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                                                 ÖZ 

 
Terör olgusunun uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku üzerindeki değiştirici 

etkisi 

 

Terör olgusunun uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku üzerindeki değiştirici 

etkisi başlıklı çalışmada, 11 Eylül 2001 tarihli terör eylemlerinden sonra, ABD 

tarafından ilan edilen teröre karşı savaşın uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku 

üzerinde bir değişime yol açıp açmadığı incelenmektedir. Tezin ilk bölümünde 

uluslararası hukukta terörizmin tanımı sorunu incelenmektedir.  

 

 Bu bağlamda terörizmle ilgili uluslararası ve bölgesel sözleşmelere yer verilmekte; 

11 Eylül sonrasında uluslararası hukukta terörizm tanımının gerekliliği, tanım 

oluşturulamamasının nedenleri ve tanımın unsurları ele alınmaktadır. İkinci bölümde 

11 Eylül’den sonra terör olgusunun jus ad bellum üzerindeki etkisi özellikle silahlı 

saldırı kavramı üzerine odaklanarak incelenmektedir. Silahlı saldırı kavramının konu, 

kişi ve zaman bakımından kapsamının yorumlanmasında ve devletin sorumluluğuna 

ilişkin ölçütte bir değişiklik olup olmadığı değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde 

ise 11 Eylül sonrası teröre karşı savaş döneminin insan hakları sorunları ele 

alınmaktadır 

 

                                          ABSTRACT 

 
In this study we are trying to answer the question whether the war on terror which 

was declared after 9/11 by the US has made an influence on international law and 

international human rights law.  In the first part we will focus on the problem of 

definition of terrorism in international law. In the second part we will examine the 

influence of terrorism on jus ad bellum after 9/11 by focusing on the definition of 

armed attack and in the third part we will try to examine some specific problems of 

human rights in the context of “war on terror” which has been on agenda since  9/11 



 iv

 

                                                                  ÖNSÖZ 

 
Terör olgusunun uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku üzerindeki değiştirici 

etkisi konulu çalışmamda, 11 Eylül 2001 tarihli terör eylemlerinin uluslararası hukuk 

ve insan hakları hukuku üzerinde bir değişime yol açıp açmadığını incelemeye 

çalıştım.  

 

11 Eylül eylemlerinden sonra, güvenlik ve özgürlük ikileminin yarattığı baskıyı 

yoğun bir biçimde yaşayan uluslararası toplumun, bu soruna yanıtının, uluslararası 

nitelikte olması gerektiği kanaatindeyim. Küresel nitelikteki bu sorunla etkili bir 

biçimde mücadele etmek için terörizmin uluslararası hukukta tanımlanması zaruridir. 

 

11 Eylül terör eylemleri, terörizmin, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik 

tehdidinin büyüklüğünü göstererek, terörizme karşı gerçekleştirilen mücadelenin 

önemini açıkça ortaya koymuştur. Ancak ne yazık ki 11 Eylül sonrası dönemde 

yaşanan gelişmeler, ‘terörün savaşı’  kadar  ‘teröre karşı savaş’ın  da  insan hak ve 

özgürlüklerine karşı bir tehdit oluşturabileceği gerçeği ile yüzleşmemize neden 

olmuştur.  

 

 Terörizmle mücadele, hiçbir biçimde uluslararası hukuka ve uluslararası insan 

hakları hukukuna yönelik bir meydan okumayı haklı kılmamalıdır. Güvenliği 

sağlamak için insan hakları ve özgürlüklerinin feda edilebileceğine ilişkin bir anlayış 

küresel düzeyde meşrulaştırılmaya çalışılmamalıdır. Dolayısıyla sorunun 

büyüklüğünü ve önemini kabul etmekle birlikte, her koşulda, sorunun çözümüne, 

hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında yanıt aranması gerektiği düşüncesindeyim. 

 

 Bu çalışma kapsamında 11 Eylül terör eylemlerinin farklı hukuk disiplinleri 

üzerindeki etkisini bütünsel bir biçimde ele almaya çalıştım. Sorunun çok boyutlu 

niteliği ve yarattığı etkinin genel anlamda değerlendirilmesi için bu yaklaşımı tercih 

ettim. 
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                                             GİRİŞ 
 

                                                                         
 
 
                                                                            “... 
                                                                           Bu arada kalkan delen Ares'le 
                                                                           Kıbrıs'lı tanrıça Aphrodite'in birleşmesinden  
                                                                           İki çocuk doğuyordu: Phobos'la Deimos, 
                                                                           Bozgun ve korku yaratan tanrılardır bunlar. 
                                                                           Belalı, korkunç savaşlarda bu tanrılar 
                                                                           İter kakarlardı ordu birliklerini 
                                                                           Yakıp yıkıcı Ares'in yardımıyla….” 
                                                                                                                                             Hesiodos 
                                                                                                                                                                   
           

 

   Yunan mitolojisinde Savaş tanrısı Ares’in oğlu ve Deimos’un (Korku) kardeşi 

olarak tasvir edilen “Phobos” (Terör) ne yazık ki Antik çağlardan günümüze varlığını 

sürdüren bir olgudur. Günümüzde terörizm, sadece ulusal veya bölgesel planda etki 

ve sonuçlar doğuran bir sorun olmaktan çıkmış; uluslararası barış ve güvenliğe 

yönelik en önemli tehditlerden biri haline gelmiştir. Uluslararası toplumu tehdit eden 

bu sorunun küresel niteliği, terörizmin, uluslararası hukuk çerçevesinde  

incelenmesini  zorunlu kılmaktadır.  

 

 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de gerçekleşen terör eylemleri, suç, savaş, silahlı 

çatışma, saldırı, meşru müdafaa vb. önemli kavramların sorgulanmasına yol açmıştır. 

11 Eylül terör eylemlerinden sonra, terörizm sorunu karşısında uluslararası toplumun 

sahip olduğu hukuki alet çantasının yetersiz/uyumsuz kaldığı ileri sürülmüştür.1  11 

Eylül sonrası dönemde, terörizmin yarattığı güvenlik ihtiyacı karşısında, hukukun 

yeniden şekillendirilmesi;  bu küresel soruna etkili bir yanıt verebilmek için hukukta 

uyarlamalar yapılması gerektiği savı giderek güç kazanmıştır.  

 

                                                 
1 Brigitte Stern, « Le contexte juridique de ‘l’apres’ 11 septembre 2001 » Le droit international face 
au terrorisme, Ed.by., Karine Bannelier, Theodore Christakis, Oliver Corten, Barbara Delcourt, 
Paris,Pedone,2002,p.15 ; Mario Bettati, « Conclusions », Le droit international face au terrorisme, 
Ed.by., Karine Bannelier, Theodore Christakis, Oliver Corten, Barbara Delcourt, Paris, Pedone, 2002, 
p.353 
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 Hukukun, çağın gelişmelerine uyarlanması elbette ki gereklidir. Ancak üzerinde 

önemle durulması gereken konu, bu gelişmelerin hukuka yansımasının, bugüne kadar 

insanlığın elde ettiği kazanımların yadsınması sonucunu doğurmamasıdır. 

Uluslararası barış ve güvenlik ihtiyacına etkili bir yanıt verirken, uluslararası toplum 

için vazgeçilmez olan uluslararası hukuk kuralları ile insan hak ve özgürlükleri ihlal 

edilmemelidir.  

 

  11 Eylül sonrası dönemde uluslararası toplum, ‘terörün savaşı’ ile ‘teröre karşı 

savaş’ ikilemi ile karşı karşıya kalmıştır.2  Terörün savaşı kadar, teröre karşı savaş da 

insan hakları ihlallerine yol açmaktadır. Teröre karşı savaş, uluslararası insan hakları 

hukuku kapsamında korunan bazı hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesini haklı kılan 

bir gerekçe olarak meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.  

 

 11 Eylül sonrasında, bu çok boyutlu sorununun, uluslararası hukuk ve insan hakları 

hukuku üzerindeki etkisini değerlendirebilmeyi amaçlayan bu çalışmanın ilk 

bölümünde, uluslararası hukukta terörizmin tanımı sorunu ele alınacaktır.  

Terörizmin uluslararası hukukta tanımlanması sorunu 11 Eylül öncesinde de 

tartışılmakta olan bir konudur. Ancak 11 Eylül sonrası süreç, terörizmin yarattığı 

güvenlik ihtiyacına yanıt verecek biçimde, terörizmle mücadelenin normatif 

boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur.  

 

   Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde belirli bir terörist eylemi konu alan 

uluslararası sözleşmeler ve bölgesel sözleşmelerin ana unsurlarına yer verilecek; 

uluslararası hukukta terörizm tanımının gerekliliği,  terörizm tanımının 

oluşturulamamasının nedenleri, terörizm tanımının unsurları incelenmeye 

çalışılacaktır. 

 

 11 Eylül terör eylemlerinin jus ad bellum üzerindeki etkisinin incelenmeye 

çalışıldığı ikinci bölümde ise silahlı saldırı kavramı üzerine odaklanılacaktır. Silahlı 

                                                 
2 Upendra Baxi, « The ‘war on terror’ and the ‘war of terror’ : Nomadic multitudes, aggressive 
incumbents, and the ‘new’ international law, prefatory remarks on two ‘wars’ » Osgoode Hall Law 
Journal,Vol.43, No.1&2, 2005, pp 8-43 
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saldırı kavramı, BM Genel Kurul kararları ve Uluslararası Adalet Divanı’nın 

Nikaragua’ya Karşı Askeri ve Benzeri Faaliyetler Kararı çerçevesinde 

değerlendirildikten sonra, 11 Eylül terör eylemlerinin silahlı saldırı kavramının 

ratione materiae, ratione personae ve ratione temporis bakımından yorumlanması 

üzerindeki etkisi sorgulanacaktır. Bu bağlamda terörist eylemler nedeniyle devletin 

sorumluluğunun doğmasına ilişkin ölçütte, 11 Eylül sonrasında bir değişimin 

gerçekleşip gerçekleşmediği ele alınacaktır. 

 

  11 Eylül sonrası teröre karşı savaş döneminin insan hakları sorunları başlıklı üçüncü 

bölümde ise hukuk dışı savaşçıların askeri komisyonlarda yargılanması meselesi ve 

bu kişilere uygulanan muamele, insan hakları bakımından değerlendirilecek ve bu 

dönemde ön plana çıkan diğer insan hakları sorunlarına yer verilecektir. 
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                                      BİRİNCİ   BÖLÜM 
 

 

I. TERÖRİZMİN TANIMI SORUNU 
 

Çalışmanın bu bölümünde ilk olarak terör olgusunun kısaca tarihsel gelişimi ve 

uluslararası hukukun konusu olmasına yönelik çalışmalara değinildikten sonra 

terörizmle ilgili uluslararası hukuk sözleşmeleri incelenecek, daha sonra ise genel bir 

terörizm tanımı yapmanın neden gerekli olduğu sorusu, mevcut sözleşmelerde yer 

alan tanımların eksiklikleri de göz önüne alınarak sorgulanmaya çalışılacaktır. Son 

olarak ise terörizmin, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nde ayrı bir suç 

kategorisi olarak mı düzenlenmesi gerektiği yoksa insanlığa karşı suç ve/veya savaş 

suçu kapsamında mı yer alması gerektiği konusu incelenecektir. 

 

 

A. Terörizmin Tarihsel Gelişimi 
 

 

 Terörizm kelimesi, Fransız Devrimi’ni izleyen 1793 Konvansiyon Dönemi’nin 

terminolojiye bir armağanı iken, terör olgusu Antikçağlardan günümüze tarih 

sahnesinde yerini almıştır.  Terörizmin en eski örneği Antik Çağ Yahudi tarihindeki 

Zelotes’ler (zealot) de görülmektedir. Birinci yüzyılda yaşayan bu köktendinci 

Yahudi grup, ‘Sicariler’ olarak da adlandırılmaktaydı. Bu grubun M.Ö. 175’de 

varolan ve Yahudi geleneği karşısında Grek dünyasını reddeden Makabe 

hareketinden kaynaklandığı söylenmektedir.3  

 

 Zelotesler, Filistin bölgesinde Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetine karşıydı. 

Romalılara karşı savaşan bu grup, Romalılara karşı Yahudi halkını isyana zorlamak 

için terör eylemlerinde bulunuyordu. Zelotesler, Roma kontrolündeki şehirlere 
                                                 
3  Jean-Marc Sorel, “Existe-il une definition universelle du terrorisme”, Le droit international face 
au terrorisme, Ed.by., Karine Bannelier, Theodore Christakis, Oliver Corten, Barbara Delcourt, 
Paris, Pedone, 2002, p.36 
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sızarak Romalı askerleri ve Romalılarla işbirliği yaptıklarını düşündükleri Yahudileri 

ellerindeki ‘sica’ adı verilen hançerle saldırarak, öldürüyordu. Bunun yanı sıra 

Süleyman Mabedi’nde bulunan görevlileri fidye için kaçırıyor ya da büyük ölçekte 

zehir kullanıyorlardı.4 

 

  11. yüzyılda ise İslam dininin Şii mezhebine inanan bir başka terörist grup olan 

Haşhaşinler karşımıza çıkmaktadır. Haşhaşinler, haşhaş kullandıktan sonra siyasi 

cinayetler işleyen bir gruptu. Batı dilerinde yer alan ‘assassin’ yani katil kelimesi de 

bu grubun ismi olan ‘haşhaşin’den türedi. 

 

   Sarsıntıya, titremeye neden olmak anlamına gelen Latince “terrere” kelimesinden 

türeyen terörizm, ilk olarak Fransızca’da “terreur” olarak 1335 tarihinde 

kullanılmaya başlandı.5 Terörizmin, olgudan farklı olarak bir kavram olarak ortaya 

çıkışı ise 1789 Fransız Devrimi ile gerçekleşti.6 30 Ağustos 1793 günü Milli 

Konvansiyon Meclisi, “Terör” ilan ederek, iç ve dış tehlikeler karşısında bir dizi ağır 

şiddet önlemi aldığını açıkladı. Devrim düşmanlarına karşı uygulandığı ileri sürülen 

bu ağır şiddet politikası, Maximilien Robespierre’in etkisi altındaki Kamu Güvenliği 

Komitesi tarafından uygulandı. Mayıs 1793 ile Haziran 1794 yılları arasında süren 

bu terör dönemi, Jakobenler ve Robespierre’e göre, Fransız Devrimini savunmak ve 

devrimi konsolide etmek için gerekliydi. Garrison’ın da belirttiği üzere Robespierre, 

hükümet destekli terörizmi başlattı. Buna göre terör, politik rakipleri bastırmak ve 

iktidarı muhafaza etmek için gerekli bir araçtı.7 

 

    Devrimin kendi çocuklarını yemeye başladığı dönemde ise Milli Konvansiyon 

Meclisi, ilk başta  kendisinin kullandığı ve ilan ettiği ve son derece olumlu anlamlar 

içeren ‘terreur’ kelimesinden dolayı Robespierre’i sorumlu tutamayacağı için, onu 

                                                 
4 R Hudson, Who Becomes a Terrorist and Why: The 1999 Government Report on Profiling 
Terrorists, Guilford, CT: Lyons Press, 1999, p.17. Aktaran: Arthur Garrison, “Terrorism: The Nature 
of  Its History”,Criminal Justice Studies ,Vol.16, No.1, 2003, p.44 
5 Douglas Kellner, "Terrorism.", Blackwell Encyclopedia of Sociology., Ed. By. George Ritzer, 
Blackwell Publishing, 2007, (Çevrimiçi) http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode? 
id=g9781405124331_chunk_g978140512433126_ss1-16>, 2 Kasım 2007 
6 David C. Rapoport, “The Fourth Wave: September 11 in the History of Terrorism”, Current 
History, December 2001, p.419 
7 Garrison, loc.cit. 
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artık son derece olumsuz anlamlar içeren ‘terrorisme’ den suçlayarak giyotine 

gönderdi.8 Bu noktada tarihsel perspektiften bakıldığında terör ve terörizm fikrinin 

çıkış noktasının devlet tarafından gerçekleştirilen eylemlere bağlı olduğu açıktır.9  

 

    19. yüzyılın ikinci yarısında Anarşistlerin ortaya çıkışı ile terörizm farklı bir boyut 

aldı. Devlet ya da hükümet tarafından uygulanan terör, bu sefer anarşistler adı verilen 

bireyler tarafından devlete ya da hükümete karşı kullanan terör anlamını içermeye 

başladı.10 Dolayısıyla önceden tavandan tabana uygulanan terör, şimdi tabandan 

tavana uygulanan bir şiddet türüne dönüşüyordu. Bütün hükümetleri ortadan 

kaldırmayı amaçlayan Anarşistler, eylemlerini Avrupa’nın tümünde, 20.yüzyılın ilk 

yarısına kadar sürdürdü. Bunların en ünlülerinden birisi Naradnoya Volya (Halkın 

İsteği) adı verilen Rus anarşist gruptu ve 1881 yılında Rus Çarı 2. Alexander’ı 

öldürdü.  

 

  Anarşistler amaçlarına ulaşabilmek için terörizm konusunda iki değişiklik getirdi. 

Bunlardan ilki,  bireysel terörizmi yani bir birey ya da gruba karşı terörün seçmeli 

(selektif) olarak kullanımını başlatmaları11 ; diğeri ise eylemle yapılan propoganda 

kavramını, diğer bir deyişle terörizmin iletişimsel bir etkisi olduğunu ortaya 

koymaya çalışmalarıydı.12 

 

  Anarşistlerin ayrımcı olmayan şiddet kullanmamalarını ya da diğer bir deyişle 

terörizmin hedefi olarak belirli grup ya da kişileri seçmelerinin nedenini, Rus anarşist  

Nikolai Morozov şu şekilde açıklıyordu: “Terörist mücadele varolan sistemin en 

zayıf noktası olan liderleri vurur.”13 Sergei Nechaev ise “Catechism of the 

Revolutionist”’ adlı eserde şu tespitte bulunmaktadır14:  

                                                 
8 Gilbert Guillaume, « Terrorism and International Law », ICLQ, Vol.53, July 2004, p.538 
9 Marcelo Kohen, “Les controverses sur la question du ‘Terrorisme d’Etat’” Le droit international 
face au terrorisme, Ed.by., Karine Bannelier, Theodore Christakis, Oliver Corten, Barbara Delcourt, 
Paris, Pedone, 2002, p.84 
10 Guillaume,loc.cit. 
11  Leon Czolgozs adlı anarşist 1901’de ABD Başkanı William McKingley’i öldürdü. 
12 Garrison,op.cit., p.45 
13 Walter Laqueur, Y.Alexander, The terrorism reader. A Historical anthology, 1987, New York, New 
American Library, p.73 Aktaran: Arthur, H. Garrison, “Defining terrorism: Philosophy of the Bomb, 
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“Terörün hedeflerini seçerken yol gösterici olan ilke, bireyin ölümünün devrimci amaca 
zorunlu olarak vereceği hizmetin, faydanın ölçüsü olmalıdır. Hedef olunanların ani ve 
şiddetli ölümleri, yönetimde en büyük korkuya yol açacak ve en zeki ve enerjik figürlerinden 
yoksun kalması yoluyla, yönetimin gücünü sarsacaktır.”  
 

 

   Terörizmin bir propoganda eylemi olduğunu ileri süren İtalyan anarşist Carlo 

Pisacane ise kitlelerin uzun işgününün sonunda devrimi anlatan broşürleri okumak ya 

da söylevleri dinlemek için çok yorgun, tükenmiş hale geldiğini ve sadece şiddet 

eylemlerinin onların dikkatini çekebileceğini ileri sürmektedir.15 Piscane’ye göre 

fikrin propogandası gerçekleşmeyecek bir düş, kuruntudur. Fikirler eylemlerden 

doğar, eylemler fikirlerden doğmaz.16 Bu düşüncelere sahip olan anarşistler, 20. 

yüzyılın ilk yarısına kadar amaçlarını gerçekleştirmek için pek çok eylem 

gerçekleştirdi. Bu dönemde ilk defa terörizmin gücü dinsel  kaynaktan  uzaklaştı.17 

 

  20. yüzyılın ilk yarısı ise tekrar bireyler tarafından devlete karşı uygulanan terörün 

yanısıra devlet tarafından bireylere uygulanan terörün de uluslararası planda 

gündeme geldiği bir dönem oluyordu.18 Lenin ve Stalin, terörü sadece politik 

rakiplerinin karşısında değil, tüm toplumun karşısında sistematik olarak kullandı. 

Onlara göre terör, toplum üzerinde kontrol sağlamak ve yeni bir toplum oluşturmak 

için bir araçtı.19 

 

     Troçki de 1920 yılında yazdığı Terörizm’in Savunması (In Defence of Terrorism)  

adlı eserinde proleterya diktatörlüğü adına devlet tarafından uygulanan terörü 

savunuyordu. Ona göre terör sadece Sovyet rejiminin korunması için değil aynı 

                                                                                                                                          
Propoganda by Deed and Change Through Fear and Violence”, Criminal Justice Studies, Vol.17, 
No.3, September 2004, p. 264 
14 Ibid. 
15 P.Griset, S. Mahan, Terrorism in perspective, London, Sage Publications,2003, p.6. Aktaran : Arhur 
H.Garrison: “Defining Terrorism..”, op.cit., p.265 
16 Bruce Hoffman, Inside Terrorism, New York, Columbia University Press, 1998, p.17 
17 Sorel,op.cit.,p.37 
18 Guillaume,loc.cit. 
19 Garrison, “Terrorism: The Nature of  History”, loc.cit. 
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zamanda sosyalizmin ilerlemesi için de zorunluydu.20 Terör, tarihsel olarak yükselen 

bir sınıfa karşı bir reaksiyon olarak kullanıldığında aciz kalırken, tarihsel gelişmenin 

hizmetinde kullanıldığı zaman etkiliydi. Primoratz’ın belirttiği gibi, terörün moral 

olarak meşruiyetini sağlamayı amaçlayan bu görüş sonuçsal karakterdeydi. Sonucu 

ön plana çıkaran bu anlayışa göre, terörizm diğer her şey gibi moral olarak yanlış ya 

da kabul edilmez değildir. Sonuçları kötü ise kabul edilmez fakat diğer her şey gibi 

sonuçları iyiyse moral olarak kabul edilebilirdi.21 

 

   20. yüzyıldan itibaren terörizm uluslararası düzeyde de etkili olmaya başladı. 28 

Haziran 1914’te Avusturya Arşidük’ü Franz Ferdinand’ın Gavril Princip adlı bir Sırp 

milliyetçisi tarafından Saraybosna’da öldürülmesi sonrasında gelişen olaylar sonucu 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamış olduğu bilinmektedir. Elbetteki ilk dünya 

savaşının başlamasının tek nedeni Arşidük’ün öldürülmesi olmamakla birlikte bu 

bireysel terörizm olayının, meydana gelen olayları tetikleyici niteliği gözardı 

edilemez. Bu olay, terörizmin uluslararası barış ve güvenliği ne ölçüde 

etkileyebileceğinin somut göstergelerinden birisidir. 

 

   Terörizmin uluslararası hukukun konusu olması için yapılan girişimler 1920 ve 

1930’lu yıllarda başladı. 1926 yılında Romanya, terörizmin bastırılması için Milletler 

Cemiyeti bünyesinde bir uluslararası sözleşme hazırlanmasını önerdiyse de bu 

dikkate alınmadı. 1930-1935 yılları arasında gerçekleşen, ceza hukununun 

birleştirilmesi için yapılan konferanslarda terörizm konusu ele alındı. 1930 yılında 

Brüksel’de yapılan üçüncü konferansta terörizm, ilk defa terim olarak şu şekilde 

kullanıldı 22:  

 

“Herhangi biri tarafından; bireylerin yaşamı, özgürlüğü veya fiziksel bütünlüğüne ya da 
kamu veya özel mülke karşı, siyasi ve sosyal fikirleri ifade etmek ve uygulamak amacıyla 
işlenen suçların teşekkülünde, bir terörizm eylemi oluşturan kamusal bir tehlike yaratmaya 
muktedir araçların kasıtlı olarak kullanımı cezalandırılacaktır.”  
 
                                                 
20 Daniel Bell, “Revolutionary Terrorism: Three Justifications”, (çevrimiçi) http://iranscope.ghandchi. 
com/Anthalogy/Bell-Terrorism.htm, 31 Eylül 2007 
21 Igor Primoratz, “The Morality of Terrorism”, Journal of Applied Philosophy,Vol.14, No.3, 1997, 
p.222 
22 Ben Saul, “Attempts to define ‘terrorism’ in international law”,NIRL,Vol.52, No.1,2005, p.59 
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Bu ifadeye göre, terörizmin başlıca özellikleri belirli şiddet eylemlerinin arkasında 

yer alan siyasi ve sosyal saikler ile ortak bir tehlike yaratma riskiydi.23 1931 yılında 

Paris’te yapılan dördüncü konferansta ise siyasi ve sosyal amaçlar yerine, belirli 

şiddet eylemlerinin etkileri üzerinde duruldu:24  

 

“ Her kim halkı terörize etmek amacıyla bireyler ya da mülke karşı, bomba, mayın, yangın 
çıkarıcı ya da patlayıcı araçlar veya ürünler, ateşli silahlar veya diğer öldürücü ya da zararlı 
cihazlar kullanırsa veya kullanımını provoke ederse ya da provoke edilmesine teşebbüs eder 
ise veya bir salgın, bulaşıcı bir hastalık veya diğer bir felaketi yayarsa, yaymaya teşebbüs 
ederse ya da bir kamu hizmetini kesintiye uğratırsa ya da kamu hizmetini kesintiye 
uğratmaya teşebbüs ederse cezalandırılacaktır.”  
 
 

  1934’te Madrid’te gerçekleşen beşinci konferansta ise terörizm kavramı, sadece 

sosyal boyutu ile ele alınıp, siyasi saik ve amaçlara yer verilmedi25: “ Her kim sosyal 

düzeni yıkmak amacıyla halkı terörize etmek için herhangi bir aracı kullanırsa 

cezalandıracaktır.” 1935’te Kopenhag’ta toplanan altıncı konferansta ise terörizmin 

bastırılması için bir model yasa kabul edildi. Söz konusu yasada, uluslararası 

ilişkilerde rahatsızlığa neden olacak ya da kamu organlarının işleyişinde bir engel 

yaratacak veya değişimine neden olacak, genel tehlike ya da terör hali yaratan, 

açıkça koruma altındaki belirli kişilerin yaşamına, fiziksel bütünlüğüne, sağlığına ve 

özgürlüğüne karşı kasıtlı olarak işlenen eylemler suç olarak düzenlendi. Kopenhag 

Tasarısı’nın başlangıcında da terör durumu yaratan eylemlerin özel suç olarak 

düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.26 

    

 Terörizmin bastırılması ile ilgili ilk uluslararası sözleşmenin Milletler Cemiyeti 

tarafından hazırlanması ve kabul edilmesine giden sürecin başlamasını tetikleyen 

olay ise yine bir terör eylemi oldu. 1934 yılında Yugoslavya Kralı 1. Alexander ve 

Fransa Dışişleri Bakanı Louis Barthou, Kral’ın Fransa’yı ziyareti sırasında Hırvat 

ayrılıkçılar tarafından öldürüldü. Marsilya Suikastı olarak da bilinen ve uluslararası 

toplumda büyük bir şok yaratan bu terör eylemi; Milletler Cemiyeti’nin, 

                                                 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid, p.60 
26 Ibid. 
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sorumluluklarını üstlenerek, terörizme karşı gerek “de lege lata” gerekse “de lege 

ferenda”  bakımından gerekli adımları atmak zorunda olduğunu ortaya koydu.27 

 

   Milletler Cemiyeti Konseyi, 10 Aralık 1934’te kabul ettiği kararda, terörist 

faaliyetlerin bastırılmasına ilişkin hukuk kurallarının mevcut durumda etkin bir 

uluslararası işbirliğini sağlayacak ölçüde kesin olmadığına işaret ettikten sonra ; 

siyasi terörizm amacıyla gerçekleştirilen tertiplerin ya da işlenmiş suçların 

bastırılmasını sağlayacak bir uluslararası sözleşmenin öntaslağını hazırlamak 

amacıyla bir uzmanlar komitesi kurulmasına karar verdi.28 

 

   Milletler Cemiyeti Meclisi’nin, 10 Ekim 1936 tarihli kararına göre de oluşturulacak 

olan sözleşme, her devletin yabancı bir devletin siyasi hayatına herhangi bir 

müdahalede bulunmaktan kaçınması yükümlülüğüne ilişkin ilke üzerine kurulu 

olmalıydı. Sözleşmenin temel hedefleri ise yabancı kamu makamlarının ve 

hizmetlerinin çalışmalarında yer alan kişilerin yaşamlarına ve özgürlüklerine yönelik 

terörist eylemlere dair hazırlıkların veya uygulamaların her türünü yasaklamak, bu 

tür eylemlere engel olmak ve bu eylemleri ortaya çıkarmak ve uluslararası niteliğe 

sahip terörist eylemleri cezalandırmak olarak belirtildi.29 

 

 On bir devletten oluşan Terörizmin Uluslararası Bastırılması Komitesi (CIRT) 1935 

ve 1937 yılları arasında üç dönem toplandı. Bu dönem boyunca Komite, gerek 

Konsey’in kendisine sunduğu Fransız taslağını, Komite başkanı Profesor Pella’nın 

taslağını ve komitenin farklı taslaklarını gerek hükümetlerin gözlemlerini, Milletler 

Cemiyeti Birinci Hukuk Komitesi’nin tavsiyelerini, Viyana taslağını, Altıncı Ceza 

Hukuku’nun birleştirilmesi konferansında kabul edilen Kopenhag taslağını, 

Givenovitch taslağı gibi diğer taslakları değerlendirdi.30 Kasım 1937’de de 

                                                 
27 Peter Kovacs, “La Société des Nations et son action apres l’attentat contre Alexandre, roi de 
Yougoslavie”, Journal of the History of International Law,  Vol.6, No. 1, 2004, p.65 
28 Söz konusu kararın çevirisi için  A.Emre Öktem, Terörizm İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, 
İstanbul, Derin Yayınları, 2007,p.17 
29 Ben Saul, “The Legal Response of the League of Nations to Terrorism”, Journal of International 
Criminal Justice, Vol. 4, 2006, p.80 
30 Ibid., p.81 
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Komite’nin benimsediği son taslağı temel alan bir sözleşmeyi kabul etmek amacıyla 

bir uluslararası diplomatik konferans toplandı. 

 

   Bu konferans sonucunda iki uluslararası sözleşme kabul edildi ve imzaya açıldı. 

Bunlardan ilki ‘Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Sözleşme’ 

diğeri ise ‘Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurulmasına ilişkin Sözleşme’ydi. İlk 

sözleşmede yer alan hükümlerin etkili bir şekilde hayata geçirilmesi, esasen ikinci 

sözleşmenin de yürürlüğe girmesine bağlıydı. İlk sözleşmede terörizm eylemlerinin 

tanımı yapılırken, diğer sözleşmede söz konusu suçların ve bu suçları işleyenlerin 

yargılanacağı uluslararası yargı mekanizması oluşturuluyordu. Terör eyleminin 

tanımını ve buna ilişkin yargı mekanizmasını oluşturacak olan bu sistemin iki 

normatif dayanağının aynı anda ortaya çıkışı, tesadüfi değil, bir zorunluluk 

sonucuydu. 

 

   Sözleşmenin birinci maddesinde, ilk olarak, devletlerin, diğer devletlere karşı 

yöneltilen terörist faaliyetleri teşvik edici herhangi bir eylemde bulunmaktan 

kaçınma ve bu tür faaliyetlerin oluştuğu eylemleri engelleme yükümlülüklerine işaret 

edilmektedir. Sözleşmenin 1. maddesine göre terör eylemleri, bir devlete karşı 

yöneltilen ve belirli kişilerin ya da kişi guruplarının veya genel kamuoyunun 

zihninde bir terör hali yaratmaları amaçlanan ya da hesaplanan suç eylemleridir. 

 

  Sözleşmenin ikinci maddesinde ise söz konusu terör eylemleri sayılmaktadır. 

Devletler kendi ülkelerinde başka bir devlete karşı işlenen, sözleşmenin 1. maddesi 

kapsamında yer alan eylemleri suç olarak düzenlemelidir. Bu maddeye göre terör 

eylemleri şunlardır: Devlet başkanlarına, devlet başkanlarının ayrıcalıklarını kullanan 

kişilere, bunların (ırsi) yasal ya da atanmış haleflerine; bu kişilerin karı ya da 

kocalarına; görevlerini yerine getirdikleri sırada kamusal görev ifa eden veya 

kamusal yetkileri elinde bulunduran kişilere yönelik olarak gerçekleştirilen ve bu 

kişilerin özgürlüklerini kaybetmelerine veya ölüm ya da ağır fiziksel zararlarına 

neden olan herhangi bir kasıtlı eylem. 
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  Diğer bir yüksek sözleşmeci tarafa ait olan ya da onun yetkisi altında bulunan 

kamusal mülke veya kamusal bir amaca tahsis edilmiş bir mülke yönelik kasıtlı 

olarak yapılan zarar verme ya da yok etme eylemleri ve kamu görevlilerinin 

hayatlarını tehlikeye atmayı hesap eden kasıtlı eylemlerdir. 

 

Bu sayılan hükümler kapsamında yer alan bir suçu işlemeye yönelik herhangi bir 

teşebbüs de terör eylemi kapsamındadır. Bunun yanısıra 1.maddede yer alan 

suçlardan herhangi birini, herhangi bir ülkede işleme maksadıyla silahların, 

cephanenin, patlayıcıların veya zararlı maddelerin üretimi, elde edilmesi, bunlara 

sahip olunması veya sağlanması da bir terör eylemidir. 

 

Üçüncü madde ise sözleşmenin 2.maddesinde yer alan terör eylemlerinden herhangi 

birini işlemeye yönelik komployu, eğer başarılıysa bu tür bir eylemi işlemeye 

yönelik tahriki,  başarılı olsun ya da olmasın 2. maddenin birinci, ikinci ve üçüncü 

başlıklarında yer alan herhangi bir eylemi işlemeye yönelik doğrudan halka yönelik 

tahriki, bu tür bir eyleme kasıtlı olarak katılımı ve bu türden bir eylemin işlenmesine 

bilerek yardımı suç olarak düzenlemektedir. 

 

 Bu maddeler incelendiğinde, sözleşmenin, terör eylemlerinin tanımını yaparken 

hibrid bir yaklaşım sergilediği fark edilmektedir.31 Buna göre 1. maddede genel bir 

terör eylemi tanımı verilmekte, ikinci maddede ise, birinci maddede açıklanan terör 

eylemi niteliğine sahip olmaları koşuluyla, özellikle belirli eylemler ‘terör eylemi’ 

olarak sıralanmaktadır. 

 

 Tanımda gözlemlenen temel eksikliklerden birisi, terör eyleminin sadece devletlere 

karşı işlenmekte olan suç eylemlerini kapsamasıdır. Sözleşmede devlet tarafından 

bireylere yönelik olarak gerçekleştirilen devlet teröründen bahsedilmemektedir. 

Terörün nihai hedefi olan mağdur, devlettir. Bununla birlikte sözleşme, silahlı 

çatışma kapsamı dışında kalan bir durum olması ve bir devlet tarafından yine bir 

                                                 
31 Ibid., p.90 
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“devlete” karşı işlenmesi koşuluyla, devletler tarafından gerçekleştirilen terör 

eylemlerini dışlamamaktadır.32 

 

  Bir devlete karşı yöneltilen suç eylemlerinin hangi eylemleri kapsadığı hususunda 

da belirsizlik söz konusudur. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince söz konusu 

eylemlerin açıkça belirtilmesi gereklidir. Terör eylemi tanımında siyasi veya 

zorlayıcı saiklere yer verilmemektedir. Bunun yerine totolojik bir ifadeyle ‘terör hali 

yaratma’ amacı belirtilmektedir.33 Bir olguyu açıklamaya, onu tanımlamaya 

çalışırken, tanımda yer alan ögelerin, o olguyu aydınlatması, belirlemesi gerekir. 

Oysa burada tanımı yapılmak istenen olgu, aynı zamanda tanımın bir ögesi olarak 

kullanılmaktadır. 

 

   Sözleşmenin suçluların iadesi ile ilgili hükümlerinde de yetersizlikler 

bulunmaktadır. Bu hükümler terörizmi, siyasi suçlar için öngörülen iade engelinden 

dışlamamaktadır.34 Her ne kadar sözleşmenin 8. maddesi, ikinci ve üçüncü 

maddelerde düzenlenen terör eylemlerini, suçluların iadesini gerektiren suçlar 

kapsamında düzenlemekteyse de aynı zamanda iade yükümlülüğünün, iade 

başvurusu yapılan devletin kanunlarında veya uygulamasında yer alan koşullara ve 

sınırlamalara tabi olacağını da belirtmektedir.  

 

   Bu koşulların ve sınırlamaların - her devletin ulusal kanunlarına ve uygulamalarına 

göre değişiklik gösterebileceği düşünüldüğünde- terör suçlularının iadesi konusunda 

bir ilerleme sağladığını söylemek oldukça güçtür. Özellikle siyasi çıkarlar söz 

konusu olduğunda, devletlerin, “bir devletin teröristi, diğer bir devletin özgürlük 

savaşçısıdır” söylemini doğrular şekilde, siyasal suç istisnasını, kendi politik 

çıkarlarına göre sübjektif olarak değerlendirebilmeleri mümkündür. 

 

 Dokuzuncu maddeye göre de kendi vatandaşını iade etmek istemeyen bir devlet, 

kendi ülkesi dışında bir suç işleyip daha sonra vatandaşı olduğu devlete dönen kişiyi 

                                                 
32 Ibid. 
33 Saul, “Attempts to define terrorism”,op.cit, p.64; Öktem,op.cit., p.18 
34 Saul, op.cit., p .65 
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yargılamak ve cezalandırmak durumundadır. Bununla birlikte, eğer benzer 

koşullardaki bir yabancının iadesi kabul edilemiyorsa bu hüküm uygulanmayacaktır. 

 

   Onuncu maddede, taraf devletlerin, sözleşmenin ikinci ve üçüncü maddelerinde 

düzenlenen suçlardan herhangi birini, kendi ülkesi dışında işlemiş olan yabancıları 

yargılama yükümlülüğü düzenlenmektedir. Buna göre her taraf devlet, kendi 

ülkesinde bulunan yabancıları, sözleşmeye taraf herhangi bir devletin ülkesinde 

işlemiş oldukları terör suçlarından dolayı yargılayabilecektir ama bu hüküm de bazı 

koşullara bağlıdır.  

 

  Buna göre iade talebi yapılmış olsa da suçla ilgili olmayan bir nedenden dolayı 

kabul edilmemiş olmalıdır. Yabancının bulunduğu devletin hukuku, yabancılar için, 

ülke dışı yargı yetkisini tanımış olmalıdır. Yabancı, kendi ülkesi dışında yabancılar 

tarafından işlenen suçları yargı yetkisine sahip olan bir devletin vatandaşı olmalıdır. 

Saul’un belirttiği gibi, tüm bu maddeler incelendiğinde, taraf devletlerin yargılama 

yükümlülüğünün, bu yükümlülüğünün azaltılmasını sağlayan çeşitli zorlaştırıcı 

koşullara bağlandığı gözükmektedir. Sözleşme esasında terör suçlarını işleyenlerin 

iadesi ile ilgili olarak çok az değişiklik getirmektedir.35 

 

  Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Sözleşme ile birlikte imzaya 

açılan Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Sözleşmede ise 

mahkemenin konu bakımından yargı yetkisi, terör suçları ile sınırlandırılmaktadır. 

Ancak sözleşmenin başlangıcında, uluslararası nitelikteki suçlara karşı mücadelede 

ilerleme kaydetme hedefi belirtilerek, bu yetkinin ileride genişletilebileceği işaret 

edilmektedir.36  

 

   Hem  Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Sözleşme’ye hem de 

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Sözleşme’ye taraf olan 

devletler, terör eylemini işleyen failleri ‘aut dedere aut judicare ilkesi’ gereğince 

                                                 
35 Saul., “The Legal response…”, op.cit., p.86 
36 Elizabeth Chadwick, “A Tale of Two Courts: The Creation of a Jurisdiction”, Journal of Conflict 
& Security Law, Vol.9, No.1, 2004, p.72 
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yargılama ya da iade etme yükümü altındadır. Sözleşmenin 2. maddesine göre, diğer 

bir olasılık ise taraf devletlerin, failleri kendi mahkemelerinde yargılamak yerine, 

yargı yetkisini uluslararası ceza mahkemesine devretmeleridir. Bu karar ise tamamen 

taraf devletin kendi tercihine bağlıdır.37  

 

Böylelikle taraf devlet, Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. ve 3. maddelerinde 

düzenlenen yersellik esasını, 9. maddesinde düzenlenen vatandaşlık esasını ve 10. 

maddede düzenlenen evrensellik esasını temel alan yargı yetkisi kapsamına giren bir 

davayı, kendi seçimi ile uluslararası ceza mahkemesinin yargılamasına 

bırakabilecekti.38 

 

 Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından uygulanacak olan hukuk ise sözleşmede 

ulusal ceza hukuku olarak düzenlenmekteydi. Sözleşmenin 19. maddesine göre, ceza 

hukukunda bulunan bir eksiklik ya da kusur yüzünden suçlunun cezasız kalmasına 

izin verilmemesinin sağlanması koşuluyla, çeşitli suçların nitelendirilmesi, verilecek 

cezalar, ceza yargılama usulleri, cezayı hafifletici sebepler ve af koşulları iç hukuk 

hükümleri uyarınca her devlet tarafından belirlenirdi.39 

 

  21. maddeye göre ise mahkeme tarafından uygulanacak olan hukuk, sanık açısından 

en az ağır hükümler içeren hukuk olacaktı. Bu hukuku belirlerken mahkeme, suçun 

işlendiği yerin hukukunu ve mahkemenin yargılamasını talep eden devletin 

hukukunu gözönüne alacaktı. Uygulanacak olan hukukun belirlenmesiyle ilgili 

herhangi bir ihtilafa ise yine mahkeme karar verecekti.40 

 

 Tüm eksikliklerine karşın gerek Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin 

Sözleşme gerek Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurulmasına ilişkin Sözleşme 

hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin 

Sözleşme’nin 26. maddesine göre, sözleşme, üç devletin onay ya da katılım belgesini 

sunmalarından sonra yürürlüğe girecekti. Sadece bu sözleşmeye katılan ya da 
                                                 
37 Ibid, p.75 
38 Ibid., p.76 
39 Ibid.,p.77 
40 Loc.cit. 
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onaylayan devletler, uluslararası ceza mahkemesinin kurulmasına ilişkin sözleşmeyi 

de onaylayabilecek ya da katılabileceklerdi.41  

 

Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, yirmi dört devlet tarafından 

imzalanmasına karşın, sadece Hindistan tarafından onaylandı ve bu nedenle 

yürürlüğe girmedi.42 On üç devlet tarafından imzalanmasına karşın, hiçbir devlet 

tarafından onaylanmayan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurulmasına ilişkin 

Sözleşme de yürürlüğe giremedi.43 Dolayısıyla genel bir terörizm tanımı yapılmasına 

yönelik ilk girişim başarısızlıkla sonuçlandı. 

 

Yirminci yüzyıl ise -Hitler örneğinde görüldüğü üzere- hem devlet terörizminin 

uygulandığı hem de özellikle bu yüzyılın ikinci yarısında görüldüğü gibi, bireyler ya 

da birey grupları tarafından uygulanan, temeli dinsel olmaktan ziyade milliyetçilik ve 

halkın kendi kaderini tayin hakkı üzerine kurulu terör eylemlerine sahne oldu.44 

 

  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sistemin ABD ve SSCB ekseninde iki 

kutuplu hale gelmesi, bu iki süper gücün çatışması halinde yaşanabilecek nükleer 

savaşın tehlikeli boyutu, terörizmin faaliyet alanının Avrupa’dan Üçüncü Dünya adı 

verilen çevre bölgelerine kaydırdı. Soğuk Savaş’ın bitimine kadar uluslararası 

sistemin iki kutuplu yapısı, terörizmin desteklenmesine imkan tanıdı.45 Süper güçler 

doğrudan birbirleriyle çatışmaktan kaçınarak, diğer devletlere ve örgütlere destek 

sağlama gibi dolaylı yöntemlere başvurdu.46  

 

 Sömürgeci güçlerin yenilmesi sonucu başlayan dekolonizasyon sürecinde ise üçüncü 

dünya olarak adlandırılan bölgelerde, terörizm ile ulusal kurtuluş hareketleri 

                                                 
41 Ibid., p.72 
42 İmzalayan devletler, Türkiye,SSCB, Venezüella, Yugoslavya, İspanya, Romanya, Peru, Mısır, 
Ekvator, Estonya,Fransa, Yunanistan, Hindistan, Haiti, Monako, Norveç, Hollanda, Arnavutluk, 
Arjantin, Belçika, Bulgaristan, Küba, Çekoslovakya ve Dominik Cumhuriyetidir. 
43 İmzalayan devletler Türkiye, SSCB, Yugoslavya, İspanya, Romanya, Fransa, Yunanistan, Monako, 
Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Küba ve Çekoslovakyadır. 
44 Sorel, op.cit., p.37 
45 Louise Richards, “Terrorists as Transnational Actors”, Future of Terrorism, Ed.By, .Max Taylor, 
John Horgan, London,  Frank Cass, 2000, p.211 
46 Ibid. 
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arasındaki karmaşık ilişki baş gösterdi.47 Altmışlı yıllar, Filistin Halk Kurtulus 

Cephesi (PFLP), Baader-Meinhof çetesi, Geçici İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA), 

Japon Kızıl Ordusu, İtalyan Kızıl Tugayları gibi örgütlerin eylemlerine; yetmişli ve 

seksenli yıllar ise özellikle Ortadoğu’da Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin 

eylemlerine sahne oldu48. 

 

 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör eylemi ise, yarattığı etki ve sonuçları 

itibariyle, terörizmin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.49 Suzerek’in belirttiği 

gibi, bu terör eylemi ile terörizm gerek nicel gerekse nitel bir sıçrama 

gerçekleştirmiş; Heisburg’un “hiper-terorizm” olarak adlandırdığı bu terör eylemi, 

genişliği, örgütlenmesi, eşzamanlılığı, lojistiği ve etkisi nedeniyle, terör ve savaş 

kavramları arasında var olan kavramsal sınırların parçalanmasına yol açmıştır.50 

 

    Günümüzde ne yazık ki devlet destekli terörizmin ortadan kalktığı söylemek 

mümkün gözükmemektedir. Bunun yanı sıra artık uluslararası toplum, bireyler ve 

birey grupları tarafından gerçekleştirilen, uluslararası barış ve güvenliğe karşı yıkıcı 

etkisi olan, temel aktörünü bireyin oluşturduğu bir terörizmin meydan okuması ile de 

karşı karşıya bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Öktem, op.cit., p.19 
48 Mark Burgess, « A Brief History of Terrorism », 2 July 2003, (çevrimiçi) http://www.cdi.org/friend 
lyversion/printversion.cfm?documentID=1502, 5 Ekim 2009; BBC, (çevrimiçi) http://www.bbc.co.uk/ 
history/ recent/sept_11 changing_faces_03.shtml, 6 Ekim 2009. 
49 Taşdemir’e göre bu eylem insanlık tarihinin kaydettiği en büyük terör olayı olarak tarihe geçmiştir. 
Fatma Taşdemir, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, Ankara, 
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Nisan 2006, p.2 
50 François Heisburg et La Fondation pour la Recherche Stratégique, L’hyperterrorisme : La nouvelle 
guerre, Editions Odile Jacob, Paris, Octobre 2001, p.39. Aktaran : Sandra Szurek, « Le jugement des 
auteurs d’actes de terrorisme :Quels tribunaux apres le 11 septembre », Le droit international face 
au terrorisme, Ed.by., Karine Bannelier, Theodore Christakis, Oliver Corten, Barbara Delcourt, 
Paris, Pedone, 2002, p.299 
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B. Terörizm Sözleşmeleri 
 

  

 Tüm terör eylemlerini kapsayan genel bir terörizm tanımının yapılmasına ilişkin 

girişimler, 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin 

Sözleşme’nin uğradığı başarısızlıktan sonra da devam etti. Ancak kapsamlı bir tanım 

oluşturma sürecinde karşılaşılan güçlükler nedeniyle devletler, bu sorun karşısında 

daha pragmatik bir çözüm yolunu benimsemek zorunda kaldı ya da bu yolu 

benimsemeyi tercih etti.51 Terörizmin genel olarak tanımlanması yerine, terör 

eylemlerinin her birinin ayrı ayrı tanımlanması yoluna gidilerek, bu eylemlerin 

cezalandırılması hedeflendi. Dolayısıyla tanım oluşturma sürecinde, genel, kapsamlı 

bir tanım oluşturmak hedefi ile örtüşen dedüktif yöntem yerine, terörizmin farklı 

görünümlerini arz eden farklı terör eylemlerini düzenlemeyi esas alan endüktif 

yöntem benimsendi.52  Çalışmanın bu bölümünde ilk olarak belirli bir terörist eylemi 

konu alan uluslararası sözleşmelere, daha sonra ise tüm terör eylemlerini kapsamayı 

amaçlayan bölgesel sözleşmelere yer verilecektir. 

 

 

1. Belirli Bir Terörist Eylemi Konu Alan Uluslararası Sözleşmeler 
 

 

  Altmışlı ve yetmişli yıllarda sivil uçaklara yönelik terör eylemleri sıklıkla 

gerçekleştiği için, terörizme karşı düzenlenen ilk uluslararası sözleşmeler de sivil 

havacılığa karşı düzenlenen terör eylemlerini konu almaktadır.53 Bunlar, 1963’de 

                                                 
51 Söz konusu genel tanımın oluşturulması karşısındaki güçlükler daha sonraki  alt bölümlerde ele 
alınacaktır. 
52 Geoffrey Levitt, “Is ‘terrorism’ worth defining?”, Ohio N.U.L.Rev.,Vol.13, No.1,1986, p.97 
53  Altmışlı ve yetmişli yıllarda özellikle Ortadoğu’daki İsrail-Filistin çatışmasının, uluslararası 
terörizm üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu yıllarda teröristlerce uygulanan başlıca terör 
eylemleri uluslararası sivil havacılığa yöneliktir. Bu eylemler arasında özellikle uçak kaçırma, uçağı 
tahrip etme ve hava alanlarındaki yolculara yönelik şiddet eylemleri ön plana çıkmaktadır. Örnek 
olarak, 29 Mayıs 1972’de Tel Aviv’deki Lod Havaalanı’na , Japon Kızıl Ordusu üyesi olan  ve Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nü destekleyen üç Japon teröristin baskın yapması sonucunda 26 kişinin öldürülmesi 
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Tokyo’da kabul edilen ‘Hava Araçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere 

İlişkin Sözleşme’, 1970 yılında La Haye’de kabul edilen ‘Hava Araçlarının Hukuka 

Aykırı Olarak Ele Geçirilmesinin Bastırılmasına İlişkin Sözleşme’, 1971 yılında 

Montreal’de kabul edilen ‘Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı 

Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin Sözleşme” ve Montreal Sözleşmesi’ne ek olarak 

1988 yılında kabul edilen “Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren 

Havaalanlarındaki Hukuka Aykırı Şiddet Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin 

Protokol”dür.54 

 

 Tokyo Sözleşmesi, özel bir terör suçu tanımlamamaktadır. Bununla birlikte  

Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ceza kanununa aykırı olan suçlara ve suç 

olsun ya da olmasın, hava aracının ya da araçtaki kişilerin veya malın güvenliğini 

tehlikeye düşüren ya da düşürebilme ihtimali olan veya araçtaki disiplin ve düzeni 

tehlikeye atan ya da atabilme ihtimali olan hava aracında meydana gelen eylemlere 

yönelik yeknesak bir yargısal yaklaşım izlemektedir.55 Sivil hava araçlarında işlenen 

bu tür suçların, hangi devletin yargılanma yetkisine girdiği konusunda  bugüne kadar 

varolan eksikliklere yanıt vermeye çalışmaktadır.56 Bununla birlikte sözleşmede, aut 

dedere aut judicare ilkesi uyarınca devletlerin, bu tür suçları işlediği ileri sürülen 

kişileri iade etme ya da  kovuşturma, yargılama yükümlülüğüne yer verilmemektedir. 

  

   La Haye Sözleşmesi ise bir uluslararası terör suçu tanımlayan ilk sözleşmedir.57 

Sözleşmenin girişi, uçuş halindeki hava araçlarının ya da bu araçların kontrolünün 

hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi fiilerinin, kişi ve mal güvenliğini tehlikeye 

düşürdüğünü; hava hizmetlerinin faaliyetlerini ciddi bir biçimde etkilediğini ve 
                                                                                                                                          
ve pek çok kişinin de yaralanması verilebilir BBC, (çevrimiçi) http://news.bbc.co. 
uk/onthisday/hi/dates/stories/may/29/newsid_2542000/2542263.st,  21 Kasım 2007 
54 M.Cherif Bassiouni, « Assesing ‘Terrorism’ into the new millenium », DePaul Business .Law 
Journal., Vol.12, No.1, 1999-2000, pp.7-8 
55 Völker Röben, “The Role of International Conventions and General International Law in the Fight 
against International Terrorism”, Terrorism as a Challenge for National and International Law: 
Security versus Liberty ?, Ed. By, Christian Walter , Silja Vöneky, Völker Röben, Frank Schorkopf, 
, Berlin, Springer, 2004 ,p.794 
56 Sözleşmenin 3. maddesi hava aracının kayıtlı olduğu devletin yargı yetkisini, 4. maddesi ise hava 
aracının kayıtlı olmadığı diğer taraf devletlerin yargı yetkisini düzenlemektedir. 
57 Mikaela Heikkila, Holding Non-state Actors Directly Responsible for Acts of International 
Terror Violence-The Role of International Criminal Law and International Criminal Tribunals 
in the Fight against Terrorism, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, 2002, p.11 
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dünya halklarının, sivil havacılığın güvenliğine karşı duydukları güveni zayıflattığınI 

işaret etmektedir.  

 

   Sözleşmenin birinci maddesine göre uçuş halindeki bir hava aracında bulunan 

herhangi bir kişi hukuka aykırı olarak, zorla veya tehditle veya diğer herhangi bir 

korkutma yolu ile hava aracına el koyar veya aracın kontrolünü ele geçirirse veya 

böyle bir eylemi yapmaya teşebbüs ederse veya bu türden bir eylemde bulunan ya da 

buna teşebbüs eden bir şahısla suç ortağı olursa suç işlemiş olur.  

 

  Birinci maddede hava araçlarının hukuka aykırı olarak kaçırılması ya da bunların 

kontrolünün ele geçirilmesi bir suç olarak düzenledikten sonra, ikinci maddede her 

taraf devletin bu suçu ağır cezalarla cezalandırmayı taahhüt ettiği belirtilmektedir. 

Sözleşmenin 7. maddesinde ise Tokyo Sözleşmesi’nden farklı olarak, taraf 

devletlerin aut dedere aut judicare ilkesi gereğince, kendi ülkelerinde bulunan sanığı 

iade etmedikleri takdirde, konuyu kovuşturma yükümlülüklerin bulundugu 

belirtilmektedir. 

  

  Montreal Sözleşmesi’nde ise La Haye Sözleşmesi’nde yer almayan sivil havacılığa 

karşı işlenen diğer şiddet eylemleri suç olarak düzenlenmektedir. La Haye 

Sözleşmesi’nin girişi, özellikle, uçuş halindeki hava aracına hukuka aykırı olarak el 

konulması veya kontrolünün ele geçirilmesi eylemi ile sınırlı tutulurken; Montreal 

Sözleşmesi’nin girişinde bu tür eylemlerin kapsamı geniş tutularak, sivil havacılığa 

karşı işlenen tüm hukuka aykırı eylemlerin önlenmesi ve cezalandırılmasının gerekli 

oldugu bildirilmektedir. 

 

  Montreal Sözleşmesi’nin 1. maddesi’nde de sivil havacılığa karşı suç oluşturan 

eylemler daha kapsamlı olarak yer almaktadır. Buna göre herhangi bir birey, hukuka 

aykırı ve kasıtlı olarak, uçuş halindeki  bir hava aracında  bulunan  bir kişiye karşı 

aracın  güvenliğini  tehlikeye düşürmesi muhtemel  bir şiddet eyleminde 

bulunursa; servisteki bir hava aracını tahrip ederse veya böyle bir aracı 

uçamayacak hale sokan veya uçuş halinde güvenliğini  tehlikeye   düşürebilecek  

bir  hasara uğratırsa; servisteki bir hava aracına, bu aracı tahrip etmesi muhtemel 
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olan veya onu uçamayacak hale getirecek veya uçuş halinde güvenliğini tehlikeye 

düşürmesi muhtemel olacak şekilde hasara uğratabilecek bir cihaz veya maddeyi 

herhangi bir şekilde koyar veya koydurtursa; hava seyrüsefer araçlarını tahrip 

eder veya hasara uğratır veya bunların işletilmesine müdahale ederse ve bu 

eylemlerden herhangi biri, uçuş halindeki hava aracının güvenliğini tehlikeye 

düşürebilecek nitelikteyse ya da yanlış olduğunu bildiği bilgiler vermek suretiyle 

uçuş halindeki bir hava aracının güvenliğini tehlikeye düşürürse, suç işlemiş olur. 

 

  Sözleşmede aynı zamanda suç oluşturan bu eylemlerden herhangi birini işlemeye 

teşebbüs etmek ya da bu suçlardan herhangi birini işlemiş ya da işlemeye teşebbüs 

etmiş olan kişinin suç ortağı olmak da suç olarak düzenlenmektedir. Sözleşmenin 3. 

maddesine göre her taraf devlet, bu suçları ağır cezalarla cezalandırmak 

yükümlülüğü altındadır. Sözleşmenin 7. maddesinde ise La Haye Sözleşmesi’nde 

olduğu gibi aut dedere aut judicare ilkesi düzenlenmektedir. 

 

 1988 yılında Montreal Sözleşmesi’ne ek olarak kabul edilen “Uluslararası Sivil 

Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarındaki Hukuka Aykırı Şiddet Eylemlerinin 

Bastırılmasına İlişkin Protokol”de ise uluslararası sivil havacılığa hizmet veren hava 

alanlardaki şiddet eylemleri suç olarak düzenlemektedir.58 

 

  Protokol’ün girişinde, uluslararası sivil havacılığa hizmet veren havaalanlarındaki 

kişilerin güvenliğini tehlikeye düşüren ya da tehlikeye düşürebilecek nitelikte olan 

veya bu tür hava alanlarının güvenli bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokan hukuka 

aykırı eylemlerin, dünya halklarının bu tür havaalanlarının emniyetine ilişkin 

güvenini azalttığı ve tüm devletler açısından sivil havacılığın güvenliğini ve düzenli 

işleyişini aksattığı belirtilmektedir. 

                                                 
58 Söz konusu Protokol, 27 Aralık 1985 tarihinde Roma ve Viyana uluslararası havaalanlarında 
meydana gelen terör eylemlerine cevaben kodifiye edilmiştir. Bkz.  Ben Saul, Defining terrorism in 
international law, Oxford,Oxford University Press, 2006, p.131. Terör eylemleri, teröristlerce Roma 
ve Viyana uluslararası hava alanlarında eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Roma havaalanında , 
İsrail ulusal havayolu El Al ile uçmak için check-in de bekleyen yolculara ateş açılmış, benzer 
biçimde Avusturya havaalanında da Tel Aviv’e uçuş için check-in de bekleyen yolculara el bombaları 
atılmıştır. Bu terör eylemleri sonucunda 18 kişi hayatını kaybetmiş; 120 kişide yaralanmıştır.  BBC, 
(çevrimiçi),http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/29/newsid_2542000/2542263.s
tm, 21 Kasım 2007 
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   Protokol’ün 2. maddesine göre herhangi bir birey, hukuka aykırı ve kasıtlı olarak, 

herhangi bir aracı, maddeyi veya silahı kullanarak, uluslararası sivil havacılığa 

hizmet veren bir havaalanında bulunan bir kişiye karşı ciddi bir yaralanmaya ya da 

ölüme sebep olan veya sebep olması muhtemel olan bir şiddet eyleminde bulunursa; 

uluslararası sivil havacılığa hizmet veren bir havaalanının ya da bu havaalanında 

bulunan servis dışı bir uçağın araçlarını yok eder ya da ciddi bir biçimde zarar verirse 

suç işlemiş sayılır. Bu maddede belirtilen bir suçu işlemeye teşebbüs de suç olarak 

kabul edilmektedir. 

 

     1973 yılında New York’da kabul edilen “Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak 

Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve 

Cezalandırılması Sözleşmesi”nin girişinde, diplomatik temsilcilere ya da diğer 

uluslararası korumaya sahip kişilere karşı işlenen ve bu kişilerin güvenliğini ihlal 

eden suçların, devletler arasında işbirliği için gerekli olan olağan uluslararası 

ilişkilerin sürmesinde ciddi bir tehdit yarattığı işaret edilmektedir.  

 

 Sözleşmenin 2. maddesine göre ise her taraf devlet, kasıtlı olarak işlenmesi kaydıyla, 

uluslararası korunmaya sahip bir kişinin şahsına veya özgürlüğüne karşı 

gerçekleştirilen bir cinayeti, kaçırmayı veya diğer bir saldırıyı; bu tür bir kişinin 

şahsını ve özgürlüğünü tehlikeye düşürebilecek şekilde resmi çalışma mahalline, 

ikametgahına veya ulaşım araçlarına karşı yapılan şiddetli bir saldırıyı, bu tür bir 

saldırıda bulunma tehdidini, bu tür bir saldırıda bulunma teşebbüsünü ve bu türden 

bir saldırıya bir suç ortağı olarak katılma fiilini, kendi iç hukukunda suç olarak 

düzenleyecek ve bu suçların ağır niteliğini hesaba katarak bunlara uygun cezaları 

verecektir. Aut dedere aut judicare ilkesi, sözleşmenin 7. maddesinde 

düzenlenmektedir. 

 

  1979 yılında kabul edilen “Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme” nin 

girişinde ise rehine almanın, uluslararası toplumu ciddi bir şekilde ilgilendiren bir 

suç olduğuna ve sözleşme hükümleri gereğince, rehine alma suçunu işleyen herkesin 

ya kovuşturulacağı ya da iade edileceğine dikkat çekilmektedir. Uluslararası 
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terörizmin görünümleri olarak tüm rehine alma eylemlerinin önlenmesi, 

kovuşturulması ve cezalandırılması için etkili önlemlerin oluşturulması ve kabul 

edilmesinde, devletler arasında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinin acil olarak 

gerekli olduğu bildirilmektedir. 

 

  Sözleşme’nin 1. maddesine göre bir diğer kişiyi ya da diğer deyişle rehineyi; 

üçüncü bir tarafı yani bir devleti, uluslararası örgütü, bir gerçek ya da tüzel kişiyi 

veya kişi grubunu, rehinenin serbest bırakılmasının açık veya zimni bir şartı olarak, 

herhangi bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorlamak için zorla tutan veya 

hapseden ve öldürmek, yaralamak ya da hapsetmeye devam etmekle tehdit eden 

herhangi bir kişi, rehine alma suçu işlemektedir. Sözleşme bu eylemlerin yanı sıra 

rehine alma eylemini işlemeye teşebbüsü ve rehine alma eylemini işleyen veya buna 

teşebbüs eden kişiyle suç ortaklığını da suç olarak düzenlemektedir. Her taraf devlet, 

sayılan bu suçların ağır niteliğini hesaba katarak bunlara uygun cezaları verecektir. 

Aut dedere aut judicare ilkesi de sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenmektedir. 

 

  Bununla birlikte sözleşmenin 9. maddesine göre taraf devlet, sözleşmenin 1. 

maddesindeki suçlara dayandırılarak kendisine yapılan iade talebinin; kişinin, 

ırkından, dininden, milliyetinden, etnik kökeninden ya da siyasi görüşlerinden ötürü 

kovuşturulması ya da cezalandırılması amacıyla yapıldığına inanması için veya 

sayılan sebeplerin herhangi birinden dolayı ya da sanığı korumakla yükümlü devletin 

yetkili makamlarının sanıkla irtibat kuramamasından dolayı, kişinin konumunun 

zarar görebileceğine inanması için önemli sebeplere sahipse, sanığın iade talebini  

kabul etmeyecektir. 

 

  1980’de Viyana’da kabul edilen “Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına İlişkin 

Sözleşme”nin girişinde, nükleer maddelerle ilgili suçların ciddi niteliğine dikkat 

çekilerek, bu tür suçların önlenmesi, tespit edilmesi ve cezalandırılması hususunda 

uygun ve etkili önlemlerin alınmasının acil gerekliliğine işaret edilmektedir. Nükleer 

maddelerin güvenli bir biçimde transferinin kolaylaştırılmasının ve bu maddelerin 

ülke içi kullanımları, depolanmaları ve taşınmalarında fiziksel korunmanın öneminin 

altı çizilmektedir. Sözleşmenin ikinci maddesine göre, bu sözleşme, barışçı amaçlarla 
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kullanılan nükleer maddenin uluslararası taşınmasında ve nükleer maddenin ülke içi 

kullanımı, depolanması ve taşınmasında uygulanacaktır. 

 

   Sözleşmenin 7. maddesi, kasıtlı olarak işlenen, herhangi bir kişinin ciddi bir 

biçimde yaralanmasına, ölümüne ya da mala karşı önemli bir zarara yol açan veya 

bunlara yol açabilmesi muhtemel olan, kanuni bir yetkiye dayanmaksızın 

gercekleştirilen, nükleer bir maddenin elde edilmesini, bulundurulmasını, 

kullanılmasını, transferini, değiştirilmesini, atılmasını veya saçılmasını oluşturan bir 

eylemi; nükleer maddenin çalınmasını veya gaspını; nükleer maddenin zimmete 

geçirilmesini veya hile ile elde edilmesini; tehdit, kuvvet kullanma veya diğer 

herhangi bir zorlama yoluyla nükleer madde talebini meydana getiren bir eylemi; 

herhangi bir kişinin ölümüne veya ciddi bir biçimde yaralanmasına ya da mala karşı 

önemli bir zarara yol açmak için nükleer maddenin kullanılacağına veya bir gerçek 

veya tüzel kişiyi, uluslararası örgütü veya devleti herhangi bir eylemde bulunmaya 

ya da bu eylemde bulunmaktan kaçınmaya zorlamak için nükleer maddenin 

çalınması veya gaspına yönelik tehdidi suç olarak düzenlenmektedir. 

 

  Sözleşme, nükleer maddenin kanuni bir yetkiye dayanmaksızın elde edilmesi, 

bulundurulması, kullanılması, transferi, değiştirilmesi, atılması veya saçılması; 

nükleer maddenin çalınması, gaspı, zimmete geçirilmesi veya hile ile elde edilmesi 

suçlarından birini işlemeye teşebbüsü de suç olarak düzenlemektedir. Sayılan bu 

suçların herhangi birine katılmayı olusturan herhangi bir eylemde suçtur. Sözleşmeye 

göre her taraf devlet, bu eylemleri ulusal hukukunda suç olarak düzenleyecek ve bu 

suçların ağır niteliğini hesaba katarak bunlara uygun cezaları verecektir. Aut dedere 

aut judicare ilkesine ise sözleşmenin 10. maddesinde yer verilmektedir. 

 

    2005 yılında kabul edilen “Nükleer Terörizm Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin 

Uluslararası Sözleşme” ise 1980 tarihli Viyana Sözleşmesi’nin düzenlemediği 

alanları da kapsayan, bu sözleşmenin eksikliklerini gidermeyi amaçlayan bir 
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sözleşmedir.59 Viyana Sözleşmesi’nde nükleer maddelerin fiziksel korunması, 

uluslararası taşımacılığa konu olan nükleer madde veya nükleer maddenin ülke içi 

kullanımı, depolanması ve taşınması ile sınırlı kalırken;  2005 tarihli sözleşme, her 

ne kadar ‘terörizm’ terimine doğrudan bir atıfta bulunmasa da, terör eylemlerine 

konu olan hedefleri ve nükleer terör eylemi olarak değerlendirilen fiilleri, daha geniş 

kapsamlı olarak düzenlemektedir.60 

 

 Sözleşmenin girişinde, nükleer terörizm eylemlerinin vahim sonuçlar 

doğurabileceğine, uluslararası barış ve güvenliğe karşı bir tehdit oluşturabileceğine 

dikkat çekilmektedir. Varolan çok taraflı hukuki hükümlerin, bu saldırılara yeterince 

yanıt vermediğinin altı çizildikten sonra; bu tür terör eylemlerinin önlenmesi ve 

faillerinin kovuşturulup cezalandırılması için etkili ve pratik önlemlerin tasarlanıp 

kabulünde devletler arasında işbirliğini artırmanın acil bir ihtiyaç olduğu işaret 

edilmektedir. 

 

Sözleşmenin 2. maddesine göre eğer bir kişi, hukuka aykırı ve kasıtlı olarak; ölüme 

ya da ciddi fiziksel yaralanmaya sebep olmak veya çevreyi ya da malı önemli bir 

zarara uğratmak amacıyla radyoaktif maddeye sahip olur veya bu amacı 

gerçekleştirmeye yönelik bir aracı yapar ya da bu araca sahip olursa; ölüm ya da 

ciddi fiziksel yaralanmaya sebep olmak veya çevreyi ya da malı önemli zarara 

uğratmak amacıyla radyoaktif maddeyi veya aracı bir şekilde kullanır veya 

radyoaktif materyali yayacak ya da yayılması riskine sokacak biçimde bir nükleer 

vasıtayı kullanır veya ona zarar verirse suç işlemiştir. 

 

                                                 
59 Joyner’e göre 11 Eylül 2001 tarihinden önce devletler, terörist grupların nükleer araçlar 
kullanabilme ihtimalini gerçekleşebilir bir olasılıktan ziyade, ihtimal dahilindeki bir senaryo olarak 
değerlendirmektedir. 11 Eylül sonrasında ise bu durum devletler tarafından gerçekçi bir olasılık olarak 
algılanmaya başlamıştır. Bu durum, liderler tarafindan, uluslararası hukukta bireyler tarafından işlenen 
özel bir suç olarak düzenlenmeyi gerektirecek kadar ciddi olarak degerlendirilmiş ve Nükleer 
Terörizm Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, bu amaca yanıt vermek için 
görüşülmeye başlanmıştır. Christopher C. Joyner, “Countering Nuclear Terrorism : A Conventional 
Response, EJIL,Vol.18, No.2, 2007, p. 234 
60 Joyner, op.cit., p.245; H.Corell, ‘The international instruments against terrorism: The Record so Far 
and Strenghtening the Existing Regime”, Paper at Symposium on Combating International Terrorism: 
The Contribution of the UN, Vienna, 3-4  June 2002. Aktaran: Saul, “Attempts to define terrorism’, 
op.cit.,  p.75 
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Bir kişi, radyoaktif maddeyi veya aracı bir şekilde kullanmaya veya radyoaktif 

maddeyi yayacak ya da yayılması riskine sokacak biçimde bir nükleer vasıtayı 

kullanmaya veya vasıtaya zarar vermeye ilişkin suçu işlemek için, inandırıcılığını 

gösteren koşullar altında tehditte bulunursa ya da kuvvet  kullanımı veya 

inandırıcılığını gösteren koşullar altında tehdit etme yoluyla radyoaktif maddeyi, bir 

aracı veya bir nükleer vasıtayı hukuka aykırı ve kasıtlı olarak talep eder ise bu bir 

suçtur. 

 

 Bunun yanı sıra sözleşme, bir kişinin hukuka aykırı ve kasıtlı olarak; ölüm ya da 

ciddi fiziksel yaralanmaya sebep olmak veya çevreyi ya da malı önemli zarara 

uğratmak amacıyla radyoaktif maddeye sahip olmasına veya bu amaca yönelik 

olarak bir araç yapması ya da bu araca sahip olmasına ilişkin bir suçu işleme 

teşebbüsünü de suç olarak düzenlemektedir. 

 

  Sözleşmeye göre bir kişi, yukarıda sayılan suçlardan herhangi birinin işlenmesine 

suç ortağı olarak katılırsa; bu suçlardan birinin işlenmesi için diğerlerini örgütler ya 

da yönlendirirse veya ortak bir amaçla faaliyette bulunan kişilerden oluşan bir grup 

aracılığıyla, herhangi bir diğer yolla, bu suçlardan birinin veya birkaçının 

işlenmesine herhangi bir şekilde katkıda bulunursa, suç işlemiş kabul edilir. Gruba 

kasıtlı olarak yapılan bu katkı ya grubun genel suç faaliyetlerini ilerletmek veya 

grubun amacını gerçekleştirmek amacıyla yapılmalı ya da grubun söz konusu suç 

veya suçları işlemeye yönelik amacı bilinerek yapılmalıdır.  

 

 Sözleşmenin 5. maddesine göre her taraf devlet, 2. maddede düzenlenen bu suçları 

kendi ulusal hukukunda suç olarak düzenlemek ve bu suçların ağır niteliğini hesaba 

katarak bunlara uygun cezaları vermek için gereken önlemleri alacaktır. Altıncı 

maddeye göre ise her taraf devlet, özellikle kamuoyunda veya bir grup insan ya da 

belirli insanlarda bir “terör durumu” yaratma amacı ve hesabı ile işlenen, bu 

sözleşme kapsamı içindeki suçların; siyasi, felsefi, ideolojik, ırksal, etnik, dini veya 

başka benzer nitelikte bir düşünce ile hiçbir durumda haklı gösterilmemesini ve bu 

suçların ağır niteliğine uygun cezalarla cezalandırılmasını sağlamak için gerekli 

gördüğü -uygun olduğu ölçüde iç mevzuatını da içeren-önlemleri alacaktır.  
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  Sözleşmenin 11. maddesinde aut dedere aut judicare ilkesi düzenlenmektedir. 15. 

maddesinde ise sözleşmenin 2. maddesinde düzenlenen hiçbir suçun, suçluların 

iadesi ya da adli yardımlaşma bakımından, bir siyasi suç veya bir siyasi suç ile 

bağlantılı bir suç ya da siyasi nedenlerden esinlenmiş bir suç olarak 

değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir. Buna göre, bu tür bir suç esas alınarak 

yapılan bir iade ya da adli yardımlaşma talebi, salt siyasi bir suçla ilgili olduğu ya da 

siyasi bir suçla bağlantılı bir suç olduğu ya da siyasi nedenlerden esinlenmiş bir suç 

olduğu gerekçesiyle reddedilemez. 

 

 Bununla birlikte sözleşmenin 16. maddesine göre taraf devlet, sözleşmenin 2. 

maddesindeki suçlara dayandırılarak kendisine yapılan iade ya da karşılıklı adli 

yardımlaşma talebinin; kişinin, ırkından, dininden, milliyetinden, etnik kökeninden 

ya da siyasi görüşlerinden ötürü kovuşturulması ya da cezalandırılması amacıyla 

yapıldığına inanması için veya talebin yerine getirilmesinin, bu sebeplerin herhangi 

birinden dolayı kişinin konumuna zarar verebileceğine inanması için önemli 

sebeplere sahip bulunuyorsa, sözleşmedeki hiçbir hüküm iade etme ya da karşılıklı 

adli yardımda bulunma yükümlülüğü verecek şekilde yorumlanmayacaktır. 

 

   7 Ekim 1985 tarihinde Achille Lauro adlı İtalyan gemisinin teröristlerce kaçırılması 

olayı61, uluslararası topluma, özellikle gemilere karşı gerçekleştirilen terör 

eylemlerine karşı yeni bir düzenlemeye gitmesi gerektiği hususunda bir uyarıcı 

oldu.62 1988 yılında Roma’da kabul edilen “Denizde Seyir Güvenliğine Karşı 

Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılması Sözleşmesi”nin girişinde, denizde seyir 

güvenliğine karşı hukuka aykırı eylemlerin, insanların can ve mal güvenliğini 

                                                 
61 İsrail’deki hapishanelerde bulunan 50 Filistinlinin salıverilmesini İsrail’den talep eden Filistinlilerce 
gerçekleştirilen gemi kaçırma eyleminde Leon Klinghoffer adında tekerlekli sandalye kullanan engelli 
bir yolcu öldürülmüştür. 
62 Plant’a göre, Achille Lauro terör eylemine bir yanıt olarak hazırlanan, Denizde Seyir Güvenliğine 
Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılması Sözleşmesi’nin terör suçu olarak düzenlediği fiillerin 
listesi, özellikle Achille Lauro olayında yaşanan eylemlerin tümünü kapsayacak şekilde genişletildi. 
Bunun yanı sıra sözleşmede yer alan devletlerin yargı yetkisini içeren liste de, bu olayın ‘mağdurları’ 
olan devletlerin her birine, gelecekte yaşanacak benzer bir durumda, suçluların iadesini talep etmeleri 
olanağını verecek şekilde genişletildi. Glen Plant, “Legal aspects of terrorism at sea” , Terrorism and 
International Law, Ed. By,.Rosalyn Higgins, Maurice Flory, New York, Routledge,  1997, p.70 
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tehlikeye düşürdüğüne, denizcilik hizmetlerinin yürütülmesini ciddi şekilde 

etkilediğine ve insanların denizde seyir güvenliğine karşı duydukları güveni 

zayıflattığına dikkat çekilmektedir. Uluslararası toplum için büyük bir endişe konusu 

teşkil eden bu tür eylemlerin önlenmesi ve faillerin kovuşturulması ve 

cezalandırılması için etkin ve uygulanabilir önlemler alınması gerektiği 

belirtilmektedir.  

 

 Sözleşme’nin 3. maddesine göre herhangi bir kişi, hukuka aykırı ve kasıtlı olarak, 

kuvvet kullanarak veya tehditle veya herhangi bir korkutma şekli ile bir gemiyi veya 

bunun kontrolünü ele geçirirse; gemide bulunan bir bireye karşı geminin seyir 

güvenliğini tehlikeye sokması muhtemel bir şiddet hareketinde bulunursa; geminin 

seyir güvenliğini tehlikeye sokabilecek tarzda gemiyi tahrip eder veya gemiye veya 

bunun navlununa zarar verirse; geminin seyir güvenliğini tehlikeye sokacak veya 

sokması muhtemel bir şekilde, gemiye ve navlununa zarar verecek veya gemiyi 

tahrip edebilecek bir cihaz veya maddeyi, herhangi bir surette gemiye koyar veya 

koydurtursa; geminin seyir güvenliğini tehlikeye sokabilecek şekilde seyrüseferi 

kolaylaştıran araçları tahrip eder veya bunlara önemli bir zarar verirse veya bu 

yapıların işlemesini ciddi bir şekilde aksatırsa; yanlış olduğunu bildiği bilgiyi ileterek 

geminin seyir güvenliğini tehlikeye sokarsa ya da belirtilen bu eylemlerin işlenmesi 

veya bunların işlenmeye teşebbüsü ile ilgili olarak bir kimseyi öldürür veya yaralarsa 

suç işlemiş olur. 

 

  Keza bir kişi, sayılan bu suçlardan herhangi birini işlemeye teşebbüs ederse; bu 

suçlardan herhangi birinin işlemesinde suçu işleyen kimseye yardımda bulunursa 

veya başka bir şekilde böyle bir suçu işleyen kimsenin suç ortağı olursa veya bir 

gerçek veya tüzel kişiyi herhangi bir eylemi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya 

zorlamak amacıyla, ulusal hukukta öngörüldüğü şekilde, şartlı veya şartsız olarak, 

gemide bulunan bir kişiye karşı geminin seyir güvenliğini tehlikeye sokması 

muhtemel bir şiddet hareketinde bulunma, geminin seyir güvenliğini tehlikeye 

sokabilecek tarzda gemiyi tahrip etme veya gemiye veya bunun navlununa zarar 

verme, geminin seyir güvenliğini tehlikeye sokabilecek şekilde seyrüseferi 

kolaylaştıran araçları tahrip etme, bunlara önemli bir zarar verme veya bu araçların 
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işlemesini ciddi bir şekilde aksatma suçlarını işlemek tehdidinde bulunursa ve eğer 

bu tehdit söz konusu geminin seyir güvenliğini tehlikeye düşürebilecek nitelikte ise 

suç işlemiştir.   

 Sözleşmenin 5. maddesinde, her taraf devletin bu suçların ağır niteliğini hesaba 

katarak bunlara uygun cezaları vereceği belirtilmektedir. 10. maddede ise aut dedere 

aut judicare ilkesi düzenlenmektedir. 

 

   Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılması 

Sözleşmesi ile aynı tarihte kabul edilen “Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit 

Platformların Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına  İlişkin 

Protokol”de ise Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin 

Bastırılması Sözleşmesi’nde yer alan hükümler, kıta sahanlığında bulunan sabit 

platformlar için düzenlenmektedir.63 

 

 21 Aralık 1988’de Londra’dan Amerika’ya doğru uçmakta olan Pan American 

Havayolları’na ait bir Boeing 747-121’nin -kargo bölümünde bulunan 450 gramlık 

plastik patlayıcının patlaması sonucunda-  infilak etmesi olarak bilinen ve ‘Lockerbie 

Faciası’64 olarak adlandırılan terör eyleminin gerçekleşmesinden sonra, Uluslararası 

Sivil Havacılık Örgütü,  uçuş halindeki hava taşıtlarının patlatılmasını önlemek için 

üye devletlerin, patlayıcıların teşhisine ve güvenlik ekipmanına ilişkin mevcut 

araştırma ve geliştirmelerini hızlandırmalarını bildirdiği bir kararı kabul etti.  

 

Sonraki dönemde, Uluslararası Havacılık Örgütü’nün hukuk komitesi tarafindan 

yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan 1990 tarihli tasarı, 12 Şubat-1 Mart tarihleri 

arasında Montreal’de toplanan Uluslararası Hava Hukuku Konferansı’nda 

görüşüldükten sonra, “Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi 

Sözleşmesi” olarak 1991 yılında kabul edildi.65 

                                                 
63 Bu Protokolün 1.maddesinin 3. paragrafına göre “sabit platform”, tabii kaynakların araştırılması 
veya işlenmesi veya diğer ekonomik gayelerle deniz yatağına daimi surette bağlanmış bulunan suni 
ada, tesis veya yapı anlamına gelmektedir. 
64 Bu terör eylemi sonucunda uçakta bulunan 259 kişi, ve uçağın düştüğü yer olan Lockerbie’de 
bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.  
65 NTI, (çevrimiçi) http://nti.org/e_research/official_ docs/inventory/pdfs/.%5Cpexplo pdf  11 Aralık 
2007;  UN, (çevrimiçi), http://www.un.org/terrorism/instruments.html#conv10, 11 Aralık 2007 
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  Sözleşmenin girişinde, plastik patlayıcıların, hava araçlarını, diğer ulaşım araçlarını 

ve diğer hedefleri tahrip etmeyi amaçlayan terör eylemlerinde kullanıldığına  ve bu 

tür patlayıcıların teşhis maksadıyla işaretlenmesinin hukuka aykırı eylemlerin 

önlenmesinde önemli derecede katkı sağlayacağına dikkat çekilmektedir. Bu tür 

hukuka aykırı eylemlerin gerçekleşmesini önlemek amacıyla, plastik patlayıcıların 

gerektiği şekilde işaretlenmesini sağlamak için devletleri uygun önlemler almaya 

zorlayan uluslararası bir belgeye acil ihtiyaç duyulduğunun altı çizilmektedir. 

 

Sözleşmeye göre her taraf devlet, kendi ülkesinde, işareti olmayan patlayıcıların 

üretimini yasaklamak ve önlemek için gerekli ve etkili önlemleri alacaktır. Her taraf 

devlet, işaretlenmemiş patlayıcıların kendi ülkesine giriş ve çıkışını yasaklamak ve 

önlemek; sözleşmenin kendisi bakımından yürürlüğe girmesinden önce ülkesinde 

üretilmiş veya ülkesine sokulmuş işaretlenmemiş patlayıcıların sahipliği ve 

sahipliğinin transferi üzerinde sıkı ve etkili denetim yapmak; sözleşmenin kendisi 

bakımından yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl icinde askeri ya da polis 

fonksiyonlarını icra eden makamlarının elinde tutulmayan bu türden patlayıcı 

stoklarını imha etmek ya da sözleşmenin amacına aykırı düşmeyen nedenlerle 

tüketmek, işaretlemek veya sürekli olarak etkisiz hale getirmek ; sözleşmenin kendisi 

bakımından yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş yıl içinde, askeri ya da polis 

fonksiyonlarını icra eden makamlarının elinde tutulan ve usulüne uygun resmi askeri 

cihazların tamamlayıcı bir parçası olarak birleştirilmemiş bu türden patlayıcı 

stoklarını imha etmek ya da sözleşmenin amacına aykırı düşmeyen nedenlerle 

tüketmek, işaretlemek veya sürekli olarak etkisiz hale getirmek için gerekli tedbirleri 

alacaktır. 

 

  Bunun yanı sıra her taraf devlet, bu sözleşmenin kendisi bakımından yürürlüğe giriş 

tarihinden itibaren, kendi ülkesinde bulunabilecek, askeri ya da polis fonksiyonlarını 

icra eden makamlarının elinde tutulan ve usulüne uygun resmi askeri cihazların 

tamamlayıcı bir parçası olarak birleştirilmeyen işaretlenmemiş patlayıcı stokları 

dışındaki patlayıcıların- yukarıda belirtilen durumdakiler hariç olmak üzere- kendi 

ülkesinde mümkün olan en kısa zamanda imhasını sağlamakla ve sözleşmenin 
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kendisi bakımından yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üretilmiş olan, sözleşmenin 

teknik ekinin birinci kısmının ikinci paragrafında belirtilmeyen işaretlenmemiş 

patlayıcıların, ülkesinde mümkün olan en kısa zamanda imhasını sağlamak için 

gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

 

 1997’de kabul edilen “Terörist Bombalamalarının Bastırılmasına İlişkin Uluslararası 

Sözleşme”nin girişinde, patlayıcılar veya diğer öldürücü araçlarla gerçekleşen terör 

saldırılarının artarak yaygınlaştığına ve mevcut çok taraflı yasal düzenlemelerin  bu 

saldırılara yeterince yanıt veremediğine dikkat çekilmektedir. Bu tür terörizm 

eylemlerinin önlenmesi ve faillerinin kovuşturulması ve cezalandırılması için etkin 

ve pratik önlemlerin tasarlanması ve kabul edilmesinde devletler arasındaki 

uluslararası işbirliğinin artırılmasına acil ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.66 

 

 Sözleşmenin 2. maddesine göre herhangi bir kişi, ölüm ya da ciddi fiziksel 

yaralamaya neden olmak veya tahribinin, önemli ölçüde ekonomik zarar yaratacağı 

ya da yaratmasının muhtemel olacağı türdeki bir alanın, tesisin ya da sistemin büyük 

ölçüde tahribatına yol açmak amacıyla hukuka aykırı ve kasıtlı olarak, bir kamu 

kullanımına açık alan, bir devlet ya da hükümet tesisi, bir kamu ulaşım sistemi ya da 

bir altyapı tesisinin içinde veya karşısında bir patlayıcıyı ya da diğer öldürücü bir 

aracı yönlendirir, yerleştirir, ateşler ya da patlatırsa suç işlemektedir.67 Suç kabul 

                                                 
66  Söz konusu sözleşmeyle ilgili görüşmelerin başlatılması girişimi ABD tarafindan, Suudi 
Arabistan’daki Khobar şehrinde bulunan Amerikan askeri personelinin lojman olarak kullandığı 
Khobar Kuleleri civarında 25 Haziran 1996’da bir kamyonun patlatılması sonucu 20 kişinin ölümü, 
372 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olaydan sonra başlatılmıştır. Bunların dışında Aum Shinrikyo 
tarafindan 20 Mart 1995’te Tokyo metrosunun ceşitli hatlarına yapılan sarin gazı salınımı sonucu 5 
kişinin ölümü ve 575 kişinin yaralanması ; 15 Haziran 1996’da IRA tarafindan Manchaster’in 
merkezindeki bir alışveriş alanında patlatılan bir bomba sonucu 200 kişinin yaralanması ; 4 Eylül 
1997’de Hamas tarafindan Kudüs’ün merkezinde patlatılan bomba soncunda 7 kişinin ölüp, 170 
kişinin yaralanması ile sonuçlanan bu tür bombalama olayları da sözleşmenin hazırlanmasında 
etkendir. S. Witten, « The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings ‘ 92 
AJIL 774,1998. Aktaran. Saul, Defining terrorism.., op.cit., p.131 ; Roben, op.cit., p.796  
Bassiouni’ye göre de 7 Ağustos 1998’de Kenya ve Tanzanya’daki ABD büyükelçiliklerine El Kaide 
tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu 200 kişinin ölümü ve 1000’den fazla kişinin yaralanması 
olayı, devlet ve hükümet tesislerine karşı düzenlenen ‘terörist saldırıları’ suç olarak düzenleyen 
sözleşmenin kabulünü hızlandırmıştır .Cherif Bassiouni, « Assessing terrorism into the new 
millenium », op.cit., p.7 
67  Röben’e göre sözleşme bomba ya da benzer patlayıcı araçların hukuka aykırı kullanımını suç 
olarak düzenlerken, aynı zamanda örneğin biyolojik ve kimyasal araçların hukuka aykırı ve kasıtlı 
olarak salınımını da kapsamı altına almaktadır. Röben, op.cit., p.796 
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edilen bu eylemlerden herhangi birini işlemeye teşebbüs de sözleşmede suç olarak 

düzenlenmektedir. 

 

  Bunun yanı sıra sözleşme, yukarıda sayılan suçlardan herhangi birine suç ortağı 

olarak katılmayı, bu suçlardan birini işlemek için diğerlerini örgütlemeyi veya 

yönlendirmeyi ya da ortak bir amaçla faaliyette bulunan kişilerden oluşan bir grup 

aracılığıyla, herhangi bir diğer yolla, bu suçlardan birinin veya birkaçının 

işlenmesine herhangi bir şekilde katkıda bulunmayı da suç olarak düzenlemektedir. 

Gruba kasıtlı olarak yapılan bu katkı ya grubun genel suç faaliyetlerini ilerletmek 

veya grubun amacını gerçekleştirmek amacıyla yapılmalı ya da grubun söz konusu 

suç veya suçları işlemeye yönelik amacı bilinerek yapılmalıdır. 

 

 Sözleşmenin 4. maddesine göre her taraf devlet, 2.maddede düzenlenen bu suçları 

kendi iç hukukunda suç olarak düzenlemek ve bu suçların ağır niteliğini hesaba 

katarak bunlara uygun cezaları vermek için gereken tedbirleri alacaktır. 

Sözleşme’nin 5. maddesine göre her taraf devlet, özellikle kamuoyunda veya bir grup 

insan ya da belirli insanlarda bir “terör durumu” yaratma amacı ve hesabı ile işlenen, 

bu sözleşme kapsamı içindeki suçların; siyasi, felsefi, ideolojik, ırksal, etnik, dini 

veya başka benzer nitelikte bir düşünce ile hiçbir durumda haklı kılınmamasını ve bu 

suçların ağır niteliğine uygun cezalarla cezalandırılmasını sağlamak için gerekli 

gördüğü- uygun olduğu ölçüde iç mevzuatını da içeren- tedbirleri alacaktır.  

 

Sözleşmenin 8. maddesinde aut dedere aut judicare ilkesi düzenlenmektedir. 11. 

maddesinde ise sözleşmenin 2. maddesinde düzenlenen hiçbir suçun, suçluların 

iadesi ya da adli yardımlaşma bakımından, bir siyasi suç veya bir siyasi suç ile 

bağlantılı bir suç ya da siyasi nedenlerden esinlenmiş bir suç olarak 

değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir. Buna göre, bu tür bir suç esas alınarak 

yapılan bir iade ya da adli yardımlaşma talebi, salt siyasi bir suçla ilgili olduğu ya da 

siyasi bir suçla bağlantılı bir suç olduğu ya da siyasi nedenlerden esinlenmiş bir suç 

olduğu gerekçesiyle reddedilemez. 
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 Bununla birlikte sözleşmenin 12. maddesi, siyasi suç argümanının, iade talebinin 

reddedilmesi için öne sürülemeyeceğini düzenleyen sözleşmenin 8. maddesine bir 

istisna getirmektedir. Buna göre her taraf devlet, sözleşmenin 2. maddesindeki 

suçlara dayandırılarak kendisine yapılan iade ya da karşılıklı adli yardımlaşma 

talebinin; kişinin, ırkından, dininden, milliyetinden, etnik kökeninden ya da siyasi 

görüşlerinden ötürü kovuşturulması ya da cezalandırılması amacıyla yapıldığına 

inanması veya talebin yerine getirilmesinin, bu sebeplerin herhangi birinden dolayı 

kişinin konumuna zarar verebileceğine inanması için önemli sebeblere sahip 

bulunuyorsa, sözleşmedeki hiçbir hüküm iade etme ya da karşılıklı adli yardımda 

bulunma yükümlülüğü verecek şekilde yorumlanmayacaktır. 

