdahale yalnızca Colon ve Panama City 

bölgelerini kapsayacaktır. Bu son hüküm 1904 tarihli Panama anayasasının 

135. maddesinde de yer almıştı. Bu maddeye göre ABD hükümeti kamu 

düzenini sağlamak ve anayasal düzeni korumak amacıyla da Panamanın iç 

işlerine müdahale edebilecekti. ABD'nin bu alandaki yükümlülüğü kamu 

düzeni, egemenliğin ve bağımsızlığın korunması ile ilgilidir(37). 

1936 yılında Panama Başkanı Arias ile ABD Başkanı Roosevelt 

yaptıkları bir antlaşmayla, 1903 tarihinde yapılan ve ABD'ye müdahale 

hakkı veren hükmün feshi konusunda anlaştılar. Ayrıca Panamalılara kanal 

bölgesinden geçiş hakkı tanınıyor ve kanal yöneticilerinin Panama toprakla

rı üzerindeki kamulaştırma hakları ortadan kaldırılarak, aylık kira bedeli 

250 bin dolardan 430 bin dolara çıkarılıyordu. Bu antlaşma her ne kadar 

1936 yılında imzalanmış ise de 1939 yılında ABD senatosunda onaylandı. 

Bu gecikmenin temel nedeni müdahale hakkından verdikleri ödünün kabul 

edilemezliği idi. Fakat dışişleri bakanlığı yetkilileri o tarihlerde uygulama

ya konan "Good Neighbour 11 (iyi komşuluk) politikası nedeniyle bir an önce 

bu antlaşmanın yürürlüğe konmasını istiyordu. Bununla birlikte 1933 Mon

tevideo ve 1936'daki Bounes Aires konferanslarında kabul edilen "müdaha-
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le etmeme" prensibinin varlığını da belirterek onaylanma zorunluluğunu 

hatırlatılıyordu. Tüm bu baskılar üzerine senato antlaşmayı şu şekilde 

onayladı: 1) ABD askerleri gerekli gördükleri taktirde Panama toprakları 

üzerinde manevra yapabilecektir. 2) ABD yetkilileri ivedi durumlarda 

Panamalı yetkililere danışmadan Kanalı savunmak için gerekli önlemleri 

alabilecek(38). Tüm bu olaylar olurken Panama halkında, kanal bölgesi ile 

ilgili huzursuzluklar baş göstermeye başlamıştı. Yine kanal bölgesinde çalı

şan yaklaşık 7.000 Panama vatandaşın hangi devletin kanunlarına göre yar

gılanacağı problemi ortaya çıktı. Bu problem üzerine Panama Devleti, 

Kanal bölgesinin kullanımı her ne kadar ABD'ye ait olsa da nihayetinde 

egemenlik haklarının kendilerinde olduğunu belirterek, bundan dolayı da 

kendi vatandaşlarını yargılama haklarının kendilerinde olduğu tezini ileri 

sürüyordu. ABD yetkilileri ise bu tezi reddediyorlardı. Konu ABD Bölge 

Mahkemesinde görüşüldüğünde mahkeme egemenlik ile ilgili tezlere değin

memekle birlikte yargılama halkının Panama devletine ait olduğunu belirt

ti. Tüm bu olaylar Panama halkında ABD'ye karşı kin birikimine neden olu

yordu. 

1952 yılında işbaşına gelen Antonio Remon, 1903 ve 1936 tarihli 

antlaşmaların gözden geçirilmesini istiyordu. Bu amaçla Washington'a iki 

yetkili gönderdi. ABD yetkilileri bu konuları pek ciddiye almasa da Pana

ma'daki tüm demokratik güçler bu konu üzerinde hassasiyetle duruyordu. 

Panama devletinin yirmibir adet talebine Eisenhower tarafından, direkt 

olarak müdahale edeceği tehdidi ile cevap verildi. Panama devlet başkanı 

bu tarihte uğradığı bir suikast sonucunda ölse de başlattığı girişimler 

sonuçlarını 1955 yılında verdi. Fakat bu 1955 tarihli antlaşma daha çok 

ekonomik nitelik taşımaktaydı. Yani Panama devletinin istediği yetkileri 

bu devlete vermiyordu. Bu antlaşmaya göre; yıllık kira 430 bin dolardan 

930.000 dolara çıkartılıyor, kanal bölgesinde yaşayan vatandaşlardan vergi 

alınmasına imkdn sağlıyordu. Kanal Bölgesinde çalışan ABD ve Panama 

vatandaşları arasında ücret farklılaşmasına son veriliyor. Buna karşılık ola

rak ta Ria Hato bölgesinde askeri eğitim ve tatbikat yapmak amacıyla 15 

yıllığına bir bölge ABD birliklerine tahsis edilecekti(39). Fakat bu antlaş

ma ne Panamayı ne de ABD'yi memnun etti. 
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1964 tarihinde Panama City'de başlayıp, ülkenin Atlantik kıyısı

na kadar yayılan anti-Amerikan ayaklanma beş gün sürdü ve dört ABD'li 

(3 'il asker, l 'i sivil) ve 20 Panama vatandaşı öldü ve 200'den fazla kişi 

yaralandı. O tarihe kadar 1903 tarihli antlaşmadan ödün vermeyen ABD 

yönetimi ayaklanmanın dünya çapında duyulması üzerine dünya kamuoyu

nun dikkatini bir anda Panama Kanalının üzerine çekti. Bu ayaklanma 

sonucu kanal sorununun ilk defa Amerikan Devletleri Teşkilatının (OAS) 

ve Birleşmiş Milletler gündemine girmesi sağlandı( 40). 

1965 yılında Amerikan Başkanı J ohnson ile Panama Başkanı Rob

les arasında J ohnson'ın isteği üzerine gerçekleştirilen görüşmelerde varı

lan antlaşmaya göre; 1903 tarihli antlaşma tam anlamıyla ortadan kalka

cak, Panama devletin kanal bölgesi üzerindeki egemenlik hakları tanınacak

tı. Ayrıca kanal bölgesine yeni bir yönetim atanacak ve bu yönetim kanalın 

işleyişini düzenleyecek. Yönetimin atanması ve çalışma usulleri yeni bir 

antlaşmayla düzenlenecek( 41). Fakat bu anlaşmaları yürürlüğe koyacak ant

laşmalar yapılmadığı için 1965 tarihli antlaşma hiçbir hüküm ifade etme

miştir. 

Meclis 1972 yılında Panamanın 6 yıllık bir Başkanı olmasına rağ

men Torritos'u "Yüce Önder" sıfatıyla tam yetkiyle atadı. 

1973 ocağında B.M.Güvenlik Konseyi mart ayında Panama'da 

toplanma kararı aldı. Bunun üzerine Panama, kanal bölgesindeki A.B.D. 

askeri birliklerini sorununu gündeme getirdi ve bu arazi üstünde egemen

lik hakkının tanınmasını istedi. Fakat bu girişim A.B.D. 'nin vetosuyla kar

şılandı( 42 ). Bu sırada yapılan bir antlaşma ile yıllık Kanal kirası 2.100.000 

dolara çıkartıldı. 

1974 yılında General Torrijos ile Henry Kissenger aralarında 

yaptıkları bir ön antlaşma ile Kanal Bölgesi Panama Cumhuriyetine geri 

verilecekti. Fakat bu anlaşmayı yürürlüğe koyacak antlaşma hayatiyet 

kazanmadı, ancak yıllık kira bedeli 2.300.000 dolara çıkartıldı. Bununla 

birlikte tüm ekonomik değişiklikler Panama yönetimince yeterli karşılanmı-
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yordu, çünkü onlar asıl olarak statünün değişmesini istiyorlardı. Panama 

Devlet olarak istediği nitelikle antlaşmaları yapabilmek için 1977 yılına 

kadar beklemek zorundaydı. 

1977 yılında A.B.D ile Panama arasında Kanal Antlaşması ve 

Tarafsızlık Antlaşması imzalandı ve bu antlaşmalar 1979 yılında yürürlüğe 

girdi. Panama halkının yetmişüç yıllık özlemi nihayet gerçekleşmişti. 1981 

yılında Panama Cumhurbaşkanı bir uçak kazası sonucu ölmesi üzerine 

yönetim bir kurula geçti. Bu kurulun başkanlığına sıra ile bir kurul üyesi 

getirilecekti. 1983 yılında Noriega bu kurulun geldikten sonra de Faicto 

yönetimi ele geçirdi ve bu tarihten müdahale zamanına kadar ki süreçte 

tek söz sahibi Noriega'ya olacaktı. 

3- NORİEGA - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ 

A.B.D.'nin Panama'ya karşı giriştiği askeri müdahalenin asıl 

muhatabı Noriega olduğu için çok fazla detaya girmeden General Manuel 

Antonio Noriega ile gerek A.B.D. yönetimlerinin resmi düzeyde gerekse 

Amerika Gizli Servisleri vasıtasıyla aralarında bulunan ilişkileri aktarmaya 

çalışılacaktır. 

1934 doğumlu olan Noriega, 1960 Peru'da askeri akademiye 

devam ederken Amerikan Savunma Haberalma Örgütü ile yaptığı bir anlaş

ma sonucu, solcu öğrenciler hakkında bu kuruma bilgi aktaracak karşılığın

da da kendisine bir miktar aylık bağlanacaktı( 43 ). 1960 yazında Lima'daki 

ABD elçiliğine, Amerikan Askeri İstihbarat Örgütünden ortalığı alt üst 

edecek bir haber geçildi. Peru'daki Chorillos Askeri Akademisine devam 

eden Panamalı teğmen Noriega, bir hayat kadınını dövmek ve tecavüz 

etmek suçundan dolayı tutuklanmıştı. Amerikan İstihbarat Örgütleri, güve

nirliği konusunda hiç kuşku duymadıkları ve son derece yararlı bilgiler 

aktaran Noriega'yı cezaevinden çıkartabilmek için fazla çaba sarf etmedi

ler( 44 ). İşte Noriega ile ABD arasındaki ilişkilerin kökü bu olaylara daya-

nır. 
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1964 yılındaki seçimleri, Albay Omar Torrijos'un kazanabilmesi 

için muhalefeti yıldırtma kampanyası başlatıldı. Bu kampanyada yer alan 

ve bir bayana cola şişesi ile işkence yaptığı iddia edilen N oriega aleyhinde 

ülkede büyük çapta gösteriler başladı. Torrijos olayları yatıştırabilmek için 

Noriega'yı yurtdışına gönderdi. 1964 ve 1965 yılları arasında ABD'ye bağlı 

4 70. alay, Panama Gizli İstihbarat servisinin kuruluşuyla görevlendirildi. 

Noriega bu safhada ABD'li yetkililerle çalıştı ve Torrijos tarafından tran

sit polis şefi olarak atandı. ABD'li yetkililer eskiden birlikte çalıştıkları bu 

tanıdık simanın atanmasından dolayı son derece memnun oldular ve eğitim 

amacıyla Noriega'ya ABD'ye gitmesi için izin verildi. 

1970'li yılların başında Panama 'da çıkartılan "gizli hesap" yasa

sıyla Panama bankaları kara paraları aklamak için bir cennet haline geldi. 

O zaman ki devlet başkanının kardeşinin de yer aldığı pekçok kişinin ille

gal işlerini ve bunlardan kazandıkları paraları Norriega bildiği için siyasal 

gücü bir kat daha artmış oldu( 45). 1971 yılında Noriega, Panama Askeri 

Haberalma Örgütünün başına getirildi. Aynı yıllarda Başkan Nixon Kongre

ye verdiği bir tebliğde ABD için uyuşturucudan daha büyük bir tehdit olma

dığını söylüyordu. Başkan bu konuşmasında Torrijos ve onun baş ajanı 

Noriage'nın, Panama elçiliği sayesinde ABD ve Uzakdoğu ülkelerine uyuş

turucu ticareti yaptıklarını belirtiyordu. Hatta gizli bir görüşmede uyuştu

rucu ticaretiyle uğraşanların öldürülmesi bile gündeme gelmiştir( 46). 

Fakat 2 yıl sonra Noriega ABD'ye aktardığı güvenilir bilgiler sayesinde 

yeniden ABD gizli örgütlerinin gözbebeği haline geldi. 

1976 yılında ABD'deki başkanlık seçimleri arifesinde Başkan 

Ford, Watergate olayından rahatsızlık duyduğu ve yeni sansasyon istemedi

ği için bu konuda CIA başkanı George Bush'u uyardı. Fakat bu arada Ame

rikan ordusu kanal antlaşmasına katılacak olan Panama delegasyonunun 

dinlenmesi için görevli olan 470. alayın dinleme operasyonu Noriega tara

fından öğrenildi. Noriega bu gizli dinleme operasyonunu farkına vardığı 

zaman hem CIA hem de Amerikan Savunma Haberalma Örgütünden maaş 

alıyordu. Bu gizli dinleme olayı beraberinde diğer başka ülkelerinde dinlen

mesini getiriyordu. Noriega konu hakkında Torrijos'a bilgi verdi. ABD yet-
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kilileri bu bilgilerin Küba'ya satılmasından korkuyorlardı. Noriega aynı 

tarihlerde Küba'ya sattığı bilgilerden de para alıyordu. Bush, Noriega'nın 

cezalandırılmasını istemedi ve yıllık 110.000 $ verilmesine devam edildi. 

Bu tarihlerde Kanal antlaşması görüşmeleri kesildiği için Torrijos Nori

ega'yı ABD topraklarında bombalı eylemler yapmak üzere görevlendirdi. 

Fakat seçim zamanı daha fazla sansasyona yol açmamak için ABD her iki 

olayı da örtbas etti( 4 7). 

1976 yılında CIA başkanı olan Bush, Noriega'nın hükümet çevre

lerinde uyuşturucu ticareti ve çift taraflı ajanlık nedeniyle kötü bir üne 

sahip olduğunu öğrendi. Aynı yıl Panama Haberalma Örgütünün başında 

bulunan Noriega, Panamadaki ABD yetkililerine, Ulusal Güvenlik Ajansı 

tarafından gönderilen radyo sinyallerini ele geçirebilmek amacıyla rüşvet 

teklif etti. Bu olayı öğrenen ve daha önce Panama'dan askeri birliklerini 

çekmeyi düşünen Amerikan yönetimi bu durumdan vazgeçerek Noriega'yla 

Washington'da görüştü ve onun CIA'deki işine son verdi( 48). 

1977'de Torrijos ile Carter arasında iki anlaşma yapıldı. Kanal 

Antlaşmasına göre 31 Aralık 1999 tarihinde o zamana kadar ABD yöneti

minde bulunan Panama kanalının idaresi tam anlamıyla Panama devletine 

geçecekti. Tarafsızlık Antlaşmasına göre ise 31 Aralık 1999 tarihinden son

ra kanaldan serbest ve güvenli geçiş ilkeleri düzenleniyordu. Bu antlaşma

lar 31 Nisan 1978 tarihinde Amerikan Senatosunda onaylandı ve 1979 yılın

da yürürlüğe girdi( 49). Kanal antlaşmasıyla 1999 yılına kadar Panama 

kanalının idaresi Panamalı ve ABD'li yetkililerce ortaklaşa yerine getirile

cekti. Kanal komisyonunun başkanlığı ise Panama hükümetinin gösterdiği 

ve ABD senatosunun onayladığı bir Panama vatandaşı tarafından yürütüle

cekti. 

Noriega 1979 yılında her ne kadar Küba yönetimiyle son derece 

sıcak bir ilişki içinde olsa 3.000 kişilik vurucu güce sahip SSCB'nin 

Küba 'ya yerleştirildiğini ABD'li yetkililere bildirdi. Aynı tarihlerde Nikara

gua'daki Sandinistalar hakkında hiç kimsenin elde edemeyeceği bilgileri 

yine bu ülkeye aktardı(50). Bu olaylar Noriega'yla ABD gizli örgütleri ara-
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sındaki ilişkilerin yumuşamasına neden oldu. Fakat 1980 yılında silah 

kaçakçılığına adı karıştı. Tam bu sırada ABD'yi ziyaret edecek olan Nori

ega'yı ABD'li yetkililer ülkeye gelmemesi konusunda uyardılar. Bunun üze

rine Noriega'da sağlık nedenlerini ileri sürerek ziyareti iptal ettiğini açık

ladı. Tüm bu olaylar bizlere Noriega ile ABD gizli örgütleri arasındaki iliş

kileri açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. 

1981 yılında Noriega CIA tarafından yeniden kiralandı. O yıl 

Noriega'nın Bank for Credit and Commerce lnternational aracılığıyla elde 

ettiği yıllık gelir 185.000 $'dı(51). Bu sırada Reagan döneminde Ulusal 

Güvenlik Kurumu üyesi Narman A.Bailey Noriega için, 11 şUpheli bir ajan 

olduğunu bildiklerini" söyledi. 1981 yılında Torrijos bir uçak kazası sırasın

da öldü. 1982 yılında ulusal güvenlik biriminin dört üst düzey yöneticisinin 

yaptıkları bir toplantı sonucu bu kurumun başkanlığını sırası ile her biri 

üstlenecekti. Fakat 1983 yılında sıra Noriega'ya gelince anlaşmayı bozdu 

ve tüm güçleri kendi emri altında bulunan Panama Savunma Birimine 

(PDF) bağladı(52). Böylece artık askeri ve ticari işlerde fiili olarak tek yet

kili konumuna gelmişti. Bu kurulun üst düzey yönetimine de kendi güvendi

ği askeri ve ticaretle uğraşan sivil adamlarını getirdi. Kazandığı konum 

sayesinde ABD'nin Grenada'ya müdahalesi öncesi bu konu hakkında Cas

tro yönetimine bilgi verdiği ABD'li yetkililerce öğrenildi. Bu olay üzerine 

Noriega "Castro yönetiminin güvenini kazanıp, onlardan bilgi sızdırabil

mem için böyle bir girişimde bulunmam gerekliydi 11 dedi(53 ). Bu olaylara 

birde uyuşturucu paralarının aklanması olayı eklenince ABD Başkan yar

dımcısı Bush, bu konudan duydukları hoşnutsuzluğu Noriega'ya iletti. 

Noriega 1984'de seçimle işbaşına gelen hükümete rağmen yaptırt

tığı bir yasa ile "Law 20", sınırların, limanların ve havaalanlarının kontrolü

nü askeri birlikler Ostlenecekti(54). Bu sayede Noriega, Torrijos yönetimin

den daha büyük bir şevkle ve kolaylıkla Küba ve Sandinistalarla olan ilişki

lerini geliştirecekti. Tam bu sırada Kolombiya adalet bakanının öldürülme

si üzerine bu ülkede barınan uyuşturucu patronlarına Panama'da çalışma 

izni verdikten sonra, bu durumun ABD'li yetkililerce öğrenilmesi üzerine 

1984 seçimlerini de gözönüne alarak uyuşturucu patronlarına ihanet etmek 
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zorunda kaldı. Bu sırada Contra'ların Managua'da gerçekleştirdiği büyük 

patlamanın ardında Oliver North ve Noriega'nın isimleri geçmekteydi. 

Noriega, Castro tarafından desteklenen ve Kolombiya'da bulunan M-19 

gerillalarıyla dönemin Cumhurbaşkanı Michelsen arasında seçimin güvenli

ği konusunda arabuluculuk yaptı. Bu olayda başarı sağlaması üzerine Cas

tro, Noriega'ya M-19 gerillalarıyla, uyuşturucu kartelleri arasında da ara

buluculuk yapması için yardım istedi. Noriega tüm bu arabuluculuklar için 

250 bin dolar aldı(55). 

Bu sırada ulusal güvenlik kurulu yetkilisi olan Bailey yaptığı bir 

açıklamada; Noriega'nın Sandinistalar, Contralar, doğu blok, Suriye'ye 

Filistinliler ve Kolombiya'daki M-19 gerillalarıyla gizli bilgi alış verişi 

silah ve teknoloji ticareti yaptığını CIA'nin bildiğini belirtti(56). 

Panama'daki 1984 Başkanlık seçimlerinde ABD, eski başkan ve 

anti-militarist Arnulfo Arias'ın seçilmesini istemediği için Panama Genel

kurmayının da desteğiyle eski dünya bankası başkan yardımcısı olan Ardito 

Barletta 'nın başkan seçilmesinde rol oynadı. İş başına gelen Barletta, Tor

rij os taraftarı olan ve Noriega'yı uyuşturucu trafiği ile itham eden fakat 

sonradan öldürülen Hugo Spadafora'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlat

tı. Bunun üzerine Barletta, Noriega'nın adamları tarafından ev hapsine 

alındı ve istifasını sunması üzerine serbest bırakıldı. Boşalan başkanlık 

makamına başkan yardımcısı Delvalle getirildi. Bu olay üzerine ABD yöne

timi ilk defa resmi olarak olaydan duyduğu hassasiyeti belirtti. Fakat ABD 

yetkililerinin konuya duyarlılığı daha ileri gitmedi(57). 

1987'nin ortalarında Panama Savunma Kuvvetlerinin ikinci ada

mı durumunda olan ve Torrijos'un kuzeni Albay Roberta Harreral, Nori

ega'yı Spadafora'nın öldürülmesi, Torrijos'un öldürülmesinin planlanması 

ve 1984 seçimlerine hile karıştırılmasıyla sorumlu tuttu. Bu iddialar üzeri

ne ülkede büyük çapta protesto gösterileri başladı(58). Fakat bu tepkiler 

N oriega 'ya bağlı PDF ve Şeref Tugayları aracılığıyla kolaylıkla kontrol altı

na alındı. 
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Noriega, ABD'deki 1988 başkanlık seçimlerinde Bush'un kazan

ması halinde kendisine karşı başlatılan kampanyanın sona ereceğine ve 

tüm problemlerin biteceğine inanıyordu. Bu nedenle Bush'un seçim kam

panyasına çeşitli şekillerde yardımda bulunuyordu. Aynı tarihlerde ABD'

nin Panama'daki elçisi Bush'u, Noriega'nın uyuşturucu trafiğine karıştığı 

konusunda uyarıyordu. Ortada güçlü kanıtlar olmasına rağmen, Bush 

konuyla ilgili güçlü kanıtlar yok gerekçesiyle Noriega'yla olan ilişkilerini 

kesmedi. Tüm bu olaylar Noriega'nın dünya sahnesinde oynadığı bu rolün 

asıl dayanağın Amerikan gizli örgütlerinden olan CIA ve Uyuşturucu Müca

dele Ajansının (Drug Enforcement Agency)'dan aldığını gösteriyordu. 

4 Şubat 1988'de Noriega ve uyuşturucu işiyle uğraşan onbeş tüc

car, Floradia'nan Miami şehrindeki Federal soruşturma heyeti tarafından, 

çok yönlü uyuşturucu trafiği ile ilgileri nedeniyle suçlandılar. Aynı zaman

da Florida'daki Tampa kentinde de federal soruşturma heyeti soruşturma 

başlattı. Bu ithamın içeriği; 1983-1984 yılları arasında 1 milyon pound ağır

lığında marijuananın ABD'ye sokulması ve burada dağıtımının yapılması, 

narkotik ticareti nedeniyle kazanılan milyonlarca dolar kara paranın aklan

masına yardım edilmesi, çok sayıda uyuşturucu tüccarıyla gizli anlaşmalar 

yapılması N oriega ve diğer yetkililerin bu yaptıkları işler nedeniyle 1 mil

yon dolar aldıkları konusunu içermekteydi. Miami'deki Federal Bölge Mah

kemesi de Noriega'yı, Unvanını kötüye kullanarak uyuşturucu trafiğini 

kolaylaştırmak, narkotik ticareti ve kara paranın aklanması gerekçeleriyle 

suçlamıştı. Tüm bunlardan başka; Noriega yardımları sayesinde Kolombi

ya'dan ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığının kolaylaştırılmasına yardım etme

si, Panama Savunma Kuvvetlerinin ele geçirdiği uyuşturucunun ABD'ye 

sokulması, Kolombiya Adalet Bakanının öldürülmesi üzerine uyuşturucu 

tüccarlarına Panama'da çalışma imk§nlarının verilmesi ve bunların getirdi

ği kara paranın Panama Merkez Bankasınca aklanması ve tüm yaptığı bu 

işler karşılığında aldığı 4.6 milyon dolar nedeniyle suçlanıyordu(59). 

İşte ABD, Noriega ilişkilerinin dönüm noktası bu suçlamaların 

basına yansımasıyla başlıyordu. Medyada her gün yeni bir ithamın eklenme

si üzerine ABD yönetimi eski dostuna yüz çevirmek zorundaydı. Fakat 
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Noriega'nın elinde de ABD yönetiminin yaptığı bir sürü kirli işleri içerir 

dosya bulunuyordu. Bu nedenle Noriega'yı fazla gürültü çıkarmadan orta

dan kaldırmaları gerekecekti. Fakat ileride meydana gelecek olan olaylar 

Noriega'dan kurtulmanın o kadar kolay olmadığını gösterecekti. 

Başkan Delvalle, ABD'nin teşvikiyle 25 Şubat 1988'de Noriega'

nın Panama Savunma Kuvvetleri Başkanlığı görevine son verdiğini açıkla

dı(60). Bunun üzerine Ulusal Meclis acil olarak toplanarak Delvalle'nin 

görevine son verdi. Bu olay da Noriega büyük rol oynadı. Daha sonra Del

valle Miami'ye kaçtı ve ABD yönetimi onu başkan olarak tanımaya devam 

etti. Bu sırada Delvalle'nin avukatları ABD mahkemelerine ba§vurarak 

Panama Devletine ait olup ta ABD'de bulunan paraların dondurulmasını 

istedi. Bunun üzerine mahkeme 40 milyon dolarlık Panama varlığına el koy

du ve mart ayında ödenmesi gereken 6.5 milyon dolar Panama kanalı geliri

ni de dondurduğunu açıkladı(61). 

1988 Mart ayında Panama Savunma Kuvvetleri merkezinde bulu

nan polis şefi, Noriega'ya karşı bir ayaklanma başlattı. Fakat Noriega'ya 

bağlı birlikler bu ayaklanmayı kolaylıkla bastırdılar. İşin ilginç yanı ayak

lanmanın önce ABD'deki Kongre oturumlarında tartışılmış olmasıdır. Tüm 

bu olaylar neticesinde Noriega, PDF'nin başında bulunan 54 kişiden 12 

tanesini görevden aldı. Bu arada ülkede Noriega aleyhtarı gösteriler büyü

yerek devam etmekteydi. 