 

 1999’da kabul edilen “Terörizmin Finansmanının Bastırılmasına  İlişkin Uluslararası 

Sözleşme” ise her ne kadar terörizmin finansmanının engellenmesi ve ortadan 

kaldırılmasını konu alan bir sözleşme olarak, belirli bir terörist eylemi konu alan 

uluslararası sözleşmeler arasında sayılsa da -diğer uluslararası sözleşmeler ile 

karşılaştırıldığında- özellikle ikinci maddesinde düzenlenen suç tanımı ve suç 

tanımlama tekniği ile farklı niteliğe sahip, sui generis bir sözleşme olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

 

  Sözleşmenin girişinde, terörizmin finansmanının uluslararası toplumun tümünü 

ilgilendiren ciddi nitelikte bir konu olduğu, uluslararası terörizm eylemlerinin 

sayısının ve yaratacağı tehlikenin teröristlerin elde edebildikleri finansmana bağlı 

olduğu ve mevcut çok taraflı hukuki belgelerin açıkça bu tür bir finansmanı ele 

almadıkları tespitlerine yer verilmektedir. Bu nedenle, terörizmin finansmanının 

engellenmesi ve terörizm faillerinin kovuşturulması ve cezalandırılması yoluyla 

terörizmin ortadan kaldırılması için etkili önlemlerin tasarlanması ve kabulünde 

devletler arasında uluslararası işbirliğinin arttırılmasının acil bir ihtiyaç olduğu işaret 

edilmektedir. 

 

Sözleşmenin 2. maddesinin 1(a) fıkrasına göre herhangi bir kişi, herhangi bir yolla, 

doğrudan veya dolaylı olarak, hukuka aykırı ve kasıtlı olarak; sözleşme ekinde yer 

alan sözleşmelerden birinin kapsamında yer alan ve tanımlanan, suç oluşturan  bir 



 34

eylemin gerçekleştirilmesinde  tamamen veya kısmen  kullanılması amacıyla ya da 

kullanılacağını bilerek fon sağlar veya toplarsa suç işlemektedir.68 Sözleşmenin 23. 

maddesi ise sözleşme ekinde belirtilen dokuz uluslararası sözleşmeden oluşan 

listenin diğer ilgili andlaşmaların eklenmesi suretiyle değiştirilebileceğini 

bildirmektedir. 

 

Galicki, bu durumun, sözleşmenin belirli bir terörist eyleme ilişkin niteliğinin 

güçlendirilmesi olarak ifade edilebileceğini belirtmektedir. Ancak sözleşmenin 

2.maddesinin 1(b) fıkrasında yer alan tanım, bu tür bir sözleşme içinde yer almasına 

rağmen, bu kaygıların önüne geçecek niteliktedir.69 

 

   Buna göre, herhangi bir kişi, herhangi bir yolla, doğrudan veya dolaylı olarak, 

hukuka aykırı  ve kasıtlı olarak; niteliği veya kapsamı itibariyle bir halkı korkutmak 

veya bir hükümeti ya da uluslararası örgütü herhangi bir eylemi yapmaya veya 

yapmaktan kaçınmaya zorlamak amacını güden, bir sivili ya da bir silahlı çatışma 

durumunda çatışmaya aktif olarak (dogrudan) katılmayan herhangi başka bir kişiyi 

öldürmeyi veya ağır şekilde fiziksel zarar vermeyi amaçlayan, diğer fiillerden 

herhangi birinin gerçekleştirilmesinde tamamen veya kısmen  kullanılması amacıyla 

ya da kullanılacağını bilerek fon sağlar veya toplarsa suç işlemektedir. 

 

 Saul’a göre sözleşme, diğer belirli bir terörist eylemi konu alan uluslararası 

sözleşmelerde bulunan, eylemin zorlayıcı olması fikrine, korkutma ya da gözdağı 

verme niteliğini de katarak, asli bir terörizm tanımı vermek hususunda en çok mesafe 

                                                 
68 Sözleşme ekinde belirtilen dokuz sözleşme şunlardır: Hava Araçlarının Hukuka Aykırı Olarak Ele 
Geçirilmesinin Bastırılmasına İlişkin Sözleşme, Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı 
Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin Sözleşme, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren 
Havaalanlarındaki Hukuka Aykırı Şiddet Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin Protokol, Diplomasi 
Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve 
Cezalandırılması Sözleşmesi, Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme, Nükleer Maddelerin 
Fiziksel Korunmasına İlişkin Sözleşme, Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin 
Bastırılmasına İlişkin Sözleşme, Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı 
Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin Protokol, Terörist Bombalamalarının Bastırılmasına 
İlişkin Uluslararası Sözleşme. 
69 Zdzislaw Galicki, “International Law and Terrorism”, American Behavioral Scientist, Vol.48, 
No.6, 2005, p.746 
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kaydedendir.70  Heikkila’ya göre de sözleşmenin b paragrafında yer verdiği, bu genel 

terörizm tanımı tarihi niteliktedir.71 Bu maddeye dayanılarak, sözleşmenin, tüm terör 

eylemlerini kapsayan bir sözleşme olduğu ileri sürülebilir. Ancak sözleşmenin suçun 

faili bakımından, özellikle terörizmi finanse edenler üzerinde odaklanması, sui 

generis sektörel bir sözleşme olduğunu ortaya koymaktadır.72 

 

   Sözleşmeye göre, bir fiilin 2.maddenin birinci paragrafında düzenlenen bir suçu 

oluşturması için, bu paragrafda yer alan bir suçun işlenmesi için fiilen kullanılmış 

olması gerekli değildir. 2. maddenin birinci paragrafında düzenlenen suçlardan birini 

işlemeye teşebbüs etmek de suç olarak düzenlenmektedir.  

 

 Bunların yanı sıra, herhangi bir kişi yukarıda sayılan suçlardan birinin işlenmesine 

suç ortağı olarak katılırsa, bu suçun işlenmesi icin diğerlerini örgütler veya 

yönlendirirse ya da ortak bir amaçla faaliyette bulunan kişilerden oluşan bir grup 

aracılığıyla, bu suçlardan birinin veya birkaçının işlenmesine katkıda bulunursa suç 

işlemektedir. Gruba kasıtlı olarak yapılan bu katkı ya grubun genel suç faaliyetlerini 

ilerletmek veya grubun amacını gerçekleştirmek amacıyla yapılmalı ya da grubun 

söz konusu suç veya suçları işlemeye yönelik amacı bilinerek yapılmalıdır. 

 

 Sözleşmenin 4. maddesine göre her taraf devlet, 2. maddede düzenlenen suçları 

kendi iç hukukunda suç olarak düzenlemek, ve bu suçların ağır niteliğini hesaba 

katarak bunlara uygun cezaları vermek için gerekli önlemleri alacaktır. Sözleşmenin 

10. maddesinde aut dedere aut judicare ilkesi; 13. maddesinde 2. madde kapsamında 

yer alan suçların vergi suçu olarak değerlendirilip iade ya da karşılıklı adli yardım 

talebinin bu sebeple reddedilemeyeceği düzenlenmektedir. 14. maddede de aynı 

şekilde bu suçların siyasi suç olarak değerlendirilip, iade ya da karşılıklı adli yardım 

talebinin reddedilemeyeceği düzenlenmektedir. 

  

                                                 
70 Saul, Defining terrorism in international law, op.citt., p.137 
71 Heikkila, op.cit., p.18 
72 Roberto Lavalle, “The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism”, 
Zeitschrift für auflandishes öffentlisches Recht und Völkerrecht, No. 60/2, p.492 : Aktaran Heikkila, 
loc.cit. 
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  Terörist Bombalamalarının Bastırılması Sözleşmesi’nde olduğu gibi, bu sözleşmede 

de siyasi suç argümanının iade talebinin reddedilmesi için öne sürülemeyeceğini 

düzenleyen 14. maddeye bir istisna getirilmektedir. Buna göre, her taraf devlet, 

sözleşmenin 2. maddesindeki suçlara dayandırılarak kendisine yapılan iade ya da 

karşılıklı adli yardımlaşma talebinin; kişinin, ırkından, dininden, milliyetinden, etnik 

kökeninden ya da siyasi görüşlerinden ötürü kovuşturulması ya da cezalandırılması 

amacıyla yapıldığına veya talebin yerine getirilmesinin, bu sebeplerin herhangi 

birinden dolayı kişinin konumuna zarar verebileceğine inanması için yeterli sebebe 

sahip bulunuyorsa, iade ya da karşılıklı adli yardımda bulunma talebini 

reddedebilecektir. 

 

  Bunun yanı sıra, diğer belirli bir terörist eylemi konu alan uluslararası 

sözleşmelerden farklı olarak, terörizmin finansmanının ortadan kaldırılması 

sözleşmesinin 5. maddesinde, tüzel kişilerin de terörizmin finansmanından sorumlu 

tutulabilecekleri belirtilmektedir.  Bu maddeye göre, taraf devlet, iç hukuk ilkelerine 

uygun olarak, kendi ülkesinde yerleşmiş olan veya kendi kanunlarına göre kurulmuş 

olan bir tüzel kişiligin yönetiminden ve denetiminden sorumlu olan bir kişi, bu 

sıfatıyla, 2. maddede belirtilen bir suçu işlediginde, o tüzel kişiliğin sorumlu 

tutulabilmesi için gerekli olan önlemleri alacaktır. Cezai, hukuki ya da idari 

olabilecek olan bu sorumluluk, suçu işlemiş olan bireylerin cezai sorumluluğunu da 

ortadan kaldırmamaktadır. Her taraf devlet, bu türden bir suç ile sorumlu tutulan 

tüzel kişiliklerin, etkili, orantılı ve caydırıcı nitelikte cezai, hukuki veya idari 

yaptırımlara tabi tutulmalarını sağlayacaktır. Bu yaptırımlar parasal nitelikteki 

yaptırımları da içerebilmektedir. 
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2. Bölgesel Sözleşmeler 
 

 

 a. Amerikan Devletleri Örgütü 
 

 

  Amerikan Devletleri Örgütü’nün Washington D.C.’de 1971 yılında kabul ettiği, 

Bireylere Karşı Suçlar ve Bu Suçlarla Bağlantılı Şantaj veya Tehditle Çıkar Sağlama 

Şeklinde Gerçekleşen Uluslararası Öneme Sahip Terörizm Eylemlerinin Önlenmesi 

ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin girişi, BM Genel Kurulu’nun 1970 tarihli 

kararında, özellikle bireylerin kaçırılması ve bu suçla bağlantılı şantaj veya tehditle 

çıkar sağlamaya ilişkin terörizm eylemlerinin, ciddi nitelikteki ortak suç olarak 

değerlendirildiğini işaret etmektedir.  

 

  Uluslararası hukukta özel korumaya tabi olan kişilere karşı suç teşkil eden 

eylemlerin sıklıkla gerçekleştiğine dikkat çekildikten sonra, bu eylemlerin devletler 

arasındaki ilişkilerde yaratacakları sonuçlar nedeniyle uluslararası öneme sahip 

oldukları, bu eylemlerin önlenmesi ve cezalandırılmasında işbirliğini geliştirecek 

genel standartların kabulünün önemi vurgulanmaktadır. 

 

  Sözleşmenin 1. maddesine göre sözleşmeci devletler, devletin uluslararası hukuk 

uyarınca özel korumada bulunma yükümlülüğü atında bulunduğu kişilere karşı 

gerçekleştirilen, özellikle kaçırma, cinayet ve bu kişilerin yaşamlarına ya da fiziksel 

bütünlüklerine karşı diğer saldırılar (assault) ve de bu suçlarla bağlantılı şantaj veya 

tehditle çıkar sağlama gibi terörizm eylemlerinin önlenmesi ve cezalandırılması için 

 -kendi kanunlarında ve özellikle bu sözleşmede düzenlenen- etkili olabileceğini 

düşündükleri her türlü önlemi alarak, kendi aralarında işbirliğine gitmeyi taahhüt 

eder. 

 

Sözleşmenin 2. maddesi’ne göre ise devletin uluslararası hukuk uyarınca özel 

korumada bulunma yükümlülüğü atında bulunduğu kişilere karşı gerçekleştirilen 
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kaçırma, cinayet ve bu kişilerin yaşamlarına ya da fiziksel bütünlüklerine karşı diğer 

saldırılar veya bu suçlarla bağlantılı şantaj veya tehditle çıkar sağlama gibi terörizm 

eylemleri, saiklerine bakılmaksızın, uluslararası öneme sahip ortak suçlar olarak 

değerlendirilecektir. Bu maddelerden de anlaşılacağı gibi sözleşme genel bir terörizm 

tanımı vermemekte, özellikle kaçırma, cinayet vb. bazı terör eylemlerine atıfta 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sözleşme, terör eylemleri mağdurlarını özellikle 

uluslararası korumaya tabi olan kişilerle sınırlı tutmaktadır. 

 

  Sözleşmenin 3.maddesi, 2. maddede düzenlenen suçlardan herhangi birine ilişkin 

suçlanan  ya da mahkum olan kişinin iadeye tabi tutulacağını bildirmektedir. Ancak 

söz konusu eylemlerin niteliğini tayin etme ve sözleşme standartlarının uygulanabilir 

olup olmadığına karar verme sorumluluğu, münhasıran, bu tür kişilerin yargı yetkisi 

ya da koruması altında bulunduğu devlete ait olmaktadır. 

 

 Sözleşmenin 5. maddesinde ise  2. maddede yer alan suçlardan herhangi birine 

ilişkin olarak kendisine yapılan iade talebini -iadesi istenilen kişinin vatandaşı olması 

veya anayasal ya da yasal birtakım engeller nedeniyle- kabul etmeyen devletin söz 

konusu eylemi kovuşturma yükümlülüğü altında olduğu bildirilmektedir. 

 

Sözleşmenin 8.maddesinde ise 2. maddede yer alan suçların önlenmesi ve 

cezalandırılması için sözleşmeci devletlerin kabul ettikleri yükümlülükler 

sıralanmaktadır. Buna göre taraf devletler, kendi ülkelerinde, başka bir sözleşmeci 

devletin ülkesinde işlenmek üzere sözleşmenin 2. maddesinde yer alan suçların 

hazırlanmasını önlemek için kendi kanunlarına uygun olarak ve kendi yetkileri 

dahilindeki her önlemi alacaklardır. 2. maddede belirtilen kişileri korumak için etkili 

idari önlemleri gözönünde bulunduracak ve bilgi alışverişinde bulunacaktır. 

Özgürlüğünden yoksun bırakılan her kişiye, sözleşmenin uygulanması yoluyla, 

kendini savunması için her hak garanti edilecektir. Taraf devletler, sözleşmede yer 

alan suç teşkil eden eylemleri, halihazırda dahil değilse, kendi ceza kanunlarına dahil 

etmeye çalışacak ve sözleşmede yer alan suç eylemlerine ilişkin iade taleplerine, en 

kısa sürede uyacaklardır. 
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  2002’de kabul edilen Terörizme Karşı Amerikalararası Sözleşme’nin girişinde, 

terörizmin, tüm devletleri ilgilendiren ciddi nitelikte suç teşkil eden bir olgu olduğu; 

demokrasiye saldırıda bulunduğu; insan hakları ve temel özgürlüklerden 

faydalanılmasını engellediği; devletlerin güvenliğini tehdit ettiğini; toplumun 

tümünün temellerini istikrarsızlaştırıp, zayıflattığını; bölgedeki devletlerin ekonomik 

ve sosyal kalkınmasına ciddi olarak etkide bulunduğu belirtilmektedir.  

 

Amerikalararası Demokratik Şart’ta, taraf devletlerin, temsilci demokrasinin 

savunulması ve geliştirilmesine yönelik taahhütte bulundukları ve hiçbir demokratik 

devletin, terörizmin demokratik kurumlar ve özgürlükler karşısında ortaya koyduğu 

açık tehdit karşısında kayıtsız kalamayacağının bildirildiği hatırlatılmaktadır. 

 

Yarımküredeki demokratik değerlerin, özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğü kuralının 

-bunlar terörizme karşı yapılan mücadeledeki zorunlu ögelerdir- korunması için 

terörizme  karşı yapılan mücadelenin,  ulusal ve uluslararası hukuk, insan hakları ve 

demokratik kurumlara bütünüyle riayet edilerek gerçekleştirilmesi gerektiği 

bildirilmektedir. 

 

Terörizme Karşı Amerikalararası Sözleşme’nin kabulü, onaylanması ve etkili 

uygulanmasının uluslararası hukukun kodifikasyonuna ve kademeli gelişmesine 

katkıda bulunacağı belirtilmekte;  terörizm için  fon sağlamanın kesilmesinde etkili 

bir eylemin önemi ve karapara aklama alanında yetkili olan uluslararası 

kişiliklerle/varlıklarla -özellikle Amerikalararası Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 

Denetimi Komisyonuyla (CICAD)- koordineli eylemde bulunmanın önemi işaret 

edilmektedir. 

 

Terörizmin ortadan kaldırılması amacıyla, terörizme karşı yeni bölgesel işbirliği 

biçimlerinin oluşturulması ve güçlendirilmesinin aciliyeti bildirilmekte ve de 

terörizmle mücadeleye ilişkin mevcut uluslararası hukuk belgelerinin- bunlara, 

Terörizme karşı Amerikalararası Sözleşme’nin metni için değerlendirilen 10 

uluslararası hukuk belgesinin yanı sıra 1971 tarihli Bireylere Karşı Suçlar ve Bu 

Suçlarla Bağlantılı Şantaj veya Tehditle Çıkar Sağlama Şeklinde Gerçekleşen 
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Uluslararası Öneme Sahip Terörizm Eylemlerinin Önlenmesi ve Cezalandırılması 

Sözleşmesi, 1963 tarihli Tokyo Sözleşmesi ve 1991 tarihli Plastik Patlayıcıların 

Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesi dahildir- önemi işaret edilmektedir. 

 

 Sözleşmenin konusu ve amaçlarına ilişkin 1. maddede, sözleşmenin amacının 

terörizmin önlenmesi, cezalandırılması ve ortadan kaldırılması olduğu belirtilmekte; 

bu amaçla, taraf devletlerin, sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, gerekli 

önlemleri  almayı ve kendi aralarındaki işbirliğini güçlendirmeyi kabul ettikleri 

bildirilmektedir. Uygulanabilir uluslararası belgelere ilişkin 2. maddede ise 

sözleşmedeki suçların, bu maddede belirtilen on uluslararası sözleşmede yer alan  

suçlar anlamını taşıdığı belirtilmektedir.73 

 

Taraf devletler, kendi anayasalarının hükümlerine uygun olarak, henüz taraf 

olmadıkları bu uluslararası belgelere taraf olmaya ve ulusal mevzuatlarında bu  

belgelerde yer alan suçlara ilişkin cezaların belirlenmesi de dahil olmak üzere, bu  

belgelerin etkili bir biçimde uygulanması için gerekli önlemleri almaya 

çalışacaklardır.74 

 

 Terörizmin finansmanının önlenmesi, bununla mücadele edilmesi ve terörizmin 

finansmanının ortadan kaldırılmasına ilişkin 4. maddede ise her taraf devletin 

terörizmin finansmanının önlenmesi, bununla mücadele edilmesi, terörizmin 

finansmanının ortadan kaldırılması ve bunlar için etkili bir uluslararası işbirliğinin 

sağlanması için yasal ve düzenleyici bir rejim oluşturacağı bildirilmektedir.75 

                                                 
73  Hava Araçlarının Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesinin Bastırılmasına İlişkin Sözleşme, Sivil 
Havacılığın Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin Sözleşme; Diplomasi 
Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve 
Cezalandırılması Sözleşmesi, Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme; Nükleer Maddelerin 
Fiziksel Korunmasına İlişkin Sözleşme; Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren 
Havaalanlarındaki Hukuka Aykırı Şiddet Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin Protokol; Denizde Seyir 
Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin Protokol; Terörist 
Bombalamaların Bastırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme; Terörizmin Finansmanının 
Bastırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme. 
74 m.3 
75 Söz konusu rejim bankalar, diğer finansal kurumlar ve özellikle terörist eylemlerin finansmanı için 
kullanılmaya elverişli görülen diğer varlıklar (entity) icin kapsamlı bir ulusal düzenleyici ve 
denetleyici rejim olacaktır. Bu rejim tüketicinin tespitine, islemlerin kaydının tutulmasına ve şüpheli 
ya da olagandışı işlemlerin rapor edilmesine önem verecektir. Paranın (nakidin), kıymetli evrak 
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 Sözleşmenin 5. maddesi, sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen uluslararası 

belgelerde yer alan suçların herhangi birinin işlenmesini kolaylaştırmak üzere 

kullanılan ya da bu suçların işlenmesini finanse etmek için kullanılan ya da kullanma 

amacı taşıyan herhangi bir fonun veya diğer aktiflerin olası müsaderesi ve bunlara el 

konulması/müsadere edilmesi amacıyla bu fonların ve diger aktiflerin tespit edilmesi, 

dondurulması veya zaptı için gerekli olan tedbirlerin her taraf devletçe, kendi ulusal 

hukukunda düzenlenen usuller uyarınca, alınacağını belirtmektedir. 

 

  Siyasi suç istisnasının uygulanamazlığına ilişkin sözleşmenin 11. maddesinde ise 

suçluların iadesi ya da adli yardımlaşma amaçları bakımından, sözleşmenin 2. 

maddesinde belirtilen uluslararası belgelerde düzenlenen hiçbir suçun, bir siyasi suç 

veya bir siyasi suç ile bağlantılı bir suç ya da siyasi nedenlerden esinlenmiş bir suç 

olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir. Buna göre yapılan bir iade veya adli 

yardımlaşma talebi, salt siyasi bir suçla ilgili olduğu ya da siyasi bir suçla bağlantılı 

bir suç olduğu ya da siyasi nedenlerden esinlenmiş bir suç olduğu gerekçesiyle 

reddedilemez. 

 

 Aynı şekilde mülteci statüsünün reddine ilişkin 12. madde ve sığınma talebinin 

reddine ilişkin 14. maddeye göre de eğer taraf devlet, herhangi bir kişinin, 

sözleşmenin 2. maddesinde listelenen uluslararası belgelerde öngörülen suçlardan 

birini işlediğini düşünmesini/inanmasını sağlayacak  ciddi/makul nedenlere sahipse, 

ulusal ve uluslararası hukukun ilgili hükümleri ile uygun olarak, söz konusu kişiye 

mülteci statüsü/sığıma hakkı verilmemesi için uygun önlemleri alacaktır. 

 

                                                                                                                                          
hamillerinin ve digerdeğerlerin sınıraşan hareketlerini ortaya çıkarmak ve bunları izlemek, kontrol 
etmek icin önlemler içerecektir. 2. maddede belirtilen uluslararası belgelerde yer alan suçlarla 
mücadele etmekle görevli olan yetkili makamların, ulusal hukukta düzenlenen koşullar dahilinde, 
ulusal ve uluslararası düzeyde işbirligi yapma ve enformasyon paylaşımında bulunma yeterliğine 
sahip olmasını sağlayıcı önlemler alınacaktır. Bu amacla her taraf devlet, kara para aklama ve terörist 
finansmanına ilişkin bilginin toplanması, analizi ve yayılmasi için ulusal merkez olarak hizmet edecek 
bir finansal istihbarat birimi kuracak ve işletecektir ve Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreteri’ni 
de bu birim hakkinda bilgilendirecektir. 
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Ayrımcılık yasağına ilişkin 14. maddeye göre ise kendisine karşılıklı adli 

yardımlaşma talebi yapılan devlet, söz konusu talebin, kişinin ırkından, dininden, 

milliyetinden, etnik kökeninden ya da siyasi görüşlerinden ötürü kovuşturulması ya 

da cezalandırılması amacıyla yapıldığına inanması veya talebin yerine getirilmesinin, 

bu sebeplerin herhangi birinden dolayı kişinin konumuna zarar verebileceğine 

inanması için önemli/esaslı sebeblere sahip bulunuyorsa, sözleşmedeki hiçbir hüküm 

karşılıklı adli yardımda bulunma yükümlülüğü verecek şekilde yorumlanmayacaktır. 

 

 İnsan haklarına ilişkin 15. maddede ise sözleşmeye taraf devletlerin yerine 

getirdikleri önlemlerin, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklerine 

bütünüyle riayet edilerek uygulanacağı belirtilmektedir. Bu sözleşmedeki hiçbir 

hüküm, devletlerin ve bireylerin -özellikle BM Şartı, Amerikan Devletleri Örgütü 

Şartı, uluslararası insancıl hukuk, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası 

mülteci hukuku olmak üzere- uluslararası hukuktaki diğer hak ve yükümlülüklerini 

etkileyecek biçimde yorumlanmayacaktır.  

 

 

b. Avrupa Konseyi 
 

 

   Avrupa Konseyi çerçevesinde terörizme ilişkin olarak hazırlanan ilk sözleşme 

Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesidir. Sözleşmenin 

hazırlanmasına ilişkin sürecin başlamasında, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi’nin 

(Consultative Assembly) 1973 tarihli 703  sayılı uluslararası terörizmle ilgili 

tavsiyesi önemlidir. Bu tavsiyede, uluslararası terör eylemlerinin, nedenlerine 

bakılmaksızın, masum insanların öldürülmesine yol açan veya onların hayatlarını 

tehlikeye sokmayı içeren bir suç olarak cezalandırılması gerektiği işaret 

edilmektedir. Bakanlar Komitesi’ne siyasi suç kavramına ortak bir tanım oluşturmak 

amacıyla üye devlet hükümetlerine davette bulunması çağrısı yapılmaktadır.76 

 

                                                 
76 Explanatory Report  on the European Convention on the Suppression of Terrorism, par.1 
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 Bakanlar Komitesi,  bu tavsiyeyi inceledikten sonra kabul ettiği 24 Ocak 1974 tarihli 

(74) 3 sayılı uluslararası terörizme ilişkin kararında, üye devletlerin hükümetlerine, 

terör eylemleri nedeniyle mahkum olan ya da suçlanan kişilerin iade taleplerini ele 

alırken bazı ilkeleri göz önüne almaları tavsiyesinde bulundu. Buna göre bazı suçlar 

- kullandıkları yöntemler ya da saikleriyle bağlantılı sonuçları bakımından- o kadar 

nefret vericiydi ki bu suçları, iadenin mümkün olmadığı siyasi suç kapsamında 

sınıflandırmak haklı görülemezdi. Dolayısıyla iade talebi alan devletler, bu 

eylemlerin özel ağırlığını göz önüne almalıydı. Devlet, iade talebini reddettiği zaman 

ise söz konusu konu, yetkili makamları tarafından kovuşturulmalıydı.77 

 

 22 Mayıs 1975 yılında Obernai’de toplanan Avrupa Konseyi üyeleri adalet bakanları 

da terörizm eylemlerinin, artık Konseye ait bir iç sorun teşkil ettiğini; Avrupa 

Konseyi’ne üye devletlerde özel siyasi amaçlarla işlendiğini belirtti. Bu eylemlerin, 

hukukun üstünlüğünü hedef alma ve demokratik kurumları paralize etme yoluyla 

devletin varlığını tehdit edebileceğine dikkat çekilerek, bu konuda eylem çağrısında 

bulunuldu.78 

 

Bu gelişmeler sonucunda Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Suç 

Sorunlarına ilişkin Avrupa Komitesi’nin (SSAK) yetkisi altında bulunan hükümet 

uzmanlarından oluşan bir komite tarafından hazırlandı. Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi tarafından onaylanarak, 27 Ocak 1977 tarihinde imzaya açıldı ve 4 Ağustos 

1978 yılında da yürürlüğe girdi. 

 

Sözleşmenin temel amacı Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin kabul ettiği suçluların 

iadesi ya da karşılıklı adli yardıma ilişkin mevcut düzenlemeleri tamamlayarak ve 

gerektiğinde değiştirerek terörizmin bastırılmasına yardımcı olmaktır.79 Bu 

düzenlemeler içinde 13 Aralık 1957 tarihli Suçluların İadesine İlişkin Avrupa 

Sözleşmesi ile 20 Nisan 1959 tarihli Suça ilişkin Konularda Karşılıklı Adli Yardıma 

İlişkin Avrupa Sözleşmesi yer almaktadır. Sözleşme, terörizm eylemleri nedeniyle 

                                                 
77 Ibid., par..2 
78 Ibid., par.3 
79 Ibid.,par.11 
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mahkum olan ya da suçlanan kişilerin iadesi olasılığı hususunda mevcut uluslararası 

sözleşmelerde varolan ciddi boşluğu, iade talebinde bulunulan devletin iade talebini 

kabul etmemek için suçun siyasi nitelikte olduğunu öne sürme imkanını ortadan 

kaldırarak ya da sınırlandırarak doldurmayı amaçlamaktadır.80 

 

Sözleşmenin başlangıcında, terörizm eylemlerindeki artışın neden olduğu kaygının 

farkında olunduğu; bu tür eylemleri işleyenlerin kovuşturmadan ve cezalandırmadan 

kaçmamalarını sağlamak için etkili önlemlerin alınmasının arzulandığı belirtilmekte; 

suçluların iadesinin bu sonuca ulaşmak için özellikle etkili bir önlem olduğu 

bildirilmektedir. 

 

 Sözleşmenin 1. maddesine göre sözleşmeci devletler arasında suçluların iadesinin 

amaçları bakımından bu maddede belirtilen suçlardan hiçbiri siyasi bir suç veya 

siyasi bir suçla bağlantılı bir suç ya da siyasi saiklerden esinlenmiş bir suç olarak 

kabul edilmeyecektir. Bu suçlar şunlardır: Hava Araçlarının Hukuka Aykırı Olarak 

Ele Geçirilmesinin Bastırılmasına İlişkin La Haye Sözleşmesi kapsamına giren bir 

suç; Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına 

İlişkin Montreal Sözleşmesi kapsamına giren bir suç; diplomasi ajanları da dahil 

olmak üzere uluslararası korunan kişilerin özgürlüğüne, fiziksel bütünlüğüne ve 

yaşamına karşı bir saldırı içeren ciddi bir suç; adam kaçırma, rehin alma veya ciddi 

hukuka aykırı tutuklama içeren bir suç; kullanımı kişilerin hayatını tehlikeye attığı 

takdirde bomba, el bombası, roket, otomatik ateşli silah, bombalı mektup veya paket 

kullanmakla işlenen bir suç; bu sayılan suçlardan birini işlemeye teşebbüs etme veya 

bu tür bir suçu işleyen ya da işlemeye teşebbüs eden bir kişinin fiiline suç ortağı 

olarak katılma. 

 

 Sözleşme’nin 2. maddesinde ise sözleşmeci devletlerin siyasi suç olarak 

değerlendirmeyebileceği suçlar düzenlenmektedir. Bu konuda takdir yetkisi 

sözleşmeci devletindir. Buna göre bir sözleşmeci devlet, sözleşmeci devletler 

arasındaki suçluların iadesinin amacı bakımından- 1.madde kapsamına girenler 

                                                 
80 Ibid.,par.15-16 
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dışındaki- bir kişinin yaşamına, fiziksel bütünlüğüne veya özgürlüğüne karşı bir 

şiddet eylemiyle ilişkili olan ciddi bir suçu, siyasi bir suç veya siyasi suç ile 

bağlantılı bir suç ya da siyasi saiklerden esinlenilmiş bir suç olarak kabul 

etmeyebilir. Aynı hüküm -1. madde kapsamına girenler dışındaki- kişiler için 

kolektif bir tehlike yarattığı takdirde mülke karşı işlenen bir eylemle ilişkili ciddi bir 

suç için de uygulanacaktır. Bu sayılan suçlardan birini işlemeye teşebbüs etmek veya 

böyle bir suçu işleyen veya işlemeye teşebbüs eden bir kişinin fiiline suç ortağı 

olarak katılmak durumunda da aynı kural uygulanacaktır. 

 

 Bununla birlikte bu maddeleri sözleşmenin çekincelere ilişkin 13. maddesi ışığında 

okumak daha doğrudur. 13. maddeye göre herhangi bir devlet, imza tarihinde ya da 

onaylama, kabul etme ya da uygun bulma belgesini depo ederken, kendisinin siyasi 

bir suç veya siyasi bir suçla bağlantılı bir suç ya da siyasi saiklerden esinlenmiş bir 

suç olarak değerlendirdiği, 1. maddede belirtilen herhangi bir suça ilişkin iade 

talebini reddetme hakkını saklı tutuğunu bildirebilir. Ancak bu durum, devletin, 

suçun niteliğini tayin ederken- maddede açıkça belirtilen hususlar dahil olmak üzere- 

suçun herhangi bir ciddi yönünü tamamen değerlendirmeyi üstlenmesine bağlıdır. 

Maddede özellikle belirtilen hususlar şunlardır: Suçun kişilerin yaşamı, fiziksel 

bütünlükleri ya da özgürlüklerine yönelik kolektif bir tehlike yaratması; suçun, suçun 

arkasındaki saiklere yabancı olan kişileri etkilemesi ya da suçun işlenmesinde 

zalimane ya da fasit/kötü maksatlı araçların kullanılmış olmasıdır. Sözleşmenin 

açıklayıcı raporunda da belirtildiği gibi, bu unsurları değerlendiren devlet, iade 

talebini reddetmek ya da kabul etmek konusunda özgürdür.81 

 

  Sözleşmenin 5. maddesine göre kendisine iade talebi yapılan devlet, 1. ve 2. 

maddede geçen bir suç için yapılan iade talebinin; kişinin, ırkından, dininden, 

milliyetinden, etnik kökeninden ya da siyasi görüşlerinden ötürü kovuşturulması ya 

da cezalandırılması amacıyla yapıldığına veya talebin yerine getirilmesinin, bu 

sebeplerin herhangi birinden dolayı kişinin konumuna  zarar verebileceğine inanması 

                                                 
81 Ibid., par.74 
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için önemli/esaslı sebeblere sahip bulunuyorsa, sözleşmedeki hiçbir hüküm iade etme 

yükümlülüğü verecek şekilde yorumlanmayacaktır. 

 

Sözleşmenin 6. ve 7. maddelerinde aut dedere aut judicare ilkesi düzenlenmektedir. 

Bununla birlikte sözleşmenin açıklayıcı raporunda belirtildiği üzere, sözleşme, 

sözleşmeci devletlere iade etme veya kovuşturma konusunda bir genel seçim yapma 

hakkı vermemektedir. Söz konusu vakayı kovuşturması amacıyla yetkili makamlara 

iletme yükümlülüğü tali niteliktedir çünkü bu yükümlülük, iade talebinin reddi -bu 

sözleşmede düzenlenen şartlar ya da diğer ilgili sözleşme veya yasal hükümler 

uyarınca mümkündür- koşuluna bağlıdır.82 

 

 8. maddeye göre sözleşmeci devletler, 1. ve 2. maddede belirtilen suçlar bakımından 

başlatılan yargılama muameleleriyle/işlemleriyle bağlantılı cezai meselelerde 

birbirlerine en geniş kapsamlı karşılıklı yardımı sağlayacaktır. Bununla birlikte bu 

yardım sadece, siyasi bir suç veya siyasi bir suçla bağlantılı bir suç ya da siyasi 

saiklerden esinlenmiş bir suç olduğu gerekçesiyle reddedilmeyebilir. İade talebinde 

olduğu gibi karşılıklı yardım talebinde de ayrımcılık yasağı düzenlenmektedir.  

 

Sözleşme incelendiğinde, sözleşmede bir terörizm tanımı yapılmadığı görülmektedir. 

Terörizm terimi sadece sözleşmenin başlangıcında terörizm eylemlerindeki artışa 

dikkat çekilirken kullanılmaktadır. Sözleşme, taraf devletlere, sözleşmede yer alan 

suçları iç hukuklarında suç olarak düzenleme yükümlülüğü de getirmemekte, sadece 

sözleşmede yer alan suçların, suçluların iadesi amacıyla, siyasi suç olarak 

değerlendirilmeyeceğini düzenlenmektedir.83  

 

Sözleşmenin terörizme ilişkin genel bir tanım yapmaması, 1. maddede listelenen 

suçların siyasi suç kapsamında değerlendiremeyeceğini düzenleyen maddeye, 

devletlerin çekince getirebilme yetkisi ile birlikte değerlendirildiğinde, “siyasi suç” 

yine her taraf devletçe subjektif olarak ele alınabilecektir. Sözleşmede genel, objektif 

                                                 
82 Ibid., par.26 
83 Summary of the Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism, 
(çevrimiçi) http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/190.htm, 21 Ocak 2007 
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bir terörizm tanımı yapılmadığı için objektif bir siyasi suç tanımı da yapılamamakta 

ve  de ‘siyasi suç’ sübjektif değerlendirmelerin konusu olmaktadır. 

 

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nde gerçekleşen terör eylemlerinden sonra, Avrupa 

Konseyi, terörizmle mücadele alanında daha etkin önlemler almak için çalışmalara 

başladı. 8 Kasım 2001 tarihli 109. oturumunda, Bakanlar Komitesi, Avrupa 

Konseyi’ndeki terörle mücadeleye ilişkin mevcut uluslararası belgelerin etkinliğini 

arttırmak amacıyla Terörizme Karşı Uluslararası Eylemle İlgili Çok Disiplinli Grup 

(ÇDG) oluşturulmasına karar verdi. ÇDG’nin yetkileri arasında, Avrupa Konseyi’nin 

terörle mücadeleye ilişkin mevcut uluslararası belgelerinin, özellikle Terörizmin 

Bastırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin, uygulanmasının gözden geçirilmesi ve 

bu belgelerin güncellenmesi imkanının incelenmesi yer alıyordu.84 

 

Bu çalışma sonucunda 13 Şubat 2003’te Bakanlar Komitesi, Çok Disiplinli Grup’un 

hazırladığı, 1977 tarihli Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nde 

değişiklik yapan protokolü onayladı. Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Avrupa 

Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Protokol, 15 Mayıs 2003’te imzaya açıldı. Çok 

Disiplinli Grup’un üzerinde uzlaştığı hareket noktası, sözleşmenin niteliğini 

değiştirmeden sözleşmenin etkinliğini arttıracak değişiklikler getirmekti.85 

 

 Sözleşmede yapılması uygun bulunan değişiklikler protokolün başlangıcında 

belirtildi:  Sözleşmenin 1. maddesinde yer alan uluslararası sözleşmelerin listesinin 

güncelleştirmesi ve bu listenin sonradan güncelleşmesini sağlayacak kolaylaştırılmış 

bir prosedürün oluşturulması, sözleşmenin uygulanmasının takibinin güçlendirilmesi, 

çekince rejiminin gözden geçirilmesi, sözleşmenin ilgili devletlerin tümünün 

imzasına açılması. 

 

1. maddede yapılan değişiklikle sözleşmenin c,e,d,f  paragrafları değiştirilerek, 1973 

tarihli Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere 

                                                 
84 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, p.1 
85 Summary of the Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism, 
op.cit. 
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Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 1979 tarihli 

Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme, 1980 tarihli Nükleer Maddelerin 

Fiziksel Korunması Hakkındaki Sözleşme ve 1988 tarihli Uluslararası Sivil 

Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarındaki Hukuka Aykırı Şiddet Eylemlerinin 

Bastırılmasına İlişkin Protokol’de yer alan suçlar madde kapsamına alınmaktadır.  

 

 Bunun yanı sıra daha önce 1. maddede yer almayan, diğer sözleşmelerde yer alan 

suçlar da maddeye eklenmektedir. Bu sözleşmeler, 1988 tarihli Denizde Seyir 

Güvenliğine karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılması Sözleşmesi,  1988 tarihli 

Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine karşı Hukuka Aykırı 

Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin Protokol, 1997 tarihli Terörist Bombalamalarının 

Bastırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ve 1999 tarihli Terörizmin 

Finansmanının Bastırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmedir. 

 

 1. maddeye bunun yanı sıra yeni bir paragraf eklenmektedir. Maddenin birinci 

paragrafında listelenen sözleşmelerin kapsamında yer alan suçlara girmediği ölçüde- 

sözleşmeci devletler arasında suçluların iadesi amacı bakımından- aynı kuralın, 

sadece bu temel suçları işleyen faillere değil, aynı zamanda bu temel suçlardan 

herhangi birini işlemeye teşebbüs eden, bu temel suçlardan herhangi birinin 

işlenmesine veya bunlardan herhangi birinin işlenmesine teşebbüs edilmesine suç 

ortağı olarak katılan, bu temel suçlardan herhangi birinin işlenmesini örgütleyen  ya 

da diğerlerini bu temel suçlardan herhangi birini işlemeye ya işlemeye teşebbüs 

etmeye yönelten kişilere de uygulanacağı belirtilmektedir. Sözleşmenin 2. 

maddesinin 3. fıkrası da  aynı şekilde değiştirilmektedir. 

 

13. madde de düzenlenen basitleştirilmiş prosedürle ise herhangi bir sözleşmeci 

devlet ya da Bakanlar Komitesi, 1. maddenin birinci paragrafındaki anlaşmalar 

listesini güncellemek için değişiklikler önerebilir. Bu değişiklik önerileri sadece BM 

Örgütünce akdedilmiş olup, özellikle uluslararası terörizmle ilgili yürürlüğe girmiş 

anlaşmaları kapsamaktadır. 
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 Çekinceye ilişkin 16. maddede ise 15 Mayıs 2003 tarihinde sözleşmeye taraf olan 

herhangi bir devletin, sözleşmeyi değiştiren protokolü imza tarihinde ya da 

onaylama, kabul etme ya da uygun bulma belgesini depo ederken, kendisinin siyasi 

bir suç veya siyasi bir suçla bağlantılı bir suç ya da siyasi saiklerden esinlenmiş bir 

suç olarak değerlendirdiği  1. maddede belirtilen herhangi bir suça ilişkin iade 

talebini reddetme hakkını saklı tuttuğunu bildirebileceği öngörülmektedir.86 

 

  Ancak getirilen değişiklikle sözleşmeci devletin, bu çekinceyi ‘her bir vaka 

temelinde’ ve ‘uygun gerekçelendirilmiş bir kararla’ uygulayacağı belirtilmektedir. 

Eski düzenlemede olduğu gibi, sözleşmeci devlet, suçun niteliğini tayin ederken; 

suçun, kişilerin yaşamı, fiziksel bütünlükleri ya da özgürlüklerine yönelik kolektif  

bir tehlike yaratması, suçun arkasındaki saiklere yabancı kişileri etkilemesi ya da 

suçun işlenmesinde zalimane ya da  fasit/kötü maksatlı araçların kullanılmış olması 

dahil olmak üzere suçun herhangi bir ciddi yönünü tamamen değerlendirerek 

çekinceyi uygulamayı üstlenmektedir. 

 

Sözleşmeci bir devlet, bu maddenin 1. paragrafını uygularken, çekincesinin 

uygulanacağı suçları belirtecektir. Bu tür bir çekince ilgili devlet bakımından 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıllık bir süre için geçerli olacak ama aynı süre 

için yenilenebilecektir. 

 

  Maddenin 7. paragrafına göre ise bir sözleşmeci devlet bu maddenin birinci 

paragrafı uyarınca koyduğu bir çekinceyi uygulayarak bir kişiyi iade etmezse, bir 

diğer sözleşmeci devletten iade talebi aldıktan sonra, iade talebinde bulunan ve 

bulunulan devlet başka türlü anlaşmadıkça, herhangi bir istisna ve gereğinden 

fazla/uygunsuz gecikme olmaksızın davayı/vakayı kovuşturma amacıyla yetkili 

makamlarına sunacaktır. Yetkili makamlar, iade talebinde bulunulan devletin 

hukukunda ciddi nitelikte herhangi bir suç için öngörülen aynı usulle karar alacaktır. 

 

                                                 
86 Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus şudur: Protokolde aynen sözleşmede olduğu gibi 
siyasi suçlara ilişkin çekince koyma imkanı muhafaza edilmektedir fakat bu imkan sadece sözleşmeye 
taraf devletlerle sınırlı tutulmaktadır. Ibid. 
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 Bu paragrafa eklenen önemli bir değişiklik şudur: İade talebinde bulunulan devlet,  

yargılama muamelelerinin nihai sonucunu, gereğinden fazla/uygunsuz bir gecikme 

olmaksızın, talepte bulunan devlete ve bu sonucu, 17. maddede öngörülen Terörizme 

Karşı Taraf Devletler Konferansı’na87 gönderecek olan Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri’ne iletecektir. 

 

 8. paragrafta ise 1. paragraf uyarınca konulan bir çekince temelinde verilen iade 

talebinin reddi kararının, derhal iade talebinde bulunan devlete gönderileceği 

düzenlenmektedir. Eğer 7. paragrafta öngörüldüğü şekilde, talepte bulunulan devlette 

makul bir süre içinde esasa ilişkin yargısal bir karar alınmaz ise talepte bulunan 

devlet, bu olguyu 17. maddede öngörülen Terörizme Karşı Taraf Devletler 

Konferansı’na (TKTDK) sunacak olan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne 

iletecektir. Bu konferans meseleyi değerlendirecek ve iade talebinin reddinin 

sözleşmeye uygunluğuna ilişkin bir görüş yayınlayacaktır ve bu görüşü buna ilişkin 

bir bildiri yayımlaması amacıyla Bakanlar Komitesi’ne sunacaktır. Bakanlar 

Komitesi bu paragraf uyarınca görevlerini yerine getirirken, Sözleşmeci devletlerle 

sınırlandırılmış olan kompozisyonuyla toplanacaktır. 

 

 Sözleşme’nin 5. maddesine eklenen iki yeni paragrafla, ayrımcılık yasağına ilişkin 

maddenin kapsamı genişletilmektedir. Buna göre hakkında iade talebinde bulunan 

kişi, işkenceye uğrama riski ile karşı karşıya ise, bu sözleşmedeki hiçbir şey, iade 

talebinde bulunulan Devlete, iade etme yükümlülüğü verecek şekilde 

yorumlanmayacaktır.  

 
                                                 
87  17. maddeye göre, Suç Sorunlarına ilişkin Avrupa Komitesi ile (SSAK) ilgili 10. maddenin 
uygulanmasına halel gelmeksizin oluşturulacak olan  Terörizme Karşı Taraf Devletler Konferansı 
(TKTDK) şunlardan sorumlu olacaktır : Herhangi bir sorunun tespiti dahil olmak üzere CDPC ile 
yakın ilişki içerisinde bu sözleşmenin etkili kullanımı ve işleyişi ; 16.madde uyarınca konulan 
çekincelerin ve özellikle 16.maddenin 8. paragrafında düzenlenen usulün incelenmesi ; terörizme karşı 
mücadeleye ilişkin önemli hukuki ve  yönteme/plana/siyasaya ilişkin (policy) gelişmeler hakkında 
bilgi değişimi ; Bakanlar Komitesi’nin talebi üzerine, terörizme karşı mücadele alanında Avrupa 
Konseyi içinde kabul edilen önlemlerin incelenmesi ve uygun olduğunda terörizme karşı mücadele 
alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek için gerekli ilave önlemler için önerilerin, cezai meseleler 
söz konusu olduğunda SSAK ile istişare edilerek, hazırlanması ; terörizme karşı mücadele alanında 
görüşlerin hazırlanması ve Bakanlar Komitesi tarafından verilen tavsiyenin koşullarının (terms of 
reference) yerine getirilmesi. SSAK, Konferans’ın çalışmaları hakkında da düzenli olarak 
bilgilendirilecektir. 
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  Aynı şekilde eğer iade talebinde bulunulan kişinin, ölüm cezasına veya talepte 

bulunulan devletin hukuku ömür boyu hapis cezasına izin vermiyor ise şartlı tahliye 

imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılma riski bulunuyor ise bu 

sözleşmedeki hiçbir şey, iade talebinde bulunulan devlete, iade etme  yükümlülüğü 

getiriyor olarak yorumlanmayacaktır. Bununla birlikte uygulanabilir suçluların iadesi 

andlaşmaları uyarınca, talepte bulunan devlet, ölüm cezası verilmeyeceği ya da 

verilmesi durumunda infaz edilmeyeceği ya da ilgili kişinin şartlı tahliye imkanı 

olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmayacağı hususunda talepte bulunulan 

devlete, o devletin yeterli  gördüğü güvenceleri verir ise talepte bulunulan devlet, 

iade etme yükümlülüğü altındadır.               

                             

   Sözleşmenin 9. maddesinde Suç Sorunlarına ilişkin Avrupa Komitesi’nin (SSAK) 

sözleşmenin uygulanması konusunda bilgilendirileceği ve sözleşmenin 

uygulanmasından doğabilecek herhangi bir güçlüğün dostane çözümünü 

kolaylaştırmak için gerekli her şeyi yapacağı belirtilmektedir.88 

 

  Protokolle bu maddenin kapsamı da genişletilmektedir. 10. maddeye göre Suç 

Sorunlarına ilişkin Avrupa Komitesi, sözleşmenin uygulanmasını izlemekten 

sorumludur. Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak için bilgilendirilecek; 

sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak ya da geliştirmek amacıyla önerilerde 

bulunacak; sözleşmede değişiklikler yapılmasına ilişkin öneriler hakkında Bakanlar 

Komitesi’ne tavsiyelerde bulunacak; sözleşmeci devlet tarafından sözleşmede 

değişiklikler yapılması için sunulan herhangi bir öneri hakkında görüşünü belirtecek; 

bir sözleşmeci devletin talebi üzerine sözleşmenin uygulanmasına ilişkin herhangi bir 

soru hakkında görüş açıklayacak; sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek 

herhangi bir güçlüğün dostane çözümünü kolaylaştırmak için ne gerekliyse yapacak; 

Avrupa Konseyi üyesi olmayan devletlerin sözleşmeye katılmaya davet edilmeleri 

                                                 
88 Sözleşmeye ilişkin açıklayıcı raporda sözleşmedeki bu maddenin, komiteyi, sözleşmenin 
uygulanmasını izlemekle görevli (guardian) kıldığı ve sözleşmedeki komitenin bilgilendirileceğine  
ilişkin hükümle de sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasında karşılaşılan olası güçlükler 
hakkında komitenin bilgilendirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Explanatory report, op.cit., par. 
67-68 
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hakkında Bakanlar Komitesi’ne tavsiyelerde bulunacak89; her yıl Bakanlar 

Komitesi’ne sözleşmenin uygulanmasının izlenmesi hakkında bir rapor sunacaktır. 

 

 Protokol, sözleşmenin etkinliğinin arttırılması amacıyla olumlu değişiklikler 

getirmekteyse de protokolde terörizme ilişkin bir tanım yer almamaktadır.  

Terörizme Karşı Uluslararası Eylemle ilgili Çok Disiplinli Grup’un, Terörizmin 

Bastırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Protokol’ün hazırlık 

çalışmaları sırasında, Avrupa Konseyi çerçevesinde terörizme ilişkin kapsamlı bir 

sözleşme hazırlamasına ilişkin öneriler de gündeme geldi. Bununla birlikte ÇDG, bu 

konunun kendi yetki alanında olmadığına karar verdi.90 Avrupa Konseyi Parlemanter 

Asamblesi’nin görüş ve tavsiyeleri, terörizme ilişkin kapsamlı bir Avrupa Konseyi 

sözleşmesinin hazırlanması yönündeydi. 25. Avrupa Adalet Bakanları 

Konferansı’nda da, ÇDG’nin yerine oluşturulan Terörizmle İlgili Uzmanlar 

Komitesi’nin (TİUK), Bakanlar Komitesi’ne bu konuda bir görüş hazırlaması 

gerektiği çağrısında bulunuldu.91 

 

 TİUK, hazırladığı raporda, Avrupa Konseyi’nin terörizme ilişkin kapsamlı bir 

sözleşme hazırlamasının gerekip gerekmediği hususunda bir konsensusa 

ulaşmamakla birlikte, uluslararası hukukta mevcut olan eksiklikleri kapsayan ve 

terörizmin önlenmesini ele alan sınırlı kapsamlı bir belgenin veya belgelerin, bu 

alanda katkıda bulunacağına karar verdi. Bakanlar Komitesi de çalışmalarını 

inceledikten sonra, TİUK’ni, bu tür sınırlı kapsamlı bir belge veya belgeler 

hazırlaması hususunda yetkilendirdi.92 TİUK’nin hazırladığı ‘Terörizmin Önlenmesi 

Avrupa Sözleşmesi’ 3 Mayıs 2005 tarihinde Bakanlar Komitesi tarafından kabul 

edilerek, imzaya açıldı. 

 

                                                 
89 Protokoldeki bir diğer yenilik ise 14. maddede düzenlenmektedir. Buna göre Sözleşme, Avrupa 
Konseyi üyesi  devletlerin ve ‘gözlemci devletler’in imzasına açık olacaktır. Bakanlar Komitesi 
SSAK’ne danıştıktan sonra, Avrupa Konseyi üyesi olmayan herhangi bir devleti, sözleşmeye 
katılmaya davet edebilir. Karar, Avrupa Konseyi Statüsü madde 20.d’ de öngörülen çoğunlukla ve 
Bakanlar Komitesi’nde oturma yetkisine sahip olan Sözleşmeci devletlerin temsilcilerinin oybirliğiyle 
alınacaktır. 
90 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, par.5 
91 Ibid., par. 9 
92 Ibid., par. 10 
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 Sözleşme’nin başlangıcında Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin ve diğer 

imzacıların, terörizmin önlenmesi ve özellikle terör suçlarının işlenmesi için halkın 

tahriki  ile terörizm için yeni eleman toplama/sağlama ve terörizm için eğitim 

vermeye (terör eğitimine) karşı mücadele etmek için etkili önlemler almak istediği 

belirtilmektedir. Terör suçlarının artışının ve büyüyen terör tehdidinin yarattığı ciddi 

kaygının ve terörizmden dolayı acı çekmekte olan kişilerin karşı karşıya kaldığı 

tehlikeli durumun farkında olarak, terörizm mağdurları ve onların aileleriyle derin bir 

dayanışma içinde olunduğu teyit edilmektedir. 

 

Bu sözleşmede düzenlenen suçlar ile terör suçlarının, her kim tarafından işlenmiş 

olursa olsun, hiçbir durumda siyasi, felsefi, ideolojik, ırksal, etnik, dini veya diğer 

benzer nitelikteki mülahazalar/düşünceler ile meşru görülemeyeceği/haklı 

çıkarılamayacağı kabul edilerek; tüm tarafların, bu suçları önleme, eğer 

öneleyemezlerse, kovuşturma ve bunların ağır niteliklerini hesaba katan cezalarla 

cezalandırılmasını sağlama yükümlülükleri hatırlatılmaktadır.  

 

 Terörizmle mücadeleyi güçlendirme ihtiyacı hatırlatılmakta ve terör suçlarını 

önlenmek ve bastırmak için alınan tüm önlemlerin, hukukun üstünlüğü ile 

demokratik değerlere, insan haklarına ve temel özgürlüklere, bunun yanı sıra, 

uygulanabilir olduğu ölçüde uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere, 

uluslararası hukukun diğer hükümlerine saygı göstermesi gerektiği teyit 

edilmektedir. 

 

 Sözleşmenin, ifade hürriyeti ve örgütlenme hürriyetine ilişkin yerleşmiş ilkeleri 

etkilemeyi amaçlamadığı bildirildikten sonra, terörizm eylemlerinin nitelikleri veya 

bağlamı itibariyle bir halkı ciddi bir biçimde sindirmek/korkutmak veya  bir 

hükümeti veya bir uluslararası örgütü haksız bir biçimde herhangi bir eylemde 

bulunmaya ya da bulunmaktan kaçınmaya zorlamak veya bir devletin ya da  bir 

uluslararası örgütün temel siyasal, anayasal, ekonomik veya sosyal yapılarını ciddi 

bir biçimde istikrarsızlaştırmak veya yok etmek amacı taşıdığı anımsatılmaktadır. 
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Sözleşmenin 1. maddesine göre terör suçu, ekte sıralanan andlaşmaların birinin 

kapsamı içine giren ve bu anlaşmaların birinde tanımlanan suçlardan herhangi biri 

anlamına gelmektedir.93 2. maddeye göre sözleşmenin amacı, tarafların, terörizmi ve 

onun özellikle yaşam hakkı olmak üzere insan haklarından tam olarak yararlanılması 

üzerindeki olumsuz etkilerini, hem ulusal planda aldıkları önlemler hem uluslararası 

işbirliği yoluyla, mevcut uygulanabilir çok taraflı ya da iki taraflı andlaşmalar veya 

taraflar arasındaki anlaşmalara gereken saygıyı göstererek önleme çabalarını 

geliştirmektir. 

 

Sözleşme’nin 3. maddesi terörizmin önlenmesi için ulusal önleme politikalarını 

düzenlemekte ve terörizmin önlenmesiyle bağlantılı özellikle şu dört boyutu 

kapsamaktadır: Eğitim, kültür, enformasyon, medya ve kamu bilinci; ulusal 

makamlar arasındaki işbirliği; hoşgörünün geliştirilmesi; kamusal makamlar ile 

vatandaşlar arasındaki işbirliği.94 

 

Her taraf, özellikle kolluk kuvvetlerinin ve diğer organların eğitimi alanında ve 

eğitim, kültür, enformasyon, medya ve kamu bilincinin arttırılması alanında, ilgili 

tarafa uygulanabilir olduğu durumda, İHAS ve MSHS ve uluslararası hukuktaki 

diğer yükümlülüklerde düzenlenen insan hakları yükümlülüklerine saygı göstererek, 

terör suçlarını ve onların olumsuz etkilerini önlemek amacıyla uygun önlemleri 

alacaktır.  

 

 Diğerlerinin yanı sıra, bilgi alışverişi, bireylerin ve tesislerin fiziksel korunmasının 

geliştirilmesi ve olağanüstü durumlar için eğitim ve koordinasyon planlarının 

arttırılması yoluyla, terör suçlarını ve onların olumsuz etkilerini önlemek amacıyla, 

                                                 
93 Hava Araçlarının Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesinin Bastırılmasına İlişkin La Haye 
Sözleşmesi, Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin 
Montreal Sözleşmesi, Diplomasi Ajanları da Dahil olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı 
İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası 
Sözleşme, Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına İlişkin Sözleşme, Uluslararası Sivil Havacılığa 
Hizmet Veren Havaalanlarındaki Hukuka Aykırı Şiddet Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin Protokol, 
Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin Sözleşme, Kıta 
Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin 
Bastırılmasına İlişkin Protokol, Terörist Bombalamalarınin Bastırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme, Terörizmin Finansmanının Bastırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme. 
94 Explanatory report of Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, par.58 
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ulusal makamlar arasındaki işbirliğini arttırmak ve geliştirmek için gerekli olabilecek 

önlemleri alacaktır. Terör suçlarının işlenmesine katkıda bulunabilecek gerilimleri 

önlemek amacıyla, uygun olduğu durumlarda hükümetdışı kuruluşları ve sivil 

toplumun diğer unsurlarını içeren, dinlerarası ve kültürlerarası diyaloğu teşvik ederek 

hoşgörüyü geliştirecektir.   

 

 Terör suçları ile bu sözleşmede düzenlenen suçların ortaya koyduğu tehdit ile 

bunların varlığı, nedenleri ve ciddiyeti hakkında kamu bilincini arttırmaya gayret 

gösterecek ve yetkili makamlara -bu sözleşmede düzenlenen suçların ve terör 

suçlarının önlenmesine katkıda bulunabilecek olaylara dayanan- belirli yardımı 

sağlaması için halkı teşvik etmeyi değerlendirecektir.  

 

Terörizmin önlenmesine ilişkin uluslararası işbirliğiyle ilgili 4. maddeye göre ise 

taraflar, terör suçlarının işlenmesini önlemek için kapasitelerini arttırmak amacıyla,  

uygun olduğu ve kapasiteleri elverdiği ölçüde, enformasyonun ve en iyi 

uygulamalarının değiş tokuşu kadar eğitim ve önleyici karaktere sahip diğer ortak 

çabaların da dahil olduğu  yollarla birbirlerine yardım edecek ve destekleyeceklerdir. 

 

Sözleşmede, sözleşmenin 1. maddesinde listelenen andlaşmalarda  yer alan suçlardan 

farklı olarak yeni terör suçlarına da yer verilmektedir. Bir terör suçunun işlenmesi 

için halkın provoke edilmesi/tahriki, terörizm için eleman toplanması/sağlanması ve 

terör eğitimi ile ilgili olan bu suçlar, ekte yer alan sözleşmelerde düzenlenen suçların 

işlenmesine yol açma potansiyeline sahip oldukları için terör suçlarına ilişkin ciddi 

nitelikteki suçlardır.95 

 

Terör suçunun işlenmesi için halkı tahrik etmeye ilişkin suç 5. maddede 

düzenlenmektedir. Buna göre bir terör suçunun işlenmesini tahrik etmek amacıyla, 

bir mesajı halka dağıtma veya başka bir şekilde ona ulaştırma, terör suçlarını 

doğrudan savunuyor olsun ya da olmasın, bu türden bir ya da daha fazla suçun 

                                                 
95 Ibid., par.78 
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işlenebilmesi için bir tehlike yaratıyor ise bu, terör suçunun işlenmesi için halkı 

provoke etme/tahrik etme anlamına gelmektedir.  

 

Terörizm için eleman toplamaya ilişkin 6. maddeye göre terörizm için eleman 

toplama, bir diğer kişinin, bir terör suçunu işlemesi ya da suçun işlenmesine 

katılması/iştiraki  veya bir birliğe ya da gruba, bir veya daha fazla terör suçunun 

birlik ya da grup tarafından işlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, iştiraki için 

kışkırtılması/teşvik edilmesi anlamını taşımaktadır. Söz konusu eylemin 

tamamlanması için, talepte bulunulan kişinin, bilfiil  bir terör suçunun işlenmesine 

katılması/iştiraki veya bu amaçla bir gruba katılması gerekli değildir. Bununla 

birlikte suçun tamamlanmış olması için eleman toplayan/alan kimsenin, talepte 

bulunulan kimseye başarılı bir biçimde yaklaşması gereklidir.96 

 

 Terörizm eğitimine ilişkin 7. maddeye göre ise terörizm için eğitim, bir terör suçunu 

işlemek ya da işlenmesine katılmak/iştirak etmek amacıyla, öğretilenlerin bu amaçla 

kullanılmayı amaçladığını bilerek, patlayıcıların, ateşli silahların veya diğer 

silahların ya da zehirli veya tehlikeli maddelerin veya diğer spesifik yöntem veya 

tekniklerin yapımında ve kullanımında eğitim vermek anlamına gelmektedir. 

Maddeden de anlaşıldığı üzere, bu hüküm, bu türden bir bilgi almayı değil; bu türden 

bir eğitim vermeyi suç olarak düzenlemektedir.97 

 

Sözleşmede düzenlenen bu üç suçun ortak noktası ise söz konusu suçların hukuka 

aykırı olarak ve kasden işlenmiş olmasıdır. Her üç maddede de, hukuka aykırı olarak 

ve kasden işlendiği takdirde bu suçların iç hukukta suç olarak düzenlenmesi için her 

taraf devletin gerekli olan önlemleri alacağı düzenlenmektedir. 

 

 8. maddeye göre, bir terör suçu işlemek amacıyla halkı provoke etme/tahrik etme, 

eleman toplama ya da eğitim vermenin, ilgili tarafın ülkesinde gerçekleşmesi gerekli 

                                                 
96 Ibid., par.109 
97 Ibid., par.116 
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değildir. Her taraf devlet, gerek kendi ülkesinde gerekse başka bir yerde işlenmiş 

olmasına bakmaksızın, söz konusu suçları cezalandırmakla yükümlüdür.98 

 

Fer’i suçlara ilişkin 9. maddede ise sözleşmenin 5., 6. ve 7. maddelerinde düzenlenen 

suçlardan birine suç ortağı olarak katılmayı, bu suçlardan birini işlemesi için 

diğerlerini örgütlemeyi ya da yönlendirmeyi veya ortak bir amaçla faaliyette bulunan 

bireylerden oluşan bir grup aracılığıyla, bu suçlardan birinin veya birkaçının 

işlenmesine katkıda bulunmayı suç olarak düzenlemektedir. Gruba kasıtlı olarak 

yapılan bu katkı ya sözleşmenin sayılan maddelerinde düzenlenen bir suçun 

işlenmesi ile ilgili  bir amaç ya da faaliyet olduğu takdirde, grubun suç teşkil eden  

faaliyetlerini veya grubun amacını ilerletmek amacıyla yapılmalı ya da grubun söz 

konusu suç veya suçları işlemeye yönelik amacı bilinerek yapılmalıdır. 

 

 Suç işlemeye teşebbüs etmek konusunda ise suçlar arasında bir ayrıma 

gidilmektedir. Terörizm için eleman toplama ve terör eğitimine ilişkin 6. ve 7. 

maddelerde düzenlenen suçları işlemek için teşebbüste bulunma suç olarak 

düzenlenirken, terör suçu işlemek için halkı provoke etme/tahrik etmeye teşebbüs 

etme suç olarak düzenlenmemektedir. 

 

 Sözleşme’nin 10. maddesi sözleşmenin 5., 6., 7.ve 9. maddelerinde yer alan suçlar 

bakımından tüzel kişilerin sorumluluğunu düzenlemekte ve tüzel kişilerin 

sorumluluğunun cezai, hukuki, idari nitelikte olabileceğini ve bu sorumluluğun 

gerçek kişilerin cezai sorumluluğuna halel getirmeyeceğini bildirmektedir. 

Yaptırımlar ve önlemlerle ilgili 11. maddeye göre her taraf, sözleşmenin 5., 6.,7. ve 

9. maddelerinde düzenlenen suçların etkili, orantılı ve caydırıcı cezalarla 

cezalandırılması için gerekli olan önlemleri alacaktır. Sözleşmede düzenlenen suçlar 

için yabancı devletlerde beyan edilmiş olan önceki kesin mahkumiyetler, iç hukukun 

izin verdiği ölçüde, cezanın iç hukuka uygun olarak belirlenmesi amacıyla göz 

önünde bulundurulabilir. 10. maddeye göre sorumlu olan tüzel kişiler de etkili, 

                                                 
98 Ibid., par. 126-127 
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orantılı ve caydırıcı cezai ya da parasal yaptırımı da içeren cezai olmayan 

yaptırımlara tabi tutulacaktır. 

 

Koşullar ve güvencelere ilişkin 12 .maddeye göre ise her taraf devlet, sözleşmenin 5. 

maddesinden 7. maddesine ve  de  9. maddesinde öngörülen suçların oluşturulması 

ve uygulanmasında- ilgili tarafa uygulanabildiği hallerde, İHAS ve MSHS ve 

uluslararası hukuktaki diğer yükümlülüklerde düzenlendiği üzere- özellikle  ifade 

özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve inanç özgürlüğü olmak üzere, insan hakları 

yükümlülüklerine saygı gösterilmesini sağlayacaktır.99 Söz konusu maddeler 

uyarınca, suç oluşturma ve uygulama, hedeflenen meşru amaçları ve bir demokratik 

toplumdaki gerekliliği bakımından orantılılık ilkesine tabi olacak ve her biçimdeki 

keyfiliği veya ayırımcı ya da ırkçı muameleyi dışarıda bırakacaktır. 

 

 Sözleşmenin açıklayıcı raporuna göre, orantılılık ilkesi, her taraf devletçe, iç 

hukukunun ilgili ilkelerine uygun olarak uygulanacaktır. Avrupa devletleri 

bakımından bu ilke, İHAS ilkeleri, sözleşme içtihat hukuku, ulusal mevzuat ve ulusal 

içtihattan çıkarılacaktır.100 

 

    Terörizm mağdurları için koruma, tazminat/giderim ve destek sağlamaya ilişkin 

13. maddede her tarafın, kendi ülkesinde gerçekleştirilen terörizm mağdurlarını 

korumak ve desteklemek için gerekli olabilecek önlemleri alacağı bildirilmektedir. 

Bu önlemler, uygun ulusal planlar çerçevesinde ve iç mevzuata tabi olarak, 

diğerlerinin yanı sıra terörizm mağdurları ve onların yakın aile üyeleri için finansal 

yardımı ve tazminatı da içerebilmektedir. Açıklayıcı raporda, TİUK’ne sunulan  

İnsan Hakları Komiseri görüşünde (opinion), mağdurlara sağlanan korumanın, acil 

ve uzun dönem yardım, psikolojik destek, hukuka ve mahkemelere etkili bir biçimde 

ulaşma, bilgiye ulaşma ve özellikle mahkemelerle işbirliği içinde oldukları zaman, 

mağdurların özel ve aile hayatlarının, onurlarının ve güvenliklerinin korunması gibi 

birçok diğer konuyu da içerdiği belirtilmektedir.101 

                                                 
99 Ibid., par.145 
100 Ibid.,  par.151 
101 Ibid., par. 156 
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Sözleşmenin 18. maddesi aut dedere aut judicare ilkesini, 20. maddesi ise siyasi 

istisna hükmünün uygulanmazlığını düzenlemektedir. Buna göre suçluların iadesi ya 

da  karşılıklı adli yardım amaçları bakımından sözleşmenin 5. maddesinden 

7.maddesine ve 9. maddelerinde yer alan suçlardan hiçbiri, bir siyasi suç veya bir 

siyasi suç ile bağlantılı bir suç ya da siyasi saiklerden esinlenmiş bir suç olarak 

değerlendirilemeyecektir. Buna göre yapılan bir iade veya adli yardım talebi, salt 

siyasi bir suçla ilgili olduğu ya da siyasi bir suçla bağlantılı bir suç olduğu ya da 

siyasi saiklerden esinlenmiş bir suç olduğu gerekçesiyle reddedilmeyebilir. 

 

  Bununla birlikte maddenin ikinci paragrafına göre herhangi bir devlet ya da Avrupa 

Topluluğu, Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 19. maddesinden 23. 

maddesine kadar olan maddelerinin, bu sözleşmenin diğer maddelerine 

uygulanmasına halel getirmeksizin, sözleşmeyi imza tarihinde veya sözleşmenin 

onaylamaya, kabule, uygun bulmaya ya da katılmaya ilişkin belgelerini tevdi 

ederken- bu sözleşmede düzenlenen bir suça ilişkin iadeyle ilgili olduğunda- bu 

maddenin birinci paragrafını uygulamama hakkını saklı tuttuğunu beyan edebilir.  

 

 Söz konusu taraf, bu çekincesini her bir vaka temelinde ve uygun gerekçelendirilmiş 

bir kararla uygulamayı üstlenir. Dolayısıyla her taraf -çekinceyi her bir vaka 

temelinde uygulaması ve kararı için gerekçelerini bildirmesi koşuluyla- çekince 

koyma imkanına sahiptir. Uygun gerekçeli karar, iade talebinin reddedilmesi için 

olgusal ve hukuki  nedenleri açıklayan açık, yeterli ve ayrıntılı bir yazılı beyan 

anlamına gelmektedir.102 

 

Maddenin 7. paragrafına göre bir taraf, bu çekinceyi uygulayarak bir kişiyi iade 

etmezse, bir diğer taraftan iade talebi aldıktan sonra, iade talebinde bulunan ve 

bulunulan taraflar başka türlü anlaşmadıkça, herhangi bir istisna ve gereğinden 

fazla/uygunsuz gecikme olmaksızın vakayı kovuşturma amacıyla yetkili 

makamlarına sunacaktır. Yetkili makamlar, kovuşturma yapmak için  iade talebinde 

                                                 
102 Ibid., par.213 
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bulunulan tarafın hukukunda ciddi nitelikte herhangi bir suç durumunda öngörülen 

aynı usulle karar alacaktır. İade talebinde bulunulan taraf, yargılama muamelelerinin 

nihai sonucunu, uygunsuz bir gecikme olmaksızın, talepte bulunan tarafa ve bu 

sonucu 30. maddede belirtilen Tarafların Danışma Organı’na103 (Consultation of 

Parties) gönderecek olan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne iletecektir. 

 

  8. paragrafta ise bu çekince temelinde verilen iade talebinin reddi kararının, derhal 

iade talebinde bulunan tarafa gönderileceği düzenlenmektedir. Eğer 7. paragrafta 

öngörüldüğü şekilde, talepte bulunulan tarafta, makul bir süre içinde esasa ilişkin 

yargısal bir karar alınmaz ise talepte bulunan taraf, bu olguyu 30. maddede belirtilen 

Taraflararası Danışma Organı’na sunacak olan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne 

iletecektir. Danışma Organı meseleyi değerlendirecek ve iade talebinin reddinin 

sözleşmeye uygunluğuna ilişkin bir görüş yayımlayacaktır  ve  bu görüşü buna ilişkin 

bir bildiri yayınlaması amacıyla Bakanlar Komitesi’ne sunacaktır. Bakanlar 

Komitesi, bu paragraf uyarınca görevlerini yerine getirirken, taraf devletlerle 

sınırlandırılmış olan kompozisyonuyla toplanacaktır. 

 

 Sözleşmenin ayrımcılık yasağına ilişkin 21. maddesine göre iade talebinde 

bulunulan taraf, sözleşmenin 5. maddesinden 7. maddesine ve 9. maddesindeki 

suçlara dayandırılarak kendisine yapılan iade ya da karşılıklı adli yardım talebinin; 

kişinin, ırkından, dininden, milliyetinden, etnik kökeninden ya da siyasi 

görüşlerinden ötürü kovuşturulması ya da cezalandırılması amacıyla yapıldığına 

inanması için veya talebin yerine getirilmesinin, bu sebeplerin herhangi birinden 

dolayı kişinin konumuna zarar verebileceğine inanması için önemli sebeplere sahip 
                                                 
103 30.maddeye göre taraflar belli aralıklarla şu amaçlarla istişarede bulunacaklardır: Sözleşmenin 
etkili kullanımını ve uygulanmasını kolaylaştırmak veya geliştirmek icin herhangi bir problemin 
tespitini ve bu Sözleşme uyarınca yapılan herhangi bir beyanın etkilerini de içeren tavsiyelerde 
bulunmak; 20.maddenin 8. paragrafına uygun olarak kendilerine yöneltilen iade talebinin reddinin 
uygunluğuna ilişkin görüş formüle etmek; 27.maddeye uygun olarak bu Sözleşme’de değişiklik 
yapılması icin tavsiyelerde bulunmak; 27.maddenin 3. paragrafına uygun olarak kendilerine yöneltilen 
bu Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin herhangi bir tavsiye hakkında görüşlerini formüle 
etmek; bu sözleşmenin uygulanması ile ilgili herhangi bir soruna ilişkin bir görüş ifade etmek ve 
önemli hukuki, siyasi veya teknolojik gelişmeler hakkındaki bilgi değişimini kolaylaştırmak.. Taraflar 
Danışma Organı, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ne zaman gerekli görürse ve tarafların 
çoğunluğunun veya Bakanlar Komitesi’nin  toplanmasını talep ettiği her durumda, Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterliği tarafından toplantıya çağırılacaktır. Taraflara, bu maddeye uygun olarak görevlerini 
yerine getirirken, Avrupa Konseyi Sekreterliği tarafından yardım edilecektir. 
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bulunuyorsa, sözleşmedeki hiçbir hüküm iade etme ya da karşılıklı adli yardımda 

bulunma yükümlülüğü verecek şekilde yorumlanmayacaktır.  İade talebinde bulunan 

kişi, işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya uğrama 

riski ile karşı karşıya bulunuyorsa da aynı hüküm geçerlidir.   

 

 Bunun yanı sıra eğer iade talebinde bulunulan kişinin, ölüm cezasına veya talepte 

bulunulan tarafın hukuku ömür boyu hapis cezasına izin vermiyorsa, şartlı tahliye 

imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılma riski bulunuyorsa, bu 

sözleşmedeki hiçbir şey iade talebinde bulunulan tarafa, iade etme  yükümlülüğü 

getiriyor olarak yorumlanmayacaktır. Ancak uygulanabilir suçluların iadesi 

andlaşmaları uyarınca talepte bulunan taraf, ölüm cezası verilmeyeceği ya da 

verilmesi durumunda infaz edilmeyeceği ya da ilgili kişinin şartlı tahliye imkanı 

olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmayacağı hususunda, talepte bulunulan 

tarafa, talepte bulunulan tarafın yeterli gördüğü güvenceleri verirse, talepte bulunulan 

tarafın iade etme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

 

 Bu maddeye getirilen önemli bir yenilik, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ve 

cezanın da iadenin reddi kapsamına alınmasıdır. Bu hüküm, Terörizmin 

Bastırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ni değiştiren Ek Protokol’de kullanılan 

formüle bir ilave oluşturup, Avrupa Konseyi’nin insan hakları ve terörizme karşı 

mücadeleye ilişkin talimatlarına (guidelines) da uygundur.104 

 

Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi incelendiğinde, sözleşmeye ilişkin genel, 

kapsayıcı bir tanım yapılmadığı görülmektedir. Terör suçu, 1. maddede ekte 

listelenen andlaşmalarda düzenlenen suçlardan herhangi birini oluşturmaktadır. 

Sözleşmenin başlangıcında, terör eylemlerinin,  nitelikleri veya bağlamı itibariyle bir 

halkı ciddi bir biçimde sindirmek/korkutmak veya  bir hükümeti veya bir uluslararası 

örgütü haksız bir biçimde herhangi bir eylemde bulunmaya ya da bulunmaktan 

kaçınmaya zorlamak veya bir devletin ya da  bir uluslararası örgütün temel siyasal, 

                                                 
104 Ibid., par.231 
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anayasal, ekonomik veya sosyal yapılarını ciddi bir biçimde istikrarsızlaştırmak veya 

yok etmek amacı taşıdığı  belirtilmektedir.  

 

Dolayısıyla sözleşmenin sadece başlangıç bölümünde, terör suçları, terör saiki 

(terorist motivation) ile tanımlanmaktadır. Bununla birlikte açıklayıcı raporda 

belirtildiği gibi, terör saiki, sözleşmede yer alan terör suçları için sözleşmenin “metin 

bölümünde” bildirilen koşullara ilaveten, esaslı/asli (substantial) bir unsur 

oluşturmamaktadır.105 Dolayısıyla metindeki tanımı oluşturan bir unsur olarak 

değerlendirilmemektedir.106                

 

 

c. Arap Devletleri Birliği 
 

 

1998 tarihli Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Arap Sözleşmesi’nin girişinde 

sözleşmeye imza atan Arap devletlerinin, Arap ulusunun güvenliğine ve istikrarına 

tehdit oluşturan ve onun yaşamsal çıkarlarını tehlikeye atan terör suçlarının 

bastırılmasında karşılıklı işbirliği geliştirmeyi arzuladıkları; uluslararası hukuk 

ilkelerine uygunluğa öncelik veren, barışın yayılmasında halklar arasındaki işbirliğini 

temel alan en yüksek ahlaki ve dini ilkeler ve özellikle İslam Şeriatı’nın akidelerinin 

yanı sıra, insan haklarının korunmasını savunan ve şiddetin her türünü ve terörizmi 

reddeden Arap ulusunun insancıl mirasına da  bağlı oldukları bildirilmektedir.    

 

 İmzacı Arap devletlerinin, Arap Devletleri Birliği Paktı, Birleşmiş Milletler Şartı ve 

bu sözleşmeye taraf olan devletlerin taraf oldukları tüm diğer uluslararası 

sözleşmeler ve belgelere kendilerini bağladıkları belirtildikten sonra; Birleşmiş 

Milletler Şartı’nın amaçları ve ilkeleri ile Örgüt’ün kararlarına uygun olarak, 

                                                 
105Ibid., par.46 
106 Ibid, par.41. Açıklayıcı raporda, sözleşmenin başlangıcında yer alan paragrafların, sözleşmenin 
metin/işlevsel bölümünde (operative) yer alan hükümlerinin bir bölümü/parçası olmadığı 
belirtilmektedir. Dolayısıyla bunlar, nitelikleri nedeniyle taraflara hak tanımamakta ya da yükümlülük 
vermemektedir. Bununla birlikte bu paragrafların genel bir çerçeve oluşturup, sözleşmenin 
işlevsel/metin bölümündeki  hükümlerinin anlaşılmasını kolaylaştırmayı amaçladığı belirtilmektedir. 
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halkların, ülkelerini  kurtarmak ve self-determinasyon haklarını ve bağımsızlıklarını 

korumak için dış işgale ve saldırıya karşı silahlı mücadelenin de dahil olduğu her 

türlü araçla mücadele etme hakkı ve bunu, her Arap devletinin ülkesel bütünlüğünü 

muhafaza edecek bir usulle yapmaları onaylanmaktadır. 

 

Sözleşmenin 1. maddesinin ikinci paragrafına göre terörizm, saikleri ve amaçları ne 

olursa olsun, bir bireysel veya kolektif suça ilişkin gündemi ilerletirken oluşan ve 

halk arasında panik yaratmaya çalışan, onlara zarar vererek veya yaşamlarını, 

özgürlüklerini ve güvenliklerini tehlikeye sokarak korkuya neden olan ya da çevreye 

veya kamuya ya da özel kişilere ait tesislere veya mülke zarar vermeye ya da onları 

işgal veya gasp etmeye çalışan veya bir ulusal kaynağı tehlikeye atmaya çalışan 

herhangi bir  şiddet eylemi veya şiddet tehdididir.  

 

Sözleşmenin 1. maddesinin üçüncü paragrafına göre ise terör suçu, sözleşmeci 

devletlerin herhangi birinde bir terörist amacın gerçekleştirilmesinde veya 

sözleşmeci devletlerin vatandaşlarına, mülküne veya çıkarlarına karşı işlenen ve 

onların iç hukuklarında cezalandırılabilir olan herhangi bir suç veya suç 

teşebbüsüdür. Sözleşmeci devletlerin taraf olmadığı sözleşmeler veya sözleşmeci 

devletlerin mevzuatından hariç tutulan suçlar dışında, şu sözleşmelerde düzenlenen 

suçlar, terör suçu olarak değerlendirilecektir: Hava Araçlarında İşlenen Suçlar ve 

Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesi, Hava Araçlarının Hukuka Aykırı 

Olarak Ele Geçirilmesinin Bastırılmasına İlişkin La Haye Sözleşmesi, Sivil 

Havacılığın Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin 

Montreal Sözleşmesi ve ona ek, 10 Mayıs 1984 tarihli Protokol; Diplomasi Ajanları 

da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların 

Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası 

Sözleşme, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin açık denizlerdeki 

korsanlığa ilişkin hükümleri.  

 

Sözleşmenin 2. maddesine göre hangi araçla olursa olsun, kurtuluş ve self-

determinasyon için -uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak- dış işgale ve 

saldırıya karşı yapılan, silahlı mücadelenin de dahil olduğu her türlü mücadele, bir 
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suç olarak değerlendirilmeyecektir. Bu hüküm, herhangi bir Arap devletinin ülkesel 

bütünlüğüne zarar verecek herhangi bir eyleme uygulanmayacaktır. 

 

Aynı maddeye göre sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen terör suçlarından hiçbiri, 

bir siyasi suç olarak değerlendirilmeyecektir. Bunun yanı sıra, bu sözleşme 

uygulanırken, sayılan şu suçların hiçbiri de siyasi saiklerle işlenmiş olsalar da siyasi 

suç olarak değerlendirilmeyecektir: Krallara, devlet başkanlarına veya sözleşmeci 

devletlerin hükümdarları veya onların eşleri ve ailelerine  karşı saldırılar; Sözleşmeci 

devletlerin herhangi birinde veliahtlara, başkan yardımcılarına, başbakanlara veya 

bakanlara karşı saldırılar; Büyükelçiler ve diplomatlar da dahil olmak üzere 

sözleşmeci devletlerde hizmet veren veya akredite olan, diplomatik 

dokunulmazlıktan yararlanan bireylere karşı saldırılar; Bireylere, makamlara veya 

taşıma ya da iletişim araçlarına karşı kuvvet kullanma yoluyla gerçekleşen 

taammüden adam öldürme veya hırsızlık; Başka bir sözleşmeci devlete ait olsa bile 

kamu mülkünü veya bir kamu hizmetine tahsis edilmiş mülkü yok etme veya sabotaj 

eylemleri; Silahların, cephanenin/muhimatın ya da patlayıcıların veya terör suçlarının 

işlenmesinde kullanabilir olan diğer maddelerin üretimi, hukuka aykırı ticareti veya 

bu maddelere sahip olma.  

 

  Terör suçlarının önlenmesi ve bastırılmasına ilişkin önlemlerle ilgili 3. maddeye 

göre, sözleşmeci devletler, terörist eylemleri örgütlememeyi, finanse etmemeyi veya 

işlememeyi veya herhangi bir biçimde bunlara suç ortağı olmamayı üstlenmektedir. 

İç hukukları ve usullerine uygun olarak gerek terör suçlarını önleyici gerekse 

bastırıcı önlemleri almaya çalışacaktır. Sözleşme, önleyici önlemleri şu şekilde 

sıralamaktadır: Ülkelerinin, terör suçlarının planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, 

terör suçlarına teşebbüs edilmesi veya terör suçlarına herhangi bir şekilde  

iştirak/katılım için bir üs olarak kullanılmasını önlenmek. Özellikle benzer veya 

ortak terör suçlarından acı çeken komşu devletler olmak üzere, sözleşmeci devletler 

arasındaki eylemi koordine etmek ve işbirliğinde bulunmak. Silahların, 

cephanenin/mühimat veya patlayıcıların ve diğer saldırı, cinayet ve imha araçlarının; 

hareketinin, ithalatının, ihracatının, stokunun yapılmasının denetimi için sistemleri ve 

bunların- hukuka uygun amaçlar dışında, bir sözleşmeci devletten diğerine veya 
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üçüncü devletlere transferlerini önlemek amacıyla- gümrükten ve sınırlardan 

geçişlerini denetim için gerekli usulleri geliştirip, güçlendirmek. 

       

  Karayolu ve havayolu aracılığıyla yasak girişleri önlemek için gözetim usulleri ve 

karada ve havadaki giriş noktaları ve sınırları korumakla ilgili olan sistemleri 

geliştirip, güçlendirmek. Önemli (yüksek rütbeli) kişilerin, hayati öneme sahip 

tesislerin ve kamu taşımacılığı araçlarının güvenliği ve korunması için 

mekanizmaları güçlendirmek. Sözleşmeci devletlere akredite olan diplomatların ve 

konsolosluk mensuplarının, misyonların ve uluslararası ve bölgesel örgütlerin-bu 

konuyu düzenleyen ilgili uluslararası anlaşmalara uygun olarak- korunmasını, 

güvenliğini arttırmak. 

 

  Terörist grup ve örgütlerin amaçlarını açığa çıkarmak, planlarına engel olmak, 

güvenlik ve istikrara yönelik tehlikelerini ortaya koymak maksadıyla, güvenlikle 

ilgili istihbarat faaliyetlerini güçlendirmek ve bunları- kendi istihbarat politikasına 

uygun olarak- her bir devletin faaliyetleri ile  koordine etmek. Her sözleşmeci 

devlette, terörist unsurların, grupların, hareketlerin ve örgütlere ilişkin bilginin 

toplanması ve analizi; terör olgusuna ilişkin gelişmelerin ve terörizmle mücadelede 

başarılı deneyimlerin gözetimi ve her devletin ulusal kanunları ve usullerince 

konulan sınırlar dahilinde, bu tür bilgilerin güncelleştirilmesi ve sözleşmeci 

devletlerin yetkili makamlarına sunulması için bir veri tabanı oluşturmak. 

 

3. maddede terör suçlarını bastırma önlemleri de şu şekilde sıralanmaktadır: Terör 

suçlarının faillerini tutuklamak ve onları ulusal hukuka uygun olarak kovuşturmak 

veya bu sözleşmenin ya da iade talep eden ve talep edilen devlet arasındaki herhangi 

bir ikili andlaşmanın hükümlerine uygun olarak onları iade etmek. Cezai adalet 

alanında çalışanlar için etkin koruma sağlamak. Terör suçları tanıkları ve terör 

suçlarıyla ilgili bilgi kaynakları için etkin koruma sağlamak. Terörizm mağdurlarına 

gerekli yardımı sunmak. Terörizme karşı mücadelede, halk ve ilgili kurumlar 

arasında, diğerlerinin yanı sıra, terör eylemlerinin rapor edilmesini teşvik etmek için 

uygun güvencelerin ve teşviklerin oluşturulması, bunların soruşturulmasına katkı 
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sağlayacak bilginin sağlanması ve faillerin tutuklanmasında işbirliğinde bulunma 

yoluyla etkin işbirliği oluşturmak.   

 

 Terör suçlarının önlenmesi ve bastırılması için Arap işbirliğine ilişkin 4. madde, 

işbirliğine ilişkin alanları, bilgi değişimi, soruşturma ve uzmanlık değişimi olarak üç 

grupta incelemektedir. Bilgi değişimi ile ilgili olarak sözleşmeci devletler, terör 

grupları, liderleri ve üyelerinin eylemleri ve suçları, bunların merkezleri ve eğitimi, 

bunların finanse edildiği ve silahlandırıldığı araçlar ve kaynaklar, bunlar tarafından 

kullanılan silah, mühimmat ve patlayıcı türleri ve saldırı, imha, cinayete yönelik 

diğer araçlar; Terörist gruplarca kullanılan iletişim ve propaganda araçları, onların 

işleyiş tarzı, terörist grupların liderlerinin ve üyelerinin hareketleri ve kullandıkları 

seyahat belgeleri hakkında  aralarındaki bilgi değişimini ilerletmeyi üstlenecektir. 

 

Her sözleşmeci devlet, kendi ülkesi içinde meydana gelen ve diğer bir sözleşmeci 

devletin çıkarlarına veya vatandaşlarına zarar vermeyi amaçlayan, herhangi bir terör 

suçu hakkında sahip olduğu bilgiyi, çabuk bir biçimde/süratle diğer sözleşmeci 

devlete bildirmeyi ve suçu çevreleyen koşullar, suç failleri, suç mağdurları ve suçtan 

dolayı meydana gelen kayıplar ve suçun işlenmesinde kullanılan araçlar ve 

yöntemler hakkındaki beyanlarını, soruşturma ve incelemenin gerekleriyle uygun 

olduğu ölçüde, bu tür bildirime dahil etmeyi üstlenmektedir. 

 

Sözleşmeci devletler, terör suçlarının bastırılması için bilgi değişimi konusunda 

işbirliğinde bulunmayı ve diğer sözleşmeci devletlere, onların ülkelerinde, 

vatandaşlarına veya mukimlere veya çıkarlarına karşı terör suçlarının oluşmasını 

önleyebilecek olan  sahip oldukları tüm bilgi ya da veriyi derhal  bildirmeyi 

üstlenmektedir. 

 

 Her sözleşmeci devlet, diğer bir sözleşmeci devletin çıkarlarına karşı bir terör 

suçunu işlemekle suçlanan veya bu türden bir suça yardım ve teşvik  yoluyla karışan 

bir kişinin veya kişilerin tutuklanmasında yardım edebilecek; bir terör suçunun 

işlenmesinde kullanılan veya kullanılmayı amaçlayan herhangi bir silaha, 

mühimmata/cephaneye veya patlayıcılara ya da herhangi bir cihaza ya da fona el 
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konulmasına yol açabilecek herhangi bir bilgiyi veya veriyi diğer bir sözleşmeci 

devlete vermeyi üstlenmektedir.  Bunun yanı sıra sözleşmeci devletler, birbirleriyle 

değiştikleri bilginin gizliliğini muhafaza etmeyi ve  bu bilgiyi, sözleşmeci devlet 

olmayan herhangi bir devlete ya da herhangi bir başka tarafa, önceden bilginin 

kaynağı olan devletin rızası  olmaksızın vermemeyi üstlenmektedir. 

 

Soruşturma ile ilgili olarak sözleşmeci devletler, aralarındaki işbirliğini ilerletmeyi 

ve terör suçları işlediğinden şüphelenilen veya terör suçlarından mahkum olan 

kaçakların soruşturulması ve tutuklanmasına ilişkin önlemler hakkında, her devletin 

kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak, yardım sağlamayı üstlenmektedir.  

 

 Uzmanlık/teknik bilgi değişimi konusunda ise sözleşmeci devletler, terör suçlarının 

bastırılmasına ilişkin araştırma çalışmaların yürütülmesi ve değişiminin 

sağlanmasında işbirliğinde bulunacak ve terörizmle mücadele alanında, uzmanlık 

değişiminde bulunacaktır. Sözleşmeci devletler, kaynaklarının sınırları dahilinde, 

bilimsel ve uygulamaya yönelik yeteneklerini geliştirme ve performanslarını 

arttırmak amacıyla, terörizmle mücadelede çalışan kişilerin yararının gerektirdiği 

üzere, programlar oluşturmak veya bir devlet veya bir grup sözleşmeci devlet için 

amaçlanan ortak eğitim kursları ya da eğitim kurslarına sahip olmak için mümkün 

olan tüm teknik yardımın sağlanmasında işbirliğinde bulunacaklardır. 

 

Sözleşmenin 3. maddesinin, terörizmi bastırma önlemlerine ilişkin bölümünün ilk 

paragrafında aut dedere aut judicare ilkesi, 5. maddede sözleşmeci devletlerin 

suçluları iade etme yükümlülüğü, 6. maddede ise suçluların iadesine izin verilmeyen 

koşullar düzenlenmektedir. Altıncı maddenin ilk paragrafına göre, eğer iade talebine 

konu olan suç, iade talebinde bulunulan devletin yürürlükte olan kanunlarında, siyasi 

nitelikte bir suç olarak değerlendiriliyor ise  iadeye izin verilmeyecektir. 
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 Sözleşmede yer alan terörizme ilişkin genel tanım, insan hakları örgütleri tarafından 

çok geniş kapsamlı bulunmaktadır.107 Bu geniş tanımda yer alan pek çok unsurun 

yeterince açık olmadığı, dolayısıyla çok farklı yorumlara tabi tutulabileceği ve 

kanunilik ilkesinin gerekleriyle uyuşmadığı ileri sürülmektedir. Terörizm tanımının,  

şiddet eylemleri veya şiddet tehditleri yoluyla büyük korku yaratmanın yanı sıra, bir 

bireysel veya kolektif suça ilişkin gündemi ilerletirken, insan yaşamını, özgürlüğünü 

ve güvenliğini tehlikeye sokan ya da kamuya ait veya özel tesislere zarar veren 

herhangi bir şiddet eylemi veya şiddet tehdidini de içermesi, adi suçların da terör 

kapsamına alınmasına yol açmakta; dolayısıyla terörizm tanımının, aşırı geniş 

şekilde yorumlanacağı ve suiistimal edileceği kaygılarına yol açmaktadır.108 Tanımda 

yer alan şiddet tehdidi gibi unsurların yeterince açık olmaması da  bunların, sübjektif 

biçimde, keyfi olarak yorumlanacağı kaygılarını arttırmaktadır.109 

 

Sözleşmenin 2. maddesinin b paragrafında, birinci maddede yer alan terör suçları ile 

siyasi saiklerle işlenseler dahi,  b paragrafında sıralanan diğer ek terör suçlarının, 

siyasi suç kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmektedir. Ancak aynı maddenin 

a paragrafında bu hükme bir istisna getirilmekte ve kurtuluş ve self-determinasyon 

için uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak, dış işgale ve saldırıya karşı yapılan, 

silahlı mücadelenin de dahil olduğu, her türlü mücadelenin bir suç olarak 

değerlendirilmeyeceği öngörülmektedir.  