Ayaklanmanın bastırılması üzerine iki dışişleri bakanlığı yetkili

si Panama'ya giderek Noriega'yla uzlaşmak için bir öneri sundular. Buna 

göre; Noriega'nın ülkeye sürgüne gitmesi karşılığında ABD yönetimi sözko

nusu ülkeden Noriega'nın iadesini istemeyecek fakat ABD'de Noriega aley

hine açılan davalar devam edecekti. Noriega bu öneriyi reddetti. Bunun 

üzerine ABD yönetimi Panama'ya karşı uyguladığı ekonomik ambargonun 

kapsamını genişletti. Noriega yönetimi çeşitli ülkelerden gelen parasal yar

dımlar sayesinde ayakta kalınca ABD yönetimi bu sefer ikinci heyetini 

Noriega ile görüşmek üzere Panama'ya gönderdi. İlk heyette de bulunan 

yetkili kişi Noriega'ya sürgüne gitmesi karşılığında ABD'de aleyhine açıl-
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mış tüm davaların düşeceği sözünü verdi. Fakat bu öneride Noriega tarafın

dan kabul görmedi(62). 

Nisan 1989'da Kanal Komisyonunun ABD'li başkanı Panama 

yönetiminin keyfi tutumlarını gerekçe göstererek istifa etti. Bu istifayı 

daha sonra Panama'lı yöneticilerin istifaları izledi(63). Bu olay daha sonra 

ABD yönetimince müdahaleye bir gerekçe olarak gösterilecektir. 

Panama'daki 7 Mayıs 1989 seçimlerinden bir hafta önce Noriega 

yönetimi, seçim listelerinin yerlerinin değiştirilmesi, oy verme mek~nları

nın uzak yerlere nakli, hayali listeler ve tüm medyanın kontrol altına alın

ması gibi çeşitli yasal olmayan eylemlerinden dolayı sorumlu tutuldu. 

Fakat tüm bu yaptıkları bile seçimleri kendi adayının kazanması için yeter

li olmadı. Bu olaylar olduğu sırada Bush yönetiminin Panama halkını Nori

ega yönetimine karşı kışkırtabilmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulundu

ğu belirlenmiştir( 64 ). 

Bush yönetiminin muhalefetin seçimlerde kullanması için Pana

ma'ya 10 milyon dolar örtülü ödenek gönderdiği ve bu durumun Panama

nın iç işlerine müdahale olduğu gerekçesiyle Noriega mayıs seçimlerini 

iptal etti(65). Fakat kilise, işçi örgütleri ve diğer demokratik kitle örgütle

ri sayesinde ülkede hızlı bir seçim yapıldı. Bu seçimlerde muhalefetin ada

yı yaklaşık % 70 oranında bir oy alarak seçimleri kazanmıştır. Fakat Nori

ega bu seçimlerin sonuçların tanımadı. Bunun üzerine de ABD yönetimi 

Panama'daki birliklerini koruma gerekçesiyle sözkonusu ülkeye 1.900 

askerden oluşan bir birlik gönderdi. Tüm bu olaylar gerçekleşirken Başkan 

Bush 11 Mayıs 1989 tarihinde Beyaz Saray'da verdiği bir beyanatta; tüm 

bu tatsız olayların Panama halkı ile diktatör Noriega rejimi arasında ger

çekleştiğini ve ABD'nin Panama halkı arkasında yer aldığını belirtiyordu. 

Aynı demecinde Bush Panama'da yaşayan vatandaşlarının yaşam haklarını 

koruyabilmek ve Kanal antlaşmasının bütünlüğünü sağlayabilmek için aşağı

daki tedbirleri almayı uygun bulduklarını açıkladı: 
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1- ABD Hükümeti OAS ve diğer bir organ tarafından alınacak 

tüm diplomatik veya eylemsel hareketleri desteklemeyi taah

hüt ediyor. 

2- Panamadaki ABD büyükelçisi geriye çağrıldı ve burada mini

mum sayıda personel kalacak. 

3- ABD hükümeti çalışanları veya onlara bağlı olup ta ABD üst

lerinde yaşamayanlar ya kanal bölgesine getirilecek ya da 

Panama dışına çıkmaları teşvik edilecek 

4- Dışişleri Bakanlığı, Panama'daki iş çevrelerini Panama'dan 

ayrılmaya teşvik edecek. 

5- Ekonomik yatırımlar tüm kuvvetiyle uygulanmaya devam ede

cek. 

6- Kanal antlaşmasından doğan yükümlülükleri ABD yönetimi 

yerine getirmeye devam edecek. 

7- Panama'daki ABD kuvvetlerini desteklemek amacıyla bir 

tugay gönderilecek(66) . 

. Seçimlerin sonuçlarının tanınmamasını üzerine OAS, bölge barı

şı ve güvenliği için tehlikeli olduğunu belirtmiştir. Alınan kararda muhale

fetle, Noriega'nın Panama halkının istekleri konusunda bir an önce uzlaş

maları isteniyordu(67). Ayın örgütün 18 Temmuz 1989'da yaptığı toplantı

da aldığı kararlara göre; Noriega'nın iktidardan ayrılması, 1 Eylül'de geçiş 

hükümetinin devreye girmesi, yeni bağımsız seçimlerin bir an evvel yapıl

ması ve ABD tarafından bu ülkeye karşı alınan tedbirlerin kaldırılması iste

niyordu. Fakat tüm bu isteklerin yerine getirilemez istekler olduğunu tüm 

taraflar bilmekteydi. 1 Eylül tarihinde Panama Ulusal Meclisi tarafından 

Francisco Rodriquez başkan olarak seçildi. Fakat ABD yönetimi Panama'

nın devlet başkanı olarak bu kişiyi tanımadı. 

3 Ekim 1989 sabahı Panama City'deki PDF'nin merkezinde 

güvenlik şefi olarak görev yapan Moises Giroldi, Noriega'nın görevden 

ayrılması için Noriega'nın PDF merkezine geldiği sırada bir ayaklanma baş

lattı. Fakat aynı gün ayaklanma Noriega'ya bağlı güçler tarafından bastırıl

dı. Ayaklanmaya ön ayak olan kişiler idam edildi. Bu ayaklanma üzerine 
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ABD yönetimi ayaklanmayla ilgili bilgi ve desteklerinin olmadığını belirtse 

de daha sonra ele geçen bazı bilgiler durumun hiç de böyle olmadığını gös

terdi. 4 Ekim günü ayaklanmayı yapacak kişiler ile CIA yetkilileri arasında 

yapılan görüşmelere göre Giroldi, Panama'daki ABD yetkililerinden Nori

ega'ya takviye gelebilecek olan iki yolun tutulmasını istedi. Bu istek CIA 

yetkililerince olumlu karşılandı. Fakat ayaklanma sabahı ABD kuvvetleri 

çeşitli nedenlerden dolayı bu görevi yerine getiremedi ve şehir dışında 

Noriega'yı desteklemek amacıyla takviye kuvvetler Panama City'ye rahat

lıkla girdiler(68). Bu tarihe kadar ABD yönetiminin direk olarak müdahale

ye kalkışmamasının sebebi Panama'da yaşayan 35.000 Amerikan vatandaşı

nın yaşamını tehlikeye atmamaktı. 

17 Kasım tarihinde OAS tarafından alınan bir kararda Noriega 

yönetiminin insan haklarına tecavüzü dolayısıyla kınanması ve bu gerekçe 

ile hür dünyadan izole edilmesine dair bir karar alındı. Bu kararda; Pana

ma halkının demokrasiye dönmesi, insan haklarının desteklenmesi ve Nori

ega yönetimine son verilmesi konuları işleniyordu(69). 

15 Aralık tarihinde Panama Ulusal Konseyi aldığı bir karar ile 

ülkenin başına tam yetki ile General Noriega'yı getirdi ve ABD'nin Pana
ma'ya karşı takındığı olumsuz tutumu öne sürerek bu devlete karşı savaş 
ilan etti(70). Fakat müdahale tarihine kadar birkaç münferit olay haricin
de Panama ordusunun savaşla ilgili herhangi bir davranışı sözkonusu olma

dı. ABD müdahale gerekçeleri arasında bu münferit olayları ve kendilerine 

savaş ilan edilmesini ileri sürecektir. 

20 Aralık'ta Panama'da bulunan 11.000 Amerikan askerine takvi

ye olarak ABD'den gönderilen 13.000 deniz piyadesi ile birlikte 24.000 

Amerikan askeri Noriega yönetimini devirebilmek amacıyla Panama 

City'de büyük bir harekata girişti(71). Amaç Noriega'nın bir an önce ele 

geçirilmesiydi. Bu amaçla Bush, Noriega'nın yakalanması halinde bu eyle

mi gerçekleştirecek kişiye 1 milyon dolar ödül vaad etti(72). Askeri müda

halenin başladığı saatlerde 7 mayıs seçimlerinde en çok oyu alan muhale

fet lideri Endera, ABD'den Panamaya gelerek buradaki ABD üssünde baş

kanlık yeminini etti. ABD'li askerler Panama City'de üstünlük sağlayınca 

Noriega, Vatikan elçiliğine sığındı. Amerikan askerleri elçiliği abluka altı
na aldılar ve yapılan yoğun görüşmeler sonucu 3 Ocakta Noriega kendiliğin-
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den teslim oldu. Bu olaylar sırasında 23 Amerikan askeri ve 556 Panamalı 
sivil ve asker öldü (Bazı kaynaklar topfam ölü sayısının 4.000 civarında 

olduğunu iddia etmiştir). Bu olay neticesinde yüzlerce Panamalı yaralandı 

ve 12.000 Panamalı evsiz kaldı(73). Beyaz Saray Sözcüsü ise Noriega'nın 

yakalanması için belirli bir fiyat ödenmesi gerektiğini söylüyordu(74). 

ABD'li yetkiiiler Noriega'nın yakalanması üzerine amaçlarına ulaştıklarını 

belirterek o zamana kadar uygulanan ekonomik ambargonun kaldırıldığını 

ve dondurulmuş bulunan malvarlıklarının çözüldüğünü belirtmişlerdir(75). 
Bu askeri müdahalenin Panama'ya maliyeti 632 milyon dolar civarında 

olmuştur(76). Ayrıca ABD yönetiminin bu müdahale sayesinde yeni ürettik

leri ve o zamana kadar hiç kullanmadıkları radara yakalanmayan B-2 Ste
alth bombardıman uçaklarını denedikleri iddia edilmiştir(77). 

Müdahalenin başladığı zaman ve Noriega'nın teslim olduğu 

zaman olmak üzere Başkan Bush konuyla ilgili görüşlerini kamuoyuna son 

derece açık bir şekilde sundu. Başkan müdahale günü Amerikan halkına 

yaptığı beyanatta şunları vurguluyordu: "Yaklaşık 2 yıldır Amerikan halkı, 

Latin Amerikan halkı ve Karayip halkı, Panama krizini barışçı yollardan 

çözebilmek amacıyla uğraşıyorlar. Burada ABD'nin 4 amacı vardır. 

a) Panama'daki demokrasinin korunması, 

b) Kanal Antlaşmasının bütünlüğünün korunması, 

c) Panama'daki Amerikan vatandaşlarının korunması, 

d) Noriega'nın yakalanarak yargılanmak üzere ABD'ye götürül

mesi. 

Bundan böyle Endera yönetimi işbaşına gelecek ve tüm yaptırım

lar kalkacak. Askeri harekat başarıyla tamamlandı ve düzenli karşı koyma

lar tamamıyla yok edildi. Kanal anlaşmasıyla yüklenilen tüm yükümlülükler 

yerine getirilecek ve kanal 2000 yılında Panama devletine devredile

cek .... "(78). 3 Ocakta yaptığı konuşmayla da Noriega'nın yakalandığını ve 

müdahalenin tam anlamıyla tamamlandığını bildiriyordu(79). 

Aynı gün Noriega askeri bir uçakla Panama'dan yargılanmak üze

re Miami'ye getirildi. 
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4- MÜDAHALE SONRASI 

4 Ocak 1990'da Miami'deki tutukevine konulan Noriega'nın avu

katları, mahkemede, ABD'nin generalin tutuklanması amacıyla yaptığı 

müdahalenin yasallığı konusunda duruşmada itirazda bulunacaklarını 

belirttiler. Ayrıca avukatlar yakalanma eylemi sırasında ABD'li askerlerin 

gereksiz yere ortaya ateş açtıklarını ortaya koyacaklar(80). Noriega'nın 

avukatlarının amacı "mahkeme vicdanında şok yaratabilmek" delilleri sun

maları sonucu Noriega'nın özgürlüğüne kavuşabilmesi umuduydu. Herhal

de mahkeme vicdanında olay bir şok yaratmamış olmalı ki, Noriega'nın 

tutukluluk hali devam etti. 

Aynı yılın haziran ayında mahkemenin ve ABD yönetiminin tavrı 

değişti; bunun sonucu Noriega'ya lüks bir yer tahsis edildi ve dondurulan 

paraların çözülmesine karar verildi. Ayrıca Noriega takibat hakkındaki bil

gileri dahi talep edebilecekti. Bu sayede Noriega avukatları ücretlerini ala

bileceklerdi, tüm bunlara karşılık olarak da Noriega'nın avukatları Ameri

kan gizli servislerine karşı açtıkları davaları geri çekeceklerdi(81 ). 

Noriega'ya tanınan bu ayrıcalıklar Kongre'deki 72 milletvekilini 

rahatsız etmiş olacak ki, konuyu meclis gündemine getirmişlerdir. Kendisi 

savaş esiri sayıldığı için askeri üniformasıyla rahatlıkla geceleri bir neza

retçi eşliğinde gezebiliyordu. Davada savunma avukatları her şeyin tartışı

labilmesi gerektiğini ve açık duruşmanın yapılmasını istemelerine rağmen 

karşı taraf "ulusal güvenliği" gerekçe göstererek bu talepleri reddediyordu. 

Bush yönetimi davanın sansasyonlara neden olmadan bir an önce bitirilme

sini istiyordu(82). Tüm bu olaylar aslında Noriega'nın bildiği ve ABD yöne

timinin açıklanmasından korktuğu önemli bilgi ve delillerin gün ışığına çık

masını engellemeye yönelikti. 
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Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez, yabancı bir devlet 

başkanı suçlu bulunarak, hüküm verildi. 9 Nisan 1989'da Mfami'de, Ameri

kan Jürisi Noriega'yı isnat edilen toplam on suçun sekizinden suçlu buldu. 

Beraat hükmü verilen iki isnat suç kokain ticareti ile ilgiliydi. Hüküm giy

diği suçlar; uyuşturucu kaçakçılığı, şantaj ve kara paranın aklanması. Baş

kan Bush jürinin kararını açıklaması üzerine yaptığı bir söyleşide "hükmün 

büyük bir başarı olduğunu ve bunun uyuşturucu kaçakçılarına karşıda bir 

zafer olduğunu" belirtti(83). Bundan sonra artık hiçbir yerin uyuşturucu 

kaçakçıları için cennet olmayacağını belirten Bush, ABD'ye sokulan uyuştu

rucu miktarında büyük azalmalar beklediğini söylemişti. Fakat Amerikan 

ajanslarının yaptığı araştırmalara göre; Endera yönetimi uyuşturucu ile 

mücadeleye girişse de uyuşturucu trafiği ve kara paranın aklanması Pana

ma demokrasisini tehdit etmeye devam ediyordu(84 ). Adının açıklanmasını 

istemeyen Amerikan uyuşturucu ajansındaki bir yetkili "Noriega'nın ABD 

tarafından devrilmesi ile birlikte uyuşturucu trafiğinin iki katı arttığını" 

belirtti(85). 

Yargılama sırasında tanıklığına başvurulan tutuklu birçok eski 

büyük uyuşturucu tüccarları verdikleri bilgiler karşılığında özgürlüklerine 

kavuştular. Bu gibi olaylar üzerine Noriega'nın avukatı olan Frank Rubino 

verdiği bir demeçte "bu yargılamada iddia makamı pekçok anlaşma yaptı, 

bu gidişle salıverilenlerin hapishanesi kalabalıklaşacak" dedi(86). Bu fırsat

tan yararlananlardan biri de, Amerika Birleşik Devletlerine tonlarca uyuş

turucu sokan ve bu suç nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Len

der'di. Lender'in serbest bırakılması üzerine ülkede tartışmalar büyü

dü(87). Bu olayda büyük itham altında kalan ABD yönetiminin Noriega 

hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı görüldü. 

Latin Amerika siyasal yaşamında yirmi iki yıllık şaibeli bir şahsi

yet 1992 yılının ortalarında verilen kırk yıllık mahkumiyet sonucu şimdilik 

siyaset sahnesinden çekilmiştir. Kimbilir belki Noriega'da Amerikan mah

kemelerine vereceği önemli bilgiler sonucu özgürlüğüne bir gün kavuşacak

tır. 
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il. BÖLÜM 

A- ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA GÖRE MÜDAHALE OLGUSUNUN 

DEGERLENDİRİLMESİ 

1- MİLLİ SİYASETİN BİR ARACI OLARAK SAVAŞIN TERKEDİL

MESİNE İLİŞKİN ANTLAŞMA: (Paris Misakı) (1) 

1928 yılında A.B.D ve Fransız Dışişleri Bakanlarınca hazırlanan 

çok taraflı evrensel nitelikteki bu antlaşma daha sonra uluslararası hukuk 

teamülü niteliğini kazandı. Bu nedenle antlaşmaya taraf olan veya taraf 

olmayan tüm devletleri bağlayıcı mahiyettedir. 

Bu antlaşmanın 1. maddesinde milletlerarası uyuşmazlıkların 

çözümünde savaşı red ettikleri ve savaşı milli siyasetin aracı olarak gör

mekten artık vazgeçtikleri hususu düzenleniyordu. 2. maddesinde ise mahi

yeti ve kaynağı ne olursa olsun tüm uyuşmazlıkların ve aykırılıkların barış

çıl araçlar dışında herhangi bir şekilde çözümlenemeyeceği hususu düzenle

niyordu. 

Görüldüğü üzere misak tüm saldırıları savaşlarını yasaklamıştır. 

Her ne kadar meşru müdafa hakkı söz konusu misakta düzenlenmemiş olsa 

dahi, o zamanda genel kanıya göre doğal olan meşru müdafaa hakkından 

bahsedilebilmesi için ayrıca korunmasına gerek yoktu(2). Fakat bu misak

ta, misaka aykırı hareket edenlere karşı uygulanacak yaptırımlar gösteril

memiştir. 
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Bu misak temelde savaşı yasaklasa da konuyla ilgisi bundan böy

le silah kullanmak ulusal siyasetin bir aracı olmaktan çıkıyordu. Bu dolaylı 

olarak silahlı müdahaleleri de yasaklar mahiyettedir. Ayrıca uluslararası 

sorunların çözümünde taraflara barışçıl çözüm yollarına başvurma yükümlü

lüğü getirmektedir. Alanlarında teamül kaideleri oluşturacak bu kurallara 

ilerki antlaşmalarda ayrıntılı olarak değinmeye ve Panama Devletine karşı 

girişilen eylemleri bu kriterlere göre analiz etmeye çalışacağım. 

2- DEVLETLERİN HAKLARINA VE GÖREVLERİNE DAİR MON

TEVİDEO ANTLAŞMAS1(3) 

a) Hukuksal Statü 

26 Aralık 1933'de Uruguay'ın Montevideo şehrinde yapılan ve 

26 Aralık 1934 yılında yürürlüğe giren bu konvansiyonda Panama ve 

A.B.D. 'ninde imzası bulunmaktadır. Bu antlaşmaya göre: Bir devletten 

uluslararası hukukun sujesi olarak söz edebilmemiz için dört öğenin bulun

ması şarttır. Bunlar yerleşik (sürekli) insan topluluğu, belirli bir ülke, 

hükümet ve son olarak ta diğer devletlerle ilişkiye girme yeteneği şeklinde 

belirlenmiştir. 

Bu konvansiyonun 4. maddesine göre; devletler hukuken eşittir, 

aynı haklardan faydalanabilme ve harekl:ı lerini eşit faaliyet alanlarında 

yürütebilme hakkına sahiptirler. Bu haklardan hiçbiri güçlü tarafın istekle

ri doğrultusunda ayarlanamaz. 

5.madde de ise: Her ne sebeple olursa olsun devletlerin temel 

haklarına hiçbir şekilde dokunulamayacağı belirtilmiştir. 

8. madde ise son derece açık olarak, hiçbir devletin, başka bir 

devletin iç ve dış ilişkilerine müdahale etme hakkının olmadığını ortaya 

koymaktadır. 
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10. madde, devletlerin temel görevlerinin barışın korunması oldu

ğunu belirttikten sonra, taraflar arasında herhangi bir nedenden kaynakla

nacak uyuşmazlıkların taraflar arasında kararlaştırılacak barışçıl metotlar

la halledilmesi gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 

11. maddeye göre; Konvansiyona taraf devletler, meydana getir

dikleri kurallarla, kuvvet içeren herhangi bir davranışla kazanılan toprakla

rın veya belirli çıkarların akit devletler tarafından tanınmaması yükümlülü

ğü getiriliyor. Bu tür kuvvet içeren kavramın içine; askeri birliklerin eylem

leri, diplomatik temsilcilerin tehditkar hareketleri veya diğer şekildeki zor

layıcı önlemlerde dahildir. Bir devletin ülkesine dokunulamaz ve bu toprak

ları ne bir askeri işgalin konusu olabilir ne de dolaylı ya da dolaysız, geçici 

bir süreyle dahi olsa herhangi bir nedenden dolayı bir diğer devlet tarafın

dan kuvvet kullanmak suretiyle haksız çıkarlar sağlanmasına olanak tanına

mayacağını belirtiliyordu. 

b) A.B.D. 'nin eylemi açısından değerlendirme: 

Bu konvansiyonu A.B.D. 'nin eylemine uyarlayacak olursak: Bir 

kere Panama'nın uluslararası hukuka göre devlet olduğu konusunda en 

küçük bir şüphe yoktur. Bu konuda aranan dört unsur Panama Devletinde 

bulunmaktadır. 

Panama devleti sözleşmeye taraf olduğuna göre diğer maddelerin 

incelenmesine geçebiliriz. Bu konvansiyonda devletlerin hukuken eşit 

oldukları belirtilmektedir. Buna göre; Uluslararası hukukun süjesi olan 

devletler birbirlerine karşı eşit olduklarına göre biri diğerine karşı üstün

lük kuramaz ve bir devlet diğer bir devleti zorla istemediği bir duruma 

sokamaz. Aynı madde de güçlü tarafın güçsüz tarafa karşı gücünü kullanma

sı da yasaklanmıştır. Oysa A.B.D. 'i kendisinden silah, ekonomi, askeri güç 

ve yüzölçümü bakımından çok daha güçsüz ve küçük olan bir devletin ülke

sinde gövde gösterisinde bulunmuştur. Gerçekten A.B.D.'nin giriştiği 

eylem bu maddenin açıkça ihlalidir. Bildiri, Devletin temel haklarına hiç

bir şekilde dokunulamayacağını belirtiyor. Temel hakların ne olduğu veya 

nitelikleri konusunda konvansiyonda herhangi bir hüküm yoktur. Fakat bir 

devletin kendi siyasal tercihi, herhalde o devletin temel hakları arasında 
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yer alır. Bu nedenden dolayı da A.B.D. 'in gerçekleştirdiği askeri müdahale 

Panama devletinin temel haklarına ihlal niteliği taşır. Kısacası eylem 5. 

maddeyi yok saymıştır. Diğer bir maddede düzenlenen iç ve dış işlerine 

müdahale etmeme hükmü her iki bakımdan ihlal edilmektedir. Bu devletle

rin asli haklarından olan, varlığını koruyabilmek için ihdas edilmiş bir 

hükümdür. Panama devletinin iç işlerine karışılmıştır, çünkü bir devletteki 

siyasal iktidar problemi tam anlamıyla bu devletin kendi sorunudur. Görev 

başındaki kişinin meşruluğu tartışılabilir nitelikte olsa dahi hukukiliği 

konusunda bir şüphe yoktur. Müdahale zamanı iktidarda bulunan ve bu 

göreve Ulusal Meclis tarafından getirilen Noriega'nın A.B.D birlikleri tara

fından askeri müdahale sonucu görevden alınması tam anlamıyla iç işlerine 

müdahaledir. Bu arada bu müdahalenin yapılmasında, Panama hükümeti

nin A.B.D ile aralarında problem olan Nikaragua ve Küba yönetimleri ile 

olan ilişkileri ve Noriega'nın bölgede bir güç odağı olması bir neden olarak 

görülebilir. Bu da Panama'nın dış işlerine müdahale mahiyeti taşır. 

Devletlerarası ihtilafların barışçıl yollardan çözümlenmesi gerek

tiği ilkesine Panama'ya karşı yapılan müdahalede hiçbir şekilde başvurul

mamıştır. A.B.D.'in uyuşturucu ticareti ile ilgili problem mevcudiyeti 

genel bir vakadır. Fakat bu hiçbir şekilde askeri müdahaleyi mazur göster

meye yetmez. 

Daha ileride belirtileceği gibi uyuşturucu konusunda uluslararası 

sözleşmeler vardır ve devletler bu sözleşmelere uygun hareket etmek zorun

dadır. Aksi takdirde yaptırımlar!a karşılaşır. A.B.D bu yollara başvurma

mıştır. Bu nedenle bu maddenin de ihlali de söz konusudur. 

Son olarak 1. madde, geçici nitelikte dahi olsa askeri nitelikte 

hiçbir eylemin kabul edilemezliğini düzenlemektedir. Toplam yirmi dört 

bin A.B.D askerinin Panama'da gerçekleştirdiği harekatın askeri niteliği 

konusunda en ufak bir şüpheye yer yoktur. Genel bir değerlendirme yapa

cak olursak; konvansiyona göre A.B.D, bir devletin, diğer bir devletin iç 

veya dış işlerine karışılmaması ve sorunların barışçıl yollardan çözümlen

mesi prensibine uygun davranmayarak kendisine düşen sorumluluklarını 

yerine getirmemiş ve bu anlamıyla da konvansiyonu ihlal etmişti. 
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3- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTI(4) 

a) Hukuksal Statü 

1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletlerin kuruluş belgesi olan 

B.M Şartı'nın Giriş Bölümünde, bu teşkilatın amaçları arasında devletler 

arasında karşılıklı hoşgörü, iyi komşuluk ve birlikte barış içinde yaşamaya, 

uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla güçlerin birleştirilmesi

ne ve ortak çıkarların gerektirdiği durumlar dışında kuvvet kullanılmaması

nı ilke olarak riayet etmeyi benimsedikleri belirtiliyor. 

1. maddede bahsedilen amaçları arasında; uluslararası barış ve 

güvenliğin korunması ve bu amaçla; barışın uğrayacağı tehditleri önlemek 

ve uzaklaştırmak ve saldırı eylemini ya da barışın başka yoldan bozulması 

durumunu ortadan kaldırmak üzere, etkin ortak önlemler almak; barışın 

bozulmasına neden olabilecek uluslararası uyuşmazlıkların ya da durumla

rın düzeltilmesini ya da çözümünü, adalet ve devletlerarası hukuk ilkeleri

ne uygun olarak barış yollarıyla gerçekleştirmek; ve ülkeler arasında, hak 

eşitliği ve ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belirleme ilkesine say

gı üzerine kurulu dostça ilişkileri geliştirmek ve dünya barışının sağlamlaş

tırılması için elverişli her türlü önlemin alınması, bu Teşkilatın kuruluş 

amaçlarından bazılarıdır. Teşkilatın bu amaçlarına ulaşabilmek için kabul 

ettiği prensipler arasında, devletlerin egemen eşitliği ilkesini, yine devlet

lerin üzerlerine düşen yükümlülükleri iyi niyetle yapmaları gereğini, ulusla

rarası nitelikteki uyuşmazlıkların, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye 

sokmayacak biçimde barışçı yollardan çözümlenmesi, tüm devletlerin, ulus

lararası ilişkilerde, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal 

bağımsızlığına karşı ya da Birleşmiş Milletlerin amaçları ile bağdaşmaya

cak herhangi bir biçimde tehdit ya da kuvvet kullanmaktan kaçınacakları

na, bir devletin ulusal yetki alanına giren işlere müdahale edilemeyeceği 

ve bununda tek istisnası olarak BM şartının VII. Bölümünde düzenlenen 

zorlayıcı önlemlerin uygulanabilmesini gösterilir. 

Bu şartta uluslararası uyuşmazlıkların çozum yolları arasında 

görüşme, soruşturma, arabuluculuk, uzlaştırma, hakemlik ya da yargı yolla

rı bunlardan bir kaçıdır. Bu yollardan biri konusunda uzlaşma sağlanamaz-
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sa taraflar durumu Güvenlik Konseyine sunar. Güvenlik Konseyi'de konu

yu Uluslararası Adalet Divanına götürebileceği gibi, uygun gördüğü başka 

çözüm yolları da önerebilir, hangi yolu önereceğine kendisi karar verir. 

94. maddeye göre, B.M. 'in her üyesi taraf olduğu tüm uyuşmaz

lıklarda, Uluslararası Adalet Divanının kararına uymayı yükümlenir. 

b) ABD'nin eylemi açısından değerlendirme 

Tekrar A.B.D.'nin gerçekleştirdiği askeri harekata dönecek olur

sak, bu harekatın barış içinde yaşama, uluslararası barış ve güvenliğin 

korunması ve ortak çıkarların gerektirdiği durumlar dışında kuvvet kulla

nılmaması prensiplerine ters bir uygulama olduğu sonucuna varılır. Şöyle 

ki bu harekat nedeniyle bölge ülkelerin kendilerine karşıda böyle bir 

eylemde bulunulacağı kaygısı ile silahlanmaya gitmeleri son derece normal

dir. Gelişmekte olan ülkelerin elindeki bu silahların bir gün hangi güçlerin 

eline geçeceği veya bu silahların ne gibi amaçlarla kullanacakları cevaplan

dırılması gereken bir sorudur. Bunların en güzel örneklerini Irak'ın Halep

çe'de kullandığı kimyasal silahlar sonucu ölen yüzlerce insan ile, halen 

devam etmekte olan Yemen iç savaşında karşılıklı tarafların kullandıkları 

son derece gelişmiş silahları gözler önüne sermektedir. Bu nedenle ulusla

rarası gerginliği arttırıcı bu gibi eylemler, uluslararası barış ortamını ciddi 

şekilde tehdit edici niteliktedirler. 

B.M'ler Genel Kurulu'nun 21.12.1965 tarihli ve 2131(xx) sayılı 

kararı ile "Devletlerin İçişlerine Karışılmasının Reddi ve Bağımsızlıkları

nın ve Egemenliklerinin Korunmasına Dair Bildiri" ile yine aynı organın 

24.10.1970 tarih ve 2625 (xxx) sayılı kararı ile kabul edilen "Devletler Ara

sında İşbirliği ve Dostça İlişkiler Bildiri"lerini aşağıda incelerken A.B.D 

eyleminin devletlerin egemen eşitliği ilkesine, devletlerin üzerlerine düşen 

görevleri iyi niyetle yapma gereklerine, tüm devletlerin diğer bir devletin 

ülke bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına saygı göstermeleri durumunu ve 

bir devletin ulusal yetki alanına giren işlere müdahale etmeme ilkelerinin 

kapsamlarını ve olaya özgüleniş biçimlerini analize çalışacağım .Bu analizi 

B. M. Şartında değil de iki bildiride yapma nedenim, bu bildirilerin konuyla 



52 

ilgili B.M. şartının uygulanmasını göstermek amacıyla B.M. Şartına dayanı

larak oluşturulmuş ve bu konularda ayrıntılı hükümler taşıyan bildiriler 

olmasıdır. 

Bu bildirilere geçmeden önce bu bildirilerde yeterince ayrıntılı 

olarak düzenlenmemiş olan barışçıl çözüm yolları için B.M Şartı ayrıntılı 

düzenleme getirmiştir. Yukarıda bunların ne olduğuna göz attıktan sonra, 

A.B.D yönetiminin bu eylemlerden hiçbirine başvurmadığı gibi, konuyu 

Uluslararası Adalet Divanına da götürmediği gerçek bir olgudur. 

4- DEVLETLERİN İÇ İŞLERİNE KARIŞILMASININ REDDİ VE 

BAGIMSIZLIGIN VE EGEMENLİGİN KORUNMASINA DAİR 

BİLDİRİ(S) 

[2131 (xx) ve 21.12.1965] 

a) Hukuksal Statü 

Devletlerin iç işlerine karışılmasını önlemek ve bağımsızlık ve 

egemenliklerinin güvence altına alınması için yayınlanan bu bildiri B.M.Ge

nel Kurulunda oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu bildiride yeralan konumuz

la ilgili metinlere bakacak olursak: Girişte; uluslararası durumun ehemmi

yeti ve askeri müdahalelerin, uluslararası barışı giderek tehdit ettiği ve 

devletlerin egemenliğine ve siyasal bağımsızlığına doğrudan ve dolaylı ola

rak yapılan tehdit edici karışmalardan Genel Kurul derin bir endişe duydu

ğunu belirtmiştir. 2. paragrafta ise B.M.'ler teşkilatının savaşların ve barı

şı tehdit edici eylemlerin önlenmesi amacıyla oluşturulduğunu ve bu organi

zasyonun dayanağının devletlerin egemen eşitliği olduğunu ve devletlerin 

dostane ilişkilerinin, eşit haklar ve kendi kaderini belirleme hakkına saygı 

göstermeye dayandığını üye tüm ülkelerin, diğer devletlerin politik bağım

sızlığına veya toprak bütünlüğüne karşı kuvvet kullanmaktan kaçınma 

yükümlülüğü ilkesini bir kez daha önemle hatırlatma gereğini duymuştur. 

3. paragrafta, tüm halkların devredilemez hakları olduğu ve bun

larrn özgürlüklerin ve egemenliklerin kullanımı ulusal toprakların bütünlü

ğü ve bu haklardan dolayı, politik statüleri kültürel, sosyal ve ekonomik 

gelişimleri konusunda karar verme haklarının önemini bir kez daha hatırla

tır. 
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6. paragrafta ise, B.M.'nin amaç ve prensiplerinin yerine getiril

mesinde temel faktörün, bir devletin, diğer bir devletin iç veya dış işlerine 

müdahale etmeme olduğu vurgulanır. 

7. paragrafta ve devamında, askeri müdahalelerin, devletlerarası 

yapılanmanın temel prensiplerinden olan uluslararası barış ortamıyla tam 

anlamıyla ters düştüğünü ve direkt müdahale, yıkma ve dolaylı şekilde yapı

lan müdahalelerin B.M şartının ihlali niteliğinde olduğunu belirttikten son

ra, müdahale etmeme ilkesinin ihlalinin devletlerin bağımsızlığını, özgürlü

ğünü, siyasal, ekonomik sosyal ve kültürel gelişimini tehdit edici mahiyette 

olduğunu ve özellikle bu tipteki müdahalelerin barışın temelini ciddi şekil

de tehdit edici mahiyette girişimler olduğunu bildiri tekrar tekrar vurgula

maktadır. Bu deklerasyonda yukarıda belirtilen durumların ışığında aşağı

daki ilkeleri belirtilmiştir. 

1- Hiçbir devletin doğrudan veya dolaylı her ne sebeple olursa 

olsun diğer bir devletin iç işlerine veya dış işlerine müdahale etme hakkına 

sahip değildir. Bundan dolayı silahlı müdahale ve diğer bütün müdahaleler 

veya devletin şahsiyetine karşı veya siyasi, ekonomik ve kültürel unsurları

na karşı olan bütün tehdit teşebbüsleri tam anlamıyla kınanır. 

2- Hiçbir devlet, ekonomik, siyasal veya daha değişik tipte tedbir

ler ile diğer bir devletin mutlak egemenlik hakkını kendine bağlamak ama

cıyla eylemde bulunamaz veya böyle eylemleri teşvik edemez. Yine hiçbir 

devlet, diğer bir devletin rejiminin devrilmesine yönelik yıkıcı, terörist 

veya silahlı faaliyetleri örgütleyemez, yardım edemez, teşvik edemez, para

sal yardımda bulunamaz, izin veremez veya bir devletin iç savaşına katıla

cak şekilde hareket edemez. 

3- Halkları milli benliklerinden yoksun bırakmak için kuvvet kul

lanılması bunların devredilemez haklarının ve müdahale etmeme ilkesinin 

ihlalini teşkil eder. 
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4- Bu yükümlülüklere tam anlamıyla riayet edilmesi ulusların bir 

arada barış içinde yaşamalarını temin etmenin esaslı bir şartını oluşturur, 

aksi taktirde herhangi bir şekilde müdahalede bulunma B.M Şartının lafzı

na ve ruhuna karşı bir ihlal olmakla kalmaz aynı zamanda uluslararası 

barış ve güvenliği tehdit eder niteliktedir. 

5- Her devlet başka bir devletin herhangi bir karışması olmadan 

kendi ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel sistemini seçmek konusunda 

devredilmez bir hakka sahiptir. 

6- Tüm devletler ulusların ve halkların bağımsızlığı ve kendi gele

ceklerini tayin etme hakkına sahiptir, dışarıdan herhangi bir baskı olma

dan yerine getirirler ve insan haklarına ve temel özgürlüklere mutlak saygı 

göstermelidirler. Netice olarak tüm Devletler, ırk ayrımcılığının ve sömür

geciliğin veya bunların diğer şekillerinin tam anlamıyla ortadan kaldırılma

sına yardımda bulunmalıdırlar. 

7 ................. . 

8- Bu deklerasyondaki hiçbir metin B.M. Şartının, özellikle VI. 

ve VIII. Bölümlerinin kapsadığı uluslararası barış ve güvenliği etkiler şekil

de yorumlanamaz. 

b) ABD'nin Eylemi Açısından Değerlendirme: 

Şimdi bu bildiriyi A.B.D. 'nin Panama'ya karşı gerçekleştirdiği 

askeri müdahaleye göre incelemeye çalışacağım. 

Genel Kurul B.M Şartına göre yapılmamış olan tüm askeri müda

haleleri uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit edici nitelikte 

olunduğu belirtilmiştir. A.B.D'nin girişmiş olduğu eylem tam bu nitelikte 

bir harekettir. Çünkü bu harekatın yapılması, Latin Amerika'da bir anda 

soğuk rüzgarların esmesine neden oldu. Bunun en güzel örneği de Küba ve 

Nikaragua'nın ordularını kendi ülkelerinde bir müdahalede bulunacağı kor

kusuyla alarma geçirmesidir. A.B.D.'nin böyle bir eyleme girişmesi ileride 

kendisi için benzer menfaat ihlalleri olan durumlar da aynı şekilde davra-
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nacağı izlenimi uyandırması, Latin Amerika Devletleri için büyük bir kaygı 

olarak algılanıp silahlanmaya gidilecektir. Pek tabii ki bu da B.M. amaçları 

arasında olan silahlı çalışmaların önlenmesi ve uluslararası barış ve güven

lik ortamının sağlanmasına büyük darbeler vuracaktır. 

Bu bildirinin vurguladığı diğer bir husus ise; bir diğer devletin 

siyasal bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı kuvvet kullanılmaması

dır. Aşağıda B.M. Oenel Kurulunun 24 Ekim 1970 tarihli "Devletler Arasın

da İşbirliği ve Dostane İlişkiler" bildirisinde açıklamaya çalışacağım gibi 

bir ülkenin devlet başkanının görev başından alınıp, diğer bir ülkeye yargı

lanmak üzere götürülmesi siyasal bağımsızlığın ihlalinden başka bir şey 

değildir. Buradaki siyasal bağımsızlıktan bahsederken, bu siyasal bağımsız

lığın siyasal iktidar olgusundan başka bir şey olmadığı konusunda şüphe 

yoktur. Toprak bütünlüğü bakımından ise her ne kadar A.B.D. 'nin eylemi

nin işgal veya iç kargaşalıkları kışkırtarak Panamanın ayrılması gibi bir 

amacı olmasa da, devletin ülkesinin güvenliğini ciddi bir şekilde tehlikeye 

soktuğu için pek tabii ki bu eylemde, toprak bütünlüğüne karşı yapılmış bir 

eylem olarak telakki edilebilir. İki numaralı ilkede zaten bir devletin reji

minin devrilmesi sağlanamayacağı veya bunun teşvik edilemeyeceği kuralı 

getiriliyordu. Bu ülkeye karşı son derece açık bir ihlal sözkonusudur. 

Beşinci ilkede devletler müdahaleye uğramadan kendi siyasal sis

temini seçmek hakkına sahip olmasına karşı, A.B.D. 'nin yaptığı müdahaley

le Panama Meclisi'nin seçimini tanımaması bu ilkenin de ihlali mahiyetin

dedir. Bildiri siyasal sistemin seçilmesine o derece önem vermektedir ki 

bu hakkın rıza dahilinde dahi nakledilemeyeceğini; yani bu hakkın devredi

lemez bir hak olduğunu belirtmektedir. 

Yukarıda belirtilen ilkelerden bir tanesinin ihlali, B.M. Şartının 

ruhuna ve lafzına aykırılık doğurduğu takdirde ki mutlaka doğuracaktır, bu 

durumda ihlali gerçekleştiren A.B.D.'in uluslararası hukuk karşısında 

sorumlu olacaktır. 
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5- DOSTANE İLİŞKİLER VE İŞBİRLİGİNE DAİR BİLDİRİ 

a) Hukuksal Statü 

B.M'ler Genel Kurulunda 24. 10.1970 tarihinde oybirliği ile 

kabul edilen Birleşmiş Milletler Şartına Göre Devletler Arasında Dostane 

İlişkiler ve İşbirliğine Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri

ye(6) göre, A.B.D. 'nin Panama'ya müdahalesini inceleyecek olursak, ilk 

başta bu olaya özgülenebilecek kimi hükümleri gözden geçirmek zorunda

yız. 

Bu antlaşmanın giriş bölümünün 8. paragrafına göre; 

Ulusların bir arada barış içinde yaşabilmelerinin tek şartının 

diğer devletlerin iç işlerine karışılmaması olduğu, aksi taktirde yalnızca 

Birleşmiş Milletler Şartı ihlal edilmekle kalmayıp, aynı zamanda milletlera

rası barış ve güvenliğinde tehlikeye gireceğine inandıklarını belirtmekte

dir. 

9. paragrafta ise B.M Şartındaki bazı temel görevler hatırlatılır. 

Bunlar ulusalararası ilişkilerde, bir devletin ülke bütünlüğüne ve siyasal 

bağımsızlığına karşı askeri, siyasal ve ekonomik veya diğer herhangi bir 

zorlayıcı eylemin yapılamayacağı. 

1 O. paragraf, uluslararası ilişkilerde devletlerin toprak bütünlü

ğüne veya siyasi bağımsızlığı aleyhinde veya Birleşmiş Milletler amaçlarıy

la bağdaşmayacak bir şekilde kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdi

dinde bulunamayacakları gözönünde bulundurulur. 

11. paragraf ise uluslararası antlaşmazlıkların B.M şartına göre 

barışçıl çözüm yollarıyla çözümlenmesinin zorunlu olunduğu tekrar eder 

niteliktedir. 

12. paragrafta devletlerarası ilişkilerde devletlerin egemen eşitli

ği belirtilip, B.M Şartındaki amaçların ancak bu ilkeye riayetle yerine geti

rileceği belirtilmektedir. Bu ilkenin anlamı devletlerin egemen olmasının 

doğal bir sonucu olup, devletlerin ilişkilerinde eşit hukuksal statüye sahip 
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sahip olması şeklinde kendini gösterir. Burada esas olan bütün devletlerin 

uluslararası hukuka göre aynı haklardan yararlanmaları ve aynı genel 

yükümlülükler altında bulunmalarıdır(7). Bu hakkın kapsamı aynı bildiride 

şu şekilde açıklanmıştır: 

a) Devletlerin hukuken eşit oldukları, 

b) Tüm devletlerin tam egemenliğinden doğan haklara sahip 

olduğu, 

c) Devletlerin, birbirlerinin kişiliklerine saygı gösterme görevle

ri oldukları, 

d) Devletlerin toprak bütünlüklerinin ve siyasal bağımsızlıkları

nın dokunulmazlığı, 

e) Tüm devletlerin, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sistem

lerini serbestçe seçme haklarının olduğu, 

f) Tüm devletlerin uluslararası yükümlülüklerine, tam anlamıy

la iyi niyetle uymaları ve diğer devletlerle barış içinde yaşa

ma görevlerinin olduğu şeklindedir. 

Aynı bildiride taraf devletler aşağıdaki ilkeleri geliştirip, modifi

kasyonunun yapılması konusunda hem fikir olduklarını açıklamaktadır. 

Bunlar: 

a) Uluslararası ilişkilerde, bir devletin, diğer bir devletin siya

sal bağımsızlığı veya ülke bütünlüğüne karşı veya B.M'in 

amaçlarıyla bağdaşmayacak herhangi bir tarzda kuvvet kullan

mak veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınmak prensibi, 

b) Devletlerin, uluslararası sorunları barışçıl yollarla ve ulusla

rarası barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye sokmayacak 

şekilde çözümleme ilkesi, 

c) B.M Şartına göre devletin milli meselelerine giren konularda 

müdahalede bulunmama görevi, 

d) Devletlerin B.M Şartına göre birbirleriyle işbirliğinde bulun

ma görevi, 
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e) Halkların kendi geleceğini belirleme ve eşit haklara sahip 

olma prensibi, 

f) Devletlerin egemen eşitliği prensibi, 

g) Devletlerin yükümlülüklerini şarta göre yerine getirecekleri, 

uluslararası toplumda ilkelerin daha etkin uygulanımını sağla

mak için B.M'lerin amaçlarının gerçekleştirilmesini sağla

mak. 

Bildirinin ilerleyen bölümlerinde "a11 daki 11 kuvvet kullanma veya 

kuvvet kullanma tehdidin de bulunmadan kaçınma" prensibini aynen tekrar 

ederek yasaklamaktadır. 

Daha sonraki bir paragrafında saldırı savaşının, barışa karşı bir 

suç teşkil ettiği ve bunun uluslararası hukuka göre sorumluluğu olduğunu 

belirtme yönündedir. Fakat bildiride bu sorumluluğun ne olduğu ve yaptı

rım şekilleri hakkında herhangi bir açıklama olmadığı için bu hüküm 

temenni niteliğinin ötesine gidememiştir. 

Bildirinin 1. maddesinin 5. paragrafı kuvvet kullanması veya teh

didini yine yasaklamaktadır. Buna göre, tüm devletlerin, diğer bir devletle 

olan uluslararası sınırlarını ihlal etmek veya ülke ihtilafları ve devletin 

sınırları ile ilgili problemlerde dahil, uluslararası problemlerin çözümlerin

de kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdidine başvurmayacakları 

belirtiliyor. Ayrıca bu bildiride devletlere, uluslararası hukukun barış ve 

güvenliğin korunması ile ilgili tüm ilkelerine iyi niyetle uymaları ve güven

lik sisteminin gelişmesi için çaba sarfetme görevi yükleniyor. Bildiride dev

letlerin milletlerarası ihtilaflarını, uluslararası barış ve güvenliği ve adale

ti tehlikeye düşürmeyecek şekilde barışçıl yollardan çözme ilkesinin içeriği

ni açıklarken, uluslararası ihtilafın tarafı olan bir devletin ve başka devlet

lerinde ,uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehlikeye düşürecek 

ve durumu ağırlaştıracak şekilde herhangi bir hareket yapmaktan kaçınma 

ve bu doğrultuda B.M'in amaç ve ilkelerine göre hareket etme yükümü 

getirmektedir. 
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Bir devletin ulusal yetkisine giren konularda B.M Şartı gereği 

müdahalede bulunmama ilkesinin kapsamını açıklarken de hiçbir devletin 

veya devletler grubunun doğrudan veya dolaylı olarak her ne sebepten olur

sa olsun diğer bir devletin iç işlerine veya dış işlerine müdahale etme hak

kı olmadığını belirttikten sonra buna dayanarak silahlı müdahale ve diğer 

tüm müdahale çeşitleri veya devletin kişiliğine karşı veya ekonomik, siyasi 

ve kültürel öğelerine karşı girişilecek tehdit girişimlerinin hepsinin, ulusla

rarası hukuku ihlal ettiğini açıkça belirtiyor. Bir sonraki paragrafta ise, iç 

savaşlara müdahale edilemezlik ilkesini getiriyor. Şöyle ki; hiçbir devlet, 

diğer bir devletin rejimini zorla devirmeyi amaçlayan yıkıcı, terörist veya 

silahlı faaliyetlerini örgütleyemez, yardım edemez, teşvik veya izin vere

mez veya diğer bir devletin iç savaşına müdahale edemez ilkelerini getiri

yor. 

b) ABD'nin Eylemi Açısından Değerlendirme: 

Bu bildiri kapsamında belirtilen ilkelerin ve bunların kapsamları

nın tek tek A.B.D.'nin Panama'ya karşı gerçekleştirdiği askeri müdahaleye 

göre değerlendirmeye tabi tutacak olursak aşağıdaki sonuçlar karşımıza 

çıkacaktır. 

Bir ülkenin iç işlerine karışmama ve askeri müdahale bulunama

ması prensibine göre değerlendirecek olursak; A.B.D.'nin Panama Cumhu

riyetinin Halk Meclisince Başkanlık görevine getirilmiş bir Devlet Başkanı

nı görevinden alarak ülke dışına götürmesi bir ülkenin siyasal yaşamına 

müdahaledir. A.B.D.'nin her ne kadar A.B.D bu müdahalede seçimlerde en 

yüksek oyu alıp, Başkanlık görevine getirilmesi beklenen Endera'nın rızası 

doğrultusunda yapıldığı iddiasında bulunsa da bunun şu gibi sakıncalı yön

leri vardır. Birincisi Endera'nın göreve başlayabilmesi için Meclis önünde 

yemin etmesi gerekirken, Endera bu yemini Mecliste yapmamıştır. Ayrıca 

seçimlerin sonuçlarının açıklandığı andan 15 Aralık 1989 tarihine kadar 

Başkanlık göreviyle ilgili hiçbir eylemde bulunamamıştır. Yani fiili olarak 

ta başkanlık görevini yerine getirememiştir. Uluslararası arenada Ende

ra'yı hiçbir devlet veya devletler arası kuruluş Panama 'nın resmi temsilcisi 
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olarak tanımamıştır. B.M. dahil tüm uluslararası örgütler Noriega yöneti

minin temsilcilerini resmi temsilci olarak kabul edip, bu konuda tartışma

ya dahi girmemişlerdi. Bunun aksi durumunda hareket eden tek ülke, 

A.B.D.'dir. Yani Endera yönetimini tanıyan tek ülke kendileridir. Tüm bu 

açıklamaların herhalde A.B.D.'nin Endera'nın isteği doğrultusunda müda

hale yapıldı şeklindeki tezini çürütmeye yeterlidir. Bunun böyle olmadığını 

kabul etsek dahi, bir devletin kim. tarafından temsil edildiği veya Devlet 

Başkanlığı görevinin kimde olduğu konuları bir devletin iç problemidir. Bu 

konudaki savlar iç işlerine müdahale etmeme prensibi nedeniyle kabul edi

lemez. Bir devletin yalnızca ulusal yetkisine giren konulara diğer bir devle

tin karışmaması son derece açık olarak kabul edilmiş bir ilkedir. 

Konuya askeri müdahalenin yasak edilmesi görüşü açısından bak

tığımız zaman, bu konuda da A.B.D. askeri birliklerinin Panama toprakla

rında gerçekleştirdikleri askeri harekatının tam anlamı ile bu yasağı deldi

ği konusunda herhalde tereddüt yoktur. A.B.D.'nin bu konuda meşru müda

faa hakkına ve kanal antlaşmasına dayanması daha ilerki sayfalarda incele

necektir. 

Yine bu bildiride toprak bütünlüğüne, siyasal bağımsızlığa ve 

B.M'nin amaçları ile bağdaşmayacak şekilde kuvvet kullanma veya kuvvet 

kullanma tehdidinde bulunulmaması gerektiğini belirtmiştir. Olayımıza 

dönecek olursak, toprak bütünlüğü ilkesi, bir devletin izni olmadan hiçbir 

şekilde parçalanmayacağı prensibi anlamına gelir. Dolayısıyla bu ilke için

de asıl önemli husus devletin ülkesinin güvenliğidir. Bir devlete diğer bir 

devlet tarafından askeri müdahalede bulunulması herhalde, müdahaleye 

maruz kalan devletin ülkesinin güvenliğini ciddi bir tehlikeye maruz kılar. 

A.B.D. müdahalesinde her ne kadar toprak elde etme amacı olmasa da 

ülke güvenliğinin tehlikeye düştüğü şüphe götürmez bir gerçektir. Siyasal 

bağımsızlığın tehlikeye düştüğünü bir önceki paragrafta anlatmaya çalış

tım. B.M amaçlarına ise bir göz atacak olursak 1/ 1 madde "Uluslararası 

barış ve güvenliği korumak ve bu amaçla: Barışın uğrayacağı tehditleri 

önlemek ve uzaklaştırmak ve saldırı eylemini ya da barışın başka yoldan 

bozulması durumunu ortadan kaldırmak üzere, etkin ortak önlemleri 
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almak; barışın bozulmasına neden olabilecek uluslararası uyuşmazlıkların 

ya da durumların düzeltilmesini ya da çözümünü adalet ve devletlerarası 

hukuk ilkelerine uygun olarak, barış yoluyla gerçekleştirmeyi amaçlar". 