 

 Maddede, bu hükmün, herhangi bir Arap devletinin ülkesel bütünlüğüne zarar 

verecek herhangi bir eyleme uygulanmayacağının bildirilmesi ise sözleşmedeki 

tanımın objektifliği hususunda sorulara yol açmaktadır. Saul’un belirttiği üzere, bu 

hükümden, self-determinasyon için Arap olmayan devletlere karşı yapılan terör 

                                                 
107 Özellikle Uluslararası Af  Örgütü, sözleşmede yer alan geniş kapsamlı tanımın, uluslararsı insancıl 
hukuk ve insan hakları hukukunda yer alan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin gereklerini 
karşılamadığın, ve  aşırı geniş yorumlamalara ve suiistimala konu olabileceğini belirtmektedir. 
Amnesty International, “Arab Convention for the Suppression of terrorism a serious threat to human 
rights, (çevrimiçi) http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR51/001/2002/en/dom-IOR51001200 
2en.pdf , p.18, 6 Ocak 2009 
108 Saul, Defining terorism, op.cit., p.154 
109 Ibid., Uluslararası Af Örgütü özellikle tanımda yer alan şiddet eylemi işlemeye yönelik tehdit 
ifadesinin, örgütlenme ve ifade hürriyetine açık bir tehlike ortaya koyabileceğini belirtmektedir. 
Amnesty International, op.cit, p.19 
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eylemlerinin haklı görülebilir ve hukuka uygun olduğu; buna karşılık self- 

determinasyon için Arap devletlerine karşı yapılan terör eylemlerinin ise yasak 

olduğu sonucu çıkabilmektedir.110 

 

 

d. İslam Konferansı Örgütü 
 

 

İslam Konferansı Örgütü’nün (İKÖ) Uluslararası Terörizmle Mücadeleye İlişkin 

Sözleşmesi’nin başlangıcında örgüte üye devletlerin, özellikle aşırılığı temel alan 

şiddetin her biçimini ve terörizmi reddeden ve insan haklarının korunması için 

çağrıda bulunan, barışın tesisi için halklar arasında işbirliğini esas alan, uluslararası 

hukuk ilkeleri ve kuralları ile aynı doğrultuda olan, hoşgörülü İslam Şeriatı’nın 

akidelerini izledikleri; özellikle İslam Şeriatı’nın hükümleri olmak üzere, yüce, 

ahlaki ve dini ilkelerin yanı sıra, İslam Ümmeti’nin insanlık mirası ile de bağlı 

oldukları bildirilmektedir. 

 

  Örgüte üye devletler, İslam Konferansı Örgütü Şartı ve onun İslam Devletleri 

arasındaki işbirliği ve anlayışı güçlendirmek için uygun bir atmosfer yaratmayı 

amaçlayan hedefleri ve ilkeleri kadar ilgili İKÖ kararlarına bağlı olduklarını; 

uluslararası hukuk ilkeleri ile BM Şartı’nın yanı sıra, uluslararası terörizmin ortadan 

kaldırılmasını amaçlayan prosedürlerle ilgili tüm BM kararlarına ve bu sözleşmeye 

katılan devletlerin taraf olduğu ve diğerlerinin yanı sıra,  devletlerin egemenliğine, 

istikrarına, ülkesel bütünlüğüne, siyasal bağımsızlığına ve güvenliğine riayeti ve 

devletlerin uluslararası işlerine müdahalede bulunmamayı talep eden tüm diğer 

sözleşmelere ve uluslararası belgelere bağlı kaldıklarını bildirmektedir. 

 

İslam Konferansı Örgütü’nün Uluslararası Terörizmle Mücadele İçin Eylem 

Kurallarından (Code of Conduct) hareketle,  İslam Devletleri’nin güvenlik ve 

                                                 
110 Saul, ,op.cit., p.155 
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istikrarını tehdit eden ve onların yaşamsal çıkarlarını tehlikeye sokan terör suçlarıyla 

mücadele için aralarında işbirliğini ilerletmeyi arzulamaktadırlar. 

 

   Terörizmin tüm biçimleri ve görünümleri ile mücadele etmeyi ve terörizmin, 

halkların yaşamları ve mülklerini hedef alan amaçlarını ve nedenlerini ortadan 

kaldırmayı üstlenmekte;  halkların, dış işgale ve sömürgeci ve ırkçı rejimlere karşı, 

ülkelerini bağımsızlığa kavuşturmak ve BM Şartı’nın amaç ve ilkeleriyle ve BM 

kararlarıyla uygun olarak, self-determinasyon ve bağımsızlık haklarını elde etmeleri 

için silahlı mücadeleyi de içeren tüm araçlarla mücadele etme hakkının meşruiyetini 

onaylamaktadırlar. 

 

  Üye devletler, terörizmin, özellikle özgürlük ve güvenlik hakkına yönelik ağır bir 

insan hakları ihlali oluşturduğu kadar, devletleri istikrarsızlaştırmayı amaçladığı için 

kurumların serbest işleyişine ve sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik bir engel de 

oluşturduğuna inanmaktadır. 

.  

Üye devletler, terörizmin hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğine ve dolayısıyla 

terörizmin tüm biçimleri ve görünümlerinin ve tüm terör eylemleri, araçları ve 

uygulamalarının, kaynağı, nedenleri ve amaçları her ne olursa olsun- devletlerin 

doğrudan ve dolaylı eylemleri de dahil olmak üzere- kesin olarak/açıkça mahkum 

edilmesi gerektiğine ikna olduklarını;  yasak olan silah, uyuşturucu ve insan ticareti 

ve kara para aklamanın dahil olduğu, terörizm ile organize suç arasındaki büyüyen 

bağlantıların farkında bulunduklarını belirtmektedir. 

 

 Sözleşmenin 1 .maddesinin ikinci paragrafına göre terörizm, saikleri ve amaçlarına 

rağmen, halkı terörize etme, zarar vermekle tehdit etme veya (halkın) yaşamını, 

onurunu, özgürlüklerini, güvenlik ya da haklarını tehlikeye atma, çevreyi veya 

herhangi bir tesisi veya kamu ya da özel mülkü tehlikeye sokma ya da onları işgal 

etme veya el koyma veya bir ulusal kaynağı ya da uluslararası tesisi tehlikeye atma 

ya da bağımsız devletlerin istikrarını, ülkesel bütünlüğünü, siyasi birliğini veya 

egemenliğini tehdit etmek amacıyla bir bireysel ya da kolektif suça ilişkin planı 
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uygulamak/yerine getirmek için işlenen, herhangi bir şiddet eylemi veya ona ilişkin 

şiddet tehdidi anlamına gelmektedir.  

 

  1. maddenin  üçüncü paragrafına göre terör suçu, sözleşmeci devletlerin herhangi 

birinde, bir terör amacını/hedefini gerçekleştirmek için veya o devletin 

vatandaşlarına, varlıklarına (assets) veya çıkarlarına ya da yabancı tesislere veya o 

devletin ülkesinde ikamet etmekte olan yabancı vatandaşlara karşı işlenen , başlatılan 

veya iştirak edilen, o devletin iç hukuku uyarınca cezalandırılabilir olan herhangi bir 

suçtur. 

 

  Maddenin dördüncü paragrafına göre sözleşmeci devletlerin taraf olmadığı 

sözleşmeler veya sözleşmeci devletlerin mevzuatında hariç tutulan suçlar dışındaki, 

şu sözleşmelerde düzenlenen suçlar da, terör suçu olarak değerlendirilecektir: Hava 

Araçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesi, Hava 

Araçlarının Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesinin Bastırılmasına İlişkin La Haye 

Sözleşmesi, Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin 

Bastırılmasına İlişkin Montreal Sözleşmesi ve Protokolü, Diplomasi Ajanları da 

Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi 

ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme,  

1988 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve onun denizlerdeki 

korsanlığa ilişkin hükümleri, Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi, 

Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin 

Montreal Sözleşmesi’ne ek olan Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren 

Havaalanlarındaki Hukuka Aykırı Şiddet Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin 

Protokol, Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Hukuka 

Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin Protokol, Denizde Seyir Güvenliğine Karşı 

Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılması Sözleşmesi, Terörist Bombalamalarının 

Bastırılması Sözleşmesi, Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi 

Sözleşmesi. 

 

Sözleşmenin 2. maddesinin birinci paragrafına göre, uluslararası hukuk ilkelerine 

uygun olarak, kurtuluşu ve self-determinasyonu amaçlayan, dış işgale, saldırıya, 
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sömürgeciliğe ve hegemonyaya (tahakküm) karşı silahlı mücadeleyi de içeren 

halkların mücadelesi, bir terör suçu olarak değerlendirilmeyecektir.  

 

  İkinci paragrafta, sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen terör suçlarından 

hiçbirinin, bir siyasi suç olarak değerlendirilmeyeceği; üçüncü paragrafta ise bu 

sözleşmenin hükümleri uygulanırken, siyasi saiklere de sahip olsa, belirtilen şu 

suçların, siyasi suç olarak değerlendirilmeyeceği bildirilmektedir: Sözleşmeci 

devletlerin krallarına, devlet başkanlarına veya onların eşleri, usul ve füruğuna karşı 

saldırı; Sözleşmeci devletlerin herhangi birindeki veliahtlar, başkan yardımcıları, 

hükümet başkanı vekilleri ve bakanlara karşı saldırı; Sözleşmeci devletlerde veya 

akredite oldukları devletlerde, büyükelçiler ve diplomatların dahil olduğu, 

uluslararası dokunulmazlıktan yararlanan bireylere karşı işlenen saldırı; Bireylere, 

makamlara/yetkililere veya taşımacılık ya da iletişim araçlarına karşı kuvvet 

kullanma yoluyla işlenen cinayet veya hırsızlık; Başka bir sözleşmeci devlete ait olsa 

bile, kamu mülkünü veya kamu hizmetlerine hizmet veren mülkü tahrip etme veya 

sabotaj eylemleri; Silahları veya muhimmatı ya da patlayıcıları veya terör suçlarının 

işlenmesi için hazırlanan diğer maddeleri üretme, kaçakçılığını yapma veya bu 

maddelere sahip olma suçları.  

 

Maddenin dördüncü paragrafında ise terörist hedefleri finanse etmeyi amaçlayan, 

yasadışı uyuşturucu ve insan ticareti ve kara para aklamanın dahil olduğu, 

uluslararası suçların tüm biçimlerinin, terör suçları olarak değerlendirileceği 

belirtilmektedir.  

 

Sözleşmenin 3. maddesi terör suçlarının önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesine 

ilişkin önlemleri düzenlemektedir. Bu maddeye göre sözleşmeci devletler, doğrudan 

veya dolaylı olarak, terörist eylemlerin örgütlenmesini veya finanse edilmesini veya 

işlenmesini, teşvik edilmesini ya da desteklemesini icra etmemeyi, bu eylemleri 

başlatmamayı veya bunlara herhangi bir biçimde iştirak etmemeyi üstlenmektedir. 

 

Sözleşmeci devletlerin üstlendikleri önleyici önlemler şunlardır: Ülkelerinin, terör 

suçlarının planlanması, örgütlenmesi, icra edilmesi veya bu suçları başlatmak veya 
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onlara herhangi bir biçimde iştirak etmek için- terör unsurlarının sızmasının veya 

teroristlerin orada bireysel ya da kolektif olarak sığınma ya da ikamet elde 

etmelerinin veya barınma, eğitim, silah, finansman almalarının veya teröristlere 

herhangi imkan ve vasıtaların sunulmasının önlenmesi dahil olmak üzere- bir arena 

olarak kullanılmasını yasaklamak. Özellikle benzer veya ortak terör suçlarından 

dolayı acı çeken komşu devletlerle olmak üzere, sözleşmeci devletlerin geri 

kalanlarıyla işbirliğinde bulunmak ve koordinasyon içinde olmak.  

 

  Özel meşru amaçlara yönelik olmadıkları takdirde, silahlar, mühimmat ve 

patlayıcıların yanı sıra saldırı, öldürme ve imhaya ilişkin diğer araçların, bir 

sözleşmeci devletten diğerine ya da diğer devletlere transferinin durdurulması için 

sınır aşan kontrollerin ve gümrük kontrollerinin güçlendirmesine ek olarak, bunların 

taşımacılığının, ihracatının, ithalatının, stokunun yapılmasının ortaya çıkarılmasına 

ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi. Bu yollarla sızmanın önlenmesi 

için gözetim usullerine; sınırlar ve kara, hava ve deniz geçişlerinin güvenceye 

alınmasına ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi. 

 

  Bu konuyu düzenleyen sözleşmeler ve uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak 

sözleşmeci devlette akredite olan diplomatların ve konsolosluk mensuplarının, 

misyonların ve bölgesel ve uluslararası örgütlerin korunmasını, güvenliğini 

güçlendirmek. Terörist grupların ve örgütlerin amaçlarını ortaya koyma, planlarını 

önleme ve güvenlik ve istikrara yönelik tehditlerini ortaya çıkarmak amacıyla, 

güvenliğe yönelik istihbarat faaliyetlerini geliştirme ve bu faaliyetlerin, her 

sözleşmeci devletin istihbarat faaliyetleri ile onların istihbarat politikasına uygun 

olarak koordinasyonunu sağlama. 

 

Her sözleşmeci devlette terörist unsurlara, gruplara, hareketlere ve örgütlere ilişkin 

bilgilerin toplanması ve analizi ve terörizm olgusuna ilişkin gelişmelerin ve 

terörizmle mücadelede başarılı deneyimlerin gözetimi için bir veri tabanı 

oluşturulması. Bunun yanı sıra sözleşmeci devletler,  bu bilgiyi güncelleyecek ve her 

devletin kanunları ve düzenlemelerinin sınırları dahilinde, bu bilginin, diğer 

sözleşmeci devletlerin yetkili makamlarıyla değişimini sağlayacaktır. 
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Terörle mücadeleye ilişkin önlemler ise 3. maddede şu şekilde sıralanmaktadır: Terör 

suçlarının faillerini tutuklamak ve onları ulusal hukuka uygun olarak kovuşturmak 

veya bu sözleşmenin ya da iade talep eden ve iade talep edilen devlet arasındaki 

mevcut andlaşmaların hükümlerine uygun olarak, onları iade etmek. Cezai adalet  

alanında çalışanların yanı sıra, tanıklar ve soruşturmacıların  etkin korunmasını 

sağlamak. Terör suçları tanıkları ve terör suçlarına ilişkin bilgi kaynaklarının etkin 

korunmasını sağlamak. Terörizm mağdurlarına gerekli yardımı sunmak. Terörizmle 

mücadele için sözleşmeci devletlerdeki ilgili organlar ve vatandaşlar arasında-  

terörist eylemler hakkında bilgi vermelerini desteklemek için uygun güvenceleri ve 

teşvikleri sunma, terör eylemlerinin ifşa edilmesine yardım edecek bilgiyi sunma ve 

faillerin tutuklanmasında işbirliğinde bulunmanın dahil olduğu- etkili işbirliği 

oluşturmak. 

 

Terör suçlarının önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi için İslami işbirligi 

alanlarına ilişkin 4. maddeye göre taraf devletler, her devletin ilgili kanunları ve 

düzenlemelerine uygun olarak, terör suçlarını önlemek ve onlarla mücadele için 

birbirleriyle işbirliginde bulunacaktır. Maddede işbirligi alanları bilgi degişimi, 

soruşturma, uzmanlık degişimi ve eğitim ve bilgi alanı olarak belirtilmektedir. 

 

Bilgi değişimi ile ilgili olarak sözleşmeci devletler, terörist gruplar, unsurlar, bu 

grupların liderleri  tarafindan işlenen eylemler ve suçlar, bunların merkezleri, eğitimi, 

finansman ve silah sağlayan araçları ve kaynakları, kullanılan silahların, mühimmatın 

ve patlayıcıların türlerinin yan ısıra, saldırma, öldürme ve yok etmeye yönelik diğer 

yollar ve araçlar ; terörist gruplarca kullanılan iletişim ve propaganda araçları, 

bunların işleyiş tarzı, terörist grupların liderlerinin, unsurlarının hareketi ve 

kullandıkları seyahat belgeleri hakkında aralarında bilgi değişimini ilerletmeyi 

üstlenecektir 

 

Sözleşmeci devletler, kendi ülkesinde işlenen, diğer bir sözleşmeci devletin 

çıkarlarına veya vatandaşlarına zarar vermeyi amaçlayan herhangi bir terör suçu 

hakkındaki mevcut bilgiyi, çabuk bir biçimde/süratle diğer sözleşmeci devlete 
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bildirecek ve soruşturma ve incelemenin gereklerine zarar vermeden, suçu 

çevreleyen olguları, suça ilişkin koşullar, suçlular, mağdurlar, kayıplar ve suçu 

işlemek icin kullanılan araçlar ve yöntem bakımından belirtecektir. Sözleşmeci 

devletler, terör suçlarıyla mücadele etmek için diğer taraflarla bilgi degişiminde 

bulunacak ve sözleşmeci devlete veya diğer devletlere, onun ülkesinde veya onun 

vatandaşlarına veya mukimlere ya da çıkarlarına karşı, terör suçlarının işlenmesini 

önleyebilecek tüm mevcut bilgi veya veriyi bildirecektir.  

 

Sözleşmeci devletler, diğer bir sözleşmeci devletin çıkarlarına karşı bir terör suçu 

işlemekle veya bu türden eylemlere yardım, hile, kışkırtma veya finansman yoluyla 

dahil olmakla suclanan kişilerin, tutuklanmasına yardım edecek; bir terör suçunun 

işlenmesinde kullanılan veya kullanılması tasarlanan herhangi bir silah, patlayıcı, 

cihaz ya da fona el konulmasına/müsaderesine katkıda bulunacak mevcut bilgiyi 

veya veriyi, diğer bir sözleşmeci devlete verecektir. Bunun yanı sıra sözleşmeci 

devletler birbirleriyle değiştikleri bilginin gizliliğine saygı göstermeyi ve bu bilgiyi, 

sözleşmeci devlet olmayan diger devletlere ya da diger taraflara,  bilginin kaynağı 

olan devletin rızasını almaksızın aktarmamayı üstlenmektedir. 

 

 Soruşturma ile ilgili olarak her sözleşmeci devlet, diger sözleşmeci devletlerle 

işbirliğinde bulunmayı taahhüt etmektedir. Uzmanlık/teknik bilgi değişimiyle ilgili 

olarak ise sözleşmeci devletler, terör suçlarıyla mücadeleye ilişkin çalışma ve 

araştırmaları üstlenme ve değişimde bulunmanın yanısıra, bu alandaki 

uzmanlık/teknik bilgi değişiminde de birbirleriyle işbirliğinde bulunacaktır.  

 

 Eğer terörle mücadele alanında gerekli olan personelin bilimsel ve uygulamaya 

dayalı potansiyelinin geliştirilmesi  ve  bu personelin performans standartlarının 

yükseltilmesi için bir ihtiyaç doğuyorsa, sözleşmeci devletler, programların 

hazırlanması veya ortak eğitim programlarına sahip olmak üzere mevcut teknik 

yardımı sağlamak için, imkanları dahilinde, diğer bir veya daha fazla sözleşmeci 

devletle işbirliğinde bulunacaktır. 
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Egitim ve bilgi alanında ise sözleşmeci devletler, İslam’ın hoşgörüsünün gerçek 

imajını yansıtarak ve İslam devletlerinin istikrarı ve güvenliğine karşı olan terörist 

grupların tehlikesini ve planlarını ortaya çıkarmada; İslam’a karşı yürütülen 

kötü/fasit kampanya karşısında durmak için bilgi faaliyetlerini geliştirme ve kitle 

iletişim araçlarını desteklemede; sözleşmeci devletlerin öğretim 

programına/müfredatına, terörizmin uygulanışını yasaklayan yüce insani değerleri 

dahil etmede ve İslam’ın ayırt edildiği cihadı temel alan gelişmiş bir İslam 

düşüncesini tanıtma yoluyla, çağa uygun olmayı amaçlayan çabaları desteklemede 

işbirliğine gideceklerdir. 

 

Sözleşmenin 3. maddesinin mücadeleye ilişkin önlemlerle ilgili b paragrafında aut 

dedere aut judicare ilkesi, 5. maddede sözleşmeci devletlerin suçluları iade etme 

yükümlülükleri, 6. maddede ise iadeye izin verilmeyen koşullar düzenlenmektedir. 

Altıncı maddenin ilk paragrafına göre, eğer iade talebine konu olan suç, iade 

talebinde bulunulan devlette yürürlükte olan kanunlarda, siyasi nitelikte bir suç 

olarak sayılıyorsa, iade talebinde bulunulan sözleşmenin 2. maddesinin ikinci ve 

üçüncü paragraflarındaki hükümlere halel getirmeksizin, iadeye izin verilmeyecektir. 

 

Arap Birliği’nden farklı olarak, Arap olmayan Müslüman devletleri de kapsayan 

İslam Konferansı Örgütü’nün hazırladığı bu sözleşmedeki birçok hüküm, Arap 

Birliği’nin terörizme ilişkin sözleşmesi ile benzerlik göstermektedir. Tanımda, suça 

ilişkin bir planı hedefleyen, insanlara zarar vermekle tehdit eden veya onların 

yaşamlarını, onurlarını, özgürlüklerini, güvenliklerini veya haklarını tehikeye sokan 

her türlü şiddet eylemi terörizm kapsamına alınarak, adi suçlar da - Arap Birliği 

Sözleşmesi’nde olduğu gibi- terör suçu olarak değerlendirilmektedir. Sözleşmede yer 

alan tanım, Arap Birligi Sözleşmesi’ndeki tanımdan da daha geniştir.111  Tanımda yer 

alan şiddet, şiddetin derecesi ya da şiddet tehdidi gibi pek çok unsur yeterince açık 

olmadığı için subjektif değerlendirmelere tabi tutulma tehlikesini içinde 

barındırmaktadır. 

                                                 
111 Saul,op.cit., p.157. İslam Konferansı Örgütü’nün sözleşmesindeki tanımda Arap Birliği 
Sözleşmesi’ndeki tanımdan farklı olarak, bağımsız devletlerin istikrarını, ülkesel bütünlüğünü, siyasi 
birliğini veya egemenliğini tehdit etme de terörizm kapsamı altına alınmakatadır. 
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 Arap Birliği Sözleşmesi’nde olduğu gibi, bu sözleşmede de uluslararası hukuk 

ilkelerine uygun olarak, kurtuluşu ve self-determinasyonu amaçlayan, dış işgale, 

saldırıya, sömürgeciliğe ve hegemonyaya (tahakküm) karşı silahlı mücadeleyi de 

içeren halkların mücadelesi bir terör suçu olarak düzenlenmemektedir. Dolayısıyla 

bu hüküm, gerek başlangıçta yer alan terörizmin hiçbir şekilde meşru 

görülemeyeceğine ilişkin beyana ve 2. maddede yer alan terörizmin saikleri veya 

amaçlarına bakılmaksızın, her türlü şiddet eylemi ve şiddet tehdidi anlamına 

geldiğine ilişkin hükme bir istisna oluşturabilecektir.112 

 

 

e. Afrika Birliği Örgütü 
 

 

 Sözleşme’nin başlangıcında, Afrika Birliği Örgütü’ne üye devletlerin, Afrika Birliği 

Örgütü Şartı’nda yer alan amaç ve ilkeleri, özellikle güvenlik, istikrar, üye devletler 

arasında dostane ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin hükümleri göz önünde 

bulundurduğu; Afrikalararası İlişkiler İçin Davranış Kurallarına ilişkin 

Deklarasyon’un (Declaration on the Code of Conduct for Inter-African Relations) 

hükümlerini hatırlattığı ; hoşgörüyü ve saiklerine bakılmaksızın terörizmin tüm 

biçimlerinin reddedilmesini temel alan insani ve moral değerlerin geliştirilmesi 

ihtiyacının farkında oldukları ;  uluslararası hukuk ilkelerine, Afrika Birliği Örgütü 

ve BM Şartları’nın hükümlerine – özellikle, 9 Aralık 1994 tarihli 49/60 sayılı Genel 

Kurul kararı, ona ek Uluslararası Terörizmin Ortadan Kaldırılması İçin Önlemlere 

İlişkin Deklarasyon, bunun yanı sıra 17 Aralık 1996 tarihli 51/210 sayılı Genel Kurul 

                                                 
112  Sözleşmedeki terörizm tanımının çok geniş olduğunu düşünen Human Rights Watch, sözleşmeye 
yönelik olarak iki değişiklik önerisi getirmektedir: Bunlardan ilki gereğinden fazla geniş olan bu 
tanımda bir değişiklik yapılarak, tanımın sadece ölüm, ciddi fiziksel yaralanma veya rehin alma 
kastıyla işlenen eylemleri kapsamasıdır. İkinci olarak da 2 .maddenin, terör eylemlerini, ilgili hüküm 
uyarınca, tanım kapsamı dışında bıraktığını belirterek ,bu hükmün kaldırılmasını veya değiştirilmesini 
önermektedir. Human Rights Watch, (çevrimiçi) http://209.85.229.132/search?q=cache:Kuj0zl 
eRYk8:www.hrw.org/en/news/2008/03/10/letter-secretary-general-organizationislamicconference+ter 
rorism+convention+of+organization +of+islamic+states&hl= tr&ct= clnk&cd=3&gl=tr, 6 Ocak 2009 
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kararı ve ona eklenen Uluslararası Terörizmin Ortadan Kaldırılması İçin Önlemlere 

İilişkin Deklarasyona Ek Deklarasyon olmak üzere- Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 

uluslararası terörizmle mücadeleyi amaçlayan önlemlerine ilişkin ilgili kararlarına 

inandıkları; terörizm olgusunun kapsamı ve ciddiyeti  ile devletlerin istikrarı ve 

güvenliğine karşı oluşturduğu tehlikeler hususunda son derece ilgili oldukları ;  

terörizmi önlemek ve onunla mücadele etmek için üye devletler arasında işbirliğini 

güçlendirmeyi arzuladıkları  belirtilmektedir. 

 

  Üye devletler, uluslararası hukuk ilkeleri ve Afrika Birliği ve BM Örgütü 

Şartları’nın hükümlerinin yanı sıra Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nın 

hükümlerine uygun olarak, halkların self-determinasyon ve bağımsızlık için meşru 

haklarını teyit etmekte ; masum kadınların ve çocukların yaşamının, terörizmden en 

olumsuz biçimde etkileniyor olmasından kaygı duymaktadır. 

 

Terörizmin -özellikle fiziksel bütünlük, yaşam, özgürlük ve güvenlik hakları olmak 

üzere- insan haklarına ciddi bir ihlal oluşturduğuna ve devletlerin istikrarsızlaştırması 

yoluyla sosyo-ekonomik kalkınmayı engellediğine ikna olduklarını ; bunun ötesinde, 

terörizmin hiçbir koşulda haklı kılınamayacağını ve bundan dolayı, kaynağı, 

nedenleri ve amaçlarına bakılmaksızın –devletlerin, doğrudan veya dolaylı olarak 

ilişkili olduklarını da içeren- terörizmin tüm biçimleri ve görünümleriyle mücadele 

edilmesi gerektiğine ikna olduklarını belirtmektedir. Terörizm ve organize suç 

arasındaki -yasadışı silah, uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın dahil olduğu- 

büyüyen bağlantıların farkında olduklarını; terörizmi, tüm biçimleri ve 

görünümleriyle ortadan kaldırma kararlılığında olduklarını bildirmektedir. 

 

  Sözleşmenin 1. maddesinin 3 (a) paragrafına göre terör eylemi, herhangi bir 

hükümeti, organı, kurumu, genel kamuoyunu veya onun herhangi bir bölümünü, 

herhangi bir eylemde bulunması ve bulunmaktan kaçınması veya belirli bir görüşü 

kabul etmesi ve bu görüşten vazgeçmesi veya belli ilkeler uyarınca eylemde 

bulunması için sindirmeyi, korku içinde bırakmayı, zorlamayı, baskıda bulunmayı, 

ikna ve teşvik etmeyi veya herhangi bir kamu hizmetini, kamuya yönelik herhangi 

bir zorunlu hizmetin verilmesini bozmayı veya bir olağanüstü halin yaratılmasını ya 
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da bir devlette genel isyan çıkmasını tasarlayan veya amaçlayan, bir taraf devletin 

ceza kanunlarının ihlali olan ve herhangi bir kişinin, kişilerin veya bir grup kişinin 

yaşamını, fiziksel bütünlüğünü veya özgürlüğünü tehlikeye sokabilen veya bunların 

ciddi yaralanmasına veya ölümüne neden olabilen ya da kamu veya özel mülke, 

doğal kaynaklara, çevresel ve kültürel mirasa zarar verebilen herhangi bir eylemdir. 

 

 Bunun yanı sıra sözleşmenin 1. maddesinin 3 (b) paragrafına göre, terörist eylem 1. 

maddenin (a) paragrafının, i-iii hükümlerinde belirtilen herhangi bir eylemi işleme 

amacını taşıyan, yönetmeye, yardıma, kışkırtmaya, teşvike, teşebbüse, tehdite, 

örgütlemeye, komploya, eleman sağlamaya yönelik herhangi bir promosyon, 

sponsorluk/himaye, katkı sağlama anlamına gelmektedir. 

 

 Sözleşmenin 2. maddesine göre taraf devletler, ulusal hukuklarını gözden geçirmeyi, 

bu sözleşmede tanımlanan terör eylemlerini suç olarak düzenlemeyi, bu tür suçları, 

bu suçların ağır niteligini hesaba katarak uygun cezalarla cezalandırmayı;  Ekte 

sıralanan uluslararası belgelerden imzalamadıklarını, onaylamadıklarını veya 

katılmadıklarını, imzalamayı, onaylamayı veya onlara katılmayı öncelikli olarak 

düşünmeyi;  Devletlerin onaylamış ya da katılmış oldugu ve b paragrafında belirtilen 

uluslararası belgeler bakımından talep edildiği üzere, yasanın  yapılması ve bazı 

eylemlerin suç olarak düzenlemesi ve bu tür eylemlerin, bu suçların ağır niteliğini 

hesaba katan uygun cezalarla cezalandırılmasını sağlamayı içeren eylemleri yerine 

getirmeyi; Sözleşmeyi onayladıktan veya ona katıldıktan itibaren bir yıl içinde, terör 

eylemlerine ilişkin alınan tüm yasal önlemler ve bu eylemlere konulan cezaları, 

Afrika Birliği Örgütü Genel Sekreteri’ne bildirmeyi üstlenmektedir. 

 

  Sözleşmenin 3. maddesine göre 1. maddenin hükümlerine rağmen, uluslararası 

hukuk ilkelerine uygun olarak, halkların, kurtuluşları veya self-determinasyonları 

için sürdürdükleri - sömürgecilik, işgal, saldırı ve yabancı güçlerin tahakkümüne 

karşı silahlı mücadelenin dahil olduğu- mücadeleleri, terör eylemleri olarak 

değerlendirilmeyecektir. Siyasi, felsefi, ideolojik, ırksal, etnik, dini ve diğer saikler, 

bir terör eylemi karşısında haklı görülebilir bir savunma oluşturmayacaktır. 
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 Sözleşmenin 4. maddesine göre taraf devletler, ülkelerinde silahların sağlanması ve 

stoklanması ve vize ile seyahat dokümanlarının verilmesi dahil olmak üzere, terör 

eylemlerini örgütlemeyi, desteklemeyi, finanse etmeyi, işlemeyi veya işlemeyi 

kışkırtmayı ya da teröristler için doğrudan veya dolaylı olarak sığınak/barınak 

sağlamayı amaçlayan eylemlerden kaçınmayı üstlenmektedir. 

 

Taraf devletler, bu sözleşmenin ve kendi ilgili ulusal mevzuatlarının hükümlerine 

uygun olarak, terör eylemlerini önlemeyi ve onlarla mücadele etmeyi amaçlayan 

meşru önlemleri kabul edecek ve özellikle şunları yapacaktır: Ülkelerinin terör 

eylemlerinin planlanması, örgütlenmesi veya bu eylemlerin yerine getirilmesi ya da 

herhangi bir biçimde bu eylemlere katılmak ya da bu eylemlerde işbirliğinde 

bulunmak için kullanılmasının önlenmesi ; silahların, mühimmatın, patlayıcıların ve  

terör eylemlerini işlemeye yönelik diğer materyallerin ve araçların, hukuka aykırı 

sınıraşan taşımacılığını, ihracatını, ithalatını, stoklanmasını ve kullanımını amaçlayan 

planları ve faaliyetleri izleme ve ortaya çıkarma yöntemlerini geliştirme ve 

güçlendirme ; terör eylemlerinin planlanması, örgütlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili 

olan bireylerin veya grupların, herhangi bir sızmasını önceden etkisizleştirmek için 

kara, hava, deniz sınırlarının, gümrüklerin ve göç denetim noktalarının kontrol ve 

izleme yöntemlerini geliştirme ve güçlendirme ; ilgili sözleşmelere ve uluslararası 

hukuk kurallarına uygun olarak, bir taraf devlete akredite olan kişilerin, diplomatik 

ve konsolosluk misyonlarının, mülklerinin veya bölgesel ve uluslararası örgütlerin, 

korunması ve güvenliğinin güçlendirilmesi ; terör eylemlerine ilişkin bilgi ve teknik 

bilgi/uzmanlık değişiminin ilerletilmesi ve terör elemanları, grupları, hareketleri ve 

örgütleriyle ilgili bilgi ve verinin toplanması ve analizi için veri tabanlarının 

oluşturulması ; herhangi bir biçimdeki terör destek ağlarının oluşturulmasını önlemek 

için tüm zorunlu önlemlerin alınması; sığınma hakkı verirken, sığınma hakkı talep 

edenin herhangi bir terör eylemine karışmadığının araştırılarak ortaya çıkarılması ; 

terör eylemi faillerinin tutuklanması ve onların ulusal mevzuata uygun olarak 

yargılanması veya bu kişilerin, bu sözleşmenin ya da iade talep eden ile iade talep 

edilen devlet arasında yapılan suçluların iadesi anlaşmalarının hükümlerine uygun 

olarak, iade edilmesi ve bir sözleşmenin yokluğunda, terör eylemlerini işlemiş 

olduklarından şüphelenilen kişilerin iadelerinin kolaylaştırılmasının dikkate alınması;  
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halkın, terör eylemleri veya bu tür eylemleri açığa çıkarmaya ve faillerini 

tutuklamaya yardım edebilen diğer eylemler hakkında, bilgi vermesini 

cesaretlendirecek güvenceleri ve teşvikleri sağlama yoluyla, terör eylemlerinin 

tehlikesi ve bu tür eylemlerle mücadele etme ihtiyacına ilişkin halk bilincininin 

arttırılması için ilgili iç güvenlik görevlileri ve hizmetleri ile taraf devletlerin 

vatandaşları arasında etkili işbirliğinin sağlanması. 

 

  Sözleşmenin 5. maddesine göre taraf devletler her devletin ulusal mevzuat ve 

usullerine uygun olarak terör eylemlerinin önlenmesi ve bunlarla mücadele 

edilmesinde aralarında şu alanlarda işbirliğinde bulunacaklardır: Taraf devletler, 

terörist gruplar, liderler ve elemanları tarafından işlenen eylemler ve suçlar,  bunların 

merkezleri ve eğitim kampları,  finansman  ve silah sağlama kaynak ve araçları, 

kullandıkları silah türleri, mühimmat ve patlayıcılar ve sahip oldukları diğer araçlar ; 

terörist gruplarca kullanılan iletişim ve propoganda yöntemleri ve teknikleri, bu 

grupların davranışı, liderlerin ve unsurlarının hareketileri kadar seyahat dokümanları 

hakkında aralarındaki bilgi değişimini güçlendirmeyi üstlenmektedir. 

 

  Bir taraf devletin çıkarına veya onun vatandaşlarına karşı bir terör eyleminde 

bulunmakla suçlanan veya bu tür bir eylemi işlemeye teşebbüs eden ya da bir suç 

ortağı veya kışkırtıcı olarak buna katılmış olan bir kişinin tutuklanmasına; bir terör 

eyleminin işlenmesinde kullanılan veya bu amacı hedefleyen herhangi silah türü, 

mühimmat, patlayıcılar, cihazlar veya fonlar ya da suç aletlerine el konulması/ 

müsaderesine yol açan herhangi bilgiyi birbirleri ile değiştirmeyi üstlenmektedir. 

 

 Taraf devletler, birbirleriyle değiştikleri bilginin gizliliğine saygı göstermeyi ve bu 

bilgiyi,  bu bilginin kaynağı olduğu devletin rızası olmaksızın, sözleşmeye taraf 

olmayan diğer bir devlete veya üçüncü bir taraf devlete vermemeyi ; aralarındaki 

işbirliğini ilerletmeyi ve her devletin ulusal hukukuna uygun olarak, terör eylemleri 

işlediğinden şüphelenilen, bunlarla suçlanan veya bunlardan mahkum olan kişilerin 

soruşturulması ve tutuklanmasına ilişkin usuller hakkında birbirlerine yardım etmeyi 

üstlenmektedir. Taraf devletler, terör eylemleriyle nasıl mücadele edilmesi 

gerektiğine ve terör eylemlerinin denetimine ilişkin uzmanlığın nasıl 
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değiştirileceğine ilişkin çalışmaların ve araştırmaların yürütülmesi ve değişiminde 

aralarında işbirliğinde bulunacaktır. 

 

 Taraf devletler, terör eylemlerini önlemek ve bunlarla mücadele etmeye yönelik 

bilimsel, teknik ve operasyonel kapasitelerini geliştirmek için- mümkün olduğunda- 

programların oluşturulmasında mevcut teknik yardımı sağlamada veya gerekli 

olduğunda ve personellerinin yararına, terör eylemlerinin denetimi alanında, bir veya 

birkaç devletin ilgili olduğu ortak eğitim kurslarının düzenlenmesinde kendileri 

arasında işbirliğinde bulunacaklardır. 

 

  2004 yılında kabul edilen Terörizmi Önleme ve Onunla Mücadele Edilmesine 

İlişkin Afrika Birliği Sözleşmesi’ne Ek Protokol’ün başlangıcında da, Afrika 

Birliği’ne üye devlet ve hükümet başkanlarının, Afrika’nın da dahil olduğu dünya 

çapındaki terör eylemlerinin artış oranı ve terörizm ile paralı askerlik, kitle imha 

silahları, uyuşturucu ticareti, yolsuzluk, sınıraşan organize suçlar, karapara aklama ve 

hafif silahların yasadışı artışı arasındaki bağlantıların büyüyen risklerinden son 

derece kaygı duydukları; terörizmin her türlü biçim ve görünümüyle ve Afrika’da 

ona yapılan herhangi bir desteğe karşı mücadele etme kararlılığında oldukları; terör 

eylemleri faillerinin, terör eylemlerini örgütlemek ve gerçekleştirmek için ileri 

teknoloji ve haberleşme sistemlerini kullanma imkanlarından haberdar oldukları 

belirtilmektedir. 

 

Terörizmin temel nedenlerinin karmaşık olduğu ve kapsayıcı bir biçimde ele 

alınmaya ihtiyaç duyduğu hatırlanarak; herhangi bir koşulda, terör eylemlerinin haklı 

kılınamayacağına ikna olarak; uluslararası toplumun terörizmle mücadele etmeye ve 

onu ortadan kaldırmaya yönelik kararlı çabalarında, Afrika’nın uluslararası topluma 

aktif katılımını, onunla işbirliği ve koordinasyonda bulunmasını sağlamada kararlı 

olunduğu belirtilmektedir. 

 

   Afrika Birliği’nin devlet ve hükümet başkanları, uluslararası sözleşmelerde yer 

alan ilkeleri ve düzenlemeleri ve BM’in terörizmin önlenmesi ve onunla mücadele 

edilmesine ilişkin Güvenlik Konseyi’nin 28 Eylül 2001 tarihli 1323 sayılı kararı ile 
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ilgili Genel Kurul kararlarının dahil olduğu, ilgili kararlarını rehber edinmekte ;  

Temmuz 1977’de Liberville, Gabon’da kabul edilen Afrika’da Paralı Askerliğin 

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi’ne, Afrika Birliği 

Örgütü Devlet ve Hükümet başkanları Meclisi’nin 13. olağan toplantısında kabul 

edilen Afrikalararası İlişkiler Eylem Kurallarına, Temmuz 1999’da Cezayir’de 35. 

Afrika Birliği Örgütü Zirvesi’nde kabul edilen Terörizmin Önlenmesi ve Onunla 

Mücadele Edilmesine İlişkin Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi’ne yönelik 

taahhütlerini onaylamakta ; Ekim 2001’de Dakar, Senegal’de düzenlenen Afrika 

Zirvesi toplantısında kabul edilen Terörizme karşı Dakar Bildirgesi’ni,  Eylül 

2002’de Cezayir’de düzenlenen Afrika Birliği’ne üye devletlerin hükümetlerarası üst 

düzey toplantısında kabul edilen Terörizmin Önlenmesi ve Onunla Mücadele 

Edilmesine İlişkin Eylem Planı’nı hatırlamakta, Afrika Birliği Kurucu 

Andlaşması‘nın (Constitutive Act) yanı sıra Temmuz 2002’de Durban, Güney 

Afrika’daki, birliğin açılış zirvesinde kabul edilen Afrika Birliği Barış ve Güvenlik 

Konseyi’nin Kurulmasına İlişkin Protokolü dikkate almakta ; terörizmin insan 

haklarının ciddi bir ihlali ve barış, güvenlik, kalkınma ve demokrasiye karşı bir tehdit 

oluşturduğuna ilişkin kanaatlerini tekrar etmekte ; Afrika Birliği’ne üye tüm 

devletlerin, halklarını, terör eylemlerinden korumak için gerekli bütün önlemleri 

almaları ve tüm ilgili kıtaya özgü ve uluslararası insancıl hukuk ile insan hakları 

belgelerini uygulamalarının zorunluluğunu vurgulamakta; Terörizmin Önlenmesi ve 

Terörizmle Mücadeleye İlişkin Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi’nin etkin 

uygulanmasını sağlamayı arzuladıklarını belirtmektedir. 

 

 Sözleşmenin 2. maddesine göre protokolün temel amacı, sözleşmenin etkin 

uygulanmasını arttırmak ve bütün yönleriyle terörizmin önlenmesi ve onunla 

mücadele edilmesinde kıta düzeyindeki çabaların koordine edilmesi ve 

uyumlaştırılması ihtiyacına ilişkin Afrika Birliği’nin Barış ve Güvenlik Konseyi’nin 

kurulmasıyla ilgili Protokol’ün 3. maddesinin d paragrafının ve diğer ilgili 

uluslararası  belgelerin uygulanmasını etkili kılmaktır.      

                                                                 

Taraf devletlerin yükümlülüklerine ilişkin 3. maddede, taraf devletler sözleşmenin 

hükümlerini tamamıyla uygulamakla kendilerini bağlamaktadır. Diğerlerinin yanı 
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sıra, şu yükümlülükleri yerine getirmeyi üstlenmektedir: Halklarının temel insan 

haklarını, tüm terör eylemlerinden korumak için gerekli olan tüm önlemleri almak;  

teröristlerin ülkelerine giriş yapmalarını ve ülkelerinde eğitim görmelerini önlemek; 

bir terör eylemi işleme amacıyla kullanılan veya bu amaca tahsis edilen fonları ya da 

diğer varlıkları belirlemek, ortaya çıkarmak, müsadere etmek, dondurmak veya el 

koymak ve terör eylemleri mağdurlarının ve onların ailelerinin kayıplarını tazmin 

etmek  için bu tür fonların  kullanımına yönelik bir mekanizma kurmak ; terörizmin 

finansmanını ortadan kaldırılmak için devletlerin işbirliğinin de dahil olduğu, 

bölgesel, kıtasal ve uluslararası düzeylerdeki terörist gruplar ve terör eylemleri 

hakkında vaktinde bilgi değişimini ve paylaşımını kolaylaştırmak için ulusal irtibat 

noktaları kurmak; 1977’de Libreville’de kabul edilen Afrika’da Paralı Askerliğin 

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi’nde ve diğer ilgili 

uygulanabilir uluslararası belgelerde tanımlanan paralı askerlik faillerine karşı uygun 

eylemlerde bulunmak ; ilgili kıtaya ilişkin ve bölgesel sözleşmeler ve andlaşmalara 

uygun olarak, terör eylemleri faillerinin kitle imha silahlarını elde etmelerini 

önlemek için ulusal ve bölgesel önlemleri güçlendirmek ; kitle imha silahlarına 

ilişkin kıtaya ilişkin ve uluslararası belgelerin uygulanmasında uluslararası toplumla 

işbirliğinde bulunmak ;  Barış ve Güvenlik Konseyi’ne (BGK), sözleşmede, Afrika 

Birliği Eylem Planı’nda ve bu protokolde öngörüldüğü üzere, terörizmi önlemek ve 

onunla mücadele etmek için alınan önlemlerle ilgili olarak, yıllık olarak veya BGK 

tarafından belirlenecek düzenli aralıklarla rapor sunmak ; ülkelerinde gercekleşen 

tüm terör eylemlerini, bunlar meydana gelir gelmez, BGK’ne bildirmek ; terörizmin 

önlenmesi ve onunla mücadeleye ilişkin tüm kıtaya ilişkin ve uluslararası belgelere 

taraf olmak ; uluslararası hukuka uymayan, terör şüphelilerine ırkçı ve ayrımcı 

muamalede bulunmanın dahil olduğu, işkence ve diğer aşağılayıcı ve insanlık dışı 

muameleyi yasadışı ilan etmek. 

 

  Uygulama mekanizması başlığını taşıyan 4. maddeye göre BGK, terörizmin 

önlenmesi ve onunla mücadele edilmesine ilişkin kıta düzeyindeki çabaların 

uyumlaştırılması ve koordine edilmesinden sorumlu olacaktır. Bu çaba uyarınca 

BGK, bilgi toplamak, düzenlemek ve yaymak için çalışma usulleri oluşturacak ; terör 

eylemlerindeki modeller ve eğilimler, terör gruplarının eylemleri ve terörizmle 
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mücadeleye ilişkin başarılı uygulamalar hususunda taraf devletler arasında bilgi 

değişimini kolaylaştıran mekanizmalar kuracak ; kıtadaki terörizmin durumuna 

ilişkin bir yıllık raporu Birlik Meclisi’ne (Assembly of Union) sunacak ; Afrika 

Birliği tarafından kabul edilen Eylem Planı ile programların uygulanmasına ilişkin 

izlemede bulunacak, değerlendirme yapacak ve tavsiyelerde bulunacak ; protokolün 

hükümlerinin uygulanması hususunda taraf devletlerce sunulan tüm raporları 

inceleyecek ; terörizmle ilgili ulusal, bölgesel ve uluslararası merkezlerle birlikte bir 

bilgi ağı kuracaktır. 

 

Komisyon’un rolüyle ilgili 5. maddeye göre, Komisyon başkanının liderliğinde ve 

Barış ve Güvenlik Konseyi’nin kurulmasına ilişkin Protokol’ün 10. maddesinin 4. 

paragrafına uygun olarak, Barış ve Güvenlikle Görevli Komiser, terörizmin 

önlenmesi ve onunla mücadele edilmesine ilişkin konuların takibi ile 

görevlendirilecektir. Komiser, Komisyon’un barış ve güvenlik bölümü bünyesinde 

oluşturulan birimce ve Terörizmle İlgili Çalışma ve Araştırma Afrika Merkezi’nce 

desteklenecektir.  

 

 

C. Terörizm Tanımının Gerekliliği 
 

 

 Uluslararası hukukta, terörizmin tanımının yapılmasının gerekli olup olmadığı 

sorusu, uzun yıllardan beri doktrinde bir tartışma konusudur. Pekçok yazar çeşitli 

bilim dalları çerçevesinde bu konuyu ele almış ve tanımın gerekliliği ve 

yapılabilirliği konusunda farklı görüşler ileri sürmüştür. Tanım arayışını, Kutsal Kase 

arayışı ya da Sisifos’un bitmek tükenmek bilmeyen çabası olarak betimleyen, 

kavramın tanımlanamaz olduğunu ya da terörizm teriminin, hukuki bir anlam 

içermediğini ileri süren yazarlar bulunmaktadır.113 Bazı devlet temsilcileri de 

                                                 
113 Levitt, op.cit.,p.97; Omar Malik, Enough the Definition of Terrorism, London, The Royal 
Institute of International Affairs, Chameleon Press,, 2000, p.1; George P. Fletceher, “The Indefinable 
Concept of Terrorism” Journal Of International Criminal Justice, Vol.4, 2006, p.911; Rosalyn 
Higgins, “The General International Law of Terrorism”, Terrorism and International Law, Ed.by., 
Rosalyn Higgins, Maurice Flory, London, Routledge, 1997, p.28 
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terörizmin ne olduğu hususunda devletler arasında bir uzlaşma zeminin bulunduğunu 

belirtmiş; terörizm gibi görülen, hissedilen ya da öldüren her ne ise, terörizm 

oluşturduğunu öne sürmüştür.114 

 

   Tüm bu tartışmalara rağmen, günümüzde, uluslararası hukukta terörizmin 

tanımlanması- diğer bir deyişle tanımlama sorununun çözümü- geçmişte olmadığı 

kadar zaruridir. 11 Eylül terör eylemleri sonrasında uluslararası alanda yaşanan 

gelişmeler, tanım sorununun, yalnızca teorik bir tartışma çerçevesinde ele alınmasına 

imkan vermemektedir.  

 

Güvenlik ve özgürlükleri birbirlerinin alternatifi olarak sunan bir anlayışın küresel 

düzeyde meşrulaştırılma çabası, uluslararası toplumun temel değerlerinden olan 

hukukun üstünlüğü ilkesi ile çelişmektedir. 11 Eylül sonrası ortaya çıkan suça karşı 

savaş paradigmasında (paradigm of the war on crime), ceza hukuku, insan hakları 

hukuku ve insancıl hukukta koruma altına alınan güvencelerin reddedilmesi, 

hukukun üstünlüğü ilkesinde bir karadelik yaratma tehlikesine sahiptir.115    

  

   Dolayısıyla uluslararası hukukta terörizm tanımının yapılmasının gerekli olup 

olmadığı tartışması anlamını yitirmiştir. Terörizmin uluslararası hukukta 

tanımlanması hem etkin terörizmle mücadele stratejilerinin geliştirilmesini 

sağlayacak hem de terörizme karşı tedbirlerin veya terörizmle mücadele 

stratejilerinin, insan hakları ihlallerine yol açmasını önleyecektir. 

 

    Devletlerin benimsediği endüktif (tümevarımcı) yaklaşım sonucunda, bugüne 

kadar, her biri belirli bir terörist eylemi konu alan bir dizi terör sözleşmesi kabul 

edilmiştir. Genel ve kapsamlı bir terörizm tanımı oluşturmak yerine, bu yaklaşımın 

benimsenmesi -BM Genel Kurulu’nda yıllardan beri süregelen tartışmaların ortaya 

koyduğu üzere- devletlerin, terörizmin tanımı konusunda bir uzlaşmaya varamamış 

olmasındandır. Bu nedenle, bu tür bir pragmatik yaklaşım benimsenmiş; uluslararası 
                                                 
114 Statement by the permanent representative of the UK to the UN in general debate on terrorism, UN 
Doc.A/56/PV.12, 1 October 2001 
115 Mireille Delmas-Marty, “The Paradigm of the War on Crime, Legitimating Inhuman Treatment?”, 
Journal of International Criminal Justice, Vol.5, No.3, 2007, pp.584-586 
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nitelikte bu soruna, kısmi bir yanıt verilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte artık bu 

yaklaşım, terörizmin yeni yöntemlerine yanıt verememektedir.116 

 

 Belirli bir terörist eylemi konu alan uluslararası sözleşmelerde, teröristlerin 

uyguladığı şiddet, yalnızca spesifik bağlamlarda veya belirli yöntemler aracılığıyla 

gerçekleşmesi durumunda suç olarak düzenlenmektedir.117 Havaalanı, uçuş halindeki 

hava aracı, gemi, sabit platform vb yerlerde veya nükleer madde, patlayıcılar ve diğer 

öldürücü araçlar yoluyla ya da uluslararası korunan kişiler gibi belirli hedeflere 

yönelik gerçekleştirilen terör eylemleri suç sayılmaktadır.118 

 

  Uçuş halindeki hava araçlarında işlenen hukuka aykırı eylemleri konu alan Tokyo, 

La Haye, Montreal Sözleşmeleri, uçuşta işlenen ve hava aracını tahrip eden/yok eden 

eylemleri suç olarak düzenlemektedir. Bu üç sözleşme, 1988 tarihli Montreal 

Sözleşmesi’ne Ek Protokolle birlikte değerlendirildiğinde, hava aracında ve 

havaalanlarında gerçekleşen, yalnızca hava güvenliğini tehlikeye atan  veya  

tehlikeye atabilme ihtimali olan eylemleri kapsamı altına almaktadır.119 

 

 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılması 

Sözleşmesi ve Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı 

Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin Protokol, gemide ve kıta 

sahanlığında bulunan sabit platformda işlenen; denizde seyir güvenliğini ve kıta 

sahanlığında bulunan sabit platformların güvenliğini tehlikeye sokan ya da 

sokabilecek eylemleri, suç olarak düzenlemektedir. 

 

 Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı 

İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde, uluslararası 

                                                 
116  Jennifer Trahan, “Terrorism Conventions: Existing gaps and diffrerent approaches” New England 
Journal of International Law and Comparative Law, Vol.8, No.2, 2002, (çevrimiçi) 
http://www.nesl.edu/ intljournal/vol8/trahan-v8n2.pdf, p.5, 2 Mart 2007 
117 Saul, op.cit., p.135 
118 Loc.cit. 
119 Trahan’a göre üç sözleşmede yer alan birçok hüküm, hava aracı dışında meydana gelen zarara 
uygulanamayacaktır. Trahan, loc.cit ; Saul, loc.cit. 
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korunan kişilere karşı gerçekleştirilen şiddet eylemleri, yalnızca, bu kişilerin, yabancı 

bir devlette bulundukları sırada gerçekleşmiş olması durumunda suç sayılmaktadır.120 

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına İlişkin Viyana Sözleşmesi’nde nükleer 

madde, Nükleer Terörizm Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin Uluslararası 

Sözleşmede ise radyoaktif madde aracılığıyla gerçekleşen şiddet eylemleri suç olarak 

düzenlemektedir.121 

 

  Terörist Bombalamalarının Bastırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmede, 

patlayıcılar veya diğer ölümcül araçlarla gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin, suç 

olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte sözleşmede yer alan patlayıcı 

veya diğer öldürücü araç tanımı, tabanca veya bıçak ya da diğer benzer, elle 

kullanılan silahları kapsamına almamaktadır.122 

 

   Scharf’a göre, bir yolcu trenine veya otobüse veya elektrik santraline, patlayıcılar 

dışındaki diğer araçlarla gerçekleştirilen saldırılar veya sabotaj eylemleri, 

sözleşmelerin kapsamı altına girmemektedir. Ancak bir uçağa ya da transatlantiğe 

yönelik benzer saldırılar, sözleşmelerde  suç olarak düzenlenmektedir. Aynı şekilde 

siber terörizmin çoğu biçimi de bu sözleşmeler kapsamında ele alınmamaktadır.123 

 

  Terörizmin genel bir tanımının yapılması, terör suçu ile siyasi suç ayrımının kesin 

olarak belirlenmesi açısından da önem taşımaktadır. Suçluların iadesi konusunda, 

siyasi suçlar iadeye istisna teşkil etmektedir. İade talebinde bulunulan devlet, söz 

konusu suç teşkil eden eylemi, terör suçu olarak değil de, siyasi suç olarak 

değerlendirdiği takdirde, iade talebini reddetmektedir. Dolayısıyla tüm uluslararası 
                                                 
120 1. madde 
121 Viyana Sözleşmesi’nin 7. maddesi ve Nükleer Terörizm Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme’nin 1. ve 2. maddeleri. Bu sözleşmede radyoaktif madde, nükleer maddeyi 
kapsamına alacak biçimde açıklanmaktadır. 
122 1. maddeye göre patlayıcı ya da diğer öldürücü araç: (a) ölüm, ciddi bedensel yaralanma ya da 
önemli bir maddi zarara yol açma imkanına sahip ya da bu amaçla tasarlanmış patlayıcı ya da yanıcı 
silah ya da araç-gereç ya da (b) zehirli kimyasal, biyolojik maddelerin ya da zehirlerin ya da benzeri 
maddelerin ya da radyasyon veya radyoaktif maddelerin bırakılması, yayılması ya da etkilemesi 
yoluyla ölüm ,ciddi bedensel yaralanma ya da önemli maddi zarara yol açma imkanına sahip ya da bu 
amaçla tasarlanmış bir silah ya da araç anlamına gelir. Saul, loc.cit. 
123 Michael P. Scharf, “Defining terrorism as the peace time equivalent of war crimes: A case of too 
much convergence between international humanitarian law and international criminal law ?”, ILSA 
J.Int’l & Comp. L, Vol.7, No.2, 2001, p.393 
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toplum tarafından kabul gören, genel ve kapsamlı bir terörizm tanımının yapılması, 

bu konuya ilişkin belirsizliğin de önüne geçecektir. Terörizm kavramının 

suiistimalinin önlenmesi,  bireylerin  hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından 

önemlidir.  

 

 Belirli terörist eylemlerin cezalandırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler, siyasi 

suç istisnasına ilişkin olarak da farklı düzenlemeler içermektedir. Daha eski tarihli 

sözleşmelerde -yeni tarihli sözleşmelerde yer alan- sözleşmede düzenlenen suçlar 

bakımından siyasi suç istisnasının ileri sürülemeyeceğine ilişkin hüküm yer 

almamaktadır. Bu hükme, bazı sözleşmelerde yer verilmemesi,  bu suçlar 

bakımından siyasi suç istisnası ileri sürülerek, iade talebinin reddedilebileceği savını 

güçlendirmektedir.124 Bu konuda, uluslararası sözleşmeler arasında bir uyumun 

bulunmaması, uygulamada, terör eylemlerinin türüne göre, siyasi suç istisnasının 

ileri sürülebilmesine yol açacaktır. 

 

   Bu hükmün istisnası ise ayrımcılık yasağına ilişkindir. Buna göre ilgili sözleşmeye 

taraf devlet, sözleşmede düzenlenen suçlara dayandırılarak kendisine yapılan iade ya 

da karşılıklı adli yardımlaşma talebinin, kişinin ırkından, dininden, milliyetinden, 

etnik kökeninden ya da siyasi görüşlerinden ötürü kovuşturulması ve 

cezalandırılması amacıyla yapıldığına inanması için veya talebin yerine 

getirilmesinin, bu sebeplerin herhangi birinden dolayı kişinin konumuna zarar 

verebileceğine inanması için önemli sebeplere sahip bulunuyorsa, sözleşmedeki 

hiçbir hüküm iade etme ya da karşılıklı adli yardımda bulunma yükümlülüğü verecek 

şekilde yorumlanmayacaktır. Ayrımcılık yasağına ilişkin bu hüküm de yalnızca 

                                                 
124 Tokyo, La Haye, Montreal Sözleşmeleri’nde, Montreal Sözleşmesine Ek Protokol’de, Rehine 
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme’de, Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası 
Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması, Nükleer Maddelerin Fiziksel 
Korunması, Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemlerin Bastırılması 
Sözleşmeleri’nde, Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı 
Eylemlerin Bastırılmasına İlişkin Protokol’de ve Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi 
Sözleşmesi’nde siyasi suç istisnasının, iade talebinin reddi için ileri sürülemeyeceğine ilişkin açık bir 
hüküm yer almamaktadır. Ancak Nükleer Terörizm Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’nin 15.maddesinde, Terörist Bombalamaların Bastırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’nin 11.maddesinde, Terörizmin Finansmanının Bastırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’nin 14.madesinde, bu hükme açıkça yer verilmektedir. Trahan, op.cit., pp.10-11 
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yakın zamanda kabul edilen uluslararası sözleşmelerde yer almaktadır. Bu konuda da 

sözleşmeler arasında bir uyum bulunmamaktadır.125 

 

    Terörizmin önlenmesi ve bastırılmasına ilişkin birçok bölgesel sözleşme de kabul 

edilmiştir. Bu sözleşmelerde yer alan bazı tanımlar, kapsamlı bir terörizm tanımı 

oluşturulmasına katkıda bulunabilecek niteliktedir.126Bununla birlikte bölgesel 

sözleşmeler incelendiğinde, gerek tanım gerek tanıma getirilen istisnalar konusunda 

aralarında önemli farklılıkların bulunduğu görülmektedir.  

 

  Bölgesel örgütlerin kabul ettiği bazı terörizm tanımları, aşırı geniş kapsamlıdır  ve 

de terör suçunu, diğer adi suçlardan ayırt eden unsurlar bakımından yeterince açık 

değildir. Sözleşmeler, suçun unsurları bakımından da birbirlerinden farklılıklar 

göstermektedir.127 Sözleşmelerde, terör eylemlerinin siyasi suç kapsamında 

değerlendirilmeyeceği belirtilmekle birlikte, bazı sözleşmelerde -ayrımcılık yasağı 

istisnası dışında- bu hükme istisna getiren diğer hükümler yer almaktadır.128 

                                                 
125 Terörist Bombalamaların Bastırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme’nin 12. maddesi, Terörizmin 
Finansmanının Bastırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 15. maddesi, Nükleer Terörizm 
Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 16. maddesinde bu hüküm yer 
almaktadır. 
126  Sözleşme olmasa da Avrupa Birliği’nin 2002 tarihli Çerçeve Kararı buna örnek verilebilir. 
127 Arap Devletleri Birliği Sözleşmesi’nin 1. maddesi , İslam Konferansı Örgütü Sözleşmesi’nin 1. 
maddesi,  1987 tarihli Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği’nin Terörizmin Bastırılması 
Sözleşmesi’nin 1. maddesinde ayrım gözetmeksizin uygulanan şiddet, terör suçunun nitelikleri 
arasında yer almaktadır. Şangay İşbirliği Örgütü Sözleşmesi’nin 1. maddesinde ise terörizm tanımı 
aşırı geniş olarak tanımlanmasa dahi, sözleşmede, terörizm, ayrılıkçılık, ekstremizm olarak üç farklı 
tanımın yer almaktadır. Bu durum, devletlerin terörizm tanımı kapsamında değerlendirmeyeceği bir 
eylemi diğer tanımların kapsamında değerlendirebilmesini sağlamaktadır. 1999 tarihli Afrika Birliği 
Örgütü Sözleşmesi’nin 1. maddesinde terör eyleminin bir hükümeti belli bir eylemi yapmaya ve onu 
uygulamaktan kaçınmaya sevketmeyi amaçladığı ifadesi yer almaktadır. Oysa, bu amacın demokratik 
toplumlarda varolması gerekmektedir. Demokratik toplumlarda hükümete karşı gerçekleştirilen 
birtakım protesto eylemlerinde, gösterilerde birtakım şiddet eylemleri gözlemlenebilmektedir. Bu 
eylemler de şiddetin derecesine göre, kamu düzenine yönelik belli suçların kapsamına girseler de, 
terör suçu kapsamında yer almamalıdır. Bağımsız Devletler Topluluğu’na Üye Devletler Arasında 
Terörizmle Mücadelede İşbirliği Sözleşmesi’nin 1. maddesinde, belirli bir suç oluşturan eylem, kamu 
makamlarının karar alma sürecini etkilemek amacıyla işlendiği takdirde terörizm oluşturmaktadır. 
Burada da etkilemek yerine sindirmek (intimidate) gibi daha yüksek bir eşiğin kullanılması kanımızca 
daha doğrudur. Bu sözleşmede, terör suçu  kapsamına, tarafların ulusal mevzuatlarında terör eylemi 
olarak düzenlenen diğer eylemler de dahil edilerek, devletlerin tanım konusundaki tek taraflı 
yaklaşımlarının benimsendiği  görülmektedir. 
128 1977 tarihli Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 1. maddesinde taraf 
devletlerce siyasi suç kapsamında  değerlendirilmeyecek terör eylemleri sıralanmaktadır. Bununla 
birlikte sözleşmenin çekincelere ilişkin 13. maddesine göre; bir devlet sözleşmeyi imza tarihinde ya da 
onaylama, kabul etme ya da uygun bulma belgesini depo ederken kendisinin siyasi suç kapsamında 
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  Devletlerin kabul ettiği ulusal terörizm tanımlarında olduğu gibi, bazı bölgesel 

örgütlerin kabul ettiği tanımlarda da, o örgütlere üye olan devletlerin bulundukları 

bölgede yaşadıkları siyasi sorunlar etkili olmaktadır. Bu örgütlerce üretilen bazı 

terörizm sözleşmeleri, içinde bulundukları coğrafyanın politik koordinatlarını 

yansıtır niteliktedir. 

 

  Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Arap Birliği Sözleşmesi’nde, hangi araçla olursa 

olsun, kurtuluş ve self-determinasyon için, uluslararası hukuk ilkelerine uygun 

olarak, dış işgale ve saldırıya karşı yapılan, silahlı mücadelenin de dahil olduğu, her 

türlü mücadelenin suç oluşturmayacağı belirtilmiş ve de bu hükmün, herhangi bir 

Arap devletinin ülkesel bütünlüğüne zarar verecek herhangi bir eyleme 

uygulanmayacağı bildirilmiştir.  

 

  Dolayısıyla bu hükümden, self-determinasyon amacıyla Arap devleti olmayan 

devletlere karşı yapılan şiddet eylemlerinin- söz konusu coğrafya düşünüldüğünde 

akla tek İsrail gelmektedir-  haklı görülebilir olduğu sonucuna varılmaktadır. Buna 

karşılık self determinasyon için Arap devletlerine karşı yapılan şiddet eylemleri ise 

terör eylemi olarak nitelendirebilecektir. Sözleşmede, Arap devletlerinin ülkesel 

bütünlüğü için bir istisna getirilmesi, insancıl hukuku gözeten objektif bir tanım 

geliştirmekten ziyade, siyasi çıkarları ön planda tutan sübjektif bir tanımın tercih 

edildiğini ortaya koymaktadır.  

                                                                                                                                          
değerlendirdiği 1. maddede belirtilen herhangi bir suça ilişkin iade talebini reddetme hakkını saklı 
tuttuğunu bildirebilir. 2003 tarihinde imzaya açılan Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Protokol’ün çekinceye ilişkin 16. maddesinde, 15 Mayıs 2003 
tarihinde sözleşmeye taraf olan herhangi bir devletin, sözleşmeyi değiştiren protokolü imza tarihinde 
ya da onaylama, kabul etme ya da uygun bulma belgesini depo ederken, kendisinin siyasi bir suç veya 
siyasi bir suçla bağlantılı bir suç ya da siyasi nedenlerden esinlenmiş bir suç olarak  değerlendirdiği  1. 
maddede belirtilen herhangi bir suça ilişkin iade talebini reddetme hakkını saklı tuttuğunu 
bildirebileceği düzenlenmektedir. Her ne kadar çekincelere ilişkin olarak protokolde bazı olumlu 
değişiklikler yapılmış olsa da , protokolde aynen sözleşmede olduğu gibi siyasi suçlara ilişkin çekince 
koyma imkanı muhafaza edilmektedir fakat bu imkan, sadece sözleşmeye taraf devletlerle sınırlı 
tutulmaktadır. Bağımsız Devletler Topluluğu’na Üye Devletler Arasında Terörizmle Mücadelede 
İşbirliği Sözleşmesi’nin 9. maddesine göre ise bir devlet, iade talebini  yerine getirmenin 
egemenliğine, güvenliğine, sosyal düzenine veya diğer  hayati çıkarlarına zarar verebileceğine veya 
ulusal mevzuatı veya uluslararası yükümlülüklerini ihlal edebileceğine inanıyor ise iadeyi yerine 
getirmeyebilir. Dolayısıyla bu hükümde de devletin kendi değerlendirmesine bağlı bir siyasi suç 
istisnası gözlemlenmektedir. 
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  Bölgesel terörizm sözleşmeleri arasında var olan bu önemli farklılıklar ve 

terörizmin, tüm uluslararası topluma karşı tehdit oluşturması gerçeği; küresel 

nitelikteki bu soruna- bölgesel bir örgüt yerine- Birleşmiş Milletler Örgütü gibi 

uluslararası bir örgüt  çerçevesinde yanıt aranmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

  11 Eylül terör eylemlerinden sonra uluslararası alandaki gelişmeler, genel bir 

terörizm tanımının gerekliliği hususunun, artık sadece entelektüel bir tartışma 

kapsamında ele alınmasını imkansız kılmaktadır. BM Güvenlik Konseyi’nin kabul 

ettiği 1373 sayılı karar -bir terörizm tanımı içermese de- devletlere, terörizmin 

önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına ilişkin birçok yükümlülükler getirmektedir.  

Kararda yer alan terörist ve terörizm terimleri, uygulamada önemli hukuki sonuçlar 

doğurabilecek bir anlam içermektedir.129 

 

  Kararda, tüm devletlerin terör eylemlerinin finansmanını önlemeleri ve ortadan 

kaldırmaları; teröristlere herhangi bir biçimde destekte bulunmaktan kaçınmaları; 

terör eylemlerinin gerçekleşmesini önlemek için gerekli adımları atmaları; terör 

eylemlerini finanse eden, planlayan, destekleyen veya işleyen kişilere güvenli bir 

barınak/sığınak sağlamamaları; kendi ülkelerinin, terör eylemlerini finanse eden, 

planlayan, kolaylaştıran ya da bu eylemleri işleyen kişilerce, bu amaçlarla, diğer 

devletlere ve onların vatandaşlarına karşı kullanılmasını önlemeleri; terör 

eylemlerinin finansmanına, planlamasına, hazırlanmasına, işlenmesine veya terör 

eylemlerinin desteklenmesine iştirak eden kişilerin yargı önüne çıkarılmasını 

sağlamaları; terör eylemlerini ulusal kanunlarda suç olarak düzenlemeleri ve bu tür 

terör eylemleri için bu suçların ciddiyetini yansıtacak cezaları öngörmeleri talep 

edilmektedir.130 

 

 Aynı zamanda kararda, Terörizme Karşı Mücadele Komitesi (CTC) oluşturulmakta 

ve kararın uygulanmasını denetlemekle yetkilendirilmektedir. Tüm devletler, 1373 

                                                 
129 Ben Saul, “Defining terrorism to protect human rights”, Working paper, FRIDE, Februry 2006, 
p.10 
130  United Nations  Security Council Resolution 1373 (2001), 28 September 2001, par.1-2 
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sayılı kararın uygulanmasına yönelik gerçekleştirdikleri aşamaları, komiteye rapor 

etme yükümlülüğü altındadır.131 Komite, tanım konusuna girmeyi tercih etmemekte; 

ad hoc bir yaklaşımı benimseyerek, gerekli olan durumlarda bir eylemin terör eylemi 

olup olmadığına karar vermekte ve ihtilaflı durumları, Konsey’e ve diğer organlara 

havale etmektedir.132 

 

   1373 sayılı kararda genel bir terörizm tanımı ortaya konmamıştır. Ancak 

devletlerin iç hukuklarında, terör eylemlerini suç olarak düzenlenmeleri gerektiği 

bildirilmiştir. Bunun sonucunda da devletler, kendi ulusal terörizm tanımlarını kabul 

etmiş ya da mevcut ulusal terörizm tanımlarını muhafaza etmiştir. Saul,  Komite’ye 

sunulan 500’den fazla devlet raporunu inceledikten sonra, devletlerin terörle 

mücadele kanunlarının birbirlerinden büyük ölçüde farklılık gösterdiği sonucuna 

varmıştır. Bu tanımlar arasında aşırı geniş ya da yeterince açık olmayan ulusal 

tanımlar da bulunmaktadır.133 

 

  BM’in Terörizmle mücadele ederken insan hakları ve temel özgürlüklerin 

korunmasına ilişkin özel raportörü Martin Scheinin’e göre, temel terörizmle 

mücadele sözleşmeleri ve Güvenlik Konseyi, Genel Kurul ve İnsan Hakları 

Komisyonu kararları- terörizm teriminin kapsamlı bir tanımını vermeksizin- 

devletlere, terörizm konusunda yükümlülükler getirmektedir. Bu durum, devletlerin, 

bu sözleşmelere ve kararlara uygunluk düzeylerini belirleyebilmesi hususunda bir 

sorun oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, devletlerin ulusal terörizm suçlarındaki farklı 

unsurlar da, gerek suçluların iadesi gerekse karşılıklı hukuki yardım bakımından 

sıkıntı yaratabilir. Terörizmin kapsamlı bir tanımının olmamasından ötürü, 

uluslararası toplumun, bazı terör eylemlerine yanıt vermede başarısız olma ihtimali 

de bulunmaktadır.134 

 

                                                 
131 Ibid.,par.3 
132 Jeremy Greenstock, Presentation to Symposium: Combating International Terrorism: The 
Contribution of the United Nations, 3-4 June 2002. Aktaran: Ben Saul, “Definition of terrorism in the 
UN Security Council:1985-2004” Chinese Journal of International Law,Vol.4 ,No.1, 2005, p.157 
133 Saul, op.cit., pp.262-269 
134 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and 
fundamental freedoms while countering terorism,E/CN.4/2006/98, 28 December 2005, p.8, par.26 
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  Uluslararası toplum -evrensel ve kapsamlı bir terörizm tanımı bulunmadığı halde- 

terörizmle mücadele etmek için eylem çağrılarında bulunmaktadır. Raportöre göre bu 

durumun, insan hakları bakımından olumsuz sonuçları olabilir. Terörizm teriminin ne 

anlama geldiğinin belirlenmesinin, devletlere bırakıldığı şeklinde yorumlanabilir.Bu 

durum da terörizm teriminin, kasıtlı olarak kötüye kullanılması potansiyelini 

içermektedir.135   

 

  BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin terörizmle mücadele ederken insan hakları 

ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin raporunda ise devletlerin, terörizmle 

mücadele kanunlarını hazırlarken ve/veya mevcut mevzuatlarını değiştirirken,  

kanunların yeterince açık ve kesin olmasını öngören kanunilik ilkesini esas almaları 

gerektiği bildirilmektedir. Bununla birlikte raportöre göre, birçok devlet ulusal 

mevzuatlarında muğlak, açık olmayan ve gereğinden fazla geniş kapsamlı terörizm 

tanımları kabul etmiştir. Bu muğlak tanımlar, örgütlenme, ifade ve barışçıl siyasal ve 

sosyal muhalefet gibi temel özgürlüklerin kullanılmasına, orantılı olmayan 

sınırlamalar getirilmesine yol açmaktadır.136 Bazı devletlerin, ulusal terörizm 

tanımlarına, şiddet içermeyen eylemleri dahil etmesi; bireylerin, uluslararası hukukta 

tanınan haklarını kullanmalarından dolayı yargılanmasına neden olabilecektir.137     

 

 Dolayısıyla devletlerin farklı ulusal terörizm tanımları kabul etmesi sonucunda, 

insan hakları ve özgürlüklerini olumsuz olarak etkileyebilecek uygulamaların 

benimsenmesi tehlikesi doğmaktadır. Bu da uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı, 

genel ve kapsamlı bir terörizm tanımının gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu 

tanım, ulusal terörizm tanımları arasında var olan önemli farklılıkların giderilmesi 

için önemlidir. Kapsamlı bir terörizm tanımı içeren, genel bir uluslararası terörizmle 

mücadele sözleşmesi BM’de kabul edildikten sonra; ulusal terörizm tanımlarının, bu 

                                                 
135  Ibid., p.9, par.27 
136 Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the 
High Commissioner and of the Secretary General, Report of the United Nations High Commissioner 
for Hıuman Rights on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering 
terrorism, A/HCR/8/13, 2 June 2008, p.9, par. 9-10 
137 Ibid., par. 22 
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genel tanımla uyumlaştırılması, uluslararası toplumun terörizmle mücadele 

konusundaki ana hedeflerinden biri olmalıdır.138 

 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1996 yılında, genel bir terörizm sözleşmesi taslağı 

hazırlaması için bir Ad Hoc Komite oluşturmuştur.139 1999 yılında aldığı bir kararla 

da gerek bu amaçla kurduğu Ad Hoc Komite’yi gerekse Genel Kurul’un Altıncı 

(hukuk) Komitesi’nde yer alan bir çalışma grubunu, genel bir uluslararası terörizm 

sözleşmesi hazırlaması için görevlendirmiştir. Ad Hoc Komite, 2005 yılına kadar 

Terörist Bombalamaların Bastırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme, Terörizmin 

Finansmanının Bastırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme ve Nükleer Terörizm 

Eylemlerinin Bastırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşmeyi hazırlamıştır. 

 

 11 Eylül 2001 tarihli terör eylemlerinden sonra, genel bir terörizm sözleşmesi 

hazırlanması girişimleri tekrar gündeme gelmiş ve komitenin 2002 tarihli raporunda, 

27  maddelik genel bir taslak sözleşme ortaya çıkarılmıştır. 2009 yılı itibariyle, taslak 

sözleşmenin  bazı maddeleri üzerinde hala uzlaşmaya varılamamakta ve görüşmeler 

devam etmektedir.  

 

   Genel bir terörizm sözleşmesinin içeriğine ilişkin tartışmalar devam etmekle 

birlikte, tanımın gerekliliği konusundaki tartışma, günümüzde anlamını yitirmiştir. 

BM’in reformuna ilişkin olarak akil adamların hazırladığı raporda, terörizmin 

                                                 
138 Her ne kadar ulusüstü, bölgesel bir örgüt olsa da Avrupa Birliği’nin bu konudaki yaklaşımı 
kanımızca örnek teşkil etmektedir. Avrupa Birliği’nin 2002 tarihli Terörizmle Mücadele Hakkında 
Avrupa Konseyi Çerçeve Kararı’nda, birliğe üye devletlerin ulusal terör suçlarının, çerçeve kararda 
tanımlanan terör suçlarıyla uyumlaştırılması istenmektedir. 11. maddeye göre üye devletler,  31 Aralık 
2002 tarihine kadar çerçeve karara uymayı sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır.  Saul’e göre de her 
ne kadar BM’in kapsamlı taslak sözleşmesi, ulusal kanunların uyumlaştırmasını bir hedef olarak 
açıkça ortaya koymasa da,  bu, bir uluslararası sözleşmenin sonucu olabilir. Ben Saul, “International 
Terrorism as a European Crime: The Policy Rationale for Criminalization” European Journal of 
Crime, Criminal Law and Criminal Justice,Vol.11, No.4, 2003, p.338. Bunun yanı sıra her ne 
kadar sadece Terörizm Finansmanın Bastırılmasına ilişkin Sözleşme ve ilgili BM Kararları’ndaki 
yükümlülülüklerin uygulanması hususunda olsa da IMF’in Hukuk Bölümü’nün hazırlamış oldugu, 
yasa yapmaya ilişkin taslak hazırlama için rehber’de, gerek kıta Avrupası hukuku gerek Anglosaxon 
hukukunun geçerli olduğu ülkelere yönelik iki ayrı yasa örneğinin/modelinin sunulması ilginç bir 
örnek oluşturmaktadır. Kanımızca kapsamlı terörizmle mücadele sözleşmesi, BM’de kabul edildikten 
sonra, BM’nin konuyla ilişkili bir organı, her iki hukuk sistemi için ayrı olarak, benzer model yasa 
taslakları hazırlayabilir. International Monetary Fund, Legal Department, Suppressing the Financing 
of Terrorism: A Handbook for Legislative Drafting, Washington D.C., 2003, pp. 120-154 
139  UNGA Resolution 54/110 (1999) 
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tanımını içeren bir sözleşme üzerinde, üye devletlerin uzlaşamamasından ötürü, 

BM’in, terörizme karşı kapsamlı bir strateji geliştirme imkanının sınırlandığı 

belirtilmiştir. Bu durum BM’in -en savunulabilir nedenlerden gerçekleşse dahi- 

terörizmin hiçbir zaman kabul edilebilir bir yöntem olmadığına ilişkin açık bir mesaj 

vermesine engel oluşturmaktadır.140 Raporda, BM Genel Kurulu dahilinde, üzerinde 

uzlaşılan bir tanım oluşturmanın özel bir değere sahip olacağı belirtilerek, 

görüşmelerin süratle tamamlanması istenmiştir.141 

 

 2005 Dünya Zirvesi Sonuç Belgesi’nde, Genel Kurul çerçevesinde, uluslararası 

terörizmle ilgili kapsamlı bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varma ve bu sözleşmeyi 

akdetmeye yönelik her türlü çabanın sarf edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.142  2006 

yılında üye devletlerce kabul edilen BM Küresel Terörizmle Mücadele Stratejisi’nin 

girişinde de üye devletlerin -hukuki tanım ve sözleşme kapsamına giren eylemlerle 

ilgili önemli meseleleri çözmeyi içerecek şekilde- uluslararası terörizmle ilgili 

kapsamlı bir sözleşme üzerinde uzlaşmak ve bu sözleşmeyi akdetmek için her türlü 

çabayı sarf etmelerindeki kararlılıkları onaylanmıştır. Strateji’nin eylem planına 

ilişkin bölümünde de kapsamlı bir sözleşme üzerinde uzlaşmaya varma ve bu tür bir 

sözleşmeyi akdetme hususunda her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiği  

bildirilmiştir.143 

 

   En az tanım sorunu kadar önemli diğer konu ise terörizmle mücadeleye ilişkin 

genel bir sözleşmede, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini 

sağlayan etkin, zorlayıcı mekanizmaların oluşturulması gerekliliğidir. Birçok yazar 

terörizmle mücadele sözleşmelerinin bu konuda yetersiz kaldığı görüşünde 

birleşmektedir.144 Terörizmle mücadele sözleşmelerinde, aut dedere aut judicare 

ilkesi esas alınmaktadır. Ancak sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 

                                                 
140  Report of  the High-level panel on threats,challenges and change,A/59/565, 2 December 2004, 
p.48 
141 Ibid, par.163 
142  Excerpts from the 2005 World Summit Outcome Document, par.83 
143 The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, A/RES/60/288, 8 September 2006. 
144 Antonio Cassese, “The International Community’s Legal Response to terrorism”, ICLQ, Vol.38, 
No.3, July 1989, p.593; Guillaume, op.cit., p.541; Sadat, op. cit., p.153;  Antonio Cassese, 
International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp.130-131 
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getirmeyen, şüpheli bir teröristi iade etmeyen ya da kovuşturmayan bir devlete, diğer 

taraf devletler -uluslararası toplum tarafından uygun görülen geleneksel barışçıl 

yaptırımları uygulamanın dışında- bir yaptırımda bulunamamaktadır.145 Bu noktada 

sözleşme yükümlülüklerine uymayan devletlere, daha etkili yaptırımların 

uygulanmasını sağlamak için BM organlarını yetkilendiren bir düzenlemeye, 

sözleşme kapsamında yer verilmesi de değerlendirilmelidir. 

 

 

D. Terörizm Tanımı Oluşturulamamasının Nedenleri 
 

 

 Terörizm, sosyal bilimler çerçevesinde yapılan birçok çalışmada, suçtan ziyade bir 

strateji olarak incelenmeye çalışılmıştır.146 Bu yaklaşım daha önceden de 

sorgulanmakla birlikte, 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör eylemlerinden  

sonra geçerliliğini yitirmiştir. Uluslararası alanda güvenliğe öncelik veren bir 
                                                 
145  Cassese, loc.cit. 
146 Alex Schmidt’in 1985 yılında bilim adamlarına gönderdiği anketlerden elde ettiği 109 tanımı 
incelediği araştırmasının sonucunda, terorizmin unsurlarına ilişkin olarak belirlediği 22 unsurdan 
birisi, terorizmin bir mücadele, strateji ve taktik yöntemi oluşudur. Elde ettiği tanımların % 30.5’inde 
bu unsur yer almıştır.  Aynı şekilde 2002’de yapılan ve terörizmle ilgili çok önemli üç dergide yer 
alan tanımların taranmasıyla ilgili bir çalışmada, 55 makaleden elde edilen 73 tanım incelenmiştir. 
Terörizmin bir mücadele, strateji ve taktik yöntemi oluşu unsuru, bu tanımlarda %31.5 oranında yer 
almaktadır. Yapılan bu çalışmada, taktik, strateji unsuru üzerinde duran yazarların akademik alanı, 
%41 siyaset bilimi, %14 sosyoloji, %100 iletişim, %43 psikoloji, %33 tarih, %33 uluslararası ilişkiler, 
% 100 felsefe ve %40’u diğer alanlar olarak belirlenmiş olup, hukuk alanında çalışan hiçbir yazarın, 
bu unsura atıfta bulunmadığı görülmektedir. Leonard Weinberg, Ami Pedahzur, Sivan Hirsch-Hoefler, 
« The Challenges of Conceptualizing Terrorism »,Terrorism and Political Violence, Vol.16 , 
Number 4, 2004, pp.781-788 ; Alex Schmid, beş kavramsal mercek aracılığıyla terorizmi 
inceleyeceğimizi belirtip ; bunları, suç, siyaset, savaş durumu, haberleşme, köktendincilik (religious 
fundementalism) olarak sıralamaktadır. Terörizmi bir suç olarak incelerken, Roma hukuk geleneğinde 
var olan ‘mala prohibita’ ile ‘mala per se’ ayrımına dikkat çekmektedir.  Ilki, sadece kanun tarafindan 
yasaklandığı icin kötü olan eylemlere işaret ederken ; digeri, belirli bir devletin siyasi sisteminden 
bağımsız olarak, doğası gereği kötü olan ağır suçlara işaret etmektedir. Ona göre terör suçlarına  
ilişkin olarak, ‘mala per se’ sucçara odaklanan dar kapsamlı bir terörizm tanımı arzulanabilir 
görünmektedir çünkü mala per se suçların, kabul edilmiş kuralların büyük bir ihlali olduğuna ilişkin 
yaygın bir uluslararası uzlaşma bulunmakta ; terörizmin önlenmesi ve bastırılmasıyla ilgili mevcut 12 
sözleşme ve protokollerinde de bu yaklaşım izlenmektedir. Schmidt, terörizmin suç perspektifiyle 
incelenmesinden sonra, diger perspektiflere de değinmekte, bunların tüketici olmadığını ve birbirini 
dışlamadıklarının da altını çizmektedir. Bu çerçevelerden herhangi birinin doğru oldugunu 
söylemediğini belirttikten sonra ; kendimizi tek bir cerceve ile sınırlandırırsak, terörist saiklerin ve 
(terorizmin) işleyiş tarzlarının/usullerinin, tam doğasını ve kapsamını yanlış anlayabilecegimizi 
belirtmektedir. Alex P.Schmid, « Frameworks for Conceptualising Terrorism », Terrorism and 
Political Violence,Vol.16, No.2, 2004, pp. 197-214 ;Terörizmi bir strateji olarak inceleyen bir çalışma  
için  Christopher  C. Harmon, Terrorism Today, London, Frank Cass Publishers, 2000,  pp.45-83 
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anlayışın hakim olduğu 11 Eylül sonrası süreçte üretilen uluslararası belgelerde de 

terörizm bir suç olarak değerlendirilmektedir. 

 

Devletlerin geniş kapsamlı ulusal terörizm tanımları kabul etmesi; siyasi çıkarlar 

doğrultusunda geliştirilen  polisemik (çok anlamlı) terörizm tanımlarının oluşması147 

ve bu durumun, insan hak ve özgürlükleri üzerindeki olumsuz etkisi, terörizmin, 

uluslararası hukuk disiplini çerçevesinde suç olarak ele alınmasını zorunlu 

kılmaktadır. Dolayısıyla terörizmin bir stateji mi yoksa bir suç mu olduğuna ilişkin 

tartışma, içinde bulunduğumuz süreçte anlamını yitirmiştir.148 

 

  BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım listesine giren kişiler;  insancıl hukuk ve insan 

hakları hukuku kurallarına uymayı reddeden hegemon gücün, “hukukdışı savaşçı” 

olarak Guantanamo’da tuttuğu kişiler veya hak ve özgürlükleri, güvenlik 

gerekçesiyle sınırlandırılan kişiler bakımından, terörizmin uluslararası hukukta 

tanımlanması sorunu, yalnızca soyut bir tartışma konusu değildir. 

 

  BM Genel Kurulu tarafından hazırlanan ve halen görüşülmekte olan, kapsamlı 

taslak sözleşme üzerinde  devletlerin uzlaşamaması iki  temel meseleden ötürüdür. 

Bunlardan ilki self-determinasyon hakkına sahip olan ulusal kurtuluş hareketlerinin, 

tanım kapsamı dışında bırakılıp bırakılmaması; diğeri ise bir devletin askeri 

kuvvetlerinin, resmi görevlerini ifa ederken gerçekleştirdikleri eylemlerin veya daha 

genel olarak ifade edilirse, “devlet terörizminin” sözleşme kapsamına dahil edilip 

edilmemesidir.  

 

İlk meseleye ilişkin olarak bazı devletler, ulusal kurtuluş hareketlerinin işgal ve 

sömürgeciliğe verdikleri mücadelenin, terörizm sözleşmesi kapsamı dışında 

tutulmasını ve  terörizm ile ulusal kurtuluş hareketlerinin eylemlerinin birbirinden 

bütünüyle ayırt edilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Diğerleri ise ulusal kurtuluş 

hareketlerinin- işgal ve sömürgeciliğe verdikleri mücadele kapsamında- terörizmi bir 

                                                 
147 Öktem,op.cit., p. 33 
148 Yine de bu durum, terör olgusunun farklı perspektiflerden değerlendirilebilmesine bir engel 
oluşturmamaktadır. 
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yöntem olarak kullanabildiklerini ve dolayısıyla da  bunların, terörizm sözleşmesi 

kapsamında ele alınabileceği görüşündedir. Dolayısıyla bu iki farklı yaklaşım, kendi 

siyasi çıkarlarını ön planda tutan devletlerin, terörizm tanımının kişi bakımından 

kapsamı konusunda uzlaşamadığını göstermektedir. 

 

Diğer bir yaklaşım ise uygulanması gereken hukuk disiplini üzerine 

odaklanmaktadır. Bir silahlı çatışma sırasında işlenen eylemlerin, uluslararası 

insancıl hukuk tarafından ele alınması gerektiği; dolayısıyla insancıl hukukun 

uygulanması gereken durumlarda, sözleşme hükümlerinin uygulanamayacağı 

belirtilmektedir. 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Uluslararası Çatışmalara 

ilişkin 1977 tarihli I. Protokol’de,  kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde, 

sömürgeci üstünlüğe, yabancı işgaline ve ırkçı rejimlere karşı mücadele eden 

halkların silahlı çatışmalarının, uluslararası çatışma kategorisine dahil edildiği 

belirtilmekte; bu gibi durumlarda uluslararası insancıl hukukun uygulanması 

gerektiği bildirilmektedir. 

 

  Ad Hoc Komite’nin 2008 tarihli raporunda da  koordinatör, terörizm sözleşmesi ve 

uluslararası insancıl hukuk arasında açık bir sınırlamanın yapılması hususuna 

değinmiştir. Raportöre göre, Terörist Bombalamaların Bastırılmasına İlişkin 

Uluslararası Sözleşme ve Nükleer Terörizm Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin 

Uluslararası Sözleşme’nin de dahil olduğu, terörizmle mücadeleye ilişkin bazı 

belgelerde, istisna hükümleri zaten mevcuttur ve de bu hükümler, kapsamlı taslak 

sözleşmede yer alan istisna hükmüyle büyük bir benzerlik göstermektedir.149 

                                                 
149 Terörist Bombalamalarının Bastırılmasına İlişkin Sözleşme’nin 19. maddesi: “ 1. Bu  
Sözleşmedeki hiçbir şey, devletlerin ve bireylerin, özellikle BM Şartı’nın amaçları ve ilkeleri ve 
uluslararası insancıl hukuk olmak üzere, uluslararası hukuktaki diğer haklarını, yükümlülüklerini ve 
sorumluluklarını etkilemeyecektir.  2. Bir silahlı çatışma sırasında silahlı kuvvetlerin faaliyetleri, bu 
terimler uluslararası insancıl hukukta anlaşıldığı üzere, bu hukukça düzenlenmekte olup, bu Sözleşme 
tarafından düzenlenmemektedir ve resmi görevlerini ifa ederken bir devletin askeri kuvvetlerince 
gerçekleştirilen faaliyetler ,uluslararası hukukun diğer kurallarınca düzenlendiği ölçüde,bu Sözleşme 
tarafından düzenlenmemektedir”  Nükleer Terörizm Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’nin 4. maddesi: “1. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, devletlerin ve bireylerin özellikle BM 
Şartı’nın amaçları ve ilkeleri ve uluslararası insancıl hukuk olmak üzere, uluslararası hukuktaki diğer 
haklarını, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını etkilemeyecektir. 2. Bir silahlı çatışma sırasında 
silahlı kuvvetlerin faaliyetleri, bu terimler uluslararası insancıl hukukta anlaşıldığı üzere bu hukukça 
düzenlenmekte olup, bu  Sözleşme tarafından düzenlenmemektedir ve resmi görevlerini ifa ederken 
bir devletin askeri kuvvetlerince gerçekleştirilen faaliyetler, uluslararası hukukun diğer kurallarınca 
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 Koordinatöre göre, bazı faaliyetlerin, terörizm sözleşmesi kapsamına 

sokulmamasının nedeni, bunların cezasız kalmasını sağlamak için değildir. Bunun 

nedeni, yalnızca, diğer hukuk disiplinlerince düzenlenen bazı faaliyetleri, 

sözleşmenin  kapsamı dışında tutmaktır. Kapsamlı taslak sözleşme, uluslararası 

hukuki bir çerçevenin bütünü bağlamında uygulanacağı için diğer hukuk 

disiplinlerinin bütünlüğünü korumanın önemi önceden tanınmıştır.150 

 

 Aynı şekilde kapsamlı terörizm sözleşmesi taslağının veya eski tarihli diğer 

sözleşmelerin, diğer hukuk disiplinlerindeki problemleri veya eksiklikleri- özellikle 

uluslararası insancıl hukukun karşı gelmeyi amaçladığı problemlerin karmaşıklığını- 

düzeltme teşebbüsünde bulunmamaları gereği de tanınmış olan başka bir husustur. 

Dolayısıyla bu tür problemler, ilgili hukuk tarafından ele alınmalıdır.151 

Koordinatörün bu yaklaşımına rağmen, konu, taraf devletler arasında bir uzlaşmazlık 

konusu olmaya devam etmektedir.152 

 

 Diğer bir mesele ise bir devletin askeri kuvvetlerinin resmi görevlerini ifa ederken 

gerçekleştirdikleri eylemlerin veya daha genel olarak ifade edilirse “devlet 

terörizminin” sözleşme kapsamına dahil edilip edilmemesidir. Bu konuda da iki 

farklı yaklaşım bulunmaktadır. İlk yaklaşımda, terör kelimesinin çıkış noktası 

düşünüldüğü takdirde, fail olarak devleti dışlayan bir tanımın düşünülemeyeceği ve 

sözleşmenin, devlet terörizmini de kapsaması gerektiği ileri sürülmüştür. Diğer 

yaklaşıma göre ise devlet terörizmi, zaten mevcut hukuk disiplinleri tarafından - 

uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukuk vb.- ele alındığı için 

sözleşmede buna yer verilmesine gerek yoktur.153 

 

                                                                                                                                          
düzenlendiği ölçüde, bu Sözleşme tarafından düzenlenmemektedir. 3. .Bu maddenin 2. paragrafının 
hükümleri, hukuka aykırı eylemleri affedecek (condone) veya diğer bir biçimde hukuka uygun hale 
getirecek ya da diğer kanunlar uyarınca soruşturulmalarını engelleyecek biçimde yorumlanamaz.” 
A/63/37,op.cit., p.8 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
153 Söz konusu tartışmaya çalışmanın, terörizm suçunun fail unsuruna ilişkin bölümünde de yer 
verilmektedir. 
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 Koordinatör’ün sunduğu metinde, resmi görevlerini ifa ederken bir devletin askeri 

kuvvetlerince gerçekleştirilen faaliyetlerin, uluslararası hukukun diğer kurallarınca 

düzenlendiği sürece, sözleşme tarafından düzenlenmeyeceği belirtilmiştir. 

Koordinatöre göre bu hükmün belirtilmiş olması, hukuka aykırı eylemleri, hukuka 

uygun hale getirmemektedir.154 Sadece bu gibi durumlarda diğer kanunların 

uygulanacağını ve diğer kanunlar uyarınca, bu eylemlerin soruşturulacağını 

belirtmektedir. Bununla birlikte bu konuda da devletler arasındaki uzlaşmazlık 

devam etmektedir.155 

 

 Tanıma ulaşılamama nedenlerinin bir bölümü de siyasi niteliktedir. Birçok devlet, 

kendi eylemlerinin ve geliştirdikleri anti-terör stratejilerinin sorgulanmasına neden 

olacak, uluslararası terörizm tanımı yerine, kendi ulusal terörizm tanımlarını tercih 

etmektedir. Kendilerine uluslararası hukuki yükümlükler getiren evrensel bir hukuki 

tanım yerine, siyasi alandaki hareket imkanlarını sınırlandırmayan ulusal bir tanım, 

devletlerin siyasi çıkarları ile daha fazla örtüşmektedir. Bununla birlikte bu anlayışın, 

uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturacak sonuçlar yaratabilme tehlikesi 

bulunmaktadır. 

 

  Carl Schmitt, olağanüstü hallerde kamusal düşmanı (public enemy) 

belirleme/kamusal düşmana karar verme yetkisine sahip olanın, iktidara sahip 

olduğunu bildirmiştir. Siyasetin esasında kamusal düşmanı belirlemekle ilgili 

olduğunu ileri süren Schmitt’e atıfta bulunan yazarlar, artık kamusal düşmanı 

belirleme meselesinin, uluslararası bir boyut kazandığına işaret etmektedir. 

Uluslararası kamusal düşman olan “teröristin” belirlenmesinin bir tanım yoluyla mı 

yoksa her bir vaka temelinde mi gerçekleşeceği, uluslararası sistemde yer alan 

devletler  arasındaki güç dengesi ile de ilişkilidir.156 

                                                 
154 A/63/37,op.cit. ,p.9 
155 Ibid. 
156 Carl Schmitt, Politische Theologie:Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranitat, 1922: Aktaran  
Jörg Friedrichs, “Defining International Public Enemy: The Political Struggle behind the Legal 
Debate on International Terrorism”, Leiden Journal of International Law, Vol.19, No.1, 2006, p.70. 
Friedrichs’e göre 11 Eylül 2001 tarihinden sonra ABD tarafından ilan edilen ‘teröre karşı savaş’ 
hegemonik güç olan ABD’nin etrafında oluşturduğu bir koalisyondan oluşan sürekli bir olağanüstü 
hal yaratmıştır. 
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 Friederichs’e göre, terörizmin hukuki bir tanımının bulunmaması, uluslararası 

sistemdeki hegemonik gücün ve onun müttefiklerinin, uluslararası kamusal düşman 

olan teröristi, her bir vaka temelinde belirlemelerine yol açmaktadır. Dolayısıyla 

hegemonik gücün, teröristi belirleme  iktidarı (discretional power) hukuki bir tanımla 

sınırlanamamaktadır.157 Hegemonik güç tarafından kullanılan ‘ya bizdensin veya 

bize karşıtsın’ söylemi, teröristi belirleme tekeline sahip olan hegemonik gücün, 

uluslararası sistemdeki iktidarını korumak ya da arttırmak için kullandığı bir söylem 

olabilmektedir.158 

  

  Iavolenus’un “Hukuktaki her tanım tehlikelidir” (Omnis definitio in iure periculosa) 

sözü,  terörizmin, hukuki bir tanımının olmamasından faydalanan hegemonik güç 

tarafından tercih edilir bulunmaktadır. Daha az güce sahip olan devletler açısından 

ise hukuki tanım yokluğu, kendilerine yönelik bir tehlike oluşturmaktadır.159   

 

 Dolayısıyla hukuki bir tanım, hegemonik gücün, terörizmle mücadeleyi bahane 

ederek, uluslararası sistemdeki rakipleri üzerinde baskı kurmasını; kendi siyasi 

çıkarları doğrultusunda iktidarını pekiştirmek ya da arttırmak için uluslararası barış 

ve güvenliğe zarar verici faaliyetlerde bulunmasını engelleyecektir. Bu nedenle 

uluslararası toplum, önündeki tüm engellere rağmen, tanımsızlık sorununu 

sonuçlandırmaya çalışmalıdır. 

 

 

E. Terörizm Tanımının  Unsurları 
 

 

Ceza hukukundaki kanunilik ilkesi gereğince, uluslararası hukukta bir terörizm suçu 

tanımlanacaksa, bu suçun unsurları açık ve kesin olarak belirlenmelidir. Kanımızca 

terörizm suçunun tanımına ilişkin olarak uluslararası toplumun varacağı uzlaşma, 

                                                 
157 Ibid. 
158 Ibid. 
159 Ibid.,p. 89 
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ancak Birleşmiş Genel Kurulu tarafından hazırlanıp, kabul edilecek bireysel terörizm 

eylemlerinin ortadan kaldırılmasına dair genel, kapsamlı bir terörizm sözleşmesi 

çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Bu tanıma ulaşıldıktan sonra, terörizmin suçunun 

kendine özgü niteliği gözönüne alınarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’ne 

dahil edilmelidir. Terörizm suçunu tanımlama arayışı içinde, terörizm, öncelikle 

suçun maddi unsuru, manevi unsuru, fail ve mağdur bakımından ele alınmaya 

çalışılacak; daha sonra da Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nde bu suça yer 

verilmesine ilişkin görüşler değerlendirilecektir. 

 

 

1. Suçun Maddi Unsuru 
 

 

  Ceza hukukunda suçun maddi unsuru ya da objektif unsuru eylemden oluşmaktadır. 

Ceza hukukunun değer verdiği eylem, hukuk düzenini bozan ve sonuçta ceza hukuku 

alanında düzenlenen bir suçu oluşturan hareket, hareketten oluşan netice olarak 

tanımlanabilir.160 Belirli bir terörist eylemi konu alan uluslararası sözleşmelerde, 

terörizmin, belirli terör eylemleriyle sınırlandırılarak açıklanmaya çalışıldığı 

bilinmektedir. Bu sözleşmelerce yasaklanan hava ve deniz araçlarının kaçırılması 

eylemi; havaalanları, hava araçları, deniz araçları, kıta sahanlığı üzerindeki sabit 

platformlara yönelik şiddet eylemleri; diplomatların da içinde yer aldığı uluslararası 

korunan kişilere yönelik şiddet eylemleri; rehin alma vb eylemler- söz konusu 

sözleşmeleri onaylayan devlet sayısı değerlendirildiğinde- bugün uluslararası 

toplumun tümünce terör eylemi olarak kabul edilmektedir.161 

                                                 
160 Ersan Şen, Türk Ceza Hukuku Suçun Genel Esasları ve Unsurları, İstanbul, Der Yayınları, 
2002, p.182 
161  Saul, Tokyo (1963), La Haye (1970) ve Montreal (1970) Sözleşmeleri’nin  devletlerin %90’ından 
fazlası tarafından onaylandığını belirtmektedir. Keza Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere 
Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi 
(1973), Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (1979) ve Montreal Sözleşmesi’ne ek olarak 
kabul edilen “Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarındaki Hukuka Aykırı Şiddet 
Eylemlerinin Bastırılmasına İlişkin Protokol (1988) devletlerin %80’inden fazlası tarafından 
onaylanmıştır Saul, bu sözleşmelerin devletler tarafından yüksek düzeydeki onay oranına ve bu 
sözleşmelere taraf olan devletler arasında özellikle terörizmden etkilenen devletlerin bulunuyor 
oluşuna dikkat çekmektedir. Genel olarak devletlerin uygulaması, hukuken bağlayıcı kabul ettikleri 
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 Bununla birlikte uluslararası hukukta genel bir terörizm suçu oluşturulacaksa, bu 

suçun tanımının, sadece belirli terör eylemlerini değil, tüm terör eylemlerini 

kapsaması zorunludur. Terörizm suçunun maddi unsuru, esasında zaten suç teşkil 

eden bir şiddet eylemidir.162 Suç teşkil eden bu şiddet eylemleri, daha çok bireylerin 

yaşamlarına ve fiziksel bütünlüklerine karşı işlenen suçlardır.163 

 

   Gerek ulusal kanunlar gerekse  terörizmle ilgili uluslararası sözleşmelerde yer alan 

tanımlar incelendiğinde, esas olarak kişilerin ölümlerine veya yaralanmalarına neden 

olan veya neden olmayı amaçlayan şiddet eylemleri, maddi unsur bakımından önem 

kazanmaktadır. Bununla birlikte, Walter’ın belirttiği gibi, kişilere karşı şiddet 

kullanımı, terörizmin maddi unsuru için yeterli bir kriter olmakla birlikte; 

terörizmden bahsedebilmemiz için kişilere karşı şiddet kullanımının zorunlu olup 

olmadığı hususunda bir uzlaşma bulunmamaktadır.164  

 

  Sadece kişilere karşı değil, mülke karşı gerçekleştirilen şiddet eylemleri de artık 

birçok uluslararası sözleşmede, terörizm kapsamında değerlendirilmektedir. Kamu ya 

da özel mülke, kamu kullanımına açık bir alana, bir devlet ya da hükümet tesisine, 

bir kamu ulaşım sistemi ya da bir altyapı tesisine ve hatta çevreye yönelik şiddet 

eylemleri de özellikle bazı yakın tarihli terörizm sözleşmelerinde ve BM Genel 

Kurulu’na bağlı Altıncı Komite’nin üzerinde çalıştığı kapsamlı terörizm sözleşmesi 

taslağında, suç kapsamında ele alınmaktadır.165 

                                                                                                                                          
sözleşmelerde yer alan normlarla uyum içindedir. Sözleşmelerde yer alan temel hükümlerin teamüli 
nitelik kazandığını söylemek mümkündür.  Saul, op.cit., p.142 
162 Cassese terörizm suçunun maddi unsuru (actus reus) ile ilgili olarak ilk önce şunu belirtmektedir: 
Terör eylemleri, birçok ulusal hukuk sisteminde bir suç oluşturmaktadır. Örnek olarak cinayet, 
kaçırma,rehin alma, gaspetme, bombalama,işkence, kundakçılık vb.vermektedir. Antonio Cassese, 
International Criminal Law,op.cit., p.129 
163 Christian Tomuschat, “Comments on the Presentation by Christian Walter”, Terrorism as a 
Challenge for National and International Law: Security versus Liberty ?, Ed. By, Christian 
Walter , Silja Vöneky, Völker Röben, Frank Schorkopf, , Berlin, Springer, 2004 , p.45 
164 Christian Walter, “Defining Terrorism in National and International Law” Terrorism as a 
Challenge for National and International Law: Security versus Liberty ?, Ed. By, Christian 
Walter , Silja Vöneky, Völker Röben, Frank Schorkopf, , Berlin, Springer, 2004, p.27 
165 Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 
December 1996, Supplement No.37,A/57/37, United Nations, New York, 2002, p.6 ; Nükleer 
Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi 7.madde: “...mülke karşı önemli bir zarara yol açan”; 
Nükleer terörizm eylemlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme’nin 2.maddesi: 
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  Tanımda yasaklanması gereken, kişilere ve mülke karşı gerçekleştirilen şiddet 

eylemi, ciddi/ağır nitelikte olmalıdır.166 Kişilere karşı gerçekleştirilen şiddet eylemi, 

onların ölümüne veya ciddi fiziksel yaralanmalarına; mülke, kamu kullanımına açık 

bir alana, bir devlet ya da hükümet tesisine, bir kamu ulaşım sistemine ya da bir 

altyapı tesisi vb diğer tesislere, çevreye karşı gerçekleştirilen şiddet eylemleri de 

kişilerin hayatını tehlikeye sokacak bir zarara neden olan veya neden olabilecek 

şiddet eylemleri olmalıdır.167 

 

                                                                                                                                          
“(a)(ii)çevreyi ya da mülkü önemli bir zarara uğratmak amacıyla radyoaktif  maddeye sahip olur veya 
bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bir aracı yapar ya da bu araca sahip olursa...(b)(ii) çevreyi ya da 
mülkü önemli zarara uğratmak amacıyla radyoaktif maddeyi veya aracı bir şekilde kullanır veya 
radyoaktif materyali yayacak ya da yayılması riskine sokacak biçimde bir nükleer vasıtayı kullanır 
veya ona zarar verirse, suç işlemiştir”; Terörist Bombalamalarının Bastırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme’nin 2.maddesi: “herhangi bir kişi, ölüm ya da ciddi fiziksel yaralamaya neden olmak veya 
tahribinin, önemli ölçüde ekonomik zarar yaratacağı ya da yaratmasının muhtemel olacağı türdeki bir 
alanın, tesisin ya da sistemin büyük ölçüde tahribatına neden olmak amacıyla hukuka aykırı ve kasıtlı 
olarak, bir kamu kullanımına açık alan, bir devlet ya da hükümet tesisi, bir kamu ulaşım sistemi ya da 
bir altyapı tesisinin içinde veya karşısında bir patlayıcıyı ya da diğer öldürücü bir aracı yönlendirir, 
yerleştirir ateşler ya da patlatırsa suç i işlemektedir”; Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi’nin 2. maddesi: “Mülke karşı işlenen bir eylemin kişiler için kolektif bir tehlike yaratması 
durumunda, aynı hüküm, 1.madde kapsamına girenler dışında kalan,mülke karşı işlenen bir eylemi 
içeren ciddi bir suç için de uygulanacaktır”; Avrupa Birliği Çerçeve Kararı’nın 1.maddesi: “ bilgi 
sistemi, kıta sahanlığındaki sabit bir platform,kamu alanı veya özel mülk de dahil olmak üzere, bir 
hükümet yada kamu tesisine, bir taşımacılık sistemine,bir altyapı tesisine, insan hayatını olası bir 
tehlikeye sokacak ya da büyük ekonomik kayıplara yol açacak biçimde büyük ölçüde tahribatına 
neden olma (e) uçak,gemi ve benzeri halk veya mal taşıma araçlarını zapt etme; Arap Birliği 
Sözleşmesi’nin 1.maddesi “kamu ya da özel tesislere veya mülke zarar vermeye ya da onları işgal 
veya gasp etmeye çalışan.. bir şiddet eylemi veya şiddet tehdididir”; İslam Konferansı Örgütü 
Sözleşmesi’nin 1.maddesi: “ herhangi bir tesisi veya kamu ya da özel mülkü tehlikeye sokmak ya da 
onları işgal etmek veya el koymak...”; Bağımsız Devletler Topluluğu Sözleşmesi’nin 1.maddesi: 
“halkın yaşamını tehlikeye sokmak için mülkü ve diğer maddi objeleri imha etme veya onlara zarar 
verme ya da onları imha etme veya zarar verme tehdidinde bulunma, mülke önemli (substantial) 
zararda bulunma..”; Şangay İşbirliği Örgütü Sözleşmesi’nin 1.maddesi: “ mülke karşı gerçekleşen 
şiddet eylemleri herhangi bir maddi (material) tesise büyük zarar vermeyi amaçlamalı” 
166  Saul, Defining terrorism..,op.cit., p.13; AB Konseyi Çerçeve Kararı’nda yer alan tanımda, niteliği 
ve bağlamı itibariyle bir ülke ya da uluslararası örgüte ciddi (vahim) biçimde zarar verebilecek ulusal 
hukukta suç sayılabilecek kasdi eylemler sıralanmaktadır. Burada şiddet eylemlerinin, niteliği ve 
bağlamı itibariyle bir ülke ya da uluslararası örgüte ciddi (vahim) biçimde zarar verebilecek şiddet 
eylemleri ile sınırlandırılması birçok yazarca eleştirilmektedir. Böylelikle sadece belirli, çok tehlikeli 
şiddet eylemleri, terörizm tanımı kapsamında değerlendirilebilecektir. Weigend’e göre, ciddi nitelikte 
bir suçun dahi, 11 Eylül saldırılarındaki gibi olağanüstü istisnai boyutlara sahip olmadığı sürece, bir 
ülke ya da uluslararası örgüte vahim bir biçimde zarar verebileceğini hayal etmek güçtür. Thomas 
Weigend, “The Universal Terrorist, The International Community Grappling with a definition”, 
Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, No.5, 2006 p. 927; Elisabeth Symenonidou- 
Kastanidou, “Defining Terrorism” European Journal of Crime,Criminal Law and Criminal 
Justice,Vol.12, No.1, 2004, p.28 
167 AB Çerçeve Kararı tanımında mülke karşı işlenen şiddet eyleminin insan hayatına olası bir 
tehlikeye sokacak nitelikte olması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca Saul,op.cit. 
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Bazı sözleşmelerde, büyük ekonomik kayıplara/zarara yol açacak biçimde, kamu ya 

da özel mülke, kamu kullanımına açık bir alana, bir devlet ya da hükümet tesisine, 

bir kamu ulaşım sistemine ya da bir altyapı tesisine, bilgi sistemine ve çevreye zarar 

verme de terörizm suçu kapsamında ele alınmaktadır.168 Guillaume’ın belirttiği gibi, 

bu durumda, mülke ve diğer sayılanlara verilen zarar, insan hayatına herhangi bir 

tehlike teşkil etmese dahi, terör eylemi olarak değerlendirilebilir.169 

 

 Burada yapılması gereken ayrım, bireylerin hayatını tehlikeye sokmayan ve büyük 

bir ekonomik zarara yol açmayan mülke karşı işlenen şiddet eylemlerinin- kamu 

düzenine yönelik bir suç oluştursalar dahi- terörizm kapsamında ele alınmaması 

gerekliliğidir.170 Bazı yazarlar gösterilerde veya çeşitli protesto eylemlerinde, 

kişilerin yaşamına, vücut bütünlüğüne tehlike oluşturma kastıyla gerçekleştirilmeyen, 

mülke karşı işlenen şiddet eylemlerinin, terörizmden ziyade kamu düzenine yönelik 

bir suç kapsamında değerlendirilmesini daha doğru bulmaktadır.171 Bu noktada 

özellikle Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi devletlerin ulusal terörizm 

tanımlarında; ölüme, ciddi fiziksel zarara yol açmayı veya kamu sağlığı ya da kamu 

güvenliğine ciddi bir tehlike oluşturmayı amaçlamayan destekleme (advocacy), 

protesto, muhalefet (dissent), grev eylemleri vb. eylemlere istisna getirildiğine dikkat 

çekilmektedir.172 

                                                 
168Terörist Bombalamaların Bastırılmasına İlişkin Sözleşme, Nükleer Terörizm Eylemlerinin 
Bastırılmasına İlişkin Sözleşme, AB Çerçeve Kararı, BM Genel Terörizm Sözleşmesi Taslağı vb. 
169  Guillaume,op.cit. ,p.540; Walter,op.cit., p. 27 
170  Saul, op.cit., p.17 
171  Saul, bu tür eylemlere örnek olarak, 2003 yılında Sydney Opera Binası’na Irak Savaşı karşıtlarının 
pahalı bir onarım gerektirecek şekilde boya ile savaşa hayır yazısını yazmalarını, G8’e karşı yapılan 
küreselleşme karşıtı eylemleri, 2005 yılında Paris banliyölerinde yaşanan özellikle arabalara yönelik 
gerçekleşen şiddet eylemlerini vermektedir. Ona göre, mülke yönelik bu türden bir zarar, ifade 
hürriyetinin sınırlarını aşabilse ve kamu düzenine yönelik bir suç oluşturabilse de terörizm olarak 
adlandırılmak için yeterli değildir. Saul ,op.cit.,p.17; Walter da mülke karşı yapılan zararla ilgili 
olarak geniş çaplı gösterilerde yaşanan  şiddet içeren taşkınlıkların terörizm olarak adlandırılabileceği 
tehlikesine işaret etmektedir. Walter, loc..cit.,p..27 
172 Kanada Ceza Kanunu’na göre mülke veya temel hizmetlere yönelik eylemler, destekleme, protesto, 
muhalefet ya da iş durdurma sonucu ortaya çıkıyor ve ölüm, ciddi fiziksel zarar veya kamu sağlığı 
veya güvenliğine karşı ciddi bir tehlike oluşturmayı amaçlamıyorsa, terörizm olarak 
değerlendirilemez, Canadian Criminal Code, s 83.01(1)(E); Avustralya Ceza Kanunu’na göre kişinin 
ölümüne, ciddi fiziksel zararına veya kamu sağlığı ya da kamu güvenliğine ciddi bir tehlikeye neden 
olmayı veya yaşamı tehlikeye sokmayı amaçlamayan bir destekleme, protesto, muhalefet ya da grev 
eylemi terörizm oluşturmamaktadır. Australian Criminal Code,s.100.1(3); Yeni Zelanda’nın 
Terörizmin Bastırılmasına ilişkin Kanunu’nda da bir protesto, destekleme, muhalefet...grev, lokavt 
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 Sayılan şiddet eylemlerinin işlenmesi kadar, bu tür şiddet eylemlerini işleme 

yönünde tehditte bulunma, bu eylemlerden herhangi birini işlemeye teşebbüs, bu 

eylemlerin herhangi birine suç ortağı olarak katılma, bu suçlardan birini işlemek için 

diğerlerini örgütleme veya yönlendirme ya da ortak bir amaçla faaliyette bulunan 

kişilerden oluşan bir grup aracılığıyla bu eylemlerden birinin veya birkaçının 

işlenmesine kasıtlı olarak, grubun genel suç faaliyetlerini ilerletme veya grubun 

amacını gerçekleştirmek amacıyla ya da grubun söz konusu eylemleri işlemeye 

yönelik amacı bilinerek katkıda bulunma da suç kapsamında ele alınmalıdır. 

 

 Bununla birlikte şu da açıktır ki terörizm sadece eylemlere gönderme yapılarak 

açıklanamaz.173 Terörizm suçunun maddi unsurunu oluşturan şiddet eylemi, zaten 

birçok ulusal hukukta suç olarak düzenlenmektedir. Dolayısıyla terörizm suçunun, 

adi suçtan farkını ortaya koyarken, bu suçun manevi unsuru önem kazanmaktadır. 

 

 

2. Suçun Manevi Unsuru  
 

 

   Suçun manevi unsuru veya sübjektif unsuru bakımından önemli olan failin, 

sübjektif bakımdan kast (hareketi ve neticeyi bilerek ve isteyerek yapmak ve 

gerçekleştirmek) veya taksir (hareketi bilerek ve isteyerek yapmak fakat neticeyi 

istememek) derecesinde kusura sahip olarak bir eylemi işlemesidir. Suçun manevi 

unsuru bakımından ceza hukuku, kural olarak kast, istisnai olarak taksiri 

aramaktadır.174  

 

 Amaç (maksat) bazı suçlara ilişkin yasal tanımda suçun bir unsuru olarak kabul 

edilmektedir. Amaç, kasttan önce gelen ve kastı hazırlayan bir düşünce 

                                                                                                                                          
veya diğer iş bırakma eylemlerine (industrial action) dahil olmanın, bir terör suçu oluşturmak için 
yeterli temel oluşturmadığı belirtilmektedir. Terrorism Suppression Act 2002 (NZ), s 5(5). 
173 Higgins, op.cit., p.15 
174 Şen, op.cit. ,p.251; Bahri Öztürk,-Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik 
Tedbirleri Hukuku, 9.baskı, Ankara ,Seçkin Yayıncılık, 2006, p.193 
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olmaktadır.175 Ceza hukukundaki tanımında gerek suçun basit şekli ve gerekse 

nitelikli şekli açısından bir unsur olarak kabul edilen amaç, “özel kast” olarak da 

ifade edilebilmektedir.176 Saik ise faili suça iten, onun suç işlemesini sağlayan neden 

veya nedenlerden oluşmaktadır.177 

 

    Uluslararası kurallar da belirli kategorideki suçlar bakımından özel kastın (dolus 

specialis) varlığını talep edebilmektedir. Bir uluslararası kural, belirli hareketlerde 

bulunarak -adam öldürme yoluyla ölüm vb- belirli bir neticeye ulaşmaya yönelik 

kasta ilaveten; failin, söz konusu hareketin neticesinin ötesine giden özel bir amaca 

ulaşmak istemesini de talep ediyorsa, bu tür bir özel kastın varlığından söz 

edilebilmektedir.178 Cassese, uluslararası terörizm suçlarına ilişkin kuralların da bu 

tür bir özel kastı talep ettiğini belirtmektedir. Diğer suç türlerinden bağımsız, ayrı bir 

uluslararası suç olan, terörizm suçu; cinayet, ciddi fiziksel zarar, kaçırma, 

kundakçılık, kamu ya da özel mülkün imhası vb suç oluşturan eylemler için talep 

edilen sübjektif unsura ilaveten, halk arasında terör yaratma/yayma özel kastına sahip 

olmalıdır.179 

 

 Weigend’e göre de terör suçları için sübjektif unsur önem taşımaktadır çünkü 

suçlunun özel kastı, bir terör cinayetini, bombalamasını, diğer adi suçlardan 

ayırmaktadır. Terör eylemlerinin maddi unsuru (actus reus), adi suçlardan ayırt 

edilemediği için, bir eylemin terör olarak adlandırılabilmesi, özel sübjektif unsurun 

varlığına bağlı olmaktadır.180 Teröristler üçlü bir amaca sahiptir. Cinayet, 

bombalama vb adi suçları işlemeye yönelik genel kasta sahiptirler. Bunun ötesinde 

bir grubu veya halkın bütününü sindirmeyi/korkutmayı ve/veya diğerlerini eylemde 

bulunmaya zorlamayı -siyasi suçluların salıverilmesi gibi- amaçlamaktadır ve bunun 

                                                 
175  Kayıhan İçel, Suç Teorisi, İstanbul, 1999, s. 245’den aktaran Şen, op.cit., p.328 
176 Ersan Şen, Türk Ceza Kanunu’nda özel kasta yer verilen birçok hallerin var olduğuna ve bunların 
kendilerini amaç veya maksat olarak gösterebildiğini belirtmektedir. Bu belirtilen hallerin dışında 
prensip olarak ceza hukukunda suçun oluşmasında ayrıca bir de maksat (amaç) veya saikin 
bulunmasının aranmayacağına işaret etmektedir. Şen,op.cit., pp.328-329 
177 Şen’e göre, ceza hukukunda faili suça iten sebeplere bakmak suretiyle suçun oluşup oluşmadığı 
tesbit edilemez. Bazı hallerde saik cezayı azaltan veya arttıran haller olarak göz önüne 
alınabilmektedir. Şen,  loc.cit. 
178  Cassese, op.cit., p.167 
179 Ibid., pp.129-130 
180 Weigend, op.cit., p.924 
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da ötesinde, mevcut hükümeti istikrarsızlaştırmak, düşman bir dini veya ideolojiyi 

yenmek vb. siyasi ve ideolojik saiklere sahiptirler.181 

 

  Weigend, hukuki belgelerin sübjektif unsur bakımından farklılık gösterdiğine ve  

siyasi ve ideolojik saiklere, pekçok sözleşmenin terörizm tanımında yer 

verilmediğini belirtmektedir. Ona göre sübjektif unsur bakımından gereksinim 

duyulan, failin sindirmeye veya zorlamaya yönelik özel kastıdır.182 Terörizm 

suçunun sübjektif unsurunu incelerken, saik ve amaç ayrımı yapmak gereklidir183 

 

  Saik, yani faili harekete geçiren neden, terör suçunun, organize suç benzeri diğer 

suç türlerinden ayırt edilmesi bakımından önemlidir. Organize suçlarda fail, finansal 

veya diğer maddi bir kazanç elde etme saikiyle söz konusu şiddet eylemini 

gerçekleştirirken; terör suçu, bu tür bir kişisel, maddi kazanç elde etme saikiyle 

işlenmemektedir.184  

 

 Saul’e göre de eğer terörizm tanımı, terörizmin siyasi süreçte yarattığı zararın gerçek 

niteliğini yansıtmalı ise, kamuya yönelik şiddeti, özel şiddetten ayırt etmelidir.185 

Terör eylemi, sadece siyasi bir saikle değil, siyasi saikin yanı sıra ideolojik, dini, 

etnik veya felsefi saikleri de kapsayan bir kamusal saikle işlenmektedir. Kamusal bir 

saikin varlığı, terörizmi, aynı şekilde bir halkı sindirmeye veya hükümetleri bir 

eylemde bulunmaya zorlayan, özel şiddetten farklılaştırmaktadır.186 

                                                 
181  Ibid.,p.923  
182 Ibid.,p. 924 
183 Thomas J. Badey kendi gelistirdigi terörizm tanımında, beş zorunlu/asli unsurun bulunduğunu 
söylemektedir. Bunlar tekrar, saik (motivation), amaç (intent), aktör ve etki/sonuçtur. Kanımızca onun 
tanımında kullandığı bu saik-amaç ayrımı, terörizm suçunun subjektif unsurunun incelenmesinde de 
kullanılmalıdır. Thomas J. Badey, « Defining International Terrorism : A Pragmatic Approach », 
Terrorism and Political Violence, Vol.10, No.1, 1998, pp.93-98 
184 Symeonidou-Kastanidou,, op.cit., p.22 ; Weigend de siyasi saiklerin terör suçlularını karakterize 
ettiğini ve organize suçla ilişkili benzer suçlardan ayırt edilmesini sağladıklarını belirtmektedir. 
Weigend,,op.cit.,p..923; Tomuschtat da pekçok terörizm tanımında yer alan siyasi saik unsurunun, 
terörizm için gerekli olan ayırt edici (hususi) bir özellik olduğuna işaret etmekte, aksi halde herhangi 
bir şiddet eyleminin terörizm olarak değerlendirileceğini işaret etmektedir. Bununla birlikte güçlükle 
ayrımı yapılabilecek bazı durumların da var olabileceğini de belirtmektedir. Tomuschtat, op.cit.,p..48; 
Cassese de terör eylemlerinin özel (private) saiklere değil siyasi, ideolojik veya dinsel saiklere sahip 
olması gerektiğini belirtmektedir. Cassese, op.cit., p.129 
185  Saul, “Defining terrorism...”,op.cit., p.14 
186 Ibid., p.15 
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 BM Genel Kurulu’nun 1994 tarihli Uluslararası Terörizmin Ortadan Kaldırılması 

İçin Önlemlere İlişkin Deklarasyonu’nda yer alan tanımda da siyasi amaçlar için 

genel kamuoyunda, bir grup kişide veya belirli kişilerde, bir terör hali yaratmayı 

(provoke etmeyi) amaçlayan veya tasarlayan suç eylemlerinin -onları haklı 

göstermek için ileri sürülebilecek, siyasi, felsefi, ideolojik, ırksal, etnik, dini veya 

herhangi başka bir nitelikteki mülahazalar her ne olursa olsun- her koşulda haklı 

kılınamaz olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla bu tanımda da- sadece onunla sınırlı 

tutulmamakla birlikte- siyasi saikler belirtilmektedir.187 

 

  Bununla birlikte son dönemlerde kabul edilen, terörizmle mücadeleye ilişkin 

uluslararası sözleşmelerdeki tanımlarda saike yer verilmediği görülmektedir. 

Terörizm, uygulanan şiddet eylemlerini, siyasi, ideolojik, dini vb saiklerle haklı 

göstermeye çalıştığı için genellikle tanımlarda saike yer verilmemesi uygun 

görülmektedir.188 Terörist söylemlerde, saikin, terör eylemlerini meşrulaştırma işlevi 

görmesinden; bir terör eyleminin, siyasi suç kapsamında değerlendirilip iadeye tabi 

tutulmamasının önlemek istenmesinden veya şiddet eylemlerinin gerisinde yatan 

saiklerin belirlenmesinde ve kanıtlanmasında karşılaşılan zorluklardan ötürü, 

tanımlarda, siyasi saike yer verilmemesi de tercih edilmiş olabilir.189 

 

  Yakın zamanda kabul edilmiş terörizmle mücadeleye ilişkin birçok uluslararası 

sözleşmede, saikten ziyade suçun amacı üzerinde durulmaktadır. Terörizmin 

Finansmanının Bastırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’de, söz konusu amaç, bir 

halkı sindirmek veya bir hükümeti ya da bir uluslararası örgütü herhangi bir eylemi 

yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlamaktır. AB Konseyi Çerçeve Kararı’nda 

bir halkı ciddi/vahim biçimde sindirmek veya bir hükümeti ya da bir uluslararası 

örgütü herhangi bir eylemi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya haksız biçimde 

                                                 
187  UNGA Resolution 49/60 (1994) , par.3 
188 Jean Marc Sorel’de tanımda saike yer verilmemesi gerektiği dşüncesindedir. Tanımda saikin 
tanımlayıcı bir unsur olarak yer verilmemesi gerektiğini, bu şekilde tanımla ilgili ortak bir paydanın 
daha kolay bulunabileceğine işaret etmektedir. Sorel,op.cit.,p.58 
189 Öktem,op.cit.,p.60; C. Joyner, « Suppression of Terrorism on the High Seas : The 1988 IMO 
Convention on the Safety of Maritime Navigation «  (1989) 19 IYBHR, p.347’den aktaran Saul, 
Defining terrorism.,op.cit., pp.136-138 
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zorlamak ya da bir ülkenin ya da bir uluslararası örgütün temel siyasi, anayasal, 

ekonomik yapılarını ciddi/vahim biçimde istikrasızlaştırmaktır. Koordinatör 

tarafından hazırlanan, terörizmin önlenmesi konusunda kapsamlı taslak sözleşmede 

ise bir halkı sindirmek veya bir hükümeti veya bir uluslararası örgütü herhangi bir 

eylemi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlamaktır. 

 

 2004 tarihli 1566 sayılı Güvenlik Konseyi kararında yer alan tanımda ise genel 

kamuoyunda veya bir grup kişide veya belirli kişilerde bir terör hali provoke etme, 

bir halkı sindirme/korkutma veya bir hükümeti ya da bir uluslararası örgütü herhangi 

bir eylemi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlamak olarak ifade 

edilmektedir.190 

 

   Bu tanımlarda, özellikle, halkı sindirmek/korkutmak ve bir hükümeti veya 

uluslararası örgütü herhangi bir eylemi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya 

zorlamak amaçları ön plana çıkmakta ve bu amaçlar birbirlerinin alternatifi olarak 

kullanılmaktadır.191 Walter’ın belirttiği gibi, her ne kadar bu iki amaç birbirleriyle 

çok yakın ilişki içindeyse de - nitekim, halkın sindirilmesi bir araç olarak kullanılıp 

hükümetin ya da uluslararası teşkilatın zorlanması amaçlanmaktadır- modern 

tanımlarda, bu iki husus birbirinden ayırt edilmektedir.192 Dolayısıyla Walter’ın 

verdiği keskin nişancı örneğinde olduğu gibi, herhangi bir siyasi veya ideolojik saike 

                                                 
190 Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi’nin girişinde de, her ne kadar sözleşmenin uygulayıcı 
bölümünde yer almasa da, AB Konseyi Çerçeve kararında yer alan amaçlar belirtilmektedir. BDT 
sözleşmesi’nde ise kamu güvenliğine zarar verme,kamu makamlarının karar alma sürecini  etkileme  
veya halkı terörize etmek olarak açıklanmaktadır. Afrika Birliği Örgütü’nün Terörizmin Önlenmesi ve 
Onunla Mücadele Edilmesine İlişkin Sözleşmesi’nin 1. maddesinde ise terör eylemi, herhangi bir 
hükümeti, organı, kurumu, genel kamuoyunu veya onun herhangi bir katmanını , herhangi bir eylemde 
bulunmaya ve bulunmaktan kaçınmaya veya belirli bir görüşü kabul etmeye veya bu görüşten 
vazgeçmeye veya belli ilkeler uyarınca eylemde bulunması için sindirmeyi (korkutmayı), korku içinde 
bırakmayı, zorlamayı, baskıda bulunmayı, teşvik etmeyi (sevk etmeyi) veya herhangi bir kamu 
hizmetini, kamuya herhangi bir zorunlu hizmetin verilmesini  bozmayı veya genel bir olağanüstü hal 
yaratmayı ya da bir devlette genel isyan çıkartılmasını tasarlamak ve amaçlamaktadır. 49/60 sayılı 
Genel Kurul Kararı’nda ise genel kamuoyunda, bir grup kişide veya belirli kişilerde, bir terör hali 
yaratmak olarak açıklanmaktadır. 
191 AB Konseyi Çerçeve Kararı’nda ayrıca bir ülkenin ya da bir uluslararası örgütün temel 
siyasi,anayasal, ekonomik  yapılarını ciddi (vahim) biçimde istikrasızlaştırmak da üçüncü bir amaç 
olarak belirtilmektedir. Weigend bu tanımla, bir devlete karşı gerçekleştirilen çok geniş çaplı temel 
(fundamental) saldırılar dışında kalan şiddet eylemlerinin, terörizm olarak nitelendirilemeyeceğini 
işaret etmektedir. Weigend,op.cit,p.92 Diğer sözleşmelerdeki tanımlarda da özellikle diğer iki amaç 
üzerinde durulduğu belirtilmelidir.  
192  Walter,op.cit.,p.28 
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sahip olmayan bir keskin nişancının, şiddet eylemleri ile halk arasında büyük bir 

güvensizlik ve korku yaratması modern tanımlara göre terörizm oluşturmaktadır.  

Ancak klasik/geleneksel tanımlarda, bu eylem, siyasi saike sahip olmadığı için 

terörizm tanımı dışında kalmaktadır.193 

 

 Üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise bir hükümeti veya uluslararası 

örgütü herhangi bir eylemi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlamak amacında, 

hükümetin veya uluslararası örgütün karar alma süreci üzerindeki etki derecesinin, 

yüksek tutulması gerekliliğidir. Bir hükümeti veya uluslararası örgütü sadece 

etkilemek değil, onu zorlamak, hatta AB Çerçeve Kararı’nda belirtildiği üzere, onu 

haksız biçimde zorlamak ifadesinin tanımda yer alması daha doğrudur. Böylelikle 

hükümet politikalarına karşı yapılan gösterilerde yaşanabilecek bazı şiddet 

eylemlerinin -farklı suçları oluştursalar da- terörizm olarak adlandırılmasının önüne 

geçilebilecektir.194 AB Çerçeve Kararı’nda yer alan tanımda, halkı sindirmek 

amacındaki sindirme derecesi de yüksek tutulmuş, ciddi/vahim biçimde sindirmek 

ifadesi kullanılmıştır. 

 

   Terör öğesini içeren, terörizme ilişkin herhangi bir tanımın, totolojik olacağına 

ilişkin eleştiriler getirilmektedir. Ancak Kolb’un belirttiği gibi, söz konusu olan öğe, 

sadece terörizmden farklı bir anlam içermediği, terörizme ayrılmaz biçimde bağlı 

olduğu takdirde totolojik olarak addedilebilir. Oysa terör öğesi, aynı fikri ifade eden 

bir başka kelime ile değiştirilebilir. Korku, dehşet, sindirme vb. kelimeler,  büyük ya 

da çok ciddi vb. biçimde nitelendirilerek, terör öğesi ile değiştirildiğinde, totoloji 

ortadan kalkar.195 Saul de terörizm teriminin, olağan anlamından uzaklaşmaması için 

tanımda terör öğesine yer verilebileceğini işaret etmektedir.196 

 

 Dolayısıyla, terörizm suçunun amaçları arasında -1566 sayılı Güvenlik Konseyi 

kararındaki tanımda da yer aldığı üzere- genel kamuoyunda veya bir grup kişide veya 
                                                 
193 Ibid., p.29 
194 Ibid., p.30 
195  Robert Kolb, “The exercise of Criminal Jurisdiction over International Terrorists”, Enforcing 
International Law Norms Against Terrorism, Ed. By., Andrew Bianchi, Oxford, Hart Publishing, 
2004, p. 242 
196 Saul, Defining terrorism in international law,op.cit., pp.62-63 
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belirli kişilerde bir terör hali (ya da büyük bir korku) yaratma/provoke etme amacı da 

bulunmalıdır.197 Böylelikle genel kamuoyunda veya bir grup kişide veya belirli 

kişilerde bir terör hali (büyük bir korku) yaratma, bir halkı ciddi/vahim biçimde 

sindirme veya bir hükümeti veya uluslararası örgütü herhangi bir eylemi yapmaya 

veya yapmaktan kaçınmaya haksız biçimde zorlamayı amaçlamanın, terörizm 

suçunun sübjektif unsurunu oluşturduğu öne sürülebilir. 

 

 

3. Fail 
 

 

  Terörizmle ilgili uluslararası sözleşmeler incelendiğinde, bu tür sözleşmelerin genel 

olarak bireysel terörist eylemlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşmeler olduğu 

görülmektedir. Terör eyleminin faili, terör örgütlerine üye olan ve örgüt adına, 

örgütün emir ve direktifleri doğrultusunda hareket eden kişi ve kişilerden 

oluşmaktadır.198  

 

  Terörizmin ortadan kaldırılması ve önlenmesine ilişkin birçok uluslararası 

sözleşmeye göre herhangi bir kişi, ilgili terörizmin önlenmesi sözleşmesinde yer alan 

suçlardan herhangi birini işler, bunlara suç ortağı olarak katılır, bu suçlardan birini 

işlemek için diğerlerini örgütler veya yönlendirir ya da ortak bir amaçla faaliyette 

bulunan kişilerden oluşan bir grup aracılığıyla, herhangi bir diğer yolla, bu suçlardan 

birinin veya birkaçının işlenmesine herhangi bir şekilde kasten katkıda bulunursa suç 

işlemektedir.199 Bunun yanı sıra bazı sözleşmelerde tüzel kişilerin de sorumlu 

tutulabilecekleri belirtilmektedir.200 

                                                 
197 1937 tarihli Milletler Cemiyeti Sözleşmesi’nde yer alan tanımda da terör unsuruna yer verilmiştir. 
198  Hamide Zafer, Ceza Hukukunda Terörizm,Milletlerarası Metinler ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu Işığında, Beta, İstanbul, s. 83’ten aktaran: Öktem,op.cit., p.63. 2006 yılında değiştirilen 3713 
sayılı  Türk Terörle Mücadele Kanunu’nun 2. maddesine göre 1.maddede yer alan terör tanımında 
belirtilen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da,bu amaçlar 
doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi 
örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç 
işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılır. 
199 Terörist Bombalamaların Bastırılması Sözleşmesi’nin 2.maddesi, Terörizmin Finansmanın 
Bastırılmasına İlişkin Sözleşme’nin 2. maddesi, Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi’nin 1. ve 
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  Terör eylemlerinin failini, sadece terör örgütlerine mensup veya örgütün emir ve 

direktifleri doğrultusunda hareket eden kişi veya kişilerle veya belirli tüzel kişilerle 

sınırlı tutan bir yaklaşım benimsendiği takdirde ortak bir tanım üzerinde 

uzlaşılabilmektedir. Ancak Öktem’in belirttiği gibi, terör eyleminin gerçekleşmesine 

katkısı olan her türlü gerçek veya başta devlet olmak üzere tüzel kişiyi ve hukuki 

kişiliği bulunsun ya da bulunmasın her türlü grubu kapsayan bir fail kavramı 

benimsendiğinde, ortak tanım oluşturma çabası giderek zorlaşmaktadır.201 Genel 

kapsamlı bir terörizm sözleşmesinin kabulü ve terörizm suçunun tanımlanması 

sürecindeki en temel uzlaşmazlık konularından birisi fail unsurudur. 

 

  Abi-Saab’a göre terörizme ilişkin kapsamlı, genel bir sözleşme kabul 

edilememektedir çünkü özellikle söz konusu suçun kişi bakımından (ratione 

personae) kapsamı hususunda, evrensel bir “opinio juris” bulunmamaktadır. Abi-

Saab’a göre büyük güçler, suç kapsamına devletleri dahil etmemekte ve tanımı, 

kişilerle sınırlamaktadır. Buna karşılık küçük güçler, devletlerin dahil edilmesi 

hususunda ısrarcı olmakta ve bazıları da, özgürlük savaşçılarının suçun kapsamı 

dışında bırakılmasını istemektedir.202 

 

                                                                                                                                          
9.maddeleri, bunun yanı sıra bu sözleşmede terör suçunun işlenmesi için halkın provoke edilmesi 
(tahriki), terörizm için eleman toplanması (sağlama) ve terör eğitimi de suç olarak düzenlenmektedir. 
Ayrıca kapsamlı  terörizm sözleşmesi taslağının 2. maddesi  vb. 
200 Terörizmin Finansmanın Bastırılmasına İlişkin Sözleşme’nin 5. maddesine göre terörizmin 
finansmanından tüzel kişiler de sorumlu tutulabilir. Taraf devlet, iç hukuk ilkelerine uygun olarak, 
kendi ülkesinde yerleşmiş olan veya kendi kanunlarına göre kurulmuş olan bir tüzel kişiliğin 
yönetiminden ve denetiminden sorumlu olan bir kişi, bu sıfatıyla 2. maddede belirtilen bir suçu 
işlediğinde, o tüzel kişiliğin sorumlu tutulabilmesi için gerekli olan  önlemleri alacaktır. Cezai, hukuki 
ya da idari olabilecek olan bu sorumluluk suçu işlemiş olan bireylerin cezai sorumluluğunu da ortadan 
kaldırmamaktadır. Her taraf devlet bu türden bir suç ile sorumlu tutulan tüzel kişiliklerin, etkili, 
orantılı ve caydırıcı nitelikte cezai,hukuki veya idari yaptırımlara tabi tutulmasını sağlayacaktır. Bu 
yaptırımlar parasal nitelikteki yaptırımları da içerebilmektedir. Terörizmin Önlenmesi Avrupa 
Sözleşmesi’nin 10 maddesi ise sözleşmenin 5., 6., 7.ve 9. maddelerinde yer alan suçlar bakımından 
tüzel kişilerin sorumluluğunu düzenlemekte ve tüzel kişilerin sorumluluğunun cezai, hukuki, idari 
nitelikte olabileceğini ve bu sorumluluğun gerçek kişilerin cezai sorumluluğuna halel getirmeyeceğini 
bildirmektedir. Avrupa Birliği Çerçeve Kararı’nın 7. maddesinde tüzel kişilerin sorumluluğu, 8. 
maddede ise tüzel kişiler için öngörülen cezalar düzenlenmektedir. Kapsamlı terörizm sözleşmesi 
taslağının 9. maddesi vb. 
201 Öktem, loc.cit. 
202 Georges Abi-Saab, “The Proper Role of International Law in Combating Terrorism”, Enforcing 
International Law Norms Against Terrorism, Ed. by., Andrew Bianchi, Oxford, Hart Publishing, 
2004, p.xx 



 115

  Genel kapsamlı bir terörizm sözlemesi hazırlaması için BM Genel Kurulu 

tarafından görevlendirilen ad hoc komitenin yaptığı çalışmalar incelendiğinde, taslak 

sözleşmenin suçun tanımına ilişkin  2. maddesinin, bireysel terörizm eylemlerinin 

ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmelerde yer alan suç tanımından 

büyük bir farklılık göstermediği görülmektedir. Buradaki tanımda da terör 

eylemlerinin failine ilişkin olarak “herhangi bir kişi” ifadesi kullanılmaktadır. 

 

   Bununla birlikte, devletler arasındaki temel uyuşmazlık konularından birisini  - 2. 

madde ile bağlantılı olarak düşünülmesi gereken ve sözleşme kapsamının dışında 

bırakılması gereken konuları düzenleyen- taslak sözleşmenin 18. maddesi 

oluşturmaktadır. Ad hoc Komite’nin raporlarındaki, farklı delegasyonların yapttığı 

açıklamalar incelendiğinde, özellikle iki mesele üzerinde uzlaşılamadığı 

görülmektedir. İlk mesele, self-determinasyon hakkına sahip olan ulusal kurtuluş 

hareketlerinin tanım kapsamı dışında bırakılıp bırakılmaması ya da daha genel olarak 

ifade edilirse, terörizm sözleşmesi ile uluslararası insancıl hukuk arasındaki ilişkinin 

sınırlandırılması meselesidir. Diğeri ise bir devletin askeri kuvvetlerinin resmi 

görevlerini ifa ederken gerçekleştirdikleri eylemlerin  veya daha genel olarak  “devlet 

terörizminin” sözleşme kapsamına dahil edilip  edilmemesidir. 

 

 18. maddeye ilişkin olarak, İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), Koordinatör’ün 

hazırladığı madde önerisini benimsememekte ve kendi metninini öne sürmektedir. 

Koordinatörün hazırladığı madde önerisinin 2. fıkrasında, bir silahlı çatışma 

sırasındaki silahlı kuvvetlerin (armed forces) faaliyetlerinin -bu terimler, uluslararası 

insancıl hukukta anlaşıldığı üzere- bu hukukça düzenlenmekte olduğu ve Sözleşme 

tarafından düzenlenmediği belirtilmektedir.   

 

 Bazı devletler, bir silahlı çatışma sırasında silahlı kuvvetlerin faaliyetlerine yapılan 

göndermenin, çok dar kapsamlı olduğunu; bir silahlı çatışma durumunda eylemleri, 

aynı şekilde insancıl hukuk tarafından düzenlenen diğer katılımcıları dışladığını ifade 
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etmektedir.203 Hmoud’a göre, İKÖ, sözleşme hükümlerinin, self-determinasyon 

hakkını ihlal etmeyeceğine ilişkin bir hukuki beyanın, sözleşmeye dahil edilmesini 

ve işgal dahil olmak üzere tüm silahlı çatışma durumlarının, sözleşme kapsamı 

dışında tutulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.204 

 

Gerek genel kooordinatörün gerekse İKÖ’nün hazırladığı 18. maddeye ilişkin metnin 

ilk fıkrasında, sözleşmenin, devletlerin, halkların ve bireylerin uluslararası 

hukuktaki- özellikle BM Şartı’nın amaçları ve ilkeleri ve uluslararası insancıl hukuk 

olmak üzere- diğer haklarını, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını etkilemeyeceği 

bildirilmektedir. 

 

   Koordinatörün metninde de sözleşmede yer alan hiçbir hükmün, halkların  

haklarını, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını etkilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak 

buna rağmen İKÖ, bu öneriyi yetersiz bulmaktadır. İKÖ, ikinci paragrafa ilişkin 

önerisinde, bir silahlı çatışma sırasında tarafların (parties) faaliyetlerinin, işgal ile 

ilgili durumlar dahil olmak üzere, bu terimler uluslararası insancıl hukukta 

anlaşıldığı gibi, bu hukukça düzenlenmekte olduğunu ve Sözleşme tarafından 

düzenlenmediğini belirtmektedir. 

 

   İKÖ, silahlı kuvvet terimi yerine, taraf terimini kullanarak ve işgal ile ilgili 

durumlarda işlenen eylemlerin dahil olduğunu, metinde özellikle belirterek, işgale 

karşı silahlı mücadele veren grupları ve ulusal kurtuluş hareketlerini, sözleşmenin 

kapsamı dışında bırakmayı amaçlamaktadır. Bazı devletler, İKÖ’nün önerisini uygun 

bulmakta ve halkların self-determinasyon için yaptıkları meşru mücadeleden ayırt 

edilebilecek, terörizmin hukuki bir tanımının, sözleşmede yer alması gerektiğini 

belirtmektedir.205 

 

                                                 
203 Report of the Ad Hoc Committee, General Assembly Official Records, Fifty-eighth Session, 
Supplement No.37 (A/58/37),New York, 2003, p.9 
204 Mahmoud Hmoud, “Negotiating the Draft Comprehensive Convention on International Terrorism 
Journal of International Criminal Justice, Vol. 4 , No.5, 2006, p.1036 
205 Report of the Ad Hoc Committee, Sixty-second  Session, Supplement No. 37 (A/62/37),New York, 
2003 ,p.6 
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  Bazı devletler ise İKÖ’nün metnini uygun bulmamakta, kullanılan terimin oldukça 

geniş kapsamlı olduğunu ve bu tür bir belge için uygun olmadığını ifade 

etmektedir.206 Taraf teriminin belirsiz olduğunu; bu terimin, sözleşmenin 

kapsamından devlet dışı aktörlerin büyük bir kısmını hariç tutacağını ve bu geniş 

ölçekteki dışlamanın, intihar bombalamaları gibi bazı terör eylemleri için hukuki 

dayanak sağlama olasılığının bulunduğu ileri sürülmektedir.207 Halberstam’a göre de 

eğer varsa, bir silahlı çatışma ile bağlantısı olmayan ya da bağlantılı olmadığı öne 

sürülebilen az sayıda terör eylemi bulunmaktadır. Eğer İKÖ’nün önerisi kabul 

edilirse, bu durum, sözleşmeye zarar verecektir.208  

 

   Bunun yanı sıra, Kordinatörün sunduğu metnin üçüncü fıkrasında, ‘bir devletin 

askeri kuvvetleri’ (military forces of a state) ifadesinin yer aldığı, dolayısıyla ikinci 

fıkrada yer alan ‘silahlı kuvvetler’ teriminin daha geniş yorumlanması gerektiği ve de 

silahlı kuvvetler ifadesinin, yalnızca bir devletin askeri kuvvetleri ile sınırlı olmayıp, 

uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara taraf olan hükümet dışı kuvvetleri 

de kapsadığı öne sürülmektedir.209 

 

  Ad Hoc Komite’nin 2008 tarihli raporunda ise Koordinatör, ikinci fıkranın, taslak 

sözleşme kapsamına giren konular ile silahlı çatışma sırasındaki silahlı kuvvetlerin 

faaliyetleri- bu faaaliyetler, uluslararası insancıl hukukta anlaşıldığı üzere- arasında 

zaten bir sınırlama getirdiğini belirtmektedir. 18. madde önerisine yeni eklenen 5. 

paragrafta, sözleşmenin, silahlı çatışma sırasında uygulanabilir olan uluslararası 

hukuk kurallarına- özellikle, uluslararası insancıl hukuktaki hukuka uygun 
                                                 
206 Report of the Ad Hoc Committee, A/58/37, op.cit. 
207 Report of the Working Group, Measures to eliminate international terrorism, A/C.6/60/L.6, 14 
october 2005, p.6 
208 Malvina Halberstam, “The Evolution of the United Nations Position on Terrorism: From 
exempting national liberation movements to criminalizing terrorism wherever and by whoever 
committed”,Columbia Journal Of Transnational Law, Vol.41, No.3, 2003, p.581. Halberstam, 
Bali’de, Filipinler’de yapılan saldırılara ve Çeçenler tarafından Moskova’da gerçekleştirilen rehin 
alma olayına atıfta bulunmakta ve bu eylemlerinin faillerinin, İKÖ’nün 18.maddesinde öngörülen bir 
silahlı çatışma türüne dahil olduğunun en azından öne sürülebilerek, sözleşmenin uygulanmamasının 
sağlanacağını belirtmektedir. Ganor ise terörizmin tanımına ilişkin makalesinde, ulusal ve uluslararası 
arenada aktif olan terör örgütlerinin çoğunun hem terör eylemlerinde bulunduğu hem de gerilla 
savaşında yer aldığını belirtmektedir. Boaz Ganor. “Is One Man’s Terrorist Another Man’s Freedom 
Fighter?”, (çevrimiçi) http://www.ict.org.il/Research Publications/tabid/64/Articlsid/432 Default.aspx, 
16 Eylül 2008 
209  Walter,op.cit.,p.39 
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faaliyetlere uygulanabilir olan kurallara- halel getirmeyeceği bildirilmektedir. 

Koordinatöre göre bu paragraf, bu durumu daha da netleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Beşinci paragrafın amacı, istisna hükmü kapsamında yer alan kişi kategorilerini 

genişletmek değildir. Paragrafın amacı, uluslararası insancıl hukuka halel 

gelmemesini ve  uluslararası insancıl hukuka göre suç işleyen kişilerin, bu hukukça 

ele alınmasını sağlamaktır.210 

 

    Bir diğer uzlaşmazlık konusu ise bir devletin askeri kuvvetlerinin işlediği 

eylemlerin, sözleşme kapsamında yer alıp almamasıdır. Diğer bir ifadeyle, bir 

devletin askeri güçlerinin işlediği eylemlerin terör suçu sayılıp sayılmamasıdır. 

Koordinatörün 18. maddeye ilişkin sunduğu metnin 3. fıkrasında, resmi görevlerini 

yerine getirirken bir devletin askeri kuvvetlerince üstlenilen/girişilen eylemlerin, 

uluslararası hukukun diğer kurallarınca düzenlendiği  sürece/için bu Sözleşme 

tarafından düzenlenmediği bildirilmektedir. 

 

İKÖ’nün sunduğu metinde ise resmi görevlerini yerine getirirken, bir devletin askeri 

kuvvetlerince üstlenilen/girişilen eylemlerin, uluslararası hukuka uygun olduğu 

sürece/için, bu Sözleşme tarafından düzenlenmediği bildirilmektedir. Hmoud’a göre 

İKÖ’nün amacı, sözleşme kapsamına, bir devletin askeri kuvvetleri tarafından 

işlenen terör eylemlerinin de dahil edilmesini sağlamaktır.211 

 

 Ad Hoc Komite’nin raporları incelendiğinde bazı devletler, sözleşmenin bir ceza 

hukuku belgesi olduğunu ve bazı durumlarda, devlet desteğiyle kişiler veya kişi 

gruplarınca işlenen terör eylemlerini düzenlemekte olduğunu işaret etmektedir. Bu 

devletlere göre, uluslararası insancıl hukuk, Soykırım suçunun önlenmesi ve 

cezalandırılması sözleşmesi ve işkence ve diğer insanlık dışı, aşağılayıcı muamele ve 

cezaya karşı sözleşmeyi de içeren örf ve adet hukuku ve andlaşmalar hukuku, silahlı 

çatışma sırasında silahlı kuvvetlerin eylemlerini düzenlemeye devam etmektedir.212 

                                                 
210 Report of the Ad Hoc Committee, General Assembly Official Records,Fifty-eighth Session, 
Supplement No. 37,A/63/37, New York, 2008 ,p.9 
211  Hmoud,op.cit.,p.1040 
212 Report of the Ad Hoc Committee, Sixtieth  Session, Supplement No. 37 (A/60/37), New York, 
2005, p.27 
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Bazı devletler ise İKÖ’nün kullandığı “uluslararası hukuka uygun olarak” ifadesini 

sınırlayıcı bulmakta ve herhangi bir uluslararası hukuk ihlalini, bir terör eylemine 

dönüştüreceğini ileri sürmektedir.213 Bununla birlikte İKÖ’nün metnini benimseyen 

ve devlet terörizminin, sözleşme kapsamında yer alması gerektiğini belirten devletler 

de bulunmaktadır.214 

 

 Koordinatör’e göre 3. paragrafta belirtilen husus, bir devletin askeri kuvvetlerinin, 

sivillere uygulananlardan farklı kurallara (code of conduct) tabi olmalarıdır ki bu 

kurallar, askeri mahkemelerce yargılanmayı da içermektedir. Bunun yanı sıra, söz 

konusu kuvvetler, barışgücü operasyonlarında yer aldıklarında da farklı kurallar 

uygulanmıştır.215  

 

  Koordinatör, 3. paragrafın, askeri kuvvetlerin cezalandırılmamasını sağlamayı 

amaçlamadığının, metinde yer alan 4. paragraftan da anlaşılacağını belirtmektedir. 

Koordinatörün sunduğu 18. maddeye ilişkin metnin 4. paragrafında, bu maddede yer 

alan hiçbir hükmün, hukuka aykırı eylemleri ne diğer bir biçimde affedeceği veya 

hukuka uygun hale getireceği ne de diğer kanunlar uyarınca kovuşturulmasını 

engelleyeceği belirtilmekte ve bu sözleşmenin 2. maddesinde tanımlanan suç teşkil 

eden bir eylemin, bu tür kanunlar uyarınca cezalandırılabilir kalacağı 

bildirilmektedir. Koordinatöre göre bu paragraf, suçların sert çekirdeğinin/özünün 

(inner core), uygulanacak olan rejime bakılmaksızın, cezalandırılabilir olacağını 

işaret etmektedir.216 

 

 Terörizm tanımının, devlet terörizmini de kapsaması gerekip gerekmediği 

konusunda yazarlar arasında görüş birliği yoktur. Doktrinin bir bölümü, terörizmin, 

kişilerin ve özel grupların eylemleri sonucu ortaya çıktığını ve bunun da terörizmin 

                                                 
213 Report of the Working Group,Measures to eliminate international terrorism, A/C.6/58/L.10, 10 
october 2003, pp.9-10 
214 Report of the Ad Hoc Committee, A/62/37, op.cit. 
215 Report of the Ad Hoc Committee, A/62/37, op.cit., pp.8-9 
216 Ibid. 
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temel niteliklerinden birini oluşturduğu görüşündedir.217 Bazı yazarlar ise tarihsel 

olarak, terör kavramının,  devletin eylemine bağlı olduğunu belirtmektedir.218 

 

Bassiouni, devlet terörizmininin, devlet tarafından gerçekleştirildiğini; genel olarak 

uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunu ihlal eden yoğun, yaygın ve 

sistematik şiddet kullanımı ile nitelendirildiğini ve soykırım, insanlığa karşı suç, 

savaş suçları ve işkenceyi kapsadığını belirtmektedir. Ona göre devletlerin amacı, 

yabancı bir halka veya kendi halkına boyun eğdirmek veya kendi halkına karşı, belli 

bir rejimi muhafaza etmektir.219  

 

 Uluslararası planda devlet terörizmi ise, bir devletin başka bir devlet ülkesi üzerinde 

doğrudan ya da dolaylı olarak destek verdiği siyasi grupların gerçekleştirdiği şiddet 

eylemlerini ifade edebilmektedir.220 Devlet destekli terörizm (state-sponsored 

terrorism) olarak adlandırılan bu terörizmde, terör eylemlerinin failleri, devlet dışı 

aktörler olmakla birlikte, bunlar bir devletin açık veya gizli desteğiyle eylemde 

bulunmaktadır.221 Bu tür eylemler, BM Şartı’nda yer alan içişlerine müdahale 

yasağının ve kuvvet kullanma yasağının ihlalini oluşturup, devletlerin uluslararası 

sorumluluğuna da yol açabilmektedir.222 

 

 BM Genel Kurulu’nun 1970 yılında 2625(XXV) sayılı Genel Kurul Kararı’na ek 

olarak kabul ettiği « Devletlerarasında Birleşmiş Milletler Şartı’na Uygun Şekilde 

Dostça İlişkiler ve İşbirliğine dair Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirisi »nde,  her 

devletin, diğer bir devletin ülkesine girmek için düzen dışı  kuvvetleri veya paralı 

askerler dahil olmak üzere, silahlı çeteleri örgütlemekten veya örgütlenmelerini 

teşvik etmekten kaçınma ve diğer bir devletteki  iç savaş  veya terör eylemlerini 

örgütlemekten, kışkırtmaktan, onlara yardım etmekten veya katılmaktan veya kendi 

                                                 
217 Kohen,op.cit., p.83. Kohen, bu görüşü savunan yazarlara örnek olarak Skuibizevski ve Kolb’u 
vermektedir. 
218 Ibid., p.84 
219  Bassiouni, op.cit, p.85 
220 Öktem,op.cit.,p.260 
221  Bassiouni,op.cit.,p.84 
222 Devlet dışı aktörlerin gerçekleştirdiği terör eylemlerinden dolayı devletlerin sorumlu olması 
çalışmanın ikinci bölümünde incelenecektir. 
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ülkesinde bu tür eylemlerin yapılmasına yönelik örgütlenmiş faaliyetlere- bu 

paragrafta belirtilen eylemler kuvvet kullanma tehdidi ve kuvvet kullanmayı içerdiği 

zaman- rıza göstermekten/göz yummaktan kaçınma görevleri bulunduğu 

bildirilmektedir.223  BM Güvenlik Konseyi de devletlerin doğrudan veya dolaylı 

olarak karıştıkları dahil olmak üzere, uluslararası terörizm eylemlerinin ortadan 

kaldırılmasının, uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası için zorunlu olduğunu 

belirtmiştir.224 

 

 Cassese’ye göre  ister bir terörist grup ya da terörist örgütün üyesi olan bireyler  ister 

devlet görevlileri tarafından işlensin, terörizmin genel özelliği kriminal niteliğidir. 

Devlet görevlileri tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerinde, bireyin cezai 

sorumluluğu yanında devletin uluslararası sorumluluğu da söz konusu olacaktır.225 

Oeter’e göre ise tanım, söz konusu eylemlerin özel kişiler tarafından mı yoksa devlet 

görevlileri  tarafından mı işlendiğine bağlı olmamalıdır. Konuyla en çok ilgili olan, 

somut yöntemler/usuller (concrete modalities) ile kuvvet kullanımının terörist 

amacıdır.226 

 

 International Bar Association, (IBA) siviller üzerinde terör yaratmak için şiddet 

kullanınımının, tamamen devlet dışı aktörlere ait olmadığına işaret etmiştir. Bununla 

birlikte IBA, “devlet terörizmi” başlığı altına düşen eylemlerin büyük çoğunluğunun, 

kapsamlı ve yasaklayıcı bir hukuki rejimin kapsamına girdiğine inandığı için, daha 

az yasaklayıcı normlara tabi olan uluslararası teröristlerin eylemlerine odaklanmayı 

tercih etmiştir.227 

 

   Weigend, ilk dönemdeki dokümanlarda terörizmin farklı bir anlam ifade ettiğini; 

korku egemenliği, diktatörlük veya askeri işgal yoluyla iktidar tarafından 

                                                 
223 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation 
amaong States in accordance with the Charter of the United Nations, A/RES/25/2625, 24 October 
1970 
224 UN, S/RES/748 (1992) 
225 Cassese, International Criminal Law, op.cit.,p.126 
226 Oeter’den aktaran Noelle Quénivet, “The World after September 11: Has it really changed ?” 
EJIL,Vol.16, No.3,2005, pp.564-565 
227  IBA raporunu aktaran: Quenivet ,op.cit.,p.566 
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gerçekleştirilen eylemler anlamını taşıdığını belirtmektedir. Bir terör hükümdarlığını 

muhafaza etmek için halkı sindirme olarak anlaşılan devlet terörizmi, artık 21. 

yüzyılın terörizme karşı savaşının temel hedefini oluşturmamaktadır.228 

 

  Saul’e göre, bir uluslararası veya uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma ile 

bağlantılı olarak işlenen şiddet eylemleri -ister devlet ister devlet dışı aktörler 

tarafından işlensin- genel bir terörizm tanımı kapsamı dışında tutulmalıdır.229 

Terörizmin, barış zamanında veya uluslararası insancıl hukukun kapsamına girmeyen 

durumlarda gerçekleşmesi durumunda, tanım, hem devlet görevlilerini hem de devlet 

dışı aktörleri kapsamalıdır.230 

 

   BM’in reformuna ilişkin olarak akil adamların/uzmanların hazırladığı raporda ise 

tanım konusunda iki mesele üzerinde uzlaşılamadığı ifade edilmektedir. İlki, 

devletlerin sivillere karşı silahlı kuvvet kullanımının, tanıma dahil edilmesidir. 

Uzmanlar, devlet ihlallerine karşı geliştirilen hukuki ve normatif çerçevenin, devlet 

dışı aktörlerinkine nazaran daha güçlü olduğuna inanmakta ve bu argümanı ikna 

edici bulmamaktadır.231 Uzmanlara göre terörizm tanımının girişinde, devletlerin, 

sivillere karşı silahlı kuvvet kullanımın, Cenevre Sözleşmeleri ve diğer belgelerce 

düzenlendiği ve söz konusu kuvvet kullanımın yeterli ölçüde gerçekleşmesi 

durumunda, ilgili kişilerce işlenen bir savaş suçu veya insanlığa karşı suç 

oluşturduğu bildirilmelidir.232 

 

  İkinci itiraz ise işgal altındaki halkların direniş hakkına sahip olduğuna ve terörizm 

tanımının, bu hakkı çiğnememesi gerektiğine ilişkindir. Uzmanlar, bazılarının, 

direniş hakkına itiraz ettiğini kabul etmekle birlikte, bunun temel bir mesele 

olmadığını ifade etmektedir. Temel mesele, işgalin, hiçbir şekilde sivillerin hedef 

alınmasını ve öldürülmesini haklı gösterememesidir.233 

                                                 
228 Weigend, op.cit., pp.917-918 
229  Saul,op.cit.,p.16 
230 Ibid. 
231 Report of  the High-level panel on threats,challenges and change,op.cit.,p.48 
232 Ibid., p.49 
233 Ibid.,p.48, Bununla birlikte tanım önerisinde silahlı çatışma kapsamında işlenen terörizmin, 
Cenevre Sözleşmesi ve Protokollerince yasaklandığı da belirtilmektedir. 
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  BM Genel Sekreteri de herkes için kalkınma, güvenlik ve insan haklarına doğru 

daha geniş özgürlük başlıklı raporda, devlet terörizmine yönelik tartışmaların bir 

kenara bırakılması gerektiğini bildirmektedir. Devletler tarafından silahlı kuvvet 

kullanımı, zaten bütünüyle uluslararası hukukça düzenlenmektedir.234 Genel 

Sekretere göre, işgale karşı direniş hakkı da gerçek anlamıyla anlaşılmalıdır. Bu hak, 

kasten sivilleri öldürme veya sakatlama hakkını içermemektedir.235 Dolayısıyla tüm 

bu farklı yaklaşımlar ortaya koymaktadır ki genel bir terörizm tanımının 

oluşturulabilmesi için  fail unsuru üzerinde uzlaşılması şarttır. 

 

 

4. Mağdur 
 

 

Mağdur unsurunda,  terör eylemlerinin doğrudan mağduru (victim,target) ile dolaylı 

mağduru arasında bir ayrıma gidilmektedir. Doğrudan mağdur, terör eylemi teşkil 

eden şiddet eylemine doğrudan maruz kalmaktadır. Dolaylı mağdur ise doğrudan 

mağdurlar aracılığıyla etkilenmek istenen asıl hedefleri oluşturmaktadır.236 

 

  Terörizmin bastırılması ve önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmelerde, doğrudan 

mağdur olarak kişi veya kişi gruplarının, dolaylı mağdur olarak ise bir devlet ya da 

uluslararası örgütün öngörüldüğünü söylemek mümkündür.  Doğrudan mağdur olan 

kişilere karşı gerçekleştirilen terör eylemleri, onların ölümüne veya ciddi fiziksel 

yaralanmalarına neden olan ya da olabilecek şiddet eylemleridir.  

 

 Bununla birlikte teröristlerin asıl amacı, sayılan bu şiddet eylemleri ile kişi veya kişi 

gruplarına zarar vermenin ötesinde -genel kamuoyunda, bir grup kişide veya belirli 

                                                 
234 Report of the Secretary General, “In larger freedom:towards development,security and human 
rights for all”, A/59/2005, 21 March 2005, (çevrimiçi)  http://www.un.org/largerfreedom/chap3.htm, 3 
Eylül 2008, par.91 
235 Ibid. 
236 James M. Lutz and Brenda J. Lutz, Terrorism Origins and Evolution, New York, Palgrave 
Macmillan, 2005 ,p.8; Öktem, op.cit., p.61 
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kişilerde büyük bir korku/terör yaratarak-  bir devleti, hükümeti ya da bir uluslararası 

örgütü herhangi bir eylemi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlamak; bir 

ülkenin ya da bir uluslararası örgütün temel siyasi, anayasal, ekonomik yapılarını 

ciddi biçimde istikrasızlaştırmaktır.237 

 

Terörizm, doğrudan mağdura karşı gerçekleştirilen şiddet eyleminin ötesinde 

psikolojik etkiler yaratmayı tasarlamaktadır; doğrudan mağdura karşı gerçekleştirdiği 

şiddet eylemi aracılığıyla, dolaylı mağdura, siyasi veya diğer niteliğe sahip mesaj 

göndermeyi amaçlamaktadır.238  

 

  Cassese de terörizmin en önemli özelliklerinden birisinin - Fransız Ceza Hukukçusu 

Mireille Delmas-Marty’nin ifadesiyle- “mağdurun kişiliksizleştirilmesi/kişisel 

özelliklerden arındırılması” (dépersonnalisation de la victime) olduğunu ifade 

etmektedir.239 Cassese’ye göre fail, mağdurun yaşı, cinsiyeti, ekonomik durumu vb. 

kişisel özellikleriyle ilgilenmemektedir. Mağdurun öldürülmesi, yaralanması, tehdit 

edilmesi veya başka bir biçimde zorlanması üzerine odaklanmaktadır çünkü bu yolla 

siyasi, dini veya ideolojik amaçlarına ulaşabilmektedir.240 

 

Halkı, genel kamuoyunu vahim/ciddi biçimde sindirme amacı taşıyan  teröristler, 

terör eylemini gerçekleştirerek, doğrudan mağdurun ötesindeki hedef kitlesini (target 

audience) oluşturan - rakip etnik veya dinsel bir grubu, ülkenin tümünü, bir 

hükümeti, siyasi partiyi veya genel olarak kamuoyunu içerebilen- dolaylı mağduru 

sindirmeyi, baskı altında tutmayı amaçlamaktadır.241 Böylelikle devlet ya da 

hükümetin, kendi vatandaşlarını ya da destekçilerini koruyamadığı gösterilerek, 

doğrudan mağdurun, farklı bir eylem biçimi benimsemesine yol açmak 

                                                 
237 Sözleşmelerde özellikle bir halkı sindirmek veya bir hükümeti ya da bir uluslararası örgütü 
herhangi bir eylemi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlamak amaçları ön plana çıkmaktadır. 
1566 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı’nda da genel kamuoyunda veya bir grup kişide veya belirli 
kişilerde bir terör hali provoke etme (yaratma) amacı da yer almaktadır. AB Konseyi Çerçeve 
Kararı’nda bir ülkenin ya da bir uluslararası örgütün temel siyasi anayasal, ekonomik yapılarını ciddi 
biçimde istikrasızlaştırmak amacı yer almaktadır. 
238  Hoffman, op.cit, pp.41-42 
239 Cassese,op.cit.,p.125 
240 Ibid. 
241 Hoffman, op.cit.,pp.43-44 ; Lutz’a göre eğer devlet, terörizmi destekliyor ise doğrudan mağdur bir 
etnik veya dini grubun üyeleri de olabilir. Lutz ,loc.cit. 
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istenmektedir.242 Doğrudan mağdurlar, ayrım gösterilmeksizin, rastgele seçilen 

kişiler olabileceği gibi, sembolik etkisi nedeniyle belirli, özel olarak seçilmiş kişiler 

de olabilir.243 

 

Mağdur unsuruna ilişkin olarak bazı tanımlarda mağdurun sivil olması üzerinde 

durulmaktadır.244 1999 tarihi Terörizmin Finansmanının Bastırılmasına İlişkin 

Sözleşmede, bir sivili ya da bir silahlı çatışma durumunda çatışmaya aktif olarak 

(doğrudan) katılmayan herhangi başka bir kişiyi öldürmeyi veya ağır şekilde fiziksel 

zarar vermeyi amaçlayan eylemler yasaklanmaktadır. Bu sözleşmede, mağdur 

kapsamına, siviller ve bir silahlı çatışma durumunda çatışmaya aktif olarak  

katılmayan diğer kişiler sokulmaktadır. 

 

BM Güvenlik Konseyi’nin 1566 sayılı kararında ise ölüme veya ciddi fiziksel 

yaralanmaya veya rehin almaya yol açma kastıyla, sivillere karşı yapılanların da 

dahil olduğu suç eylemlerinin, hiçbir zaman haklı görülemeyeceği belirtilmektedir.  

Kararda, “sivillere karşı yapılan suç eylemlerinin de dahil olduğu suç eylemleri” 

ifadesiyle, mağdur unsurunun, sivillerin dışındakileri de kapsayacak biçimde, daha 

geniş olarak  tanımlandığı söylenebilir.245 

 

Akil adamların raporundaki terörizm tanımında ise sivillere veya muharip 

olmayanların (non-combatant) ölümüne veya ciddi fiziksel zararlarına yol açmayı 

amaçlayan -terörizmin görünümlerine ilişkin mevcut sözleşmeler, Cenevre 

Sözleşmeleri ve Güvenlik Konseyi’nin 1566 (2004) sayılı kararında belirtilmiş olan 

eylemlere ilaveten- niteliği ve bağlamı itibariyle, bir halkı sindirme veya bir 

                                                 
242 Lutz, loc.cit.  
243 Guillaume,op.cit.,p.541; Bu belirli olarak seçilen kişiler için politikacılar, diplomasi ajanları da 
dahil olmak üzere uluslararası korunan kişiler örnek verilebilir.  Ancak Cassese’ye göre fail, kişilere 
rastgele saldırıda bulunmaktadır. Cassese, loc.cit. 
244 Öktem de mağdurun sivil olmasını esas alan bir yaklaşımın bulunduğunu belirtmektedir. Öktem, 
loc.cit. 
245  George P. Fletcher, “The Indefinable Concept of Terrorism” Journal of International Criminal 
Justice, Vol.4, No.5, 2006, p.903. Fletcher, sadece sivillerle sınırlandırılan bir mağdur tanımının 
kolay bir biçimde haklı görülmeyeceğine işaret ederek, bu konunun açıkça bir uzlaşmazlık konusu 
olduğunu bildirmektedir. 
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hükümeti ya da bir uluslararası örgütü herhangi bir eylemi yapmaya veya yapmaktan 

kaçınmaya zorlama amacını taşıyan her türlü eylem belirtilmektedir.246 

 

  Siviller dışında kalan kişiler ve insancıl hukukun sözleşme kapsamı dışında 

bırakılıp bırakılmaması hususu üzerinde uzlaşmaya varılamamaktadır. Bazıları, 

silahlı çatışma durumunda sivillere ve sivil hedeflere karşı gerçekleştirilen terör 

eylemlerinin Cenevre Sözleşmeleri’nde savaş suçu olarak düzenlendiğine işaret 

ederek, bu tür durumların, insancıl hukuk kapsamında ele alınması gerektiğini öne 

sürmektedir. Bu durumda, insancıl hukuk uyarınca meşru hedeflere yönelen 

eylemler- askeri personel ve askeri hedeflere yönelik eylemler- hiçbir cezai 

sorumluluk doğurmayacaktır.247 

 

 Bazıları ise ulusal kurtuluş hareketlerince yürütülen gerilla savaşı ile terörizm 

arasında bir ayrım olduğuna işaret etmektedir. Terörizmde, siyasi amaçlara 

ulaşabilmek için kasden sivillere karşı şiddet uygulanmakta veya uygulanma 

tehdidinde bulunulmaktadır. Gerilla savaşında ise siyasi amaçlara ulaşabilmek için 

askeri hedeflere karşı şiddet uygulanmakta veya uygulanma tehdidinde 

bulunulmaktadır. Dolayısıyla, esas olarak seçilen hedeflerin sivil veya askeri 

olmasına dayanan bir ayrım söz konusudur.248 Tüm bu farklı yaklaşımlar ortaya 

koymaktadır ki fail unsurunda olduğu gibi, mağdur unsurunda da bir uzlaşının 

bulunması zorunludur. 

 

 

F. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nde Terörizme Yer 

Verilmesine İlişkin Tartışmalar 
 

 

 Terörizmin suç olarak tanımlanmasına ilişkin tartışmalara paralel olarak giden bir 

diğer tartışma da terörizmin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Statüsü’nde 

                                                 
246 Report of  the High-level panel on threats,challenges and change,op.cit.,p.49 
247 Öktem,op.cit., p.448 
248 Ganor,op.cit. 
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yer almasına ilişkindir. Statü’nün hazırlık çalışmaları sırasında, Mahkeme’nin yargı 

yetkisine, terörizmin de dahil edilmesi gerektiği öne sürülmüştür. Bazı devletler de 

bu konuda ısrarcı olmuş fakat görüşleri kabul edilmemiştir.249 

 

 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurulmasına ilişkin hazırlık komitesinin 

raporunda yer alan Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü Taslağı’nda terörizme 

ilişkin şu tanıma yer verilmiştir250: 

 

 

“Bu statünün amaçları bakımından terörizm suçu şu anlama gelmektedir: 
1) Söz konusu eylemleri haklı gösterebilecek siyasi, felsefi, ideolojik, ırksal, etnik, dini veya 
benzer nitelikteki diğer mülahazalar ve amaçlar ne olusa olsun; kamu görevinde bulunan 
yöneticiler (public figures), kişi grupları, kamu (general public) veya halklar nezdinde; terör, 
korku ve güvensizlik yaratacak nitelikte, bir başka devlete karşı, kişiler ve mülke yönelik 
şiddet eylemlerini üstlenme/girişme, örgütleme, destekleme, emretme, kolaylaştırma, finanse 
etme,cesaretlendirme veya hoşgörme; 
1) Aşağıdaki sözleşmelerde yer alan bir suç: 
a) Sivil havacılığın güvenliğine karşı hukuka aykırı eylemlerin ortadan kaldırılmasına 
ilişkin sözleşme 
b) Hava araçlarının hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinin ortadan kaldırılmasına  
ilişkin sözleşme 
c) Diplomasi ajanları da dahil olmak üzere uluslararası korunan kişilere karşı işlenen 
suçların önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi 
d) Rehine alınmasına karşı uluslararası sözleşme 
e) Denizde seyir güvenliğine karşı hukuka aykırı eylemlerin ortadan kaldırılması 
sözleşmesi 
f) Kıta sahanlığında bulunan sabit platformların güvenliğine karşı hukuka aykırı 
eylemlerin ortadan kaldırılmasına dair protokol 
2)  Kişilerin veya kişi gruplarının ya da halkların, ölüm veya ciddi fiziksel 
yaralanmasına/zararına veya mülkün ciddi/önemli zarara uğramasına yol açan ayrım 
gözetmeyen şiddeti gerçekleştirmeye yönelik bir araç olarak, ateşli silahlar veya diğer 
silahlar, patlayıcılar ve tehlikeli maddelerin kullanımıyla ilişkili bir suç.” 
 

 

  

    Bununla birlikte- Roma’da toplanan Diplomatik Konferans’ta yapılan görüşmeler 

sonucunda  kabul edilen- UCM’ni kuran Roma Statüsü’nde, mahkemenin konu 

bakımdan yargı yetkisi, soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçları ve saldırı ile 

                                                 
249 Türkiye,Cezayir, Sri Lanka, Hindistan vb. 
250 Report of the Preparatory Committee on the Establishment of An International Criminal Court, 
A/CONF.183/2/Add.1, 14 April 1988, pp.27-28 
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sınırlandırılmıştır. Terörizm, UCM’nin yargı yetkisine dahil edilmemiştir. Statü’yü 

hazırlayan diplomatik konferans sonucunda kabul edilen kararda, kim tarafından 

işlenirse işlensin, işlendikleri yer, biçim, yöntem ve saikleri ne olursa olsun, terör 

eylemlerinin uluslararası toplumu ilgilendiren ciddi suçlar olduğu belirtilmekte ve de 

bu tehlikenin, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmasından ötürü 

büyük kaygı duyulduğu işaret edilmektedir.251 

 

 Kararda, mahkemenin yargı yetkisine dahil edilmesi için üzerinde uzlaşılan, genel 

olarak kabul edilebilir bir terörizm suçu tanımı bulunmamasından ötürü üzüntü 

duyulduğu ifade edilmiş; Statü’nün 111. maddesi uyarınca toplananan Gözden 

Geçirme Konferansına -kabul edilebilir bir tanıma ulaşmak ve bunu, mahkemenin 

yargı yetkisinde yer alan suçlar listesine dahil etmek amacıyla-  terörizm suçlarını 

incelemesi tavsiye edilmiştir.252 

 

  Mahkemenin yargı yetkisine, terörizmin dahil edilmemesi gerektiğine ilişkin  

argümanlar genellikle şunlardır : Genel olarak kabul edilen, üzerinde uzlaşılan bir 

terörizm tanımı bulunmamaktadır; terörizm suçunun statüye dahil edilmesi 

mahkemeyi politize edecektir; terörizm, mahkemenin yargı yetkisine girebilecek 

nitelikte ciddi bir suç değildir; terörizmin Statüye dahil edilmesi, mahkemeyi iş 

yapamaz hale getirecek  ağır bir işyükü ile karşı karşıya bırakacaktır.253 

 

  Bununla birlikte terörizmin, Statü’ye dahil edilmesi gerektiğine ilişkin argümanlar, 

diğerlerine nazaran daha kabul edilir gözükmektedir. Terör eylemine maruz kalan 

devlet- kendi iç siyasi koşulları nedeniyle (yapısal olarak) -terör eylemlerinin 

faillerini soruşturmaya, kovuşturmaya, gerçekten muktedir olmayabilir. Bu 

                                                 
251 Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment 
of An International Criminal court, A/CONF.183/10, 17 July 1998, (çevrimiçi), http://www.un .org 
/icc/iccfact.htm, 12 Eylül 2008 
252 Ibid. 
253 Cassese, International Criminal Law, op.cit., p.125; Kris Verdoot, A Role for the International 
Criminal Court in the Fight against Terrorism, Working Paper No 26, Leuven, Institute for 
International Law K.U.Leuven, August 2002, p.49 



 129

koşullardaki bir devleti hedef alan terör eylemlerini soruşturma, kovuşturma 

hususunda UCM, önemli bir  role sahip olabilir.254 

 

 Tehditkar/düşmanca bir siyasi atmosferin bulunduğu durumlarda, devletler, terörist 

grupların tehditleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Terörist gruplar, devletlere, söz 

konusu teröristleri yargılamaları durumunda şiddet içeren bir karşılık görecekleri 

tehdidinde bulunabilmektedir. Bu tür devletler açısından, UCM, etkili bir hukuki 

çözüm imkanı sunan,  iyi bir alternatif yargısal forum olarak değerlendirilebilinir.255 

 

    İade talebinde bulunulan devlet, hedef alınan terörist grup ya da diğer devletlerin  

şiddet içeren bir karşılık vermesinden kaygı duyduğu için veya adil yargılanmanın 

gerçekleşmeyeceğini ileri sürerek iade talebini reddedebilmektedir.256 Bu gibi 

durumlarda, tarafsız bir yargı organı olan UCM’de gerçekleşecek olan yargılama, 

iade talebinde bulunulan devletin insan haklarına, adil yargılanmaya ilişkin 

endişelerini giderecektir.257 Kendi ülkesinde önemli bir askeri güce ve politik desteğe 

sahip olan bir grubun, şiddet içeren eylemine maruz kalma riski ile karşı karşıya 

kalan devletler, söz konusu vakayı, UCM’ne getirmeyi tercih edebilir.258  

 

Bu durum, teröristleri yargılamak veya iade etmek konusunda isteksiz olan fakat 

farklı gerekçeler ileri süren devletlerin, inandırıcı bir argüman ileri sürememelerine 

de yol açacaktır. Dolayısıyla terörizmin statüye dahil edilmesi, bu tür devletlerin, 

iade etme veya yargılama yükümlülüklerini reddederek, uluslararası hukuku ihlal 

eden eylemlerde bulunma risklerini de minimize edebilir.259 

 
                                                 
254 Verdoot,op.cit., p.11.Verdoot, iç terörizm ve uluslararası terörizm ayrımında bulunmakta ve 
burada özellikle iç terörizm ile karşı karşıya kalan devletler açısından bu koşulu öne sürmektedir. 
255 Verdoot,op.cit., p.13; Mira Banchik, “ The International Criminal Court & Terrorism”, (çevrimiçi) 
http://www. talmination.org/terrorism/international_law/0306iccandterrorism.pdf , 10 Eylül 2008, p.9; 
Vincent-Joel Proulx, “Rethinking the Jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-
September 11th Era: Should Acts of Terrorism Qualify as Crimes Against Humanity”, American 
University International Law Review, Vol.19, No.5, 2004, p.1019;  Christian Munch, “The 
International Criminal Court (ICC) and Terrorism as an International Crime”, Mich.St J. Int’L, 
2006,Vol. 14, No.1, pp.134-135 
256  Verdoot,op.cit.,pp.18-19 
257  Verdoot,op.cit., p.20; Proulx,op.cit.,p.1016; Munch,op.cit.,p.135 
258  Verdoot, op.cit., p.22 
259  Verdoot,op.cit.,p.23; Banchik,op.cit., p.10 
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 Terörizm, Statü’ye dahil edilirse, UCM’nin ağır iş yükü ile karşı karşıya kalacağına 

ilişkin argüman, bir bakıma doğrudur. UCM’nin  işyükünde önemli bir artış olacaktır 

ama bu işyükünün, mahkemeyi iş yapamaz hale sokacak ölçüde olmaması 

beklenebilir.260 UCM, ulusal ceza mahkemelerinin tamamlayıcısı bir mahkeme 

olarak kurulmuştur. Tamamlayıcılık ilkesi nedeniyle, terörizmle ilgili davaların 

sayısının, makul sınırlar dahilinde kalması beklenebilir.261 Bunun yanı sıra 

mahkemenin işyükünün artacağı ileri sürülerek, uluslararası toplumu etkileyen ciddi 

bir suç oluşturan terörizmin, Statü dışında bırakılması, kabul edilebilir bir argüman 

oluşturmamaktadır. 

 

 Terörizmin, Statü’ye dahil edilmesinin, UCM’ni siyasileştirebileceğine ilişkin 

kaygılarla ilgili olarak da şu argüman ileri sürülmektedir: UCM’nin, bir siyasi 

çatışma bağlamında işlenmiş olan terör suçlarını yargılaması, mahkemenin siyasi 

kararlar vereceği anlamını doğurmamaktadır. Terörizm suçu, açık ve kesin bir 

biçimde tanımlanırsa, mahkemenin siyasileşmesi engellenebilir.262 

 

 Terörizmin, UCM’nin yargı yetkisine girebilecek nitelikte ciddi bir suç 

oluşturmaması, dolayısıyla Statü’ye dahil edilmesinin, UCM’nin rolünü 

önemsizleştireceği iddiası ise gerek bireyin temel hak ve özgürlükleri gerekse 

uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturan bir 

olguyu hafife indirgeyen bir anlayışın sonucudur. 11 Eylül olaylarından sonra bu 

argümanın geçerliliği sorgulanmaktadır.263 

 

 Bunların yanı sıra iade talebi reddedilen devletlerin buna bir tepki olarak, hukuka 

aykırı tek taraflı uygulamalara -teröristlerin kaçırılıp, iade talebi reddedilen devlete 

getirilip yargılanmaları vb- başvurmalarını önemli ölçüde azaltacağı264; teröristlerin 

                                                 
260 Verdoot,op.cit., p. 49 
261 Ibid; Banchik,op.cit., p.15, UCM Statüsü’nün 17.maddesinde soruşturma ve kovuşturma yapmaya 
isteksiz davrandığı veya gerçekten muktedir olmadığı haller dışında, yargı yetkisi bulunan devlet 
tarafından dava konusu olayın soruşturulması veya kovuşturulmasının yapılacağı bildirilmekredir. 
262  Verdoot, op.cit., p. 50. 
263 Ibid.,p..51. Verdoot bunun yanı sıra Roma Konferansı sonucunda kabul edilen kararda, terör 
eylemlerinin uluslararası toplumu ilgilendiren ciddi suç oluşturduğunun kabul edildiğini işaret 
etmektedir. 
264  Ibid.,p.26 ; Proulx,op.cit.,p.1017 
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iade edilmesi hususunda devletlerin çıkmaza düştüğü, karşı karşıya geldiği, 

Lockerbie benzeri vakalara cevap verebileceği265; teröristleri kovuşturmak, 

yargılamak için finansal kaynaklardan yoksun olan küçük devletleri büyük bir 

ekonomik yükten  kurtaracağı da ileri sürülmektedir.266 

 

   Terörizmin, UCM’nin yargı yetkisine dahil edilmesi, uluslararası toplumun, 

terörizmle sadece askeri yöntemler aracılığıyla değil, insan haklarına uygun biçimde 

yargısal yollarla da mücadele etmeyi amaçladığını ortaya koyması bakımından 

önemlidir.267 Terörizmin, UCM Statüsü’nde nasıl yer alması gerektiği de ayrı bir 

tartışma konusudur. Doktrinde, yazarların büyük bir bölümü -11 Eylül 2001 

tarihinde, ABD’de gerçekleştirilen terör eylemlerini dikkate alarak- terörizmin, 

insanlığa karşı suç kapsamında yer alması gerektiğini savunmaktadır. 