A.B.D. 'nin hem silahlı saldırı ve dolayısıyla da barışın bozulması hem de 

mevcut uyuşmazlığın ,adalet ve devletlerarası hukuk ilkelerine uygun ola

rak barışçıl yöntemlerle çözülmesi problemi vardır. Tüm bu nedenlerden 

ötürü A.B.D.'nin eyleminde toprak bütünlüğüne karşı ve B.M'in amaç ve 

ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde bir silahlı kuvvet kullanımı vardır. 

B.M Şartına göre barışçıl çözüm yollarına başvurmanın zorunlu 

olduğu konusuna gelince, A.B.D.'nin bu yönde en küçük bir girişimde dahi 

bulunmadığı bir olgudur. A.B.D. her ne kadar Noriega'yla, kendisinin ülke 

dışına çıkması ve bir daha Panama'ya dönmemesi konusunda anlaşmaya 

çalışsa da tüm bunlar B.M'in barışçıl çözüm yollarının içinde mütala edile

mez. Ayrıca Noriega'nın ülkede kalması veya gitmesi üzerinde pazarlık yap

mak tam anlamıyla bir ülkenin iç işlerine müdahale niteliği taşıyacağı için 

bu husus yukarıda da açıklamaya çalıştığım gibi zaten kabul edilemez. B.M 

Şartının 33/1 maddesine göre, barışçıl çözümleme yolları arasında, görüş

me, soruşturma, arabuluculuk, uzlaştırma, hakemlik, yargı yollarıyla ya da 

bölgesel kuruluş ve antlaşmalara başvururak veya kendi seçecekleri başka 

bir yolunda olabileceği kabul edilmiştir. Tekrar etmek gerekirse A.B.D. bu 

yollardan hiçbirine başvurmamıştır. 

Bildiride kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinde bulun

ma B.M Şartında belirtilen durumlar dışında kesinlikle yasaklanmıştır. 

Bunun ötesinde, askeri saldırının, barışa karşı suç olduğu ve uluslararası 

hukuka göre bunun sorumluluğu olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca kuvvet kul

lanılmasını içeren misilleme hareketlerinin dahi kabul edilemez nitelikte 

olduğu vurgulanıyor. İşte bu nedenden dolayı A.B.D.'nin Panama'nın savaş 

ilanına karşılık verdiği savı, kendine bildiride bir dayanak bulamaz ve kuv

vet kullanma yasağını ihlal ettiği açık bir şekilde görülmektedir. 

Aslında temel olarak bir devletin ulusal yetkisine giren konular

da başka bir devletin müdahalesi kesinlikle sözkonusu olamaz. Ulusal yetki-
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nin ne olduğuna çok kısa bir şekilde ana hatları inceleyecek olursak, bu 

alanlar kural olarak uluslararası hukukun ·kapsamadığı yetki sahasını belir

tir. Genellikle, devletin kendi ülkesiyle ilgili problemleri, kendi politikala

rını belirleme, diledikleri siyasal rejimi seçme ve iç hukuk meseleleri bun

lara örnek olarak verilebilir. Fakat ulusal yetkinin sınırları kesin olarak 

belirlenmiş değildir. Bu nedenden dolayı da bu hususta sorun çıktığı 

zaman uluslararası yargı kuruluş ihtilaf konusu olayın, ulusal yetki kavra

mı içine girip girmediğini belirleyecektir. Fakat bu konu B.M Şartının 2/7 

fıkrasında belirtilmiş değildir. B.M'lerin yetkili organı önüne gelen bir 

konuda yetkili olup olmadığına kendisi karar verecektir. 

B.M Şartını 2/7 fıkrası ulusal yetki sorununun Amaçlar ve Pren

sipler bölümünde yer verdiği için B.M teşkilatının VII bölümünde düzenle

nen istisnalar hariç tüm yetkileri ulusal yetki sahasına girmemesi konusun

da kısıtlanmış durumdadır. Buraya kadar yapmaya çalıştığım açıklamalara 

göre, bir hususun ne zaman ulusal yetki içinde veya ne zaman uluslararası 

hukuk meselesi olduğu konusunda tam bir ayrım olmasa da, herhalde bir 

ülkede yönetim erkiyle ilgili sorunların o ülkenin ulusal yetkisine giren ve 

bu nedenle de dışarıya kapalı bir husus olduğu hakkında tereddüt yoktur. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığım tüm bu nedenlerden dolayı 

A.B.D. 'nin Panama'ya karşı giriştiği bu askeri müdahalenin hukuksal daya

naklarını bu bildiri içinde bulmasına olanak yoktur. Aksine A.B.D.'nin 

eylemi her yönüyle bu bildirinin ihlal mahiyetini taşımaktadır. 

6- AMERİKAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI ŞARTI 

Kanada hariç, tüm Amerika kıtası devletlerinin taraf olduğu 

Amerikan Devletleri Teşkilatı Şartı(8) toplam 112 maddeden oluşmakta

dır. 

a) Hukuksal Statü 

Amerikan devletleri bu organizasyonu kurmakla bölgede barış ve 

adaletin hakim olması, aralarında dayanışmanın ilerlemesi, işbirliğinin güç-
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lenmesi, ülke bütünlüklerine ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı gösteril

mesini amaçlamaktadırlar. Ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü, Birleşmiş 

Milletlere göre bir bölgesel örgüt olduğunu da kabul etmektedir. 

4. madde de, teşkilatın B.M Şartına göre bölgesel bir örgüt olma

sı nedeni ile aşağıda temel amaçlarını bildirmiştir. 

a) Amerika kıtasında barış ve güvenliğin güçlenmesi; 

b) Üye devletler arasındaki problemlerin barışçıl yollarla çözül

mesini sağlamak ve doğabilecek ihtilafları önlemek; 

c) Herhangi bir saldırının olması durumunda devletlerin ortak 

hareket etmelerinin sağlanması; 

d) Taraflar arasında meydana gelebilecek ekonomik ve politik 

problemlerin çözümlerinin araştırılması ve 

e) Tarafların kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimlerinin sağla

narak ileriye götürülmesinin ortak eylemler vasıtasıyla yapıl

ması. 

Bir sonraki madde ve il. bölümde ise Amerikan Devletleri Teşki

latının prensipleri toplam 12 fıkra halinde düzenlenmiştir. 

a) Devletlerin karşılıklı ilişkilerinde ne şekilde hareket etmele

ri gerektiği uluslararası hukuka göre düzenlenecektir. 

b) Uluslararası düzen, devletlerin birbirlerinin bağımsızlığına, 

egemenliğine ve kimliklerine saygı gerektirir ve bu yükümlü

lüklerinin tam anlamıyla yerine getirilmesi antlaşmalardan 

ve diğer uluslararası kaynaklardan meydana gelmektedir. 

c) Devletler aralarındaki ilişkilerde iyi niyet kurallarına göre 

hareket edilecekleridir. 

d) ............ . 

e) Amerikan devletleri saldırı savaşını kınarlar ve bu şekilde 

kazanılmış zaferler saldıran tarafa bir hak vermez. 

f) Herhangi bir Amerikan Devletine karşı girişilecek saldırı 

eylemi diğer tüm Amerikan devletlerine karşı yapılmış gibi 

addolunur. 
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g) İki veya daha fazla Amerikan devleti arasında baş gösteren 

uluslararası düzeydeki bir problem barışçıl yöntemlere göre 

çözümlenir. 

h) ............ . 

ı) 

Şartın 111. bölümünde ise Devletlerin Temel Hak ve Görevleri 

düzenlenmiştir. Bu bölüm 6. maddeden 19. maddeye kadar olan kısmı içer

mektedir. 

6. maddeye göre bütün devletler hukuken eşittir, aynı haklara, 

bu hakları kullanma ehliyetine ve aynı sorumluluklara sahiptirler. Devlet

ler bu haklara güçleri nedeni ile değil, uluslararası hukuk açısından taraf 

olarak kabul edilmelerinden dolayı sahiptirler. Bir sonraki madde de ise 

tüm devletlerin, uluslararası hukuka uygun olarak diğer devletlerin hakları

nı kullanabilme haklarına saygı gösterme yükümlülükleri getirilmiştir. 

8. madde ise devletlerin temel haklarına hiçbir şekilde zarar veri

lemeyeceğini belirtiyor. 

11. madde; devletlerin kendi kendisini koruma ve kendi yaşam 

tarzını seçmeye hakkı olduğunu bildirir, fakat bu hakların hiçbir şekilde 

diğer devletlere karşı haksız eylemler yapılmasına izin vermediğini vurgu

lar. 

12. madde ise devletlerin yargılama sahasını düzenlemektedir. 

Bu maddeye göre, devletlerin yargı yetkileri ulusal sınırlar içinde daimi 

süreyle oturan kendi halkı ve yabancıları kapsar. 

Tüm devletler, kendi kültürel, siyasi ve ekonomik hayatını özgür

ce ve istediği şekilde geliştirme hakkına sahiptir. Bu özgür geliştirme için

de, devletler genel ahlak prensiplerine ve bireysel haklara saygı göstermeli

dir. Bu hüküm ise 13. madde tarafından düzenlenmiştir. 
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Bir sonraki maddede ise anlaşmaların yerine getirilmesinde iyini

yet ve kurallara itibar edilmesi, devletler. arasındaki ilişkilerin barış içinde 

gelişimi kon usunda bir standart sağlayacaktır. Bu nedenle de uluslararası 

antlaşma ve sözleşmelerin umumi olması esası getirilmiştir. 

·Konumuzla ilgili kanımca şartın 15. maddesi can alıcı bir nitelik 

taşımaktadır. Bu maddeyi aynen çevirirsek karşımıza şöyle bir hüküm 

çıkar: "Hiçbir devlet veya devletlerin meydana getirdiği grupların, doğru

dan veya dolaylı olarak her ne sebepten olursa olsun herhangi bir devletin 

iç veya dış işlerine müdahale etme hakkı yoktur. Yukarıdaki ilke yalnızca 

askeri anlamda müdahaleyi yasaklamaz, aynı zamanda Devletin kişiliğine 

karşı veya onun siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerine karşı tehdit giri

şimlerini veya diğer bir şekilde karışma durumlarını yasaklar". Bu madde 

B.M Şartında bu konuyu düzenleyen maddeye göre çok daha kapsamlıdır. 

Benzer nitelikte bir hüküm de 16. madde de düzenlenmiştir. Bu 

maddeye göre; hiçbir devlet, diğer bir devletin egemen geleceğine veya her

hangi bir çıkar elde etmek için bu devlete karşı zorlayıcı nitelikte ekono

mik veya politik yönü olan eylemlerde bulunamaz, veya böyle hareketleri 

teşvik edemez. 

17. madde de ise devletlerin toprak bütünlüğüne karşı taaruzda 

bulunulamayacağını belirttikten sonra doğrudan veya dolaylı ve geçici nite

likte dahi olsa bu topraklara karşı diğer bir devlet tarafından hiçbir şekil

de askeri işgal veya zora dayanan herhangi bir tedbirde bulunamayacağını 

belirtiyor. 

Amerikan devletlerinin uluslararası ilişkilerde kendilerini kuvve

te başvurmama konusunda sınırladıkları 18. madde de düzenlenmiştir. 

Yine bu madde, kuvvet kullanmanın tek istisnasının mevcut antlaşmalara 

dayanılarak kullanılan meşru müdafaaya dayanılacağı durumunda olabilece

ğini belirtmiştir. 
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19. madde ise varolan antlaşmalara uygun olarak güvenliğin ve 

barışın idamesi için benimsenen tedbif°ler 15. ve 17. maddelerde ortaya 

konulan prensiplerin ihlali mahiyetini taşımaz, şeklinde genel bir düzenle

me getiriyor. 

102. madde de Amerikan Devletleri Şartındaki tüm koşulların 

üye devletlerin B.M'ler şartına göre sahip olduğu hak ve yükümlülüklerine 

zarar verici şekilde yorumlanamayacağını belirtir. 

b) ABD'nin Eylemi Açısından Değerlendirme 

Amerikan Devletleri Teşkilatı Şartının A.B.D.'nin eylemine 

özgünlenebilecek maddeleri yukarıda belirttikten sonra, şimdi de bu mad

delerin tek tek incelenmesine geçelim. 

Bu organizasyonun amaçları arasında Amerikan kıtasında barış 

ve güvenliğin güçlenmesi yer almakta. Belirli bir bölgede bulunan süper 

güç hiçbir kayıt ve şart tanımadan dilediği gibi bir başka devletin ülkesine 

askeri harekatta bulunuyorsa bu bölgede barış ve güvenlikten bahsedilebili

nir mi? Sorunun yanıtı yalnızca bir şekilde evet olabilir. Bu da bölgede 

bulunan tüm ilişkilerin ve eylemlerin bu süper gücün istekleri doğrultusun

da gelişmesi durumunda olabilir ki fakat böyle bir durumun meşruluğun

dan söz edemeyiz, çünkü burada devletler arasında eşitlikten bahsedebilme 

imkanı tam anlamıyla ortadan kalkmış olacaktır. Demek ki Panama'ya kar

şı girişilen bu eylem kıtada barış ve güvenliğin sağlanması amacına ters 

düşer. Buradaki sorumlulukta her halde yalnızca A.B.D. yönetimine aittir. 

Üye devletler arasındaki ihtilafların önlenmesi ve problemlerin 

barışçıl yollardan çözümlenmesi konusuna gelirsek O.A.S Şartında barışçıl 

çözüm yolları IV. bölümdeki 20. maddeden 23. maddeye kadar ki dört 

hüküm özellikle bu amaca özgülenmişlerdir. Bu maddelere göre bölgedeki 

tüm uluslararası ihtilaflar B.M. Güvenlik Konseyinin önüne götürülmeden 

önce IV bölümdeki barışçıl prosedürlerin takip edileceği belirtiliyor. Bu 

barışçıl prosedürler ise, dolaysız görüşmeler, arabuluculuklar, diplomatik 
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görüşmeler, inceleme ve uzlaşma, hukuki çozum, hakeme başvurma ve 

diğer çözüm yollarıdır. Fakat tarafların bu konularda birlikte rızalarının 

olması gerekir. Taraflar uyuşmazlıkların barışçıl yollardan çözümlenmesi 

için özel antlaşmalar yapabilir. Tekrar olayımıza dönecek olursak Amerika 

Birleşik Devletleri hiçbir şekilde barışçıl çözüm yollarına başvurmadı. 

Zaten başvurması da beklenemezdi. Çünkü anlatmaya çalıştığım gibi, 

A.B.D., Panama'da işbaşında yönetimi muhatap olarak kabul etmiyordu. 

Bu nedenden dolayıda barışçıl çözüm yollarına başvurması imkansız duru

ma geliyordu. 

Amerikan Devletleri Teşkilatına üye bir devlete diğer bir devlet 

tarafından askeri müdahalede bulunulması durumunda saldırıya karşı taraf 

devletlerin ortak hareket etme yükümlülüğünün saldırgan tarafından 

A.B.D. olması nedeniyle zaten yürürlüğe konulması bile düşünülemezdi. 

O.A.S Şartının ilkelerine bakacak olursak, devletlerarası ilişkiler

de davranışların uluslararası hukuka göre sınırlandırılması prensibi gereği 

A.B.D. 'nin gerçekleştirdiği askeri müdahale ve bir devletin iç işlerine karı

şılması kendisine hiçbir şekilde uluslararası hukuk literatüründe dayanak 

bulamaz. Kuvvet kullanma kural olarak yasaklanmıştır. Yalnızca meşru 

müdafaa ve uluslararası örgütlerin gerçekleştirebilecekleri askeri müdaha

leler halinde kendine meşru bir dayanak bulabilir. Olayımızda uluslararası 

bir örgütün işin içine girmediği kesindir. Bundan dolayı da tek ihtimal kalı

yor, o da meşru müdafaa hali. Bu durumu ayrı bir başlık altında inceleme

ye çalışacağım. 

Amerikan devletleri saldırı savaşlarını hiçbir şekilde ilke olarak 

tasvip etmediklerini belirtseler de A.B.D. 'nin giriştiği eylem tam anlamıyla 

bu niteliğe haizdir. 

Bütün devletlerin hukuken eşit olmasına gelecek olursak, bu ilke 

uluslararası ortamı egemen devletlerin yaratmasının doğal bir sonucudur. 

Buradaki eşitlik ilkesi gereği devletlerin yüzölçümleri, nüfusları veya eko

nomik ve siyasal yapıları dikkate alınmadan devlet olmaları nedeniyle ulus-
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lararası hukuka göre aynı statüye sahip olmaları, tüm hak ve yükümlülük

lerden devletlerin eşit şekilde yararlanabilmelerini ifade eder. Bunun bir 

sonucu da devletlerin kendi rızaları ile bağlanabilmeleridir. Aynı maddede 

yer alan devletlerin haklara ve yükümlülüklere sahip olmalarının nedeni 

güçlerinden değil de devletler hukukuna göre suje olmalarından kaynaklan

ması ilkesi ise Panama 'ya karşı girişilen eylemde A.B.D. yönetimi tarafın

dan tam anlamıyla ters anlaşıldığını göstermektedir. Devletlerin, uluslara

rası hukuka göre haklarını kullanabilme hakkına saygı ise iki yönlü ihlal 

edilmiştir. Devletlerin kendi siyasal eğitimini belirleyebilme hakkı ve iç 

işlerinde kendi tercihlerine göre hareket etme kabiliyetinin varlığından hiç

bir şekilde şüphe edilemez. A.B.D. ise Noriega'nın bu kadar güçlenmesin

den ve yönetimi ele almasında tam anlamıyla bilgi sahibiydi ve görevden 

alınmasından 2 yıl öncesine kadar son derece sıcak ilişkiler içerisindeydi. 

Bu ilişkiler uluslararası hukukun iç işlerine karışmama sınırlarını aşar nite

likteydi. Daha sonra da bu kişiyi indirebilmek için I. Bölümde anlatmaya 

çalıştığım teşebbüslerde bulundu. İki tür eylemde, Panama halkının özgür 

iradelerinin oluşumuna engel olduğu için dolaylı olarak devletin haklarını 

kullanma özgürlüğüne de bir kısıtlama getirmektedir. Bu anlatmaya çalıştı

ğım husus 11. maddede düzenlenen Devletlerin kendi yaşam tarzlarını seç

me hakları olduğu ve bunun aleyhinde eylem yapılmaması gerektiği ilkesi

ne de yukarıdaki gerekçelerden dolayı aykırılık arz eder. 

Devletlerin temel haklarına hiçbir şekilde zarar verilmemesi hük

münü inceleyebilmemiz için önce bu temel hakların neler olduğuna baka

lım. Seha Meray'ın belirttiği ve literatürde kabul gören devletlerin beş 

tane temel hakları vardır(9). a- Egemenlik veya bağımsızlık, b- Varlığını 

koruma ve geliştirme, c- Eşitlik hakkı, d- Ticaret hakkı ve e- Karşılıklı say

gı hakkı. Bunlardan son temel hakkın içeriği devletlerin birbirlerinin siyasi 

ve hukuki şahsiyetlerini tanımaları ve bunlara saygı göstermeleri şeklinde 

anlaşılır. A.B.D. 'nin eyleminde devletin ne siyasi ne de hukuki şahsiyetine 

karşı bir saygıdan bahsedebilme imkanı yoktur. Bununla birlikte yukarda 

anlatmaya çalıştığım gibi eşitlik hakkı da ihlal edilmiştir. 
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12. madde ise son derece spesifik bir maddedir. Devletlerin yar

gılama alanları ile ilgili maddeye göre, devletler ancak kendi toprakları 

üzerinde ikamet eden kişileri yargılayabilir. A.B.D. 'leri de bu antlaşmaya 

taraf olduğuna ve bu konuda çekince koymadığına göre Noriega'yı yargıla

yabilme hakkının meşru dayanaklarını bu sözleşmede bulamaz. 

Ayrıca Panama Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana A.B.D. 

bu ülkenin siyasal yaşamına çeşitli şekillerde müdahale etmektedir. Bu 

karışma şekli yalnızca Panama'ya özgü bir olay değil. A.B.D. izlediği .Latin 

Amerika politikasına göre bu bölgedeki tüm devlet yönetimlerini şu veya 

bu şekilde kontrolü altına almaktadır. Roosvelt döneminde uygulanan iyi 

komşuluk siyasetini bir kenara bırakırsak bu söylediğimi genelleştirebili

rim. Hem bu siyaseti uygulamak hem de her devletin kendi kültürel, siyasi 

ve ekonomik hayatını özgürce ve istediği şekilde geliştirme hakkı olduğu 

ilkesine saygı gösterildiğini söylemek herhalde olanaksızdır. Bu siyasetin 

izlenmesi aynı zamanda devletler aralarındaki ilişkilerin barış içinde gelişi

mi konusunda bir standart sağlama girişiminde olanaksız hale getirecektir. 

Şartın 15. maddesi, 21 Aralık 1965'de Birleşmiş Milletler Genel 

Kurul'unda kabul edilen "Devletlerin İç İşlerine Karışılmasının Reddi ve 

Bağımsızlığın ve Egemenliğin Korunmasına Dair Deklerasyonun"un 1. mad

desine benzer nitelik taşır. Bu hükme göre bir devletin iç veya dış işlerine 

müdahale tam anlamıyla yasaklanmaktadır. Olaya dönecek olursak Panama

ya karşı girişilen eylemin temel nedeni bu devletin başında bulunan kişi

nin, A.B.D. yönetimi tarafından artık gözden çıkartılmış olmasıdır. Bunun 

anlamı Noriega'nın işbaşına gelişinde Amerikanın parmağının bulunduğu, 

ayrıca bu kişiyle menfaat bağı kopunca da artık bu kişinin bulunduğu görev

den ayrılması için elinden geleni yapmasıdır. İki tür davranış tarzı da bir 

devletin iç işlerine müdahale niteliği taşır. Diğer bildiri ve konvansiyonları 

incelemeye çalışırken belirttiğim gibi bir devletin meclisinde tüm yetkile

rin devredildiği ve bu sayede devlet başkanı statüsünü kazanan bir kimse

nin, başka bir devlete bağlı askeri birlikler tarafından zorla görevinden ve 

ülkesinden alınıp başka topraklarda yargılanması herhalde bir devletin 

diğer bir devletin iç işlerine müdahalesi niteliğini taşır. Bu madde hükmün-
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de askeri müdahalede bulunma tam anlamıyla yasaklanıyor. Birinci bölüm

de de anlatmaya çalıştığım gibi 15 Aralık 1989 tarihinde gerçekleştirilen 

eylemin askeri niteliği konusu tartışma bile götürmez. Bu maddenin düzen

leniş şekli müdahalenin yalnızca askeri şeklini yasaklamamış, aynı zaman

da devletin siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerine karşıda müdahale, hat

ta tehdit girişimlerine bile izin vermemiştir. Müdahale konusunda bu 

kadar detayı düzenlemeye gitmiş olan bir hükme karşı A.B.D. eylemi kendi

ne hiçbir dayanak bulamayacaktır. Askeri müdahalelerle veya kuvvet kul

lanma ile ilgili düzenleme getiren 18. madde yukarıda 15. maddeye denk 

bir nitelik göstermektedir. Toprak bütünlüğüne karşı geçici nitelikte dahi 

olsa askeri işgalin kabul edilemeyeceği hükmünü getiren 17. madde ise 

A.B.D. yönetimi tarafından adeta yok sayılmıştır. A.B.D. birliklerinin bir 

kısmı müdahaleyi izleyen bir ay içinde kanal bölgesine diğer kısmı ise ülke

lerine geri dönmüş olsalar bile gerçekleştirdikleri harekatın askeri niteliği 

konusunda tereddüte mahal yoktur. 

16. maddenin düzenleniş şeklinde göre bir devletin egemen gele

ceğine veya herhangi bir çıkar elde etmek için bir devlete karşı zorlayıcı 

nitelikte, ekonomik veya siyasal nitelikte hareketlerde bulunamayacağı 

hükmüne göre bir değerlendirme yapacak olursak şöyle bir sonuç yumağı 

ile karşılaşırız. 1989 yılının sonunda A.B.D. üç şekilde Panama devletine 

karşı ekonomik yaptırım uyguladı. Birincisi Panama ile olan ticaretini askı

ya aldı. A.B.D. 'nin yaptığı bu yaptırım kendi egemenlik sahası içinde yer 

aldığı için herhangi bir usulsüzlüğün olduğu söylenemez. Çünkü toprakları

na girecek veya topraklarından çıkacak mal ve hizmetleri üstün iktidar 

erki olmasından ve kendi yargılama alanı dahilinde olduğu için dilediği 

gibi düzenleyebilir, bu konuda tereddüte yer yoktur. 

Diğeri Panama devletine ait olup ta A.B.D'deki çeşitli bankalar

da bulunan milyonlarca dolar değerindeki hesapların A.B.D yönetiminin 

isteği doğrultusunda dondurulması ve bu dondurulma nedeniyle Panama 

devletinin ve halkının uğradığı zarar. Her ne kadar bu paranın dondurulma

sı Panama'nın Mayıs seçimlerinde en çok oyu almasına rağmen Devlet baş

kanlığı görevini yapamayan Endera'nın talepleri doğrultusunda gerçekleşse 
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de, bu kişinin Panama Devletini temsil ettiği son derece şüphelidir. Çünkü 

göreve başlamadığı gibi devlet üzerinde en küçük bir söz hakkı dahi yoktu. 

Bu nedenle A.B.D'nin Panama devletinin hesaplarının dondurulması eyle

mi dayanaktan yoksundur. 

Son olarak ta, Kanal Antlaşması gereği ödemesi gereken yıllık 

kiraları ödememesi hem antlaşmanın ihlali mahiyetinde hem de zorlayıcı 

nitelikte ekonomik önlemler alarak, devletlerin davranış tarzlarını etkile

meme ilkesine bir aykırılık taşımaktadır. 