 

  UCM Statüsü’nün 7. maddesinde insanlığa karşı suçlar, herhangi bir sivil nüfusa 

karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen, maddede belirtilen 

eylemleri kapsamaktadır.268  Herhangi bir sivil topluluğa yöneltilmiş saldırı, devlet 

ya da kurumsal bir politikanın uzantısı ya da bu politikanın daha da ileri 

götürülmesine yönelik eylemlerin herhangi bir sivil topluluğa karşı müteaddit kereler 

yapılması anlamına gelmektedir. Suç Unsurları’nda, “sivil bir nüfusa karşı yöneltilen 

saldırı”nın herhangi bir sivil nüfusa karşı, bir Devletin ya da kuruluşun böyle bir 

saldırıda bulunma politikasına uygun olarak, Statünün 7. maddesinin 1. paragrafına 

atıf edilen davranışların çoklu komisyonunu içeren bir davranış dizisini kastettiği 

belirtilmektedir. Saldırıların askeri nitelikte olması gerekmez. “Bu tür saldırı işleme 
                                                 
265  Proulx, op.cit., p.1015. 
266  Banchik de benzer görüştedir. Banchik, op.cit.,p.9 
267  Munch,op.cit.,p.135 
268 Söz konusu suçlar; öldürme ,toplu yok etme, köleleştirme, nüfusun sürgün edilmesi veya zorla 
nakli, uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek hapsetme veya fiziksel özgürlüklerden başka 
biçimlerde mahrum etme, işkence, ırza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla 
kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri, paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her 
hangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı bu paragrafta atıf yapılan her hangi bir eylemle 
veya Mahkemenin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki ,ulusal, etnik, 
kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı 
zulüm, kişilerin zorla kaybedilmesi, apartheid (ırk ayrımcılığı) suçu, kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya 
da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer 
insanlık dışı eylemler. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, Çev. Gülay Arslan, (çevrimiçi) 
http://www.ucmk.org.tr/index.php?option=com_content&task=view &id =21&Itemid=37, 21 Eylül 
2009 
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politikası”ndan, bir devletin ya da organizasyonun, bir sivil nüfusa yönelik saldırıları 

cesaretlendirmesi ya da etkin olarak kışkırtması anlaşılmaktadır.269 

 

 Bunun yanı sıra Statüde, bir kişinin mahkemenin yargı yetkisine giren bir suçun 

maddi unsurlarını kasten ve bilerek işlemesi halinde ceza sorumluluğunun var 

olacağı ve cezalandırılabileceği belirtilmektedir. Bir kişinin, davranışla ilgili olarak o 

davranışta bulunmayı istemesi ve sonuçla ile ilgili olarak da, kişinin o sonuca sebep 

olmayı amaçlaması veya davranışının olağan etkisiyle sonucun gerçekleşeceğinin 

farkında olması durumunda o kişinin kastı bulunmaktadır. Bilmek, davranışın olağan 

sonucu olarak bir durumun varlığının veya olayların olağan seyrine göre bir sonuç 

doğuracağının farkında olunması demektir.270 

 

’a göre, 11 Eylül’de gerçekleşen terör eylemleri insanlığa karşı suç için gerekli tüm 

unsurları karşılamaktadır. Saldırı, ABD’ne karşı müteaddit kereler yapılan 

eylemlerden birini oluşturmaktadır; tesadüfi ve  münferit bir saldırı olmayıp, 

koordineli bir saldırıdır.271 Sivil bir nüfusa karşı yapılan yaygın veya sistematik bir 

saldırının parçasını oluşturmaktadır. El Kaide lideri Bin Ladin, önceden saldırıyı 

bildiğini ve emir verdiğini kabul etmektedir. Dolayısıyla Bin Ladin davranışla ilgili 

olarak davranışta bulunmayı istemekte, sonuçla ilgili olarak da o sonuca sebep 

olmayı amaçlamakta, o sonucun gerçekleşeceğinin farkında olmaktadır.272 

 

Heikkila’ya göre, terörist örgütler, insanlığa karşı suç işlemek için yeterli örgütlenme 

derecesine sahip olabilirler. Bazı terör örgütlerinin- El Kaide vb- yüksek düzeyde 

örgütlenmeleri bulunmaktadır.273 İnsanlığa karşı suçlara ilişkin hükümler, barış 

zamanında bir terörist örgüt siyaseti izlemek veya bu siyaseti ilerletmek için bir 

                                                 
269 Uluslararası Ceza Mahkemesi Suç Unsurları, Çev. Gülay Arslan, (çevrimiçi) 
http://www.ucmk.org.tr/index.php?option =com_content &task=view&id , 21  Eylül 2009 
270  Statü’nün manevi unsura ilişkin 30.maddesi 
271 James D. Fry, “ Terrorism as a Crime against Humanity and Genocide: The Backdoor to Universal 
Jurisdiction”, UCLA J. Int’l L. & Foreign Aff, Vol.7, No.1, 2002, pp.191-192. Fry, 1993’teki Dünya 
Ticaret Merkezine yapılan bombalamaları, 1998’deki ABD elçiliğinin bombalanması ve USS Cole 
gemisine yapılan saldırıları örnek gösterip bunun nerdeyese 10 yıldan beri süregelen, yaygın ve 
sistematik bir saldırının parçası olduğunu ileri sürmektedir.  
272 Ibid. 
273  Heikkila,op.cit.,p.44 
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terörist saldırıda yer alan kişileri yargılamak için kullanılabilir. Bununla birlikte söz 

konusu saldırı, yaygın veya sistematik olmalı ve bir sivil nüfusa karşı işlenmelidir.274 

 

 Proulx’ya göre, birçok uluslararası terörizm eylemi, Roma Statüsü’nde belirtilen 

gerekli unsurları karşıladığı takdirde, insanlığa karşı suç kapsamına girmektedir. 

Dolayısıyla, terörizmi kapsayacak şekilde statüde değişiklikte bulunmaya gerek 

yoktur.27511 Eylül’de işlenen terör eylemleri ise insanlığa karşı suç 

oluşturmaktadır.276 

 

  Munch’a göre de gözden geçirme konferansına kadar terörizmin evrensel bir 

tanımının oluşturulması ; UCM’nin yargı yetkisinin en ciddi nitelikteki terör suçları 

ile sınırlandırılması ve de önemli devletlerin işbirliğinde bulunmaya istekli olması 

durumunda, terörizm, insanlığa karşı suç olarak tanımlanmalı ve Statü’nün 7. 

maddesine dahil edilmelidir.277 11 Eylül, Lockerbie, Bali, Madrid’de işlenen terör 

eylemlerine benzer eylemler, yaygın veya sistematik saldırı kapsamına 

girebilmektedir. Bu tür yaygın veya sistematik bir saldırının parçasını oluşturan terör 

eylemleri, insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmeli ve tesadüfi, münferit 

eylemler, tanıma dahil edilmemelidir.278 

 

 Terörizmin, savaş suçlarının bir görünümü/tezahürü olarak, Statü’nün savaş 

suçlarına ilişkin 8. maddesine dahil edilmesi gerektiği de ileri sürülebilir ama bunun 

katkısı sınırlı olacaktır. Zaten bir silahlı çatışma sırasında sivil halka karşı işlenen 

terör eylemleri Cenevre Sözleşmeleri uyarınca savaş suçu oluşturmaktadır.279  Bunun 

dışında terörizm, 8. madde kapsamında bir savaş suçu olarak değerlendirilecekse, söz 

konusu terör eyleminin, sadece bir uluslararası veya uluslararası nitelikte olmayan 

silahlı çatışma bağlamında gerçekleşmesi gerektiği dikkate alınmalıdır. Oysa 

                                                 
274 Ibid. 
275 Proulx,op.cit.,p.1036 
276 Ibid., p.1041 
277  Munch,op.cit., p.129 
278  Ibid.,p.128 
279 Heikkila, terörizm eylemleri bir silahlı çatışma bağlamında ve silahlı çatışma ile ilişkili olarak 
gerçekleştirildiğinde, savaş suçlarının cezalandırılmasına ilişkin hükümlerin, bu suç oluşturan 
eylemlere uygulanmak için uygun  olduğunu belirtmektedir. Heikkila, op.cit.,p.36 
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insanlığa karşı suçlar, gerek silahlı çatışma sırasında gerek silahlı çatışma olmayan 

durumlarda da işlenebilir. 

 

 Doktrindeki yaygın görüş, terörizmin, Statü’de, insanlığa karşı suç kapsamında yer 

almasıdır. Ancak insanlığa karşı suç kapsamına giren bir eylemin, yaygın veya 

sistematik bir saldırının parçası olarak gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla bu yüksek 

eşiği karşılamayan terör eylemleri, insanlığa karşı suç kapsamında 

değerlenmeyeceğinden, teröristler de  UCM’nin yargı yetkisinden kaçabilecektir.280 

Bu nedenle, terörizmin – Statü’ye dahil edilecekse- ayrı bir suç kategorisi olarak 

düzenlenmesi daha uygundur. Nitekim, UCM Taslağı’nda yer alan terörizm 

tanımında da terörizmin, ayrı bir suç kategorisi olarak düzenlenmesi benimsenmiştir. 

 

  Mahkemenin yargı yetkisine terörizmin dahil edilmemesi için öne sürülen 

nedenlerden biri, genel olarak kabul edilen, üzerinde uzlaşılan bir terörizm tanımının 

bulunmamasıdır. BM çerçevesinde kapsamlı taslak sözleşme üzerinde hala bir 

uzlaşmaya varılamaması, ne yazık ki bu savı güçlendirmektedir.  

 

  Bununla birlikte Gözden Geçirme Konferansı’na kadar, terörizm tanımına ilişkin en 

önemli sorunları teşkil eden - self-determinasyon hakkına sahip olan ulusal kurtuluş 

hareketlerinin tanım kapsamı dışında bırakılıp bırakılmaması ve bir devletin askeri 

kuvvetlerinin resmi görevlerini ifa ederken gerçekleştirdikleri eylemlerin sözleşme 

kapsamına dahil edilip edilmemesi- konular üzerinde BM çerçevesinde bir 

uzlaşmaya varılabilir ise terörizm suçunun Statü’de yer almasına karşı yapılan 

itirazlar büyük ölçüde azalacaktır.  

 

Aksi halde, Munch’ın belirttiği gibi, eğer BM, söz konusu meseleyi on yılı aşan bir 

sürede çözmeye muktedir olamıyor ise bir aylık bir konferanstan bunu yapmasını 

beklemek gerçekçi olmayacaktır.281 Terörizm suçu tanımlanmalı ve UCM 

Statüsü’nün yargı yetkisine dahil edilmelidir. Ancak bunun için devletlerin, öncelikle 

                                                 
280 Banchik de terörizme, insanlığa karşı suç kapsamında değil, ayrı bir suç kategorisi olarak Statü’de 
yer verilmesi gerektiği düşüncesindedir. Banchik,op.cit., p.14 
281  Munch,op.cit., p.129 
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tanıma ulaşma konusunda siyasi iradelerini ortaya koymaları şarttır.  Nitekim 

Koordinatör de 2008 tarihli raporunda, kapsamlı bir terörizm sözleşmesi hazırlama 

sürecini ileri bir aşamaya taşımak ve bu süreci sonuçlandırabilmek için siyasi 

iradenin, uzlaşı ruhunun gerekli olduğunu belirtmiş ; sürecin, devletlerce, sonu 

gelmeyen veya bütünüyle yeniden başlatılabilecek bir süreç olarak 

değerlendirilmemesi gerektiğini işaret etmiştir.282 

 

                                          

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
282 A/63/37,op.cit.,p.11 
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                                     İKİNCİ   BÖLÜM 

 

 

II. 11 EYLÜL TERÖR EYLEMLERİNİN JUS AD BELLUM 

ÜZERİNDEKİ  ETKİSİ 
 

 

  11 Eylül 2001’de ABD’ne karşı gerçekleştirilen terör eylemlerinin, jus ad bellum 

üzerindeki etkisini inceleyebilmek için silahlı saldırı kavramı üzerinde durmak 

gereklidir. 11 Eylül  eylemlerinin, silahlı saldırı kavramının yorumlanması 

üzerindeki etkileri, meşru müdafaa hakkının yorumlanmasını da doğrudan 

etkilemektedir. 

 Dolayısıyla çalışmanın bu bölümünde ilk olarak silahlı saldırı kavramı, BM Genel 

Kurulu Kararları ve Uluslararası Adalet Divanı’nın 1984 tarihli Nikaragua’ya Karşı 

Askeri ve Benzeri Faaliyetler Kararı (Nikaragua Kararı) çerçevesinde 

değerlendirilecektir. Daha sonra ise 11 Eylül eylemlerinin, silahlı saldırının, “ratione 

materiae”, “ratione personae”  ve “ratione temporis” bakımından yorumlanması 

üzerindeki etkisi  incelenmeye çalışılacaktır. En son olarak da 11 Eylül sonrasında, 

devletin sorumluluğunun doğmasına ilişkin ölçütte bir değişimin gerçekleşip 

gerçekleşmediği sorgulanacaktır. 
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A. Silahlı Saldırı Kavramının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

Kararları ve Uluslararası Adalet Divanı’nın Nikaragua’ya Karşı 

Askeri ve Benzeri Faaliyetler Kararı Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi 
 

  İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı dehşet sonucunda kurulan bir örgüt olan Birleşmiş 

Milletler’e (BM) üye devletlerin, BM Şartı’nın birinci maddesinde belirtilen, örgütün 

amaçlarını gerçekleştirmek için uymaları gereken ilkeler, Şart’ın 2. maddesinde 

belirtilmektedir. İkinci maddenin üçüncü paragrafında, tüm üyelerin uluslararası 

nitelikteki uyuşmazlıklarını, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye düşürmeyecek 

biçimde barışçı yollarla çözeceği ; dördüncü paragrafta ise tüm üyelerin, uluslararası 

ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal 

bağımsızlığına karşı gerek BM'in amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde, 

kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınacakları 

belirtilmektedir. İkinci maddenin dördüncü paragrafında belirtilen kuvvet kullanma 

yasağının iki istisnasını ise BM Şartı’nın meşru müdafaa hakkını düzenleyen 51. 

maddesi ile Şart’ın 7. Bölümünde  yer alan ve özellikle 39. , 41. ve 42. maddelerde 

düzenlenen, BM kararı ile kuvvet kullanma oluşturmaktadır. 

 

  Meşru müdafaa hakkını düzenleyen 51. maddeye göre BM Şartı’nın hiçbir hükmü, 

BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması durumunda, Güvenlik 

Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya 

dek, bu üyenin, doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel 

getirmemektedir. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi durumu ele alıncaya kadar, silahlı 

saldırıya hedef olan üye devletlerin, meşru müdafaa hakkına dayanarak tek taraflı 

kuvvet kullanması kabul edilmektedir.  

 

 Bununla birlikte üye devletlerin meşru müdafaa hakkını kullanırken aldıkları 

önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilecek ve bu durum, Güvenlik 

Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması 

amacıyla gerekli göreceği biçimde hareket etme yetkisini ve görevini hiçbir biçimde 
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etkilemeyecektir. Dolayısıyla devletlerin Güvenlik Konseyi’nin aldığı önlemlere 

uymaları gerekmektedir. 

 

11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör eylemlerinden sonra, terörizm karşısında 

meşru müdafaa hakkının geniş yorumlanması gerektiğine dair görüş giderek daha 

fazla vurgulanmaya başlamıştır. Bazı yazarlar, bu eylemler sonrasında gerçekleşen 

tepkilerin, geleneksel meşru müdafaa hakkı ve ortak güvenlik kavramlarında yeni bir 

dönemi temsil ettiğini söylemektedir.283 Meşru müdafaa hakkına ilişkin tartışmanın 

ilk boyutunu, terör eylemi ile silahlı saldırı arasındaki ilişki oluşturmaktadır. 11 Eylül 

sonrasında,  terör eylemleri ile silahlı saldırı arasındaki ayrımın, bu eylemlerin  yol 

açtığı büyük sonuçlar sebebiyle muğlaklaştığı öne sürülmektedir.284 

 

 11 Eylül’den sonraki dönemde, özellikle devlet dışı aktörlerin gerçekleştirdiği terör 

eylemlerinin, silahlı saldırı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusu 

üzerinde odaklanılmıştır. Bununla birlikte bu soru, aynı zamanda, 11 Eylül öncesi 

dönemde de tartışılmakta olan diğer bir soruyu, terör eylemlerinin silahlı saldırı 

olarak değerlendirilebilmesi için gerekli olan ölçüt sorusunu da gündeme 

getirmektedir. Terör eyleminin silahlı saldırı olarak değerlendirilmesinin “aktör” 

bakımından analizinden önce, ilk olarak üzerinde durulması gereken husus, her 

kuvvet kullanma eyleminin silahlı saldırı oluşturup oluşturmadığıdır. 

 

 Kuvvet kullanma yasağının formüle edildiği, BM Şartı’nın 2. maddesinde, tüm üye 

devletlerin kuvvet kullanma tehdidine ve kuvvet kullanmaya başvurmaktan 

kaçınmaları gerektiği belirtilmektedir. 51. maddede ise meşru müdafaa hakkının 

ancak üye devlete karşı  “silahlı saldırı” gerçekleşmesi durumunda söz konusu 

olacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla 2. maddenin 4. paragrafında belirtilen kuvvet 

kullanma yasağı ilkesine aykırı olan bir eylemin, silahlı saldırı kapsamına girip 

girmeyeceği hususu ; devletlerin, terörizme karşı meşru müdafaa gerekçesiyle silahlı 

                                                 
283   Ahmet Hamdi Topal, Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet Kullanımı., 
İstanbul, Beta, Ocak 2005,p.105 
284 Jackson Nyamuya Maogoto, « War on the enemy: Self-defense and State-Sponsored Terrorism », 
Melbourne Journal of International Law, Vol.4, 2003, p.435; Giorgio Gaja, “ In what sense was 
there an armed attack ?”, (çevrimiçi) , http://www.ejil.org/forum_WTC/ny-gaja.html., 20 Eylül 2007 
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kuvvet kullanmasının hukuka uygunluğunu da belirlemektedir. Bu nedenle 

belirlenmesi/aydınlatılması gereken ilk konu, silahlı saldırı kavramının tanımı 

olmalıdır. 

 

  Silahlı saldırı kavramına BM Şartı’nın 51. maddesinde yer verilmekle birlikte, bu 

kavram, BM Şartı’nda tanımlanmamıştır. Şart’ın Fransızca metninde silahlı 

saldırının “agression armee”, İngilizce metninde ise “armed attack” kelimeleriyle 

ifade edilmesi ; silahlı saldırı ile saldırı (agression) kavramları arasındaki ilişkinin 

niteliğine dair tartışmalara yol açmıştır.  

 

 Saldırı kavramı ile silahlı saldırı kavramı arasında bir farklılığın olmadığına ilişkin 

görüşler ileri sürülmüşse de, kanımızca silahlı saldırı, saldırı kavramının sadece bir 

alt kategorisi olarak değerlendirilmelidir. Saldırı kavramının kapsamına, hukuka 

aykırı olsalar da,  silahlı saldırı kapsamında yer almayan başka kuvvet kullanımları 

da girebilmektedir. Dinstein’ın belirttiği gibi, 51. maddede saldırı terimi yerine 

‘silahlı saldırı’ teriminin kullanılması, silahlı saldırı teriminin sınırlandırıcı bir anlam 

taşıması nedeniyledir ve 51. madde kapsamında, saldırının, yalnızca silahlı saldırıya 

ulaşan özel bir biçiminde, meşru müdafaa haklı görülmektedir.285 

 

 Saldırı eylemine BM Şartı’nın 39. maddesinde de yer verilmektedir.286 Bu maddeye 

göre Güvenlik Konseyi barışın tehdit edildiğini, bozulduğunu veya saldırı eyleminin 

(act of agression) vuku bulduğunu tespit ederse ; uluslararası barış ve güvenliğin 

korunması ya da yeniden kurulması için tavsiyelerde bulunur veya  41. ve 42. 

maddeler uyarınca hangi önlemlerin alınacağını kararlaştırır. Maddede saldırı eylemi 

belirtilmekle birlikte, BM Şartı’nda saldırının tanımına yer verilmemiştir.   

 

  BM Genel Kurulu’nun 1970 yılında 2625(XXV) sayılı Genel Kurul Kararı’na ek 

olarak kabul ettiği Devletlerarasında Birleşmiş Milletler Şartı’na Uygun Şekilde 

Dostça İlişkiler ve İşbirliğine Dair Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirisi’nde, 
                                                 
285 Yoram Dinstein, War Agression and Self-Defense, Cambridge, Cambridge University Press, 
Third edition, 2004, p.166 
286 Bu maddenin yanı sıra BM Andlaşması’nın 1 (1) maddesi ve 53 (1) maddesinde de saldırı terimi 
kullanılmaktadır. 
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devletlerin, milletlerarası ilişkilerinde herhangi bir devletin ülke bütünlüğüne veya 

siyasi bağımsızlığına karşı veya BM’in amaçlarıyla diğer herhangi bir tarzda 

bağdaşmayacak şekilde kuvvet kullanmaktan sakınmaları ilkesi belirtilmektedir. 

 

 Buna göre her devletin, diğer bir devletin ülkesine girmek için düzen dışı  kuvvetleri 

veya paralı askerler dahil olmak üzere, silahlı çeteleri örgütlemekten veya 

örgütlenmelerini teşvik etmekten kaçınma ve diğer bir devletteki  iç savaş  veya  

terör eylemlerini örgütlemekten, kışkırtmaktan, onlara yardım etmekten veya 

katılmaktan veya kendi ülkesinde bu tür eylemlerin yapılmasına yönelik örgütlenmiş 

faaliyetlere, bu paragrafta belirtilen eylemler kuvvet kullanma tehdidi ve kuvvet 

kullanmayı içerdiği zaman, rıza göstermekten/göz yummaktan kaçınma görevleri 

bulunmaktadır.287 Dolayısıyla terör eylemlerini örgütlemek, BM Şartı’nın 2 

maddesinin 4. paragrafında öngörülen kuvvet kullanma yasağı kapsamına giren, bir 

dolaylı kuvvet kullanma eylemi olarak değerlendirilmektedir. 

 

   Saldırıya ilişkin en önemli BM Genel Kurul Kararı ise Genel Kurul’un 14 Aralık 

1974’te kabul ettiği « Saldırının Tanımı »na ilişkin A/3314 (XXIX) sayılı karardır. 

Bir Genel Kurul kararı olması sebebiyle bağlayıcı niteliğe sahip olmamakla birlikte - 

Gündüz’ün belirtiği üzere- saldırıya ilişkin elimizdeki yegane tanımı oluşturduğu için 

saldırganlığın iddia edileceği her olayda başvurulan bir belge niteliğine sahiptir.288 

Bununla birlikte Dailler ve Pellet’ye göre, bu metne demek istemediğinden daha 

fazlasını söyletmemek uygun gözükmektedir. Karardaki tanımın kapsamı sınırlıdır ve 

metnin amacı, ne genel olarak bir saldırı tanımı vermek ne de silahlı saldırı dışında 

kalan tüm saldırı biçimlerinin hukukiliğini doğrulamaktır.289 

 

  Buignon’a göre de Genel Kurul kararındaki tanım, gerçek bir tanım oluşturmaktan 

uzaktır. Hükümeti/rejimi/devleti yıkma/devirme hareketleri (subversion), iç savaş 

durumunda yabancı/dış müdahale, bir kukla hükümetin onayıyla gerçekleşen işgal,  
                                                 
287 Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation 
Among States in accordance with the Charter of the United Nations, A/RES/25/2625, 24 October 
1970 
288 Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler Örnek Kararlar, 5.Bası, İstanbul, Beta 
yayınları, Kasım 2003, p.120. 
289 Patrick Dailler, Alain Pellet, Droit international public, 7edition, Paris, L.G.J.D, 2002, p.943 
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terörist saldırılar (attentats terroristes) gibi çağımızı karakterize eden dolaylı saldırı 

biçimleri hakkında uygulamada sessiz kalmaktadır.290  

 

 Metnin 1. maddesinde saldırı, bir devletin, diğer bir devletin egemenliğine, ülke 

bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya iş bu tanımda belirtildiği üzere, 

Birleşmiş Milletler Şartı ile bağdaşmayan diğer herhangi bir tarzda silahlı kuvvet 

kullanması olarak tanımlanmaktadır. Dailler ve Pellet’nin belirttiği üzere, söz konusu 

tanım, Şart metnine nazaran pek  bir ilerleme kaydetmemekte ve tanım, sadece silahlı 

saldırıyla ilgili gözükmektedir.291 

 

Saldırıya ilişkin genel bir tanım verildikten sonra, metnin 3. maddesinde, bir saldırı 

eylemi olarak nitelendirilen eylemler sayılmaktadır :292 

 

                                                 
290 Bougnion aynı zamanda kararın, ulusal kurtuluş hareketlerinin durumunu ayırarak, gerçek bir 
tanımla bağdaşmaz olan, esas olarak subjektif olan bir unsuru- silahlara başvurma saikini- hesaba 
kattığını belirtmektedir. Hukuki sonuçlar doğurmaya elverişli olan bir tanımın, objektif ve 
doğrulanabilir/kanıtlanabilir (verifiable) unsurlara dayanması gerektiğini belirttikten sonra, kararın 4. 
maddesine atıfta bulunarak, bu kararın, Güvenlik Konseyi’ni bağlamadığını belirtmektedir. Francois 
Bougnion, “ Guerre juste, guerre d’agression et droit international humanitaire, ICRC,Vol.84, N.847, 
p.534 
291 Pellet ve Dailler’e göre geliştirilen bu tanımın, BM Andlaşması’nın 51.maddesindeki silahlı saldırı 
kavramının uygulanmasını kolaylaştıracağı farzedilmiştir. Patrick Dailler, Alain Pellet, op.cit, p.942; 
Ratner ise söz konusu saldırı tanımının, Güvenlik Konseyi’nin, BM Şartı uyarınca görevlerini yerine 
getirmesinde bir rehber olarak düşünüldüğünü belirtmektedir. Steven R.Ratner, “Jus ad bellum and jus 
in bello after september 11”, AJIL, Vol.96, No.4, 2002, p.907; Aral ise bu belgede tanımı yapılan 
kavramın silahlı saldırı değil fakat saldırgan fiil olduğunu belirtmekte ve Genel Kurulca kabul edilen 
bu kararın temel amacının, BM Andlaşması’nın 1. ve 39. maddelerinde sözü edilen ve fakat tanımı 
yapılmayan saldırganlığın içeriğini netleştirmek ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir fiil 
olarak saldırganlığa dair tartışmalara yön vermek olduğunu belirtmektedir. Bu tespiti yapmakla 
birlikte söz konusu kararın silahlı saldırının anlam ve içeriğinin nispeten açıklığa kavuşmasında da 
önemli katkılarda bulunduğunu da belirtmektedir. Berdal Aral, Uluslararası Hukukta Meşru 
Müdafaa Hakkı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1999, pp.17-19; Gaja, BM  Şartı’nın Fransızca metninin 
51. maddesinde açıkça belirtildiği gibi (agression armee ifadesini kastetmektedir) silahlı saldırının, 
saldırının bir alt kategorisi olduğu görüşündedir. Gaja,loc.cit. ; Maogoto da aynı görüştedir.  Maogoto, 
op.cit.,p.434 
292 Kararın Türkçe çevirisi için kısmen Aslan Gündüz’ün yaptığı çeviriden faydalanılmıştır. Gündüz, 
op.cit, pp. 96-97. Söz konusu kararın g paragrafında yer alan « substantial involvement »  ifadesini 
Pazarcı, ‘özlü bir biçimde yer alma’ olarak çevirmiştir. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 
Ankara, Turhan Kitabevi, Ağustos 2003, p. 514 ; Gündüz, « bu fiilere önemli ölçüde karışılması 
(müdahil olunması) » ifadesini kullanmıştır. Gündüz, op.cit., p.121  ; Topal ise « önemli ölçüde 
karışılması » ifadesini kullanmıştır. Topal, op.cit., p.97 ; Toluner  ise « esaslı biçimde  katılması » 
olarak ifade etmiştir. Sevin Toluner, « Nikaragua’ya Karşı Askeri ve Benzeri Faaliyetler Davası’ndaki 
Yargı ve Meşru Müdafaa Hakkı, » Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dış Politika 
Sorunları, İstanbul,  Beta Yayınları, 2000, p. 469. « Gravity/Gravité » kelimesi için ise ağırlık ya da 
yoğunluk ifadesi kullanılmaktadır. 
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“a- Bir devletin silahlı kuvvetlerinin diğer bir devleti istila etmesi veya ona hücum etmesi 
veya ne kadar geçici olursa olsun, böyle bir istiladan veya hücumdan ileri gelen herhangi bir 
askeri işgal ve kuvvet yoluyla başka bir devletin ülkesinin veya bir bölümünün ilhakı; 
 b- Bir devletin silahlı kuvvetlerinin başka bir devletin ülkesini bombardıman etmesi veya bir 
devletin diğer bir devletin ülkesine karşı herhangi bir şekilde silah kullanması; 
 c- Bir devletin liman ve kıyılarının diğer bir devletin silahlı kuvvetleri tarafından abluka 
altına alınması; 
d- Bir devletin silahlı kuvvetleriyle başka bir devletin kara, deniz veya hava kuvvetlerine 
veya deniz ve hava filolarına saldırması; 
e- Bir devletin başka bir devlette sonuncusuyla yapılan bir anlaşmaya göre bulunan silahlı 
kuvvetlerinin, o andlaşmada öngörülen hükümlere aykırı şekilde kullanılması veya bu silahlı 
kuvvetlerinin varlığının, bu ülkede anlaşmanın sona ermesinden sonra da sürdürülmesi; 
f- Ülkesini başka bir devletin emrine veren bir devletin, ülkesinin, o devlet tarafından üçüncü 
bir devlete karşı saldırı amacıyla kullanılmasına izin vermesi; 
g- Bir devlet tarafından veya bir devlet adına diğer bir devlete karşı yukarıda listesi verilen 
fiillere varan veya yoğunlukta/ağırlıkta olan silahlı kuvvet fiillerini icra eden silahlı çetelerin, 
grupların, düzen dışı kuvvetlerin veya paralı askerlerin gönderilmesi veya bu gibi fiillere 
önemli/özlü/esaslı  biçimde müdahil olunması/karışılması” 
 
 
 
    Dördüncü maddede, sayılan bu eylemlerin tüketici olmadığı belirtilmekte ve BM 

Güvenlik Konseyi’nin, BM Şartı hükümleri uyarınca başka eylemlerin de saldırı 

oluşturduğuna karar verebileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla bu eylemlerden farklı 

diğer eylemler de saldırı kapsamında değerlendirilebilecektir.  

 

   İkinci maddeye göre de bir devletin BM Şartı’na aykırı şekilde ilk defa silahlı 

kuvvet kullanması, bir saldırı fiilinin prima facie kanıtını oluşturmaktadır. Bununla 

birlikte Güvenlik Konseyi, BM Şartı’na uygun şekilde bir saldırı eyleminin işlenmiş 

olduğuna ilişkin tespitin -söz konusu eylemlerin veya bu eylemlerin sonuçlarının 

yeterli ağırlıkta olmaması dahil olmak üzere diğer  ilgili şartlar ışığında- haklı 

olamayacağı sonucuna varabilecektir. 

 

  Dolayısıyla 4. ve 2. maddeler birlikte incelendiğinde- belgede, saldırı eyleminin 

gerçekleşmesi hususunun saptanmasına/tespitine ilişkin Konsey’in takdir yetkisi 

belirtilerek- Güvenlik Konseyi’nin barışın muhafazası konusundaki temel 

sorumluluğunun korunmak istendiği ve saldırı oluşturan eylemin veya eylemin 
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sonuçlarının da yeterli yoğunlukta/ağırlıkta olması gerektiği sonucuna 

varılmaktadır.293 

 

  3. maddenin g paragrafında belirtilen saldırı eylemi ise doğrudan devletlerin 

nizami/düzenli silahlı kuvvetlerince gerçekleştirilen bir saldırı eylemi değildir. Bu, 

devletler tarafından veya devletler adına gönderilen gayri nizami/düzen dışı 

kuvvetlerin gerçekleştirdiği dolaylı bir saldırıdır. Metinde, terörist gruplara verilen 

destek açıkça belirtilmemektedir. Bununla birlikte metin, “silahlı gruplar veya düzen 

dışı/gayri nizami kuvvetler” gibi çok geniş kapsamlı bir formül aracılığıyla, terörist 

gruplara verilen desteği yadsınamaz bir biçimde içermektedir.294  

 

  Dolayısıyla saldırı, bir devletin düzenli silahlı kuvvetlerince, diğer bir devlete karşı 

doğrudan bir kuvvet kullanma yoluyla gerçekleştiği gibi ; bir devlet tarafından veya 

bir devlet adına gönderilen  silahlı çeteler, gruplar,  düzen dışı/ gayri nizami askerler 

veya paralı askerlerin -g paragrafında öngörülen silahlı kuvvet fiilerini icrasıyla- 

diğer bir devlete karşı dolaylı bir kuvvet kullanma yoluyla da 

gerçekleşebilmektedir.295  

 

   Bununla birlikte karar, terörist gruplara verilen desteğin saldırı olarak 

tanımlanabilmesi için kümülatif olarak yerine getirilmesi gereken iki koşul 

öngörmektedir.296 Bunlardan ilki, adeta devlet güçlerince yerine getirilmiş bir 

yoğunluğa/ağırlığa  sahip eylemlerin mevcut olması; diğeri ise, ilk koşulun yerine 

getirildiğini varsayarak, şu durumların ortaya konmasıdır: Ya ilgili devletin silahlı 

terörist grupları gerçekten göndermiş olmasıdır ki bu durum, gerçekte bir devlet 

hesabına hareket eden grupların varlığını varsaymaktadır ya da ilgili devletin silahlı 

saldırıya önemli/özlü/esaslı biçimde  müdahil olması/karışmasıdır. 

                                                 
293 Daillier,Pelllet, op.cit., p.943; Topal’a göre bundan, bir eylemin “silahlı saldırı” olarak kabul 
edilmesi için yeterli yoğunlukta olması gerekliliği ortaya çıkmakta ve küçük çaplı çatışmalar silahlı 
saldırı olarak değerlendirilmemektedir. Topal,op.cit., p.97 
294 Olivier Corten, Francois Dubuisson, “Lutte contre le ‘terrorisme’ et droit à la paix” , Lutte 
contre le terrorisme et droits fondamentaux, Ed. By, Emmanuelle Bribosia, Anne Weyembergh, 
Brussels, Bruylant, 2002, p.54 
295 Saldırı tanımı kararında (f) ve (g) paragraflarında yer alan eylemler dolaylı saldırı oluştururken 
diğer paragraflarda yer alan eylemler doğrudan kuvvet kullanımı ile ilişkilidir. 
296 Corten ,Dubuisson, loc.cit. 
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Dolayısıyla, g paragrafının dolaylı saldırı için öngördüğü ilk koşul olan yoğunluk 

koşulu dikkate alındığında, saldırı eylemi kapsamından cinayet (assasinat), suikast, 

uçak kaçırma vb benzeri eylemlerin hariç tutulduğu sonucuna ulaşılabilir.297 İkinci 

koşuldan ise sadece devlet destekli terörizmin bir saldırı oluşturabileceği ; devlet dışı 

aktörler tarafından gerçekleştirilen münferit terör eylemlerinin ise saldırı olarak 

değerlendirilemediği sonucuna varılabilmektedir.298 

 

  Dolayısıyla, Saldırı Tanımı Kararı’nda, esas olarak saldırıyı gerçekleştiren aktör 

olarak, devletin öngörüldüğünü söylemek mümkündür.299 Kararın büyük bir bölümü, 

devletler tarafından gerçekleştirilen doğrudan kuvvet kullanma yollarını saldırı 

kapsamına sokarken; dolaylı terörist saldırı kapsamına giren devlet destekli terörizm 

ise kendisi için öngörülen koşullar dikkate alındığında, istisnai bir durum olarak 

öngörülmektedir.300 

 

  Taşdemir’in belirttiği gibi, 4. maddede, sayılan eylemlerin tüketici olmadığının 

belirtilmiş olması ve Güvenlik Konseyi’ne başka eylemlerin de saldırı 

oluşturabileceğini tespit etme yetkisinin tanınmış olması, kararda belirtilmiş 

eylemlerden farklı eylemlerin de saldırı olarak nitelendirilebileceğini ortaya 

koymaktadır.301  

 

   Bununla birlikte Güvenlik Konseyi’ni bağlayan hukuki kriterlerin yokluğunda, 

Konsey’in saldırı eylemini tespit eden kararının, sadece siyasi bir karar (acte 

politique) oluşturacağını; saldırı tespitinin yapılabilmesi için Güvenlik Konseyi’nin  

beş daimi üyesinin olumlu oyunun gerektiği düşünüldüğünde, saldırı, bir daimi üye 

veya müttefikleri ya da himaye ettikleri tarafından gerçekleştirildiğinde, uluslararası 

                                                 
297 Ibid. 
298 Taşdemir, op.cit.,p.145, Yazar genel olarak g bendinden bahsetmektedir. 
299 Gaja, Genel Kurul Kararı’nın 1. maddesinden de saldırının açıkça bir devlet tarafından gelmesi 
gerektiği sonucunun çıktığına işaret etmektedir. Gaja, loc.cit; Maogoto, loc.cit. 
300 Corten ve Dubuisson’a göre pek çok vakada, dolaylı terörist saldırılar için öngörülen koşulların 
ortaya konması zor olacaktır ve bu durum da, meşru müdafaa yolunu açan bir silahlı saldırının var 
olmadığı fakat BM Güvenlik Konseyi’ne uygun tedbirleri alması için yetki veren bir barışın 
bozulması durumunun varolduğu sonucuna ulaşılmasına neden olacaktır. Corten, Dubuisson, op.cit., 
pp.54-55 
301 Taşdemir, op.cit., pp.145-146 
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sistemin mevcut yapısında, Konsey’in paralize olacağını ileri sürenler de 

bulunmaktadır.302 

 

  Dolayısıyla terörizm bağlamında cevaplanması gereken temel soru, gerek Saldırı 

Tanımına İlişkin Karar’da gerek Devletlerarasında Dostça İlişkiler Bildirisi’nde 

belirtilen dolaylı kuvvet kullanımının, hangi şartlarda silahlı saldırı oluşturacağıdır. 

Bu konuyla ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Nikaragua’ya Karşı 

Askeri ve Benzeri Faaliyetler Davası’nda verdiği karar (Nikaragua Kararı) büyük 

önem taşımaktadır. Nikaragua Kararı’nda, Divan, bu iki Genel Kurul kararına da yer 

vermektedir.  

 

 Divan, Nikaragua Kararı’nda, BM Şart’ında yer alan kuvvet kullanımına ilişkin 

ilkelerin, özsel olarak, uluslararası örf ve adet hukukunda bulunanlarla bağlantılı 

olduğunu belirtmektedir. Taraflar, bu alandaki temel ilkenin, BM Şartı’nın 2. 

maddesinin 4. paragrafında, kullanılan terimlerle, açıklandığı görüşündedir. 

Dolayısıyla taraflar, uluslararası ilişkilerinde, gerek herhangi bir başka devletin 

toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı gerek Birleşmiş Milletler'in 

amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde, kuvvet kullanma tehdidine ya da 

kuvvet kullanımına başvurmaktan kaçınmaya ilişkin sözleşme yükümlülüğünü kabul 

etmektedir.303 

 

 Kararda, bu tür bir kaçınmanın bağlayıcı/zorunlu niteliğine ilişkin bir « opinio 

juris »in uluslararası örf ve adet hukukundaki varlığının, gerekli tüm ihtiyat 

gösterilerek, özellikle Dostça İlişkiler Bildirisi olmak üzere, tarafların ve devletlerin 

bazı Genel Kurul kararlarına yönelik tutumundan çıkarılabileceği belirtilmektedir. 

Divan, bu tür Genel Kurul kararları metinlerine rızanın etkisinin, yalnızca BM Şartı  

ile üstlenilmiş olan sözleşme yükümlülüğünün bir tekrarı veya açıklanması olarak 

anlaşılmayabileceğini/yorumlanmayabileceğini, aksine, kararda bildirilen kural veya 

kurallar bütünün kendisinin geçerliliğinin kabulü olarak anlaşılabileceğini 

                                                 
302 Buignon,op.cit., p.535 
303 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United 
States of America), Merits, Judgement, I.C.J. Reports 1986, p. 89, par.188 
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belirtmektedir. Böylece, örneğin kuvvet kullanmama ilkesi (principle of non- use of 

force), Şart’ın kolektif güvenliğe veya 43. maddeye ilişkin hükümlerine şart 

kılınmayan, uluslararası örf ve adet hukukunun bir ilkesi olarak 

değerlendirilebilinir.304  Divan, Dostça İlişkiler Bildirisi’nin devletlerce kabulünün, 

söz konusu meseleye ilişkin uluslararası örf ve adet hukuku hakkındaki opinio 

juris’lerinin bir belirtisini/delilini sunduğunu belirtmektedir.305  

 

  Kararda, kuvvet kullanma yasağı (kuvvet kullanmama ilkesi) bakımından, bir 

silahlı saldırı oluşturan kuvvet kullanmanın en ciddi/ağır biçimlerinin, daha az 

ciddi/ağır kuvvet kullanma biçimlerinden ayırt edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Daha az ciddi/ağır kuvvet kullanma biçimlerine uygulanan hukuk kuralını tespit 

ederken, Divan’ın Dostça İlişkiler Bildirisi’nde yer alan açıklamaya (formulation) 

başvurabileceği; söz konusu metnin, saldırıya uygun gelebilen bazı açıklamaların 

yanısıra, yalnızca daha az ciddi/ağır  kuvvet kullanma biçimleriyle ilgili diğerlerini 

de içerdiği belirtilmekte ve özellikle metindeki şu parçalar sıralanmaktadır :306 

 

 

“  Her devletin, herhangi bir devletin mevcut uluslararası sınırlarını ihlal etmek için veya 
ülke ihtilafları ve devlet sınırları ile ilgili problemler dahil, uluslararası ihtilaf çözme aracı 
olarak kuvvet kullanma tehdidinden veya kuvvet kullanmaktan kaçınma görevi vardır. 
  Devletlerin kuvvet kullanmasını içeren misilleme hareketlerinden kaçınma görevi vardır. 

                                                 
304 Ibid. ,p.99-100, par. 188-189 
305 Ibid.,, p.101, par.191 
306 Corten ve Dubuisson’a göre de bu paragrafta Divan saldırıya uygun gelebilen kuvvet kullanma 
biçimlerinden daha az ciddi/ağır olan kuvvet kullanma biçimlerinin birçoğunu zikretmektedir., Corten, 
Dubuisson,op.cit.,p.55. Toluner’e göre de Divan bu eylemleri daha az ciddi kuvvet kullanma biçimleri 
olarak değerlendirmiş olmalıdır ki bu kategoriye girenlere uygulanacak hukuk kuralının saptanması 
için başvurulmasını gerekli bulduğu Bildirideki bu eylemleri ayrıca sıralamıştır. Toluner, Bildiri’nin 
kuvvet kullanma yasağına ilişkin hükümlerinde yer almakla birlikte, Divan tarafından ciddi 
bulunduğu için olsa gerek, karardaki sıralamanın dışında tutulan kuvvet kullanma eylemlerini ise şu 
şekilde belirtmektedir: Saldırı savaşı, saldırı savaşı propagandası, mütareke sınırları gibi milletlerarası 
andlaşmalarla tesis edilmiş milletlerarası sınırların ihlali için kuvvet kullanma veya tehdidinde 
bulunma. Hiçbir devletin ülkesinin Şart hükümlerinin ihlali niteliğindeki kuvvet kullanma eylemleri 
sonucunda askeri işgale konu olamayacağı, bu yolla bir başka devletin kazanmasına konu 
olamayacağı, bu yolla gerçekleştirilen kazanmaların hukuki kazanmalar olarak tanınmayacağına dair 
Bildiri hükümlerinin de bu yasağa bağlanan hukuki sonuçlar olarak metinde yer aldığını 
belirtmektedir. Sevin Toluner, « Nikaragua’ya karşı askeri ve benzeri faaliyetler davası’ndaki yargı ve 
meşru müdafaa hakkı, » Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dış Politika Sorunları, 
İstanbul,  Beta Yayınları, 2000, pp.450-451 



 147

    Her devletin, halkların eşit hakları ve self determinasyon hakkı ilkesinin tahlili yapılırken, 
bahsedilen halkları, self determinasyon hakkından ve özgürlük ve bağımsızlıklarından 
mahrum edecek herhangi bir zorlayıcı tedbirden kaçınma görevi vardır. 
     Her devletin, diğer bir devletin ülkesine girmek için (incursion) düzen dışı kuvvetleri 
veya paralı askerler dahil olmak üzere silahlı çeteleri örgütlemekten veya örgütlenmelerini 
teşvik etmekten kaçınma  görevi vardır. 
   Her devletin, diğer bir devletteki bir iç savaşı veya terör eylemlerini örgütlemekten, 
kışkırtmaktan, onlara yardım etmekten veya katılmaktan veya kendi ülkesinde bu tür 
eylemlerin yapılmasına yönelik örgütlenmiş faaliyetlere, bu paragrafta belirtilen eylemler 
kuvvet kullanma tehdidi ve kuvvet kullanmayı içerdiği zaman, rıza göstermekten  kaçınma 
görevi vardır” 
 
 
 
  Divan, Bildiri’nin, devletlerin ulusal yetkisine giren konulara karışmama/müdahale 

etmeme ilkesine ayrılan bölümünde de çok benzer bir kuralın bulunduğuna işaret 

ederek, bunu alıntılamıştır :307 “Yine, hiçbir Devlet, diğer bir Devletin rejimini 

şiddetle devirmeye yönelik yıkıcı, terörist veya silahlı eylemleri örgütleyemez, 

yardım edemez, teşvik edemez, finanse edemez, tahrik edemez veya müsamaha 

edemez veya diğer bir Devletteki iç savaşa müdahale edemez.” 

 

  Divan, Bildiri’ye atıfta bulunarak -çok açık olmayan bir biçimde- silahlı saldırı 

oluşturabilen ciddi kuvvet kullanma biçimleri ve silahlı saldırı/saldırıya uygun 

düşmeyen daha az ciddi kuvvet kullanma biçimlerinden oluşan bir ayrımın 

gözetilmesi gerektiğini işaret ettikten sonra ; silahlı saldırı’nın konu bakımından 

kapsamı « ratione materiae » hususunda önemli diğer tespitlerde bulunmuştur. 

 

    Divan’a göre bireysel meşru müdafaa durumunda, bu hakkın kullanımı, ilgili 

devletin bir silahlı saldırının mağduru olmasına bağlıdır. Kolektif meşru müdafaa 

hakkına dayanılması elbette buna duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmamaktadır. 

Divan’a göre bir silahlı saldırının kurucusu/oluşturucusu olarak değerlendirilebilen 

eylemlerin niteliği üzerinde bugün genel bir mutabakat görünmektedir. Özellikle  bir 

silahlı saldırının, sadece düzenli silahlı kuvvetlerin sınır ötesi harekatını değil, bunun 

yanı sıra bir devletin aleyhine, düzenli güçlerin ika edebileceği ağırlıkta/yoğunlukta 

silahlı harekat ika eden silahlı çetelerin, grupların, düzen dışı kuvvetlerin veya paralı 

askerlerin başka bir devlet tarafından veya onun adına gönderilmesini veya bu gibi 
                                                 
307  I.C.J. Reports 1986, p.102, para.192 
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fiillere özlü/ önemli/esaslı biçimde müdahil olunmasını/karışılmasını içerecek 

biçimde anlaşılması gerektiği hususunun kabulü olarak düşünülebilir. 3314 (XXIX) 

sayılı Genel Kurul kararına ekli, saldırının tanımının 3. maddesinin (g) paragrafında 

yer alan bu açıklama, uluslararası örf ve adet hukukunun bir ifadesi olarak 

değerlendirilebilinir.308 

 

    Söz konusu harekatın, düzenli silahlı güçler tarafından yapıldığı takdirde;  

ölçüsü/boyutu (scale, dimensions) ve etkileri itibariyle, sadece bir sınır olayı olarak 

değil, bir silahlı saldırı olarak nitelendirilmesi durumunda ; Divan, uluslararası örf ve 

adet hukukundaki silahlı saldırı yasağının, bir devlet tarafından başka bir devletin 

ülkesine silahlı çetelerin gönderilmesine uygulanabilmesinin kabulünü inkar etmek  

için bir neden görmemektedir.309 

 

  Ancak Divan, silahlı saldırı kavramının, sadece silahlı çetelerce ika edilen önemli 

ölçüye/boyuta (significant scale, ampleur particuliere) sahip eylemleri değil  fakat 

aynı zamanda, asilere silah veya lojistik ya da diğer destek sağlama biçimini alan 

yardımı da kapsadığı görüşünde değildir. Bu tür yardımlar kuvvet kullanma tehdidi 

veya kuvvet kullanma olarak ya da diğer devletlerin iç ve dış işlerine müdahaleye 

mukabil  olarak değerlendirilebilir.310 

 

Silahlı saldırı kavramının konu bakımından kapsamı (ratione materiae) bakımından 

önem taşıyan husus, kararda, silahlı saldırı kapsamına giren eylemler ile kuvvet 

kullanma yasağını ihlal eden eylemler ve müdahale yasağını ihlal eden eylemler 

arasında bir farklılaşmaya gidilmesidir.  

 

  Divan, müdahale etmeme ilkesinin içeriğine ilişkin olarak, sadece ilkenin 

uyuşmazlığın çözümü ile ilgili gördüğü unsurlarını tanımlayacağını belirttikten 

sonra ; genel olarak kabul edilmiş olan açıklamalar ışığında,  ilkenin, tüm devletlerin 

veya devlet gruplarının, diğer devletlerin iç veya dış işlerine doğrudan veya dolaylı 

                                                 
308 I.C.J. Reports 1986, p.103, par. 195 
309 Ibid.,,p.103, par. 195 
310 Ibid. 
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olarak müdahale etmesini/karışmasını yasakladığını belirtmektedir. Divan’a göre, bir 

devletin, devletin egemenliği ilkesi uyarınca serbestçe karar verebileceği siyasi, 

ekonomik, sosyal, kültürel sistemin seçimi ve dış politikanın oluşturulması gibi 

tercihlerine yönelik zorlayıcı yöntemler kullanan müdahale, hukuka aykırıdır.311 

 

 Yasaklanan müdahaleyi tanımlayan ve  onun özünü oluşturan zorlayıcı unsur,  askeri 

harekat olarak doğrudan biçimde veya diğer bir devletteki yıkıcı ve terörist silahlı 

faaliyetlere destek olarak dolaylı biçimde kuvvet kullanılan bir müdahale durumunda 

özellikle belirgindir. 2625 sayılı Genel Kurul Kararı, bu tür bir yardımı, bir diğer 

devlette işlenen eylemler, bir kuvvet kullanma tehdidi veya kuvvet kullanımı içerdigi 

zaman, yardım eden devlet tarafindan kuvvet kullanımına denk saymaktadır. Bundan 

ötürü, bu tür eylem biçimleri, hem kuvvet kullanmama ilkesi hem müdahale etmeme 

ilkesi bakımından yasaktır.312 

 

 Divan, “uluslararası örf ve adet hukukundan kaynağını alan”313 müdahale etmeme 

ilkesinin bir ihlalini oluşturan eylemlerin, doğrudan veya dolaylı olarak kuvvet 

kullanmayı içerdikleri takdirde, aynı zamanda, uluslararası ilişkilerdeki kuvvet 

kullanmama ilkesinin de bir ihlalini oluşturacağını belirtmektedir.314  

 

   Divan’a göre uluslararası hukukta bir devlet, diğer bir devleti zorlamak 

maksadıyla, o devletin hükümetini devirme amacını taşıyan, o devletteki silahlı 

çeteleri destekler ve onlara yardımda bulunursa -yardım ve desteği sağlayan devletin 

siyasi amacı, aynı şekilde hükümeti devirmeye yönelik olsun veya olmasın- bu, bir 

devletin diğerinin içişlerine müdahalesi sayılacaktır.315  

 

 ABD’nin Kontralara destek verme yoluyla, Nikaragua’yı, egemenlik ilkesi uyarınca 

her devletin serbestçe karar verebilme yetkisine sahip olduğu konular bakımından 

zorlamayı amaçladığı ve Kontraların amacının da mevcut Nikaragua hükümetini 

                                                 
311 Ibid., p.108, par. 205 
312 Ibid, 
313 Ibid,p.126, par.246 
314 Ibid, pp.109-110, par.209 
315 Ibid, p.124, par. 241 
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devirmek olduğu açıktır.316 Bu nedenle Divan, Eylül 1984 sonuna kadar 

Nikaragua’daki Kontraların militer ve paramiliter faaliyetlerine; finansal destek, 

eğitim, silah sağlama, istihbarat ve lojistik destek biçiminde ABD tarafından verilen 

desteğin, müdahale etmeme ilkesinin açık bir ihlali olduğunu bildirmektedir.317 

Nikaragua’daki Kontraların faaliyetlerine ilişkin ABD faaliyetleri, prima facie 

müdahale eylemleri oluşturmaktadır.318 

 

 ABD’nin Nikaragua’daki Kontralarla ilgili faaliyetlerinin, uluslararası örf ve adet 

hukukundaki kuvvet kullanmama ilkesini ihlal ettiğine ilişkin Nikaragua iddiasıyla 

ilgili olarak ise Divan, Birleşik Devletler’in, Nikaragua’daki Kontralara, 2625 

(XXV) sayılı Genel Kurul Kararı uyarınca “başka bir devletin ülkesine girmek için 

düzen dışı kuvvetler veya silahlı çeteler örgütleme veya örgütlenmelerini teşvik 

etme” ve “iç savaş eylemlerine katılma” yoluyla yardımda bulunarak, bu ilkeyi prima 

facie ihlal ettiğini belirtmektedir. 2625 (XXV) sayılı karara göre, bu türden bir 

katılma, söz konusu iç savaş eylemleri, kuvvet kullanma tehdidi veya kuvvet 

kullanma içerdiği zaman, kuvvet kullanmayı yasaklayan ilkeye aykırıdır.319 

 

  Divan’a göre Kontraların silahlandırılması ve eğitilmesinin, Nikaragua’ya karşı 

kuvvet kullanma tehdidi veya kuvvet kullanmayı içerdiği kesin olarak söylenebilse 

de ; bu husus, Birleşik Devletler Yönetimi tarafından yapılan tüm yardımlar 

bakımından zorunlu değildir. Divan, Kontralara sadece para/fon sağlamanın - elbette 

Nikaragua’nın iç işlerine müdahale oluşturan bir eylem olmakla birlikte- kendi 

başına, bir kuvvet kullanma eylemi teşkil etmediği görüşündedir.320 

 

Nikaragua’nın El Salvador’a yönelik bir silahlı saldırıya girişip girişmediğini 

değerlendirirken ; Divan, ilk olarak, Temmuz 1979 ile 1981 yılının ilk ayları 

arasında, bu ülkenin silahlı muhalefetine, Nikaragua ülkesi üzerinden  aralıklı bir 

silah akışının gerçekleştiğini tespit etmiştir. Bununla birlikte 1981 ylının ilk 
                                                 
316 Ibid. 
317 Ibid. 
318 Ibid, p.126, par. 246 
319 Ibid, pp. 118-119, par. 228 
320 Ibid. Dolayısıyla kararın bu bölümünde Divan, kuvvet kullanmama ilkesini ihlal eden eylemler ile 
müdahale etmeme ilkesini ihlal eden eylemleri de birbirinden ayırmıştır. 
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aylarından itibaren,  El Salvador’un silahlı muhalefetine önemli ölçüde (appreciable) 

bir yardım ulaştığı veya söz konusu dönemdeki herhangi bir silah akışından, 

Nikaragua Hükümeti’nin sorumlu olduğu görüşüne varmamıştır. Divan’a göre El 

Salvador’daki  muhalefete silah sağlamanın, Nikaragua hükümetine isnat edilebilir 

olduğu farz edilse dahi, uluslararası örf ve adet hukukundaki kolektif meşru müdafaa 

hakkına başvurmayı haklı göstermek için söz konusu silah sağlamanın, Nikaragua 

tarafından El Salvador’a karşı gerçekleştirilen bir silahlı saldırıya denk sayılması 

gerekmektedir.321 

 

 Divan, uluslararası örf ve adet hukukunda, diğer bir devletteki muhalefete silah 

sağlamanın, o devlete karşı bir silahlı saldırı oluşturduğuna dair savı 

benimseyememekte ve silah akışının en üst düzeyde olduğu zamanda bile ve 

Nikaragua Hükümeti’nin sorumlu olduğu tekrar farz edilse dahi, bunun bir silahlı 

saldırı oluşturmayacağını belirtmektedir.322 Dolayısıyla ABD’nin, kolektif meşru 

müdafaa hakkının kullanımını haklı göstermek için Nikaragua tarafından El 

Salvador’daki silahlı muhalefete silah sağlanmakta olduğu iddiasına 

dayanamayacağını bildirmektedir.323 

 

 Silahlı saldırı kavramı, bir devletin başka bir devletin ülkesine silahlı çeteleri 

göndermesini içerse de bu tür çetelere silah ve diğer destek sağlama, silahlı saldırıya 

denk sayılamamaktadır. Bununla birlikte bu tür faaliyetler, kuvvet kullanmama 

ilkesinin ihlalini ve bir devletin içişlerine müdahaleyi oluşturabilir ki bu tür bir 

hareket biçimi- kesin olarak yasak olmakla birlikte- bir silahlı saldırıdan daha düşük 

yoğunluğa sahiptir.324 

 

   Kararda, silahlı saldırı oluşturan hukuka aykırı kuvvet kullanımı ile silahlı saldırı 

oluşturmayan, daha düşük yoğunluktaki hukuka aykırı kuvvet kullanımı ayrımına 

dayanan bir sınıflandırma yapılması ; bu sınıflandırmaya bağlı olarak mağdur 

                                                 
321 Ibid, p.119, par. 230 
322 Ibid. 
323Bunun yanı sıra kolektif meşru müdafaa hakkına dayanılamayacağı farklı gerekçelerle de 
açıklanmaktadır. Ibid, pp.120-123, par. 231-237 
324 Ibid, pp.126-127, par. 247 
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devletin hukuka aykırı eylem karşısında sahip olduğu hakkı da farklılaştırmaktadır. 

Silahlı saldırı oluşturmayan kuvvet kullanma eylemleri karşısında meşru müdafaa 

hakkı değil, sadece orantılı karşı tedbirler hakkı söz konusu olabilmektedir :325 

 

 

“Silahlı saldırı, kolektif meşru müdafaa hakkına yol açarken ; daha düşük yoğunluktaki bir 
kuvvet kullanımı, kuvvet kullanımını içeren karşı tedbirlere (başvurmaya) müsaade 
etmemektedir. Nikaragua’nın itham edildiği eylemlerin, bu devlete isnat edilebilir olduğu 
farz edilse dahi,  sadece bu tür eylemlerin mağduru olan devlet -yani El Salvador, Honduras 
ve Kosta Rika- tarafından alınan orantılı karşı tedbirleri haklı gösterebilir. Bir üçüncü 
devlet, ABD, tarafından alınan karşı tedbirleri ve özellikle kuvvet kullanımını içeren bir 
müdahaleyi haklı göstermez.326” 
 

 

  Divan, bir devlet diğer bir devlete karşı, müdahale etmememe ilkesini ihlal eder 

biçimde eylemde bulunduğunda, üçüncü bir devletin, müdahalede bulunan devlete 

yönelik olarak, normalde bu devletin iç işlerine müdahale oluşturan, karşı tedbirler 

almasının hukuka uygun olup olmayacağı hususunu ise kararda açıklığa 

kavuşturmamaktadır.  

 

  Divan, kararını, önündeki uyuşmazlığın çözümünde zorunlu olan hukuki hususlarla 

sınırlı tutmak zorunda olduğundan ; diğer bir devletçe gerçekleştirilmiş, muhtemel 

kuvvet kullanımı içeren müdahale eylemlerinin mağduru olduğunu düşünen bir 

devletin, hukuka uygun olarak verebileceği doğrudan tepkileri belirlemeyeceğini 

bildirmektedir.  Bununla birlikte böyle bir durumda, ABD’nin Nikaragua’ya, kolektif 

meşru müdafaaya benzer bir hakka - bu hakka, silahlı saldırıya  varmayan/erişmeyen 

bir müdahale durumunda başvurulabilinir- dayanarak müdahalede bulunabileceği 

öne sürülmektedir.327  Divan, söz konusu hukuka aykırı eylem, bir silahlı saldırı 

oluşturmadığı takdirde ; bir devletin, mağduru olmadığı hukuka aykırı bir kuvvet 

kullanımına karşılık olarak kuvvet kullanımının hukuka uygunluğunu kabul 

etmemektedir.328 

                                                 
325 Toluner,op.cit., p.477 
326 I.C.J. Reports 1986, p.12, par.249. Orantılı karşı önlemler alma hakkı ise sadece mağdur devletler 
için söz konusu olacaktır. 
327 Ibid ,p.110, par. 210 
328 Ibid, par.211 
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  Ülkesel egemenliğe saygı ilkesine ilişkin olarak ise Divan, ülkesel egemenliğe saygı 

ilkesinin etkilerinin kaçınılmaz alarak kuvvet kullanma yasağı ve müdahalede 

bulunmama ilkeleriyle örtüştüğünü belirtmektedir.329 Dolayısıyla Kontralara yardım 

kadar Nikaragua limanlarına, petrol tesislerine yapılan doğrudan saldırılar (attack) da 

yalnızca hukuka aykırı bir kuvvet kullanımı değil, fakat aynı zamanda Nikaragua’nın 

ülkesel egemenliğinin ihlalini ve karasuları ile iç sularına yönelik tecavüzü 

oluşturmaktadır. Benzer biçimde Nikaragua limanlarındaki mayınlama operasyonları 

da sadece kuvvet kullanmama ilkesinin ihlalini oluşturmamakta fakat aynı zamanda, 

Nikaragua’nın denize ilişkin bazı alanlar üzerindeki egemenliğini de etkilemektedir. 

Dolayısıyla Divan, Nikaragua’nın karasuları veya iç suları veya her ikisinde yapılan 

bu operasyonların, Nikaragua’nın egemenliğine yönelik bir ihlal oluşturduğu 

kanaatindedir.330 

 

  Ülkesel egemenliğe saygı ilkesi, aynı zamanda bir devletin ülkesi üzerinde, diğer 

bir devletin hükümetine ait olan veya onun kontrolü altındaki bir uçak tarafından 

gerçekleştirilen izinsiz uçuşla da doğrudan ihlal edilmektedir.331 Nikaragua 

limanlarına veya yakınlarına mayın dökmenin de Nikaragua’nın zararına, iletişim ve 

deniz ticareti özgürlüğünün ihlalini oluşturduğu belirtilmektedir.332 

 

   Tüm bunlar değerlendirildiğinde, Nikaragua Kararı’nda, silahlı saldırı’nın konu 

bakımından kapsamı (ratione materiae) ya da Müller’in ifadesiyle, silahlı saldırının 

niteliği ve yoğunluğundan oluşan silahlı saldırının maddi/esasa ilişkin unsuru333 

bakımından önemli sonuçlara varıldığını söylemek mümkündür. Kararda, silahlı 

saldırının tanımlanmasında bir ölçü ve etki testi ortaya konmaktadır.334 Silahlı 

çeteler, gruplar, düzen dışı kuvvetler veya paralı askerler tarafından gerçekleştirilen 

                                                 
329 Ibid, p.128, par. 251 
330 Ibid. 
331 Ibid. 
332 Ibid, pp.128-129, par. 251-253 
333 Anna Caroline Müller, “Legal Issues Arising from the Armed Conflict in Afghanistan”, Non-
State Actors and International Law, Vol. 4, 2004, p.245 
334 Carsten Stahn, “Nicaragua is dead, long live Nicaragua”- the Right to Self-defence under Art. 51 
UN Charter and International Terrorism”, Terrorism as a Challenge for National and International 
Law: Security versus Liberty ?, Ed. By, Christian Walter , Silja Vöneky, Völker Röben, Frank 
Schorkopf,, Berlin, Springer, 2004, p.859 
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eylemlerin silahlı saldırı oluşturabilmesi için bunların, düzenli silahlı kuvvetler 

tarafından gerçekleştirilen bir silahlı saldırıya varan yoğunlukta/ağırlıkta önemli 

ölçüye/boyuta  ulaşan eylemler olması gerektiği bildirilmektedir.  

 

 Kararda,  kuvvet kullanımının, silahlı saldırı olarak nitelendirebilmesi için hangi 

eşiğe ulaşılması gerektiği ya da diğer bir deyişle, ulaşılması gereken kuvvet kullanma 

sınırı tanımlanmamakla birlikte ; silahlı çetelerce gerçekleştirilen eylemlerin önemli 

ölçüde olması gerektiği belirtilmektedir. Divan, bu tespitte bulunurken, düzenli 

silahlı kuvvetler tarafından gerçekleştirilen sınır olaylarının, silahlı saldırı 

kapsamında ele alınmadığını da işaret etmektedir.  

 

 Bunun yanı sıra kararda, silahlı saldırı oluşturan eylemler ile kuvvet kullanmama 

ilkesine ve müdahale etmeme ilkesine aykırı olan eylemler arasında bir ayrıma 

gidilmektedir.335 Müller’e göre kararda, silahlı saldırı kavramının, hukuka aykırı 

kuvvet kullanımından daha dar kapsamlı olduğuna açıklık getirilerek ; Şart’ın 2. 

maddesinin 4. paragrafı ile 51. maddelerinin hükümleri arasında bir ayrım ortaya 

konmaktadır. Böylelikle hukuka aykırı bir kuvvet kullanımı gerçekleştiğinde, bu 

durum, otomatik olarak, hukuka aykırı kuvvet kullanımına maruz kalan devletin 

kuvvet kullanma hakkına yol açmamaktadır.336  

 

Kararda, bir devletin, asilere silah sağlaması veya lojistik destek ya da diğer destek 

vermesi de silahlı saldırı olarak değerlendirilmemektedir. Benzer şekilde başka bir 

devletin karasularında ve/veya iç sularında mayın döşenmesi ya da diğer bir devletin 

ülkesinde gerçekleştirilen izinsiz uçuş da silahlı saldırı kapsamında 

değerlendirilmemektedir. 

 

 Silahlı saldırı kavramının  kişi/aktör (rationae personae) bakımından kapsamı ya da 

silahlı saldırıdan sorumlu olan olası aktörlere ilişkin silahlı saldırının formel 

                                                 
335 Toluner, op.cit., pp.475-476 
336 Müller, op.cit., p.243 
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unsuru337 bakımından ise kararda şu hususlar ön plana çıkmaktadır: Divan silahlı 

saldırı kavramını yorumlarken, Saldırının Tanımına İlişkin Genel Kurul Kararı’na 

başvurmaktadır. Söz konusu kararda devletin gerçekleştirdiği saldırı eylemlerinin 

yanı sıra, devlet dışı aktörler tarafından gerçekleştirilen dolaylı saldırıya da yer 

verilmektedir. Divan, saldırı tanımının, dolaylı saldırıya ilişkin 3 (g) maddesine atıfta 

bulunarak, rationae materiae bakımından, silahlı saldırı oluşturan bir eylem ika eden 

silahlı grupların, çetelerin, gayri nizami askerlerin veya paralı askerlerin bir devlet 

tarafından veya onun adına, başka bir devlete gönderilmesini veya (devletçe) bu 

türden bir eyleme özlü/önemli/esaslı biçimde müdahil olunmasını/karışılmasını, 

silahlı saldırı olarak değerlendirmektedir. 

 

 Dolayısıyla iki tür eylem, fiilen silahlı saldırı, devlet dışı aktörler tarafından ika 

edildiği halde, devletten kaynaklanan bir silahlı saldırı olarak değerlendirilmektedir: 

Devlet dışı aktörlerin, devlet tarafından veya onun adına gönderilmesi ve devletin, 

devlet dışı aktörlerce ika edilen silahlı saldırı oluşturan eylemlere özlü/önemli/esaslı 

biçimde müdahil olması/katılması/karışması.338 Bununla birlikte, fiilen devlet dışı 

aktörlerce ika edilen silahlı saldırı oluşturan eylemlere, devletin özlü/önemli/esaslı 

biçimde müdahil olması/katılması/karışması için gerekli olan katılım düzeyi kararda 

açıklığa kavuşmamaktadır.339 Dolayısıyla bu iki eylem değerlendirildiğinde Divan, 

sadece devlet ile devlet dışı aktör arasındaki bağlantının çok yakın olması 

durumunda bir silahlı saldırının var olduğunu kabul etmektedir.340 

 

 Her ne kadar Divan, kararda, silahlı saldırı olarak değerlendirilebilen eylemlerin 

niteliği üzerinde genel bir mutabakatın varlığına işaret etmişse de, Nikaragua Kararı 

gerek muhalefet mütalaalarında gerekse doktrinde tartışmalara yol açmıştır. Kararın 

                                                 
337 Müller, formel unsuru, devletin eylemi ile eylemlerin devlete isnat edilebilmesi (attributability) 
bakımından ele almaktadır. Müller,op.cit.,p.245 
338 Ibid, p.246 
339 Ibid. 
340 Michael Byers, “Terrorism, the use of force and international law after 11 september” ICLQ, 
Vol.51,No.2,2002, p.408, Taşdemir, op.cit., p.173; Toluner de “devlet tarafından veya namına 
gönderme eylemine esaslı katılma” olarak aktardığı ifadenin anlamının açığa kavuşmadığını 
belirtmekle birlikte, esaslı katılma ifadesinin, komşu devlet ülkesinde yabancı devlet aleyhine 
yürütülen herhangi bir faaliyeti değil, fakat devlete isnat edilebilecek ve metinde tanımlandığı biçimde 
saldırı eylemi sayılmasını gerektirecek ağırlıktaki silahlı kuvvet kullanma eylemlerinin, bu tanım 
altında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Toluner, op.cit., p.477 
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eleştiriye hedef olan hususlarından birisi, devletin silahlı saldırıya müdahil 

olma/karışma/katılma derecesine ilişkindir. 

 

Yargıç Singh, mütalaasında, Nikaragua’dan El Salvador’a silah akışı düzenli ve 

özlü/önemli/esaslı (substantial) biçimde gerçekleşse bile, bunun bir silahlı saldırı 

oluşturmayacağını belirtmektedir.341 Bununla birlikte Yargıç Jennings ve Schwebel 

muhalefet mütalaalarında, asilere silah sağlanmasının veya lojistik ya da diğer destek 

verilmesinin, silahlı saldırı kapsamında değerlendirilmemesine karşı çıkmaktadır. 

 

Jennings’e göre, sadece silah sağlamanın, bir silahlı saldırıya mukabil olduğunun 

söylenememesi hususunda kolaylıkla uzlaşılabilmektedir. Ancak silah sağlama, diğer 

destek biçimleriyle biraraya geldiğinde, bir silahlı saldırı olarak değerlendirebilecek 

olanın çok önemli bir unsurunu oluşturabilir. Dolayısıyla lojistik destek veya diğer 

destekle biraraya gelen silah sağlamanın, silahlı saldırı oluşturmadığı söylenerek, çok 

ileri gidilmektedir. Lojistik desteğin kendisi, tek başına, hayati/çok önemli 

olabilmektedir.342 

 

   Sözlükteki tanıma göre askeri birliklerin ve teçhizatın hareket ettirilmesi, 

barındırılması ve tedarik edilmesi sanatını kapsayan lojistiğe, bir de diğer destek 

eklenirse,  bir devletin kendi kuvvetlerini doğrudan bir saldırıya sokması dışında 

kolektif meşru müdafaa biçiminde hukuka uygun bir karşılık olmaksızın, neyin 

yapılamayacağını; hatta, Divan’ın silahlı saldırı oluşturmayan eylemler karşısında 

devletlerin kolektif silahlı karşılık verme hakkına sahip olmadıklarına ilişkin ifadesi 

ele alınırsa, kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdidi yoluyla karşılık verilip 

verilemeyeceğini anlamak zorlaşmaktadır.343 

 

   Schwebel ise 3. maddenin g paragrafının, saldırı eylemleri olarak nitelendirilen 

eylemlere ilişkin tanımını, silahlı çetelerin gönderilmesi ile sınırlamadığını; bilakis 

maddede, bir devletin silahlı çetelerin gönderilmesine önemli/özlü/esaslı biçimde 

                                                 
341  I.C.J. Reports 1986, p. 154 
342  Ibid,p.543 
343 Ibid, p.543 
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katılımının, bir saldırı eylemi olarak belirtildiğini; mevcut vakada söz konusu 

hükmün büyük öneme sahip olduğunu bildirmektedir. Nikaragua’nın kendi 

ülkesinden El Salvador’a bu türden silahlı çeteleri göndermediği kabul edilse dahi, 

bu devletin, silahlı çetelerin gönderilmesinin pekçok yönüne yalnızca esaslı/önemli 

biçimde değil, nüfuz eder bir biçimde de katıldığını ileri sürmektedir.344  

 

Divan’ın isyancılara silah sağlanmasını ve lojistik destek verilmesini silahlı saldırı 

olarak değerlendirmeyişine katılmadığını; belirsiz, açık uçlu bir ifade olan lojistik 

desteğin, orduların naklini, konaklamasını, ikmalini içerebilecegini belirtmektedir.345 

Schwebel’e göre önemli/özlü/esaslı biçimde katılma kavramı, finansal ve lojistik 

desteği de içerebilmektedir. 

 

 Doktrinde ise Moore, bir yargısal trajedi olarak nitelendirdiği kararda, Divan’ın, 

dünya düzenine yönelik en ciddi cağdaş tehdit olan, gizli muhasamat/savaş hali 

(secret warfare) karşısında, bireysel ve kolektif meşru müdafaaya izin 

vermeyebilecek sınırlı bir müdafaa hakkı yorumunu benimsediğini bildirmektedir.346 

Silahlı saldırının, asilere silah, lojistik ve diğer destek sağlamayı içermeyeceğine 

ilişkin kuralın, bir uluslararası hukuk ilkesi olarak açıkça yanlış olduğunu belirterek ; 

söz konusu kuralın, dünya düzeni için yıkıcı sonuçlara sahip olacağını öne 

sürmektedir.347 Teröristleri ve gerilları desteklemek yoluyla gizli saldırıları (secret 

aggresive attack) teşvik ederken, buna cevaben etkili savunmayı caydırmaktadır.348 

Moore’a göre Nikaragua Kararı’nda bir umut ışığı varsa bile şu olabilir :349 « Bu, o 

kadar hayret verici bir yanlıştır ki gizli savaşın (secret-war) meydan okuması 

karşısında küresel caydırıcılık sisteminin eksikliğinin/yetersizliğinin daha çok 

kavranmasına  katkıda bulunacaktır » 

                                                 
344 Ibid, p. 346, par.170 
345 Ibid., p.346, par.171 ; Toluner, op.cit., p.470 
346 John Norton Moore, “The Nicaragua Case And the Deterioration of the World Order”, AJIL, 
Vol.81, No.1, 1987, p.152 ;  Toluner de bazı yazarların, silahlı gruplar aracılığıyla yapılan bu tür sınır 
ihlallerinin, genişleme emelleri olan bir devlete-saldırganlıkla damgalanmaksızın ve bir karşı saldırıya 
hedef olma tehlikesinden beri olarak,- amacını gerçekleştirme imkanı yarattığını belirtiklerini 
bildirmektedir. Toluner, op.cit., p.468 
347 Moore, op.cit., p.154 
348 Ibid., p.155 
349 Ibid p.159 
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  Randelzhofer de silah sağlama ve lojistik destek vermenin silahlı saldırı 

oluşturmadığına ilişkin görüşe katılmamakta ; uluslararası terörizmin modern 

uygulaması dikkate alındığında, kararın çok geniş kapsamlı olduğuna ve daha fazla 

ayrımın yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde 

devletlerin- Şart’ın 51.maddesi uyarınca, diğer devletlerin gerçekleştirdiği bireysel 

kuvvet kullanımları karşısında-yeterince korunamayacaklarını ve bu durumun da, bu 

kuralın esas amacının yıpranmasına yol açacağını bildirmektedir.350 

 

 Stahn da Nikaragua Kararı’nda silah, lojistik ve diğer destekten oluşan üç tür 

yardımın, silahlı saldırı kavramından kategorik olarak dışlanıyor olmasını çok geniş 

bulmaktadır. Devlet tarafından terörist gruba geniş ölçekte finansal, lojistik ve diğer 

destek sağlanmasının, devletin o örgüt üzerindeki bütünsel denetimine ilişkin bir 

gösterge oluşturabileceğini; bu durumda mağdur devletin, teröristlerle bağlantılı 

devlete karşı, meşru müdafaa hakkına dayanarak kuvvet kullanabileceğini 

belirtmektedir.351 

 

Reisman’a göre Divan, Nikaragua Kararı’nda “önemli/özlü/esaslı biçimde müdahil 

olma/karışma/katılım” ifadesi getirerek, Genel Kurul kararındaki saldırı kavramını 

daha da daraltmıştır.352 Divan tarafından benimsenen tutumun- terörizmin kaynağı 

olan devletlerin etkili bir yanıtla karşılaşmamalarını sağlamaya ve dolayısıyla da 

devlet destekli terörizmi daha çok teşvik etmeye yönelmesi gözönüne alındığında- 

gözden geçirilmesinin zamanı gelmiş olabilir.353 

 

 Ruys ve Verhoeven’a göre de Divan, isyancılara silah, lojistik ve diğer destek 

biçiminde yapılan yardımın, silahlı saldırı oluşturabileceğine ilişkin görüşü açıkça 

reddederek, “ önemli/özlü/esaslı biçimde  müdahil olma/karışma/katılım ” kavramı 

hususunda çok dar bir yaklaşımı benimsemektedir. Silah, lojistik ve diğer desteği, 

                                                 
350  Albrecht Randelzhofer, “On Article 2 (4)”, Charter of  the United Nations. A Commentary, Ed.By, 
Bruno Simma et al., 2nd edition, Oxford, 2002, p. 801 : Aktaran Stahn, op.cit., p.839 
351 Stahn, op.cit., p.871 
352 Michael Reisman, “International Legal Responses to Terrorism”, Houston Journal of 
International Law, Vol.22, No.1,1999, p.37 
353 Ibid., p. 39 
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kavramın kapsamı dışında tutmanın yanı sıra Divan, esaslı/önemli biçimde katılımın 

somut anlamını da  kararda ayrıntılarıyla açıklamamaktadır.354 

 

 Kararda eleştirilen diğer bir husus ise sınır olaylarının silahlı saldırı olarak 

değerlendirilmemesidir. Schmitt, sınır olaylarının düşük düzeydeki şiddetle 

nitelendirildiğini, geçici ve münferit nitelik taşımaya eğimli olduğunu  ve genellikle, 

bir devletin, kasıtlı olarak, bir düşmanına karşı çarpışmaya girmesine yönelik bir 

siyasi kararını ifade etmediğini belirtmektedir.355 Dolayısıyla Schmitt’e göre  kararda 

bilakis sınır olayına atıfta bulunularak, silahlı saldırı için gerekli olan önemli 

ölçü/boyut  ve etkinin düşük olduğu ima edilmektedir.356 

 

Buna karşın Dinstein, silahlı saldırı ile sınır olayı arasında konulan ayrıma 

katılmamakta;  birçok sınır olayının oldukça geniş askeri çarpışmaları içerdiğini 

belirtmektedir. Sınır olaylarını, silahlı saldırının diğer biçimlerinden ayırma 

teşebbüsünün doğru olmayacağını ileri sürmektedir.357 Dinstein’a göre, Şart’ın 51. 

maddesi uyarınca bir silahlı saldırının geniş ölçekte olması zorunluluğu yoktur. 

Düşük yoğunluklu bir silahlı saldırı da olabilir. Nitekim Nikaragua Kararı’ndaki 

çoğunluk, bir silahlı saldırının düzen dışı grupların eylemini de içerecek biçimde 

anlaşılması gerektiği sonucuna varmıştır ki bu tür eylemler çoğunlukla düşük 

yoğunluktadır.358 

 

  Gerek muhalefet mütalaaları gerekse yazarların görüşleri değerlendirildiğinde, 

Nikaragua kararının -silahlı saldırı kavramı hakkındaki tartışmaları sona erdirmek 

yerine- yeni tartışmalara yol açtığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte 

karardan, Divan’ın, silahlı saldırı kavramı için yüksek bir eşik benimseme yoluyla 

                                                 
354 Tom Ruys, Sten Verhoeven, “Attacks by private actors and the case of self-defence”, Journal of 
Conflict & Security Law, Vol. 10, No. 3, 2005, p.303 
355 Michael N. Schmitt, Counter-Terrorism and the Use of Force in International Law, The 
Marshal Center Papers, No.5, 2002, p. 18 
356  Ibid., pp.18-19 
357 Dinstein, op.cit., p.176 
358 Yoram Dinstein, “Comments on the Presentation by Nico Krisch and Carsten Stahn” Terrorism as 
a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty ?, Ed. By, Christian 
Walter , Silja Vöneky, Völker Röben, Frank Schorkopf, , Berlin, Springer, 2004 , p.917 
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silahlı saldırıyı dar yorumlayarak, meşru müdafaa hakkının dar yorumunu tercih 

ettiği sonucu çıkarılabilir.359 

 

 

B. 11 Eylül Terör Eylemlerinin Silahlı Saldırı Kavramı Üzerindeki 

Etkisi 

 

 

1.  11 Eylül Terör Eylemlerine İlişkin Doktrinde İleri Sürülen 

Görüşler 

 

 
   11 Eylül terör eylemleri gerçekleştikten sonra, Güvenlik Konseyi 12 Eylül 2001’de 

1368 sayılı kararı, 28 Eylül’de ise 1373 sayılı kararı kabul etmiştir.360 1368 sayılı 

kararın girişinde, Güvenlik Konseyi’nin BM Şartı’nın ilkeleri ve amaçlarını tekrar 

teyit ettiği ; terör eylemlerinin sebep olduğu uluslararası barış ve güvenliğe yönelik 

tehditlerle, tüm araçlarla mücadele etmeye kararlı olduğu ve Şart’a uygun olarak, 

doğal olan bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkını tanıdığı belirtilmektedir.   

  

  Şart’ın işlevsel bölümünün birinci paragrafında ise 11 Eylül 2001’de New York, 

Washington D.C. ve Pennsylvania’da meydana gelen dehşet verici terörist saldırıları 

en güçlü bir biçimde, açıkça kınadığını ve bu tür eylemleri, herhangi bir uluslararası 

terörizm eylemi gibi, barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak değerlendirdiğini 

belirtmektedir. Beşinci paragrafta da 11 Eylül 2001 tarihli terörist saldırılara yanıt 

vermek için gerekli tüm tedbirleri almak ve BM Şartı’ndan kaynaklanan 

sorumluluklarına uygun olarak terörizmin tüm biçimleriyle mücadele etmeye hazır 

olduğunu ifade etmektedir. 

                                                 
359  Yutaka Arai-Takahashi, “Shifting Boundries of the Right of Self Defense-Appraising the Impact 
of the September 11 attacks on jus ad bellum,” International  Lawyer, Vol.36, No. 4, 2002, p.1084. 
Moore, op.cit., p.152; Ruys, Verhoeven,op.cit. p.303 ; Taşdemir, op.cit., p.150 
360UN, S/RES/1368 (2001);  S/RES/1373 (2001) 
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1373 sayılı kararın girişinde ise Güvenlik Konseyi, 11 Eylül 2001’de gerçekleşen 

terörist saldırıları açıkça kınadığını tekrar teyit etmekte; bu tür eylemlerin tümünü 

önlemeye yönelik kararlılığını belirtmekte; 1368 sayılı kararda tekrarlandığı üzere, 

BM Şartında tanınan doğal olan bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkını yeniden 

onaylamaktadır. 

 

  Güvenlik Konseyi kararlarına ilişkin özellikle iki husus doktrinde tartışılmaktadır. 

Bunlardan ilki, 11 Eylül eylemlerinin bir savaş eylemi olup olmadığı; diğeri ise 

kararlarda, ABD’nin silahlı kuvvet kullanmasına izin verilip verilmediğidir. İlk 

meseleye ilişkin tartışmada Abi-Saab, hukuka aykırı bir eylemin 

ölçüsünün/boyutunun, onun hukuksal sınıflandırılmasında belirleyici olmadığı 

görüşündedir. Ölçünün/boyutun kendisi, iç hukukta suç teşkil eden bir fiili, 

uluslararası hukuk uyarınca savaş hali başlatan bir savaş eylemine dönüştüremez.361   

        

  Bir devlet ile ulusaşan bir suç grubu veya suç örgütü arasında şekli anlamda bir 

savaş olabildiği takdirde bu durum, bu gruba, bir uluslararası hukuk süjesi olma 

itibarı sağlayacak; suçlular, uluslararası hukuk süjesi oldukları takdirde ise savaş 

hukuku bütünüyle -jus in bello’nun temel ilkesi olan tarafların eşitliği, savaş esiri 

statüsü vb- onlara uygulanabilir olacaktır. Bunun da ötesinde, bu durum savaşı 

özelleştirerek, Grotius öncesi günlere geri dönmemize sebep olacaktır.362 11 Eylül 

eylemlerini savaş veya savaş eylemi olarak değerlendirmek hukuken mümkün 

olmadığı gibi, siyasi olarak da,  uluslararası hukuk sisteminin kurallarının yorumunu 

bu konuda tanınanın ötesinde zorlamak -gelecekteki gelişimine yönelik hesap 

edilemez sonuçları itibariyle- uluslararası hukuk düzeni için çok zarar vericidir.363 

 

 Sadat’a göre 11 Eylül eylemlerinin, devletlerin meşru müdafaaya dayanarak yanıt 

verebileceği savaş eylemleri olarak nitelendirilebilmesine ilişkin bir argüman ileri 

sürülebilse de -dar bir biçimde düzenlenmedikçe- bu teorinin, BM Şartı’nın 

çerçevesine uyum sağlaması zordur. Bunun da ötesinde, eğer belirli bir vakanın 

                                                 
361 Abi-Saab, op.cit., p.xvi 
362 Ibid. 
363 Ibid, pp. xvi,xvii 



 162

olgularının ötesine genişletilirse, uluslararası barış ve güvenligin muhafazası 

hususunda bazı olumsuzluklara sahip olacaktır.364 

 

  11 Eylül eylemlerini, uluslararası terörizm suçu yerine savaş suçu olarak 

değerlendirmenin, ABD Yönetimi bakımından arzu edilebilir bazı ulusal sonuçları     

-sanıkları askeri komisyonlarda yargılamak, ülke dışında gözaltında tutmak vb.-

bulunsa da ABD’nin kendi meşru güvenlik amaçlarını gerçekleştirmesi için hukuku  

bu şekilde değiştirmenin zorunlu ve hatta arzu edilir olup olmadığı sorusu hala yanıt 

beklemektedir.365 

 

   Pellet’ye göre ise 11 Eylül eylemleri savaş olmayıp, hukuki cephanemizin  yetersiz  

bir biçimde adapte olduğu başka bir şeydir. 11 Eylül terör saldırıları ne kelimenin 

hukuki anlamında bir saldırı ne de bir savaş suçudur.366  Cassese de ABD Başkanı ve 

Yönetimi’nin 11 Eylül eylemleri ile ilgili olarak savaş terimini kullanmasını yanlış 

bir adlandırma olarak değerlendirmekte; savaşın, iki veya daha fazla devlet 

arasındaki bir silahlı çatışma olduğunu, bu durumda ise bir devlet dışı örgüt 

tarafından bir devlete karşı gerçekleştirilen çok ciddi bir terör saldırısı (attack) ile 

karşı karşıya kaldığımızı belirtmektedir.367 11 Eylül eylemlerini tasarladığı ve 

örgütlediği iddia edilen örgütün terör hücrelerinin, altmıştan fazla devlete yayıldığı 

düşünüldüğünde ; tüm bu devletlerin, askeri harekatın hedefi mi olacağı sorusuna ise 

kesinlikle hayır yanıtını vermekte; aksi halde silahlı çatışmanın, bir üçüncü dünya 

savaşına yol açabileceğini bildirmektedir.368 

 

   Gaja’ya göre silahlı saldırı ve terör eylemleri arasındaki ayrım, 11 Eylül’de 

gerçekleşen eylemlerden sonra -muhtemelen, bu eylemlerin muazzam sonuçları 

nedeniyle- anlaşılması güç bir hale gelmiştir.369 

                                                 
364 Leila Nadya Sadat,”Terrorism and the Rule of Law”, Washington University Global Studies 
Law Review,Vol.3, No.1,2004, p.145 
365 Ibid., p.146 
366 Alain Pellet, « No, This is not War ! », (çevrimiçi) http://www.ejil.org/forum_WTC ny.pellet.html. 
20 Ocak 2006 
367 Antonio Cassese,  « Terrorism is also distrupting some crucial legal categories of international 
law » EJIL, Vol.12 , No.5, 2001, p.993 
368 Ibid., p.997 
369  Gaja, op.cit.; Maogoto,op.cit., p.435 
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  Bazı yazarlar ise 11 Eylül eylemlerinin uluslararası suç olarak tarif edilmesinin, bu 

saldırıların aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit veya  silahlı 

saldırı sayılmayacağı anlamına gelmediğini belirtmektedir.370 Murphy, 11 Eylül 

eylemlerini ya suç oluşturan bir eylem ya da silahlı saldırıya varan bir kuvvet 

kullanımı olarak, ikili bir tercih arasında değerlendirmeye tabi tutmaya gerek 

olmadığını belirtmektedir. Nitekim bu eylemler hem suç oluşturan bir eylem hem de 

bir silahlı saldırı olarak nitelendirilebilir.371 

 

 Duffy’e göre uluslararası barış ve güvenliğe tehdit kavramının, Şart’ın VII 

bölümündeki yaptırımların yöneltilebileceği terörizm eylemlerini içerebilecegi 

açıktır. Nitekim Konsey’in terörizmle uluslararası barış ve güvenlik arasındaki bağı 

belirttiği seri kararların ilki de Lockerbie olayı sanıklarının iadesinin, Libya 

tarafından reddedilmesiyle ilgili 748 sayılı karardır.372 

 

  Drumbl’a göre de 11 Eylül eylemleri hem silahlı saldırı hem de suç oluşturan bir 

saldırının unsurlarını içermekle birlikte ; söz konusu eylemler, suç oluşturan bir 

saldırı olarak ele alınmalı ve ona verilecek uygun hukuki yanıt da ceza hukuku 

çerçevesinde bulunmalıdır. Bununla birlikte saldırının, savaş eylemi benzeri niteliği 

dikkate alınarak, bu eylemin, uluslararası toplumun tümüne yönelik en ciddi nitelikte 

                                                 
370 Taşdemir GK’nin 1990 tarihli 661 sayılı kararında Irak’ın Kuveyt’i işgalini uluslararası barış ve 
güvenliğe tehdit olarak nitelendirip, VII bölüm kapsamında ekonomik müeyyideler  koymakla 
birlikte, aynı kararın önsözünde Kuveyt’in bireysel veya kolektif meşru müdafaa hakkını teyit ederek 
işgale aynı zamanda silahlı saldırı muamelesi uyguladığını belirtmektedir. Bu kararı, Güvenlik 
Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit ve silahlı saldırı kavramlarını  hiçbir zaman 
birbirlerini dışlayacak şekilde değerlendirmediği görüşüne örnek olarak sunmaktadır. 
Taşdemir,op.cit.,p.161. Karşıt olarak Pellet ise bu kararda söz konusu durumun şüphesiz- saldırı 
(agression) kelimesi klasik olarak, devletlerarasında (inter-state) var olduğu anlamı taşıdığından- İkiz 
Kuleler’e yapılan saldırıya (attack) nazaran, saldırıya (agression) daha yakın bir durum oluşturduğunu 
belirtmektedir. Pellet, loc.cit. 
371 Sean D. Murphy, “Terrorism and the concept of ‘armed attck’ in article 51 of the U.N. Charter”, 
Harvard International Law Journal, Vol.43, No.1, 2002, p.49 
372 Helen Duffy, The war on terror and  the framework of international law, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2005, p.171. Söz konusu 1992 tarihli 748 sayılı kararda Güvenlik 
Konseyi, uluslararası terörizm eylemlerini ortadan kaldırmanın, devletlerin doğrudan veya dolaylı 
olarak karıştıkları dahil olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliğin muhafazasında zorunlu olduğunu 
belirtmektedir. UN, S/RES/748 (1992)  
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suç olarak tanınması ve ulusal ceza hukukundan ziyade uluslararası ceza ve ceza usul 

hukuku çerçevesinde ele alınması gerekmektedir.373 

 

 Tartışılan ikinci husus ise ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının ABD’nin kuvvet 

kullanımına izin verip vermediğidir. Pellet’ye göre 1368 sayılı kararda Güvenlik 

Konseyi’nin 11 Eylül eylemlerini hem uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir 

tehdit olarak değerlendirmesi hem de bu eylemlerin, Şart’a uygun olarak doğal olan 

bireysel ve kolektif meşru müdafaanın uygulanmasını haklı gösterdiği kanaatinde 

olması, Şart’ın yazımına güçlükle uyan aşırı geniş bir yorumdur. 1368 sayılı kararın 

5. paragrafında, Konsey -açıkça tehdit edildiğini ilan ettiği- uluslararası barış ve 

güvenliğin muhafazası için gerekli tedbirleri almaya hazır olduğunu bildirmiştir. 

Dolayısıyla ABD, tek başına veya diğer devletlerle, Konsey’i atlatıp ;  kendi başına 

ve Konsey’in kabulü olmaksızın, silahlı bir karşılığa girişirse, bu durum, 51. 

maddenin gerek anlamına gerekse lafzına aykırı olacaktır.374 

 

  Abi-Saab ise Güvenlik Konseyi kararlarının girişinde, bireysel ve kolektif meşru 

müdafaa hakkına atıf yapılmasının, Konsey tarafından -bu olayları, 51.madde 

anlamında silahlı saldırı olarak nitelendiren- ABD argümanının kabul edilmesi veya 

onaylanması anlamını içermediğini belirtmektedir.375 Bu atıf, yalnızca sonradan 

meşru müdafaanın uygulanmasına ilişkin koşulların yerine getirildiği ortaya konduğu 

takdirde, bu hakka halel gelmemesine ilişkin bir hükümdür. Oysa artan şüphelere 

rağmen ne 12 Eylül’de ne de 28 Eylül’de bu durum söz konusudur. Dolayısıyla bu 

atıf, meşru müdafaa hakkının, bu tür bir ihtimal için muhafazasına yöneliktir.376 

 

  Hatta Abi-Saab’a göre, 1373 sayılı GK kararı, bu olağanüstü nitelikteki terörizm 

karşısında gerekli tedbirleri almak için VII Bölüm uyarınca, geçici bir rejim  

                                                 
373 Mark A. Drumbl, “Judging the 11 September Terrorist Attack” Human Rights Quarterly, Vol.24,  
No.2,2002, pp.323-324 
374 Pellet,loc.cit. 
375 Abi-Saab,op.cit.,p.xviii 
376 Abi-Saab,op.cit.,p.xviii 
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oluşturarak, bu olaylara karşı koymaya yönelik bir uluslararası olağanüstü hal ilanına 

yaklaşmaktadır.377 

 

 Dupuy ise 1368 ve 1373 sayılı kararların, neredeyse oybirliğiyle, ABD’nin meşru 

müdafaa uygulamasına yönelik bir dolaylı yetkilendirme olarak yorumlandığını 

belirtmektedir. Ancak bu yorumun, özellikle meşru müdafaa hakkı için gerekli olan 

silahlı saldırı tanımı ve Güvenlik Konseyi’nin kendine özgü rolüyle ilgili bir dizi 

hukuki sorunu doğurduğunu işaret etmektedir.378 

 

 Cassese ise 1368 sayılı kararı, belirsiz ve çelişkili bulmaktadır.379 Kararın girişinde 

bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkı tanınırken ; işlevsel bölümün 1. 

paragrafinda 11 Eylül terör eylemlerinin, 51. madde uyarınca meşru müdafaayı haklı 

kılan bir silahlı saldırı yerine, barışa yönelik bir tehdit olarak tanımlandığını 

belirtmektedir. Beşinci paragrafta ise Konsey, BM Şartı altındaki sorumluluklarına 

uygun olarak, terörist saldırılara yanıt vermek için tüm gerekli tedbirleri almaya hazır 

olduğunu bildirmekte; diğer bir deyişle ihtiyaç olduğu takdirde, kendisinin askeri ve 

diğer harekata yetki vermeye hazır olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla Konsey, bu 

kararda, olayları kendi eline alma arzusu ile Amerika Birleşik Devletlerince tek 

taraflı harekatın gerçekleştirilmesi için kendini geri çekme arasında gidip 

gelmektedir.380 

 

   Guillaume’a göre de 11 Eylül olayları gerek Güvenlik Konseyi’nin yetkileri 

gerekse meşru müdafaanın uygulanmasıyla ilgili önemli meseleleri ortaya 

koymaktadır.381 Konsey’in saldırılardan hemen sonra kabul ettiği 1368 sayılı 

kararında, bu eylemler, uluslararası  barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit sayılmıştır. 

Dolayısıyla Konsey’in bu tehdite karşılık vermek amacıyla, bu tür konularda yetkili 

                                                 
377 Abi-Saab,op.cit.,p.xix 
378 Pierre-Marie Dupuy « State Sponsors of Terrorism : Issues of International Responsability, 
Enforcing International Law Norms Against Terrorism, Ed. By, Andrew Bianchi ,Oxford, Hart 
Publishing, 2004., p.12 
379 Cassese, “Terrorism is also disrupting some crucial legal categories of international law”,op.cit.,  
p. 996 
380 Ibid. 
381 Guillaume,op.cit. p.545 
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olduğu sorumluluklarını uygulayarak bazı kararlar alması beklenirken, bu söz konusu 

olmamıştır. Konsey, saldırıları kınadıktan ve eylemde bulunmaya hazır olduğunu 

bildirdikten sonra, bu saldırılarla doğrudan ilişkili olan hiçbir somut tedbir 

almamıştır. Guillaume, Amerikan silahlı kuvvetleri ve müttefiklerince 

gerçekleştirilen askeri harekatın, BM çerçevesinde başlatılmadığını ve 1368 sayılı 

kararın girişinde açıkça tanınan, meşru müdafaa hakkının uygulanması olduğunu 

belirtmektedir.382 

 

  Byers’a göre Güvenlik Konseyi 1368 sayılı kararda Amerika’ya karşı 

gerçekleştirilen terörist saldırıları güçlü bir biçimde kınamakla birlikte, kuvvet 

kullanma izni vermemiştir. Bunun yerine gerekli tüm tedbirleri almaya hazır 

olduğunu bildirerek, ABD’yi askeri planlarını tamamlandığı zaman izin istemesi için 

zimni olarak teşvik etmektedir.383 

 

  1373 sayılı kararda ise Konsey hemen hemen sınırsız bir kuvvet kullanma yetkisi 

oluşturduğu ileri sürülebilecek bir üslubu/dili benimsemektedir.384 Bu dil/üslup, 

kararın 2(b) paragrafından çıkarılabilmektedir: “Güvenlik Konseyi… BM Şartı’nın 

VII bölümü uyarınca hareket ederek…. aynı zamanda…dahil olmak üzere tüm 

devletlerin terörist eylemlerin işlenmesini önlemek için gerekli adımları atmasına 

karar verir.”  

 

  Byers’a göre bu üslup, Konsey’in daha önceki kararlarında kuvvet kullanımına izin 

vermek için kullandığı üsluptan az bir farklılık gösterse de, “tüm gerekli vasıtaları 

kullanma”, Irak’taki uçuşa yasak bölgeleri meşrulaştırmak için kullanılan “somut 

ihlal” argümanı veya 1999 Kosova müdahalesini meşrulaştırmak için kullanılan 

“zımni yetkilendirme” argümanından daha iyi bir VII Bölüm yetkilendirmesi 

sağlamaktadır.385 Kararın kuvvet kullanımına izin veriyor biçimde okunmasının 

                                                 
382 Ibid. 
383 Michael Byers,op.cit.,p.401 
384 Ibid. 
385 Ibid., p.402 
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zorunlu olduğuna katılmamakla birlikte, bu tür bir okumanın, ABD’ye en azından 

makul bir hukuksal argüman sağlayabileceğini belirtmektedir.386 

 

   Duffy’e göre de kuvvet kullanma yasağına ilişkin temel ilke ve bu hakka başvurma 

hakkının istisnai niteliği dikkate alındığında; kuvvet kullanımı için zımni 

yetkilendirme veya sınırsız (open-ended) yetkilendirmeye karşı olan ve kuvvet 

kullanma hakkını belirli bir durumla ve yetkilendirmenin yöneldiği amaçla 

sınırlandıran dar bir yorum lehine güçlü bir karinenin varolması gerekmektedir.387 

1368 sayılı kararın belirli bir durumdan ziyade, genel olarak terörizme karşı 

düzenlenmesi ve dolayısıyla çok çeşitli durumlarda, herhangi bir devletin kuvvet 

kullanımını haklı göstermek için buna başvurabilmesi ; kararın, neden BM Şartı’na 

uygun olarak kuvvet kullanımına izin veriyor biçimde yorumlanamayacağına ilişkin 

ek bir neden sağlamaktadır.388 

 

  Eisemann’a göre 1368 sayılı kararda Konsey, 11 Eylül eylemlerini, uluslararası 

barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak değerlendirerek, tüm devletlere, bu 

eylemlerin faillerinin, örgütleyenlerinin ve finansörlerinin yargı önüne çıkarılması 

için birlikte çalışma ve aynı şekilde uluslararası topluma, terörist eylemleri önlemek 

ve ortadan kaldırmak için çabalarını arttırma çağrısında bulunmuştur.389 

 

 Konsey’in kararın girişinde doğal olan bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkını 

tanıdığını belirtmesi ise yalnızca, meşru müdafaa durumunda bulunduğu ve 

dolayısıyla kuvvet kullanımına başvurma hakkı olduğuna ilişkin Amerikan Yönetimi 

savının kabülü olarak analiz edilebilir. Konsey daha açık olmak için, kararın işlevsel 

bölümüne 11 Eylül terörist saldırılarını önlemek için her türlü tedbiri almaya hazır 

olduğunu eklemiştir. Bu ekleme hiç kuşku yok ki henüz bu tedbirleri almadığını ve 

                                                 
386 Ibid. 
387 Duffy, op.cit., p.175 
388 Ibid. 
389 Pierre Michel Eisemann, “Attaques du 11 Septembre et exercice d’un droit naturel de legitime 
defense”, Le droit international face au terrorisme, Le droit international face au terrorisme, 
Ed.by., Karine Bannelier, Theodore Christakis, Oliver Corten, Barbara Delcourt, Paris, Pedone, 2002, 
p.239 
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ABD’nin 51. madde uyarınca tek taraflı hareket etme hakkına sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır.390 

 

   Bunun yanı sıra bazı yazarlar, Güvenlik Konseyi’nin, uluslararası barış ve 

güvenliğin muhafazasına ilişkin sorumluluğundan kaçındığını ileri sürerek kararları 

eleştirmektedir. Myjer ve White’a göre Konsey,  kendi içindeki farklı siyasi talepleri 

karşılamak için kararlarında, kasıtlı bir belirsizlik (delibarete ambiguity) durumunu 

tercih etmiştir. Konsey’in tespitleri ve ABD’nin başkanlığındaki askeri operasyon 

dikkate alındığında, Konsey’in yerine, ABD’nin, uluslararası barışı tehdit eden bir 

durumla uğraştığı görülmektedir.391 

 

  Naert’e göre Konsey, 11 Eylül saldırılarını  hem  uluslararası barış ve güvenliğe 

yönelik bir tehdit olarak nitelendirerek ve bir dizi tedbir alarak hem de meşru 

müdafaa hakkına yalnızca genel bir atıfta bulunarak, esas itibariyle muğlak bir tutum 

almıştır. Bu nedenle de uluslararası barış ve güvenliği muhafazaya ilişkin birincil 

sorumluluğunu en azından kısmen ihmal etmiştir.392 

 

 Verhoeven’e göre de Güvenlik Konseyi, 1373 sayılı kararda veya bir başka kararda 

terörizmle mücadele etmek için kuvvet kullanımına başvurulabileceğine karar 

verebilecekken, bunu yapmamıştır. Verhoeven, askeri tedbirlerin ABD ve 

müttefiklerinin tekelinde olduğunu, Güvenlik Konseyi’nin de El Kaide ve El 

Kaide’yi destekleyenlerle mücadele etmenin askeri olmayan yönünün sorumluluğunu 

üstlenmekle yetindiğini belirtmektedir. Bu durumun kolektif güvenliğe hayli tuhaf 

bir imaj verdiğini ve barışçıl ve askeri tedbirlerin tümünün sorumluluğunun Konsey 

tarafından üstlenilmiş olmasının, Şart’ın kurumsal mantığına kuşkusuz daha uygun 

düşeceğini belirtmektedir.393 

                                                 
390 Ibid. 
391 Eric P. J. Myjer, Nigel D. White, “The Twin Towers attack: an unlimited right to self defense ?” 
Journal of conflict and security law, Vol.7, No.1, 2002,  p.11 
392  Frederik Naert, “The Impact of the Fight against International Terrorism on the Ius ad bellum after 
11 September”, Leuven, Working paper No.68, Institute for International Law K.U. Leuven, 2005, 
p.19 
393 Joe Verhoeven, “Les etirements de la légitime de défense”, Annuaire Française de Droit 
International, XLVIII, 2002 , p.76 
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2. 11 Eylül Terör Eylemlerine İlişkin Uluslararası Toplumun  

Tepkileri 

 
   Doktrindeki tüm tartışmalara rağmen, 7 Ekim 2001’de ABD ile İngiltere 

Afganistan’a karşı bir askeri operasyon başlatmıştır.394 ABD’nin BM’deki daimi 

temsilcisi John D. Negraponte tarafından BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na 

gönderilen mektupta ; ABD’nin, 11 Eylül 2001’de, 81 ülkenin vatandaşları dahil 

yaklaşık beş bin insanın hayatını kaybettiği, dört sivil havaalanı, Dünya Ticaret 

Merkezi kulelerinin ve Pentagon’un bir kısmının yıkıldığı New York, Pennsylvania 

ve Virgina kentlerindeki geniş çaplı ve kanlı saldırıların kurbanı olduğu ; 

Afganistandaki Taliban rejimi tarafından desteklenen El Kaide Örgütü’nün olayların 

sorumlusu olduğuna ilişkin ellerinde ciddi delillerin bulunduğu; Taliban rejimi 

tarafından desteklenen ve Afganistan’ı bir üs olarak kullanan El Kaide Örgütü’nün 

11 Eylül saldırısının sorumlusu olduğu ; ABD ve vatandaşlarına karşı devamlı bir 

tehdit oluşturduğu ; ABD ve uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen 

politikasını değiştirmeyi reddettiği bildirilmektedir.395 

 

  El  Kaide Örgütü’nün Afganistan topraklarından dünya çapında masum insanlara 

saldıran ve ABD’nin ve vatandaşlarının çıkarlarını içerde ve dışarıda hedef alan terör 

birimlerini eğitmeye ve desteklemeye devam ettiği ; bu saldırılara yanıt olarak ve 

daha başka saldırıların gerçekleştirilmesini önlemek ve caydırmak amacıyla 

ABD’nin, diğer devletlerle birlikte, BM Andlaşması’nın  51. maddesine uygun 

olarak doğal olan bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 

operasyonlarını başlattığı ; operasyonların, El Kaide’nin eğitim kamplarını ve 

Taliban rejiminin askeri tesislerini kapsadığı bildirilmektedir.396 

 

                                                 
394  Byers’a göre ABD’nin  meşru müdafaa yerine, 1373 sayılı kararın, kuvvet kullanma izni verdiğine 
ilişkin argümanı öne sürmemesi, Çin ve Rusya benzeri devletlerin de ilerde aynı argümanı ileri 
sürmesini istemediği içindir. Byers, op.cit., p.402 
395S/2001/946, (çevrimiçi) http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/567/85/pdf/N015 
6785.pdf?OpenElement, 26.Kasım 2006; Mektubun Türkçe çevirisi için Taşdemir,op.cit.,p.155 
396 Ibid. 
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  7 Ekim 2001’de ABD ve Birleşik Krallık’ın Afganistan’a karşı başlattığı Sonsuz 

Özgürlük Harekatı’na (Operation Enduring Freedom) karşı gerek BM Güvenlik 

Konseyi’nin gerekse uluslararası toplumun diğer aktörlerinin tepkisinin genel olarak 

olumlu olduğu söylenebilir. 

 

   BM Güvenlik Konseyi Başkanı, yaptığı açıklamada, üye devletlerin, ABD ve 

Birleşik Krallık yetkililerinin Şart’ın 51. maddesi uyarınca Güvenlik Konseyi 

Başkanı’na gönderdikleri ve harekatın, ABD’deki terör saldırılarını takiben, doğal 

olan bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkına uygun olarak gerçekleştirildiğini 

bildirdikleri mektupları dikkate aldığını; daimi temsilcilerin, 7 Ekim’de başlatılan 

askeri harekatın meşru müdafaaya dayanarak gerçekleştirildiğine ve teröristler ile 

onları barındıranlara yöneltildiğine açıklık getirdiğini ; Konsey üyelerinin, ABD ve 

Birleşik Krallık tarafından yapılan bildirimden dolayı takdirkar olduklarını  

bildirmiştir.397 

 

   BM Genel Sekreteri de açıklamasında, 11 Eylül eylemlerinden sonra Güvenlik 

Konseyi’nin, terör eylemlerinin neden olduğu uluslararası barış ve güvenliğe yönelik 

tehditlere karşı tüm araçlarla mücadele etme kararlılığını açıkladığını; Konsey’in 

aynı zamanda Şart’a uygun olarak doğal olan bireysel ve kolektif meşru müdafaa 

hakkını teyit ettiğini; ilgili devletlerin Afganistan’daki mevcut askeri harekatlarını bu 

bağlamda belirlediğini bildirmiştir.398 

 

 12 Eylül 2001’de  NATO’nun temel karar alma organı olan Kuzey Atlantik 

Konseyi, bu saldırının ABD’ne karşı dışarıdan yöneltildiğine karar verilmesi 

durumunda, söz konusu eylemin, Washington Andlaşması’nın 5. maddesi kapsamına 

giren bir eylem olarak değerlendirileceğini bildirmiştir.399 

 

                                                 
397 Statement by the press by the President of  Security Council, AFG/152, SC/7167, 8 October 2001 ;  
Maogoto da uluslararası toplumun en önemli organlarından olan Güvenlik Konseyi’nin hiçbir 
üyesinin meşru müdafaanın bu yeni yorumuna karşı çıkmadığını bildirmektedir. Maogoto, op.cit., 
p.436 
398 Statement by the pres by the UN Secretary General, SG/SM/7985, AFG/149, 8 October 2001 
399 NATO Press Release, 2001(124), 12 September 2001, (çevrimiçi) http://www.nato.int/docu/pr/20 
01/p01-124e.htm, 21 Kasım 2008 
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     NATO Genel Sekreteri Lord Robertson ise 2 Ekim 2001’de, ABD Büyükelçisi 

Frank Taylor’ın, Kuzey Atlantik Konseyi’ne, 11 Eylül’de gerçekleşen terör 

eylemlerinden kimin sorumlu olduğuna ilişkin soruşturmanın sonuçları hususunda 

brifing verdiğini ; sonuçların ortaya koyduğu kanıtların açık ve zorlayıcı olduğunu; 

sunulan enformasyonun, El Kaide’nin 11 Eylül saldırılarındaki rolünü kesin olarak 

göstediğini açıklamıştır. Robertson, El Kaide’nin Taliban tarafından korunduğunu 

bildirdikten sonra, bu brifinge dayanarak, 11 Eylül’de ABD’ne karşı gerçekleştirilen 

saldırının dışarıdan yöneltildiğine karar verilmiş olduğunu ve dolayısıyla, Wahington 

Andlaşması’nın 5. maddesi kapsamına giren bir eylem olarak değerlendirileceğini 

bildirmiştir.400 

 

  Dolayısıyla NATO, 11 Eylül eylemlerini, Avrupa veya Kuzey Amerika’daki bir 

veya daha fazla müttefike karşı gerçekleştirilen bir silahlı saldırının, tüm müttefiklere 

karşı gerçekleştirilmiş kabul edileceğine ilişkin Washington Andlaşması’nın 5. 

maddesi hükmü kapsamında değerlendirerek, 11 Eylül eylemlerini, silahlı saldırı 

olarak değerlendirmiştir. 

 

 Avrupa Birliği (AB) ise 21 Eylül 2001 tarihli AB Konseyi’nin Olağanüstü Brüksel 

Zirvesi’nde,  11 Eylül’de gerçekleşen terör saldırılarının, açık, demokratik, hoşgörülü 

ve çok kültürlü toplumlara yönelik bir saldırı olduğunu; AB’nin bu tür barbar 

eyemlerin faillerini, sponsorlarını ve suç ortaklarını yargı önüne çıkarma ve 

cezalandırma hususunda ABD ile işbirliğinde bulunacağını; 1368 sayılı Güvenlik 

Konseyi kararı temelinde ABD’nin karşılığının meşru olduğunu; Birlik üyelerinin bu 

tür eylemlerde bulunmaya hazırlandığını; bu eylemlerin hedeflenmesinin gerektiği ve 

bu eylemlerin, teröristleri destekleyen, teşvik eden ve barındıran devletlere karşı da 

yönlendirilebileceğini belirtmiştir.401 

 

                                                 
 400 Statement by NATO Secretary General Lord Robertson, 2 October 2001, (çevrimiçİ)   
http://www.nato.int/docu/speech/2001 /s011002a.htm, 21 Kasım 2008 
401 Conclusions and Plan of Action of the Extraordinary European Council Meeting on 21 September 
2001, SN 140/01, (çevrimiçi), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms-data/docs/pressdata/en/ec/ 
140.en.pdf, 25 Kasım 2008 
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  ABD tarafından askeri harekat başlatıldıktan sonra, 8 Ekim 2001’de, AB Genel 

İşler Konseyi de AB’nin ABD ile tam dayanışmasını ve BM Şartı ve BM Güvenlik 

Konseyi’nin 1368 sayılı kararına ugun olarak ve meşru müdafaa dahilinde 

gerçekleştirilen harekata yönelik samimi desteğini bildirmiş; tüm enformasyonun, 11 

Eylül saldırılarından Usame Bin Ladin ve El Kaide’nin sorumlu olduğunu açıkça ve 

ikna edici bir biçimde gösterdiğini; bir ay sonra ve sürekli baskılara rağmen Taliban 

rejiminin, yargı önüne çıkarılabilmeleri için şüphelileri teslim etmek hususunda 

sorumluluk almayı reddettiğini; El Kaide’nin ve onu destekleyen ve barındıran 

rejimin, şimdi eylemlerinin sonuçlarıyla karşı karşıya geldiğini belirtmiştir.402 

 

19 Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilen AB Konseyi Ghent Zirvesi’nin Sonuç 

Bildirgesi’nde ise AB Konseyi’nin 7 Ekim’de başlayan ve BM Şartı ve BM Güvenlik 

Konseyi’nin 1368 sayılı kararı uyarınca meşru olan askeri operasyonlar için en güçlü 

desteğini teyit ettiğini; amaçlanan harekatın (action), 21 Eylül 2001 tarihli 

Olağanüstü Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi’ndeki sonuçlarla uyumlu olduğu 

bildirilmiştir.403 

 

Amerikan Devletleri Örgütü de 21 Eylül 2001 tarihli kararında, 11 Eylül terör 

eylemlerinin, tüm Amerikan devletlerine yönelik bir saldırı olduğunu ve 

Amerikalararası karşılıklı yardım andlaşması ve kıtasal dayanışma ilkesine uygun 

olarak, Rio Andlaşması’na taraf olan tüm devletlerin, bu tür eylemlere ve herhangi 

bir Amerikan devletine karşı herhangi benzer saldırı tehditine yanıt vermek  ve 

kıtanın barış ve güvenliğini muhafaza etmek için etkin karşılıklı yardım 

sağlayacağını bildirmiştir.404 

 

                                                 
402 General Affairs, 12330/01 (Presse 337-G), 2372nd Council meeting, 8 and 9 October 2001, p.1, 
(çevrimiçi),  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms-data/docs/pressdata/en/gena/12330.en1.pdf, 
25 Kasım 2008 
403Declaration by the heads of state or government of the European Union and the president of the 
commission, Follow-up to the September 11 attacks and the fight against terrorism, SN 4296/2/01 Rev 
2, 19 October 2001, p.1, (çevrimiçi) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms-data/docs/press 
data/en/ec/ACF7BE.pdf, 28 Kasım 2008 
404 OEA/SER.F/II.24,RC/24/RES.1/01, 21 september 2001 
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  ABD’nin askeri harekatı başladıktan sonra ise bu kararın uygulanmasını izlemek 

için kurulan komite, doğal olan bireysel ve kolektif meşru müdafaa haklarını 

kullanırken, ABD ve diğer devletler tarafından uygulanan tedbirlerin, Rio 

Andlaşması’na taraf devletlerin tam desteğine sahip olduğunu belirtmiştir.405 

Dolayısıyla 34 üyeli Amerikan Devletleri Örgütü de ABD’nin meşru müdafaa 

hakkına sahip olduğunu açıkça bildirmiştir. 

 

 10 Ekim 2001’de İslam Konferansı Örgütü’nün Katar’daki zirvesine katılan 56 

devlet de ABD ve Birleşik Krallık tarafından Afganistan’a yapılan  askeri harekatı 

eleştirmemiş ve muhalefetlerini, sadece  askeri harekatın Afganistan’ın ötesine 

yayılma teşebbüsü ile sınırlı tutmuşlardır.406 

 

  ABD’nin  baş müttefiki olan Birleşik Krallık’ın yanı sıra Avustralya, Kanada, Çek 

Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve Türkiye kara birlikleri  

sağlama; Gürcistan, Umman, Pakistan, Filipin Cumhuriyeti, Katar, Suudi Arabistan, 

Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan hava sahasını kullanma ve diğer askeri 

kolaylıkları sağlama teklifinde bulunmuş; Çin, Mısır ve Rusya’da açıkça harekatı 

onaylamıştır.407  Tüm bu tepkiler ortaya koymaktadır ki uluslararası toplumun büyük 

bir bölümü 11 Eylül eylemlerini silahlı saldırı olarak kabul edip, ABD’nin meşru 

müdafaaya dayanan askeri müdahalesini uygun bulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
405 OEA/SER.F/II.24, CS/TIAR/RES.1/01,16 October 2001, (çevrimiçi) http://www.oas.org/oaspage 
/crisis/follow_e.htm, 28 Kasım 2008 
406 Arai-Takahashi,op.cit.,p.1093 
407 Sean  D. Murphy, « Contemporary Practice of the United States Relating to International Law », 
AJIL, Vol.96, No.4, 2002, pp.237,248 
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 3. 11 Eylül Terör Eylemlerinin Silahlı Saldırının Ratione Materiae 

Bakımından Yorumlanması Üzerindeki Etkisi 
 

 

  Her ne kadar gerek bazı yazarlar gerekse bazı devletler tarafından benimsenmese  

de, silahlı saldırının uluslararası hukuktaki yargısal ölçütünün, Uluslararası Adalet 

Divanı’nın Nikaragua Kararı’nda ortaya konulduğunu söylemek mümkündür. Arai-

Takahashi’nin belirttiği gibi, Divan, bu kararda kuvvet kullanma kavramına ilişkin 

bir görelilik unsuru (element of relativity) ortaya koymuştur.408  

 

 Silahlı saldırı oluşturan kuvvet kullanımının ağır/ciddi biçimleri ile kuvvet 

kullanımının daha az ağır/ciddi biçimleri arasında bir ayrımda bulunulmuştur. 

Kuvvet kullanımının maddi derecesine dayanan bu ayrım, kuvvet kullanımına maruz 

kalan mağdur devletin vereceği reaksiyonu da farklılaştırmaktadır.409 Silahlı saldırı 

oluşturan eylemlerin meşru müdafaa hakkına yol açacağı belirtilirken, silahlı saldırı 

oluşturmayan eylemler karşısında mağdur devletin -içeriği aydınlatılmamakla 

birlikte- karşı tedbirlere başvurabileceği belirtilmiştir. 

 

 Bunun yanı sıra Divan, bir devletin, silahlı grupları silahlandırmasını, eğitmesini, 

teçhiz etmesini; istihbarat, finansal veya lojistik destek ya da diğer destek vermesini;  

başka bir devletin karasularına, içsularına mayın dökülmesini ya da diğer bir devletin 

ülkesinde izinsiz uçuş gerçekleştirilmesini de silahlı saldırı kapsamına sokmamıştır. 

 

  Kararda silahlı saldırının tanımlanmasına ilişkin olarak bir ölçü ve etki testi ortaya 

konmuştur.410 Silahlı saldırı oluşturan eylemlerin, ölçü/boyut ve etki bakımından 

önemli ölçüye/boyuta (significant scale, ampleur particuliere) ulaşan eylemler olması 

gerektiği bildirilmiştir. Silahlı çeteler, gruplar, düzen dışı kuvvetler veya paralı 

askerlerden oluşan devlet dışı aktörler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin, silahlı 

                                                 
408 Arai-Takahashi,op.cit., p.1085 
409 Constantine Antonopoulos, “Force by armed groups as armed attack and the broadening of self- 
defense” NILR,Vol.55, No.2, 2008, p.164 
410 Stahn,op.cit. 



 175

saldırı oluşturabilmesi için bu eylemlerin, düzenli silahlı kuvvetlerin ika edebileceği 

ağırlıkta/yoğunlukta olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Bununla birlikte düzenli 

silahlı kuvvetlerce gerçekleştirilen sınır olayları, ölçüsü/boyutu ve etkisi itibariyle, 

silahlı saldırı olarak nitelendirilmemektedir.  

 

  Dolayısıyla kararda konulan ölçü ve etki testi, silahlı saldırı için önemli ölçü/boyut 

kriteri getirerek, silahlı saldırının ağırlık/yoğunluk koşulu için yüksek bir eşik 

belirlemektedir. Antonopoulos, bunu, silahlı gruplar tarafından kullanılan kuvvetin 

silahlı saldırı oluşturabilmesi için ölçü ve etkileri bakımından büyük 

ağırlıkta/yoğunlukta olması gerektiği olarak yorumlamaktadır.411 

 

 Bunun yanı sıra silahlı saldırı oluşturan bir eylem ika eden silahlı grupların, 

çetelerin, düzen dışı kuvvetlerin veya paralı askerlerin bir devlet tarafından veya 

onun adına, başka bir devlete gönderilmesi veya devletin bu türden bir eyleme 

özlü/önemli/esaslı biçimde müdahil olması/katılması/karışması da kararda silahlı 

saldırı kapsamına sokulmaktadır. 

 

  Bununla birlikte fiilen devlet dışı aktörlerce ika edilen silahlı saldırı oluşturan 

eylemlere, devletin özlü/önemli/esaslı biçimde müdahil olması/karışması/katılması 

için gerekli olan katılım düzeyi ise kararda yeterince açıklığa kavuşmamaktadır. 

Divan, bir devletin, devlet dışı aktörlerin eylemine özlü/önemli/esaslı biçimde 

katılımının da silahlı saldırı oluşturacağını kabul ederken; isyancılara, silah, lojistik 

ve diğer desteğin verilmesinin silahlı saldırı oluşturmadığını bildirerek, silahlı saldırı 

kavramına yönelik oldukça dar bir yaklaşımı benimsemiş; özlü/önemli/esaslı biçimde 

katılımın somut anlamını ayrıntılarıyla açıklamamıştır. 

 

11 Eylül terör eylemlerinden sonra, silahlı saldırının konu bakımından kapsamında 

(ratione materaie) bir değişiklik olup olmadığı hususu, bu nedenle, gerek silahlı 

saldırının yoğunluğu/ağırlığına ilişkin önemli ölçü/boyut kriteri gerekse dolaylı 

                                                 
411 Antonopoulos,op.cit.,p. 164; Taşdemir,op.cit., p.148 
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saldırılar bakımından önem taşıyan özlü/önemli/esaslı biçimde katılım meseleleri 

bakımından önem taşımaktadır. 

 

  Gerek doktrin gerekse bazı uluslararası örgütlerin yaklaşımı incelendiğinde, 11 

Eylül eylemlerinden sonra, terörist eylemlerin silahlı saldırı oluşturabilmesi için 

gerekli olan ölçü ve etki testinin öngördüğü ağırlık/yoğunluk koşulunun 

belirleyicileri olarak, iki faktörün ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan ilki, 

terörist eylemler nedeniyle devletin uğradığı zararın ciddiliği; diğeri ise terör 

eylemlerinin devamlılığıdır.412 

 

  Terörizmle mücadele stratejileri, insan hakları ve uluslararası hukuka ilişkin 

Polgeest Semineri’nin Sonuç Raporu’nda belirtildiği gibi, Divan’ın Nikaragua 

Kararı’nda vermiş olduğu ve bir askeri operasyonun bir silahlı saldırı olarak 

nitelendirilmesinin, bu operasyonun ölçü ve etkisine bağlı olduğuna ilişkin 

rehberliğinin, yeterli olup olmadığı sorgulanmalıdır.413 Raporu hazırlayan uzmanlara 

göre, artık devlet dışı aktörlerin de meşru müdafaa hakkına  başvurulmasına yol 

açacak yeterlilikte bir silahlı saldırı olarak değerlendirilebilen bir ölçüye sahip 

saldırılarda bulunabileceği kabul edilmiş görünmektedir. Terörist eylemler 

bağlamında, bu eylemlerin, bir silahlı saldırı oluşturup oluşturmadığını belirlemek 

için ciddilik düzeyi ve birbirleriyle bağlantılı farklı eylemlerin zaman ve yer 

bakımından kapsanması/yayılması hakkında daha spesifik eşik kriterlerine ilişkin bir 

ihtiyaç olabilir.414 

 

   Stahn ise Nikaragua Kararı’nda ortaya konan  silahlı saldırının ölçüsüne ilişkin 

kuralın gereksiz olduğuna katılmamakta; 11 Eylül eylemlerinin yolladığı mesajın, 

Nikaragua’nın ölümü değil, bilakis Nikaragua’nın yeniden doğuşu olduğunu 

bildirmektedir.415 Terörist eylemler bağlamında ağırlığın/yoğunluğun  önem taşıdığı 

ve hala önem taşıması gerektiğinin altını çizmekte; 11 Eylül eylemlerinin silahlı 

                                                 
412  Stahn,op.cit., p. 860; Taşdemir,op.cit.,p.169 
413 Counter-Terrorism Strategies, Human Rights and International Law: Meeting the Challenges,Final 
Report Poelgeest Seminar, NILR, Vol.54, No.3, 2007, pp.576-577 
 414Ibid. 
415 Stahn,loc.cit. 
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saldırı olarak nitelendirilmesinde, eylemlerin etkisinin,  şüphesiz ki  NATO’yu ve 

Güvenlik Konseyi’ni yönlendiren temel faktörlerden birini oluşturduğunu; 

Nikaragua’da konulan önemli ölçüt koşulunun, sonraki devlet uygulamasıyla 

değiştirildiğini öne sürmenin güç olduğunu  bildirmektedir.416 

 

  Murphy’e göre 11 Eylül olaylarının ölçüsünün, bir silahlı saldırının ölçüsüne 

kesinlikle yakın oluşu, 11 Eylül eylemlerinin bir silahlı saldırı oluşturduğu 

hususunda ikna edici bir argüman sunmaktadır. 11 Eylül eylemlerinin yarattığı 

yıkımın Pearl Harbor saldırısı kadar dramatik olduğunu;  ABD’nin finans 

merkezinde İkiz Kulelerin tamamen yıkıldığını; ABD’nin silahlı kuvvetlerinin 

komuta merkezinin ciddi zarara uğradığını; olaylardaki ölü sayısının Pearl 

Harbour’dakinden daha kötü olduğunu; bir gün içinde ABD’nin aynı ölçüde verdiği 

ölümleri bulmak için Amerikan İç Savaşı’na geri dönülmesi gerektiğini 

bildirmektedir. Olayların yankılarının da ciddi olduğunu, ABD’nde yoğun bir 

korkuya yol açtığını; sivil hava trafiğini geçici olarak durdurduğunu; New York  

Borsası’nın altı gün kapanmasına yol açtığını eklemektedir.417 

 

  Wouters ile Naert de 11 Eylül eylemlerinin kapsamı ile sivil uçağın failler 

tarafından açıkça bir silah olarak kullanımı değerlendirildiğinde; bu saldırıların, 

kesinlikle bir silahlı saldırı için gerekli olan ölçüye ulaştığı görüşündedir.418  

Rogers’a göre de mevcut saldırının, onu geçmişteki terör eylemlerinden tamamıyla 

farklı bir düzeye oturtan bütün ölçüsü (sheer scale) dikkate alındığında, olağan dışı 

silahların kullanımına rağmen, meşru müdafaa hakkını doğuran bir silahlı saldırıya 

karşılık geldiği ileri sürülebilir.419 

 

                                                 
416 Ibid. 
417 Murphy,op.cit.,p.47 
418  J.Wouters, F.Naert, « Shockwaves through International Law after 11 September : Ffinding the 
Right Responses to the Challenges of International Terrorism », Legal Instruments in the Fight 
against International Terrorism :A Transatlantic Dialogue, Ed. By. C.Fijnaut, J.Wouters, F. 
Naert, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, p.456 
419 A.P.V. Rogers, “Terrorism and the laws of war: September 11 and its aftermath”, (çevrimiçi) 
http://www.crimes of war.org/expert/attack-apv.html  (21 Mayıs 2009) 
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  Schmitt ise silahlı saldırıların, terörist örgütlerçe yönetilebileceğine ilişkin 

toplumsal bir konsensusun artık var olur gözüktüğünü; bir silahlı saldırı 

oluşturabilmek için ölçü ve etkinin önemli olması gerektiğini; bununla birlikte 

birbiriyle bağlantılı bir saldırılar serisinde, bu önemin, kümülatif bir hesap sonucu 

ortaya çıktığını bildirmektedir. Bu kümülatif hesabın biraz belirsiz bir standart 

olmakla birlikte, saldırıyı yöneten örgütün niteliği ve imkan ve kapasitesi,  

yaralanmaya ve fiziksel zarara neden olma derecesi veya eylem önlenmiş ya da diğer 

bir şekilde başarısızlığa uğramış ise yaralanma veya fiziksel zarara yol açabilme 

derecesi; saldırının daha önceki saldırılarla bağlantısı ve saldırıyı yönetirken 

kullanılan yöntem ve araçlar gibi faktörlerin değerlendirilmesiyle ilgili olduğunu 

belirtmektedir.420 

 

   Terörist eylemin silahlı saldırı oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinde esas 

alınması gerektiği belirtilen eylemlerin devamlılığı kriteri, doktrinde daha önce de 

varolan, olayların toplamı teorisine dayanmaktadır. Rowles’a göre büyük ölçekli ve 

devam eden terör saldırıları, meşru müdafaa kapsamında kuvvet kullanımına yol 

açabilir fakat münferit bir saldırı, kuvvet kullanımını haklı kılmayacaktır.421   

 

   Cassese’ye göre de uluslararası hukuk, terörist eylemleri bir silahlı saldırı olarak 

nitelendirmek için söz konusu eylemlerin, izole edilmiş veya münferit saldırılardan 

ziyade, şiddet içeren terörist eylemin devam eden bir parçası olmasını talep etmekte ; 

münferit ve küçük saldırılar, meşru müdafaa çerçevesinde kuvvet kullanımı gibi 

ciddi bir yanıtı gerektirmemektedir.422 

 

   Shah ise izole edilmiş bir terör saldırısının, teröristlere karşı kuvvet kullanımı için 

bir sebep oluşturmayabileceği argümanına katılmamakta; 11 Eylül eylemlerini de 

devam eden bir saldırı modelinin bir parçası olarak değerlendirmemektedir.423  11 

Eylül 2001 örneğinde olduğu gibi, tek bir saldırının, bir silahlı saldırı olarak 
                                                 
420  Schmitt.,op.cit., p.64 
421 James P. Rowles, “Military Responses to Terrorism : Substantive and Procedural Constraints in 
International Law”,American Society of International Law Proceedings, Vol.81, 1987, pp.307-317 
422 Cassese, “International Community’s Legal Response to Terrorism”, op.cit., p.596 
423 Niaz A. Shah, “Self-defence, Anticipatory Self-defence and Pre-emption: International Law’s 
Response to Terrorism, Journal of Conflict & Security Law, Vol.12, No.1, 2007, p. 107 
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nitelendirilebileceği durumların var olduğunu ve kesinlikle varolacağını belirterek; 

bu eylemlerin - 80’lerin sonlarında görüşlerini açıklayan Rowles ve Cassese gibi 

hukukçular dahil olmak üzere- yazarları farklı düşünmeye mecbur edebileceğini 

bildirmektedir.424 

 

   Olayların toplamı teorisi, münferit olarak ele alındığında sadece kuvvet 

kullanımına ilişkin kuralların ihlali olarak değerlendirebilen bir seri eylemi, 

niceliksel olarak, bir silahlı saldırıya dönüştürmek için kullanılan bir teoridir.425 Buna 

göre bir seri küçük saldırının (assault) bütünsel olarak ağırlığı/yoğunluğu ele alınıp, 

bunların bir silahlı saldırıya ulaştığına karar verilebilir.426 Her biri münferit  olarak 

değerlendirildiğinde küçük bir kuvvet kullanımı oluşturan bir seri terör saldırısı ile 

karşı karşıya kalan devletin hakkı da, bu saldırıların bütünü ele alınarak 

değerlendirilmelidir.427 

 

  Bu münferit küçük saldırıların,  geriye doğru bir zaman dilimi içindeki hareket seyri 

değerlendirilerek, bunların mağdur devlete karşı devam eden bir silahlı saldırı 

oluşturduğu ileri sürülmektedir.428 Meşru müdafaa hakkını geniş yorumlayan bu 

teoride, terör eylemleri arasındaki kesintiler, saldırının sona erdiği şeklinde değil; 

eylemi gerçekleştirenlerin, sonraki yeni bir eylem için en uygun zamanı beklediği bir 

taktik meselesi olarak ele alınmakta ve saldırıya karşı meşru müdafaa gerekliliği 

devam etmektedir.429 Eğer bir dizi saldırı gerçekleşmişse ve mağdur devlet, daha çok 

saldırının gelecekte planlandığına ilişkin ikna edici kanıtlara sahip bulunuyorsa ; 

saldırılar arasından zaman geçse de mağdur devletin, meşru müdafaa hakkına sahip 

olduğu ileri sürülmektedir.430 

                                                 
424  Shah,op.cit.,p.108 
425 Tarcisio Gazzini « The Rules on The Use of Force at the beginning of the XXI Century », Journal 
of Conflict & Security Law, Vol.11, No.3, 2006, p.330 
426 Dinstein, War,agression and self defense, op.cit. ,p.182 
427  Rainer Grote, «Between Crime Prevention and the Laws of War : Are the Traditional Categories 
of International Law adequate for Assesing the Use of Force against International Terrorism » 
Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty ?, Ed. By. 
Christian Walter , Silja Vöneky, Völker Röben, Frank Schorkopf, , Berlin, Springer, 2004, ,p.965 
428 Taşdemir, op.cit.,p. 169  
429 Topal,op.cit.,p.124 
430 Mary Ellen O’Connell, “Lawful responses to terrorism”, (çevrimiçi) http://jurist.law.pitt.edu/fo 
rum /forumnew30.htm, 30 Mayıs 2009 
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 11 Eylül eylemlerinin de bu bağlamda ele alınması gerektiği, 1993’te Dünya Ticaret 

Merkezi’nin bombalanması, 1998’de Nairobi ve Kenya’daki ABD elçiliklerinin 

bombalanması, 2000’de USS Cole gemisine yapılan saldırı gibi terör eylemlerinin El 

Kaide tarafından gerçekleştirilen devam eden bir saldırı zincirinin parçası olduğu 

ileri sürülmüştür.431 

 

 Nikaragua Kararı’nda Divan, Honduras ve Kosta Rika devletlerinin ülkelerine 1982, 

1983 ve 1984 yıllarında vuku bulan birtakım sınır ihlallerinin, Nikaragua 

Hükümeti’ne izafe edilebilir olduğunu kabul etmiştir. Bununla birlikte şu tespitte 

bulunmuştur432 :  

 

 “...Bununla birlikte bu ihlallerin koşulları ve olası saikleri ile ilgili Divan’da pek az bilgi 
mevcuttur. Bu durum, fiillerin, hukuki amaçlar bakımından, tek başına veya kolektif olarak, 
Nikaragua’nın bu devletlerin birine veya her ikisine karşı bir silahlı saldırısı olarak 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine karar vermeyi güçleştirmektedir”  
 
 

 Dolayısıyla Divan, kararda, olayların toplamı teorisini kategorik olarak dışarıda 

bırakmamaktadır. Bir dizi terörist saldırının, devam eden tek bir saldırı olarak 

değerlendirilmesine ilişkin argümanın olabilirliği, Divan tarafından da kabul edilmiş 

gözükmektedir.433  Nabati’ye göre kararda konulan önemli ölçüt standartından ötürü, 

düşük yoğunluklu bir saldırı, silahlı saldırı için gerekli olan yüksek eşiğe 

ulaşamayabilecektir.Ancak tekrar eden terörist saldırıların kümülatif etkisi, doğrudan 

önemli ölçütteki bir saldırıya ulaşabilir.434 Keza Green de Nikaragua Kararı’nda 

olayların toplamı teorisinin zımnen kabul edilmiş olduğunun öne sürülebileceği 

görüşündedir.435 

 
                                                 
431 Ruth Wedgwood, « Al Qaeda, Terrorism and  Military Commissions », AJIL, Vol.96, No.2, 2002, 
p.330  
432 I.C.J Reports 1986, p.120, par.231 
433 Wouters and Naert, op.cit., pp.438-439 ; Taşdemir,op.cit., p.170 
434 Mikael Nabati, « International Law at a Crossroads : Self-Defence, Global Terrorism and 
Preemption (A Call to Rethink the Self Defense Normative Framework), Transnational Law & 
Contemporary Problems, Vol. 13, No.2, 2003, p.780 
435 James A. Green, “The Oil Platforms Case: An Error in Judgement?, Journal of Conflict & Secu 
rity Law, Vol.9, No.3, 2004, p.382 
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  Divan 2003 tarihli Petrol Platformları Kararı’nda İran’ın eylemlerinin bir silahlı 

saldırı oluşturmadığına karar verirken şu tespitte bulunmuştur : « kümülatif olarak 

alınsa dahi… bu olaylar, Divan’a, ABD’ne yönelik bir silahlı saldırı oluşturuyor 

olarak gözükmemektedir. »436 Dolayısıyla bu kararda da silahlı saldırı oluşturup 

oluşturmadıklarını belirlerken, eylemlerin kümülatif etkisini değerlendirebileceğini 

bildirmektedir. Divan’ın karardaki bu tespitini bazı yazarlar, ilkesel olarak, olayların 

toplamı teorisinin geçerliliğinin açıkça kabulü olarak yorumlamaktadır.437 

 

Divan, 2005 tarihli Demokratik Kongo Cumhuriyeti Uganda’ya Karşı Kararı’nda da 

önündeki kanıtlara dayanarak, söz konusu saldırı serisi kümülatif karakterde 

değerlendirilse dahi, saldırıların hala Kongo’ya isnat edilemez olduğunu 

belirtmiştir.438 

 

  Dolayısıyla Divan’ın Nikaragua Kararı’nda ortaya koymuş olduğu kümülatif etkiye 

ilişkin yaklaşımının, daha sonraki kararlarca da teyit edildiğini söylemek 

mümkündür.439 Bu da ortaya koymaktadır ki 11 Eylül terör eylemleri sonrasında, 

Divan’ın Nikaragua Kararı’ndaki yaklaşımını ortadan kaldırmadan,  devam eden bir 

terör eylemi dizisinin parçasını oluşturan, daha küçük ölçekli terör saldırılarının bir 

silahlı saldırı oluşturabileceği ileri sürülebilir.440   

 

  Olayların toplamı teorisi, potansiyel olarak, terör eylemleri karşısında meşru askeri 

yanıtlara izin veren faydalı bir araç olarak görülebilmekle birlikte, bu teorinin Divan 

tarafından kabülü, daha zor soruları da ortaya koyacaktır.441 Belirlenmesi gereken 

ana sorun, sınırın nerede çizileceğidir. Bir silahlı saldırı oluşturabilmesi için ne kadar 

küçük saldırının gerekli olduğu gibi soruların yanıtlanması gereklidir. Bazı yazarlar, 

kuralın, münferit veya küçük ölçekli saldırıların bir silahlı saldırı oluşturmayacağı 

                                                 
436 ICJ, Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgement, I.C.J. 
Reports 2003, pp.191-192, par. 64 
437 Green,loc.cit. 
438 ICJ, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the 
Congo v. Uganda), Judgement, I.C.J. Reports  2005. 
439 Wouters, Naert, loc.cit 
440 Stahn,op.cit.,p.861 
441 Green ,loc.cit. 
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yönünde belirginleşmekte olduğunu ileri sürmekle birlikte ; diğerleri, münferit bir 

saldırının da ölçeği dikkate alındığında silahlı saldırı oluşturabileceği 

görüşündedir.442 Dolayısıyla 11 Eylül sonrasında, kümülatif etki kriteri, silahlı 

saldırının konu bakımından kapsamının (ratione materiae) belirlenmesinde önem 

kazanan bir kriter olmakla birlikte içeriğinin daha fazla aydınlatılması şarttır. 

 

   Divan kararları incelendiğinde, Nikaragua Kararı’nda bildirilen, kuvvet 

kullanımının ağır/ciddi biçimleri ile daha az ağır/ciddi biçimleri arasında konulan 

ayrımın, daha sonraki kararlarda da benimsendiği görülmektedir. Silahlı saldırı 

oluşturan eylemlerin tespiti açısından önemli olan kuvvet kullanımının maddi 

derecesine ilişkin bu ayrım, Divan’ın 2003 tarihli Petrol Platformları Kararı’nda da 

onaylanmıştır.443 

 

   Divan, ABD’nin bireysel meşru müdafaa hakkını kullanarak, İran’ın petrol 

platformlarına saldırmasının hukuki olduğunun ortaya konması için ABD’nin 

kendisine yapılmış olan saldırılardan İran’ın sorumlu olduğunu ve bu saldırıların 

Şart’ın 51. maddesi anlamında silahlı saldırı olarak nitelendirilen ve kuvvet 

kullanımına ilişkin örf ve adet hukukunda anlaşılan bir niteliğe sahip olduğunu 

göstermesi gerektiğini bildirmektedir. Divan, Nikaragua Kararı’na atıfta bulunarak, 

bu kararda Divan’ın gözlemlediği üzere, bir silahlı saldırı oluşturan kuvvet 

kullanımının en ağır biçimlerinin, diğer daha az ağır biçimlerinden ayırt edilmesinin 

gerekli olduğunu belirtmektedir.444 

 

  Kararın başka bir paragrafında da belirtilen olayların, Divan’a,  Divan’ın Nikaragua 

Kararı’nda nitelendirdiği kuvvet kullanımının en ağır biçimi türünde, ABD’ne 

yönelik bir silahlı saldırı oluşturuyor olarak görünmediği belirtilmektedir.445 Divan, 

bunun yanı sıra tek bir askeri geminin mayınlanmasının, doğal olan meşru müdafaa 

hakkına yol açmak için yeterli olabileceği ihtimalini dışarıda bırakmamakla birlikte, 

                                                 
442 Stahn, loc.cit.; Taşdemir,loc cit; Shah,op.cit.,p.108 
443 Antanapoulos,op.cit.,pp.164,165; Wouters and Naert, op.cit., p.430;  Natalino Ronzitti, « The 
Expanding Law of Self-Defence », Journal of Conflict & Security Law, Vol.11, No.3, 2006, p.351 
444 I.C.J. Reports 2003, p.187, par. 51 
445 Ibid,p.192, par.64  
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bu vakadaki mayın saldırısının, bir silahlı saldırı oluşturduğu görüşüne 

varamamaktadır.446  

 

   Gomez-Robledo’ya göre Divan, tek bir askeri geminin mayınlanmasının meşru 

müdafaa hakkının kullanılması için yeterli olabileceğini dışarıda bırakmayarak, 

kuvvet kullanımına ilişkin Nikaragua Kararı’nda yaptığı ayrımdan vazgeçtiği 

izlenimini vermiştir.447 Bu ihtimalin dışarıda bırakılmaması, daha az şiddet ağırlığına 

sahip hukuka aykırı eylemin, silahlı saldırı olarak nitelendirilmesine izin veren bir 

meşru müdafaa hakkının gelişimi ile karşı karşıya olduğumuza ve yürürlükteki 

rejimin esnekleşmesini ileri sürebileceğimize dair bir izlenim bırakabilmektedir. 

Bununla birlikte Gomez-Robledo -karardaki kuvvet ayrımına ilişkin paragraflara 

atıfta bulunarak- durumun hiç de öyle olmadığını; Divan’ın, kararda aksine 

Nikaragua Kararı’ndaki içtihadını teyit ettiğini belirtmektedir.448 

 

   Green de Nikaragua Kararı’ndaki birçok unsurun, özellikle silahlı saldırı 

yorumunun, 1986’dan beri eleştiri konusu olduğunu ; buna  rağmen Divan’ın bu 

kararındaki potansiyel aksaklıkları ve tutarsızlıkları düzeltmek için hiçbirşey 

yapmadığını ; Nikaragua Kararı’nın basit bir teyidinin ise yetersiz gözüktüğünü 

bildirmektedir.449 Dolayısıyla Petrol Platformları Kararı’nda Divan’ın, Nikaragua 

Kararı’nda meşru müdafaa için belirlenen koşulları teyit ederek, meşru müdafaa 

hakkının dar bir yorumunu benimsediği söylenebilir.450 

 

  Nikaragua Kararı’nda bir devletin silahlı grupları silahlandırması, eğitmesi, teçhiz 

etmesi; istihbarat, finansal veya lojistik destek ya da diğer destek vermesinin, silahlı 

saldırı kapsamına sokulmaması, doktrinde ve muhalefet mütalaalarında eleştilere 

                                                 
446 Ibid, p.196, par. 72 
447 Juan Manuel Gomez-Robledo, “L’avis de la C.I.J sur les consequences juridiques de l’edification 
d’un mur dans le territoire palestinien occupe: Timidité ou prudence ?”, R.G.D.I.P, Tome CVIX, N.3   
2005, p.329 
448 Loc.cit. 
449 Green,,op.cit.,p.378 
450  Natalia Ochoa-Ruiz, Esther Salamanca-Aguado, “Exploring the limits of international law relating 
to the use of force in self defense” EJIL, Vol.16, No.3, 2005, p.522 ; Djamchid Momtaz, “Did the 
Court miss an oppurtunity to denounce the erosion of the principle prohibiting the use of force ?”, The 
Yale Journal of International Law, Vol.29,No.2, 2004, p.313 
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hedef olmuştur. Silahlı saldırı tanımının, bir devletin kasıtlı olarak uluslararası 

teröristleri barındırmasını içerecek şekilde yorumlanması gerektiği, 11 Eylül 

öncesinde de ileri sürülmüştür.451   

 

 11 Eylül terör eylemlerinden sonra da meşru müdafaa hukukunun, artık Nikaragua 

kararında belirlenen düzeyde kalmaması gerektiği; devletin sorumluluğuna ilişkin 

kabul edilmiş olan standartların (devletin sorumluluğuna ilişkin izafe rejiminin), 

terörizme karşı mücadelenin spesifik ihtiyaçlarına uyum sağlaması için esnetilmesi 

gerektiği ileri sürülmüştür.452 Kanımızca da artık uluslararası barış ve güvenliğe 

yönelik önemli tehditlerden biri hale gelen terörizm karşısında, silahlı grupların 

silahlandırması, eğitilmesi, teçhiz edilmesi, lojistik destek ya da diğer destek 

verilmesi hususunda, silahlı saldırının konu bakımından kapsamı tekrar gözden 

geçirilmeli ve bu konuda  yeni bir yaklaşım benimsenmelidir. Özellikle 

silahlandırma, lojistik ve diğer destekten oluşan, teröristlere yönelik bu üç tür 

yardımın, kategorik olarak silahlı saldırı kapsamı dışında tutulması fazlasıyla 

geniştir.453 

 

   Bu konuda yeni bir yaklaşımın benimsenmesi gerekli olmakla birlikte, bunun 

uluslararası toplumca kabul edilmiş hukuki standartlar çerçevesinde gerçekleşmesi 

şarttır. Zira aksi halde devletlerin benimsediği tek taraflı yaklaşımlar, uluslararası 

barış ve güvenliğe yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak yerine, silahlı çatışmaları 

arttırıcı bir işlev görerek, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit 

oluşturacaktır. 

 

  11 Eylül eylemleri sonrasında ABD’nin benimsediği « barındırma ve destekleme 

doktrini » de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bu doktrin çerçevesinde bir devletin 

sadece terör eylemlerini tolere etmesi, silahlı saldırı olarak değerlendirilmektedir. 

Buna göre silahlı saldırı oluşturması için bir devletin özellikle belirli bir terörizm 
                                                 
451 Gregory M. Travalio, “Terrorism, International Law and The Use of Military Force”,Wisconsin 
International Law Journal,Vol.18, No.1, 2000, pp.155-159; Ruth Wedgewood, “Responding to 
terrorism: The strikes against bin Laden”,The Yale Journal of International Law, Vol.24, No.2, 
1999, pp.565-566 
452 Grote,op.cit., p.965; Stahn, op.cit., p. 870 
453 Stahn, loc.cit. 
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eylemini desteklemesi veya onaylaması gerekmemekte ; bu tür faaliyetlerin sadece 

genel olarak tolere edilmesi veya teşvik edilmesi de silahlı saldırı oluşturması için 

yeterli olabilmektedir.454 

 

  Maogoto’nun belirttiği gibi diğer devletlerin ülkesinde şiddet eylemleri işleyen 

grupları barındıran devletlerin, diğer devletlere karşı  silahlı saldırıda bulunduğu 

kabul edilerek , 51. maddedeki silahlı saldırı kategorisinin oldukça geniş ve 

sınırlanmamış bir hale sokulması, uluslararası toplumun menfaatine yönelik bir 

zorunluluk değildir.455 Silahlı saldırının geniş bir biçimde, teröristleri barındırmayı 

içerecek şeklilde yorumlanması, askeri kuvvetlerin sert/şiddetli bir biçimde 

kullanılmasını çok kolayca haklı kılabilecektir.456 

 

   İçinde bulunduğumuz dünyada, terörizmin artan imkanları karşısında, devletlerin 

kendilerini korumasını sağlayacak şekilde silahlı saldırı tanımının geniş bir 

yorumunun yapılması gerektiği ileri sürülebilir. Ancak terör eylemlerinden sorumlu 

olanlara karşı devletlerin  yeterli ve kabul edilmiş ölçütler olmaksızın silahlı kuvvet 

kullanması tehlikeli bir emsal teşkil edecektir.457 

 

 Ruys ve Verhoeven’ın belirttiği gibi, daha geniş bir “ yardım ve teşvik” testi 

uygulanarak, Nikaragua’da belirlenen önemli/özlü/esaslı biçimde katılım kavramı 

yeniden yorumlanabilir.458 Yardım ve teşvik kavramı, Nikaragua Kararı’nda özel 

gruplara destek olarak öngörülenden daha geniş/fazla faaliyetleri içerdiği ve aynı 

zamanda devletin kastını da hesaba kattığı için üzerinde düşünülebilinir. Bu görüşe 

göre eğer devlet barındırma yoluyla devlet dışı aktörlerce gerçekleştirilen saldırılara 

önemli/esaslı biçimde katkıda bulunuyorsa ve bu durumun farkındaysa, devlet dışı 

aktörleri barındıran devletlere karşı meşru müdafaa hakkı söz konusu olabilecektir. 

Yalnız bu durum, dışarıda saldırıların işlenmesine yardım etmeyip, örneğin 

                                                 
454 Mark Baker, “Terrorism and the Inherent Right of Self Defense-A Call to amend article 51 of the 
United Nations Charter”, Houston Journal of International Law,Vol.10, No.1, 1987,p. 25 
455 Maogoto,op.cit. ,p.438 
456 Ibid. 
457 Ibid. 
458 Ruys,Verhoen,op.cit., p.315 
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kovuşturmadan/yargılamadan kaçması için bir özel kişiyi barındıran bir devletin 

durumundan ayırt edilmelidir.459 

 

   Stahn da teröristleri barındıran devletlere karşı bir meşru müdafaa hakkının 

bulunduğu savını çok geniş bulmakta ve bu doktrinin kapsamına farklı durumların da 

girebileceğini işaret etmektedir. Ona göre saldırının başlatıldığı veya yönetildiği, bir 

başka devletin ülkesinde bulunan terör üslerine karşı mağdur devletin, askeri 

harekatta bulunması daha az tartışmalı/sorunlu bir öneriyken;  saldırıyı başlatan 

teröristlerin barındığı fakat silahlı saldırının hazırlanma alanı olmayan bir diğer 

devletteki terör üslerine karşı mağdur devletin askeri harekatta bulunma hakkının 

olup olmadığının belirlenmesi daha güçtür.460  

 

    Barındırma doktrini kapsamında yanıtlanması en zor soru ise ilk saldırı ile ilişkili 

olmayan ama mağdur devlete mevcut bir tehdit oluşturan, bir diğer devletteki terör 

üslerine karşı mağdur devletin, silahlı kuvvet kullanma hakkına sahip olup 

olmamasıdır ki ABD’nin Ulusal Güvenlik Strateji’sinde daha da geniş kapsamlı 

olarak yer aldığı üzere, ulusal güvenliğe yeterli bir tehdit oluşturan eylemlere karşı 

önleyici askeri müdahaleyi de içinde barındırmaktadır.461 

 

    Dolayısıyla bu doktrinin kapsamına giren farklı durumlar değerlendirildiği 

takdirde uluslararası güvenlik üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği  

görülmektedir. Silahlı saldırının dar bir yorumu kadar, geniş bir yorumunun da 

uluslararası barış ve güvenlik üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilmesi mümkündür.   

    

   Bu nedenle, silahlı saldırının konu bakımından kapsamı (ratione materiae) 

hususunda, devletlerin tek taraflı yaklaşımları yerine, uluslararası toplumca kabul 

edilen hukuki kriterler benimsenmesi yoluna gidilmelidir. Aksi halde hukukun 

üstünlüğü üzerine temellendiren uluslararası hukuki sistemin, güçler dengesince 

                                                 
459 Ibid., pp.316,317 
460 Stahn,op.cit.,pp.865-866 
461 Ibid.,p.867 
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yönlendirilen bir sisteme dönüşmesi söz konusu olabilecektir.462  Mevcut durumda, 

Uluslararası Adalet Divanı kararlarından, silahlı saldırının konu bakımından 

kapsamına ilişkin Nikaragua Kararı’ndaki ölçütün, silahlı saldırıya ilişkin 

benimsenen dar yorumun değiştiğine dair bir sonuca varılamamaktadır.   

 

   Nikaragua Kararı sonrasında da aydınlanmayan ve 11 Eylül sonrasında da halen 

tartışılmakta olan bir diğer sorun ise silahlı saldırının mağdurudur. Şart’ın 51. 

maddesinde, “BM üyelerinden birinin silahlı saldırıya hedef olması durumunda.” 

ifadesine yer verilerek ; bir silahlı saldırının, BM üyesi bir devlete karşı 

gerçekleştirilmesi gerektiği ortaya konmaktadır.  

 

 Silahlı saldırının yalnızca o devletin ülkesel bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına mı 

yönelik olduğu  veya bir devletin diplomasi temsilciliklerine, ülke dışındaki 

vatandaşlarına, bunların mülklerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin de silahlı saldırı 

olarak değerlendirilip değerlendirilememesi hususu hala tartışılmaktadır. Bir devletin 

ülkesel bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına yönelik eylemlerin silahlı saldırı 

oluşturduğu konusunda bir uzlaşma bulunmakla birlikte, diğer konular hala açıklığa 

kavuşmamıştır. 

 

 Diplomasi temsilciliklerine karşı işlenen terör eylemlerinin, silahlı saldırı olarak 

değerlendirilebileceği görüşünü destekleyen uygulamalar bulunmaktadır. 

Uluslararası Adalet Divanı, 1979 yılında İranlı öğrencilerin Tahran’daki ABD 

büyükelçiliğini işgali olayında silahlı saldırı kavramına atıfta bulunmuştur.463 

1998’de Kenya ve Tanzanya’daki ABD elçiliklerine karşı gerçekleştirilen terör 

eylemlerine  karşı ABD’nin meşru müdafaa hakkını ileri sürerek,  Afganistan’a ve 

Sudan’a karşı gerçekleştirdiği operasyonu da birkaç devlet dışında açıkça kınayan 

olmamıştır.464 

 

                                                 
462 Ibid., p.869 
463 Bununla birlikte Ronzitti vb bazı yazarlara göre Divan’ın bu işgal olayını 51.maddedeki silahlı 
saldırı ile eşitleyip etmek istemediği kesin değildir. Ronzitti,op.cit.,p.350 
464 Libya, Irak ve Pakistan açıkça kınamıştır. Taşdemir,op.cit.,p.189  
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 Kişilere karşı gerçekleştirilen saldırıların, o kişilerin vatandaşları oldukları devlete 

karşı gerçekleşmiş bir saldırı oluşturup oluşturmayacağı sorusu ise doktrinde 

tartışmalıdır. Bowett, devletin düşmanca saldırıdan, ülkesel yetkisi altında bulunan 

vatandaşlarını ya da diğer kişileri koruyabileceğinden şüphe edilmemesi gerektiğini 

belirtmektedir.465 Benvenisti’ye göre de her devletin, kendi vatandaşlarına, diğer 

devletlerin zarar vermesini önleme görevi bulunmaktadır. Bir devlet bu 

yükümlülüğünü ihlal ederse, mağdur devlet, vukuu muhakkak/yakın zamanda 

gerçekleşecek saldırıları önlemek için karşılık verme hakkını da içeren meşru 

müdafaa ilkesine başvurabilir.466  

 

     Ronzitti ise ülke dışındaki vatandaşları korumak adına müdahalede bulunmanın, 

bir meşru müdafaa doktrininden ziyade, BM Şartı’nın yürürlüğe girmesinden sonra 

da varlığını sürdüren otonom bir hakka (autonomous right) dayandığını 

belirtmektedir.467 Stahn, açıkça tanımlanmış niceliksel bir eşiğin bulunmamasından 

dolayı bireylere karşı gerçekleştirilen saldırıların, bir silahlı saldırı olarak 

nitelendirilebilmesine ilişkin en iyi değerlendirme yönteminin, eylemin amaç ve 

etkisini incelemek olduğu görüşündedir.468  

 

   Buna karşın Gray yalnızca ABD, İsrail, Birleşik Krallık ve Belçika gibi birkaç 

devletin ülke dışındaki vatandaşları koruma hakkını kabul ettiğini bildirmektedir.469 

Müller de saldırının tanımına ilişkin Genel Kurul Kararı’nda, ülke dışında bulunan 

vatandaşlara karşı gerçekleştirilen terörist saldırıların, saldırı eylemi olarak 

tanımlanmadığına işaret etmektedir.470 

 

    Dolayısıyla her ne kadar Divan, Nikaragua Kararı’nda, silahlı saldırı oluşturan 

eylemlerin niteliği konusunda artık bir genel uzlaşmanın var olduğunu belirtmişse de, 

silahlı saldırının konu bakımından kapsamına (ratione materiae ) ilişkin tartışmalar 

                                                 
465 Derek W. Bowett, Self Defence in International Law, 1958, p.87 : Aktaran  Stahn, op.cit., p.853 
466 Eyal Benvenisti,(çevrimiçi) http://www.crimesofwar.org/expert/attack-eyal.html, 20 Haziran 2008 
467 Ronzitti,op.cit., p.354 
468 Stahn, loc.cit. 
469 Christine Gray, International Law and Use of Force,Oxford, 2000, pp.108-109: Aktaran Duffy 
op.cit.,p.152 
470 Müler,op.cit.,p.251 
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hala devam etmektedir. BM’in temel yargısal organı olan Divan’ın görevlerinden 

birinin, uluslararası ilişkilerdeki kuvvet kullanımını hukuki olarak sınırlandırmak 

olduğu ileri sürülebilir.471  

 

  Bununla birlikte Nikaragua Kararı’nda konulan hukuki sınıra ilişkin halen devam 

etmekte olan tartışmalar, bazı yazarların, bu genel uzlaşmayı ütopik bir hayal olarak 

nitelendirmesine yol açmaktadır.472 Bu nedenle, BM’e üye devletlerin, BM Genel 

Kurulu’nca kabul edilen saldırı tanımını da değerlendirerek, silahlı saldırının tanımı 

üzerinde çalışmaya başlamasının artık vaktinin gelmiş olduğuna ilişkin görüş giderek 

önem kazanmaktadır.473 

 

 

 

4. 11 Eylül Terör Eylemlerinin Silahlı Saldırının  Ratione Personae 

Bakımından Yorumlanması Üzerindeki Etkisi 

 
 

  11 Eylül’den sonra, bugüne kadar, sadece devletlerle sınırlı tutulan, silahlı saldırı 

kavramının aktör/kişi bakımından kapsamının (ratione personae), devlet dışı aktörleri 

de kapsayacak şekilde genişlediği ileri sürülmüştür.  Devlet dışı aktörlerin silahlı 

saldırı gerçekleştirmesi hususu, doktrinde oldukça tartışmalıdır. Yazarların bir 

bölümü, silahlı saldırı kavramının, geleneksel olarak, sadece devletlerin eylemlerini 

kapsadığını belirtmektedir. 11 Eylül öncesi dönemde, silahlı saldırının, sadece 

devletten kaynaklanabileceği görüşü hakimdir.474 

                                                 
471 Divan Başkanı Nagendra Singh, Nikaragua Kararı’ndaki ayrı görüşünde bunu ileri sürmüştür. I.C.J 
Reports 1986 ,p.153 
472 Ruys,Verhoen, op.cit, p.320 
473 Ibid. 
474 Luigi Condorelli, “Les attentats du 11 septembre et leurs suites: ou va le droit international ?”, 
Revue Général de Droit International Public, Tome 105, N.4, 2001, p.838; Cassese, “Terrorism is 
also Disrupting..’,op.cit., p.995; Cassese,“The International Community’s Legal Response to 
Terrorism » op.cit., p.597 ;Gaja,loc.cit; Myjer,White,op.cit.,p.7 ; Corten &Dubuisson, op.cit., pp.55-
56; Kirsten Schmalenbach, “The Right of Self-Defence and the ‘War on Terrorism’ One Year After 
September 11” German Law Journal, Vol.3, No.9, 2002, (çevrimiçi) www.germanlaw.journal.com/ 
article.php?id=189, 1 Şubat 2009 
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 Diğerleri ise bir silahlı saldırının, devlet dışı aktörler tarafından da 

gerçekleştirilebileceğini belirtmekte ve böyle bir durumda, mağdur devletin meşru 

müdafaa hakkına başvurabileceğini bildirmektedir475 

 

   Franck’e göre eğer Güvenlik  Konseyi,  El Kaide’ye karşı eylemde 

bulunabiliyorsa ; saldırıya maruz kalan bir devlet de meşru müdafaa hakkını 

kullanabilir. Bu 51. maddenin üslubundan da çıkarılmaktadır. Söz konusu maddede, 

doğal olan meşru müdafaa hakkı, bir devlet tarafından gerçekleştirilen saldırılarla 

sınırlandırılmamakta; bu hak, herhangi belirli bir saldırgan türüne değil, açık bir 

silahlı saldırıya yanıt olarak verilmektedir.476  

 

   BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. paragrafında, bir üyenin bir devlete karşı kuvvet 

kullanıması belirtilmektedir. Murphy, 2. maddedeki bu lafzın, 51. maddede tekrar 

edilmediğine işaret etmekte ; bir silahlı saldırının, kim tarafından gerçekleştirileceği 

hususunda 51. maddenin sessiz kaldığını belirtmektedir.477 

 

    Schmitt’e göre 11 Eylül sonrasındaki devlet uygulaması, devlet dışı aktörler 

tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilebileceği ve bu aktörlere karşı meşru müdafaa 

hakkının uygulanabileceği görüşünü desteklemektedir. 11 Eylül eylemlerinden sonra 

ne uluslararası örf ve adet hukukundaki meşru müdafaa hakkının ne de 51. 

maddenin, devlet eylemleri ile sınırlı olduğu dile getirilmiştir. Aksine birçok 

devletin, 11 Eylül eylemlerini, meşru müdafaayı gerektiren bir silahlı saldırı olarak 

değerlendirdiğini gösteren -NATO’nun kurulduğundan beri ilk defa 5. maddeyi  

belirtmesi  gibi- çok belirgin örnekler bulunmaktadır.  Meşru müdafaa hakkının,  

« bir devletin » saldırgan olarak tanımlanmasına bağlı olduğuna dair herhangi bir 

iddia/görüş  ileri sürülmemiştir.478 

 

                                                 
475 Dinstein, War,Agression and Self-Defense, op.cit., pp.214-216; Franck,op.cit.,p.840; Wedgewood, 
“ Responding to Terrorism » op.cit.,p.564 ; Jordan J. Paust, “Use of armed force against terrorists in 
Afghanistan, Iraq and beyond ,Cornell International Law Journal, Vol.35, No.3, 2002, pp.534-535 
476 Franck,loc.cit. 
477 Sean D. Murphy, « Terrorism and the Concept of Armed Attack .. »,op.cit., pp.50-51 
478 Schmitt, op.cit., p.27 
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  Cassese’ye göre 11 Eylül eylemlerinden sonra, neredeyse tüm devletler, (Güvenlik 

Konseyi’nin tüm üyeleri, Güvenlik Konseyi’nde bulunmayan NATO üyeleri ve 51. 

maddeye başvurulmasına itiraz etmeyen tüm devletler), bir terörist örgütçe 

gerçekleştirilen bir terörist saldırıyı, bir devlet tarafından gerçekleştirilen bir silahlı 

saldırı kapsamına sokmuştur. Böylelikle, mağdur devlete, bireysel meşru müdafaa 

hakkına başvurma ; üçüncü devletlere de mağdur devletin talebi üzerine kolektif 

meşru müdafaa hakkına başvurma hakkı verilmiştir.479 

 

  Silahlı saldırının kişi bakımından kapsamına (ratione personae), devlet dışı 

aktörlerin  dahil  edilmesi meselesi, iki farklı metodolojik yaklaşım çerçevesinde ele 

alınabilmektedir.480 Bazı yazarlara göre, uzun yıllardan beri, uluslararası sivil 

toplum, kalpsiz canavarlar’ olarak görülen devletler karşısında sürekli olarak 

desteklenmektedir. Bununla birlikte 11 Eylül saldırıları, bu kalpsiz canavarların, sivil 

toplumun içinden de çıkabileceğini ortaya koymuştur. Terörist gruplar, uluslararası 

toplumun bir aktörü olarak ortaya çıkmıştır.481 

 

  İlk yaklaşım çerçevesinde, devlet dışı aktörlerce gerçekleştirilen ve  de bir devlete 

izafe edilmeyen silahlı saldırıya varan terör eylemlerinden dolayı, devlet dışı 

aktörlere karşı meşru müdafaa hakkı uygulanabilecektir. Bu durumda, silahlı saldırı 

oluşturabilmesi için devlet dışı/özel aktörlerin eylemlerinin, bir devlete izafe 

edilmesi koşulu aranmamaktadır. Bu argümanın kabulü, silahlı saldırıyı devlet 

merkezli bir norm olmaktan çıkararak, BM’in kuvvet kullanma paradigmasında 

köklü bir değişime yol açacaktır.482 

                                                 
479  Cassese, « Terrorism is also Disrupting.. »,op.cit., pp.996-997 
480 Grote,op.cit.,p.954; Taşdemir,op.cit., p.152 
481 Guillaume,op.cit., p.548;  Stern de esas aktörleri devletlerden oluşan geleneksel Vestfalyen dünya 
yerine, devlet dışı aktörlerin yer aldığı yeni dünyada, Valery’nin ifadesiyle, sevimsiz canavarların en 
sevimsizi (le pus froids des monsters froids) olan devlet karşısında, devlet dışı aktörlerin ilerici, insan 
haklarını ve insanlığın değerlerini koruyucu bir rol oynacağının düşünüldüğünü fakat 11 Eylül 
eylemlerinin, bireyin, devletten daha fazla sevimsiz bir canavar olabileceği gerçeği ile bizi karşı 
karşıya bıraktığını belirtmektedir. 11 Eylül eylemleri bu kadar methedilen sivil toplumun sivil  
olmayabileceğini ortaya koymuştur. Stern,op.cit.,pp.4-5 
482 Grote’a göre bu yaklaşımın kabulü, terörist faaliyetlere dahil olan/karışan devlet dışı aktörlerle 
doğrudan ilgili (doğrudan devlet dışı aktörlere yönelik) yeni kurallar dizisinin oluşturulmasına sebep 
olacaktır. Dolayısıyla özel aktörler tarafından işlenen spesifik şiddet eylemlerinin devlete izafe 
edilebilmesi için devletin sorumluluğu hakkında daha ayrıntılı kurallar oluşturma ihtiyacını 
azaltacaktır. Grote ,op.cit.,p.955; Taşdemir, loc.cit. 
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 Poolgest Semineri Raporu’nda da bu tür bir meşru müdafaa hakkına yönelik yeni bir 

anlayışın oluştuğu işaret edilmektedir. Ancak bu durumda- genellikle terörist örgütü 

barındıran devlet olmak üzere- üçüncü bir devletin ülkesinde kuvvet kullanılacağı 

belirtilmektedir.483 Teröristleri barındıran devletin, gelecekteki terör eylemlerini 

bastırmaya yönelik önlem almada isteksiz olması veya muktedir olmaması 

durumunda, bu hakkın uygulanması söz konusu olmalıdır Aynı zamanda kuvvet 

kullanımı, hükümete ya da devletin kendisine değil, yalnızca devlet dışı aktöre karşı 

gerçekleştirilmelidir.484 Müller’e göre, bu argüman, hukukun, yeni meydan 

okumalara karşılık verecek biçimde yorumlanması gerektiği görüşünden ötürü destek 

bulmaktadır.485 

 

    Antanopoulos’a göre bu yaklaşımın kabulü, bu grupların, uluslararası ilişkilerde 

bağımsız aktörler olarak kabul edilmesine ve de  bunların -en azından sınırlı olarak- 

uluslararası hukuk kişisi olarak tanınmalarına yol açacaktır.486 Diğer bir deyişle, bu 

yaklaşım, yeni kalpsiz canavarlar olan teröristlerin, farklı hukuk disiplinleri 

çerçevesinde, bir uluslararası hukuk süjesi olarak ele alınmasına imkan verecektir. 

Bu yeni uluslararası aktörü doğrudan ele alan/düzenleyen, yeni uluslararası hukuk 

kurallarına duyulan ihtiyaç, jus ad bellumun ötesinde insan hakları hukuku, jus in 

bello gibi diğer hukuk disiplinlerindeki kuralların da giderek bireyselleşmesine sebep 

olacaktır.487 

 

 Antanopoulos’a göre silahlı grupların hukuka aykırı kuvvet kullanımına yanıt 

olarak-ceza hukuku kapsamında yargılama veya hukuki yardımlaşma yerine- meşru 

müdafaanın seçilmesi, jus ad bellumun dekonstrüksiyon sürecini uygulamaya 

koymaktadır.488 Bu anlayış, uluslararası barışın yararına, kuvvet kullanma yasağını 

                                                 
483 Counter-Terrorism Strategies,op.cit.,p.578 
484 Ibid. 
485 Müller,op.cit.,p.252 
486 Antonopoulos,op.cit.,p.170 
487 Grote,loc.cit.; Taşdemir,loc.cit.; Abi-Saab,op.cit.,p.xvi 
488 Antonopoulos, op.cit.,p.180 
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genişletmeyi değil; uluslararası barış pahasına, tek taraflı kuvvet kullanma hakkını 

genişletmeyi amaçlamaktadır.489 

 

  Canor ise uluslararası hukukun sistematik değişimine yönelik çağrıda bulunanları 

eleştirenlere katıldığını ; devrimci çözümlerin, zaten kusursuz olmayan ve yeterince 

kırılgan olan uluslararası hukuk sistemini tamamıyla işlemez bir sisteme 

dönüştürebileceğini bildirmektedir. Hatta, bu durum, terörizmle mücadelenin  ilan 

edilmiş amaçlarından biri olan anarşiyi defetmek yerine onu yerleştirebilecektir. 

Bununla birlikte, meşru müdafaa hakkının doğabilmesi için saldırının bir devlete 

isnat edilmesi gerektiğine ilişkin eskimiş algılamalara bağlanmanın da, karşı tesir 

yaratabileceği görüşündedir çünkü bu durum, idealist ve gerçekçi olmayan bir hukuki 

sistem algılamasına dair bir uluslararası sinizme (cynicism) neden olabilecektir.490 

 

    İkinci yaklaşımda, devlet dışı aktörler tarafından silahlı saldırı 

gerçekleştirilebileceği kabul edilmekle birlikte, devlet dışı aktörlerce gerçekleştirilen 

terörist eylemlerin bir devlete izafe edilmesi şartı korunmaktadır. Ancak bu 

bağlamda geleneksel izafe rejiminin esnekleştirebileceği belirtilmektedir. 

Dolayısıyla, silahlı saldırı tanımında, izafe etme koşulunu muhafaza eden bu 

yaklaşım, devletin sorumluluğuna ilişkin kuralların yeniden düzenlenmesini gerekli 

kılacaktır.491  

 

 Stahn’a göre izafe etme koşulunun, silahlı saldırının tanımlanmasında bir rol 

oynamadığının kabulü, 51. maddeyi devlet merkezli bir norm olmaktan 

çıkaracaktır.492 Bu yaklaşım, meşru müdafaa hakkının uygulama alanını 

muğlaklaştırmaktadır.493 Bununla birlikte Stahn, silahlı saldırının izafe edilebilme 

kriterinin, yalnızca meşru müdafaa tedbirlerinin yöneltilebileceği hedeflerin 

belirlenmesi sorunuyla  ilişkili olduğu görüşüne katılmaktadır. Ona göre bir terör 

                                                 
489 Ibid. 
490 Iris Canor, “When jus ad bellum meets jus in bello: The occupier’s right of self defence against 
terrorism stemming from occupied territories” Leiden Journal of International Law,Vol.19, No. 1, 
2006, p.149 
491 Grote,op.cit.,pp. 954, 965; Taşdemir,op.cit., p. 152 
492 Stahn,op.cit.,p.850 
493 Ibid.,p.849 
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saldırısının 51. maddenin uygulama alanına girip girmediğinin belirlenmesindeki 

temel kriter, izafe edilebilme kriteri değil; mağdur devlete karşı gerçekleştirilen 

saldırıdaki bir dışsal bağlantıdır. Dışsal bağlantı, saldırı, mağdur devletin ülkesi 

dışında faaliyette bulunan teröristlerçe gerçekleştirildiğinde veya mağdur devletin 

ülkesinde bulunan yabancı uyruklu kişilerce yönetildiğinde söz konusudur.494 

 

  Uluslararası Adalet Divanı, İşgal Edilen Filistin Toprakları’nda bir Duvar İnşasının 

Hukuki Sonuçlarına Dair Danışma Görüşü’nde şu tespitte bulunmuştur495:  

 

 

“ Şart’ın 51. maddesi bir devletten diğer bir devlete karşı bir  silahlı saldırı durumunda doğal 
olan meşru müdafaa hakkınının varlığını tanımaktadır. Bununla birlikte İsrail kendisine karşı 
yapılan saldırıların, bir yabancı devlete izafe edilebilir olduğunu ileri sürmemektedir. Divan, 
ayrıca İsrail’in, işgal edilmiş Filistin ülkesinde denetim uyguladığını ve İsrail’in kendisinin 
beyan ettiği gibi, duvarın inşaasını haklı kılıyor olarak değerlendirdiği tehditin de söz konusu 
ülkenin dışından değil içinden kaynaklandığını dikkate almaktadır. Dolayısıyla durum 
Güvenlik Konseyi’nin 1368 (2001) ve 1373 (2001) kararlarında tasavvur edilen durumdan 
farklıdır ve bundan ötürü İsrail, hiçbir durumda meşru müdafaa hakkını uyguluyor olduğuna 
ilişkin iddiasını desteklerken bu kararlara başvuramaz...” 
 
 
    

Karardaki, Şart’ın 51. maddesine ilişkin yorum, doğrudan devlet dışı aktörlerce 

gerçekleştirilen silahlı saldırılara karşı meşru müdafaa hakkının uygulanabileceğine 

ilişkin argümanın, Divan tarafından kabul görmediğini ortaya koymaktadır. Divan, 

kararda izafe etme kriterini belirtmektedir. 

 

 Yargıç Buergenthal, Divan’ın meşru müdafaa hakkına ilişkin formalist yaklaşımının, 

bu davanın merkezinde bulunan meselere hitap etmesinden  kaçınmasına imkan 

verdiği görüşündedir. Şart, doğal olan meşru müdafaa hakkını teyit ederken, bu 

hakkın uygulanmasını diğer bir devlet tarafından gerçekleştirilen silahlı bir saldırıya 

tabi kılmamaktadır. 1368 ve 1373 sayılı kararlarda, Güvenlik Konseyi ne bu 

kararların uygulanmasını, devletler tarafından gerçekleştirilen terör saldırıları ile 

                                                 
494 Ibid., pp.850-851 
495 ICJ, Legal Consequences of  The Construction of A Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p.194, par.139; Kısaca Duvar Danışma Görüşü olarak 
adlandırılacaktır. 
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sınırlandırmakta ne de kararlarda bu zımni anlama/etkiye yol açan bir varsayım 

bulunmaktadır.496 

 

  Yargıç Higgins ayrı görüşünde, 51. maddenin metninde, meşru müdafaanın 

yalnızca bir devlet tarafından bir silahlı saldırı gerçekleştirildiğinde mevcut olduğunu 

şart koşan hiçbir şey bulunmadığını belirtmektedir. Ona göre bu nitelendirme  daha 

çok Divan’ın Nikaragua Kararı’nın bir sonucudur. Higgins, bu deklarasyonun, 

hukukun mevcut halinin beyanı/ilanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini kabul 

ettiğini -kabul etmek zorunda olduğunu- bildirdikten sonra, başka yerlerde, bu 

öneriye ilişkin ifade ettiği tüm çekinceleri  muhafaza ettiğini de belirtmektedir.497 

 

  Yargıç Koojmans ise ayrı görüşünde 1368 ve 1373 sayılı kararların, bir devlet 

tarafından gerçekleştirilen bir silahlı saldırıya, herhangi bir atıfta bulunmadan, doğal 

olan bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkını tanıdığını belirtmektedir. 1373 sayılı 

kararda da Güvenlik Konseyi, söz konusu terörizm eylemlerini belirli bir devlete 

isnat etmeksizin, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak 

nitelendirmiştir. Bu, kararlardaki tamamıyla yeni olan unsurdur. Bu yeni unsur, 51. 

madde uyarınca da dışarıda bırakılmamaktadır çünkü 51. madde, doğal olan meşru 

müdafaa hakkının uygulanmasını - her ne kadar bu 50 yıldan fazla bir süreden beri 

genel olarak kabul edilen bir yorum olsa da- bu silahlı saldırının, diğer bir devletçe 

gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmeksizin, önceki bir silahlı saldırıya 

bağlamaktadır. Koojmans’a göre hukuktaki sonuçları henüz değerlendirilememekle 

birlikte, meşru müdafaa kavramına inkar edilmeyecek biçimde yeni bir yaklaşım 

getiren bu yeni unsur ne yazık ki Divan tarafından bir yana bırakılmıştır.498  

 

  Divan, 2005 tarihli Kongo Ülkesindeki Silahlı Faaliyetler Kararı’nda  (Demokratik 

Kongo Cumhuriyeti Uganda’ya karşı) ise Uganda’nın Kongo’nun ülkesinde silahlı 

kuvvet kullanmasının, meşru müdafaa olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceğini incelemiştir. Divan, meşru müdafaa hakkına dayanarak 

                                                 
496Ibid., p.242, par.6 
497Ibid.,, p.215, par.33 
498 Ibid., p.230, par.35 
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hareket ettiğini ileri süren Uganda’nın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin (DKC) 

silahlı kuvvetlerince gerçekleştirilen bir silahlı saldırıya uğradığı iddiasında 

bulunmadığını işaret etmektedir.499 

 

 Atıfta bulunulmuş olan silahlı saldırıların, Müttefik Demokratik Kuvvetler (ADF) 

tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmüştür. Divan, Kongo Hükümeti’nin doğrudan 

veya dolaylı olarak bu saldırılara katıldığına/müdahil olduğuna ilişkin tatmin edici 

bir kanıt bulunmadığını belirtmiştir. Divan’a göre saldırılar, 3314 (XXIX) sayılı 

saldırının tanımına ilişkin Genel Kurul kararının 3(g) maddesi anlamında, DKC 

tarafından veya onun adına gönderilen silahlı çeteler veya düzen dışı kuvvetler 

tarafından gerçekleşmemiştir. Divan, önündeki kanıtlara dayanarak, söz konusu 

saldırı serisi kümülatif karakterde değerlendirilse bile, saldırıların, DKC’ne izafe 

edilemez olduğu görüşündedir.500 

 

  Tüm bu nedenlerle, Uganda’nın, DKC’ne karşı meşru müdafaa hakkını kullanması 

için hukuki ve fiili koşulların mevcut olmadığına karar vermiştir. Divan, 

mevcut/günümüz uluslararası hukukun, düzen dışı kuvvetler tarafından 

gerçekleştirilen geniş ölçekli saldırılar karşısında, meşru müdafaa hakkını sağlayıp 

sağlamadığı ve hangi koşullar altında bunu sağladığına ilişkin tarafların iddialarına 

yanıt vermeye gerek olmadığını belirtmiştir.501 

 

   Dolayısıyla, Nikaragua Kararı’nda silahlı çeteler, düzen dışı kuvvetler bakımından 

ortaya konan, silahlı saldırının bir devlete izafe edilmesi kriterinin, bu kararda da 

benimsendiğini söylemek mümkündür. Yeni olan ise düzen dışı kuvvetler tarafından 

gerçekleştirilen ve düzen dışı kuvvetlerin ülkesinde yerleştikleri/bulundukları devlete 

izafe edilemeyen geniş ölçekli bir silahlı saldırı durumunda, silahlı saldırıya uğrayan 

devletin meşru müdafaa hakkı konusunun kararda açık bırakılmasıdır.502 

 

                                                 
499 ICJ, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the 
Congo v.Uganda) Judgement,I.C.J Reports 2005. 
500 Ibid.,, p..53, par.146 
501 Ibid.,, p..53, par.147 
502 Ronzitti,op.cit.,p.349 
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  Yargıç Kooijmans, Kongo Kararı’na ilişkin ayrı görüşünde, ilk olarak Duvar 

Danışma Görüşü’ne ilişkin ayrı görüşünde meşru müdafaaya ilişkin yaptığı tespiti 

hatırlatmaktadır.503 Eğer bir devletin ülkesinde bulunan silahlı çetelerin faaliyetleri, 

bu devlete isnat edilemiyor ise mağdur devletin, bu devlet tarafından gerçekleştirilen 

bir silahlı saldırının  hedefi olmadığını belirtmektedir. Bununla birlikte eğer düzensiz 

kuvvetler tarafından gerçekleştirilen saldırılar, ölçeği ve etkisi itibariyle düzenli 

silahlı kuvvetler tarafından gerçekleştirilmiş olduğu takdirde, bir silahlı saldırı olarak 

sınıflandırılabiliyorsa, Şart’ın 51. maddesinin lafzında/dilinde  mağdur devletin, 

doğal olan meşru müdafaa hakkını uygulamasını önleyen hiçbir şey 

bulunmamaktadır.504 

 

   Kooijmans, Divan’ın, bazı devletlerin ülkesinin bütününde veya bir bölümünde 

hükümet otoritesinin neredeyse tamamıyla bulunmaması gibi ne yazık ki  günümüz 

uluslararası ilişkilerinde, uluslararası terörizm kadar alışıldık bir olguyu/fenomeni 

tasvir ettiğini belirtmektedir. Bu tür bir ülkeden, komşu bir devlete karşı, düzen dışı 

kuvvetler tarafından silahlı saldırılar gerçekleştiği takdirde; bu faaliyetler, ülke 

devletine isnat edilemese dahi, hala silahlı saldırıdır. Sadece saldırıda bulunan bir 

devlet bulunmadığı ve Şart, bu şekilde talep etmediği için saldırıya uğrayan devletin 

meşru müdafaa hakkının inkar edilmesi makul değildir.505 Dolayısıyla söz konusu 

saldırı serisi, 51. madde anlamında bir silahlı saldırıya ulaşarak, Uganda’nın meşru 

müdafaa uygulamasına hak kazandırmaktadır.506 

 

 Yargıç Simma ise Duvar Danışma Görüşü’nde 51. maddenin, bir devlet tarafından 

bir başka devlete karşı silahlı saldırı gerçekleştirildiği durumda doğal olan meşru 

müdafaa hakkının varlığının tanındığını belirterek; İsrail, kendisine karşı yapılan 

saldırıların, diğer bir devlete isnat edilebilir olduğu iddiasında bulunmadığı için 

davanın, 51. madde ile ilişkili olmadığı sonucuna varıldığını bildirmektedir.507 

 

                                                 
503 Seperate Opinion of Judge Kooijmans, pp.6-7, par.28 
504 Seperate Opinion of Judge Kooijmans, par.29 
 505Ibid., par.30 
506 Ibid.,par.32 
507 Seperate Opinion of Judge Simma, p.3, par.10 
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  Simma’ya göre 51. maddenin bu tür bir  dar okunması/yorumu, meşru müdafaya 

ilişkin uluslararası hukukun mevcut veya bundan ziyade hakim yorumunu yansıtmış 

olabilir. Bununla birlikte  daha yakın zamandaki gelişmeler ışığında sadece devlet 

uygulamasında değil aynı zamanda buna eşlik eden opinio juris bakımından da, bu 

yorum, aciliyetle, Divan tarafından da tekrar değerlendirilmelidir. İyi bilindiği gibi 

bu gelişmeler 11 Eylül terör saldırılarından sonra başlamış, bunu takiben, 51. 

maddenin aynı zamanda terörist gruplara karşı savunma tedbirlerini de kapsadığına 

ilişkin iddialar -özellikle önleyici kuvvet kullanımını haklı kılan Bush Doktrini 

olmak üzere- ilgili Şart hükümlerinin diğer genişletici tekrar 

okumalarına/yorumlarına nazaran, uluslararası toplumca daha uygun/olumlu 

karşılanmıştır. Güvenlik Konseyi’nin 1368 (2001) ve 1373 (2001) kararları,  devlet 

dışı aktörlerce gerçekleştirilen geniş ölçekli saldırıların 51. madde anlamında silahlı 

saldırı olarak nitelendirilebileceği görüşünün  beyanı/tasdiki olamasa da, bu şekilde 

okunabilir.508 

 

 Yargıç Simma, Yargıç Kooijmans’ın ayrı görüşünde, bazı devletlerin ülkesinin 

bütününde veya bir bölümünde hükümet otoritesinin neredeyse tamamıyla 

bulunmamasının ne yazık ki uluslararası terörizm kadar alışıldık bir fenomen haline 

geldiğini belirttiğini işaret etmektedir. Bu tür bir ülkeden, komşu bir devlete karşı 

düzen dışı kuvvetler tarafından silahlı saldırılar gerçekleştiği takdirde, bu 

faaliyetlerin- ülke devletine  isnat edilemese dahi- hala silahlı saldırı oluşturduğuna 

ve bunun ötesinde, sadece saldırıda bulunan bir devlet bulunmadığı ve Şart, bu 

şekilde talep etmediği için saldırıya uğrayan devletin, meşru müdafaa hakkının inkar 

edilmesinin makul olmayacağına ilişkin Kooijmans’ın vardığı sonuçlara bütünüyle 

katılmaktadır.509 

 

  Doktrindeki  ve muhalefet mütalaalarındaki tüm bu kuvvetli eleştirilere rağmen, 

Uluslararası Adalet Divanı kararlarından, silahlı saldırı için devlet dışı aktörlerin 

eylemlerinin devlete izafe edilmesine gerek olmadığı argümanını destekleyen bir 

sonuca ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla Divan’ın, silahlı saldırının kişi bakımından 

                                                 
508 Ibid., par.11 
509 Ibid., par.12 
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kapsamına (ratione personae) ilişkin Nikaragua Kararı’nda benimsediği yaklaşımı 

hala koruduğunu söylemek mümkündür. 