Amerikan Devletleri Teşkilatı Şartına olayı özgüleyecek olursak; 

Şartta, bir devletin diğer bir devlete müdahalesini önleyebilmek için yapıl

mış bulunan ve il. Bölüm ile III. Bölüm arasında bu konuyu kapsayan 

hükümleri tam anlamıyla ihlal edilmişti. Meşru müdafaaya olanak tanıyan 

18. maddenin ise analizini ilerleyen bölümlere bırakıyorum. 
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B. İNSAN HAKLARI HUKUKUNA GÖRE MÜDAHALE OLGUSUNUN 
DEGERLENDİRİLMESİ 

İnsan Hakları Hukukunun uluslararası kaynakları güvence özelli

ği bakımından 3 başlık altında toplanır: 

1- Hukuki bağlayıcılıktan çok moral güçle sınırlı olan belgeleri, 

2- Hukuki bağlayıcılığı bulunan ve hükümlerinin uygulamaya 

geçilmesi amacıyla kurumsal düzenleme öngören metinler, 

3- Koruma sistemi olarak, yargısal güvence mekanizmasını da 

içeren sözleşmeler( 1 O). 

Birinci grupta yer alan belgeler genellikle "bildiri" ve "karar" 

niteliği taşır. Bu grupta yer alan metinler, bir ileriki aşama olan hukuki 

bağlayıcılığı olan metinlere bir basamak niteliği taşır. İnsan Hakları Evren

sel Bildirisi bu niteliği taşıyıp, 2. gruba yaklaştığı söylenebilinir. 

İkinci grupta yer alan belgeler ise; antlaşma, pakt ve protokol 

adını taşırlar. Yargısal güvenceleri olmamakla birlikte diplomatik ve psiko

lojik yaptırım özellikleri vardır. Uygulanıp uygulanmadıklarının kontrolü 

ise komite veya komisyonlar aracılığı ile yapılır. Bu kurumlar genellikle 

belirli periodlarla raporlar yayınlarlar. 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe 

giren "Kişi Özgürlükleri ve Siyasal haklar Uluslararası Paktı" bu nitelikte

dir. 

Üçüncü grupta yer alan belgeler yine antlaşma, pakt olarak anıl

makla birlikte bunların ihlali durumunun olup olmadığını saptamak ve ihla

li durumunda yargı organınca ihlali yapana yaptırım uygulama olanağı 

veren sözleşmelerdir. 12 Temmuz 1978'de yürürlüğe giren Amerikan İnsan 

Hakları Sözleşme bu nitelikte bir sözleşmedir. 
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Birinci grupta yer alan bir başka bildiride, Amerikan Devletleri 

Teşkilatının kurucu metni ile aynı zamanda kabul edilen "İnsan Haklarına 

İlişkin Amerikan Bildirisi'dir. Bu bildiride toplam 25 hak ve 11 görev belir

tilmektedir. Bu bildiride belirtilen hak ve görevler hukuki bağlayıcılıktan 

uzak olmakla birlikte moral nitelikte bağlayıcılığı vardır. Bu bildirinin 

kabul edildiği Bogota Konferansında "Amerikan bir İnsan Hakları Divanı

nın" kurulması için "Amerikan Hukuk Komitesi" görevlendirilmiştir(l 1). 

1960 yılında Amerikan Devletleri Teşkilatı içinde "İnsan Hakları

na İlişkin Amerikan Bildirisi"nin uygulanmasına olanak sağlamak amacıyla 

Amerikan İnsan Hakları Komisyonu kuruldu. Bu komisyon üye devletler

den raporlar isteyecek ve her yıl bir toplantılar yapacaktı. Bu komisyonun 

verdiği kararlar tavsiyeden öteye geçemiyordu. Bu komisyonun yetkileri 

arasında; Amerikan Halklarını insan hakları konusunda bilinçlendirmek, 

bu konuların devletlerin iç hukukuna girmesini sağlamak, raporlar hazırla

mak, insan hakları konusunda Amerikan Devletleri Teşkilatına danışsa} 

nitelikte hizmetler sunmak geliyordu. Görüldüğü gibi ihlal konusunda 

karar verme veya bu konuda gerek kişi gerekse devletlerden şikayet kabul 

etmeye yetkili değildi. 1965 yılından itibaren ise şikayetleri kabul etme yet

kisine sahip oldu. Fakat yine yaptırım kararı alma hakkı yoktu(12). 

1969 yılında hazırlanan ve 1978 yılında yürürlüğe giren Ameri

kan İnsan Hakları Sözleşmesi'de İnsan Hakları Hukuku alanında bölgesel 

nitelik taşıyan bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın temelinde daha çok, siyasi 

haklar ve temel özgürlükler güvence altına alınmaya çalışılıyor. Sözleşme

de insan haklarının ancak uluslararası düzeyde güvence altına alınması ile 

korunacağı giriş bölümünde belirtiliyordu. Sözleşmedeki hak ve hürriyetle

re taraf devletlerin tam anlamıyla uyma yükümlülüğü getiriliyor ve buna 

göre iç hukuklarını düzenlemeleri konusunda hatırlatma yapılıyordu. Bu 

sözleşmenin asıl önemli özelliği, 33. maddede düzenlenen tarafların yüküm

lülüklerini yerine getirip getirmediklerini denetleyecek olan iki organ 

kurulmuş olmasıdır. Bunlardan birincisi komisyon, ikincisi ise divandır. 

Komisyonun görevi insan haklarına saygıyı geliştirmektir ( 41 madde). 

Komisyon şikayet durumunda bu şikayetleri inceleyecektir, bu şikayeti 
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bireyler ve birey toplulukları yapabileceği gibi, devletlerinde böyle bir hak

kı vardır. Komisyon ihlal olup olmadığı konusunda bir rapor hazırlayıp ilgi

li ülkelere gönderecektir. 

Bir konunun divan önünde görüşülebilmesi için ise daha önceden 

mutlaka bu konunun komisyon önünde görüşülmesi gerekir. Divanı bir 

konuda harekete geçirebilecek taraflar devletler ve komisyondur. Divan

dan yalnızca zararın tazminini isteyebilir. 

Uluslararası Adalet Divanı 

Birleşmiş Milletler Teşkilatının yargılama organı olan Adalet 

Divanı taraf devletlerin önüne getirdikleri uyuşmazlıkları çözmek amacı 

ile oluşturulmuştur(l3). Divan önünde yalnızca devletler taraf olarak 

kabul edilir. Bu divanın statüsünün 36/1 maddesine göre, divanın yargı yet

kisi tarafların kendine sunacağı tüm işlemler ile Birleşmiş Milletler Şartın

da ya da yürürlükteki anlaşma ya da sözleşmelerde öngörülen tüm konuları 

kapsamaktadır. 36/2 madde ise konuyu biraz daha detaylandırarak; statü

ye taraf olan devletlerin herhangi bir tarihte, bir antlaşmanın yorumlanma

sı, Uluslararası Hukuka ait herhangi bir sorunun çözümü, uluslararası bir 

yükümlülüğün çiğnenmesi niteliğinde herhangi bir olayın saptanması duru

munda çiğnemenin giderilmesinin nitelik ve kapsamını belirler. Fakat bu 

konuda devletlerin istemlerini B.M Genel Sekre.terine verir. Divanın yargı 

yetkisi konusunda bir anlaşmazlık olduğunda, konu divan tarafından çözüm

lenir. Kendisine sunulan uyuşmazlıkları uluslararası hukuka göre karara 

bağlayacak olan Divan; uluslararası sözleşmeler, uluslararası gelenekler, 

uygar uluslarca tanınmış genel hukuk ilkeleri, içtihat ve doktrini de gözö

nünde bulundurur. Yargılama sonucu, uyuşmazlığa taraf olan ve aleyhinde 

sonuç çıkan devlet kendine düşen yükümlülüğü yerine getirmezse, diğer 

taraf B.M Güvenlik Konseyine başvurabilir. Bunun üzerine de Güvenlik 

Konseyi, gerekli görürse, hükme işlerlik kazandırmak için tavsiyelerde 

bulunabilir ya da alınacak önlemleri kararlaştırabilir (Bunlar içinde B.M'

ler Şartının VII bölümünde yer alan zorlayıcı önlemlerde, alınacak karar

lar arasında bulunabilir). 
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Hukuksal bağlayıcı olmayan sadece moral güçle sınırlı olan 

Evrensel İnsan Hakları Bildirisi toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Bu bil

diride kişi hak ve özgürlükleri yanında toplumsal ve ekonomik haklara da 

yer verilmiştir. Bu bildirideki temel hak ve özgürlüklerle, toplumsal ve eko

nomik hakları hukuksal bir güvenceye bağlamak amacıyla 1966 yılında 

Genel Kurulda iki sözleşme kabul edildi. 

Bu sözleşmelerden Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar 

Uluslararası Sözleşmesi, "Evrensel İnsan Hakları Bildirisinde 22 ile 27. 

maddeler arasında yer alan toplumsal ve ekonomik hakları güvence altına 

almayı amaçlamaktadır. "Kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşme ve 

seçmeli protokol ise kişisel hak ve hürriyetleri korumak amacını taşıyor. 

Bu sözleşmeye ek seçmeli protokolde ise bireylere taraf devletleri şikayet 

etme olanağı getirilmiştir. 

Şimdi konuyla bağlantı sağlayabileceğim hükmü olmadığı için 

"Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar" uluslararası sözleşmesini" bir 

tarafa ayırırsak ilk başta "Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşme

sini daha sonrada bu söylemeye ek protokolün Panama'ya yapılan askeri 

müdahale ile ilgili olabilecek veya Panama'ya yapılan insan hakları ihlaline 

karşılık getirilebilecek uluslararası denetim, yargı ve yargı hükmünün zor

la uygulama imkanlarının olup olmadığını kabaca bir gözden geçirelim. 

Bu sözleşmeye taraf olan her devlet, kendi ülkesinde ve yargı yet

kisinde bulunan tüm kişilere hiçbir ayırım gözetmeksizin sözleşmede göste

rilen hakları (temel hak ve özgürlük) sağlamayı ve bunlara saygı gösterme

yi üstlenir. Aksi durum ise ulusal yargı organlarında yargılanmasını ve 

kararın yetkili makamlarca yerine getirilmesi yükümünü getirir. Bu sözleş

menin 28. maddesine göre kurulan İnsan Hakları Komitesinin taraf devle

tin diğer taraf devlet hakkındaki şikayetini inceleyebilmesi için mutlaka 

komitenin bu yetkisinin tanınması gerekir. Konu önüne geldiğinde komite 

arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığı barışçı şekilde çözümler. Komiteye ileti

len konu, ilgili taraf Devletleri doyuracak biçimde çözümlenmemişse, 

Komite ilgili taraf devletlerin ön oluruyla, salt bu amaçla bir Uzlaştırma 
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Komisyonu oluşturur ve bu komisyon sözleşmeye saygı temeli üzerinde, 

dostça çözüme kavuşturmak amacıyla ilgili Taraf Devletlere arabuluculuk 

yapar(42/1). 

Yine Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası sözleşmesine Ek Pro

tokol ile de sözkonusu sözleşmenin amaçlarını ve hükümlerinin uygulanma

sını daha ileri düzeyde gerçekleştirmek için kurulan İnsan Hakları Komite

sinde bireylerden gelen başvuruları da inceleme yetkisi tanınıyor. Fakat 

sözleşmeye taraf olup ta bu protokole taraf olmayan bir devlet aleyhine 

olan bildirimler Komitece dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeyi onaylamış ya 

da katılmış olan herhangi bir devlet onay sayesinde protokol hükümlerine 

taraf olur. 

Buraya kadar incelemeye çalıştığım gerek bildirilerde gerekse 

sözleşmelerde bir devlette, insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle söz

konusu ülkeye müdahale edip ve bu ülkeyi askeri birliklerce istila edilip 

siyasal iktidarının görevden alınması yönünde herhangi bir hükme rastlan

mıyor. Böyle bir durumun birinci grupta yer alan, yani hukuki bağlayıcılık

tan çok moral bağlayıcılığı olan veya ikinci grupta bulunan, hukuki bağlayı

cılığı olmakla birlikte aksine hareketler halinde bu tip hareketlere karşı 

kurumsal düzenleme ve yaptırım imkanı getirmeyen ikili veya çok taraflı 

antlaşmalarda böyle bir duruma imkan tanımaz. Böyle bir hüküm ancak yar

gısal koruma sistemli bir uluslararası antlaşmanın varlığında ve bu yargıla

ma sonucu verilen hükmün yerine getirilmemesi halinde hükmün icrasına 

imkan veren uluslararası sözleşmeler sonucunda böyle bir eylemin prose

dürlere uyması kaydıyla varlığı tanınabilir. Bu nedenle uluslararası bildiri

leri bir kenara bırakırsak Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesine göre oluş

turulan Amerikan İnsan Hakları Divanının yargılama yetkisi sonucu (ki bu 

yetkiyi Amerikan Devletlerinin ayrıca tanıması gerekir) vereceği karar taz

minatla sınırlıdır. Yani bu kurumun müdahale kararı vermeye yetkisi yok

tur. Müdahale kararı ancak konu Uluslararası Adalet Divanı'nın önüne 

götürülseydi ve Panama Divanının kararı doğrultusunda hareket etmese idi 

bu takdirde konu Güvenlik Konseyine gidecek ve burada müdahale yönün

de karar çıkması durumunda ancak, Panamaya karşı yapılan müdahale 
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hukuki bir dayanak bulabilirdi. Fakat l. Bölümde de anlatmaya çalıştığım 

gibi bunlardan hiçbiri olayda sözkonusu değildir. Yine "Kişisel ve Siyasal 

Haklar Uluslararası Sözleşmesi"ne göre oluşturulan Komite veya Komisyon 

yetkileri yalnızca barışçıl çözüm yolları ve arabuluculukla sınırlıdır. Bu söz

leşmeye ek olarak hazırlanan protokole göre yargılanan devlet karşı askeri 

müdahale imkanı sözkonusu değildir. 

Kısaca, pozitif hukuku göre bu müdahale insan haklarına dayan

dırılamaz. Fakat gerçek bir olgu da var ki Noriega zamanında insan hakları 

Panama'da gerçekten ihmal edilmekteydi. Tüm dünyada buna benzer olay

lar olmakta ve Uluslararası Hukuk sessiz kalmaktadır. Gerçekten Bülent 

Tanör'ün dediği gibi "Hukuk, gerçek yaşamın kaynaşmalarından doğan 

kıvılcımları daima geriden ve gecikerek saptar, yazıya ve kurala döker. 

Çoğu kez de, kazanılanları sağlama başlamak için olduğu kadar, bunları 

dondurmak ve yeni kaynaşmaları önlemek için kolları sıvar(14 ). Bu neden

le insan haklarının ihlal edildiği yer dünyanın neresinde olursa olsun ulus

lararası hukuka göre bu ihlaller bir şekilde çözümlenmelidir. Fakat bu hiç

bir şekilde bir devletin çıkarlarına hizmet etme amacını gütmemelidir. 
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C. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN RESMİ GEREKÇELERİ 

1- PANAMA'DA DEMOKRASİNİN KORUNMASI 

Bush yönetiminin bu gerekçesindeki temel dayanağı, Panama'da

ki Noriega yönetiminin yasal ve demokratik olmadığıdır. Bu gerekçe 

demokrasinin tesisinden daha farklı bir anlam taşır. Şöyle ki, demokrasi

nin tesisinde bir ülkeye o ülkede uygulanmayan veya kurumsallaşmamış 

olan demokrasinin temel şartlarını ithali sözkonusudur. Halbuki burada 

bir ülkede zaten var olan fakat tehdit altında bulunan demokrasinin korun

ması sözkonusudur. Bununla Bush yönetimi dolaylı olarak Noriega yöneti

mini tanımamakta buna karşın Panama'nın yasal hükümeti olarak Ende

ra'yı tanımaktaydı. Buna gerekçe olarak ta 7 Mayıs 1989 seçimlerinde 

Endera'nın oyların % 70'ini aldığı fakat bu seçimlerin Noriega tarafından 

tanınmamasıydı. 

Bush yönetimi, Endera'nın ABD'nin Panamaya müdahalesini hoş 

karşıladığını ima etse de(15) görülen olaylardan anlaşıldığı üzere müdaha

le öncesi Endera'nın böyle bir talebi yoktu. Böyle bir talep olduğunu var

saydığınız taktirde de Endera'nın hukuken böyle bir talebi hakkı olup olma

dığı sorusu akla geliyor. Çünkü Endera müdahale tarihinde ABD'den Pana

ma'daki A.B.D üssüne getirildi ve Meclis önüne başkanlık yemini etmesi 

gerekirken ABD'li askeri yetkilerin önünde yemin etmiştir(16). Ayrıca 

müdahale zamanı Endera'nın Başkanlık sıfatını A.B.D haricinde hiçbir 

ülke tanımamıştı. Tüm bu gerekçeler nedeniyle Endera'nın hukuken baş

kanlığı tanınabilir mi? 

Bush yönetiminin hukuk danışmanı olan Sofaer, A.B.D'nin Pana

ma'ya karşı kuvvet kullanmasını insancıl müdahale olarak yorumlamakta

dır. A.B.D yönetimi, Endera'yı hem yasal hem de ahlaksal olarak Pana

ma'yı yönetme konusunda yetkili görmekteydi. Sofaer, bunu aynı zamanda 

Endera'nın Panama birliklerinden A.B.D askerlerine karşı durmamalarını 

istediğini söylemesinin eylemin yasallığında gösterdiğini söyledi. Endera'

nın bir cümlesi Sofaer'in doğrularcasınaydı; "Bağımsızlık ve demokrasinin 
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yeniden kurulması için Noriega'nın gitmesi kaçınılmaz çözüm olarak görü

nüyordu"(l 7). 

Louis Henkin ise, "Noriega hükümetinin yasallığı konusunda her 

ne kadar biraz şüphe varsa da, Noriega'nın yasal olmadığı konusunda bir

çok şüphe var" dedi. Fakat dünyanın birçok demokratik rejimleri tehdit 

altında olmasına rağmen A.B.D yönetimi bunlara niçin müdahale etmiyor? 

Aksine böyle ülkelerle son derece iyi bağları var. Endera'nın hem Panama 

iç hukuku hem de uluslararası hukuk bakımında Başkanlık yetkisine sahip 

olduğunu kimse iddia edemez(18). 

Eğer bir devletin egemenliği bir anlam taşıyorsa; bu o devletin 

kendisine karşı kuvvet kullanılmaması veya kendisini işgal eden devletle 

anlaşmaması anlamına gelir. Unutulmaması gereken bir nokta var ki, ulus

lararası hukuka göre Noriega hükümetinin yasallığı devam etmektedir(19). 

Tüm bu iddialara karşı, ABD'nin eski hukuk danışmanlarından 

Anthony D'amato, konuyu, insan hakları hukukunun diktatörlüğe karşı bir 

mücadelesi olarak değerlendiriyordu. Konuyu yalnızca demokrasiyle bağlı 

kalarak ele almak istemiyordu. Uluslararası hukuka göre bu müdahale tar

tışılabilir nitelikte olsa dahi ahlaksal olarak böyle bir müdahaleye ihtiyaç 

vardır(20). 

Fakat bütün bunlara rağmen demokrasinin korunması amacıyla 

bir ülkeye kuvvet gönderebilme hakkı hükümetlerin bir arada yaşama hak

kı ile bağdaşmaz. Ayrıca böyle bir hak, yani demokrasi adına bir ülkeyi isti

la hakkı dünya ölçeğinde barışçıl bir ortam yaratamaz. 

Konuyu antlaşmalar bazında incelersek ne Birleşmiş Milletler 

Şartında ne Amerikan Devletleri Teşkilatı Şartında ne de iki ülkenin de 

taraf olduğu herhangi bir uluslararası antlaşmada bir ülkedeki demokrasiyi 

koruma gerekçesiyle sözkonusu ülkeye müdahale hakkı tanınmamıştır. 

Endera'nın müdahaleye izin vermesi konusuna gelince; müdahale öncesi 

Endera'nın Panama toprakları üzerinde hiçbir kontrolü yoktu ve bu toprak-
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lar üzerinde hiçbir yönetimsel işlevi yerine getiremiyordu. Tüm bu gerekçe

ler nedeniyle zaten Endera'nın müdahaleye izin vermiş olup olmaması ulus

lararası hukuk bakımından pek bir şey ifade etmez. 

Yed P.Nanda buradaki gerekçe için şöyle bir genelleme yapmış

tır: "Dış müdahaleler demokrasinin gerçek anlamda gelişmesini engel

ler"(21). Gerçekten bir ülkedeki sancılı demokratikleşme sürecine askeri 

darbeler veya dış askeri müdahalelerle karışmak, bu sürecin biraz daha 

uzamasına neden olacaktır. Demokratikleşme sürecinde devletleri, İnsan 

haklarına aykırı eylemleri olmadığı müddetçe kendi iç dinamikleri ile baş

başa bırakmak, bu sürecin gelişimini olumlu yönde etki yapacağı kanısında

yız. 

2- NORİEGA 'NIN YAKALANMASI 

Buradaki gerekçenin dayanağı; Noriega'nın uyuşturucu ticaretiy

le sorumlu tutulması, bu suçun uluslararası bir suç olması ve sözkonusu 

uyuşturucunun çeşitli şekillerde ABD sınırlarında pazarlanmasıdır. 

Uluslararası hukuk, devletin kendi ülkesi dışında meydana gel

miş olaylara karşı yargılama hakkını sınırlamıştır. Burada dikkat edilmesi 

gereken iki nokta vardır. Bunlardan birincisi "ülkesellik" sorunudur. 

Bununla kastedilen yabancı unsurlu olaylarda devletin kendi mahkemeleri

nin faaliyette bulunabilme yetkisine sahip olup olmadıkları veya hangi şart

lar altında bu yetkiye sahip olacaklarıdır. İkinci olarak ta; böyle bir millet

lerarası yetkinin varlığını tespit etsek dahi suç isnad edilen kişiyi, devletin 

kendi egemenlik alanı dışındaki bir ülkeden zorla alıp, kendi mahkemeleri 

önünde yargılamak amacıyla götürüp götüremeyeceğidir. 

Ceza davasını ilgilendiren bir husus ise genel ilke olarak, suçun 

işlendiği ülkenin devletinin hem yargılama hem de kendi yasalarını uygula

ma hakkının olduğu yönündedir(22). Ayrıca uluslararası arenada kabul edi

len bir başka ilkeye göre de yabancıların devlet güvenliğine karşı işlediği 

suçlardan dolayı da güvenliği tehlikeye giren devletin yargılama ve kendi 

yasalarını uygulama konusunda yetkili olduğu yönünde fikir birliği vardır. 
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Bununla birlikte milletlerarası yetki konusunda şimdiye kadar 

kapsamlı bir milletlerarası sözleşme yapılmış değildir. Olayla ilgili Panama 

ve ABD arasında milletlerarası yetki konusunda herhangi bir antlaşma 

yapılmamıştır. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri dış ilişkiler huku

kunda yeniden düzenlenen (Restatement (third) of the Foreign Relations 

Law of The United State) yargılama hakkını şu temellere dayandırı

yor(23 ): 

Bir devletin milletlerarası yetkisi 

1) a- eylem devletin ülkesinde veya ülkesinin önemli bir parça

sında meydana gelmişse 

b- kişilerin statüleri veya olaylar içindeki ilgileri nedeniyle 

ülke topraklarında bulunuyorsa 

c- hareket ülke dışında yapılmakla beraber neticesi ülkede 

gerçekleşiyor veya ülkenin belirli bir parçasında etkili 

olması amaçlanıyorsa 

2) ülkenin vatandaşlarının eylemleri, ilgileri, ilişkileri, statüleri 

nedeniyle eylemleri dışarda yapmış olsalar dahi ülke içindey

miş gibi kabul edilir; veya 

3) kişi kendi uyruğu olmamakla birlikte hareket te dışarıdan 

yapılıyorsa ve bu eylem ülkenin direkt olarak güvenliğine kar

şıysa veya diğer bir devletin çıkarlarını tehdit sözkonusu ise. 

Amerikan hukukunun bu düzenlemesinin 1/a-c bendlerine göre 

amerikan mahkemelerinin Noriega'yı yargılama hakkı olduğu söylenebilir. 

Fakat burada asıl önemli nokta yargı makamları önüne çıkarılacak kişinin 

bu yerlere nasıl getirildiğidir. 

Gerek 1961 yılında yapılan Uyuşturucu Kongresi gerekse 1972 

yılında yapılan Uyuşturucu Protokolüne Panama Devleti bir çekince ile bir

likte onaylamıştır. Buna ise Panama Devleti uyuşturucu ticareti ile ilgili 

bir suçtan itham edilen uyruğu iade etmeyecekti. Bununla birlikte her iki 

uluslararası metin Panama'ya konuyla ilgili dava açma yükümü getirmekte

dir, aksi taktirde çekincesini kaldırmak zorunda kalacaktı(24 ). 
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1961 yılında B.M. Genel Kurulunda imzalanan Uyuşurucu ile ilgi

li Antlaşmanın 35. maddesine göre, "taraflar, anayasa, hukuk ve idare 

rejimlerini gözönünde bulundurarak uyuşturucu madde kaçakçılığı ile 

mücadele için gerekli işbirliği ve koordinasyonda bulunma konusunda karşı

lıklı olarak yükümlülük altına giriyorlardı. Cezai hükümler başlığını taşı

yan 36. maddede ise; 

"1- Kendi anayasa hükümleri baki kalmak kaydıyla, her taraf 

uyuşturucu maddelerin işbu sözleşme hükümlerine uygun 

olmayan bir şekilde yapılacak ekim ve istihsalinin, imalinin, 

istihracının, hazırlanmasının, elde bulundurulmasının, arzı

nın,, satışa arzının dağılımının, satın alınmasının, satışının, 

herhangi bir maksatla tesliminin, simsarlığının, gönderilmesi

nin, transit olarak sevkinin naklinin, ithal ve ihracının veya 

sözü geçen tarafın görüşüne nazaran, işbu sözleşme hükümle

rine aykırı olabilecek her türlü fiilin kasten yapılmalarının 

cezayı müstelzin menun fiiller teşkil etmeleri ve ağır cürümle

rin uygun bir cezaya ve bilhassa hapis ve diğer hürriyetten 

mahrumiyet cezalarına müstahak kılınmaları için gerekli ted

birleri alacaklardır. 

2- Her tarafın anayasası, yargı ve adli sistemi ve milli mevzuatı 

hükümleri baki kalmak kaydıyla, 

a)-i) 1. fıkrada sayılan yasak fiillerin her biri, değişik memle

ketlerde ikraz edilmeleri halinde, ayrı bir suç addedile

cektir. 