 

 

5. 11 Eylül Terör Eylemlerinin Silahlı Saldırının  Ratione Temporis 

Bakımından Yorumlanması Üzerindeki Etkisi 

 
 

   Silahlı saldırının, zaman bakımından kapsamının (ratione temporis) ne olduğu 

sorusu, uluslararası hukukta önleyici meşru müdafaanın varlığı sorusuyla 

bağlantılıdır. 11 Eylül’den önceki dönemde de  önleyici meşru müdafaa konusu 

doktrindeki tartışmaların odağında yer almıştır.  

 

 Bazı yazarlar BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan  “eğer silahlı saldırı olursa” 

hükmüne atıfta bulunarak, meşru müdafaa hakkının yalnızca bir devlet bir silahlı 

saldırıya uğradığı takdirde söz konusu olabileceğini belirtmektedir.510 Diğer bir 

deyişle silahlı saldırının fiilen gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Şart’ın 2. 

maddesinin 4. paragrafında, sadece kuvvet kullanımı değil, aynı zamanda kuvvet 

kullanma tehdidi yasaklanırken; 51. maddede bir kuvvet kullanma tehdidi veya 

silahlı saldırı tehdidine atıfta bulunulmamaktadır.511  

 

 Dolayısıyla Şartı oluşturanların amacının, kabul edilebilir kuvvet kullanımlarını, 

kabul edilemez olanlardan  kolaylıkla ayırt edilebilir hale getirmek olduğu ve bu 

sınırı da, meydana gelişi objektif olarak ortaya konabilen bir olay olan, bir silahlı 

saldırı gibi kati bir noktada çizerek, belirsizliği ortadan kaldırmayı istedikleri ileri 

                                                 
510 Ian Brownlie, International Law and Use of Force by States, Clanderon Press, London, 1968, 
p.278 ; Michael Glennon, “The Fog of Law: Self-defence, Inherence, and Incoherence in Article 51 
of the United Nations Charter’, Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol.25, 2002, p.20, 
Naert, op.cit., p.149  
511Brownlie’ye göre hazırlık çalışmalarında, 51. madde yazımının/lafzının, açıkça amaçlanan anlamını  
taşımadığını destekleyen birşey bulunmamaktadır. Brownlie, loc.cit. 
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sürülmüştür.512 51. maddeyi dar yorumlayanlar bakımdan bu okuma, aynı zamanda 

meşrudur çünkü Şart’a göre meşru müdafaa, kuvvet kullanma yasağına geçici bir 

istisna oluşturmaktadır.513 

 

  Uluslararası hukukta önleyici meşru müdafaanın varolduğunu savunan  yazarların 

bir bölümü ise bu görüşlerini uluslararası örf ve adet hukukunda yer alan meşru 

müdafaa hakkına dayandırmaktadır.514 Şart’ın 51. maddesinde meşru müdafaa 

hakkının “doğal bir hak” olarak nitelendirilmesi, Şart’ın kabulünden önce 

uluslararası örf ve adet hukukunda önleyici tedbirlere izin veren bir meşru müdafaa 

hakkının varlığına işaret etmektedir.515 Önleyici meşru müdafaanın (anticipatory self 

defense) varlığı, özellikle Caroline Doktrini’ne atıfta bulunarak açıklanmaktadır.516 

 

 1873 yılında Kanada’da İngiliz egemenliğine karşı isyan sürerken, İngiltere’ye karşı 

isyan edenlerin Caroline adlı bir Amerikan gemisini kullanmaları karşısında İngiltere 

ABD’den isyancılara yönelik silah, teçhizat ve gönüllü akışının kesilmesini 

istemiştir. Talepleri yerine getirilmeyince İngilizler, Amerika tarafında demirliyken 

Caroline’e saldırmış ve gemiyi ateşe vererek Niagara Şelalesi’nden aşağıya 

atmışlardır. İki Amerikan vatandaşının öldüğü ve bazılarının yaralandığı olay, ABD 

ile İngiltere arasında beş yıl süren bir diplomatik krize yol açmıştır.517 

 

 ABD Dışişleri Bakanı Daniel Webster, Lord Aushburton’a yazdığı notada, 

İngiltere’nin eyleminin meşru müdafaa olarak değerlendirilmediğini, çünkü meşru 

müdafaanın ancak “ani, karşı konulmaz, başka bir araç seçimine ve düşünmeye 

                                                 
512 Michael J. Glennon, “Terrorism and International Law: The Case for Pragmatism” , Terrorisme et 
droit international, Ed. by. Michael J. Glennon, Serge Sur, Leiden., Martinus Nijhoff Publishers, 
2008, p.118 
513 Naert, “The Impact of the fight..”,op.cit., p.149 
514 Derek W. Bowett, “Reprisals Involving Recourse to Armed Force”, AJIL,Vol.66, No.1,1972, p.13; 
Oscar Schachter, “Self-Defence and the Rule of Law”, AJIL, Vol .83, No.3, 1989, p.273 
515 Müge Kınacıoğlu, “A response to Amos Guiora: Reassesing the Parameters of Use of Force in the 
Age of Terrorism”, Journal of Conflict & Security Law, Vol.13, No.1, 2008 ,p.37 
516 T.D. Gill, “The Temporal Dimension of Self Defence:Anticipation,Preemption,Prevention and 
Immediacy”, Journal of Conflict & Security Law, Vol.11, No.3, 2006, pp. 366-367 ; Oscar 
Schachter, International Law in Theory and Practice, Dordecht, Martinus Niihoff Publishers, 1991, 
p.151 ; Anthony Clark Arend, Robert J.Beck, International Law and the Use of Force, Beyond the 
UN Charter Paradigm, New York, Routledge, 1993, p.72  
517 Gündüz,op.cit.,p.56 
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imkan bırakmayan bir meşru müdafaa zarureti”nde söz konusu olduğunu 

bildirmiştir.518 Dolayısıyla bu tür, çok yakında gerçekleşecek/vukuu muhakkak 

(imminent threat) bir silahlı saldırı  durumunda, meşru müdafaa hakkının varolduğu 

ileri sürülmektedir. Burada söz konusu olan vuku bulan/gerçekleşen bir silahlı saldırı 

değil, yakın/gerçek bir saldırı tehdidir.519 

 

   Dolayısıyla silahlı saldırının zaman bakımından kapsamı (ratione temporis) 

hususunda, ilk yaklaşımı benimseyen yazarlar, sadece gerçekleşmekte olan/vuku 

bulan/fiili bir silahlı saldırı kavramına atıfta bulunurken; ikinci grup yazar,  henüz 

gerçekleşmemiş ama  yakın zamanda gerçekleşecek/vuku bulacak bir silahlı saldırıya 

da atıfta bulunmaktadır. İkinci yaklaşımı benimseyenler, vukuu muhakkak bir silahlı 

saldırı tehdidini de silahlı saldırı kavramına sokmaktadır. 
 

 11 Eylül 2001 tarihi terör eylemlerinden sonra ABD, Bush Doktrini olarak da 

adlandırılan, önleyici savaş doktrinini (doctrine of preventive war)  benimsemiş ve 

bu doktrin resmen, 20 Eylül 2002 tarihinde yayımlanan ABD’nin Ulusal Strateji 

Belgesi’nde ortaya konmuştur520: 

 

 

“... Yüzyıllardan beri uluslararası hukuk, ulusların, vukuu muhakkak/yakın zamanda 
gerçekleşecek (imminent) bir saldırı tehlikesi oluşturan kuvvetlere karşı kendilerini 
savunmak için hukuka uygun olarak harekete geçebilmeleri öncesinde bir saldırıya 
katlanmalarına gerek olmadığını tanıdı. Uluslararası hukuçular, ekseriyetle, önceden 
harekete geçmenin (preemption) meşruiyetini, vukuu muhakkak/yakın zamanda 
gerçekleşecek bir tehdidin (imminent threat) varlığı koşuluna -sıkça saldırıya hazırlanan 
orduların, gemilerin ve hava kuvvetlerinin görünebilir mobilizasyonuna- bağladı. 
 
  Biz, vukuu muhakkak/yakın zamanda gerçekleşecek tehdidi, günümüzün düşmanlarının 
imkanlarına ve amaçlarına uyarlamalıyız. Haydut devletler ve teröristler, bize, 
konvansiyonel araçlar kullanarak saldırmayı hedeflemiyor. Bu tür saldırıların başarısız 
olacağını biliyor. Bunun yerine terör eylemlerine ve potansiyel olarak, kolayca gizlenebilen, 
gizlice verilebilen/ulaştırılabilen ve uyarı olmaksızın kullanabilen kitle imha silahlarına 
güveniyor. 
 

                                                 
518 Loc.cit. 
519 Amos N.Guiora, “Anticipatory Self-Defence and International Law- A Re-Evaluation”, Journal of 
Conflict and Security Law,Vol.13, No.1, 2008, p. 9 
520 National Security Strategy of the United States of America, September 2002, (çevrimiçi) http://ww 
w.white house.gov/ncs/nss.html, 20 Nisan 2006  
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  Birleşik Devletler, ulusal güvenliğimize yönelik yeterli bir tehdide karşılık vermek için 
önleyici eylem/harekat (preemptive action) seçeneğini uzun zamandır muhafaza etmektedir. 
Tehdit büyüdükçe, düşmanın saldırısının zamanı ve yeri hakkındaki belirsizlik sürse bile, 
kendimizi savunmak için önleyici (anticipatory) eylemde/harekatta bulunma durumu daha 
fazla zorlayıcı olmaktadır.   
 
   Düşmanlarımızın, bu tür düşmanca eylemlerine önceden davranmak (forestall) veya 
önlemek için Birleşik Devletler, gerekirse önleyici olarak (preemtively) eylemde 
bulunacaktır...Harekatlarımızın amacı, her zaman, Birleşik Devletlere veya müttefiklerimize 
ve dostlarımıza yönelik spesifik bir tehdidi yok etmek olacak. Harekatlarımızın nedenleri 
açık,  kuvvetimiz ölçülü ve nedenimiz haklı olacaktır.”    
 

 

   

  Henderson’a göre Strateji Belgesi, Caroline Doktrini’nde ortaya konan bir silahlı 

saldırıyı önlemek amacıyla meşru müdafaa tedbirlerinin uygulanmasının meşru 

olduğuna ilişkin yaklaşımı tanımaktadır.521 Uluslararası hukukun, yakın zamanda 

gerçekleşecek/vukuu muhakkak bir saldırı tehdidi durumunda, uluslara, meşru 

müdafaa hakkı tanıdığı belirtilerek, temeli Caroline Doktrini’ne dayanan önleyici 

meşru müdafaa hakkına atıfta bulunulmaktadır. 

 

  Bununla birlikte belgede, önleyici meşru müdafaadan daha geniş bir meşru müdafaa 

anlayışının benimsendiği görülmektedir. Vukuu muhakkak tehditin, günümüzdeki 

düşmanların imkanlarına ve amaçlarına uyarlanması ifadesinden -burada özellikle 

kitle imha silahlarına atıfta bulunulmaktadır- vukuu muhakkak tehditin ötesinde, 

ulusal güvenliğe yönelik vukuu muhtemel/potansiyel saldırı tehditlerine karşı da 

meşru müdafaa hakkının doğabileceği anlamı çıkmaktadır. Dolayısıyla belgeden, 

bundan sonra önleyici meşru müdafaa doktrinin öngördüğü geleneksel sınırlar –

gereklilik, orantılık, aciliyet- dahilinde hareket edilmeyeceğine ilişkin bir sonuç 

çıkarılabilmektedir.522 

 

 Taşdemir’in belirttiği gibi, belgede, « öncelikle önleme/preventive » ile « önleyici 

vuruş/preemptive strike » terminolojileri dönüşümlü olarak birbirlerinin yerine 

kullanılmaktadır.Oysa «önleyici savaş/preventive war » kavramı, vukuu 
                                                 
521 Christian Henderson, “The Bush Doctrine: From Theory to Practice”, Journal of Conflict & 
Security Law, Vol.9, No.1, 2004 ,p.8 
522 Henderson,op.cit.,p.9 
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muhtemel/potansiyel bir tehdidi ortadan kaldırmak için önleyici bir saldırıyı ifade 

ederken, « önleyici vuruş/preemptive strike » ise vukuu muhakkak/yakın (imminent) 

bir tehdidi  önceden  hareket ederek ortadan kaldırmayı amaçlayan bir önleyici 

(preemptive) saldırı anlamını taşımaktadır.523 Topal da İngilizce’de « anticipatory 

self defense » olarak ifade edilen önleyici meşru müdafaa hakkının, zaman zaman 

« preemptive self defense » olarak da kullanımına dikkat çekmektedir.524 

 

  Önleyici savaş doktrini (doctrine of preventive war) ile «önleyici/sezgisel meşru 

müdafaa »525 doktrininin (doctrine of anticipatory/premptive self defense) ortak 

noktası, her ikisinin de meşru müdafaa için gerçekleşen/vuku bulan, fiili bir silahlı 

saldırıyı talep etmemesidir. Bununla birlikte sezgisel meşru müdafaa hakkı, vukuu 

                                                 
523 Taşdemir.,op.cit.,p.240 
524 Topal, op.cit., p.166; Sapiro da her iki kavramın da aynı anlamda kullanılmakta olduğu ve 
aralarında bir farklılığın olmadığı görüşündedir. Mariam Sapiro, “ Iraq: The Shifting Sands of 
Preemptive Self Defense” AJIL, Vol.97, No.3, 2003, p.600; Bununla birlikte ‘anticipatory self 
defence’ ile ‘preemptive self defense’ arasında ayrım yapan yazarlar da bulunmaktadır. 
Antonopoulos’a göre “ ‘preemptive self defense’,  ‘anticipatory self defense’in değişime uğramış 
hali/mutasyonudur. Her ikisinin ortak noktası, kuvvete başvurulması için  gerçekleşmekte olan/fiili  
bir silah saldırıyı talep etmemeleri ; temel ayrımları ise ‘anticipatory self defence’ vukuu 
muhakkak/yakın bir silahlı saldırıya bağımlı iken, ‘preemptive self defense’in, bir devlete yönelik 
gelecekteki bir güvenlik tehdidi  ihtimaline dayanmasıdır » Antonopoulos, op.cit., p.172 ; Reisman da 
iki kavramı ayırmaktadır. Ona göre ‘preemptive self defense’ de vukuu muhakkak/yakın bir tehdit söz 
konusu değildir ; oysa ‘anticipatory self defense’ bu tür bir tehditi öngörmektedir. Dolayısıyla 
‘preemptive self defense’ diğerine nazaran daha meydan okuyucu ve potansiyel olarak daha yıkıcıdır. 
‘Anticipatory self defense’den daha fazla öznelliğe dayanmakta ve şiddet beklentisini arttırarak, 
devletlerin uygulamada da şiddete başvurmasını yükseltme potansiyeli taşımaktadır. « Preemptive self 
defense’, tek taraflı olarak ve önceden uluslararası yetkilendirme almaksızın, henüz eyleme 
konulmayan ve henüz doğrudan tehdit etmeyen fakat gelecekteki mağdurun görüşüne göre eğer 
büyümesine izin verilirse, yalnızca daha yüksek ve muhtemelen kabul edilemez bir zararla etkisiz hale 
getirilebilecek, başlangıç aşamasındaki bir gelişimi durdurmak için yüksek düzeyde şiddet kullanmayı 
talep eden bir stratejidir. » W. Michael Reisman, “Comments on Presentations by Nico Krisch and 
Carsten Stahn” Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus 
Liberty ?, Ed. by. Christian Walter , Silja Vöneky, Völker Röben, Frank Schorkopf, , Berlin, 
Springer, 2004 , p.911 ; Naert de ‘anticipatory self defence’ ile ‘pre-emptive self defense’ ayrımında 
bulunmaktadır. Ona göre ‘pre-emtive self defense’ diğerinden farklı olarak,  yakın/vukuu muhakkak 
bir  saldırı tehditini öngörmemektedir. Naert,op.cit, p.156. Kanımızca bu tür bir ayrımı, preventive 
war (önleyici savaş doktrini) ile önleyici/sezgisel meşru müdafaa (anticipatory/preemptive self 
defense) arasında yapmak daha doğrudur. BM Genel Sekreteri de raporunda çok yakında 
gerçekleşecek/vukuu muhakkak tehditlere (imminent) karşı ‘sezgisel olarak (pre-emptively) askeri 
kuvvet kullanma’ ifadesine yer vermektedir. Buna karşın çok yakında gerçekleşmeyecek/vukuu 
muhtemel tehdit (latent, non-imminent) için ise önleyici biçimde (preventively) askeri kuvvet 
kullanımı ifadesini kullanmaktadır. UN, A/59/2005, 21 March 2005, (çevrimiçi) http://www 
.un.org/largerfreedom/chap3.htm., 3 Eylül 2008 
525 Taşdemir ‘pre-emptive self defense’ terimini ‘sezgisel meşru müdafaa’ olarak kullanmaktadır. 
Kanımızca da bu çeviri uygundur. Taşdemir,op.cit., p.241 
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muhakkak bir silahlı saldırıya bağlıyken, önleyici savaş doktrininde meşru müdafaa 

için vukuu muhtemel bir tehdit yeterli olmaktadır. 

 

    Dolayısıyla her iki anlayışta da silahlı saldırının zaman bakımından kapsamı 

(rationae temporis), gelecekte gerçekleşecek bir silahlı saldırıyı veya silahlı saldırı 

tehdidini kapsamaktadır. Bununla birlikte sezgisel meşru müdafaa doktrininde, daha 

çok, yakın gelecekte gerçekleşecek, vukuu muhakkak bir silahlı saldırı 

öngörülürken ; önleyici savaş doktrininde, yakın ve/veya uzak gelecekte 

gerçekleşebilecek, vukuu muhtemel bir silahlı saldırı öngörülmektedir.  

 

 Gill, sezgisel meşru müdafaa (preemptive self defense) teriminin, başlatılma 

noktasında olan veya gelişmekte olan, açık silahlı saldırı tehditlerine ilişkin bir meşru 

müdafaa uygulamasını kast ettiğini belirtmektedir.526 Önleyici meşru müdafaa 

(preventive self defense) ise zamansal olarak biraz daha ileri/uzak olan ama bununla 

birlikte açık veya içinde bulunulan zamanın hakim koşulları içinde en azından makul 

olarak, olabilirliği olan silahlı saldırı tehditlerine ilişkin bir meşru müdafaa 

uygulamasıdır.527 

 

     Uluslararası Adalet Divanı ise önleyici meşru müdafaanın hukuka uygunluğu 

hususunda görüş belirtmekten kaçınmaktadır. Nikaragua Kararı’nda, bu konuda 

görüş bildirmeyeceğini açıklamıştır528 : 

 

 

 « …ihtilaflarının ortaya çıktığı koşullardan ötürü taraflar, yalnızca vuku 
bulmuş/gerçekleşmiş bir silahlı saldırı durumundaki meşru müdafaa hakkını ileri sürmektedir 
ve çok yakın (imminente) bir silahlı saldırı tehdidine mukabelenin/karşılığın hukuka 
uygunluğu meselesini ortaya koymamaktadır. Dolayısıyla Divan bu meseleye ilişkin hiçbir 
görüş bildirmemektedir. » 
 

 

                                                 
526 T.D. Gill, op.cit., pp.362-363 
527 Ibid. 
528 I.C.J. 1986 Reports, p.103, par.194 



 205

 Divan,  Nükleer Silahların Tehdidi ya da Kullanımının Hukuka Uygunluğuna ilişkin 

Danışma Görüşü’nde, uluslararası hukukun mevcut durumunda, Divan’ın, bir 

devletin bekasının tehlike içinde olduğu meşru müdafaanın ekstrem bir koşulu 

içinde, nükleer silahların tehdidi ya da kullanılmasının hukuka uygun veya hukuka 

aykırı olup olmadığını kesin biçimde sonuçlandıramayacağını  bildirmiştir.529 

 

Kongo Davası’nda Divan, Uganda’nın, Safe Heaven (Güvenli Cennet) Harekatı’nın, 

önleyici bir saldırıya (anticipatory attack) karşı bir kuvvet kullanımı olmadığı 

hususunda ısrar ettiğini belirttikten sonra, Nikaragua Kararı’ndaki önleyici meşru 

müdafaaya ilişkin paragrafı alıntılamış ve bu meseleye ilişkin görüş bildirmeyeceğini 

belirtmiştir.530 

  

 Devlet uygulamalarına bakıldığında, BM Şartı’nın kabulünden sonra, devletlerin 

nadiren önleyici meşru müdafaa argümanına dayandığı gözlemlenmektedir. 1981 

yılında İsrail, nükleer silahlar üreteceği gerekçesiyle Irak’taki Osirak adlı nükleer 

reaktörü bombalaması ve imhasına ilişkin olarak önleyici meşru müdafaa 

(anticipatory self defense) argümanını ileri sürmüştür. Bu olay, önleyici meşru 

müdafaanın açıkça öne sürüldüğü ilk örnektir.531 Ancak İsrail, Güvenlik Konseyi 

tarafından oybirliğiyle kınanmıştır.532 

 

    Her ne kadar 11 Eylül’den sonra, ABD, önleyici savaş doktrinini (preventive war) 

Ulusal Strateji Belgesi’nde ilan etmişse de diğer devletlerin bu tür uygulamalarına 

karşı çıkmıştır. ABD, Rusya’nın, 2002 yılında Gürcistan’daki Çeçen teröristlere karşı 

gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü hava harekatını kınamıştır.533 

 

                                                 
529 ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of  Nuclear Weapons, ICJ Reports 
1996 p. 266 
530 I.C.J. Reports 2005, p.52, par. 143 
531 Antonopoulos ,op.cit., p.175 
532  UN, SC Res 487 (1981), 19 June 1981 
533Statement of US White House press secretary of 24 August 2002, (çevrimiçi) http://www.white 
house.gov/news/releases/2002/08/20020824-2.html , 17 Ocak 2009 
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   Bazı yazarların, Bush Doktrini’nde öngörülen önleyici savaş doktrininin ilk somut 

örneği olarak değerlendirdiği534 2003 tarihli Irak’a yönelik askeri operasyonları da 

ABD, meşru müdafaaya dayanarak meşrulaştırmaya çalışmamış; askeri 

operasyonları gerçekleştirme gerekçesi olarak Güvenlik Konseyi’nin Irak’a ilişkin 

daha önceden almış olduğu kararları öne sürmüştür.535 

 

     Dolayısıyla silahlı saldırının yakın zamanda gerçekleşecek olma  niteliğini maddi 

olarak belirlemenin zorluğu , önleyici veya sezgisel meşru müdafaaya ilişkin 

herhangi bir « opinio juris »in varlığını açıklayan bir uluslararası yargı kararının 

yokluğu ve devlet uygulamalarından, bu konuda bir uluslararası örf ve adet kuralının 

oluştuğuna ilişkin bir sonuç çıkarılamaması birlikte değerlendirildiğinde; mevcut 

uluslararası hukukta, önleyici veya sezgisel meşru müdafaa hakkına izin veren bir 

uluslararası örf ve adet kuralının doğmuş olduğunu  şu aşamada söylemek mümkün 

gözükmemektedir.536 

 

BM Genel Sekreteri, « Herkes için Kalkınmaya, Güvenliğe ve İnsan Haklarına 

Doğru Daha Geniş Özgürlük » başlığını taşıyan 2005 tarihli raporunda, sezgisel 

(preemptive) ve önleyici (preventive) meşru müdafaa konusunda üye devletlerin 

uzlaşamadığını belirtmektedir:537 

 

 

“ Sonuç olarak, aradığımız konsensusun asli bir parçası, uluslararası barış ve güvenliği 
savunmak için kuvvetin ne zaman ve nasıl kullanılabileceği hususunda bir anlaşma 
olmalıdır. Geçen yıllarda bu mesele üye devletleri derinden bölmüştür. Üye devletler, 
devletlerin çok yakında gerçekleşecek/vukuu muhakkak tehditlere (imminent threat) karşı 
kendilerini savunmak için sezgisel olarak (preemptively) askeri kuvvet kullanma hakları 
olup olmadığı ;  vukuu muhtemel/gizli veya çok yakında gerçekleşmeyecek (latent, non-
imminent) tehditler karşısında kendilerini önleyici olarak (preventively) savunmak için 
askeri kuvvet kullanma haklarının olup olmadığı ve diğer devletlerin vatandaşlarını soykırım 
veya benzer nitelikteki suçlardan kurtarmak için koruma amaçlı askeri kuvvet kullanma 
hakkına veya yükümlülüğüne sahip olup olmadıkları hakkında uzlaşamamaktadır.” 
 

                                                 
534 Abraham Soafer, “On the Necessity of Pre-emption”,EJIL,Vol.14, No.2, 2003, pp.221-226; 
Taşdemir,op.cit.,p.251; Anderson, op.cit.,pp.12-13 
535 UN Doc. S/2003/351, (çevrimiçi) http://www.un.int/usa, 21 Aralık 2008 
536 Gomez-Robledo.op.cit.,pp.332,333 
537 A/59/2005, op.cit., par.  
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Bununla birlikte Şart’ın 51.maddesinin çok yakında gerçekleşecek/vukuu muhakkak 

tehditleri (imminent threat) kapsadığını belirterek, sezgisel meşru müdafaa hakkının 

(preemptive self defense) varlığını da benimsemektedir538: 

 

 

« Egemen devletlerin silahlı saldırı karşısında kendilerini savunmalarına ilişkin doğal 
haklarını güvence altına alan 51. madde, çok yakında gerçekleşecek/vukuu muhakkak 
tehditleri tamamıyla kapsamı altına almaktadır. Hukukçular, 51.maddenin, 
gerçekleşmiş/vuku bulmuş bir saldırı kadar, çok yakında gerçekleşecek/vukuu muhakkak bir 
saldırıyı (imminent attack) da kapsamı altına aldığını, uzun zamandan beri tanımaktadır. 
 Tehditler çok yakında gerçekleşecek/vukuu muhakkak değil de, vukuu muhtemel/gizli 
(latent) olduğunda ise Şart, Konsey’e, uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmesi için, 
önleyici olarak (preventively) da dahil olmak üzere, silahlı kuvvet kullanması için tam yetki 
vermektedir. » 
 

 

    Raporda, kuvvet kullanmanın ne zaman ve nasıl yetkilendirileceğine ilişkin etkili 

rehber ilkeleri sağlayan, yeni bir Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesi tavsiye 

edilirken; çok yakın zamanda gerçekleşecek/vukuu muhakkak saldırı  karşısında 

kuvvet kullanmaya ilişkin sınırların konulması gerekli görülmemiştir.539 Raporda  

gizli/vukuu muhtemel mevcut saldırı tehditi karşısında, devletlerin önleyici 

(preventive) meşru müdafaa haklarının tanınmaması ; bu gibi durumlarda Güvenlik 

Konseyi’nin yetkili olacağının bildirilmesi olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte 

raporda vukuu muhakkak/çok yakın zamanda gerçekleşecek silahlı saldırı karşısında, 

devletlerin sezgisel meşru müdafaa hakkı tanınmaktadır.  

 

  Kanımızca, silahlı saldırının vukuu muhtemel veya vukuu muhakkak niteliği,  

silahlı saldırının zaman bakımından kapsamı (ratione temporis) açıkça 

belirlenmedikçe, sezgisel meşru müdafaa hakkının kabulü, uygulamada devletler 

arasında şiddeti arttırıcı bir sonuca yol açacaktır. Nikaragua Kararı’nda öngörüldüğü 

üzere meşru müdafaa hakkı yalnızca bir silahlı saldırı söz konusu olduğunda 
                                                 
538 Ibid., par.124-125 
539Donald R. Rothwell, “Anticipatory Self-Defence in the Age of Terrorism”, University of 
Queensland Law Journal, Vol.24, No.2, 2005, (çevrimiçi) http://www.austlii.edu.au/au/journals/ 
UQLJ/ 2005/23.html, 10 Ocak 2009 
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mümkündür. Daha düşük  bir kuvvet kullanımı ile silahlı saldırı arasındaki varolan 

ayrımın -sezgisel meşru müdafaa doktrininde öngörüldüğü üzere- vuku bulan, fiili  

bir silahlı saldırının olmadığı bir durumda nasıl tespit edileceği ise belirsizdir.540 

Keza henüz başlatılmamış/gerçekleşmemiş bir kuvvet kullanımı karşısında orantılı 

bir güç kullanmanın nasıl mümkün olacağı da yanıtlanması gereken  bir diğer 

sorudur.541 

 

 Dolayısıyla her ne kadar Genel Sekreter, raporunda, sezgisel meşru müdafaa hakkını 

tanıyan bir tutum benimsemişse de yakın zamanda gerçekleşecek/vukuu muhakkak 

silahlı saldırının tanımına ilişkin sorular yanıtlanmadıkça, sezgisel meşru müdafanın 

geniş bir yorumu, uluslararası barış ve güvenliği tesis etmek yerine, devletlerin 

karşılıklı kuvvet kullanımını arttırarak, bir şiddet sarmalının doğmasına neden 

olacaktır. 

 

 

 

 6. Terör Eylemleri Nedeniyle Devletin Sorumluluğunun Doğmasına 

İlişkin Ölçüt 

 
 

   Devlet dışı aktörlerin gerçekleştirdiği eylemler bakımından devletin 

sorumluluğunun doğmasına ilişkin yargısal ölçüt, Uluslararası Adalet Divanı  ve  

Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bazı kararlarından 

çıkarılmaktadır. Devlet dışı aktörlerin gerçekleştirdiği eylemlerin devlete izafe 

edilebilmesi ve dolayısıyla devletlerin, devlet dışı/özel  aktörlerin eylemlerinden  

sorumlu tutulabilmesi hususu, devletin, devlet dışı/özel aktörler 

üzerindeki ‘denetim/kontrol düzeyi’ üzerine odaklanmaktadır. 

 

                                                 
540 Antonopoulos,op.cit., p.177 
541 Ibid. 
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  1986 tarihli Nikaragua’ya Karşı Askeri ve Benzeri Faaliyetler Kararı’nda Divan, ilk 

olarak, hukuksal amaçlar bakımından, Kontraları, Birleşik Devletler Hükümeti’nin 

bir organı ile veya bu hükümet namına eylemde bulunan bir organla eşit sayabilmek 

için Kontralar ile ABD Hükümeti arasındaki ilişkinin bir yandan bir bağımlılık  ve 

diğer yandan  bir denetim/kontrol ilişkisi olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini 

bildirmiştir.542  

 

  Divan, Nikaragua Kararı’nda, Kontraların ABD namına eylemde bulunduğunu 

haklı kılmak için ABD’nin, Kontralar üzerinde bu tür bir denetim uyguladığına 

ilişkin açık bir kanıt olmadığını belirtmiştir.543 Bunun yanısıra mevcut kanıtların, 

Kontraların, Birleşik Devletler yardımına tamamen bağımlı (complete dependence, 

totale dependance) olduğunu ortaya koymak için yeterli olmadığı görüşündedir.544 

Bu nedenle Kontra kuvvetlerinin, hukuki amaçlar bakımından, ABD kuvvetleriyle 

eşit tutulabileceğine karar verememektedir.545 

 

Dolayısıyla Nikaragua Kararı’nda -çok açık olmamakla birlikte- kişilerin, kişi 

gruplarının veya kurumların, bir devletin ‘de jure organları’ olmasa dahi, bir devletle 

tam bağımlılık ilişkisi içinde oldukları takdirde, o devletin ‘de facto organı’ 

sayılabilecekleri ve bu nedenle de devletin sorumluluğunun doğabileceğine işaret 

edilmiştir.  

 

 Bir devletin de facto organı sayılabilmek için gerekli olan “tam bağımlılık” 

ölçütünden farklı olarak, kişi veya kişi gruplarının eylemlerinin bir devlete izafe 

edilmesi için gerekli olan ölçüt ise Nikaragua Kararı’nda açıkça “etkili 

denetim”(effective control, controle effectif) olarak ortaya konmuştur. 

 

  Divan, ABD’nin, Kontraların finansmanına, örgütlenmesine, eğitilmesine, 

desteklenmesi ve teçhiz edilmesine yardım etmiş olduğunu kabul etmekle birlikte, bu 

                                                 
542 ICJ Reports 1986, p.62, par.109 
543 Ibid., 
544 Ibid, par.110 
545 Ibid. 



 210

yardımın, Kontraların eylemlerini ABD’ye izafe etmek için yeterli olmadığı 

görüşündedir546:  

 

“ Birleşik Devletler’in, Kontraların finansmanına, örgütlenmesine, eğitilmesine, 
desteklenmesine ve teçhiz edilmesine kararlı veya hakim olarak da olsa katılımı; 
(Kontraların) askeri veya paramiliter hedeflerinin seçilmesi ve onun (Kontraların) 
operasyonunun tümünün planlanması; Divan’ın sahip olduğu kanıtlar esas alındığında, 
Kontraların Nikaragua’daki askeri ve paramiliter operasyonları sırasında işlenen eylemlerin, 
Birleşik Devletler’e izafe edilmesi amacı için hala kendi içinde yetersizdir. Yukarıda 
belirtilmiş olan Birleşik Devletlerin tüm katılım biçimleri ve hatta Birleşik Devletler’in, 
kendisine yüksek derecede bağımlı (high degree of dependancy) olan bir kuvvet üzerindeki 
genel denetimi/kontrolü, daha fazla/tamamlayıcı kanıt olmaksızın, başvurucu devletin ileri 
sürdüğü gibi, Birleşik Devletler’in  insan hakları ve insancıl hukuka aykırı eylemlerin 
işlenmesini yönettiği veya bunlara zorladığı anlamını, kendi içinde taşımamaktadır. Bu tür 
eylemler Birleşik Devletler’in denetimi/kontrolü olmaksızın da Kontra üyeleri tarafından 
işlenebilirdi. Bu eylemin Birleşik Devletler’in hukuksal sorumluluğuna neden olması için, 
prensip olarak, devletin, ileri sürülen ihlallerin işlenmiş olma sürecinde, askeri veya 
paramiliter operasyonların etkin denetimine/kontrolüne sahip olmuş olduğu kanıtlanmalıdır.” 
 

 

 Dolayısıyla Nikaragua Kararı’nda, Kontralar tarafından gerçekleştirilen eylemlerin 

ABD’ye izafe edilmesi için gerekli olan sınır oldukça yüksek tutulmuştur. Divan, 

ABD’nin, kendisine yüksek derecede bağımlı olan Kontralar üzerindeki genel 

denetimini, izafe etme kriteri açısından yeterli görmeyip ; bunun yerine etkin 

denetim ölçütünü ortaya koymuştur. 

 

 Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) Temyiz Dairesi ise 

Prosecutor v. Tadic Davası’nda vermiş olduğu 1999 tarihli kararında, Uluslararası 

Adalet Divanı’nın Nikaragua Kararı’nda izafe etmeye ilişkin olarak koymuş olduğu 

bu yüksek eşik yerine ‘bütünsel denetim ölçütü’nü (overall control) benimsemiştir. 

Bu kararda, ilk olarak, Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi 

Yargılama Dairesi, Bosna’daki Sırp kuvvetlerinin gerçekleştirdikleri eylemlerin 

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Hükümeti’ne (Sırbistan ve Karadağ) izafe edilip 

edilemeyeceğini ve bu devletle, Bosna Hersek arasında bir uluslararası çatışma olup 

olmadığını incelemiştir. 

 

                                                 
546 Ibid. ,pp.54-55, par.115 
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  Yargılama Dairesi, Divan’ın Nikaragua Kararı’nda ortaya koyduğu etkili denetim 

ölçütünü benimseyerek ; devlet ile gruplar arasındaki ilişkinin büyük bir bağımlılığın 

(great dependency) ötesinde, bir denetim/kontrol ilişkisi olması gerektiğinin altını 

çizmiştir. Yugoslavya'nın Bosna Sırp Ordusu'na destek vermesi ve mali yardımda 

bulunmasının, söz konusu kuvvetlerin gerçeklestirdiği eylemlerin Yugoslavya'ya 

izafe edilebilmesi için yeterli olmadığı görüşündedir. 

 

Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi Temyiz Dairesi ise Yargılama 

Dairesi’nin verdiği kararı bozmuştur. Yargılama Dairesi, söz konusu  devlet dışı  

aktörün türüne göre, devletin sorumluluğuna ilişkin farklı testlerin uygulanması 

gerektiği görüşündedir.547 Söz konusu devlet dışı aktör, bir birey veya askeri olarak 

organize olmamış bir grubun parçası ise, bu durumda devletin sorumlu olabilmesi 

için, devlet tarafından verilen özel talimatlara (specific instructions) ilişkin kanıtların 

varlığı kanıtlanmalı veya devletin söz konusu eylemi sonradan (ex post facto) 

onaylaması gerekmektedir :548  “ bireylerin eylemlerinin devletlere izafe edilebilmesi 

genelllikle ‘özel talimatları’ veya bunların (eylemlerin) söz konusu devlet tarafından 

açıkça/alenen benimsenmesi veya  ex post facto onaylanmasını gerektirmektedir.” 

 

  Söz konusu aktörün organize olmuş bir paramiliter grubun/yapının parçası olması 

durumunda ise bütünsel denetim ölçütü uygulanacaktır.549 Dolayısıyla  paramiliter ve 

benzer gruplar bakımından Yargılama Dairesi, Nikaragua Kararı’ndaki etkili denetim 

ölçütü yerine, daha düşük bir eşik olan bütünsel denetim ölçütünü kabul etmiştir.550 

Kararda, denetimin derecesine ilişkin olarak Nikaragua Kararı’ndan farklı bir ölçüt 

benimsenmekle birlikte -Nikaragua Kararı’nda da ortaya konulduğu gibi-  devletin, 

devlet dışı aktörlere sadece mali yardım, askeri teçhizat veya eğitim sağlaması 

bütünsel denetim için yeterli olmamaktadır. Devletin bunun yanısıra, söz konusu 

                                                 
547 Richard J. Goldstone and Rebecca J. Hamilton, “ Bosnia v. Serbia: Lessons from the Encounter of 
International Court of Justice with the International Criminal Tribunal for the Former Yougoslavia”, 
Leiden Journal of International Law, Vol. 21, No.1, 2008, p.101 
548 ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgement, Case No. IT-94–1-A, 15 July 1999, par. 137 
549 Ibid. 
550 Duffy, op.cit., p.50 
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askeri eylemlerin  örgütlenmesi,  koordine edilmesi ve planmasında rolü 

olmalıdır :551 

 

“ Uluslararası hukuk çerçevesinde, denetleyen otoritelerin, kendilerine bağlı birimlerin 
operasyonlarının tümünü planlaması, bunların hedeflerini seçmesi ya da askeri 
operasyonların gerçekleştirilmesi ile ilgili ve Uluslararası İnsani Hukukun herhangi ileri 
sürülen ihlalleri için özel talimatlar vermesi katiyen zorunlu değildir. Uluslararası Hukukun 
gerektirdiği denetim, bir devlet (ya da bir silahlı çatışma çerçevesinde çatışmaya taraf) askeri 
gruba finansman sağlar, grubu eğitir, teçhiz eder ya da operasyonel destek sağlarsa ve 
bunlara ilave olarak grubun askeri eylemlerini örgütler, koordine eder ya da planlarsa var 
sayılır.”552 
 

 

  Uluslararası Adalet Divanı, Tahran’daki Amerikan Elçiliği’nin İranlı öğrenciler 

tarafından işgal edilmesi ve elçilik personelinin rehin alınmasına ilişkin 1980 tarihli 

Tahran Rehineler Davası’nda, eyleme ilişkin olarak, başlangıçta İran’ın doğrudan 

sorumluluğunun kanıtlanmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte işgalden sonra İranlı 

yetkililerin yapmış oldukları, olayları destekleyici ve teşvik edici açıklamaları 

dikkate alarak, devletin hukuki sorumluluğunun doğduğuna ve eylemin, İran’a izafe 

edilebileceğine karar vermiştir.553  

 

 İran’ın devam eden olayları durdurmaya muktedir olduğu halde, bunları durdurmak 

yerine onaylamayı tercih etmesi ; Divan’ın, İran’ın sorumlu olduğuna ilişkin 

kararının, Nikaragua Kararı’ndaki etkili denetim testine uygunluğunu ortaya 

koymaktadır.554 Bununla birlikte karardaki önemli husus, etkili denetim testinden 

doğan sorumluluk olmasa dahi,  bir devletin, kusurlu fiili, sonradan, kendi fiili olarak 

onaylaması ya da kabul etmesi durumunda sorumluluğunun doğmasıdır.555 

Dolayısıyla Tahran Rehineler Davası’nda da  ‘sonradan onaylama’   (ex post facto) 

ölçütü ortaya konmuştur. 

 

                                                 
551 ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgement, Case No. IT-94–1-A, 15 July 1999, par. 137 
552Karar çevirisi için Taşdemir,op.cit.,p.177 
553 ICJ, United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran, (Iran v.USA) ICJ Reports 1980, par. 
32-35 
554 Duffy, op.cit., p.51 
555 Loc.cit. 
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   Yargı kararlarıyla konan bu üç ölçütün yanı sıra, Uluslararası Hukuk 

Komisyonu’nun hazırladığı Uluslararası Kusurlu Fiiller Nedeniyle Devletlerin 

Sorumluluğuna İlişkin Uluslararası Hukuk Komisyonu Maddeleri’nin ilk maddesinde 

“ bir devletin uluslararası hukuka aykırı (uluslararası kusurlu fiil oluşturan) her 

eyleminin, o devletin uluslararası sorumluluğunu doğuracağı” bildirilmektedir.556 

 

 İkinci maddeye göre ise bir devletin eylem veya ihmalini içeren (eylem veya ihmali 

sonucu oluşan) bir durum, uluslararası hukuk uyarınca bir devlete izafe edilebilirse 

ve bir devletin uluslararası bir yükümlülüğünün ihlalini oluşturursa, devletin 

uluslararası kusurlu bir fiili söz konusudur. Dördüncü madde bir devletin 

organlarının eylemini açıklanmaktadır557 : 

 

“ 1) Organ, yasama, yürütme, yargı ya da diğer herhangi görevi yerine getirirse getirsin, 
devlet örgütlenmesi içinde her ne pozisyonda bulunursa bulunsun ve merkezi bir hükümetin 
organı olarak ya da devletin ülkesel bir birimi olarak niteliği ne olursa olsun uluslararası 
hukuk altında herhangi bir devlet organının eylemi, devletin bir eylemi sayılacaktır. 2) Bir 
organ, devletin ulusal hukukuna uygun olarak bu statüye sahip herhangi bir kişi ya da birimi 
kapsar. ” 
 

 

 Beşinci maddede hükümetsel yetki unsurlarını kullanan kişilerin veya kurumların 

eylemlerini açıklanmaktadır558:  

 
“ 4. madde uyarınca, devletin bir organı olmayan fakat hükümetsel bir yetkinin unsurlarını 
icra etmek için devletin iç hukuku tarafından yetkilendirilen bir şahıs ya da kurumun 
davranışı, kişi ya da kurum özel durumda bu erkle eylem yaparsa, uluslararası hukuk altında 
bir devletin eylemi olarak değerlendirilecektir.” 
 

 

 7. maddeye göre bir devletin bir organının ya da hükümetsel bir yetkinin unsurlarını 

icra etmek için yetkilendirilen bir kişinin veya kurumun davranışı (conduct); organ, 

kişi veya kurum, bu erkle eylemde bulunduğu takdirde-yetkisini aşar veya talimatları 

ihlal etse dahi- uluslararası hukuk altında devletin bir eylemi olarak 

                                                 
556 Draft Articles on Responsabilty of States for Internationally Wrongful Acts, UN Doc. A/RES/ 
56/83 (2002)  
557 Maddenin çevirisi için Taşdemir, op.cit.,p.181 
558 Ibid. 
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değerlendirilecektir. Dördücü, beşinci ve yedinci maddelerde, devlet organlarının ve 

hükümetsel yetki unsurlarını kullanan kişilerin veya kurumların 

davranışları/eylemleri, devletin eylemini oluşturduğu için devletin doğrudan 

sorumluluğunu doğurmaktadır.559 

 

   Bir devlet tarafından yönlendirilen ve kontrol edilen eylem başlıklı 8. maddeye 

göre « özel kişi veya özel kişilerden oluşan grup, fiiliyatta, eylemi gerçekleştiren 

devletin talimatları veya yönlendirmesi ya da kontrolü altında eylemde bulunuyor ise 

bir özel kişinin veya özel kişilerden oluşan bir grubun eylemi, uluslararası hukuk 

uyarınca bir devletin eylemi olarak değerlendirilecektir ». Bu maddede,  özel 

kişilerin eylemlerinin devlete izafe edilmesi için Nikaragua Kararı’nda öngörülen 

yüksek eşiğin, etkin denetim testinin benimsendiği gözükmektedir.560 

 

  Resmi otoritelerin gıyabında ya da ihmaliyle gerçekleştirilen eylem başlıklı 9. 

maddeye göre  “kişi ya da kişi grubu, hükümetsel yetki unsurlarını resmi otoritelerin 

yokluğunda ya da ihmali içinde ve bu yetki unsurlarını kullanılması istenen 

koşullarda kullanıyorsa, bir kişi ya da kişi grubunun eylemi, uluslararası hukuk 

altında bir devletin eylemi olarak değerlendirilecektir.”561 

 

 Bir devlet tarafından kendi eylemi olarak kabul edilen ve onaylanan eylem başlıklı 

11. maddeye göre de “ önceki paragraflar uyarınca bir devlete izafe edilmeyen eylem 

(conduct), devlet, söz konusu eylemi  kendi eylemi olarak kabul ettiği ve 

benimsediği ölçüde, uluslararası hukuk altında bu devletin bir eylemi olarak 

değerlendirilecektir.” Bu maddede de Tahran Rehineler Davası’nda benimsenen, 

sonradan onaylama ölçütünün benimsediğini söylemek mümkündür. 

 

  El Kaide’nin gerçekleştirdiği 11 Eylül terör eylemlerinden sonra, Afganistan’daki 

Taliban hükümetine karşı 51. madde çerçevesinde kuvvet kullanılması, izafe etme 

kriterinde -diğer bir deyişle devletin sorumluluğuna ilişkin ölçütte- bir değişikliğin 

                                                 
559 Topal,op.cit., p.136, Duffy,op.cit.,p.48 
560 Duffy,op.cit., p.51; Naert,op.cit., p.11 
561 Taşdemir,loc.cit. 
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gerçekleşip gerçekleşmediği hususunu tartışmaların odağı haline getirmiştir. 

Yazarların bir bölümü, Taliban ile El Kaide arasındaki yakın ilişkiye rağmen, 

Taliban’ın El Kaide üzerinde genel bir kontrole sahip olduğu hususuna şüpheyle 

yaklaşmaktadır.562 Taliban’ın El Kaide üzerinde etkin denetime sahip olmadığını ; 

mevcut bilgilere göre Taliban’ın, El Kaide üyelerini göndermediğini ; El Kaide 

üyelerinin, operasyonel ve finansal olarak Taliban’dan bağımsız olduklarını ileri 

sürmektedir.563 

 

  Etkin denetim ölçütü yerine bütünsel denetim ölçütü uygulansa bile, Tadic 

Kararı’nda bütünsel denetim ölçütünün, silahlı kuvvetler ve paramiliter birimler için 

öngörüldüğünü ; oysa El Kaide’nin askeri olarak örgütlenmiş bir birim olarak 

değerlendirilemeyeceğini; bu şekilde değerlendirilse dahi, bütünsel denetimin, 

devletin paramiliter birim üzerindeki üstünlüğünü varsaydığını ; oysa Taliban’ın, El 

Kaide üzerindeki denetiminden ziyade, bu durumun tersinin söz konusu olduğu 

belirtilmektedir.564 

 

  Stahn’a göre 11 Eylül eylemlerinin, Taliban’ın spesifik rolü hakkında daha fazla 

soruşturma yapılmaksızın, NATO ve OAS tarafından silahlı saldırı olarak 

nitelendirilmesi, Nikaragua Kararı’ndaki kurallardan bir kopuşu göstermekte; 

bütünsel denetim ölçütü, etkili denetim ölçütü yerine uygulanabilir ve makul bir 

alternatif oluşturmaktadır.565 Sürekli Özgürlük Harekatı’nın, sadece El Kaide’yi değil 

aynı zamanda Taliban’ı hedef alması, özel kişilerin veya grupların eylemlerinin, bir 

devlete izafe edilmesi için daha düşük bir eşiğin oluşmasına yol açmıştır.566 Bütünsel 

denetim ölçütü, ABD’nin Taliban’a ve El Kaide’ye karşı yaptığı harekatı 

meşrulaştırmak için yeterli olmaktadır.567 

 

                                                 
562 Müller,op.cit., p..247, Schmitt,op.cit., pp.10, 45-46 , S. Ratner, (çevrimiçi)  « Terrorism and The 
Laws of War: September 11 and its Aftermath » http://www.crimesofwar.org/expert/attack-ratner.ht 
ml., 10 Mayıs 2008 
563 Müller,op.cit., p.246 
564 Ibid.,p.248 
565 Stahn,op.cit.,p.863 
566 Schmitt,op.cit.,pp.67-69 
567 Ibid., p.864 ; Murphy,op.cit., p.50 
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 Doktrindeki tüm bu tartışmalara rağmen ABD, yargısal ölçütlerin bütününü dikkate 

almadan, El Kaide Örgütü’nün eylemlerinden de facto Taliban Hükümeti’ni sorumlu 

tutarak, Afganistan’a karşı askeri harekat gerçekleştirmiştir.568ABD’nin bu 

yaklaşımının, birçok devlet ve NATO ve OAS gibi bazı örgütler tarafından da 

benimsendiği görülmüştür.569 Afganistan, El Kaide tarafından işlenen bazı terör 

eylemlerinin hazırlanmasına yardım etmekten ve bu terörist grubu barındırmaktan 

ötürü uluslararası toplumca  sorumlu olarak değerlendirilmiştir.570 

 

   Dolayısıyla bu durum, bütünsel denetimden kaynaklanan devletin sorumluluğunu 

fazlasıyla aşan, sınırının ne olduğu belirsiz bir sorumluluk anlayışının 

benimsendiğini işaret etmektedir.571 ABD’nin benimsediği ve 11 Eylül sonrasında da 

uyguladığı  barındırma ve  destekleme doktrini çerçevesinde, bir devlet, bir terör 

örgütünü ülkesinde barındırdığı ve tolere ettiği için o terör örgütünün eylemlerinden 

sorumlu tutulabilmektedir. Bir devlet, özel bir terörist eylemi desteklemese, 

örgütlemese ve teşvik etmese dahi, yalnızca terörist eylemleri tolere etmesi 

sebebiyle, bir silahlı saldırı gerçekleştirmiş sayılmaktadır.572 Barındırma ve 

destekleme doktrininin, BM’in 51. maddesi kapsamındaki silahlı saldırı kavramıyla 

bağdaşması mümkün gözükmemekte ; meşru müdafaanın kabul edilebilir kapsamı 

bakımından önemli sorunlar doğurarak, suiistimale yol açma ihtimali 

bulunmaktadır.573 

 

   ABD’ye karşı gerçekleştirilen saldırıların sorumlularına karşı Birleşik Devletler 

silahlı kuvvetlerinin kullanılmasına izin veren kararda, ABD Başkanı, 11 Eylül 2001 

tarihinde vuku bulan terörist saldırıları planladığı, yönettiği, işlediği veya yardım 

ettiği veya bu tür örgütleri veya kişileri barındırdığına karar verdiği uluslara, 

örgütlere veya kişilere karşı ; bu tür uluslar, örgütler veya kişiler tarafından Birleşik 

                                                 
568 Duffy,op.cit. ,p.54; Greenwood,op.cit., pp.311-312 
569 V. Tezin 11 Eylül terör eylemlerinin silahlı saldırı kavramı üzerindeki etkisi bölümü  
570 Dupuy,op.cit.,p.9 
571 Stahn,op.cit., pp. 864-865 
572 Taşdemir,op.cit., p.183 ; Grote, op.cit., p.965 
573 Stahn,op.cit.,p.865; Carsten Stahn, “ Security Council Resolutions 1368 (2001) and 1373(2001): 
What they say and what they do not say” EJIL Discussion forum, (çevrimiçi) http://www.ejil.org/ 
forumWCT/mes ges/15html, 10 Ocak 2006 
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Devletler’e karşı yapılacak gelecekteki herhangi bir uluslararası terörizm eylemini 

önlemek için gerekli ve uygun tüm kuvveti kullanmak için yetkilendirilmektedir. 

 

  Herhangi bir yargısal ölçütü esas almaksızın, devletlerin tek taraflı 

değerlendirmelerine dayanarak silahlı kuvvet kullanabilmelerini öngören bu 

doktrinin, uluslararası barış ve güvenliği bozucu bir etkiye sahip olacağı açıktır. Bu 

doktrinin benimsenmesi durumunda, daha fazla devlet terörizmden sorumlu 

tutulacak; bu devletlere verilecek yanıt da kuvvet kullanmayı içerdiği takdirde 

uluslararası güvenlik ciddi biçimde etkilenecektir.574 Bu nedenle, devletler yerine, 

Güvenlik Konseyi, bu konuya ilişkin karar alma sürecinde etkin bir role sahip 

olmalıdır. Cassese’nin belirttiği gibi, sadece Güvenlik Konseyi, belirli devletlerin, 

terörist örgütlerin eylemlerini durdurmak ve üyelerini tutuklamak yerine bu örgütleri 

barındırdığı, koruduğu, tolere ettiği ve teşvik ettiğini gösteren açık kanıtlar 

temelinde, bu devletlere karşı kuvvet kullanılıp kullanılmayacağına, kullanılacak ise 

hangi koşullar çerçevesinde bunun gerçekleştirileceğine karar vermelidir.575 

 

  11 Eylül sonrasında etkin denetim yerine bütünsel denetim ölçütünün benimsenmesi 

gerektiğine ilişkin argümana ve ABD’nin barındırma ve destekleme doktrini 

çerçevesindeki uygulamasına rağmen, UAD, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve 

Cezalandırılmasına Dair Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin Bosna Hersek Sırbistan 

Karadağ’a karşı davasında verdiği 2007 tarihli kararda, Nikaragua Kararı’nda ortaya 

koyduğu etkin denetim testini tekrar benimsemiştir.576 

 

  Divan, Srebrenica’da işlenen soykırım suçu oluşturan eylemlerin, Sırbistan Karadağ 

adını taşıyan Federal Sırbistan Cumhuriyeti’ne (FSC) izafe edilebilip 

edilemeyeceğini belirlerken, ilk olarak bu eylemleri işleyenlerin, FSC’nin organı  

statüsüne sahip olup olmadığını değerlendirmiştir. Bu noktada uluslararası örf ve 

adet hukukunun bir kuralı olarak değerlendirdiği Uluslararası Hukuk 

                                                 
574 Duffy, op.cit., p.54 
575 Cassese, “Terrorism is also distrupting...”,op.cit., p.1000 
576 ICJ, Case Concerning the Application of Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 February 
2007.Bundan sonra tezde kısaca Bosna Kararı olarak adlandırılacaktır. 
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Komisyonu’nun uluslararası kusurlu fiiller nedeniyle devletlerin sorumluluğuna 

ilişkin 4. maddesini belirtmektedir. FSC’nin ‘de jure organı’ olan  FRC ordusunun ne 

katliamlarda yer aldığının ne de siyasi liderlerinin, katliamların hazırlanması, 

planlaması veya icrasında bulunduklarının ortaya konduğu görüşündedir. Bunun 

ötesinde ne  Republika Srpska ne de VRS (Sırp Cumhuriyeti Ordusu) FRY’nin  de 

jure organlarıdır çünkü hiçbirisi, bu devletin iç hukukunda, devlet organı statüsüne 

sahip değildir.577 Serebnica’da bulunan Scorpions adlı paramiliter milislerin de söz 

konusu tarihlerde FRY’nin  ‘de jure organı’ olmadığı görüşündedir.578 

 

  Divan, Bosna Hersek’in Republika Srpska, VRS ile Scorpions, Red Berets, Tigers, 

White Eagles adlarını taşıyan paramiliter milislerin, FRY’nin de facto organı olduğu 

iddiasını ise Nikaragua Kararı’na atıfta bulunarak yanıtlamıştır.579 Divan, Nikaragua 

Kararı’nda ; Divan’ın hukuksal amaçlar bakımından, Kontraları, Birleşik Devletler 

Hükümeti’nin bir organı ile veya bu hükümet namına eylemde bulunan bir organla 

eşit sayabilmek için Kontralar ile ABD Hükümeti arasındaki ilişkinin bir yandan bir 

bağımlılık ve diğer yandan  bir denetim/kontrol ilişkisi olup olmadığının belirlenmesi 

gerektiğini bildirmiştir.580 

 

  Divan, Nikaragua Kararı’nda Kontraların ABD namına eylemde bulunduğunu haklı 

kılmak için ABD’nin Kontralar üzerinde bu tür bir denetim uyguladığına ilişkin açık 

bir kanıt olmadığını belirtmiştir.581 Bunun yanı sıra mevcut kanıtların, Kontraların 

Birleşik Devletler yardımına tamamen bağımlı olduğunu ortaya koymak için yeterli 

olmadığı görüşüne varmıştır.582 

 

  Divan alıntıladığı bu paragrafların gösterdiği üzere, kendi içtihadına göre, kişilerin, 

kişi gruplarının veya kurumların -iç hukukta bu statüde yer almasalar dahi- sadece 

                                                 
577 Ibid.,p.138, par.386 
578 Ibid.,p.140, par.389 
579 Ibid., par.391 
580 ICJ Reports 1986, p.62, par.109 
581 Ibid., 
582 Ibid., pp.62-63, par.110 
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bir enstürmanı oldukları devlete, tam bağımlılık içerisinde eylemde bulundukları 

takdirde devlet organları ile eşit sayıldığını belirtmektedir.583   

   

  Dolayısıyla söz konusu kişi ve kurumlar ile devlet arasındaki ilişkinin niteliğinin 

tam bağımlılık olup olmadığına bakılmalıdır. Kişiler, kurumlar devlete tam bağımlı 

ise söz konusu devletin de facto organı sayıldıklarından devletin sorumluluğu 

doğacaktır. Divan söz konusu organları, FRY’ye tam bağımlı bulmadığı için devletin 

sorumlu olmadığına karar vermiştir.584 

 

 Divan, Soykırım suçu oluşturan fiileri işleyenlerin, FRY’nin talimatları veya 

yönlendirmesi ya da denetimi/kontrolü altında mı bu fiileri işleyip işlemediğinin 

belirlenmesinde uygulanacak kural olarak, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 

Uluslararası Kusurlu Fiiller Nedeniyle Devletlerin Sorumluluğuna İlişkin 8. 

maddesini göstermektedir.585  

 

 8. madde, özellikle Nikaragua Kararı olmak üzere, Divan’ın bu konuya ilişkin 

içtihadı ışığında anlaşılmalıdır. Nikaragua Kararı’nda, ABD’nin  Kontraların işlediği 

eylemlerden hukuki sorumluluğunun doğabilmesi için ihlal eylemlerinin işlendiği 

iddia edilen askeri veya paramiliter operasyonlarda, ABD’nin etkili denetiminin 

olduğunun kanıtlanması gerektiği belirtilmiştir.586 

 

   Divan’a göre etkili denetim testi, bir kişinin veya kurumun ‘de facto devlet organı’ 

olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan tamamen bağımlılık testinden, 

ayrılmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürülen eylemleri 

işlemiş olan kişilerin, genel olarak, dava edilen devlet ile  bir  “tamamen bağımlılık” 

ilişkisi içerisinde olduğunu göstermek gerekli değildir. Bu kişilerin, o devletin 

talimatlarına uygun olarak veya o devletin etkin denetimi altında eylemde bulunduğu 

kanıtlanmalıdır. Bununla birlikte bu kişilerin devletin talimatlarına uygun olarak 
                                                 
583 ICJ, Case Concerning the Application of Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, pp.140-141, 
par.392 
584 Ibid.,p.141, par.394-395 
585 Ibid.,p.142, par.398 
586 Ibid., p.143, par. 399 
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veya devletin etkili denetimi altında eylemde bulunmuş olmaları; genel olarak, 

ihlalleri gerçekleştirmiş kişiler veya kişi gruplarınca alınan bütün eylemlere (overall 

action) ilişkin olarak değil ; iddia edilen ihlallerin vuku bulduğu her bir operasyona 

ilişkin olarak ortaya konulmalıdır.587 

 

  Davada, Bosna Hersek, Tadic Davası’nda, ICTY’nin Temyiz Dairesi’nin, Bosna 

Hersek’teki silahlı çatışmayı uluslararası olarak nitelendirirken ve Bosnalı Sırpların 

eylemlerini FRY’ye izafe ederken, bütünsel denetim ölçütünü kullandığını belirtmiş 

ve Divan’ın Nikaragua Kararı’ndaki kriterinin geçerliliğini sorgulamıştır.588 

 

  Divan, ICTY’den gerek Tadic Davası’nda gerekse genel olarak, devletin 

sorumluluğuna ilişkin meselelerde karar vermesi hususunda talepte bulunulmadığını  

çünkü ICTY’nin cezai yargı yetkisinin olduğunu ve yargı yetkisinin de sadece 

kişileri kapsadığını belirtmektedir. Dolayısıyla ICTY, Tadic Kararı’nda, yargı 

yetkisini uygulaması için zorunlu olmayan bir meseleyi ele almıştır.589 

  

 Divan, ICTY’nin kararındaki suçlunun cezai sorumluluğuna ilişkin bulgularına son 

derece önem verdiğini ; mevcut davada, ICTY’nin ihtilafın temelinde bulunan 

olayları ele alan Yargılama ve Temyiz Dairesi kararlarını tamamıyla hesaba kattığını 

belirtmektedir. Ancak ICTY’nin kendi spesifik yargı yetkisi kapsamında 

bulunmayan, genel uluslararası hukuk meseleleri hakkında kabul ettiği tutumlar için 

durum aynı değildir.590 

 

 Divan’a göre bütünsel denetim testi, bir çatışmanın uluslararası olup olmadığının 

belirlenmesinde kullanıldığı takdirde -Temyiz Dairesi’nden  karar vermesi istenilen 

tek meseleydi- uygulanabilir ve uygun olabilir. Ancak ICTY, bütünsel denetim 

ölçütünü, bu davada Divan’dan talep edildiği üzere, kendi resmi organları içinde yer 

almayan paramiliter birimler, silahlı kuvvetler tarafından işlenen eylemlerden, bir 

devletin ne zaman sorumlu olduğu belirlemek amacıyla,  devletin sorumluluğuna 
                                                 
587 Ibid., p.143, par.400 
588 Ibid.,pp.143-144, par.402 
589 Ibid.,p.144, par. 403 
590 Ibid. 
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ilişkin hukuk kapsamında, aynı şekilde uygulanabilir bir test olarak sunmuştur. 

Divan, bu bağlamda, bütünsel denetim lehine olan bu argümanı, ikna edici 

bulmamaktadır.591 

 

  Divan, niteliği itibariyle çok farklı olan iki meselenin çözümünde, aynı testin kabul 

edilmesini, mantığın gerektirmediğini belirtmektedir. Çatışmanın uluslararası olarak 

nitelendirilmesi için talep edilen, bir devletin başka bir devletin ülkesindeki bir 

silahlı çatışmaya katılımının niteliği ve derecesinin ; çatışma sırasında işlenmiş olan 

bir spesifik eylem nedeniyle devletin sorumluluğunun doğması için talep edilen 

katılımın niteliği ve derecesinden, gayet iyi bir biçimde, hukuki bir tutarsızlık 

olmaksızın farklılaşabileceğini belirtmektedir.592 

 

 Divan’a göre bütünsel denetim testinin başlıca eksikliği/mahzuru, devletin 

sorumluluğunun kapsamını, uluslararası sorumluluk hukukunu düzenleyen temel 

ilkenin ötesine genişletmesidir.593 Devletin de jure organları ile de facto 

organlarından kaynaklanan sorumluluğunu düzenleyen kuralları belirttikten sonra ; 

bunların dışında, kişiler veye kişi grupları tarafından işlenen uluslararası kusurlu 

fiilllerin, devlete, yalnızca uluslararası örf ve adet hukuku kuralını yansıtan 8. madde 

uyarınca izafe edilebileceğini belirtmektedir. Bu durum da, bir devlet organının 

talimat vermesi veya kusurlu fiili işleyen faillerin, buna göre eylemde/harekette 

bulunduğu yönlendirmeyi sağlaması veya kusurun işlendiği sırada eylem üzerinde 

etkin bir denetim uygulaması durumunda söz konusudur. Bu nedenle  Divan, 

bütünsel denetim testini uygun bulmamaktadır çünkü bu test, bir devletin 

organlarının eylemi ile devletin uluslararası sorumluluğu arasında var olması gereken 

ilişkiyi, çok fazla biçimde, neredeyse kırılma noktasına (breaking point) kadar 

zorlamaktadır/genişletmektedir.594 

 

  Dolayısıyla UAD’nın Bosna Kararı ortaya koymaktadır ki her ne kadar 11 

Eylül’den sonra, devletin sorumluluğu hususunda gerek yargısal bir ölçüt olan, 
                                                 
591 Ibid., par.404 
592 Ibid.,par.405 
593 Ibid., par. 406 
594 Ibid. 
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bütünsel denetimin gerekse barındırma ve destekleme doktrinin benimsenmesi 

gerektiği ileri sürülmüşse de her iki yaklaşım da Divan tarafından benimsenmemiştir. 

 

   Divan, Tadic Davası’nda, devletin sorumluluğuna ilişkin olarak konulan bütünsel 

denetim ölçütünü, Bosna Kararı’nda uygun bulmamıştır. 11 Eylül sonrasında, 

özellikle El Kaide’nin eylemlerinin Afganistan’a izafe edilebileceğini ileri süren 

barındırma ve destekleme doktrini de bu konuda yaşanan tüm tartışmalara rağmen, 

Divan tarafından ele alınmamıştır.595  

 

  Bununla birlikte terörizmin günümüzde yarattığı tehdit gözönüne alındığında, 

Nikaragua Kararı’ndaki etkili denetim ölçütü yerine, daha düşük bir yargısal ölçüt 

olan bütünsel denetim ölçütünün benimsenmesi daha uygun olabilirdi. Cassese’nin 

ifade ettiği gibi, devletlerin dışarıda diğer devletlere karşı savaşan veya kendi 

ülkelerinde isyancı veya ayrılıkçı gruplara karşı savaşan, militer veya paramiliter 

gruplara ya da silahlı çetelere sağladıkları yaygın destek gözönüne alındığında, 

bütünsel denetim ölçütü, bu devletleri sorumlu tutabilmek için geçerli bir hukuki 

standart oluşturmaktadır.596  

 

  Uluslararası toplumda devlet destekli terörist grupların artışı dikkate alındığında, 

terörizmi destekleyen devletleri sorumlu tutabilmek için bütünsel denetim ölçütünün 

daha etkili olacağı söylenebilir.597 Bununla birlikte Bosna Kararı ortaya koymaktadır 

ki 11 Eylül sonrasında da Divan, özel aktörlerin eylemlerinin devlete izafe edilmesi 

için Nikaragua Kararı’nda kabul ettiği etkili denetim ölçütünü benimsemektedir. 

 

                                                 
595 Jörn Griebel and Milan Plücken, “New Developments Regarding the Rules of Attribution? The 
International Court of Justice’s Decision in Bosnia v. Serbia”, Leiden Journal of International Law, 
Vol. 21,No.3, 2008, p.619 
596 Antonio Cassese, “The Nicaragua and Tadic Tests Revisited in the light of the ICJ Judgement on 
Genocide in Bosnia”, EJIL,Vol 18, No.4, 2007, p.665 
597 Ibid.,p.66 ; Cassese’ye göre terörist grupların gizli niteliği ; küçük, birbirine bağlı birimlere 
bölünmüş olmaları ; bazı spesifik devletlerin yetkililerin, terörist gruplarla gizli bağlantılarının varlığı; 
her terörist operasyona ilişkin olarak devlet tarafından talimat verildiğinin veya yönlendirme 
yapıldığının kanıtlanmasını adeta imkansız kılmaktadır. Griebel ve Plücken de Bosna Kararı’na ilişkin 
olarak bazılarının, 11 Eylül  sonrasındaki günümüz dünyasına uygun olabilen, daha az sınırlandırıcı 
standartların oluşturulması şansının kaçırılmasından ötürü pişmanlık duyabileceğini işaret etmektedir. 
Griebel and Plücken,op.cit., p.621 
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                                       ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

 
 

III. 11 EYLÜL SONRASI  TERÖRE KARŞI SAVAŞ DÖNEMİNİN 

İNSAN HAKLARI SORUNLARI 
 

 

 11 Eylül 2001’den sonraki « teröre karşı savaş » dönemi, insan hakları hukuku ve 

insancıl hukuk  bakımından çok önemli sorunlar doğurmuş ; özellikle insan hakları 

konusunda bugüne kadar elde edilen kazanımlara karşı bir meydan okuma 

oluşturmuştur. 11 Eylül sonrası teröre karşı savaş döneminin insan hakları sorunları 

başlıklı bu bölümde, ilk olarak, hukuk dışı savaşçı nitelendirmesiyle, askeri 

komisyonlar tarafından yargılanan ; Guantanamo askeri üssü başta olmak üzere, 

dünyanın çeşitli yerlerinde gözaltında tutulan kişilerin karşılaştığı insan hakları 

sorunlarına yer verilecektir. Sonraki bölümde ise bu dönemde ön plana çıkan diğer 

insan hakları sorunları ele alınacaktır. 

 

 

A. Hukuk Dışı Savaşçıların Askeri Komisyonlarda Yargılanmasının 

ve Bunlara Uygulanan Muamelenin  İnsan Hakları Bakımından 

Yarattığı Sorunlar 
 

 

 11 Eylül terör eylemlerinden sonra, ABD Başkanı George W. Bush, terör eylemleri 

gerçekleştirdiğinden şüphelenilen, ‘hukukdışı muharip’ olarak adlandırılan 

yabancıların ; tutuklanması, yargılanması ve görecekleri muameleyle ilgili olarak 13 

Kasım 2001 tarihli bir askeri emirname (military order) yayınlamıştır.598  

                                                 
598 Presidential Military Order on Detention,Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War 
Against Terrorism, 13 November 2001 
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Emirnamede 11 Eylül eylemleri, Birleşik Devletler silahlı kuvvetlerinin 

kullanılmasını gerektiren bir silahlı çatışma durumu yaratan bir ölçüye sahip silahlı  

bir saldırı olarak nitelendirilmiştir.599 

 

 Emirname, Amerikan vatandaşı olmayan kişilerin savaş hukuku kuralları ve diğer 

uygulanabilir hukuk kuralları ihlallerinden dolayı askeri mahkemelerce (military 

tribunals) yargılanmasını öngörmektedir : 

 

 

 « ABD’yi ve vatandaşlarını korumak ve askeri operasyonların daha etkin biçimde 
yürütülmesi ve terörist saldırıların önlenmesini sağlamak için, 2. bölüme uygun olarak, bu 
emirnameye tabi bireylerin yakalanmaları ve savaş hukuku kurallarının ve diğer 
uygulanabilir kuralların ihlalinden dolayı askeri mahkemelerde yargılanmaları gereklidir » 
 

 

 Emirnamede, Birleşik Devletler’in güvenliğine yönelik tehlike ve uluslararası 

terörizmin niteliği değerlendirildiğinde, ABD bölge mahkemelerindeki  (district 

courts) ceza davalarına ilişkin yargılamalarda genel olarak kabul edilen hukuk 

ilkeleri ve ispat kurallarının, bu emirname uyarınca oluşturulan ‘askeri 

komisyonlarda’ uygulanmasının pratik olmadığı belirtilmektedir.600  Emirnamede, 

emirnameye tabi olan kişiler ise şu şekilde öngörülmektedir.601 :  

 

« i) Şimdi ya da daha önce El Kaide adıyla bilinen örgüte mensup olduğunu ii) ABD’ne, 
vatandaşlarına, ulusal güvenliğine, dış siyasetine veya ekonomisine zarar veren ya da bunlar 
üzerinde olumsuz etkiler doğuran ya da bu yönde tehdit oluşturan veya bunları hedefleyen 
uluslararası terörizm eylemlerine ya da bunların hazırlık çalışmalarına katıldığını veya 
bunlara yardım veya yataklık ettiğini veya düzenlemelerine yardımcı olduğunu veya ; iii) bu 
kişilerin biri veya birkaçını gizleyip barındırdığını Başkan’ın yazılı olarak tespit ettiği ve 
ABD vatandaşı bulunmayan kişiler » 
 
 
  Bu emirnameye tabi olan kişiler, Birleşik Devletler’in içerisinde veya dışarısında 

Savunma Bakanı’nınca tahsis edilen uygun bir yerde tutulacak ; ırk, renk, din, 

cinsiyet,doğum, servet ve herhangi benzeri bir kriteri esas alan herhangi bir ayrıma 

                                                 
599 Ibid., Section 1(a) 
600 Ibid., Section  1(e)  
601 Ibid., Section 2(A); Maddenin Türkçe’ye çevirisi için Öktem, op.cit.,p.146 
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uğramaksızın insani muamele görecek ; yeterli yiyecek,içme suyu, barınak, giyecek 

ve tıbbi bakıma sahip olacak ; bu tür bir tutuklamanın gerekleriyle bağdaştığı ölçüde 

dinlerini serbestçe uygulayacaklardır.602 

 

  Bu kişiler, işledikleri iddia edilen, askeri komisyonlarca yargılanabilir olan, tüm 

suçlar bakımından yargılanacak ve ömür boyu hapis ve idam cezası dahil olmak 

üzere uygulanabilir hukukun öngördüğü cezalara uygun olarak 

cezalandırılabilecektir.603 

 

  Emirnamede, temyiz hakkını engellemeye yönelik hükümlere de  yer 

verilmektedir.604 Emirnameye tabi olan kişiler, Birleşik Devletler’in veya herhangi 

bir devletin mahkemesinde, herhangi bir yabancı ulusun mahkemesinde veya  

herhangi bir uluslararası mahkemede, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir 

çözüm arama imtiyazına sahip değildir.605  Kararların bir sureti, gözden geçirme ve 

tasdik edilmek için Başkan’a veya bu amaçla Başkan tarafından atandığı takdirde 

Savunma Bakanı’na sunulacaktır.606 

 

 ABD, Afganistan’a karşı gerçekleştirdiği askeri harekat sırasında ele geçirip, 

tutukladığı ve gerek Guantanamo’daki ABD askeri üssünde gerekse diğer yerlerde 

tuttuğu Taliban güçleri ve El Kaide’ye üye olan kişilerin hukuki statüsü ve Cenevre 

Sözleşmeleri’nin söz konusu silahlı çatışmaya uygulanabilirliği hususundaki 

yaklaşımını 7 Şubat 2002 tarihli  açıklamasında ortaya koymuştur.607 

 

  Buna göre Afganistan ve ABD’nin taraf olduğu 1949 Cenevre Savaş Tutsakları 

Sözleşmesi (III. Cenevre Sözleşmesi), Taliban ve Birleşik Devletler arasındaki 

Afganistan’daki silahlı çatışmaya uygulanmaktadır. Bununla birlikte bu sözleşme, El 

                                                 
602 Ibid., Section  3 
603 Ibid., Section 4 (a) 
604  Derek Jinks, “September 11 and the Laws of War ”,The Yale Journal of International Law, 
Vol. 28, No.1,2003, p.5 
605  Presidential Military Order, op.cit., Section 7 (B)  
606 Ibid. Section 4 (c )(8) 
607 White House Fact  Sheet: Status of Detainees at Guantanamo, 7 February 2002, (çevrimiçi) 
http://www.white house.gov /news /releases/2002/02, 20 Haziran 2007 
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Kaide ile Birleşik Devletler arasında Afganistan’da veya diğer yerlerdeki silahlı 

çatışmaya uygulanmamaktadır. Açıklamada Cenevre Sözleşmesi’nin Taliban ve 

ABD arasındaki silahlı çatışmaya uygulanabilir olduğu kabul edilmekle birlikte, 

tutuklanan Taliban mensuplarının, Cenevre Savaş Tutsakları Sözleşmesi uyarınca 

savaş tutsağı statüsünde olmadıkları belirtilmektedir. Gerek Taliban mensupları 

gerekse El Kaide üyeleri savaş tutsağı statüsüne sahip olmamakla birlikte, Cenevre 

Sözleşmesi’nin genel ilkelerine uygun olarak insani muamele göreceklerdir.608 

 

 ABD’nin Taliban mensupları ve El Kaide üyelerinin hiçbirine, savaş tutsağı statüsü 

vermemesi, bunların hukuki statüsü sorununu açık bırakmıştır.609 Bir terör örgütü 

olan El Kaide mensuplarına savaş tutsağı statüsü verilmemesi -birçok yazar 

tarafından da savunulduğu gibi- kabul edilebilir olmakla birlikte ; ABD’nin, özellikle 

Afganistan’ın silahlı kuvvetlerini oluşturan Taliban mensuplarına, savaş tutsağı 

statüsü vermemesi Cenevre Sözleşmesi’ne aykırıdır.610 

 

Beyaz Saray Basın sözcüsü Ari Fleischer, III. Cenevre Sözleşmesi uyarınca Taliban 

mensuplarına savaş tutsağı statüsü verilmemesine ilişkin şu açıklamada 

bulunmuştur611 : 

 

 

«... Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesi uyarınca Taliban tutukluları savaş tutsağı statüsüne 
hak kazanmamıştır. Dördüncü madde uyarınca savaş tutsağı olarak nitelendirilmeleri için El 
Kaide ve Taliban tutuklularının, dört koşulu yerine getirmeleri gerekirdi : Bir askeri 
hiyerarşinin parçası olmalıydılar ; üniforma veya belli bir uzaklıktan görülebilir diğer ayırt 
edici işaretleri giymiş olmalıydılar; silahlarını açıkta taşımalıydılar ve operasyonlarını savaş 
hukuku kuralları ve teamüllerine uygun olarak gerçekleştirmeliydiler. 
 Taliban kendisini  etkin biçimde Afganistan’daki sivil halktan ayırmamıştır. Bunun ötesinde 
operasyonlarını savaş hukuku kuralları ve teamüllerine uygun olarak yerine getirmemiştir. 
Bunun yerine El Kaide’nin hukuka aykırı terörist amaçlarını bilerek benimsemiş ve destek 
sağlamıştır... » 
 

                                                 
608 Ibid. 
609 Hans-Peter Gasser, « Acts of terror, terrorism and international humanitarian law » IRRC, Vol.84, 
No.847, 2002, p.567 
610 George H. Aldrich, “The Taliban, Al Qaeda and the Determination of Illegal Combatants” AJIL, 
Vol.96, No.4, 2002,p.898 
611 Special White House Announcement ReApplication of Geneva Conventions in Afghanistan, 7 
February 2002 
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 Bu açıklamadaki dikkat çekici husus, III. Cenevre Sözleşmesi’nde düzenli silahlı 

kuvvetlere ilişkin tanımda, ABD’nin öne sürdüğü  koşulların yer almamasıdır.612 III. 

Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesinde, düşman kuvvetlerinin eline düşmüş, aşağıda 

belirtilen kategorilere dahil olan kişilerin, savaş tutsağı olduğu belirtilmektedir. 

Dördüncü maddenin ilk paragrafında, savaş tutsağı statüsünden yararlanacak ilk grup 

ise « savaşan tarafın silahlı kuvvetler mensupları ile bu kuvvetlere dahil milisler ve 

gönüllü birlik mensupları » olarak öngörülmüştür.613  

 

  ABD, Afganistan Devleti’nin silahlı kuvvet mensupları olan Taliban kuvvetlerini 

bu kategoride değerlendirmeyip; onları, 4. maddedeki ikinci kategori için öngörülen 

koşullara tabi tutmuştur. Bu paragrafa göre savaş tutsağı statüsünden 

yararlanabilecek ikinci grubu, « örgütlü direniş mensupları da dahil olmak üzere, 

savaşan tarafa bağlı olup, ülkeleri işgal altında olsa bile, o ülke içinde ya da dışında 

faaliyet gösteren diğer milis mensupları ile gönüllü birlik mensupları » 

oluşturmaktadır. Ancak örgütlü direniş hareketleri de dahil olmak üzere, bu 

milislerin ya da gönüllü birliklerin, savaş tutsağı statüsüne sahip olabilmeleri için 

astlarından sorumlu bir kişi (sorumlu bir komutan) tarafından yönetilmek ; uzaktan 

tanınabilir, sabit bir ayırt edici işarete sahip olmak ; silahlarını açıkta taşımak ; 

operasyonlarını savaş hukuku kuralları ve teamüllerine uygun olarak gerçekleştirme 

koşullarını yerine getirmeleri gerekir.614 

 

  ABD, kendisi gibi, Cenevre Sözleşmesine taraf bir devlet olan Afganistan’ın silahlı 

kuvvetlerini oluşturan Taliban’ı, silahlı çatışmaya taraf olan bir devletin silahlı 

kuvvetleri (düzenli askeri birlikleri) olarak kabul etmemiş ve hatta, savaşan tarafın 

silahlı kuvvetlerine dahil milisler ve gönüllü birlikler kapsamına dahi sokmamıştır. 

Bunun yerine Taliban mensuplarını, Cenevre Sözleşmesi’nde silahlı kuvvetlerin 

parçasını oluşturmayan diğer milis ve gönüllü birlik mensupları için öngörülen 

koşullara tabi kılmış ve bu koşullardan ikisini -uzaktan tanınabilir, sabit bir ayırt 

                                                 
612 Ratner, “Jus Ad Bellum and Jus In Bello After September 11”, op.cit., p.912 
613 III. Cenevre Sözleşmesi, m 4A(1) 
614 III. Cenevre Sözleşmesi  m 4A(2) 



 228

edici işaret taşımak ve operasyonları savaş hukuku kuralları ve teamüllerine uygun 

olarak gerçekleştirmek- yerine getirmedikleri için de savaş tutsağı statüsünden 

yararlanamayacaklarına karar vermiştir. 

 

 ABD’nin El Kaide üyeleri ile birlikte Taliban kuvvetleri mensuplarının bütününe 

savaş tutsağı statüsü vermeyi reddeden kararı, bu kişilerin savaş tutsağı kriterlerini 

karşılayıp karşılamadıkları hususunda  herhangi bir şüphenin doğabileceği olasılığını, 

daha başından, bütünüyle yadsıyan bir anlayışın sonucudur. Oysa  III. Cenevre 

Sözleşmesi’nin 5. maddesinde bu tür durumlarda uygulanması için şüphe kuralı 

düzenlenmektedir :615  

 

 

« Şayet bir muhariplik fiili işleyip düşman eline düşen kişilerin 4. maddede sayılan 
kategorilerden/gruplardan birine mensubiyetleri hakkında herhangi bir şüphe doğarsa, bu 
kişiler, statüleri yetkili bir mahkemece (tribunal) belirleninceye/tayin edilinceye  kadar bu 
Sözleşmenin korumasından faydalanacaktır. » 
 

 

Afganistan’daki silahlı çatışma çerçevesinde gerek Afganistan’da gerekse başka 

devletlerde yakalayıp, tutukladığı kişileri ; ABD’nin ülkesinde değil, Guantanamo 

Körfezi’ndeki askeri üssünde enterne etme kararı alan ABD Yönetimi ise bu kişilere 

III. Cenevre Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 2. paragrafında düzenlenen şüphe kuralını 

uygulamamıştır. Bu kişilerin hukuki statülerinin belirlenmesi için ilgili maddede 

öngörüldüğü üzere yetkili bir mahkeme kurulmamış ; bunun yerine tutukluların 

statülerinin, a priori ve kolektif olarak belirlenmesi, yürütmenin başı olan Başkan’a 

bırakılmıştır.616 

 

ABD’nin tüm tutuklulara, savaş tutsağı statüsü vermeyi reddetmesi, daha önceki bir 

emsali göz ardı etmesi bakımından da şaşırtıcıdır.617 ABD Vietnam Savaşı sırasında, 

Kuzey Vietnam Silahlı Kuvvetleri mensuplarının III. Cenevre Sözleşmesi’ne uygun 

                                                 
615 III. Cenevre Sözleşmesi m 5(2) 
616 Marc Finaud, “L’abus de La Notion de ‘Combattant Illegal’: Une Atteinte Au Droit International 
Humanitaire”, R.G.D.I.P, Tome 110, No.4, 2006, p.867 
617 Gasser,op.cit., p.567 
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olarak savaş esiri statüsüne sahip olduklarını kabul etmiştir. Vietkong üyelerinin ise  

III. Cenevre Sözleşmesi uyarınca savaş tutsağı statüsüne sahip olmamakla birlikte, 

bir askeri operasyon sırasında yakalandıkları ve aynı zamanda silahlarını açık olarak 

taşıdıkları takdirde sanki savaş esiriymiş gibi muamele görmelerini benimsemiştir. 

 

  Afganistan Devleti’nin düzenli askeri kuvvetlerini oluşturan Taliban mensuplarına 

savaş tutsağı statüsü verilmemesi, doktrinde birçok eleştirilere hedef olmuş ; birçok 

yazar tarafından Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı bulunmuştur.618  El Kaide üyelerine 

savaş tutsağı statüsü verilmemesi konusunda ise yazarların yaklaşımı farklıdır. Bazı 

yazarlara göre El Kaide üyeleri, ne silahlı kuvvet mensubu ne de silahlı kuvvetlere 

dahil/bağlı milis oldukları için savaş tutsağı statüsüne sahip olamaz. Gizli/yasadışı 

bir örgüte, bir suç örgütüne üye olan kişiler savaş tutsağı statüsünden faydalanmaz.619 

Bazıları ise El Kaide üyelerini, III. Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesinde belirtilen 

gönüllü birlik mensupları olarak değerlendirdikleri için savaş tutsağı statüsünden 

yararlanabilecekleri görüşündedir.620  

 

  ABD liderliğindeki Koalisyon kuvvetleri ve Afganistan’daki Taliban Yönetimi  

arasındaki çatışmanın, devletler arasında gerçekleşen bir uluslararası çatışma 

olduğunu belirten, Human Rights Watch’a göre bazen 55. tugay olarak da atıfta 

bulunulan, El Kaide’nin Afganistan’daki askeri bölümü (military portion), Taliban 

askeri kuvvetleriyle entegre olmuş bir ilişkiye sahip gözükmektedir. Dolayısıyla, bu 

bağlamda El Kaide’yi, bir hükümetin silahlı kuvvetlerine (Taliban kuvvetlerine) 

entegre olan bir paramiliter örgüt olarak değerlendirmektedir.621 

 

                                                 
618David P. Forsythe, “United States Policy toward Enemy Detainees in the War on Terrorism, 
HRQ,Vol. 28, No.2, 2006, p.472; Aldrich, op.cit, pp. 894-895;Gasser,op.cit.,p.568 
619Aldrich,op.cit.,p.893; Pierre Buhler, “Les Etats-Unis et le droit international” 
Commentaire,Vol.26, No 103, 2003, pp.517-562 
620 Sarah Pellet, “De la raison du plus fort ou comment les Etats-Unis ont réinvente le droit 
international et leur droit constitutionnel”, Actualité et droit international, juin 2002,  (çevrimiçi) 
http://www.ridi.org/adi/articles/2002/200206pel.htm, 21 Temmuz 2006 
621 Human Rights Watch, Legal Issues Arising from the War in Afghanistan and Related Anti 
Terrorism Efforts, October 2001, (çevrimiçi) http://www.hrw.org/campaigns/september11/ihlqna.htm 
/ihlqna.pdf, 21 Eylül 2003 
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  Uluslararası Af Örgütü’ne göre ise Afganistan’daki çatışma sırasında ABD 

tarafından yakalanan ve tutuklanan kişiler, ister Taliban’a ister El Kaide’ye mensup 

olursa olsun, savaş tutsağı oldukları farz edilmelidir. Ekim 2001’de ABD’nin askeri 

operasyonları başladığında, Taliban, etkin olarak Afganistan’ın silahlı kuvvetleridir. 

Bu tür kuvvetlere entegre olmuş bir parça olduğu gözüken, El Kaide mensupları da 

dolayısıyla, III. Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesinin 1. paragrafının koşullarını 

yerine getirmektedir.622 

 

  Bir diğer grup yazara göre ise  ABD’nin, III. Cenevre Sözleşmesi uyarınca  savaş  

tutsağı statüsü vermeyip, « hukukdışı muharip » olarak nitelendirerek tutukladığı bu 

kişiler, Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin  IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 

koruması altındadır.623 IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 4. maddesinde sözleşmenin 

koruması altında olan kişiler şu şekilde belirtilmektedir : 

 

 

« Bir çatışma veya işgal durumunda, çatışmaya dahil bir tarafın veya işgal gücünün 
(puissance), her ne zaman ve her ne tarzda olursa olsun, elinde bulunan ve onların 
vatandaşları olmayan kişiler işbu Sözleşmenin koruması altındadır. 
   İşbu Sözleşme, onunla bağlı olmayan bir devletin vatandaşlarını koruma altına almaz. 
Muharip bir devletin ülkesinde  bulunan tarafsız bir devletin vatandaşları ile ortak muharip 
bir devletin (muharip devletin müttefiki olan bir devletin) vatandaşları, vatandaşları oldukları 
devlet, elinde bulundukları devlet nezdinde,  normal diplomatik bir temsilciliğe sahip olduğu 
müddetçe, koruma altındaki kişiler olarak değerlendirilmeyecektir. (…) » 
 
 

   Dolayısıyla bu maddeden anlaşıldığı gibi sözleşmeye taraf olmayan bir devletin 

vatandaşı olan kişiler ; elinde bulundukları tarafın/gücün vatandaşı olan kişiler ; 

muharip bir devletin ülkesinde bulunan tarafsız bir devletin vatandaşı olan kişiler ve 

                                                 
622 Amnesty International, Memorandum to the US Government on the Rights of People in US 
Custody in Afghanistan and Guantanamo Bay, 2002, (çevrimiçi) http://web.amnesty.org/ai nfs/ 
recent/AMR5110532002, 16 Ağustos 2003 
623 Silvia Borelli, « Casting light on the Legal Blackhole : International Law and Detentions Abroad in 
the War on Terror » IRRC, Vol.87, No.857, 2005, p.51 ; Knut Dörmann, « The Legal Situation of 
Unlawful/Unprivileged Combatants », IRRC, Vol.85, No.849, 2003, p.45 ; Marco Sassoli, 
« Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law », HPCR Occasional Paper 
Series, No. 6, Harvard University, 2006, p.16 ; Gasser,op.cit., p.568 ; Yasmin Naqvi, « Doubtful 
Prisoner-of-war status »,IRCR, Vol.84, No 847, 2002, p.581 
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ortak bir muharip devletin vatandaşı olan kişiler (devletlerinin normal bir diplomatik 

temsilciliğe sahip olması kaydıyla) sözleşmenin koruması altına alınmamaktadır.   