") 11 ...... 

iii) ...... 

iv)Yukarıda söz edilen ağır suçlar, bunlar ika eden vatan

daş veya yabancı olsun, suçun ülkesi üzerinde işlendiği 

tarafça, veya iade talebinin vaki olduğu tarafın mevzu

atı gereğince suçlunun geri verilmesi şayanı kabul değil

se ve söz konusu suçlu önceden takip ve muhakeme edil

memişse suçlunun ülkesi üzerinde bulunduğu tarafça 

takip olunacaktır. 

b) .......... 
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3- İşbu maddenin hiçbir hükmü yargı hakkı hususunda bir tara

fın ceza hukukunun hükümlerine halel getirmez. 

4- İşbu madde hükümleri, yetki konusunda, taraflardan herbiri

nin ceza hukuku mevzuatıyla sınırlandırılmıştır"~ 

1972 uyuşturucu protokolü de "kaçakçılıkla mücadele" ve "cezai 

hükümler" konusunda yukarıda 1961 sözleşmesine benzer hükümler içer

mektedir. Sözleşmeden açıkça görüldüğü gibi devletin Anayasal hükümleri

ne bu sözleşme hiçbir şekilde halel getirmez. Yine bu sözleşmenin 36. mad

desinin 2/a-iv'e göre vatandaşın iadesi konusunda devletlere uyruğu verme

me konusunda tercih hakkı verilmiştir. Fakat bu durumda da devletin uyru

ğu hakkında soruşturma açtırma yükümlülüğü vardır. Panama Devletinin 

Noriega hakkında soruşturma açtırtmamış olması Panama devletine ulusla

rarası arenada sorumluluk yüklemesine karşın bu Güvenlik Konseyinin 

kararı olmaksızın hiçbir zaman tek devlete müdahale imkanı vermez. Tüm 

bu nedenlerden ötürü A.B.D yönetimi uyuşturucu ile ilgili bu sözleşmelere 

dayanamaz. Amerikalı yetkililerin bir başka iddiasına göre Noriega'nın yar

gılanmak üzere A.B.D'ye getirilmesine Endera yönetimi izin verdiği için, 

bu iznin olayı meşru bir zemine oturduğudur. Endera'nın hukuki konumu

nu bir kenara bıraksak dahi olay yine meşruluk kazanmaz çünkü Panama 

Cumhuriyeti anayasasının 23. maddesine göre uyruk geri verilmez. Bu 

nedenle Panama iç hukuku içinde çözüm aramak anlamsızdır. 

A.B.D yetkilileri Noriega'nın yakalanması ve mahkemelerine 

getirilip yargılanmasını yasal bir gerekçe olarak uluslararası platformlarda 

hiçbir zaman iddia etmediler. Çünkü kendileri, böyle bir gerekçenin ulusla

rarası hukukta dayanağının olmadığını çok iyi biliyorlardı. Bu gerekçeyi 

çeşitli makalelerde yalnızca meşru müdafaa kavramı içinde meşrulaştırma

ya çalıştılar(25). Fakat biraz sonra anlatılacak meşru müdafaanın gerekçe

leri burada sözkonusu değildir. Meşru müdafaa adı altında, bir kişinin 

bulunduğu ülkeye askeri müdahale yapıp, sözkonusu kişi veya kişilerin kaçı

rılması hiçbir şekilde müdahaleyi meşru gösteremez. 
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Bozkurt-Lotus davasında Milletlerarası Daimi Adalet Divanı 

tarafından yetkinin ülkeselliği konusuna· temas etmiştir. Kararın konuyla 

ilgili kısmı şöyledir. 

Milletlerarası hukukun devletin getirdiği birinci ve en önemli 

sınırlama, -aksini öngören müsaade edici bir kural bulunmadıkça- yetkileri

ni herhangi bir şekilde bir başka devletin ülkesinde kullanmamasıdır. Yet

ki, bu anlamda, muhakkak ki ülkeseldir; milletlerarası örf ve adette veya 

antlaşmalarda bulunan müsaade edici bir kural olmaksızın devlet tarafın

dan ülkesi dışında kullanılamaz. 

Bununla beraber, bu demek değildir ki, milletlerarası hukuk ülke

si dışında meydana gelmiş bir eylem ilişkin herhangi bir durumda, müsa

ade edici bir milletlerarası hukuk kuralına dayanmadığı takdirde, devletin 

kendi ülkesinde yetkilerini kullanmasını yasaklamaktadır. Böyle bir görüş, 

ancak, milletlerarası hukuk devletlere kanunlarının uygulama alanını ve 

mahkemelerinin yetki alanını ülkesi dışında bulunan kişi, mal ve eylemlere 

teşmil etmek hususunda bir genel yasağı öngörmekte ise ve eğer devletle

rin bunu yapmasına, bu genel yasağa bir istisna olmak üzere, bazı belirli 

durumlarda müsaade etmekte ise kabul edilebilir. Fakat, milletlerarası 

hukukun bugünkü yapısı altında durum, kuşkusuz, böyle değildir. Devletle

rin, kanunlarının uygulama alanını ve mahkemelerinin yetki alanını ülkesi 

dışında bulunan kişi, mal ve eylemlere teşmil etmemeleri yolunda bir genel 

yasağı getirmesi şöyle dursun, bu konuda onlara, sadece bazı durumlarda 

yasaklayıcı kurallarla sınırlanmış olan geniş bir takdir hakkı bırakmış

tır. .. "(26 ). 

Bu karardan da anlaşılacağı üzere devletler kendi ülkelerinde 

bulunmayan kişilerin yargılanmasını yasaklayan herhangi bir kural yoktur. 

Fakat ulusal mahkemelerin verdikleri kararların etki alanı devletin ülkesi 

ile sınırlıdır. Bu nedenle de yabancı bir unsur taşıyan vakada kendisini yet

kili gören devlet iç hukukuna göre konuyu karara bağlama yetkisi vardır. 

Fakat karar doğrultusunda kararın muhatabı kişi veya eşya ülke dışınday

sa, -aksine muhatabın bulunduğu devletle bir antlaşma yok ise- söz konusu 
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kişilere veya nesnelere olay edilemez. Fakat bu kişi veya eşya bir şekilde 

kararı veren devletin ülkesinde bulunuyorsa kararın icrasının gerçekleşme

mesi için hiçbir neden yoktur. Bu kısa açıklamadan sonra olayımıza döne

cek olursak; karara göre ABD mahkemelerinin Noriega'yı yargılamaya hak

ları vardır. Fakat Noriega, Amerika Birleşik Devletlerinin ülkesinde bulun

madığı müddetçe verilen karar kendisine karşı icra edilemez. Noriega, 

ABD ülkesine kuvvet kullanarak getirildiği için, ABD yönetimi Milletlera

rası Daimi Adalet Divanı'nın bu kararına dayanamayacağı gibi ABD'nin 

eylemi tam anlamıyla bu kararın ihlali mahiyetini de taşımaktadır. 

3- PANAMA'DA YAŞAYAN AMERİKAN VATANDAŞLARININ 

KORVNMASI 

Burada kastedilen husus bir devlet vatandaşının veya vatandaş 

topluluğunun başka bir devlette ciddi bir zarara veya yakın bir tehlikeye 

maruz kalması durumunda, vatandaşını korumak isteyen devletin son çare 

olarak hukuka aykırı eylemi veya yakın tehlikeyi bertaraf etmeyen veya 

edemeyen devletin ülkesine müdahalede bulunma olgusudur. 

19. yüzyılda yaşayan düşün adamları ve bu çağdaki devlet uygula

maları, bir devletin kendi vatandaşlarının yaşam haklarının korunması ama

cıyla, diğer bir devlete yapılan müdahaleyi uluslararası teamül kuralları 

içinde yorumlayıp, meşru müdahale kavramı içinde yeri olduğu düşüncesin

deydiler. Fakat 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra bu yöndeki düşünceler 

yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. 

Sir Humphrey Waldock, vatandaşı korumak amacıyla yapılan 

müdahalenin meşru olarak yorumlanabilmesi için 3 şart ileri sürmüştür. 

Bunlar; 

a) Halkın zararına yol açacak derecede yakın bir tehlikenin 

olması, 

b) İlgili devletin egemen ülkesinin bir parçasında veya tamamın

da, yabancı vatandaşı koruyabilecek iktidara sahip olmaması 

veya koruma konusunda ihmali bir tutum içinde olması, 

c) Koruyucu önlemin tam anlamıyla zararı önleyici sınırlar için

de bulunması, şeklindedir(27). 
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Eski Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Lord McNair "Halkının 

yaşamını korumak gayesiyle yapılan müdahalenin ancak bulundukları ülke 

yönetiminin bu konuda isteksiz davranması veya davranabilecek yeteneğe 

sahip olmaması durumunda meşru sayılabileceğini belirterek(28) Wal

dock'un görüşüne paralel bir tanım vermektedir. 

1933 yılında Montevideoda toplanan Yedinci Uluslararası Ameri

kan Devletleri Konferansında kabul edilen "Devletlerin Hak ve Ödevlerine 

Dair Konvansiyon"un 8. maddesine göre "Hiçbir devletin diğer bir devletin 

iç veya dış işlerine müdahale etme hakkı yoktur" hükmü uyarınca Ameri

kan Devletleri yüzeysel olarak artık kendi haklarını koruma gerekçesiyle 

müdahalede bulunma imkanlarından vazgeçiyorlardı. Yine aynı Konvansiyo

nun 2. maddesi gereği; imzacı devletler, ülke kazanımları veya askeri birlik

lerin gönderilmesi, diplomatik temsilcilerin tehdidi veya diğer zorlayıcı 

önlemler alınması suretiyle özel çıkarlar elde etmesi için kuvvet kullanılma

sını tanınmama yükümlülüğü altına giriyorlar. Aynı maddenin devamı ise 

şöyle; Devletlerin ülkelerine dokunulamaz ve ne askeri bir müdahaleye 

konu olabilir ne de diğer bir devlet tarafından dolaylı veya dolaysız kuvvet 

kullanılması veya geçici nitelikte dahi olsa bu gibi hareketlerde bulunulma

sı yasaklanmıştır. Bu maddeden de anlaşılacağı gibi kuvvet kullanımını 8. 

maddeye nazaran çok geniş bir alanda sınırlandırmıştır. 

1936 yılında Buenos Aires'te toplaman Amerikan Devletleri Ara

sındaki konferans sonunda kabul edilen "Müdahale Etmemeye Dair Ek Pro

tokol"e göre taraflardan birinin iç veya dış işlerine her ne nedenle olursa 

olsun müdahalede bulunulmasının kabul edilemezliği vurgulanıyordu. Bu 

protokole hiçbir devletin çekince koymaması bu protokolün en önemli yanı

dır. Bu ek protokele göre A.B.D ve protokolü imzalayan diğer devletler, 

açıkça halklarının yaşamlarını koruma gerekçesiyle müdahalede bulunma 

imkanından vazgeçiyorlardı(29). Bundan önceki sayfalarda da belirtmeye 

çalıştığım gibi müdahale etmeme prensibi barış, güvenlik ve devletlerin 

hak ve ödevleriyle ilgili tüm uluslararası metinlerde yer almıştır. 
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A.B.D ile Panama arasındaki gerginlik 15 Aralık 1989 tarihinde 

Panama Halk Meclisi'nin Noriega'yı devletin başına getirmesi ve A.B.D'ye 

karşı savaş ilan edilmesiyle doruk noktasına ulaştı. Panama Meclisinin bu 

kararı almasındaki tek etken, A.B.D'nin 1988 Şubat ayından beri Pana

ma'ya karşı uyguladığı ekonomik ve siyasal ambargoydu. A.B.D yönetimi

nin kendilerine savaş ilan etmesi üzerine yaptıkları açıklamada bu kararı 

ciddiye almadıkları şeklindeydi(30). Fakat bu kararı izleyen günlerde bir 

A.B.D'li teğmenin öldürülmesi, bir çavuşun yaralanması ve Amerikan kuv

vetlerinde görevli bir teğmenin eşine tecavüz tehdidinde bulunulması üzeri

ne A.B.D yönetimi, PDF'u sorumlu tutmuştur. PDF'li yetkililer ise eylemle

rin kendileri tarafından yapılmadıklarını iddia etmişlerdir(31). 

Fakat bu olayları ileri sürerek bir devletin, diğer bir devlete 

müdahale etmesi halinde pozitif hukuka göre kendisine ne B.M Şartında 

ne de Amerikan Devletleri Teşkilatı Şartında bir dayanak bulabilir. Daha 

önce incelenen antlaşmaları bir kenara bırakarak genel mahiyetteki B.M 

Şartına göre konuyu tetkik edecek olursak önce 2/ 4. maddesine göre "Teş

kilatın üyeleri, milletlerarası münasebetlerinde, gerek herhangi bir başka 

Devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı, gerekse Bir

leşmiş Milletlerin amaçları ile telif edilemeyecek herhangi bir suretle teh

dide veya kuvvet kullanılmasına başvurmaktan çekinir" şeklinde düzenleme

ye gitmiştir. Maddenin olaya uygulanmasına geçmeden 39. ve 51. maddele

ri de hatırlayacak olursak; 

39. madde "Güvenlik Konseyi, barışın tehdit edildiği, bozulduğu 

veya saldırma fiilinin vuku bulduğunu tespit ederse milletlerarası barış ve 

güvenliğin muhafazası veya yeniden tesisi için tavsiyelerde bulunur ve 41. 

(silahlı kuvvetler kullanılmasını gerektirmeyen tedbirler) ve 42. maddeler 

(kuvvet kullanımını gerektiren tedbirler) gereğince hangi tedbirler alınaca

ğını kararlaştırır. 51. madde ise meşru müdafa hakkını düzenlemektedir. 

Meşru müdafa olgusunu daha ileride bir başlık altında incelerken göreceği

miz gibi meşru müdafaa hakkı içinde vatandaşı koruma gerekçesiyle müda

hale olgusunu özdeşleştiremeyiz. 
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Vatandaşını koruma gerekçesiyle yapılan müdahale, müdahaleye 

maruz kalan devlet açısından hem top.rak bütünlüğüne hem de siyasal 

bağımsızlığına ihlal mahiyeti taşımaktadır. Ayrıca bu türden bir müdahale, 

B.M'in barış ve güvenliği sağlama amacıyla da bağdaşmaz. A.B.D yönetimi 

vatandaşlarına karşı girişilen saldırılar ile barışın tehdit edildiğini iddia 

etse bile durumu ilk önce Güvenlik Konseyi'ne götürmeliydi. Güvenlik Kon

seyi uygulanacak önlemleri bizzat kendi kararlaştırır. Halbuki bu olayda 

A.B.D'nin bu yönde herhangi bir eylemi olmamıştır. Pozitif hukuka göre 

bu gerekçe ile müdahalede bulunulması hakkı meşru olarak yorumlanamaz. 

Charles Rousseau meşru müdahale konusunu açıklarken aynı 

zamanda vatandaşın korunması konusuna da temas etmiştir. " ... Meşru 

müdahale faraziyelerini sayarken ihtiyatlı davranmak gerekir. Doğrusunu 

söylemek gerekirse hukuk tekniği bakımından kusursuz iki müdahale şekil 

vardır: Bir antlaşmaya dayanan veya devletin resmi talebine dayanan müda

haleler. Diğer müdahaleler, yani vatandaşların himayesi veya insani mak

satlarla yapılan müdahaleler konusunda çok ihtiyatlı hareket etmek gere

kir(32)". 

Görüldüğü gibi çağımızda vatandaşı korumak gerekçesiyle yapı

lan müdahale hiçbir pozitif dayanağa sahip değildir. Bu gerekçenin hukuki 

dayanağının teamülü hukuk olduğu iddiası ise son derece azdır. Meşrulu

ğun kaynağını buradan aldığı iddia edilse bile A.B.D'nin bu eyleminde meş

ruluk şartları dahi gerçekleşmemiştir. Çünkü Panama devleti, A.B.D vatan

daşlarını koruyabilecek yeteneğe sahip olduğu gibi, bu konuda ihmalinin 

de olduğu gerçekçi bir yaklaşım değildir. Çünkü savaş ilanına rağmen, 

Panama Cumhuriyetinin resmi birlikleri hiçbir münferit olaya dahi karışma

mıştır ve de bu yönde kesin deliller yoktur. Ayrıca A.B.D'i askerinin öldü

rülme olayından sonraki bir iki gün içinde müdahalede bulunulmuştur. Bu 

nedenlerden dolayı Panama Cumhuriyetinin A.B.D vatandaşını koruyabile

cek iktidara sahip olmadığı veya bu konuda ihmali bir tutum içinde olduğu 

iddia edilemez. Ayrıca zararı önleyici sınırlar içinde eylemde bulunduğu 

da iddia edilemez. Çünkü önceki sayfalarda aktarmaya çalıştığım gibi Pana

ma'ya verilen zarar maddi ve manevi olarak çok büyüktür. Bununla birlik· 
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te, düzenli bir ordusu olmayan bir devlete karşı A.B.D'nin bu ülkede bulu

nan 11.000 kişilik askeri gücüne, 13.000 kişi daha eklemesi eylemin koruyu

culuk öğesini aşıp saldırı niteliğine bürünmesine neden olacaktır. Çünkü 

kanal bölgesinde ve Panama City'de konuşlandırılmış bulunan 11.000 

A.B.D askeri hem kendilerini hem de Panama'da yaşayan sivil Amerikalıla

rı korumak için yeterliydi. 

Vatandaşı korumak amacıyla yapılan ve teamülü hukuka dayana

rak meşruluk kazandığı konusundaki münferit görüşlere karşılık Brown

lie'nin belirttiği "vatandaşı korumak gerekçesiyle yapılan müdahalenin 

modern hukukta hiçbir hukuki dayanağı yoktur"(33) görüşüyle aynı nitelik

te bir görüşü J assup'ta şu şekilde değerlendiriyor: "Vatandaşların korunma

sı için bir başka devletin ülkesine yapılacak silahlı müdahalenin şartın 

2/4.üncü fıkrasına aykırı olduğu görüşü açıktır"(34). 

1956 yılında Fransa ve İngiltere'nin birlikte Mısır'da gerçekleş

tirdikleri eylemi, bölgedeki "vatandaşlarının canlarının korunmasına yöne

lik" müdahale gerekçesi B.M Genel Kurulu'nda kabul görmemişti(35). 

a) MEŞRU MÜDAFAA 

A.B.D Başkan Yardımcısı James Baker, Panamaya karşı yapılan 

askeri müdahaleyi, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine ve Ameri

kan Devletleri Teşkilatı Şartının 18. maddesine dayandırmıştır(36). Bilindi

ği gibi bu maddeler devletlere kendilerine dıştan gelebilecek bir saldırıya 

karşılık verme hakkını tanıyan meşru müdafaa kavramını içermektedir. 51. 

maddeye göre: "İş bu yasanın hiçbir hükmü, B.M üyelerinden birinin silahlı 

bir saldırıya uğraması durumunda Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve 

güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya değin bu üyenin doğal 

olan kendi başına ya da toplu olarak meşru müdafaa hakkını zedelemez. 

Bu meşru müdafaa hakkını kullanan devlet aldığı önlemleri gecikmeksizin 

Güvenlik Konseyine bildirir; bu önlemler Konseyin, İş bu yasaya dayana

rak uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması 

için gerekli göreceği herhangi bir anda eyleme geçmek yetki ve görevini 
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hiçbir biçimde etkilemez". OAS Şart'nın 18. maddesi ise "Amerikan Devlet

leri kendilerini uluslararası ilişkilerde kendilerini güç kullanmaya başvur

ma konusunda sınırlamışlardır, bunun istisnası, var olan anlaşmalar gere

ğince meşru müdafaa hakkı veya antlaşmaların yerine getirilmesinden dola

yıdır." Burada görüldüğü gibi meşru müdafaa hakkı kuvvet kullanımının bir 

istisnası olarak her iki anlaşmada da yer almıştır. 

Meşru müdafaa olgusu antlaşmalarda yer almasına rağmen kapsa

mı, içeriği ve kullanım alanı konusunda henüz bir fikir birliği sağlanmış 

değildir. Fakat şu bir gerçek ki meşru müdafaa B.M Şartının 2/4. fıkrasına 

istisna getiren bir olgudur. Hatırlanacağı üzere sözkonusu fıkra devletlere 

diğer bir devlet aleyhine kuvvet kullanmama ya da tehdide başvurmama 

yükümü getirmektedir. Fıkra'dan açıkça anlaşıldığı gibi, devletlere bu 

konuda menfi bir tutum içinde olunması hususunda sorumluluk yüklemekte

dir. İşte bu yasağın istisnası meşru müdafaa hakkıdır. Birleşmiş Milletler 

şartını bir tarafa bırakırsak klasik anlamda Milletlerarası Hukuka göre bu 

hakkın kullanılabilmesi için 3 tane şartın bir arada bulunması gereklidir. 

a) Bu hakkı kullanan devletin milletlerarası hukukun kendisine 

verdiği haklardan bir tanesinin ihlal edilmesi veya ihlali 

konusunda çok yakın bir tehlikenin bulunması (Bu halkaların 

neler olduğu konusundaki görüşleri aşağıda açıklamaya çalışı

lacaktır) 

b) Sözkonusu devletin başka bir devlet tarafından kuvvet kulla

nımı veya kuvvet kullanma tehdidine maruz kalması durumun

da saldırıyı ancak meşru müdafaa hakkına dayanarak defet

mesinin zorunlu olması. 

c) Meşru müdafaa eylemi, karşı taraftan gelecek olan saldırıyı 

defetmek amacını taşımalı ve bu amaca uygun nitelikte olma

lı. Yani oransallık ilkesine riayet edilmeli. Fakat buradaki 

oransallık kullanılan araçların aynı nitelikte olmasını ifade 

etmez. Yalnız ve yalnızca kuvvet kullanma veya kuvvet kullan

ma tehlikesini bertaraf edecek nitelikte olması gerekmekte

dir(37). 
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Tekrar B.M Şartına dönecek olursak 51. maddede düzenlenmiş 

olan meşru müdafaa hakkının kapsam.ını anlayabilmek için önce aynı 

Şart'ın 2/ 4 fıkrasını analiz etmemiz gerekiyor. Gerçekten de sözü geçen 

maddede yasaklanan kuvvetin mahiyetini konusunu önce açıklığa kavuştur

mamız gerekir. Bu kuvvet kullanımı yalnızca silahlı saldırılarımı içermekte

dir yoksa bununla beraber dolaylı saldırılar yani ekonomik ve siyasi baskı

larda bu kuvvet kullanma kavramı içinde yorumlanabilir mi? Bu konuda 

başlıca iki görüş vardır. Bunlardan birincisi B.M Şart'ının 51. maddesinde 

düzenlendiği gibi kuvvet kullanımı yalnızca silahlı saldırıyı içermektedir ve 

ancak bu durumlarda meşru müdafaa hakkının yasal dayanağı oluşabilir. 

İkinci görüşü savunanlar ise ülke bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığa karşı 

oluşabilecek her türlü zor kullanma eylemlerinin meşru müdafaaya yasal 

bir dayanak oluşturabileceklerini iddia edenlerdir. Ayrıca bunlara göre 

B.M Teşkilatının amacı dünya barışı ve güvenliğini sağlamak olduğuna 

göre, ekonomik, siyasal ve ideolojik tüm zorlama tedbirlerinin başvurulma

sı özlenilen düzeni sekteye uğratacakları gerekçesiyle tüm bu tür eylemlere 

karşıda meşru savunma hakkının olması gerektiğini ileri sürerler. 

Şart'ın 2/ 4 fıkrasına göre ihlali önlenmesi gereken haklar; ülke 

bütünlüğü, siyasal bağımsızlık veya Birleşmiş Milletlerin Amaçları ile bağ

daşmayacak biçimde her türlü kuvvet kullanımının yasaklanmasını içermek

tedir. Açıkça görüldüğü üzere amaç bu hakların korunmasına yöneliktir. 

Bu noktada düşünürler ikili bir ayrım yapmaktadırlar: Meşru müdafaayı 

dar yorumlayanlar meşru müdafa hakkının kullanılmasının ancak devletin 

varlığının tehlikeye düşmesi dahilde olabileceğini ileri sürmektedirler. Bu 

hakkın kullanılmasını geniş yorumlayanlar ise devletin varlığı ile ilgili 

olmayan fakat devletin haklarından birinin ihlal edilmesi durumunda dahi 

bu hakka dayanılacağım ileri sürmektedirler. 

Meşru müdafaa hakkı ve Şart'ın 51. maddesi arasındaki ilişkide 

iki şekilde yorumlanmaktadır(38). Buna göre 51. madde hem meşru müda

faa hakkını tanımlamakta hem de sınırlamaktadır. Buna göre bir meşru 

müdafaa hakkından söz açabilmek için silahlı bir saldırının vuku bulması 

gerekir. Bu yoruma göre silahlı olmayan ekonomik, siyasal ve ideolojik sal-
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dırılar karşısında devletler meşru müdafaa hakkına dayanamaz. Ayrıca 

silahlı saldırının vuku bulması şartı arandığı için önleyici meşru müdafaa 

gibi bir durumdan söz etme ve bu olguya meşru bir zemine oturtabilme 

imkanı yoktur. 

İkinci yorum şekli ise, 51. maddenin amacı meşru müdafaanın 

tanımlandırılması ve sınırlandırılması olmayıp, ortak savunma paktı olu

şumlarının meşru temelini oluşturmak amacına hizmet etmektedir(39). Bu 

görüşün dayanağı ise 51. maddede meşru müdafaa hakkının doğal bir hak 

olarak yorumlanmasıdır. Buna göre şart hükmü devletlerin daha önceden 

var olan meşru müdafaa hakkını sınırlamaz . Bunun sonucu olarak ta önleyi

ci meşru müdafaa hakkından bahsedilmemesi için hiçbir neden yoktur. Kor

fu davasında Uluslararası Adalet Divanı, Arnavutluğun İngiliz gemilerinin 

Arnavutluk karasularından zararsız geçiş hakkını önleyebilmek için silah 

kullanması üzerine, İngiliz savaş gemilerinin silahlı olarak Arnavut karasu

larından geçmesi üzerine verdiği kararda, yabancı devlet ülkesinde de önle

yici meşru müdafaa hakkının kullanılabileceğini belirterek meşru müdafaa 

hakkında ikinci yorumu benimsemiş gözükmektedir. Böylece hem önleyici 

hem de ülke bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığa bir saldırı olmadan dahi 

meşru müdafaa hakkının kullanılacağını belirterek 51. maddenin geniş 

şekilde yorumlanması görüşünü benimsemiştir. Yine bu kararında kuvvet 

kullanılarak reddedilen herhangi bir hakkın korunması için tanınan bir hak 

olduğunu kabul etmiştir( 40). Fakat Divan 1986 yılında ABD ile Nikaragua 

arasındaki davada meşru müdafaa hakkının doğması için mutlaka bir silah

lı saldırıya ( ... the state concerned having been the victim of armed attack) 

maruz kalması gerektiğini belirterek birinci görüş yönünde karar vermiş

tir( 41 ). Divanın bu son kararına göre artık meşru müdafaadan söz açabil

mek için mutlaka bir silahlı saldırıda bulunulması gerekir. Kısacası Divan 

meşru müdafaanın uygulama alanı konusunda dar yorum yapmayı tercih 

etmiştir. 



93 

Panama'ya karşı girişilen eylemi meşru müdafaa zemininde ince

lemeye başladığımızda silahlı bir saldırının olup olmadığına ve bu saldırı

nın mekansal konumuna bir göz atacak olursak ilk başta Panama'da bulu

nan bir kaç Amerikan askerine karşı münferit saldırıların olduğunu görü

rüz. Bunun için tüm bu saldırıları ciddi bir saldırı olarak yorumlayamayız. 

Ayrıca Amerikan vatandaşlarına karşı girişilen saldırılar A.B.D yönetimi

nin ülke bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına karşı bir saldırı mahiyetini 

taşımamaktır. "Amerikan Vatandaşlarının Korunması" başlığı altında anlat

maya çalıştığım gibi günümüzde artık devletin ülkesi dışında bulunan vatan

daşları kurtarmak gerekçesiyle müdahalede bulunulamayacağı ve bu husu

su meşru müdafaa içinde eritemeyeceği genel kabul görmüş olan bir husus

tur. Oransallık ilkesine göre konuyu yorumlamaya çalıştığımızda ise; 15-20 

Aralık 1989 yılında Panama'da bulunan ABD personeline karşı bir öldür

me bir yaralama ve bir dövme olayına karşın A.B.D gerçekleştirdiği eylem

de 557 Panamalı asker ve sivil yaşamını yitirmiş ve bu ülkede milyonlarca 

dolar hasar meydana gelmiştir. A.B.D yönetimi kendi içinde dahi çelişkiye 

düşmektedir. Çünkü ileri sürdükleri gibi amaç meşru müdafaa olsaydı ken

di vatandaşlarını koruyabilmek için Kanal bölgesindeki güvenlik ağının kuv

vetlendirilmesi için çaba sarfederlerdi. Ayrıca radara yakalanmayan ilk 

bombardıman uçaklarının burada denenmesi bize açık olarak oransallık şar

tına da riayet edilmediğini göstermektedir. Gereklilik öğesine baktığımız

da ise A.B.D yönetiminin Panama'daki sivil halkını çekme imkanı vardı. 

Bununla birlikte hiçbir devlet halkı saldırıya maruz kalmasın diye bir ülke

deki. sivil unsurlarını geri çekme yükümü altında değildir. Fakat yine de bu 

müdahalenin gerekliliği konusunda A.B.D'li yetkililerin demeçleri son 

derece yetersiz kalmıştır. Çünkü müdahalede asıl amaç Noriega'nın yakala

narak Panama dışına çıkarılması idi. A.B.D yönetiminin kendi vatandaşları

nı koruma gayesini kabul etsek ve kimi düşün adamları gibi bu husus meş

ru müdafaa içinde mütaala edilse dahi eylem başvurulması gereken son 

eylem olma özelliğini B.M Şartına göre de taşımıyor. Şöyle ki; Şart'ın 94. 

maddesine göre "Birleşmiş Milletlerin her üyesi taraf oldukları tüm uyuş

mazlıklarda uluslararası adalet divanının kararına uymayı yükümlenir". 

Bilindiği gibi konunun görüşülebilmesi için ABD Panama ile aralarındaki 

uyuşmazlığı Uluslararası Adalet Divanına götürmemiştir. Genel çerçevede 
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olayı değerlendirdiğimizde, meşru müdafanın varolabilmesi için gerekli 

olan üç kriterin bir arada bulunmamasından ötürü meşru müdafa olayından 

bahsedemeyiz. 

Yine 1986 yılındaki Nikaragua ile A.B.D arasındaki davada, 

Uluslararası Adalet Divanının verdiği karar meşru müdafaadan bahsedebil

mek için mutlaka silahlı bir saldırı olmasının yanında saldırının niteliği 

konusunda da 14 Aralık 1974 tarihli Saldırının Tanınmasına ilişkin Genel 

Kurul kararına atıfta bulunmuştur(42). Bu kararı ile Divan, meşru müda

faa olgusunu dar bir şekilde yorumladığına göre, bu hakkı kullanabilmek 

için artık ülke bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığa karşı bir saldırının vuku 

bulması gerektiği ve bunlara karşı girişilecek eylemlerin ise ülke sınırlarıy

la belirlendiği dolaylı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle her ne kadar 

Panama Ulusal Meclisi A.B.D'ye karşı savaş ilan etmiş olsa dahi bu durum 

hiçbir zaman silahlı bir saldırı veya saldırı tehdidi olarak yorumlanamaz. 

Çünkü Panama Savunma Kuvvetleri yaptıkları açıklamada sözkonusu üç 

münferit olayın kendileri tarafından yerine getirilmediğini belirtmektedir

ler. Ayrıca saldırı eylemlerinin ABD topraklarında değil Panama toprakla

rında gerçekleştirildiğini unutmamak gerekir. 

Abraham Sofaer ise tüm bu söylenenlere karşı, 51. maddeye 

dayanılabilmek 'için saldırının yalnızca meşru müdafaa hakkına başvuran 

devletin ülkesinde olması gerekmediğini vurguluyor. Bu hakkın kullanılabil

mesi için hakka başvuracak devletin malvarlığına veya halkına karşı saldırı

nın dünyanın neresinde meydana geldiğinin pek bir öneminin olmadığını 

belirtiyor( 43 ). Bu nedenden ötürü Sofaer, Panama'ya karşı gerçekleştirilen 

müdahaleyi, meşru müdafaa olarak yorumluyor. Gereklilik ve oransallık 

kriterlerine ise hiç değinmiyor. Oysa gereklilik ve oransallık kriterleri açı

sından değerlendirildiğinde, görüldüğü gibi Panama'ya karşı gerçekleştiri

len eylem son çare olma niteliğini taşımamaktadır. Ayrıca oransallık ilkesi

ne de riayet edilmemiştir, şöyle ki birkaç Amerikan vatandaşının Panama

da öldürmesine karşın yüzlerce Panama vatandaşı öldürülmüştür. 
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Amerikalı yetkililer B.M Şart'ının yazıldığı günden beri 51. mad

denin şu şekilde yorumlanması gerektiğfoi belirtiyorlar: ABD kendi halkı

na karşı herhangi bir ülkede bir saldırının gerçekleşmesi durumunda meşru 

müdafaa hakkını kullanabilmelidir, çünkü bunlar Amerikan vatandaşlarıdır 

ve Amerikan Anayasası, Başkan'a vatandaşların korunması konusunda asli 

bir görev yüklemiştir( 44 ). 

Bizde konunun Uluslararası Adalet Divanı'nın Nikaragua olayın

da verdiği hüküm çerçevesinde yorumlanmasından yanayız. Aksi taktirde 

barışçıl bir ortamda yaşayabilme olanağı kalmaz. Bu da hem B.M Şartı'nın 

hem de OAS Şartı'nın varlık nedenlerine aykırı olur. Vatandaşı saldırıya 

maruz kalan devletin de karşı önlemler alabilme hakkı vardır. Fakat bu hiç

bir zaman meşru müdafaa hakkının tanımlandığı silahlı birliklerle karşılık 

verme imkanını vatandaşlarının haklarının ihlal edildiğini ileri süren devle

te vermez. 

Buraya kadar A.B.D'li yöneticiler tarafından ileri sürülen, Pana

ma'da demokrasinin korunması ve Noriega'nın yargılanmak üzere yakalana

rak A.B.D'ye götürülmesi tartışmasız bir şekilde meşru müdafaa hakkı için

de düşünülemez. Çünkü bu durumlarda bir silahlı saldırı sözkonusu değil

dir. Vatandaşların korunması gerekçesi ise meşru müdafaa şartı için gerek

li silahlı saldırı varmış gibi görünse de gerçekte birkaç münferit olay sözko

nusudur ve bunlar 1974 tarihli Saldırının Tanımlanması'na dair B.M Genel 

Kurul kararında tanımlanan şu tanımlardan hiçbirine uymamaktadır: 

a) Devletin silahlı kuvvetleriyle bir başka devlet ülkesini istila 

etmesi veya geçici nitelikte de olsa bu gibi bir istila veya sal

dırı sonucunda ortaya çıkan herhangi bir askeri işgal veya bir 

başka devletin ülkesinin veya bir kısmının kuvvet kullanıla

rak ilhakı; 

b) Devletin silahlı kuvvetleriyle bir başka devlet ülkesine karşı 

bombardımana girişmesi veya devletçe bir başka devlet ülke

sine karşı herhangi bir silah kullanımı, 

c) Bir devletin liman veya kıyılarının bir başka devletin abluka-

sı; 
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d) Bfr devletin silahlı kuvvetleriyle bir başka devletin kara, 

deniz veya hava kuvvetlerini veya deniz veya hava filolarına 

saldırı; 

e) Devletin, kabul eden devletle varılan anlaşma uyarınca bir 

başka devlet ülkesinde bulundurduğu silahlı kuvvetlerine, ant

laşmada öngörülen şartlara aykırı biçimde kullanması veya 

bu kuvvetlerin o ülkedeki ,varlığını anlaşmanın sona ermesin

den sonra da sürdürmesi; 

f) Devletin ülkesinin, bir başka devlet tarafından bir üçüncü 

devlete karşı bir saldırı eyleminin yapılması için kullanılması

na izin verilmesi; 

g) Bir devlet tarafından veya namına bir başka devlete karşı 

sıralanan saldırı eylemlerinden sayılmasını gerektirecek ağır

lıkta silahlı kuvvet kullanma eylemleri yapan silahlı kişileri, 

grupları, gayri muntazam birlikleri veya paralı askerleri gön

derme veya bu gibi davranışlara esaslı bir biçimde karış

ma( 45). 

Görüldüğü gibi Panama'daki Amerikan vatandaşlarına karşı yapı

lan birkaç münferit olay bu tanımlardan hiçbirine uymamaktadır. Ayrıca 

51. maddede düzenlenen ve alınan önlemlerin bir an önce Güvenlik Konse

yi'ne götürülmesi zorunluluğuna da ABD yönetimi uymamıştır. ABD yöneti

mi eylemi hem meşru müdafaa içinde telakki ederken hem de 51. madde

nin gereklerini yerine getirmemesi kendi içinde bir çelişkidir. 

Tüm bu nedenlerle ne vatandaşın korunması meşru müdafaa için

de yorumlanabilir ne de A.B.D yönetiminin Panama Devletine karşı girişti

ği eylem bu kavram içinde mütaala edilebilir. 

Kunz'un da belirttiği gibi meşru müdafaada amaç, ihlalin cezalan

dırılması ve zararın tanzim edilmesi değildir( 46). Meşru müdafada amaç 

hakkın korunması, kullanılmasının sağlanması ve ihlal edilmiş olan hakkın 

yeniden tesisidir. 
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4- PANAMA KANAL ANTLAŞMASINA DAYANMASI 

Kanal Antlaşması ve Tarafsızlık Antlaşması 1977 yılında Panama 

Cumhurbaşkanı Torrijos ile A.B.D Başkanı Carter arasında imzalanmış ve 

1979 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanal ve Tarafsızlık antlaşmalarının Sena

toda görüşülmesi esnasında bazı özellikler göstermiştir. Bunların başında 

ise, A.B.D Başkanının imzaladığı antlaşmalar genellikle Senato'dan onay 

alınmasına kesin gözüyle bakılmasına rağmen gerek Kanal Antlaşmasının 

gerekse Tarafsızlık Antlaşmasının onaylanıp onaylanmayacağı son oylama

ya kadar belirsizliğini korumasıdır. İkinci olarak A.B.D tarihinde ilk defa 

senato görüşmeleri radyodan canlı olarak yayınlandı. Üçüncüsü ise 50 yıl 

aradan sonra ilk defa bir Antlaşmanın tüm maddeleri tek tek görüşülmesi 

ve son olarak ta I. Dünya Savaşı sonrası Versay Antlaşmasından sonra en 

uzun süreli (38 gün) senato tartışmalarının gerçekleşmesidir( 4 7). 

Tartışmaların asıl kaynağı 2000 yılından sonra kanalın kim tara

fından korunması gerektiği hususunu içeriyordu. Carter, antlaşma metnine 

ekte Senato'ya gönderdiği mektupta bu antlaşmanın onaylanması Ameri

kan dış politikası yararına olacağını aksi taktirde son derece güç günlerin 

A.B.D'yi beklediğini belirtiyordu. Antlaşma karşıtı olanların gerekçeleri 

ise, kanalın askeri ve ticari bakımdan önemi ve aynı zamanda sol yönetime 

yakın ve insan haklarını tam anlamıyla tanımayan Torrijos yönetimi nede

niyle, A.B.D vatandaşlarının yaşamlarının tehlikeye gireceği hususunu içer

mekteydi. 

Senato'daki şüpheler üzerine Carter ve Torrijos yaptıkları bir 

ortak açıklamayla; "Tarafsızlık ve Kanal Antlaşması, hem A.B.D hem de 

Panama Devletlerine, tüm ülkelerin gemilerinin güvenli geçişi konusunda 

yükümlülük vermektedir. Bunun doğru bir şekilde yorumlanması her iki 

devlet anayasal prosedürlerine göre kanal rejiminin tarafsızlığını tehdit 

edecek bir eyleme karşın savunacak ve sonuçta böyle bir tehdide karşın 

her zaman savunma hakkı olacağıdır. Fakat bu hak hiçbir zaman Panama 

Devletinin iç işlerine karışma olarak yorumlanamayacağı gibi, toprak 

bütünlüğüne ve politik bağımsızlığına da karşı olamaz. Tarafsızlık antlaş-
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ması Panama ve A.B.D savaş gemilerinin ve mühimmatının kanal bölgesin

den süratle geçişine olanak tanır. Bununia amaçlanan böyle gemilerin her

hangi bir mani çıkartılmadan ivedi olarak geçişlerinin sağlanmasıdır."( 48) 

Carter ve Torrijos bu akdedilen antlaşmalarla devletler Devlet

ler Umumi Hukukundan doğan yükümlülüklere ve B.M Şartı,nın 1/2 ve 

2/ 4 fıkralarına ve bu maddelere karşılık gelen ve O.A.S Şartında yer alan 

maddelere uymayı taahhüt ettiklerini belirtmişlerdir. 

Panama devletinin ileri sürdüğü ve A.B.D yönetiminin kabul etti

ği çekinceye göre "Verilen hakların hiçbir şeklinde Panama Cumhuriyeti

nin iç işlerine müdahale imkanı verdiği şekilde yorumlanamayacağı gibi 

Panama Cumhuriyetinin siyasal bağımsızlığına veya Devlet egemenliğine 

de, anlaşmalar gerekçe gösterilerek müdahale edilemeyeceği belirtilmiştir. 

Panama Kanal Antlaşmasının Senato,da bu kadar önemle üzerin

de durulmasının asıl nedeni Amerikan yönetimlerinin Kanal üzerindeki 

egemenlik haklarından kendi istekleri doğrultusunda vazgeçmeleriydi. 

Kanal Antlaşmasının(SO) birinci maddesine göre, 2000 yılına 

kadar (antlaşmanın bitim tarihi) Panama Kanalı'nın savunulması ve geçiş 

güvenliğinin tesisi Amerikan ve Panamalı kuvvetlerin oluşturacakları ortak 

bir birlik tarafından yerine getirilecektir. Bu birlik ise kanal bölgesinde 

kendilerine tahsis edilen özel bir bölgede konuşlandırılacaktır. Bu antlaş

maya göre A.B.D birliklerinin Panama'da bulunmaları son derece meşru 

bir temele dayanmaktadır. Fakat burada konuşlandırılan birliklerin amacı 

kanal güvenliğinin sağlanmasıdır, yoksa Panama'nın içişlerine karışma 

veya Panama'nın güvenliğini sağlama gibi bir fonksiyona sahip değildi. 

Kanalın idaresi 9 kişilik bir heyet tarafından yerine getirilecekti. 

Bu heyet S A.B.D. ve 4 Panama Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşacaktı. 

Bu heyete yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla iki devle

tin eşit sayıda oluşturacakları Danışma Komitesi, Kanalın İşletilmesi ile 

ilgili olarak iki devlete de yardımcı olacaktı. 
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Kanal Antlaşmasının iV. maddesi kanalın korunması ve savunul

ması başlığını taşıyıp, A.B.D yönetimine gerçekleştirdiği müdahalenin 

yasal dayanağını oluşturmaktadır. Bu maddenin düzenlemesine göz atacak 

olursak; 

1- A.B.D ve Panama, Panama Kanalının korunması ve savunul

ması konusunda kendiliklerinden bağlanmışlardır. Her bir 

taraf kendi anayasal prosedürlerine göre askeri bir saldırı 

veya diğer bir eylem ki bunlar transit geçişi veya kanalın 

güvenliğini tehdit edecekse, bu tehditlerin sonuçlarına karşı 

birleşerek hareket edeceklerdir. 

2- Bu antlaşmanın geçerliliği müddetince A.B.D'nin bir başka 

sorumluluğu Kanalın korunması ve savunulmasıdır. A.B.D 

kuvvetlerinin Panama'daki yerleşim, eğitim ve tatbikat hakla

rı aynı tarihte bu antlaşmaya ek olarak imzalanan protokolle 

düzenlenmiştir. Alanların kullanımı, askeri düzenlemeler ve 

Panama'daki A.B.D askeri kuvvetlerinin yasal durumu yukarı

da adı geçen antlaşmaya göre düzenlenecektir. 

3- Katılım ve işbirliğini kolaylaştırmak için her iki tarafında 

eşit sayıda temsilciyle temsil edildikleri askeri "Birleşik 

Kurul" oluşturulacaktır. Bu temsilciler bağlı bulundukları 

ülke yönetimiyle devamlı ilişki içinde bulunacaklar. Savunma 

ve koruma amacıyla düzenlenmiş kurul Panama veya A.B.D'

nin askeri kuvvetlerinin yetkilerinin tanınmasına ve düzenlen

mesine mani olmaz. Birleşik kurul aşağıdaki işlerin koordi

nasyon ve işbirliği içinde olmasını sağlar. 

a) Beklenmedik olaylar karşısında her iki tarafın askeri güç

lerinin kanalı savunması ve korunması ile ilgili hazırlıklar

da işbirliği çabası içine girmesi. 

b) İki tarafın da askeri yetkililerince askeri tatbikat. 

c) A.B.D ve Panamalı askerin birlikte yapacakları operasyo

nun yönetimi konusunda Kanalın Korunması ve savunul

ması. 
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4- Birleşik kurul bu anlaşmanın yürürlükte olduğu sürece 5 yıl

da bir, Kanalın Korunması ve savunulması için her iki devlet 

tarafından kaynakların mevcudiyeti yeniden gözden geçirilir. 

Aynı zamanda Birleşik Kurul iki devlete kanalı korucu ekip

manlar için önerilerde bulunurlar. 

5- A.B.D, Panama Kanalı'nın savunulması ve korunmasında 

mümkün olduğu oranda, temel sorumluluğu ile tutarlı olarak 

Panama Cumhuriyetinde bulundurduğu silahlı kuvvetlerinin 

eski Kanal Bölgesinde, Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden 

önceki A.B.D silahlı kuvvetlerinin sayısının aşılmaması yolun

da çaba gösterecektir. 

Antlaşmanın V. maddesi ise; Panama cumhuriyetinin içişlerine 

karışmama prensibini ortaya koyuyordu. Buna göre; Panama'da Kanal Ant

laşması nedeniyle görevli tüm Amerikan vatandaşları ve onlara bağlı bulu

nan kişiler Panama iç hukukuna saygı göstermeli ve bu antlaşmanın ruhuna 

uygun olmayan hareketlerden kaçınmalıdırlar. Buna göre bu kişiler Pana

ma Cumhuriyetinin içişlerine karışacakları herhangi bir politik hareketten 

kaçınacaklardır. A.B.D hükümeti halkının bu maddelerden doğan yükümlü

lüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Yine 

kanal Antlaşmasının yapıldığı tarihte kabul edilen "Panama Kanal Antlaş

masının iV. Maddesinin Yerine Getirilmesi ile İlgili Antlaşmanın" 2. mad

desi de Panama kanal antlaşmasının 5. maddesinin bir tekrarı niteliğinde

dir. Bu antlaşmanın giriş bölümünde ise A.B.D birliklerinin ile Panama bir

likleri kanalın korunması ve savunulması konusunda birlikte sorumlulukla

rının bulunduğu belirtilmiştir. 

Görüldüğü gibi kanalın korunması, savunulması ve bu doğrultuda 

silahlı harekatta bulunma yetkisi ancak her iki devletin ortaklaşa gerçekleş

tirecekleri eylemlerle meşruiyet kazanacaktır. 
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Fakat kanal antlaşmasına Amerikan senatosunda onaylandığı 

sırada getirilen bir yorumda; her iki devlet, anayasal yöntemlere göre kana

lın tarafsızlığına karşı bir tehdit durumunda kanalı savunacaklardı. Daha 

sonra senato bir ekleme daha yaparak bu hususun, Panama'nın iç işlerine 

karışma konusunda ABD'ye yetki veriyormuş gibi yorumlanamayacağını 

belirtmiştir(51 ). Bununla senatonun yapmak istediği gerek 31 Aralık 1999 

öncesi gerekse bu tarih sonrası gerekli durumlarda A.B.D birliklerine kana

lı savunmak için tek taraflı olarak harekata geçebilme yetkisinin verilmesi

dir. 

Fakat unutulmaması gereken bir nokta var ki Kanal antlaşması· 

nın hiçbir maddesinde A.B.D birliklerinin kanalı Panama yönetimine karşı 

koruması için bir ibare yoktu ve yine bu antlaşmaya göre A. B. D yönetimi

ne Panama'nın yasal hükümetini devirme yetkisi verilmiyordu. 

Sofaer ise kanal antlaşmasıyla birlikte, A.B.D'nin Panama'nın iç 

işlerine karışmama yükümünün, A.B.D'nin kanal üzerindeki haklarının ve 

yetkilerinin kullanılması için bir sakınca taşımadığına inanıyordu. Bunun 

Panama yönetimi dahil herkes için geçerli olduğunu belirtiyordu(52). 

Prof Moore ise, kanal antlaşmasına dayanılarak müdahalenin 

yapılabileceğini söylüyordu. Bunu belirtirken dayanağı kanalın tehlike 

altında bulunması değil, kanal antlaşmasına göre Panama'da bulunan 

A.B.D personeline girişilen münferit olayları gösteriyordu(53). Halbuki 

kanal antlaşmasında Moore'u destekleyecek herhangi bir madde bulunma

maktadır. 

Bazı A.B.D'li yetkililer ise asıl sorunun kanal komisyonunda 

görevli olan yetkililerin Panama devletince baskı altında tutulması, dövül

mesi ve öldürülmesi gibi nedenlerden ötürü görevlerini yeterince yerine 

getirememeleri ve bu yüzden de kanal güvenliği ile ilgili ciddi problemle

rin yaşanmasının Panamaya müdahaleyi meşrulaştırdığını ileri sürüyorlar

dı. Halbuki kanal komisyonunun çalışmalarını aksatmaya yönelik en ufak 

bir olumsuz faaliyet olmaması bir yana böyle bir durumda dahi A.B.D'li 

yetkilerin Panama antlaşmasına göre müdahale imkanları yoktur. 
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Kısacası A.B.D yönetimi kanalın güvenliği ve serbest geçişi için 

çeşitli kuvvet kullanma imkanlarına sahip olmakla birlikte bu haklarını 

Panama devletine karşı kullanma olanağına sahip değildir. 

Carter ve Torrijos'un senatonun şüpheleri üzerine yaptıkları 

ortak açıklamada belirttikleri gibi, bu antlaşmalarda temel amacın kanal 

bölgesinden geçecek olan savaş ve ticari gemilerin geçiş güvenliğinin sağ

lanmasıydı. Her iki devletin de savunma hakkı, kanal bölgesinin tarafsızlı

ğına halel getirecek bir eylemle karşılaşılması ve geçiş güvenliğini tehdit 

edecek herhangi bir eylemin vuku bulması durumunda sözkonusu olacağı

dır. Fakat bu durumların hiçbir şekilde Panama Devletinin içişlerine müda

hale imkanı vermediği toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığı aleyhin

de yorumlanamayacağı belirtiliyordu. Aynı içerikte bir başka düzenleme 

ise Kanal Antlaşmasının 2. maddesinde belirtilmiştir. Görüldüğü gibi 

A.B.D'nin eylemi kanal bölgesinde geçişin korunmasına yönelik olmayıp 

tam anlamıyla Panama Devletinin iç işlerine karışılmasına yönelik bir 

eylemdir. Bu nedenden dolayı sözkonusu müdahale yukarıda adı geçen iki 

anlaşmaya ve Devlet başkanlarının ortaklaşa yaptıkları açıklamaya aykırı

lık içermektedir. Bu aynı zamanda yukarıda bahsedilen ve Panama Devleti

nin ileri sürdüğü, A.B.D yönetiminin kabul ettiği çekincenin de ihlali mahi

yetindedir. 

Her ne kadar Kanal Antlaşmasında kanalın savunulması eylemle

rinin birlikte yapılacağından bahsedilse de A.B.D senatosu onayında, koru

ma eylemin tek başına da yapılacağını belirttiği ve Panama yönetimi bunu 

kabul ettiği için A.B.D birliklerinin tek başlarına yaptıkları eylemin yasal 

dayanağı olmadığı ileri sürülemez. Fakat yukarıda da aktarmaya çalıştığım 

gibi eylemin amacı kendine bir yasal dayanak bulamaz. 

Yukarıda anlatılmaya çalışıldığı gibi A.B.D yönetimi ancak ve 

ancak Kanalın güvenliği tehlikeye girdiği zaman koruma eylemine başvura

cağı için, kısaca Panama'da bulunma amaçları kanalın güvenliği olduğu 

için Sofaer'in görüşüne katılmak olanaksızdır. 
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Ayrıca A.B.D eylemi Kanal Antlaşmasının IV /5 fıkrasına da aykı

rıdır. Şöyle ki, Panama'da bulunan A.B.D birlikleri sayısı 11.000 iken 

13.000 takviye birlik gönderiyor. Yukarıda adı geçen maddeye göre A.B.D 

birliklerinin sayısının sabit kalması amaçlanırken bir mislinden daha fazla 

bir askeri kuvveti Panama devletine göndermesi açıkça bu maddenin ihlali 

mahiyetini taşımaktadır. 

Tüm bu gerekçelerden de anlaşılacağı üzere Panama'ya karşı 

yapılan eylemin dayanağı hiçbir şekilde Kanal Antlaşması olamaz. Çünkü 

A.B.D müdahalesinin gerçekleştiği tarih olan 19 Aralık 1989 tarihine 

kadar Panama Devletinin Kanal güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir 

eylemi sözkonusu değildir. Bu tarihe kadar herhangi bir ülkenin gemileri

nin geçiş güvenliğini tehlikeye sokacak en küçük ne aktif ne de pasif bir 

hareket Panama Devletine yüklenilemez. A.B.D Başkanı Bush'un söylediği 

gibi bu müdahalenin temel amacı Noriega'nın yakalanması idi(54 ). 
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SONUÇ 

Egemenlik kavramının günümüzde ifade ettiği anlamı ile, devlet

lerin hak ve yetkilerinin milletlerarası hukukun öngördüğü kurallar ve yine 

devletin kendi rızaları doğrultusunda aktedecekleri uluslararası antlaşma

larla sınırlandırılabileceği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu anla

mıyla devletlerin egemenliği, B.M. Şartının 2/7 fıkrasında belirtilen "ulu

sal yetki" kapsamına giren konularla sınırlıdır. Bu alan içinde devlet, ülke 

sınırlarıyla kayıtlı olmak koşuluyla hala tek yetkili organize toplum olma 

özelliğini korumaktadır. Ulusal yetki kapsamına giren konulardan bazıları 

ise, devletin ülkesine ilişkin hususl~r, siyasal örgütlenme ve rejimin niteli

ği hakkındaki sorunlardır. Bu genel açıklamaları gözönüne alarak ABD'nin 

Panama 'ya karşı giriştiği eyleme dönecek olursak, bir devletin siyasal yöne

tim biçiminin belirlenmesi ve idare tarzı, insan haklarını ihlal etmediği 

ölçüde söz konusu devletin ulusal yetki alanına giren bir husus olduğu 

konusunda kuşkuya yer yoktur. İşte bu noktadan hareketle ABD'nin girişti

ği eylem, ulusal yetki kavramının münhasırlığını ihlal ederek, açıkça millet

lerarası hukuka aykırı bir eylem niteliğini almıştır. 

Devletlerin yukarıdaki anlamıyla egemenliğinin tanınması ile bir

likte devletlerin egemen eşitliği ilkesi doğmuştur. Bu ilke BM Şartının 

2./ 1 fıkrasında belirtildiği gibi BM Örgütünün dayanağını da oluşturmakta

dır. Bunun anlamı da devletlerin aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmala

rını ifade eder. Bu yükümlülüklerin arasında ise, Devletin siyasal bağımsız

lığına ve ülke bütünlüğüne saygıda bulunmaktadır. ABD yönetiminin müda

hale kararı üzerine Panama'ya karşı yapılan askeri müdahale, Panama 

Cumhuriyetinin siyasal bağımsızlığına karşı bir eylem olduğu ve çalışmada 
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da anlatmaya çalışıldığı gibi Endera'nın bir talebinin olduğu iddiasına daya

nılamayacağı için eylem açıkça bu ilkenin de ihlali mahiyetini taşımakta

dır. 

Uluslararası hukukta tartışmasız kabul gören ilkelerden biri, dev

letlerin iç işlerine karışılmaması diğeri ise, devletlerin egemen eşitliği ilke

sidir. İç işlerine müdahale etmeme ilkesinin kapsamını oluşturan konular

dan biri ulusal yetki konusuna giren hususlardır. Bir devletin siyasal düze

yi veya devletin yönetici kadroları arasındaki problemler veya siyasal kad

royu belirleyecek seçimler o devletin iç sorunudur ve bu konuda şüpheye 

mahal yoktur. Bu nedenle Panama'ya karşı girişilen bu eylem de iç işlerine 

karışmama prensibinin ihlali niteliği taşımaktadır. Ayrıca ABD'nin, Pana

ma'ya karşı giriştiği eylemler yalnızca askeri mahiyet de taşımamaktadır. 

Ekonomik olarak ta Panam_a'ya karşı yaptırımlar uygulanmıştır. ABD'nin, 

Panama mallarına karşı uyguladığı ambargo ABD kendi ulusal yetkisine 

giren bir husus olduğu için bu konuda uluslararası hukuku ihlal eden bir 

tarafı yoktur. Fakat Kanal Antlaşmasına göre Panama Cumhuriyetine yıllık 

olarak ödenmesi gereken kanal kirasının ödenmemesi ve Panama Devleti

ne ait olup ta ABD bankalarında bulunan bu ülkeye ait malvarlığının yalnız

ca işbaşındaki yönetimi devirebilmek amacıyla dondurulması ekonomik 

nitelik arz etmekle beraber iç işlerine müdahale niteliği taşımaktadır. Çün

kü buradaki amaç müdahalede bulunan ülkenin siyasal yönetiminin zor 

duruma düşerek, yönetimden ayrılmak zorunda bırakılmasıdır. Ayrıca Pana

ma Ulusal Meclisince Başkanlığa getirilmiş olan Noriega'nın başına, ABD 

Başkanı Bush tarafından 1 milyon dolar ödül konması hem iç işlerine müda

hale olarak nitelendirilebilinirken hem de bu hareket devletlerin birbirleri

ne karşı saygı kurallarına göre hareket etme yükümlülüğü getiren prensibi

ni de ihlal etmektedir. 

Yukarıda kaba hatlarıyla belirtilmeye çalışılan bu ilkelerin detay

larını ve ABD'nin giriştiği eyleme uygulanmasını, il. Bölümün Uluslararası 

Antlaşmalara Göre Müdahale Olgusunun Değerlendirilmesi" başlığında 

derinlemesine irdelenmiştir. Yukarıda belirtilen uluslararası hukukun ilke

lerine ABD'nin gerçekleştirdiği askeri müdahale, genel anlamda aykırılık 
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taşımaktadır. Antlaşmalar bazında olayı değerlendirecek olursak, ABD 

askeri birliklerinin gerçekleştirdikleri eylemi, bu başlık altında incelenme

ye çalışılan hiçbir antlaşma da kendilerine yasal dayanak bulamayacağı 

gibi bu antlaşmaların ayrı ayrı incelenmesinde görüleceği üzere Panama•ya 

karşı girişilen askeri müdahale bu antlaşmaların ihlali mahiyetindedir. 

Müdahale zamanındaki ABD yönetimi hukuk danışmanı, bu olayı 

her ne kadar uluslararası insan hakları ile ilgili antlaşmalara dayanmak 

istese de böyle bir iddia kendisine meşru bir dayanak, ne bölgesel ne de 

evrensel nitelikteki antlaşmalarda bulabilir. 

A.B.D. Başkanı Bush'un müdahale üzerine yaptığı açıklamada 

gösterdiği gerekçeler bir başlık altında değerlendirilmesinin nedeni müda

haleyi gerçekleştiren devletin en yetkin ağzından müdahaleyi iddia edilen 

meşru dayanaklarını incelemekti. Bunlardan birincisi ise "demokrasinin 

kurulması" iddiası hiçbir şekilde kendisini bir zemine oturtamaz. Demokra

sinin korunması içinde uluslararası hukukta geçerliliği tartışılan "insancıl 

müdahale" kavramı içinde değerlendirmeye çalıştığımız taktirde ilk önce 

insancıl müdahale için aranan koşullara bakmamız gerekir. Bunlar: Bir 

ülkede yaşayan bireylerin yaşamları ciddi bir tehdit altında olmasına rağ

men bu bölgedeki hükümetin konuya duyarsız olması veya bu tehdidi kaldı

rabilecek kudrete sahip olmaması nedeniyle bu kişilerin savunulması ve 

kurtarılması amacıyla bölgede askeri harekat yapabilme hakkının 3. bir 

devlete veya uluslararası kuruluşlara tanınmasıdır. Panama Cumhuriyeti

nin devlet olarak düzeni sağlamada bir aczi olmadığı için bu gerekçe de 

dayanaktan yoksun kalmaktadır. Noriega'nın yakalanması iddiasına gelin

ce; burada da bir devletin kendi yetkilerini aşan ve bir diğer devletin yetki 

sahasına giren bir eylem söz konusudur. Ayrıca Panama Cumhuriyetinin 

Ulusal Meclisince Başkanlığa getirilen Noriega bu nedenden ötürü devlet 

başkanı statüsünü kazanmıştır. Uluslararası hukukta devlet başkanının 

uluslararası ülkelerdeki statüsü, milletlerarası örf ve adet kurallarında 

belirlenmiştir. Buna göre kendi ülkesinden başka bir ülkede bulunan Dev

let Başkanı ve ona tabii kişiler üzerinde ülke devleti, yetkilerini kullana

maz. Ülke devletin kısıtlanan en önemli yetkilerinden biri pek tabii ki yar-
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gı yetkisidir ve bu kısıtlılık ceza davaları için mutlak olarak geçerlidir. Her 

ne kadar Noriega'nın zorla alınıp götürülmesinde milletlerarası hukukun 

ihlal edildiği konusunda şüphe yoksa dahi yargı kararını uygulaması da 

yukarıda anlatılmaya çalışan Noriega'nın Devlet Başkanlığı statüsünden 

dolayı milletlerarası hukuka göre olanaksızdır. Tüm bu nedenlerden dolayı 

Noriega'nın işlediği iddia edilen suç, sonuçları ABD'nin ülkesinde gerçek

leşirse de ABD yönetiminin Noriega'yı hem kendi ülkesine getirmek hem 

de yargı kararını uygulamaya milletlerarası hukuka göre hakkı yoktur ve 

bu anlamıyla eylem niteliği icabı milletlerarası hukuka ihlal etmişti. 

ABD yönetimi eylemi uluslararası platformlarda haklı çıkartabil

mek için dayanacağı gerekçelerden birisi herhalde "Panama'da yaşayan 

ABD'li Vatandaşları Korunması" olmalıydı. Çünkü bu hakkın varlığı dok

trinde hala tartışılmaktadır. Fakat bu hakkın varlığını kabul etsek dahi bu 

hakka dayanabilmesi için üç koşulun bir arada var olması gerekir. Bunlar

dan birinci şart olan "ülke vatandaşının zararına yol açacak derecede yakın 

bir tehlikenin olması" durumu olayımızda söz konusu değildir. Çünkü Pana

ma'da A.B.D. vatandaşlarına karşı sistemli bir saldırı sözkonusu değildi. 

Birinci bölümde de belirtmeye çalıştığım gibi saldırı birkaç münferit olayla 

sınırlıydı. İkinci şart ise "ilgili devletin ihmalin olması veya yabancı koruya

bilecek iktidara sahip olmama" durumu her halde Panama Cumhuriyetine 

hasredilemez. Her ne kadar ABD yönetimi inkar etse dahi saldırıları Pana

ma Devleti üstlenmediği gibi gerekli önlemleri de aldığını belirtmiştir. Son 

şart olan "koruyucu önlemin tam anlamıyla zararı önleyici sınırlar içinde 

bulunması" ise birkaç ölüm olayına karşı en azından 556 Panamalı vatanda

şın yaşamını yitirmesi bu şartında yerine getirilmediğini açıkça gösterir. 

Bu şartların varlığı kabul edilse dahi günümüz doktrininde bu gerekçeyle 

bir devlete karşı askeri müdahaleye izin verilmediği konusunda yoğun bir 

kanı vardı. Kısacası ABD yönetiminin bu gerekçeye dayanması için gerekli 

ortam olmadığı gibi gerekçenin kendisi de milletlerarası hukukta geçerlili

ği tartışılmaktadır. Bu gerekçe içinde meşru müdafaa olgusuna dayanma 

çabaları da anlamsızdır. Çünkü milletlerarası Adalet Divanının 1986 yılın

da Nikaragua-ABD davasında verdiği karara göre meşru müdafaa için mut

laka bir silahlı saldırının olması hükmü Panama sorununda gerçekleşmemiş-
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ti ve ABD yönetiminin ülke bütünlüğüne karşı herhangi saldırıda sözkonu

su değildi. Zaten bu başlık altında belirtmeye çalıştığım gibi meşru müdafa

aya başvurmanın koşulları da gerçekleşmemiştir. Tüm bu nedenlerden dola

yı ABD yönetiminin meşru müdafaa olgusuna da dayanması sözkonusu ola-

maz. 

Kanal Antlaşmasına bakacak olursak, Kanal Antlaşması her ne 

kadar ABD Kongresi'nin isteği yönünde kanaldan geçişinin güvenliğinin 

sağlanabilmesi için ABD tek taraflı kuvvet kullanmasını müsaade eder şek

linde yorumlansa bile, ABD birlikleri ancak kanaldan geçiş güvenliğini 

korumaya yönelik olarak bu imkandan yararlanabilirdi. Halbuki olayda 

kanal geçiş güvenliğini tehlikeye sokacak veya kanalın güvenliği ile ilgili 

herhangi bir eylem sözkonusu değildir. Ayrıca ABD yönetiminin bu hakkı 

Panama Cumhuriyetine karşı kullanıp kullanamayacağı tartışılır. Çünkü 

tek taraflı olarak koruma hakkı Panama birlikleri içinde sözkonusudur. 

Bunları bir kenara bıraksak dahi müdahale tarihine kadar Panama yöneti

minin kanaldan gemilerin geçiş güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi 

bir eylemi olmamıştır. Kanal bölgesi yalnızca müdahale tarihinde ABD 

yönetimince bir hafta süreyle geçişe kapatılmıştır. Bu nedenlerden dolayı 

ABD yönetimi müdahalenin meşru dayanağını Kanal Antlaşmada oturta-

maz. 

Görüldüğü gibi ABD'nin bu eylemi milletlerarası hukukta kendi

sıne hiçbir şekilde yasal bir dayanak bulamaı.. Aksine sözkonusu eylemle 

birlikte ABD yönetimi konuyla ilgili tüm milletlerarası antlaşmaları, tea

mülleri ve uluslararası mahkemelerin içtihatlarını hiçe saymıştır. Bu eylem 

tam anlamıyla güç politikasına dayanmaktadır. ABD yönetiminin iç işleri

ne karışmama prensibini ihlal ederek kendi yarattığı canavarla yine ulusla

rarası hukuku hiçe sayan bir askeri müdahale ile varlığını sonar erdirmiş

tir. 

A.B.D.'nin Panamaya karşı giriştiği bu eylem uluslararası arena

da da olumlu tepkiler almamıştır. Son olarak bunu bunlara bakacak olur

sak şöyle bir görünümle karşılaşırız; 



111 

Amerikan birliklerinin Panama Cumhuriyetine karşı gerçekleştir

diği eylem üzerine Brezilya'nın başkenti Rio de Janerio da toplanan Latin 

Amerikan hükümetleri dışişleri bakanları Panama'ya karşı girişilen bu eyle

min bölge barışını bozduğu ve kuvvet kullanmama prensibi ihlal edildiği 

gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletlerini açıkça kınamışlardır. Arjantin, 

Brezilya, Meksika, Venezüella ve Peru hükümetleri Amerikan halklarının 

egemenlik haklarına ihlal edildiğini belirterek A.B.D'nin eyleminin kabul 

edilemezliğini belirttiler. Peru Cumhuriyeti ise A.B.D yönetimi ile siyasal 

ilişkilerini askıya alarak Washington~daki elçisini geri çağırdı. Nikaragua 

hükümeti de kendilerine karşı Panama'dan sonra askeri bir müdahale yapa· 

cakları beklentisiyle askeri birliklerini alarma geçirdi. Venezüella hüküme

ti de, A.B.D birlikleri Panama'dan çekilinceye kadar Endera yönetimini 

tanımayacağı ve panama devleti ile ilişkiye girmeyeceklerini açıkladılar.C-) 

Bu sırada Amerika kıtasında çeşitli sivil toplum örgütlerince Birleşik Dev

letler aleyhinde çeşitli protestolar başlamıştır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, müdahale üzerine yaptığı top

lantıda 20'ye karşı 75 oyla aldığı bir kararla; Panama'nın A.B.D tarafından 

işgalini şiddetle kınıyor, bu eylemin açıkça uluslararası hukuku ihlal ettiği

ni belirtiyordu. Yine B.M Genel Kurulu kabul ettiği bir diğer kararda Pana

ma'daki silahların acilen susması ve Amerikan Devletleri Teşkilatı 

(O.A.S)'da askeri müdahale üzerine yaptığı olanağüstü toplantıda l 'e karşı 

(A.B.D temsilcisinin oyu) 20 oyla aldığı bir kararla müdahaleyi kınıyordu. 

Ayrıca Avrupa Birliği müdahaleyi, barış için endişe verici olarak yorumlu

yor ve biran önce Amerikan birliklerinin Panama'dan çekilmesi konusunda 

uyarıda bulunuyordu. 

Uluslararası hukuk düzeni, eşitin eşit üzerinde egemen olmadığı 

bir düzen oluşturma amacına yönelik olmalı, bu düzenin sağlanabileceği 

araç ve yöntemlerle geliştirilmeli ya da hukuk düzeni yeniden kurulmalı

dır. 

(*) James Brooke, "U.S. Denounced by Nations Touchy About Intervention", The New York Tiınes 

December 21, 1989. 



112 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

KİTAPLAR 

Ağaoğulları,Mehmet A. ve Akal,Cemal B. ve Köker Levent, Kral Devlet ya 

da Ölümlü Tanrı, 1.B., İstanbul, İmge Kitabevi, 1994. 

Akın, İlhan, Devlet Doktrini, 2.B., İstanbul, Filiz Kitabevi. 

Brownlie, lan, Principles of Public lnternational Low, 4. Edition, Oxford 

University Press, 1990 . 

....................... International Law and Use of Force by State. 2. Edition, 

Nortingham, Oxford Press 1963. 

Camilleri, Joseph A. ve Falk,Jim, The End of Sovereignty, 1. Edition, Eng

land, Edward Elgar Publishing Limited, 1992. 

Civelek, Jale, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, 1.B., İstanbul, Marmara 

Üniversitesi, t"y. 11 

Çelik Edip, Milletlerarası Hukuk, 1. Cilt, 2.B., İstanbul, Filiz Kitabevi, 

1987. 

Furnsworth, David N. ve McKenney, James W, U.S.Panama Relations; 

1903-1978, 1. Edition, Colorado, Westview Press, 1983. 



113 

Gönlübol, Mehmet, Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma, 3. Bası, Ankara, 

Sevinç Matbaası, 1975. 

Uluslararası Politika, 2. Bası, Ankara, S Yayınları, 

1979. 

Göze, Ayferi Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. 5.B., İstanbul, Beta, 1989. 

Grotios, Hugo, Savaş Barış Hukuku, Çev. Seha Meray, Ankara Üniversite

si Basımevi, 1967. 

Kabaoğlu,İbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku, 1. B., İstanbul, Alfa Yayıncı

lık, 1994. 

Lütem, İlhan, Devletler Hukuku Dersleri. C.11, 2.B., Ankara, Balkanoğlu 

Matbaacılık, 1960 . 

.................... Egemenlik Kavramı ve Devletlerarası Hukuk, 1.B., Ankara, 

Sakarya Basımevi, 1947. 

Meray, Seha, Devletler Hukukuna Giriş, C.I., 3.B., Ankara, Ankara Bası

mevi. 

................... , Devletler Hukukuna Giriş, C.11, 1.B., Ankara, Ajans - Türk 

Matbaası, 1959 . 

..................... , Uluslararası Hukuk Örgütleri. 1.B., Ankara, Ankara Ün 

Basım evi, 1977. 

Morgenthau, Hans J, Uluslararası Politika, Çev. Baskın Onan ve Ünsal 

Oksay, C.11, 1.B., Ankara, Sevinç Matbaası, 1979. 

Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri. il. Cilt, 2. bası, Turhan 

Kitabevi, Ankara, 1990 



114 

Scheffer, David, "Use of force After The Coldwer" Right V. Might, 2. ed., 

199 ı. 

Sencer Muzaffer, Belgelerle İnsan Hakları, l.B., İstanbul Beta, 1988. 

Tanör,Bülent, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, 1.B., İstanbul, BDS 

Yayınları, 1990. 

Teziç,Erdoğan, Anayasa Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Beta, 1991. 

Toluner, Sevim, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk, 1.B., İstanbul 

Fakülteler Matbaası, 1977 . 

................ , Milletlerarası Hukuk Dersleri, 4.B., İstanbul, Beta, 1989. 

Tuna ya, Tarık Z., Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 4.B., İstanbul, 

Fakülteler Matbaası, 1980. 



115 

MAKALELER 

Aronson "Our First is to Restore Normal Bilateral Relations" American 

Foreign Policy, January, 25, 1990, s.834. 

Braske, James, "US Denanced by Nations Touchy About Intervation", The 

New York Times, December 21, 1989 . 

................... , "To Declare War" The New York Times, 17 Aralık 1989. 

Burger, Eagle, "Norigea's Criminal Culpability in Drug Traffecking and 

money Laundering11 American Foreign Policy, 1989, sayfa 716-717. 

Bush, George, 11 U.S. Military Action in Panama" American Foreign Policy. 

Dec.20, 1989, sayfa 720-721. 

............... , "The Noriega Regime" ..... Has nullified the Election and Resar

ted to Violence", American Foreign Policy, May 11, 1989, s.712-713 . 

••••••••••••••• , 
11 Surrender of Norigea to U.S. Authorities in PANAMA" Ameri

can Foreign Policy, January, 3, 1990, s.833-834. 

Christian, Shirley, "Appaling Chapter Ends for Panama", The New York 

Times. April 10. 

Cliens, Francis, "Panama Cases" New York Times. February 26, 1988. 

Coopan, Philip, "OFFSHORE CENTERS", Financial Times, 18 Nisan 

1991. 



116 

D'amato, Anthony, "U.S. Force in Panama", American Journal of Internati

onal Law, Vol. 84, No.2, April 1990, s.519. 

Eagleburge, "The OAS and the Crisis in Panama" American Foreign 

Policy, August 24, 1989, sayfa 714-715. 

Fadrid, George, "The Shadow of Latin American Affairs, Foreign Affairs. 

Vol. 69, No.1, 1989/1990, s.30. 

Farer, Tom, "The Panamanian Revolution", American Society of Internati

onal Law, Proceeding of the 84th Annual Meeting, s.507. 

Henkin, Louis, "A Gross Violation", Colombia Journal of Trannational 

Low, Vol.29, No.2, 1991, s.297-300. 

John, Bab ve Reiss, Spencer, "Norigea: How the Feds Got Their Man" 

Newsweek, April 20, 1992, s.37. 

Johnston, David, "No Victory far Panama" The New York Times, April 11, 

1992. 

Kaplan, David A., et-al, "The Best Defense Isn't Free", Newsweek. June 4, 

1990, s.53. 

Kempe Frederick, "Noriega Files" Newsweek, January 15, 1990, s.24. 

Lane, Charles et-al, "A Standoff in Panama", Newsweek, Jan, 8, 1990, s.22. 

Moncreiff, Anne, "Helping Panama", U.S. News and World Report. Mayıs, 

1989. 

Martz, Larry, et-al. "A test of Willis" Newsweek, may 22, 1989, s.30-34. 



117 

Miller, Jennifer, •Jnternational Invertion", Harvard International Law Jour

nal, Vol.31, 1999, s.640. 

Moore, John N., "The Panamanian Revolution", American Society of Inter

national Law. Procceding of the 84th Annual Meeting, s.194. 

Nanda, Veed, "The Validity of U.S. Invertion in Panama Under lnternati

onal Law", American Journal of International Low, Vol. 84, No.2, 

April, 19 90, s.519. 

"New Defense", Newsweek, February, 1990, sy.3. 

The New York Times, 21.12.1989. 

ORAN, Baskın, "Evren olsaydı dahi vermezdim", 2000'e Doğru 20 Nisan, 

1992, s.14. 

Parry, Roberts ve Waller, Douglas, "The Bush-Noriega Relationship", 

Newsweek, January, 15, 1990, sayfa 20. 

Reiss, Spencer, "The Strongman in Sfir", Newsweek. November 5, 1990, 

s.31. 

Robinson, Linda, •owindling Option in Panama", Foreign Affairs Winter 

1989/1990, s.200. 

Rather, Larry "Guitty on & Cants, The New York Times. April, 1992. 

Salhartz, Elaise, et-al, "Noriega's - Surrender", Newsweek. January 15, 

1 9 9 O, Sayfa 19. 

Sofaer Abraham, "The Panama Revolutionn, American Socitey of The Inter

national Law. Proceeding of the 84th Annual Meeting, s.185. 



118 

............... , "The Jegality of the US. Action in Panama Colombia. Journal 

of Transnational Law. Vol.29, No.2, 1991, s.289. 

Toluner, Sevim, "Nikaragua'ya Karşı Askeri ve Benzeri Faaliyetler Dava

sındaki Yargı ve Meşru Müdafaa hakkı, Mahmut Belik'e Arma~an, 

İstanbul, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştır

ma ve Uygulama Merkezi, İ. Ü.Basımevi, 1993, s.402-403. 

Tutwiler, "OAS Condemnation of Noriega's human Rights Abuses", Ameri

can Foreign Policy, 1989, Nov. 17, s.719. 



119 

ANSİKLOPEDİLER 

Ana Britanicca, c. 17, İstanbul, 1989, s.376. 

Büyük Larousse, 18.c, İstanbul 1992, s.9132. 

Meydan Larousse, Ek, A.Z. Meydan Gazetecilik ve Neşriyat Ltd.Şti., İstan

bul, 1976, s.654-655. 

DİGERLERİ 

Charter of the UNITED NATIONS and STATUTE of the INTERNATIO

NAL. New York, "t.y". 

Düstur, Tertip III, Cilt 10, 2. Bası, s.200, Kanun No. 1384, 19.1.1929. 

Henkin Louis, et-al.. Basic Documents Supplement to International Law 

Cases and Materials. American Casebook Series West Publish Com

pany, 1982, s.42-45. 

Military and Paramilitary Activities in and against Nikaragua Merits. Judg

ment International Cart of Justice (I.C.J), 1986, s.93, paragraf 195. 

Senate Debate on the Panama Canal Treaties: A compendium of major sta

tements Documents Recoid Votes and Relevent Events. 96th Cong

ress lst session, U.S. Government Print Office, Washington, 1979, 

s.10-14 . 

. United Nations Resolutions, Series I, General Assembly Volume X, 

1964-1965, s.107-108. 