 

  Bu kişiler dışında kalan, savaş tutsağı statüsüne sahip olmayan kişilerin ise IV. 

Cenevre Sözleşmesi’nin koruması altına girdiği öne sürülmektedir.624 Bu görüşe göre 

Guantanamo’da tutulan kişiler, düşman güçlere bağlılıklarından veya görünürdeki 

bağlılıklarından dolayı tutuklandıkları ve ABD vatandaşı olmadıkları takdirde, IV. 

Cenevre Sözleşmesi’nin korumayı amaçladığı grup kapsamındadır.625 

 

 ABD ise ulusaşan silahlı grup (transnational armed groups) mensuplarının - bir 

devlete ait olmadıkları, kendilerini sivil halktan farklılaştırmadıkları ve savaş hukuku 

kuralları ve teamüllerine uymadıkları gerekçesiyle- savaş tutsağı statüsünden 

faydalanamayacağını savunmaktadır. Bununla birlikte bu kişiler, bir muharip gibi 

saldırıların hedefi olabilecek ve hukuki statüleri bireysel olarak belirlenmeden 

tutuklanabileceklerdir.626 ABD, bu kişileri ne III. Cenevre Sözleşmesi kapsamında 

savaş tutsağı ne de IV. Cenevre Sözleşmesi kapsamında sivil olarak 

değerlendirmektedir.627 ABD, bunun yerine, bu kişileri, hiçbir uluslararası insancıl 

hukuk belgesinde yer almayan « hukukdışı/kanundışı muharip » (unlawful 

combatant) terimiyle nitelendirmeyi tercih etmektedir.  

 

                                                 
624 Marcin Marcinko , « Terrorists in Armed Conflicts : The Question of Combatancy », Terrorisme 
et droit international, Ed. by. Michael J. Glennon, Serge Sur, Leiden., Martinus Nijhoff Publishers, 
2008,p.411 ; Finaud, op.cit., p.869 
625 Duffy,op.cit., p.403 
626 Sassoli, loc.cit. 
627  IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesine göre « koruma altındaki kişilerin kitlesel veya bireysel 
olarak işgal altındaki ülkeden çıkarılarak işgalci devletin ülkesine ya da işgal altında bulunsun veya 
bulunmasın bir başka ülkeye zorla nakledilmeleri ya da tehcir edilmeleri gerekçesi ne olursa olsun 
yasaklanmıştır ». ABD’nin bu kişileri sivil olarak değerlendirmemesi, bu tür bir politika benimsemesi, 
bu madde ışığında da okunabilir. Eğer ABD, bu kişilerin sivil olduklarını kabul etseydi, bunların, 
Küba’daki Guantanamo körfezindeki ABD üssüne nakledilemeyeceği açıktır. 
Aynı zamanda IV. Cenevre Sözleşmesi’nin 66. maddesine göre « işgalci kuvvet, 64. maddenin 2. 
paragrafı uyarınca ilan ettiği cezai hükümlerin ihlali halinde, sanıkları siyasi nitelik taşımayan ve 
usulüne uygun olarak kurulmuş askeri mahkemelerine, bu mahkemelerin işgal altındaki ülkede görev 
yapmaları şartıyla çıkarabilir. Temyiz mahkemeleri de tercihen işgal altındaki ülkede görev 
yapacaklardır ». Bu maddeden anlaşıldığı üzere eğer ABD bu kişileri sivil olarak değerlendirseydi, 
bunların Guantanamo’da yargılanmaları da mümkün olmayacaktı. Maddelerin türkçe çevirisi için 
Öktem,op.cit, p.127 
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   ABD Yüksek Mahkemesi, 1942 tarihli Ex Parte Quirin Kararı’nda, sabotaj 

amacıyla ABD’ye üniformalı bir şekilde, patlayıcılarla sızan Quirin ile diğer yedi 

Alman askerini -bunlar, daha sonra üniformalarını gömüp, sivil kılığına girmişlerdir- 

tanımlarken ; ilk defa hukukdışı muharip terimini kullanmıştır. Kararda hukukdışı 

muharip şu şekilde tanımlanmaktadır628 : 

 

 

« Evrensel bir anlaşma  ve uygulama gereğince savaş hukuku, silahlı kuvvetler ve savaşan 
ulusların barışçıl halkları (peaceful population) arasında ve aynı zamanda hukuka uygun  ve 
hukukdışı muharipler arasında bir ayrımda bulunmaktadır. Hukuka uygun muharipler, askeri 
kuvvetlere mukaveme ettiklerinden, savaş tutsağı olarak yakalanmaya ve tutuklanmaya 
tabidir. Keza hukukdışı muharipler de yakalanmaya ve tutuklanmaya tabidir fakat buna 
ilaveten, muhasamata katılmalarını/savaşmalarını (belligerency) hukukdışı yapan eylemler 
nedeniyle, askeri mahkemelerce yargılanmaya ve cezalandırmaya da tabidir. » 
 

 

Doktrinde de « hukukdışı muharip » kategorisi, bazı yazarlarca benimsenmiştir. 

Kanundışı muharip, hukuk dışı muharip, imtiyazsız muharip veya saldırgan sivil 

(offensive civilian) olarak adlandırılan bu kişiler, savaşmaya/muhasamata katılmaya 

hakkı olmadığı halde, buna katılan kişiler olarak tarif edilmektedir.629 ABD’nin öne 

sürdüğü gibi, El Kaide benzeri terörist örgütlere üye olan kişilerin, sivil olarak 

değerlendirilemeyeceği de savunulmuştur. 

 

  Slaughter ve Burke-White’a göre siviller, savaş hukuku kapsamında, saldırgan 

olmayan/zararsız (inoffensive) nitelikleri yüzünden koruma altına alınmıştır. Diğer 

bir deyişle, bu kişilerin saldırgan olmayan/zararsız niteliğine atıfta bulunularak, sivil 

tanımı yapıldığı için  bunlar, saldırgan hale geldikleri, askeri kuvvetlere ve 

vatandaşlarına karşı eylemde bulundukları takdirde sivil statüsünü kaybeder. Bunlar, 

sivil statüsüne sahip olma hakkını kaybeden ve muharip olarak da nitelendirilemeyen 

kişilerdir. Sivil ve muharip arasında ortaya çıkan yeni bir kategori olup, 21. yüzyılın 

                                                 
628 Ex Parte Quirin et al, 317US 1(1942), (çevrimiçi) http://caselawlp.findlaw.com/scripts/get 
case.pl?court =US & vol=317&invol=1İnvol=1, 27 Mayıs 2007 
629 Dörmann,op.cit.,p.77 ; Silja Vöneky, “The Fight against Terrorism and the Rules of Warfare” 
Terrorism as a Challenge for National and International Law : Security versus Liberty ?, Ed. 
by. Christian Walter , Silja Vöneky, Völker Röben, Frank Schorkopf, , Berlin, Springer, 2004, p.937; 
Aldrich,op.cit.,p.893 
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hukuk düzeninde en iyi şekilde  « küresel suçlular » (global criminals) olarak 

değerlendirilmelidir.630 

 

    Buna karşıt olarak da birçok yazar, III. Cenevre Sözleşmesi ile IV. Cenevre 

Sözleşmesi arasında bir boşluk olmadığını ; insancıl hukuk kapsamında bir kişinin ya 

muharip ya da sivil olacağını savunmaktadır.631 Müller’e göre eğer hukuk dışı 

savaşçılar, IV. Cenevre Sözleşmesi’nin koruması altındaysa, hukukdışı savaşçılar ile 

siviller arasında bir ayrımda bulunulması gereksiz gözükmektedir.632 Düşmanca bir 

eyleminden dolayı suçlanan bir kişinin, savaş tutsağı olarak muamele görme hakkı 

olmadığı saptandığı takdirde ; aynı hak ve yükümlülüklere sahip olduklarından ötürü, 

o kişinin, bir sivil mi yoksa kılık değiştirmiş bir asker mi olduğunun araştırılması için 

hiçbir neden gözükmemektedir.633 Dolayısıyla bu kişilerin, bir uluslararası silahlı 

çatışma kapsamında, hukukdışı savaşçı olarak adlandırılan yeni bir hukuki statü 

yaratan, yeni bir grup oldukları iddiasına şüpheyle yaklaşılmalıdır.634 

 

  ABD’nin, hukukdışı muharip olarak adlandırdığı kişilerin, insancıl hukuktaki 

statüsü sorunu ile bağlantılı olarak, 11 Eylül sonrasında insancıl hukukun, El Kaide 

ve benzeri devlet dışı aktörlerin yarattığı meydan okumalara yanıt verecek bir 

biçimde düzenlenmesi/gelişmesi gerektiğine ilişkin daha kapsamlı bir tartışma da 

ortaya çıkmış veya hız kazanmıştır.635  

 

 11 Eylül sonrasında, El Kaide ve benzeri yapıların, bir suç örgütünden ziyade, 

uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, askeri bakımdan yenilgiye uğratılması 

gereken bir silahlı çatışmanın tarafı olarak değerlendirilmesi gerektiği  ve  insancıl 

hukukun da geniş ölçüde silahlı şiddet uygulama kapasitesine sahip, devlet dışı 

                                                 
630 Anne Marie Slaughter, William Burke White, « An International Constitutional 
Moment »,Harvard International Law Journal, Vol.43, No.1,2002 ,p.13 
631 Marcinko,op.cit.,p.419; Gasser,op.cit., p.547; Müller,op.cit.,p.262 
632 Müller,loc.cit. 
633 Richard R. Baxter « So.called ‘unprivileged belligerency’: Spies,guerrilla and saboteurs », British 
Yearbook of International Law 28,1951,p.340 : Aktaran Müller,l oc.cit. 
634 Dörmann,op.cit., p. 47 
635 Duffy,op.cit.,p.250 
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oluşumların ortaya koyduğu yeni meydan okumalara, var olan realiteye, cevap 

verecek bir biçimde gelişmesi gerektiği ileri sürülmüştür.636  

 

  Buna karşıt olarak ise bu tür bir yaklaşımın, aslında  bir  uluslararası suç örgütü 

olan El Kaide tipi örgütlere, uygun olmayan bir meşrulaştırma sağlayacağı ; bazı 

şiddet eylemlerini, hukuka uygun bir savaş eylemi olarak haklı kılacağını;  terörist 

şiddetin, insancıl hukuk yerine, ulusal ve uluslararası ceza hukuku kapsamında ele 

alınmasının ve yasaklanmasının uygun olduğu belirtilmiştir.637 

 

  Bu tartışma bağlamında, uluslararası insancıl hukukta mevcut olan silahlı çatışma 

kategorilerinin dışında, yeni bir üçüncü silahlı çatışma kategorisinin oluşturulmasının 

gerekliliği meselesi gündeme gelmiştir. Uluslararası insancıl hukuk kapsamında, 

silahlı çatışma kategorileri, uluslararası silahlı çatışma ve uluslararası nitelikte 

olmayan silahlı çatışma olarak öngörülmektedir. Uluslararası silahlı çatışmalara,  

1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve bunlara ek 1977 tarihli I. Protokol’de yer alan 

kurallar uygulanmaktadır. Uluslararası silahlı çatışma, Cenevre Sözleşmeleri’nin 

ortak 2. maddesine göre iki veya daha fazla devleti karşı karşıya getiren silahlı 

çatışmadır.638  

 

 1977 tarihli I. Protokol’ün 1. maddesinin 4. paragrafına göre de halkların, sömürge 

tahakkümüne, yabancı işgale ve ırkçı rejimlere karşı savaştığı, BM Şartı ve 1970 

tarihli Devletlerarasında Birleşmiş Milletler Şartı’na Uygun Şekilde Dostça İlişkiler 

ve İşbirliğine dair Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirisi  uyarınca self determinasyon 

haklarını kullandıkları silahlı çatışmaları kapsamaktadır.639 

 

                                                 
636 Ibid. 
637 Ibid. 
638 Ortak 2. maddeye göre insancıl hukuk normları, sözleşmeci devletlerden ikisi ya da birkaçı 
arasında çıkacak ilan edilmiş savaş ya da her türlü silahlı çatışma halinde, savaş hali taraflardan 
birince tanınmasa bile uygulanır. Bu normlar, sözleşmeci devletlerden birinin ülkesinin tamamının 
veya bir kısmının işgale uğraması halinde, işgal hiçbir askeri direnişle karşılamasa bile uygulanır. 
Maddenin türkçe çevirisi Öktem,op.cit.,p.77 
639 Ayşe Nur Tütüncü, İnsancıl Hukuka Giriş, İstanbul, Beta, 2006, p.56 
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 Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara ise Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 

3. maddesi ve 1977 tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek II. Protokol’de düzenlenen 

kurallar uygulanmaktadır. Çoğu kez iç savaş olarak anılan bu çatışma türü, bir 

devletin topraklarında, devletin silahlı kuvvetleri ile isyancı güçler ya da örgütlenmiş 

silahlı gruplar arasında cereyan eden silahlı çatışmadır.640 Cenevre Sözlemeleri’nin 

ortak 3. maddesi, uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar için dolaylı bir 

koruma sağlamaktadır641 : 

 

 

« Taraf devletlerden birinin ülkesinde baş gösteren ve uluslararası nitelik taşımayan bir 
silahlı çatışma halinde, çatışmanın her bir tarafı en azından şu hükümleri uygulamakla 
yükümlüdür : 
1) Silahlarını bırakan silahlı kuvvetler mensupları ve hastalık, yaralanma, gözaltına alınma 
ya da başka bir sebeple muharebe dışında kalanlar dahil olmak üzere, çatışmalara doğrudan 
katılmayan kişiler, ırk, renk, din ya da inanç, cinsiyet,doğum ya da servet veya benzer 
ölçülerden dolayı olumsuz ayrımcılık yapılmaksızın, her koşulda insaniyetle muamele 
göreceklerdir. 
Bu amaçla, yukarıda belirtilen kişilere yönelik olarak, 
a) Hayata ve vücut tamlığına yönelik eylemler, özellikle her türlü cinayet, 
sakatlama,zalimane muamele, işkence ve eziyet ; 
b) rehin alma ; 
c) özellikle aşağılayıcı ve tahkir edici muamele yoluyla kişilerin onuruna yönelik 
eylemler ; 
d) medeni milletlerce zorunlu sayılan yargısal güvencelerle donatılmış, usulüne uygun 
olarak oluşturulmuş bir mahkeme tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmaksızın 
kararlaştırılan mahkumiyet ve infazlar 
  her zaman her yerde yasaktır ve yasak kalacaktır. (…) » 

 

 

  II. Protokol’ün 1. maddesinin 1. paragrafında da, uluslararası nitelikte olmayan 

silahlı çatışmalar « bir yüksek akit tarafın ülkesinde, bu tarafın silahlı kuvvetleri ile 

sorumlu bir komutanın yönetiminde, ülkesinin bir bölümünde sürekli ve düzenli 

askeri harekat yürütmeye izin verecek ve bu Protokol’ü uygulayacak düzeyde 

                                                 
640 Françoise Bouchet-Saulnier, İnsancıl Hukuk Sözlüğü, Çev. Selahattin Bağdatlı, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2002, p.413 
641 Çevirisi için Öktem,op.cit., p.83 
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denetim sağlayan muhalif/ayrılıkçı (dissident) silahlı kuvvetler ya da örgütlenmiş 

silahlı gruplar arasında geçen silahlı çatışmalar » olarak tanımlanmaktadır.642 

 

 II. Protokol’ün 1. maddesinin 2. paragrafına  göre de « bu protokol, silahlı çatışma 

olmayan,  adi ayaklanmalar (riot), münferit ve dağınık  şiddet eylemleri ve benzer 

nitelikteki diğer eylemler gibi iç karışıklık ve iç gerilim durumlarında 

uygulanmayacaktır.643 » Uluslararası nitelikte olmayan bir çatışmaya taraf olabilen 

devlet dışı veya isyancı (insurgent) grupların, çatışmanın bir tarafı olarak 

tanımlanabilir niteliğe ve belli bir düzeyde iç örgütlenmeye sahip olması gerekir.644 

 

 11 Eylül sonrasında, uluslararası silahlı çatışma ve uluslararası nitelikte olmayan 

silahlı çatışmadan oluşan bu iki çatışma türü ve bu çatışmaları düzenleyen farklı iki 

normlar bütününden oluşan ikili yapının, uluslararası toplumun yapısının 

karmaşıklığına yanıt veremediği ; 11 Eylül’de ortaya çıkan yeni fenomeni ele alacak 

yeni kavramların gerekli olduğu ileri sürülmüştür.645 

 

  Ulusaşan (transnational)  terörist gruplar ile devletler arasındaki silahlı çatışma,  

« uluslararası iç savaş » (guerre civile internationale), küresel iç savaş (global civil 

war) veya « devlet dışı silahlı çatışmalar » (extra-state armed conflicts) olarak 

adlandırılmaktadır.646 Stern’e göre uluslararası iç savaş, daha önce varolan iki 

kavramdan niteliklerini almaktadır. Devlet veya devletler, devlet dışı varlıklarla  

                                                 
642 Taşdemir ‘dissident armed groups’ kelimesini ayrılıkçı silahlı kuvvetler olarak çevirirken; Tütüncü 
muhalif silahlı kuvvetler ifadesini tercih etmiştir. Öktem ise sadece grup ifadesini kullanmıştır. 
Taşdemir, op.cit.,p.77; Tütüncü,op.cit.,p.57 ; Öktem, op.cit.,p.89 
643 ‘Riot’ kelimesini Tütüncü adi ayaklanma; Taşdemir ise sokak hareketleri olarak çevirmeyi tercih 
etmiştir. Tütüncü, loc.cit; Taşdemir, loc.cit. 
644 Duffy,op.cit.,p.222 
645 Brigitte Stern, “Rapport introductif: Le contexte juridique de “l’apres” 11 septembre 2001” Le 
droit international face au terrorisme,Ed.by., Karine Bannelier, Theodore Christakis, Oliver 
Corten, Barbara Delcourt, Paris, Pedone, 2002, pp.31-32; Roy. S. Schöndorf, « Extra-State Armed 
Conflicts : Is there a Need for a New Legal Regime ? », New York University Journal of 
International Law and Politics,Vol.37, No.1, 2004, pp.3-4 
646Stein Tonnesson, « A Global Civil War ? », International Peace Research Institute, (çevrimiçi)  
http://uit.no/getfile.php?SiteId=116& PageId=3324&FileId=32, 20 Haziran 2007 ; Stern, “Rapport 
introductif…” op.cit.,p.32; Schöndorf, op.cit, p.5  
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karşı karşıya geldiği için iç savaş ; çatışma bir devletin sınırları dahilinde kalmayıp, 

küresel hale geldiği için ise uluslararası savaştır.647 

 

  El Kaide ile ABD arasındaki savaşın, uluslararası ve uluslararası nitelikte olmayan 

çatışma kategorilerinin, her ikisine de uymadığını belirten, Tonneson’a göre bu 

savaş, uluslararasıdan ziyade ulusaşan nitelikte olup; özellikleri birçok yönden iç 

savaşın özelliklerine benzemektedir.648 Küresel ve ulusaşan niteliğe sahip olmakla 

birlikte, iç savaşları anlamak için kullanılan yöntemlerle analiz edimesi gereken bu 

savaş için « küresel iç savaş » terimini kullanmak uygun gözükmektedir.649 

 

  Schondorf ise bir devlet ile bir devlet dışı aktör arasında, en azından kısmen, bir 

devletin ülkesi dışında gerçekleşen, devam eden muhasamatı, devlet dışı silahlı 

çatışma olarak adlandırmaktadır.650 Devlet dışı silahlı çatışma, devletlerarası silahlı 

çatışma (inter-state armed conflicts) ile devlet içi silahlı çatışmadan (intra-state 

armed conflict) oluşan geleneksel kategorilere açıkça uymadığı için ayrı bir çatışma 

türü olarak düzenlenmelidir.651 Devlet dışı silahlı çatışmada, devletlerarası silahlı 

çatışmadan farklı olarak, bir devlet dışı aktör çatışmaya taraftır.652 Devlet içi silahlı 

çatışmadan farklı olarak ise devlet dışı silahlı çatışma, çatışmaya taraf olan devletin 

ülkesi dışında gerçekleşmekte ve çoğu zaman, dahili olmayan (non-internal) unsurlar 

içermektedir.653  

 

    Bununla birlikte devlet dışı silahlı çatışma ile geleneksel silahlı çatışma 

kategorileri arasında bazı alanlarda önemli benzerlikler de bulunmaktadır654 Muharip 

olmayanların (non-combatants) güvencelerine  ilişkin olarak, devlet dışı ve 

devletlerarası silahlı çatışma arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu hususta 

                                                 
647 Stern, loc.cit. 
648 Tonneson, loc.cit. 
649 Ibid. 
650 Schöndorf, op.cit.,p.75 
651 Schöndorf, uluslararası silahlı çatışma yerine devletlerarası silahlı çatışma (intra-state armed 
conflicts) ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma yerine de devlet içi silahlı çatışma (intra-
state armed conflicts) terimlerini kullanmayı tercih ettiğini belirtmektedir. Ibid.,p.1 
652 Ibid.,p.37 
653 Ibid.,p.40 
654 Ibid., pp.75-76 
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devletlerarası silahlı çatışmayı düzenleyen kurallar değerlendirilebilinir. Keza 

muhariplerin korunmasına ilişkin olarak da devlet içi silahlı çatışmayı düzenleyen 

kuralları değerlendirmek daha uygun gözükmektedir.655 

 

   Bazı yazarlar ise üçüncü bir silahlı çatışma kategorisinin oluşturulması gerektiği 

görüşüne ihtiyatla yaklaşmaktadır. İnsancıl hukuk uyarınca insancıl hukuk 

kurallarının, bir silahlı çatışmaya taraf olanlara eşit biçimde uygulandığına ve 

tarafları eşit olarak bağladığına dikkat çekerek ; terörist eylemlerin faillerini, muharip 

olarak değerlendirmenin, bu kişilere sahip olmadıkları bir siyasi ve hukuki itibar 

sağlayacağını bildirmektedir. İnsancıl hukuktaki tarafların eşitliği ilkesi, sınıraşan 

terörist örgütlere hak etmedikleri itibarı sağlayabilir.656 

 

  Üçüncü tip kategorininin varlığı, durumların (situations), insancıl hukuk 

kapsamında  sınıflandırılmasında karşılaşılan mevcut objektif güçlükleri arttırabilir. 

Diğer iki kategori ile karşı karşıya gelen devletlerin- özellikle yeni kategorinin, 

düşmana sınırlı koruma sağlaması durumunda- üçüncü kategorinin mevcut olduğunu 

ileri sürmesine yol açabilir.657  

 

  Dolayısıyla Afganistan’da yakalanıp, Guantanamo’da tutulan kişilerin hukuki 

statüsü ile  terör olgusu karşısında insancıl hukukta yeni bir çatışma kategorisinin 

oluşturulması gerekliliği meselesi ; insancıl hukuk kapsamında ele alınıp, 

yanıtlanması gereken soruları/sorunları oluşturmaktadır. Guantanamo’da tutulan 

kişilerin, ABD’nin öne sürdüğü gibi, III. ve IV. Cenevre Sözleşmeleri kapsamında 

korunan kategoriler dışında kaldığı kabul edilse dahi, bu kişiler, uluslararası teamülü 

yansıtan Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 3. maddesinde öngörülen haklara sahiptir. 

Uluslararası teamülü yansıtan bir kural da ABD de dahil olmak üzere tüm taraflar 

için bağlayıcıdır. UAD, Nikaragua Kararı’nda ortak 3. maddenin, uluslararası 

teamülü yansıttığını açıklamıştır658 : 

                                                 
655 Ibid. 
656 Poolgest Seminar report, op.cit., p.580 
657 Sassoli, op.cit, p.25 
658 I.C.J Reports 1986,  par.218 
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« Divan, dört Cenevre sözleşmesinin 1. maddesi gereğince ABD’nin bu sözleşmelere her 
durumda saygı gösterme ve saygı gösterilmesini sağlama yükümlülüğüne sahip olduğu 
kanaatindedir çünkü bu tür bir yükümlülük, sadece sözleşmelerin kendisinden değil, 
sözleşmelerin sadece somut bir ifadesini oluşturduğu, uluslararası insancıl hukukun genel 
ilkelerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle ABD, Nikaragua’daki çatışmaya katılan kişilerin 
veya grupların, 1949 tarihli dört Cenevre sözleşmesinin ortak 3. maddesinin hükümlerini 
ihlal edecek biçimde hareket etmesini teşvik etmeme yükümlülüğü altındadır » 
 

 

   Dolayısıyla Guantanamo’da tutulan kişilerin, insancıl hukukun koruması altındaki 

kategorilere girmediği kabul edilse bile, bu kişiler, teamüli nitelikte olan ve kişilere 

asgari düzeyde koruma sağlayan, ortak 3. maddede de düzenlenen temel haklarından 

faydalanacaktır. Bunun yanı sıra bu kişiler, her türlü durumda uluslararası insan 

hakları hukukunun koruması altında olup ; uluslararası insan hakları hukukunun 

öngördüğü dokunulmaz haklara  sahiptir. 

 

 Divan, uluslararası insancıl hukuk ile uluslararası insan hakları hukukunun 

etkileşimini, 1996 tarihli Nükleer Silahların Tehdidi ya da Kullanımının Hukuka 

Uygunluğu’na İlişkin Danışma Görüşü’nde ortaya koymuştur. Bazı devletler, nükleer 

silahların kullanımının, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin  

(MSHS) 6. maddesinde ve  insan haklarının korunmasına ilişkin bazı bölgesel 

belgelerde güvence altına alınan, yaşam hakkına aykırı olduğunu ileri sürerken ; 

diğerleri, nükleer silahların hukuka uygunluğunun, MSHS tarafından 

düzenlenmediğini ; sözleşmenin barış zamanında insan haklarının korunmasına 

yönelik olup, muhasamat sırasındaki hukuka aykırı yaşam kaybının, silahlı 

çatışmalar sırasında uygulanabilir hukuk tarafından düzenlendiğini ileri 

sürmüştür.659 Divan ise şu tespitte bulunmuştur660 :  

 

 
 « Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin sağladığı koruma, kamusal tehlike 
durumunda bazı hükümlerden sapma yapılabileceğini öngören 4. maddenin uygulanması 
hariç olmak üzere, savaş zamanında sona ermemektedir. Bununla birlikte yaşam hakkına 
saygı, sapma yapılabilen bu tür bir hüküm değildir. İlke olarak  kimsenin yaşamdan (yaşam 
hakkından) keyfi biçimde mahrum bırakılmaması hakkı, muhasamat sırasında da 

                                                 
659  ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of  Nuclear Weapons, ICJ Reports 
1996, p.239, par.24 
660  Ibid., p.240, par.25 
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uygulanmaktadır. Ancak yaşamdan keyfi biçimde mahrum bırakılmanın ne olduğuna ilişkin 
testin belirlenmesi, uygulanabilir lex specialis, yani muhasamatın sevk ve idaresini 
düzenlemek için tasarlanmış olan silahlı çatışmalarda uygulanabilir hukuka ait olmaktadır. 
Dolayısıyla bir silahlı çatışma sırasında, belirli tip silahların kullanılması sonucu  
gerçekleşen  bir yaşam kaybının, MSHS’nin 6. maddesine aykırı bir keyfi biçimde yaşam 
hakkından mahrum bırakma hali olarak değerlendirilip değerlendirilmemesine, yalnızca, 
silahlı çatışmalarda uygulanabilir hukuka atıfta bulunularak karar verilebilir ve sözleşme 
hükümlerinden bu çıkarılamaz. » 
 

 

  Kararın ortaya koyduğu üzere silahlı çatışma durumunda da insan hakları hukuku 

uygulanmaya devam edecektir. Bununla birlikte muhasamatın sevk ve idaresi 

sırasında hedef alma hususunda, insan hakları hukuku, insancıl hukukun daha 

spesifik hükümlerine (lex specialis) başvuracaktır.661 Ayrık hükümlere tabi olmayan/ 

herhangi bir sapmaya konu olmayan, yaşam hakkı gibi sert çekirdek hakların içeriği, 

silahlı çatışma bağlamında farklılaşabilmektedir.662 İnsancıl hukuk uyarınca bu 

hukuka uygun fiiller sonucunda, muhasamat sırasında hayatını kaybeden muharipler 

bakımından yaşam hakkının ihlali söz konusu değildir ; buna karşın sivillerin 

öldürülmesi, hem insancıl hukuk hem de insan hakları hukuku uyarınca yaşam 

hakkının ihlalini oluşturmaktadır.663 

 

  UAD, 2004 tarihli Duvar Danışma Görüşü ve 2005 tarihli Kongo Kararı’nda da 

insancıl hukuk ile insan hakları hukukunun etkileşimini belirterek, uluslararası 

hukukun her iki dalının da değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir :664  

 

 
« İnsan hakları sözleşmelerinin sağladığı koruma, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi’nin 4. maddesinde bulunan türdeki ayrık hükümlerin (ayrık durum hükümlerinin) 
etkisi saklı olmak üzere, silahlı çatışma durumunda sona ermez. Uluslararası insancıl hukuk 
ve insan hakları hukuku arasındaki ilişki bakımından üç olası durum bulunmaktadır. Bazı 
haklar münhasıran uluslararası insancıl hukukun konusu olabilir ; diğerleri, münhasıran  
insan hakları hukukunun konusu olabilir ; nihayet diğerleri, uluslararası hukukun her iki 
dalının konusu olabilir. » 

                                                 
661 Duffy,op.cit.,p.300 
662 Borelli,op.cit.,pp.54-55 
663 Ibid. 
664 ICJ, Legal Consequences of  The Construction of A Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p.178, par.106 ; Case Concerning Armed Activities on the 
Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Kongo v.Uganda), Judgement, I.C.J. 
Reports 2005, p.69, par.216 
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     UAD’nın Nikaragua Kararı’nda belirttiği teamüli niteliğine sahip, Cenevre 

Sözleşmeleri’nin ortak 3. maddesinde düzenlenen hakların, gerek insancıl hukuk 

gerekse insan hakları hukukun karşılıklı etkileşim alanını oluşturduğunu söylemek 

mümkündür.665 İşkence yasağı, adil yargılanmaya ilişkin güvenceler, insan hakları 

hükümleri ve içtihadı ışığında yorumlanabilen insancıl hukuk hükümlerine bir örnek 

oluşturmaktadır.666 Sert çekirdek hakların etkili olarak korunmasına ilişkin bazı usuli 

haklar, mahkemeye başvurma hakkı, tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanma 

hakkı, habeas corpus güvencesi de bu kapsamda ele alınmaktadır.667 

 

   Amerikalararası İnsan Hakları Komisyonu, Guantanomo’ya ilişkin aldığı  13 Mart 

2002 tarihli ihtiyati tedbir kararında, Guantanamo’da tutulan kişilere, uluslararası 

insancıl hukukun uygulanması olasılığına halel getirmeksizin; her birinin, hukuki 

statüsünün belirlenmesini ve bu kişilere, sahip oldukları hukuki statüye uygun olan, 

hiçbir durumda sapma önlemlerine konu olmayan hakların/dokunulmaz hakların  

minimum standartlarının altına düşmeyen, hukuki güvencelerin verilmesini sağlamak 

için ihtiyati tedbirlerin alınmasını uygun ve gerekli bulmuş ve ABD’nin, tutukluların 

hukuki statüsünün  yetkili bir mahkeme tarafından belirlenmesi  için gerekli olan  

acil tedbirleri almasını talep etmiştir. Komisyon, bu bağlamda insan hakları hukuku 

ile insancıl hukuk arasındaki karşılıklı ilişkiyi de belirtmiştir668 : 

 

 

«  Uluslararası insan hakları hukukunun barış zamanında ve silahlı çatışma durumlarında, 
her zaman uygulandığı kabul edilmiştir. Buna karşın uluslararası insancıl hukuk genellikle 
barış zamanında uygulanmaz ve temel amacı, muhasamatın zarar verici etkilerini 
sınırlandırmak veya  bastırmak için savaş halinin (warfare) sevk ve idaresinde sınırlamalar 
koymak ve  siviller ile  silahlarını bırakmış veya savaş dışı kalmış  muharipler dahil olmak 
üzere, silahlı çatışma mağdurlarını korumaktır. 

                                                 
665 Jacques Merant, “Droit humanitaire et droits de l’homme: spécificités et convergences” in RICR, 
1993, p.93: Aktaran Öktem, op.cit.,p.137 
666 Duffy,loc.cit. 
667 Borelli,op.cit.,p.55 
668  Inter-American Commission on Human Rights, Precautionary Measures in Guantanamo Bay, 
Cuba, 13 March 2002, (çevrimiçi)  http://www1.umn.edu/humanrts/cases/guantanamo-2003.html, 9 
Ağustos 2009  
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 Bundan başka silahlı çatışma durumlarında uluslararası insan hakları hukuku ve insancıl 
hukukta sağlanan korumalar, dokunulmaz/sapma önlemlerine konu olmayan  haklara ilişkin 
ortak bir çekirdeği ve insan yaşamı ve onurunu geliştirmeye yönelik ortak bir amacı 
paylaştıkları için birbirlerini tamamlayabilir ve takviye edebilir. Bununla birlikte bazı 
durumlarda, bir silahlı çatışma durumunda özgürlüğe hak gibi belirli bir hakka uygunluğu 
değerlendimeye yönelik test, barış zamanında uygulanabilir olandan farklı olabilir. Bu tür 
durumlarda, Komisyon’un içtihadı dahil olmak üzere, uluslararası hukuk, uygulanabilir lex 
specialis olan uluslararası insancıl hukuka atıfta bulunarak, uygulanabilir standartın 
çıkarsanmasının gerekli olduğunu emretmektedir.  
 
  Bundan ötürü, kişilerin kendilerini bir devletin yetki ve denetimi kapsamında buldukları ve 
bir silahlı çatışma durumunun ilgili olabildiği yerde, (kişilerin) temel hakları, uluslararası 
insancıl hukuk kadar uluslararası insan hakları hukukuna gönderme yoluyla da kısmen 
belirlenebilir. Uluslararası insancıl hukuk korumalarının uygulanmadığı/uygulanma 
durumunun veya imkanının oluşmadığı  kanaatine varıldığı hallerde ise bu kişiler, en azından 
uluslararası insan hakları hukukundaki dokunulmaz/sapma önlemlerine konu olmaz  
korumalardan yararlanan kişiler olarak kalır. Kısacası, bir devletin yetki  ve denetimi altında 
bulunan hiçbir kişi, koşulları ne olursa olsun, temel ve dokunulmaz insan haklarının hukuki 
korunmasından mahrum olamaz. 
 
  Bu temel kaide, kara savaşı ve teamüllerine ilişkin 1899 ve 1907 La Haye sözleşmeleri 
dahil olmak üzere uzun süredir yürürlükte olan sayısız insancıl hukuk andlaşmalarının ortak 
Martens hükmünde yansıtılmaktadır ki buna göre ; bu andlaşmalar ve diğer uluslararası 
sözleşmelerin koruması kapsamına girmeyen kişiler ; medeni halklar arasında yerleşik 
gelenekler, insaniyet kanunları ve kamu vicdanının emirlerinden kaynaklandığı üzere, 
uluslararası hukuk ilkelerinin koruması altında kalmaya devam eder. Üçüncü Cenevre 
Sözleşmesi’nin 5. maddesi ve Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi’nin XVIII. 
maddesinde yansıtıldığı669 gibi barış zamanında ve savaş zamanında uygulanabilir olan 
uluslararası normlara göre, bir siyasi makamın yerine yetkili bir mahkeme ya da divan, bir 
devletin yetki ve denetimi altında bulunan kişilerin hukuki statüsü ve haklarına saygı 
gösterilmesini sağlamakla görevli olmalıdır… » 
 

 

   Dolayısıyla bazı durumlarda  insan hakları hukuku yerine lex specialis olan 

insancıl hukuk öncelikle uygulanmakla birlikte ; insancıl hukukun lex specialis 

olarak uygulanması,  insan hakları hukukunun uygulanmaması veya hükümsüz 

                                                 
669 III. Cenevre Sözleşmesi’nin 5. maddesi : « … Şayet bir muhariplik fiili işleyip düşman eline düşen 
kişilerin 4. maddede sayılan kategorilerden/gruplardan birine mensubiyetleri hakkında herhangi bir 
şüphe doğarsa, bu kişiler,statüleri yetkili bir mahkemece (tribunal) belirleninceye/tayin olununcaya 
kadar bu Sözleşmenin korumasından faydalanacaktır. »  
Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi’nin adil yargılanma hakkına ilişkin XVII. Maddesine 
göre « Her kişi, yasal haklarına saygı gösterilmesini temin etmek üzere mahkemeye başvurabilir. 
Keza, her kişiye, herhangi bir temel anayasal hakkını ihlal ederek ona zarar veren kamusal 
makamların tasarruflarına karşı onu koruyacak olan mahkemeler önünde, basit ve kısa usuller 
sağlanmış olmalıdır » Bildiri metninin türkçe çevirisi için Bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, 
Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri (Uluslararası ve Bölgesel Sistemler), 2.bası, İstanbul, Beta 
Yayınları, Ekim 2000, pp.549-560 
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kalması anlamına gelmemektedir.670 Hem Cenevre Sözleşmesi’ne hem de 

Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ne taraf olan ABD’nin, 

Guanatanamo’da tuttuğu kişiler de, her iki hukuk dalının karşılıklı etkileşim alanına 

giren haklar bakımından hem uluslararası insan hakları hukukunun hem de 

uluslararası insancıl hukukun korumasına tabidir. 

 

 ABD ile Küba arasında 1903 yılında yapılan bir anlaşma uyarınca, ABD 

Guantanomo’yu Küba’dan kiralamıştır.671 Söz konusu anlaşmaya göre bir yandan 

ABD, Küba Cumhuriyeti’nin Guantanamo Körfezi’ndeki egemenliğinin devamını 

tanırken ; öte yandan Küba Cumhuriyeti, anlaşmanın hükümleri gereğince, söz 

konusu alanların Birleşik Devletlerce bulunması dönemi süresince, bu alanlarda 

Birleşik Devletler’in tam yargı yetkisi ve denetime sahip olmasına rıza göstermiştir. 

Dolayısıyla Guantanamo, Küba’nın egemenliğinde olmakla birlikte, ABD’nin fiilen 

denetimi altındaki bir alandır.  

 

 Bununla birlikte ABD, Guantanamo’nın Küba’nın egemenliğinde olduğunu, kendi 

ülkesi dışında kaldığını belirterek ; burada tutulan kişilerin, ABD mahkemelerinin 

yargı yetkisi dışında kaldığını ileri sürmektedir. Bu argüman, Guantanamo’da 

gerçekleşen insan hakları ihlallerinden, ülke dışılık (extraterritoriality) nedeniyle 

ABD’nin sorumlu tutulamayacağına ilişkin, uluslararası insan hakları hukukunca 

kabul edilmeyen, bir anlayışı da destekleyecek şekilde kullanılmaktadır. 

 

    ABD’nin taraf olduğu MSHS’ne göre sözleşmenin tarafı her devlet, kendi 

ülkesinde bulunan ve yargı yetkisine tabi olan tüm bireyler bakımından ırk, renk, 

cinsiyet, dil, din, siyasal ya da diğer görüş, ulusal ya da sosyal köken, mülkiyet, 

doğum yahut başkaca statü gibi herhangi bir türde ayrım yapılmaksızın, sözleşmede 

tanınan haklara saygı göstermeyi ve güvence altına almayı üstlenmektedir.672 

Dolayısıyla sadece devletin ülkesinde bulunanlar değil, devletin yargı yetkisine tabi 

olan  kişiler de sözleşmenin sağladığı korumadan faydalanmaktadır. 
                                                 
670 Öktem,op.cit.,p.426 
671  Agreement between the United States and Cuba for the Lease of Lands for Coaling and Naval 
Stations,16-23 February 1903.Daha sonra bu kiralama 1934 tarihli bir anlaşma gereğince uzatılmıştır. 
672 2. madde, Gemalmaz,op.cit.,p.33 
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  Amerikalararası İnsan Hakları Komisyonu’nun Guantanamo’ya ilişkin kabul ettiği 

ihtiyati tedbir kararında da  bir devletin yetki ve denetimi altında bulunan hiçbir 

kişinin temel, dokunulmaz insan haklarının hukuki korumasından mahrum 

olmayacağı belirtilmiştir.673 

 

  Uluslararası Adalet Divanı, Duvar Danışma Görüşü’nde, devletlerin yargı 

yetkisinin öncelikli olarak ülkesel olmakla birlikte, bazen ulusal ülke dışında da 

uygulanabileceğine işaret etmiştir.674 Divan’a göre Uluslararası Medeni ve Siyasi 

Haklar Sözleşmesi de bir devletin kendi ülkesi dışında, yetkisini uygularken 

gerçekleştirdiği eylemlere uygulanabilmektedir.675 

 

  Dolayısıyla uluslararası hukukta, ülke dışına ilişkin insan hakları yükümlülüklerinin 

varlığı kabul edilmektedir. Bu bağlamda söz konusu insan hakları yükümlülüklerini, 

bireylere sağlanan hukuki güvenceleri, sadece ülke temelinde tanıyan ulusal 

düzenlemelerin veya politikaların da uluslararası hukukla çelişeceği açıktır.676 

 

  Guantanamo’daki tutukluların askeri komisyonlar tarafından yargılanması, özellikle 

habeas corpus hakkı ve adil yargılanma hakkı bakımından sorunlara yol açmaktadır. 

ABD Başkanı 2001 tarihli askeri emirnamesi uyarınca hukukdışı muharipleri 

yargılamak için askeri komisyonlar oluşturmuştur. 2002’den itibaren gerek 

Afganistan’da gerekse diğer devletlerde ABD tarafından ele geçirilen kişiler, 

Guantanomo’ya gönderilmiştir. Bu kişiler, hukukdışı düşman muharip olarak 

tanımlanmalarının ve tutukluluk hallerinin hukuka aykırılığını ileri sürerek, federal 

mahkemelere habeas corpus dilekçeleri sunmuştur. 

 

 Yaser Esam Hamdi ve Esad  Fouad Hamdi  Donald H. Rumsfeld’e  Karşı 

Davası’nda Yaser Esam Hamdi, 2001’de Afganistan’da yakalanıp, önce 

                                                 
673 Precautionary Measures in Guantanamo Bay, op.cit. 
674  ICJ, Legal Consequences of  The Construction of A Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p.179 par.109 
675  Ibid., p.180, par.111 
676 Fiona de Londras, “The Right to Challenge the Lawfulness of Detention: An International 
Perspective on US Detention of Suspected Terrorists”, Journal of Conflict & Security Law, Vol.12, 
No.2, 2007,p.237 
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Guantanamo’da, daha sonra ise Virginia’daki bir askeri hapishane gemisinde  

gözaltında tutulan ve düşman müharip olarak nitelendirilen bir ABD vatandaşıdır. 

Habeas corpus talebine ilişkin olarak Yüksek Mahkeme, Afganistan’daki çatışma 

sırasında ABD’ne karşı savaşırken ele geçirilen kişilerin gözaltında tutulmasının 

savaşa ilişkin temel ve kabul edilmiş bir olay olduğunu ve Hükümet’in Kongre 

tarafından bu konuda yetkilendirildiğini belirtmiştir.  

 

Bununla birlikte III. Cenevre Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak, gözaltı halinin, 

muhasematın bitiminden sonra süremeyeceğini ve sorgulama amaçlı süresiz gözaltı 

uygulamalarına izin verilmediğini belirtmiştir. Aynı zamanda düşman muharip 

olarak sınıflandırılan ve ABD’de gözaltında tutulan bir ABD vatandaşının, 

Anayasadaki adil yargılanma hükmü uyarınca bu sınıflandırmanın olgusal temeli 

hakkında bilgilendirilmesine ve tarafsız bir karar makamı (neutral decisionmaker) 

önünde ABD Yönetimi’nin iddialarına itiraz etme hakkına sahip olduğuna karar 

verilmiştir.677     

 

   Hamdi, Guantanamo’da gözaltında tutulan ABD vatandaşı olmayan tutuklulardan 

farklı olarak, ABD’de gözaltında bulunan bir Amerikan vatandaşıdır. Bu farka 

rağmen  Hamdi Kararı, Yüksek Mahkeme’nin, en azından bazı koşullarda, gözaltı 

sürecinin denetlemesi hususunda Anayasa’ya başvurabileceğini göstermesi 

bakımından önemlidir.678 

 

   Yargıç Sandra Day O’Connor, terörizmle mücadele ederken hukukun üstünlüğü 

ilkesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve kuvvetler ayrılığı ilkesi uyarınca 

yürütmenin, keyfi olarak, hiç kimseyi özgürlüğünden yoksun bırakamayacağını, 

mütalaasında şu ifadelerle açıklamıştır679 :  

                                                 
677 Supreme Court of the United States, Yaser Esam Hamdi and Esam Fouad Hamdi as next friend of 
Yaser Esam Hamdi, Petitioners v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al 542 U.S__ (2004), 
28 June 2004. Bundan sonra kısaca  Hamdi Kararı olarak adlandIrılacaktır. 
678Andrew Kent, “Supreme Court Holds that Noncitizens detained at Guantanamo have a 
constitutional right to habeas corpus review by federal civilian courts”, ASIL Insights, Vol.12, No.3, 
20 june 2008, p.2 
679 Supreme Court of the United States, Yaser Esam Hamdi and Esam Fouad Hamdi as next friend of 
Yaser Esam Hamdi, Petitioners v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al, Opinion of  
O’Connor, J., 542 U.S.__(2004), p. 29 
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« ...Amerikan ulusunun hukuk devletine bağlılığının, terör ve şiddetle test edildiği 
durumlarda dahi, dışarıda savunduğumuz ve uğruna savaş verdiğimiz ilke ve esaslara 
bağlılığımızı korumak zorundayız…vatandaşların hakları söz konusu olduğunda, savaş 
halinin, Başkan için bir açık çek olmadığı, uzun zamandan beri açıktır... » 
 

 

   2004 tarihli Shafiq Rasul ve diğerleri George W. Bush’a Karşı davasında ise 

Yüksek Mahkeme, yabancı devlet vatandaşlarının Guantanamo’da gözaltında 

tutulmalarının hukuka uygunluğu sorununu, anayasal haklar bağlamında 

incelememiştir. Bununla birlikte Habeas Corpus Kanunu (Statute) uyarınca, bölge 

mahkemelerinin, bu kişilerin, gözaltında tutulmalarının hukuka uygunluğuna yönelik 

itirazlarını (habeas corpus itirazlarını) dinleme yetkisine sahip olduğuna karar 

vermiştir.680 

 

 Kararda başvurucular, gözaltında tutulmalarının, ABD kanunlarını ihlal ettiğini ileri 

sürmektedir. Başvurucuları gözaltında tutan kişilerin, bölge mahkemesinin yargı 

yetkisi kapsamına girmesi hususu ise taraflarca sorgulanmamaktadır. Yüksek 

Mahkeme’ye göre  Habeas Corpus Kanunu’nun ilgili hükmünde (§2241), daha başka 

bir koşul talep edilmemekte ve bölge mahkemesinin yargı yetkisi  tanınmaktadır.681 

Dolayısıyla Habeas Corpus Kanunu uyarınca, federal mahkemelerin, Guantanamo’da 

tutulan ABD vatandaşı olmayan kişilerin itirazlarını dinleme yetkisinin 

bulunmadığına dair ABD Yönetimi’nin iddiasını, Yüksek Mahkeme kabul 

etmemiştir.  

 

 Yüksek Mahkeme’ye göre Küba ile yapılan andlaşmaların şartları uyarınca, ABD, 

Guantanamo üssünde tam yetki ve denetime sahiptir ; tercih ettiği taktirde de bu tür 

bir denetimi sürekli olarak icra edebilir.682 Hatta dava edilenler bile, Habeas Corpus 

Kanunu uyarınca, Guantanomo askeri üssünde gözaltında tutulan bir ABD 

                                                 
680 Supreme Court of the United States, Shafiq Rasul, et al., Petitioners v. George W. Bush, President 
of  the United States, et al; Fawzi Khalid Abdullah Fahad al Odah, et al., Petitioners v. United 
States,et al., 542 U.S.__ (2004), 28 June 2004,  p.15. Bundan sonra kısaca Rasul Kararı olarak 
adlandırılacaktır.   
681 Ibid. 
682 Ibid., p.12 
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vatandaşının iddiası bakımından federal mahkemenin yargı yetkisinin söz konusu 

olacağını kabul etmektedir.683 

 

  Habeas Corpus Kanunu’nda gözaltında tutulan ABD vatandaşları ile yabancılar 

arasında bir ayrıma gidilmemektedir. Bu husus değerlendirildiği takdirde, 

Kongre’nin, kanunun coğrafi kapsamının, tutuklunun vatandaşlığına bağlı olarak 

değişmesini amaçladığını düşünmek için ufak bir neden bulunmaktadır.684 Habeas 

Corpus Kanunu uyarınca, yabancılar da Amerikan vatandaşları gibi federal 

mahkemelere başvurma hakkına sahiptir.685  

 

  Yüksek Mahkeme, Eisentrager kararında veya diğer kararlarda, ABD’nin dışında  

askeri gözaltında tutulan yabancıları, kategorik olarak, ABD mahkemelerinde dava 

açma imtiyazının haricinde bırakan hiçbir şeyin bulunmadığını belirtmektedir. ABD 

mahkemeleri, geleneksel olarak, ABD’de ikamet etmeyen yabancılara (non-resident 

aliens) açık olmuştur.686 

 

 Dolayısıyla Yüksek Mahkeme, istinaf mahkemesinin Johnson Eisentrager’e Karşı 

davasına ilişkin yorumunu benimsememiştir. ABD’nin egemenliğini icra ettiği 

herhangi bir ülke dışında askeri gözaltında tutulan yabancıların, habeas corpus 

dilekçesi veremeyeceğine dair istinaf mahkemesi kararını bozmuştur.687  Johnson 

Eisentrager’e Karşı davası, Çin’de ABD kuvvetlerince yakalanan, Nanking’de bir 

Amerikan askeri komisyonu tarafından yargılanıp, savaş suçlarından mahkum olan 

ve Almanya’da hapsedilen yirmi bir Alman vatandaşa ilişkindir.688 

 

   Johnson Eisentrager’e Karşı kararında, Yüksek Mahkeme, Alman başvurucuların 

habeas corpus dilekçelerine, bölge mahkemesinin bakabileceğine dair istinaf 

mahkemesi kararını bozmuştur. Buradaki başvuruculara ilişkin önemli bulduğu 

olguları işaret etmiştir. Alman başvurucular, ABD ile savaş halindeki bir devletin 
                                                 
683 Ibid. 
684 Ibid. 
685 Ibid.,pp.12-13 
686 Ibid., p. 16 
687 Ibid, p..4 
688 Ibid., pp.6-7. Kısaca Eisentrager  Kararı olarak adlandırılacaktır. 
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vatandaşları olarak düşman yabancıdır (enemy alien) ; ABD’de hiçbir zaman 

bulunmamış ve burada ikamet etmemişlerdir ; ABD’nin ülkesi dışında yakalanıp, 

orada savaş tutsağı olarak askeri gözaltında tutulmuştur ; ABD’nin dışında, savaş 

hukukuna aykırı suçları işlemelerinden ötürü, ABD dışında bulunan bir askeri 

komisyon tarafından yargılanıp, mahkum olmuşlardır  ve her zaman ABD dışında 

hapsedilmişlerdir.689 

 

  Yüksek Mahkeme Rasul davasındaki başvurucuların, Eisentrager davasındaki 

başvuruculardan önemli yönlerden ayrıldığına dikkat çekmektedir. Bu kişiler ABD 

ile savaş halindeki devletlerin vatandaşları değildir ; ABD’ne karşı saldırı 

eylemlerine giriştiklerini veya tertip ettiklerini reddetmektedir ; herhangi bir 

mahkemeye çıkmalarına izin verilmemiştir ; iki yıldan uzun bir süredir ABD’nin tam 

yargı yetkisi ve denetimini icra ettiği bir ülke parçasında hapsedilmektedir.690     

 

 Başvurucular arasındaki farklılığının yanı sıra, Eisentrager kararında, başvurucular 

hakkında tespit edilen önemli olgular, yalnızca başvuruculara Anayasa uyarınca 

habeas corpus hakkı verilip verilemeyeceği meselesine ilişkindir. Söz konusu 

olguların, kanun uyarınca, başvuruculara habeas corpus hakkı verip vermediği 

meselesi ise ayrıntılı olarak incelenmemiş ; sadece bir atıfla, bu tür bir hakkın 

bulunmadığı belirtilmiştir.691 

 

Yüksek Mahkeme, Rasul kararında, Eisentrager kararındaki  anayasaya ilişkin analizi 

değiştirmemiş fakat Eisentrager kararındaki federal kanuna ilişkin analizin, artık 

geçerli olmadığı kanaatine varmıştır.692 Yüksek Mahkeme, Braden 30th Judicial 

Circuit  Court of Ky’a Karşı kararında, bir tutuklunun, bölge mahkemesinin ülkesel 

yargı yetkisi kapsamında bulunmasınının ; federal habeas kanunu uyarınca, bölge 

mahkemesinin yargı yetkisini kullanması için değişmez bir önşart (invariable 

                                                 
689 Ibid 
690  Ibid. pp.7-8   
691 Ibid., 
692 Fiona de Londras, “Guantanamo Bay: Towards Legality ?”, The Modern Law Review, Vol.71, 
No.1, 2008, p.42 



 249

prerequisite) oluşturmadığına hükmetmiştir.693 Dolayısıyla Yüksek Mahkeme’ye 

göre Braden kararında, Eisentrager’daki federal Habeas Corpus Kanunu’na ilişkin 

tespit reddedilmiştir.694 

 

  ABD Yönetimi, Yüksek Mahkeme’nin Rasul kararına ‘Muhariplerin Statüsünü 

İnceleme Mahkemeleri’ni (Combatant Status Review Tribunals) kuran 7 Haziran 

2004 tarihli emirnamesiyle yanıt vermiştir.695 ABD Silahlı Kuvvetleri’nin üç 

görevlisinden (officier) oluşan bu mahkemeler, Guantanamo’da düşman muharip 

olarak tutulan yabancı devlet vatandaşlarının, düşman muharip statüsünü ve  bu 

kişilerin gözaltı halinin hukuka uygunluğunu incelemek için kurulmuştur.696 Bu 

kişilerin, ABD mahkemelerine habeas corpus dilekçesi sunma hakları 

bulunmaktadır.697 Bununla birlikte  her tutukluya,  kendisini temsil etmesi için bir 

askeri görevli (military officer) atanacak ; temsilcisi, tutukluya kendi dosyasına 

ilişkin gizli bilgileri açıklamayacak ; duruşmada hazır bulunduğu takdirde, ulusal 

güvenliğin tehlikeye girebileceği meselelerin ele alındığı duruşmalara tutuklular 

katılmayacak; mahkeme uygun gördüğü takdirde rivayet niteliğindeki delilleri 

inceleyebilecektir.698 

 

 Bunun yanı sıra 11 Mayıs 2004 tarihli emirname ile İdari İnceleme Kurulları 

(Administrative Review Boards) oluşturulmuştur. Bu kurul, Guantanamo’daki 

düşman muharip statüsüne sahip her tutuklunun gözaltı halinin devam etmesinin 

gerekli olup olmadığını yıllık olarak değerlendirmektedir.699 Üç veya daha fazla 

askeri görevliden (military officer) oluşan İdari İnceleme Kurulu, her düşman 

muharipin, ABD ve müttefiklerine yönelik bir tehdit olmaya devam edip etmediğini 

değerlendirecek ve Savunma Bakanlığı’nın denetimindeki gözaltı halinin sürmesinin 

                                                 
693 Supreme Court of the United States, Shafiq Rasul, et al., Petitioners v. George W. Bush, President 
of the United States, et al; Fawzi Khalid Abdullah Fahad al Odah, et al., Petitioners v. United States, 
et al., 542 U.S.__ (2004), 28 June 2004, p.10 
694 Ibid. ,p.11 
695 US Department of Defense, Order Establishing Combatant Status Review Tribunal, 7 July 2004 
696 Ibid., par.d, e 
697 Ibid, par. b 
698 Ibid, par. c, g(4), g(9) 
699 U.S. Department of Defense, Order establishing Administative Review Procedures for Enemy 
Combatants in the Control of Department of Defense at Guantanamo Naval Base, Cuba, 11 May 2004 
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gerekli olup olmadığına ilişkin tavsiyelerde bulunacaktır.700 Bu kurullar, Savunma 

Bakanlığı’nın takdir yetkisine (matter of discretion) bağlı olarak oluşturulmuştur. 

Kurulların uyguladığı usulleri, Savunma Bakanı, herhangi bir zamanda, askıya 

alabilir veya değiştirebilir.701  

 

Kurulun, düşman muharip sınıflandırmasını değiştirme veya bir tutuklunun 

salıverilmesine karar verme yetkisi yoktur. Kurul, her tutuklunun durumuna ilişkin 

yazılı değerlendirmesini ve tavsiyelerini, idari inceleme sürecini çalıştırması ve 

gözetmesi için Savunma Bakanı tarafından atanan, atanmış sivil görevliye 

(designated civilian official, DCO) sunacaktır.702 Kurul üyelerini seçme yetkisine de 

sahip olan DCO, düşman muhariplerin gözaltı halinin sürmesine, salıverilmelerine 

veya diğer bir hükümetin denetimine transfer edilmelerinin sağlanması için 

çalışılmasına karar verecektir.703 

 

  ABD Yönetimi’nin yanı sıra, Kongre de Rasul kararına, 2005 yılında kabul ettiği 

Tutuklulara Uygulanacak Muameleye ilişkin Kanun’la (Detainee Treatement Act, 

TUMK) yanıt vermiştir. Kanun’a göre hiçbir mahkeme veya yargıç, Küba’da 

Guantanamo Körfezi’nde, Savunma Bakanlığı tarafından gözaltında tutulan bir 

yabancı tarafından veya onun adına  yapılan bir habeas corpus başvurusunu dinleme 

veya inceleme yetkisine sahip olmayacaktır.704 Sadece Columbia Bölgesi İstinaf 

Mahkemesi (Court of Appeals for the District of Columbia Circuit), Muhariplerin 

Statüsünü İnceleme Mahkemesi’nin vermiş olduğu nihai kararların geçerliliğine 

karar verme yetkisine sahiptir.705 Bununla birlikte Columbia Bölgesi İstinaf 

Mahkemesi’nin bu yetkisi, sadece usule ilişkin olup, kararın esasının incelenmesine 

ilişkin değildir.706 

 

                                                 
700 Ibid.,p.3, 2(A) 
701 Ibid.,p.9 
702 Ibid.,p.3 
703 Ibid.,p.8 
704 Detainee Treatement Act 2005, Publ L No.109-148, 119 Stat. 2739 (2005), §1005 (e)(1) 
705 Ibid., §1005 (e)(2)(C)(i) 
706 Ibid., §1005(e) (2)(C (ii) 
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   TUMK, aynı zamanda Columbia Bölgesi İstinaf Mahkemesi’ne, askeri 

komisyonların, 1 nolu askeri emirname uyarınca vermiş olduğu nihai kararlarını 

inceleme yetkisi vermektedir.707 Ancak inceleme talebinde bulunma hakkına sahip 

olanlar, ölüm cezasına veya 10 yıl ve daha fazla bir süre için hapis cezasına 

çarptırılan yabancılardır. Bütün diğer durumlar ise Columbia Bölgesi İstinaf 

Mahkemesi’nin takdirine bağlıdır.708  

 

   TUMK, Columbia Bölgesi İstinaf Mahkemesi’ne, Muhariplerin statüsünü inceleme 

mahkemelerinin ve askeri komisyonların nihai kararlarını inceleme yetkisini veren 

ilgili hükümlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sürmekte olan veya kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten sonraki tüm davalara uygulanacağını bildirmektedir.709 

Bununla birlikte Kanun, §1005(e)(1) uyarınca, hiçbir mahkeme veya yargıcın, 

Guantanamo’da gözaltında bulunan bir yabancının veya onun adına başkalarının 

yaptığı habeas corpus başvurusunu dinlemeye ve incelemeye yetkili olmadığına dair 

hükmün, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte devam eden davalara uygulanıp 

uygulanmayacağı hususunda sessiz kalmaktadır.710 

 

 2006 tarihli Salim Ahmed Hamdan, Donald H. Rumsfeld ve Diğerlerine Karşı 

davasında, ABD Yönetimi, TUMK’nun mahkemelerin habeas corpus başvurusu 

inceleme yetkisi bulunmadığına ilişkin §1005(e)(1) maddesi uyarınca, hiçbir federal 

mahkemenin, Hamdan dahil olmak üzere, sürmekte olan davaları inceleme yetkisinin 

bulunmadığını ileri sürmüştür. Bununla birlikte Yüksek Mahkeme, Hamdan’a ilişkin 

kararın  incelenemeyeceğini ileri süren ABD Yönetimi’nin itirazını reddetmiştir.711 

 

  Hamdan kararında, Yüksek Mahkeme, Kongre’nin açıkça verdiği yetki gereğince 

kurulmadıkları; yapısı ve uyguladıkları usuller hem Birleşik Devletler Askeri Ceza 

                                                 
707 Ibid., §1005(e)(3)(A)  
708 Ibid., §1005(e)(3)(D) 
709 Ibid., §1005(h)(2) 
710 Supreme Court of the United States, Salim Ahmed Hamdan, Petitioner v. Donald H. Rumsfeld, 
Secretary of Defense et al , 548 U.S.__ (2006), 28 June 2006, pp..9-10. Bundan sonra  kısaca Hamdan 
Kararı olarak adlandırılacaktır. 
711 Ibid. ,pp.11-20 
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Kanunu’nu (United States Uniform Code of Military Justice) hem de Cenevre 

Sözleşmelerini ihlal ettiği için askeri komisyonları hukuka aykırı bulmuştur. 

 

   Kararda belirtildiği gibi, askeri komisyon, Kongre’nin çıkardığı bir kanun ile 

açıkça yetkilendirilmemiştir. Kongre’nin birleşik kararı, Başkan’a, 11 Eylül 2001 

tarihli El Kaide’nin terörist saldırılarını planladığını, izin verdiğini, gerçekleştirdiğini 

veya yardım ettiğini belirlediği uluslara, örgütlere veya kişilere karşı her türlü gerekli 

ve uygun kuvveti kullanma yetkisi vermektedir. Bununla birlikte ne birleşik karar ne 

de TUMK, Hamdan’ı yargılayan askeri komisyona, özel ve öncelikli bir yetki 

verecek biçimde yorumlanabilir.712 

 

   Birleşik karar metninde ya da birleşik kararın oluşturulma sürecinde, Kongre’nin 

Birleşik Devletler Askeri Ceza Kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen yetkiyi 

genişletmeyi ya da değiştirmeyi amaçladığına dair bir ima dahi yoktur.713 TUMK, 

Başkan’ın, Hamdan’ı yargılayan askeri komisyonu oluşturmasından sonra 

çıkarılmıştır. Bununla birlikte gerek bu komisyona gerekse Guantanamo’daki bir 

diğerine yetki veren bir üslubu/dili içermemektedir.714  

 

    Birleşik Devletler Askeri Ceza Kanunu, birleşik karar ve TUMK en fazla, savaş 

hukuku dahil olmak üzere Anayasa ve kanunların haklı kıldığı koşullarda, askeri 

komisyon toplamaya ilişkin Başkan’a ait genel bir yetkiyi bildirmektedir.  

Kongre’nin daha özel bir yetkilendirmesi bulunmadığı için Yüksek Mahkeme’nin 

                                                 
712 Ibid, pp.29-30 
713 Kararda atıfta bulunulan Ex Parte Quirin kararında, Kongre’nin  savaş kurallarına ilişkin 15.madde 
(article of war 15) ile savaş hukukuna aykırı olan suçlar ya da bu suçların failleri bakımından askeri 
komisyonların kullanımına izin verdiği bildirilmiştir.. Askeri Ceza Kanunu’nun (UCJM) 21.maddesi, 
eski 15.madde ile esasen özdeştir. Bu maddeye göre askeri mahkemelerin yargı yetkisi, savaş hukuku 
ya da yasa (statute) uyarınca askeri komisyonların yargı yetkisi kapsamına giren suçlar ya da suçlular 
bakımından, aynı yargı yetkisine sahip olan askeri komisyonları dışarıda bırakacak biçimde 
yorumlanmamalıdır. Hükümetin iddiasına karşıt olarak, Quirin kararında bile, söz konusu yetki, 
Başkan’ın gerekli gördüğü zaman askeri komisyon oluşturmasına/toplamasına izin veren genel bir 
yetki olarak değerlendirilmemiştir. Kongre, yalnızca Anayasa ve savaş hukuku gereğince Başkan’ın 
zaten sahip oldugu askeri komisyon toplama (convene) yetkisini korumuştur. Ancak bu yetki, Başkan 
ve emrindekilerin savaş hukukuna uymaları koşuluna bağlıdır. Ibid. 
714 Ibid.,p.30 
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görevi, askeri komisyonunun bu yönden haklı kılınıp kılınmadığı hususunda karar 

vermektir.715 

 

  Yüksek Mahkeme’ye göre askeri komisyon usullerinin düzenlendiği 1 nolu 

komisyon emirnamesi uyarınca, sanık ve sanığın sivil avukatı, komisyonu atayan 

mercii (appointing authority) ya da başkanın (presiding officer) kapalı olmasına karar 

verdiği oturumun herhangi bir bölümünün haricinde tutulabilir ve hatta oturumda 

sunulan kanıtları öğrenmeleri engellenebilir.716 

 

 Kapalı oturum nedenleri, gizli bilgilerin korunması;  katılımcıların ve tanıkların 

fiziksel güvenliklerinin sağlanması; istihbaratın ve güvenlik güçlerinin kaynakları, 

yöntemleri ve faaliyetlerinin korunması ve “diğer ulusal güvenlik çıkarları”dır.  

Komisyon başkanın takdirine bağlı olarak, atanmış askeri savunma avukatının 

(appointed military defense counsel), müvekkiline, kapalı oturumlarda ne olduğunu 

açıklaması yasaklanabilir.717 

 

Yüksek Mahkeme’ye göre askeri komisyon kurallarına ilişkin diğer bir dikkat çekici 

husus ise bu kuralların, komisyon başkanının görüşüne göre, makul bir kişi 

bakımından kanıtlayıcı değere sahip olan (ispat aracı olabilecek) delillerin kabülüne 

izin vermesidir. Bu test uyarınca başkalarından duyduklarına dayanan tanık ifadesi 

(rivayet mahiyetinde delil) ve zorlama yoluyla elde edilen delil, tamamen kabul edilir 

bulunmaktadır. Bundan başka komisyon başkanının, delilin ispat aracı olabilecek 

nitelikte olduğuna ve delilin, sanığın bilgisi dışında kabulünün, hukuka uygun, adil 

bir yargılamanın gerçekleşmemesi sonucunu doğurmayacağına karar vermesi 

durumunda; sanığın ve sanığın sivil avukatının, gizli ve diğer “korunan bilgiye” 

erişmelerine izin verilmeyebilir.718 

 

   ABD Yönetimi, davanın bu aşamasında, Yüksek Mahkeme’nin usule ilişkin 

itirazları değerlendirmesinin uygun olmadığını çünkü TUMK uyarınca, 
                                                 
715 Ibid. 
716 Ibid.,p.50 
717 Ibid. 
718 Ibid.,p.51 
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komisyonunun nihai kararından sonra, Hamdan’ın bu karara itiraz edebileceğini öne 

sürmüştür. Ancak Yüksek Mahkeme bu iddiayı kabul etmemiştir. Hamdan’a, 

görünürde ölüm cezası verilmeyecek ve Hamdan, 10 yıldan az bir hapis cezası 

alabilecektir. Bu durumda Hamdan, TUMK uyarınca, komisyonun nihai kararının, 

bir federal mahkeme tarafından incelenmesini isteme hakkına sahip olmayacaktır.719  

    

   Yüksek Mahkemeye göre Hamdan’ın yargılanmasında uygulanan usullerin, yasayı 

ihlal edeceğini farz etmenin de bir temeli bulunmaktadır: 1 nolu komisyon 

emirnamesinde, usuller ayrıntılı olarak tarif edilmiş ve bunların bazıları da şimdiden 

uygulanmıştır.Hamdan, kendi yargılanmasının haricinde tutulacağını/dışarısında 

bırakılacağını ileri sürmüştür ve  bu da şimdiden gerçekleşmiştir.720 

 

  Yüksek Mahkeme’ye göre Birleşik Devletler Askeri Ceza Kanunu’nun  36. maddesi 

bu vakaya uymadığı için komisyon yargılaması için belirlenen kurallar yasaya 

aykırıdır. Bu tür yargılamaları düzenleyen usuller, tarihsel olarak, askeri 

mahkemeleri (courts-martial) düzenleyen usullerle aynıdır. Aynılık ilkesi, değişmez 

değildir ve askeri mahkeme usullerinden sapmaların/ayrılmaların tümünü 

engellememektedir. Bununla birlikte askeri mahkeme usullerinden ayrılma, onu 

gerekli kılan zorunluluk ölçüsünde olmalıdır.721 

 

  Askeri Ceza Kanunu’nun 36(b) maddesi, bu anlayışı yansıtmaktadır. Buna göre 

Başkan’ın askeri mahkemeler ve askeri komisyonlar icin yayımladığı usul kuralları, 

uygulanabilir olduğu ölçüde aynı olmalıdır. Başkan’ın uygulanabilirlik  kararı/tespiti, 

askeri mahkemeleri düzenleyen usullerden yapılan sapmaları/farklılaşmaları haklı 

kılmak için yetersizdir. Başkan, 36(a) maddesi uyarınca, Birleşik Devletler bölge 

mahkemelerindeki ceza davalarına ilişkin yargılamaları düzenleyen hukuk kuralları 

ve ilkelerinin, Hamdan’ın komisyonuna uygulanmasının, uygulanabilir olmadığına 

                                                 
719 Ibid., pp.52-53 
720 Ibid.,p.53 
721 Ibid.,p.56 
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karar vermiştir. Ancak askeri mahkeme kurallarını uygulamanın, uygulanabilir 

olmadığına dair benzer bir resmi tespitte bulunmamıştır.722  

 

   Yüksek Mahkeme, uluslararası terörizmin ortaya koyduğu tehlikenin önemini 

kabul etmektedir. Bununla birlikte, Hamdan davasında, askeri mahkeme 

kurallarından herhangi bir sapmayı/farklılaşmayı gerekli kılma nedeninin açık 

olmadığını belirtmektedir.723 Mahkeme’ye göre yalnızca Askeri Mahkeme El 

Kitabı’nda (Manual for Courts-Martial) değil, fakat aynı zamanda Askeri Ceza 

Kanunu’nda da tanınan en önemli güvencelerden biri olan, duruşmada hazır bulunma 

hakkına  riayet edilmediği açıktır ve bu durum kabul edilmektedir. Uygulanamazlığa 

dair herhangi bir emarenin bulunmaması, bu hakka riayet edilmemesi ışığında 

düşünüldüğü takdirde, özellikle rahatsız edicidir. Uygulanabilir olduğu için bu kadar 

temel bir haktan vazgeçmek, kolayca mazur görülemeyeceği için askeri mahkeme 

kuralları uygulanmalıdır. 1 nolu komisyon emirnamesinin, birçok önemli yönden, bu 

kurallardan saptığı açıktır. Bu nedenle emirname, kaçınılmaz olarak, 36(b) maddesini 

ihlal etmektedir.724 

 

   Yüksek Mahkeme’ye göre askeri mahkeme kurallarına uyulmasını talep etmenin, 

uygun olmayan bir yük getirdiğine ilişkin hükümet itirazı ise hem 36(b) maddesinin 

açık anlamına önem vermemekte hem de askeri komisyonların amacını ve tarihini 

yanlış anlamaktadır. Askeri komisyonlar, askeri mahkemelerce gerçekleştirilenden 

daha basit bir biçimde adalet dağıtmaya yönelik bir isteğin sonucunda ortaya 

çıkmamıştır. Daha çok, askeri mahkemelerin, gerek sanık gerekse konu bakımından 

yargı yetkisinin bulunmadığı zaman kullanılması gerekli bir mahkeme olarak 

gelişmiştir. Zaruret hali, komisyona meşruiyetini vermiş fakat bunun ötesinde, usule 

ilişkin güvencelerden tümüyle vazgeçilmesini haklı kılmamıştır.725  36. madde, aynı 

usul (uniform procedure) ile bazen bir savaş alanında ortaya çıkabilen zorunluluklara 

                                                 
722 Ibid.,pp.59-60 
723 Ibid.,pp.60-61 
724 Ibid. 
725 Ibid. 
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uyum sağlama ihtiyacı arasında ölçülü bir denge oluşturmaktadır. Bu maddeye 

uyulmadığı için Hamdan’ın yargılanması için belirlenen kurallar yasaya aykırıdır.726 

 

   Yüksek Mahkeme’ye göre Hamdan’ı yargılamak için kabul edilen usuller aynı 

zamanda Cenevre Sözleşmelerini de ihlal etmektedir.727 İstinaf Mahkemesi, 

Hamdan’ın Cenevre Sözleşmelerine ilişkin itirazını, diğerlerinin yanı sıra, 

sözleşmelerin hukuken zorlayıcı olmadığı ve Hamdan’ın sözleşmelerin korumasına 

tabi olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Ancak Yüksek Mahkeme, bu sebeplerin 

hiçbirini, ikna edici bulmamıştır.728 

 

  Hamdan’ın sözleşme imzacısı olmayan El Kaide ile savaş sırasında ele geçirildiği 

ve bu çatışmanın, imza sahibi Afganistan ile yapılan savaştan farklı olduğuna dair 

hükümet görüşüne, istinaf mahkemesi de katılmaktadır.729 Yüksek Mahkeme ise bu 

iddianın esasına ilişkin bir karara varmaya gerek duymamıştır çünkü Cenevre 

Sözleşmelerinin en azından bir hükmü -söz konusu çatışma, imzacılar arasında 

gerçekleşmese dahi- burada uygulanmaktadır. Bu da dört sözleşmede de yer alan 

ortak 3. maddedir.730 

 

   İstinaf mahkemesine göre ortak 3. madde Hamdan’a uygulanmamaktadır çünkü 

uluslararası alanda gerçekleşen El Kaide ile olan çatışma, ‘uluslararası olmayan 

nitelikte bir catışma’ olarak nitelendirilemez. Yüksek Mahkemeye göre ise bu 

muhakeme hatalıdır. Ortak 3. maddede, uluslararası olmayan nitelikte bir çatışma 

terimi, devletler arasındaki bir çatışmanın  karşıtı olarak kullanılmaktadır.731 

 

 Ortak 3. maddede öngörülen çatışma türünün, ortak 2. maddedeki çatışma türünden 

ayırt edilebilmesinin başlıca nedeni; bu çatışma türünün, imzacı olsun ya da olmasın, 

devletler arasındaki bir çatışmayla ilgili olmamasıdır.732 

                                                 
726 Ibid.,p.62 
727 Ibid. 
728 Ibid.,p.63 
729 Ibid.,pp.65-66 
730 Ibid. 
731Ibid, p.67  
732 Ibid. 
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Ortak 3. madde, medeni milletlerce zorunlu sayılan yargısal güvencelerle donatılmış, 

usulüne uygun olarak oluşturulmuş bir mahkeme tarafından önceden verilmiş bir 

hüküm olmaksızın kararlaştırılan mahkumiyet ve infazların, her zaman ve her yerde 

yasak olduğunu ve yasak kalacağını bildirmektedir. Yüksek Mahkeme’ye göre de 

Hamdan, ortak 3. madde uyarınca, medeni milletlerce zorunlu sayılan yargısal 

güvencelerle donatılmış, usulüne uygun olarak oluşturulmuş bir mahkeme tarafından 

yargılanmalıdır.733 Ortak 3. maddede, “usulüne uygun olarak oluşturulmuş 

mahkeme” ifadesi tanımlanmamaktadır. Bununla birlikte diğer kaynaklarda, bu 

ifadenin, bir devlette yürürlüğe girmiş olan kanunlara ve usullere uygun olarak 

oluşturulmuş ve düzenlenmiş, olağan bir askeri mahkeme anlamına geldiği 

belirtilmektedir.734     

 

  Yüksek Mahkeme’ye göre ABD sistemindeki olağan askeri mahkemeler, 

Kongre’nin çıkardığı yasa uyarınca oluşturulan askeri mahkemelerdir.  En azından 

uygulamaya dair bazı ihtiyaçların, askeri mahkeme uygulamasından yapılan 

sapmaları açıklaması durumunda; bir askeri komisyon, ABD askeri yargı sisteminin 

standartları uyarınca, usulüne uygun olarak oluşturulmuş olabilir.735 Yüksek 

Mahkeme, burada, bu tür bir ihtiyacın ortaya konmadığını belirtmiş ve Hamdan’ı 

yargılamak için toplanan komisyonun, ortak 3. maddenin öngördüğü koşulları 

karşılamadığına karar vermiştir.736 

 

Yüksek Mahkeme’ye göre, ABD Yönetimi’nin Hamdan’a ilişkin iddialarının doğru 

olduğu farz edilebilir. Hamdan’ın, fırsat verildiği takdirde masum sivillere büyük 

zarar verecek ya da onların ölümüne sebep olacak tehlikeli bir birey olduğu 

varsayılabilir. Ancak bu durumda dahi Yürütme, onun yargılanmasını ve ceza 

almasını sağlamaya çalışırken, hukukun üstünlüğü ilkesine uymalıdır.737 

 

                                                 
733 Ibid., p.69 
734 Ibid. 
735 Ibid.,p.70 
736 Ibid.,pp. 70,72 
737 Ibid.,p.72 
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   Askeri komisyonları hukuka aykırı bulan ve Guantanamo’da gözaltında tutulan 

kişilerin, Cenevre Sözleşmesi’nin ortak 3. maddesinde öngörülen adil yargılanmaya 

ilişkin temel güvencelerden yararlanması gerektiğini bildiren Hamdan kararına yanıt 

olarak Kongre, 2006 tarihli Askeri Komisyon Kanunu’nu (Military Commissions 

Act) kabul etmiştir.738  

 

 Kanunun 7. bölümü uyarınca, hiçbir mahkeme veya yargıç, Birleşik Devletler 

tarafından bir düşman muharip olarak gözaltında tutulmasına karar verilen veya bu 

tür bir kararı bekleyen, ABD tarafından gözaltında tutulan bir yabancı tarafından 

veya onun adına yapılan bir habeas corpus başvurusunu dinleme veya inceleme 

yetkisine sahip olmayacaktır.739 Söz konusu değişiklikler, Kanun’un kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girecektir ve bu değişiklikler, 11 Eylül 2001’den beri gözaltında 

tutulan bir yabancının gözaltı hali, transferi, uğradığı muamele, yargılanması ve 

gözaltı koşullarının herhangi bir unsuruna ilişkin Kanun’un kabul edildiği tarihte 

sürmekte olan veya kabul tarihinden sonraki tüm davalara, istisna olmaksızın, 

uygulanacaktır.740 

 

   Bununla birlikte Yüksek Mahkeme, 2008 tarihli  Lakhdar Boumedine ve diğerleri 

George W. Bush ve diğerlerine Karşı kararında, ABD Anayasası uyarınca, ABD 

ülkesi dışında, Guantanamo Körfezi’nde gözaltında tutulan, ABD vatandaşı olmayan 

kişilerin, olağan mahkemelerde tutukluluk hallerine itiraz etme haklarının 

bulunduğuna karar vermiştir. Bu kişiler, bir federal mahkemeye habeas corpus 

dilekçesi sunma hakkına sahiptir.741 

 

   İstinaf Mahkemesine göre, Askeri Komisyon Kanunu’nun 7. bölümü uyarınca, 

kendisinin ve diğer tüm federal mahkemelerin, habeas corpus başvurularını inceleme 

                                                 
738 Military Commission Act of 2006, Pub. L. 109-366, 120 Stat. 2600 (2006), 17 October 2006 
739 Ibid., Section 7 (a), pp..2635-2636 
740 Ibid. 
741 Supreme Court of the United States, Lakhdar Boumedine et al., Petitioners v. George W. Bush, 
President of The United States et al., 553 US__(2008), 12 June 2008. Bundan sonra kısaca Boumedine 
Kararı olarak adlandırılacaktır. 
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yetkisi kaldırılmaktadır. Dolayısıyla başvurucular, habeas corpus dilekçesi sunma 

hakkına sahip değildir.742 

 

  Bunun yanı sıra başvurucular, isyan veya istila durumlarında kamu güvenliği 

gerektirmedikçe “habeas corpus” hakkının askıya alınamayacağını öngören ABD 

Anayasasındaki maddenin sağladığı güvencelere de sahip değilir.743 Bu nedenle, 

İstinaf Mahkemesi, TUMK’da, habeas corpus başvurusunun yerine geçen yeterli ve 

etkin bir usulün sağlanıp sağlanılmadığının incelenmesini gerekli bulmamıştır.744 

 

Hamdan kararında, federal mahkemelerin, habeas corpus başvurusunu inceleme 

yetkisinin bulunmadığını öngören ilgili TUMK hükmünün, derdest davalara 

uygulanamayacağına hükmedilmiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre Askeri Komisyon 

Kanunu, Hamdan kararına yönelik doğrudan bir yanıt oluşturmaktadır. 745 Yüksek 

Mahkeme, Askeri Komisyon Kanunu’nun, federal mahkemeleri, habeas corpus 

davalarını inceleme yetkisinden yoksun bıraktığına ilişkin İstinaf mahkemesi 

kararına katılmaktadır.746 

 

 Bununla birlikte Yüksek Mahkeme, başvurucuların, ABD Anayasası uyarınca, 

habeas corpus hakkına sahip olduğunu kabul etmiştir. Guantanamo’da 

bulunmalarından veya düşman muharip olarak sınıflandırılmalarından ötürü, 

başvurucuların, habeas corpus başvurusunda bulunması ya da ABD Anayasasının 

habeas corpus hakkının askıya alınmasına ilişkin maddesinde öngörülen güvenceleri 

talep etmeleri yasaklanamaz.747 Dolayısıyla Yüksek Mahkeme, yabancı düşman 

muhariplerin habeas corpus hakkını tanımayan, Askeri Komisyonlar Kanunu’nun 7. 

bölümünü anayasaya aykırı bulmuştur.748 

                                                 
742 Ibid.,p.5 
743 Ibid, Art. I, §9, cl. 2 
744 Ibid. 
745 Ibid., p.8 
746 Ibid. 
747 Supreme Court of the United States,  Syllabus, Boumedine et al v. Bush, President of the United 
States et al, October 2007, p.3 
748 Supreme Court of the United States, Lakhdar Boumedine et al., Petitioners v. George W. Bush 
President of The United States et al., p.66 
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   ABD Yönetimi, isyan veya istila durumlarında, kamu güvenliği gerektirmedikçe, 

habeas corpus hakkının askıya alınamayacağına ilişkin anayasa maddesinin, 

Guantanamo’da gözaltında tutulan başvuruculara, hiçbir hak vermediğini çünkü 

ABD’nin Guantanamo’da egemenliğinin bulunmadığını ileri sürmüştür.749 Küba’nın, 

Guantanamo Körfezi’nde, de jure egemenliğe sahip olduğuna ilişkin ABD 

Yönetimi’nin görüşünü, Yüksek Mahkeme de kabul etmektedir.750 Bununla birlikte, 

Rasul kararında da belirtildiği gibi, askeri üs üzerinde tam yargı yetkisi ve denetime 

sahip olduğundan dolayı, ABD, burada de facto egemenliğe sahiptir. Yüksek 

Mahkeme, de jure egemenliğin, habeas corpus hususunda mihenktaşı olduğuna dair 

ABD Yönetimi’nin iddiasını ise temelsiz bulmuştur.751 

 

Yüksek Mahkeme’nin işaret ettiği gibi, daha önce mahkeme, başka bir devletin de 

jure egemenliğe sahip olduğu ülkede, ABD Yönetimince gözaltında tutulan ABD 

vatandaşı olmayan kişilerin, anayasa uyarınca herhangi bir hakka sahip olduğuna 

ilişkin bir karara varmamıştır.752 Ancak Yüksek Mahkeme’ye göre önündeki 

davaların, tarihi benzerleri bulunmamaktadır. Bu davalar, 11 Eylül 2001’den 

günümüze kadar süren, şimdiden Amerikan tarihinin en uzun savaşlarından biri olan 

bir çatışma süresince, Başkan’ın emirnamesi uyarınca gözaltında tutulan bireylerle 

ilgilidir. Üstelik bu kişiler, teknik olarak ABD’nin parçası olmamasına rağmen, ABD 

Yönetimi’nin tam denetimi altında bulunan bir ülke parçasında tutulmaktadır.753 

Yüksek Mahkeme’ye göre bu koşullar altında, bu konuda bir emsalin bulunmaması, 

karar vermesine engel oluşturmamaktadır. Dolayısıyla anayasadaki, habeas corpus 

hakkının askıya alınmasına ilişkin madde, Guantanamo Körfezi’nde tam hukuki 

etkiye sahiptir.754  

 

  Keza TUMK’nda öngörülen tutukluların statülerinin gözden geçirilmesine ilişkin 

usuller de habeas corpus güvencesini karşılayacak etkinlikte ve yeterlikte değildir.755 

                                                 
749  Ibid.,p.22 
750 Ibid.,p.23 
751 Ibid., p.25 
752 Ibid., p.41 
753 Ibid. 
754 Ibid. 
755 Ibid., p.67 
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Yüksek Mahkeme, Muhariplerin Statüsünü İnceleme Mahkemeleri’nin adil 

yargılanma standartlarını karşılayıp karşılamadığı hususunda hüküm vermemiştir.756 

Bununla birlikte bu mahkemelerin olgulara ilişkin bulgularında önemli bir hata riski 

bulunduğuna işaret etmiştir.  Bu hatanın sonucunda, bir kuşak veya kuşaklar boyunca 

devam edebilecek muhasamat süresinde, kişilerin gözaltında tutulabileceğini ve 

bunun da göz ardı edilemeyecek derecede önemli bir risk oluşturduğunu 

bildirmiştir.757 Yüksek Mahkeme’ye göre, başvurucular, aynı zamanda, TUMK’nun 

gözden geçirme usulünün, habeas corpus için yetersiz bir ikame olduğunu ortaya 

koyma yükümlerini de yerine getirmiştir.758 

 

Yüksek Mahkeme’ye göre Anayasa ve kanunlar, olağanüstü zamanlarda da var 

olmaya devam etmek ve yürürlükte kalmak için tasarlanmıştır. Özgürlük ve güvenlik 

uzlaştırılabilir ve ABD sisteminde bu uzlaşma, hukuk çerçevesinde 

gerçekleşmektedir. Birincil öneme sahip bir hak olan habeas corpus hakkının da bu 

çerçevenin, bu hukukun bir parçası olması gerektiğine karar verilmiştir.759 

Dolayısıyla İstinaf mahkemesi’nin, hakların askıya alınmasına ilişkin maddenin ve 

maddenin güvencelerinin, başvuruculara uygulanamayacağına ilişkin kararı hatalıdır. 

Bundan ötürü Yüksek Mahkeme,  İstinaf mahkemesinin kararını bozmuştur. 

 

    Dolayısıyla Boumedine kararında, Guantanamo’da gözaltında tutulan ABD 

vatandaşı olmayan tutukluların, ABD Anayasası’nda öngörülen habeas corpus 

hakkına sahip olduğu açıkça ortaya konmuştur. 2006 tarihli Askeri Komisyonlar 

Kanununa dayanılarak, Guantanamo’daki tutuklulara habeas corpus hakkının 

tanınmaması ise  anayasaya aykırıdır. 

 

 Hamdan kararında, askeri emirname uyarınca oluşturulan askeri komisyonlar 

hukuka aykırı bulunmuştur. Bu karardan sonra Kongre’nin çıkardığı 2006 tarihli 

Askeri Komisyonlar Kanunu ise askeri emirnamede öngörülen askeri komisyon 

                                                 
756 Ibid., p.56 
757 Ibid., pp.56-57 
758 Ibid., pp.63-64 
759 Ibid.,p.70 
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yapısını büyük ölçüde yansıtmaktadır.760 Senatör Carl Levine’in belirttiği gibi, 

Yüksek Mahkeme’nin Hamdan kararında ortaya koyduğu, adil yargılanmaya ilişkin 

standartları karşılama hususunda Kongre’nin çabası başarısız olmuştur.761 Askeri 

komisyonlar, askeri mahkeme uygulamasından sapmaktadır çünkü zorla alınan tanık 

ifadelerinin kullanımına, rivayet mahiyetinde delile dayanılmasına izin vermektedir. 

Askeri mahkemelerce yapılan yargılamalarda uygulanan usullerin, askeri 

komisyonlarda uygulanamayacağına dair bir karine ortaya koymaktadır.762  

 

   Başkan Barack Obama, askeri komisyonların hukuka aykırılığını açıkça ortaya 

koyduğu 21 Mayıs 2009 tarihli konuşmasında bu komisyonların reformunun 

gereklililiğini şu ifadelerle açıklamıştır:763 

 

 
“… Son 7 yılın kusurlu komisyonlarını kullanmak yerine, benim yönetimim 

komisyonlarımızı hukukun üstünlüğü ilkesi ile aynı  çizgiye getirmektedir. Bundan böyle 

zalimane, insanlıkdışı ve aşağılayıcı sorgulama yöntemleri ile elde edilmiş beyanların kanıt 

olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bundan böyle rivayetin/rivayet mahiyetindeki 

delilin güvenilmez olduğunu ispat yükünü, rivayete muhalif olana yüklemeyeceğiz. 

Tutuklulara kendi avukatlarını seçmede daha fazla serbestlik tanıyacağız ve ifade vermeyi 

reddettikleri takdirde daha fazla güvence sağlayacağız.  Bu reformlar, diğerlerinin yanı sıra, 

askeri komisyonlarımızı, adaletin sağlanmasında daha güvenilir ve etkin bir araç haline 

getirecektir ve  Ben, Kongre ve her iki partinin üyeleri ile olduğu kadar, siyasi yelpazedeki 

tüm yasal makamlar ile de, bu komisyonların adil, meşru ve etkin olmasını sağlamaya 

yönelik mevzuat üzerinde çalışacağım.” 

 

 

 Başkan’ın konuşmasında da belirtilen hataları gidermek ve askeri komisyonların 

reformunu sağlamak üzere ABD Yönetimi, 15 Mayıs 2009’da askeri komisyon  

                                                 
760Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 
freedoms while countering terrorism, Mission to the United States of America, A/HRC/6/17/Add.3, 
22 November 2007,p.12 
761 U.S. Senate Committee on Armed Services,  Hearing to receive testimony on legal issues regarding 
military commissions and the trial of detainees for violations of the law of war, Washington D.C., 7 
July 2009,p.2 
762 Ibid. 
763 Ibid.,p.3 
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kurallarına ilişkin değişiklikleri ilan etmiştir. Bu değişikliklere göre, zalimane, 

insanlıkdışı ve aşağılayıcı muamele yoluyla elde edilmiş beyanların kabulü 

yasaklanmakta; tutuklulara, avukatlarını seçerken daha fazla serbestlik tanınmakta; 

ifade vermeyi reddeden davalıların temel güvenceleri sağlanmakta; rivayeti/rivayet 

mahiyetindeki beyanı kullanmaya çalışan tarafa, ispat yükümü getirilerek, 

rivayet/rivayet mahiyetindeki delilin kullanımı yeniden düzenlenmektedir.764 Hala 

devam eden bu süreçte, ABD Yönetimi, Kongre ile birlikte Askeri Komisyon 

Kanunu’nun reformu üzerinde çalışmaktadır. 

 

  ABD Yönetimi’nin kabul ettiği bu değişiklikler, insan hakları örgütlerinin ve BM 

özel raportörlerinin askeri komisyonlar için yaptıkları eleştirilerin doğruluğunu da 

teyit eder niteliktedir. BM’in terörizmle mücadele derken insan hakları ve temel 

özgürlüklerin korunmasına ilişkin özel raportörü Martin Scheinin, askeri 

komisyonları özellikle komisyonların yargı yetkisi, kompozisyonu, kanıtların 

kullanımı, sivillerin yargılanabilmesi, ölüm cezası ve beraatın sonuçları bakımından 

eleştirmektedir. 

 

Raportör’e göre Askeri Komisyon Kanunu (AKK), savaş kurallarını kodifiye etmeyi 

ve askeri komisyonların, savaş suçlarını yargılama yetkisine sahip olduğunu ortaya 

koymayı amaçlayan bir yasadır. Bununla birlikte AKK’nda yer alan, terörizm, 

terörizme maddi destek sağlama, düşmana yardım etme, casusluk, komplo gibi 

suçlar, savaş hukuku kapsamına giren suçların ötesine geçmektedir.  Dolayısıyla 

askeri komisyonların konu bakımından yargı yetkisine bu suçların dahil edilmesi -

hukuka aykırı düşman muharip kavramının, ayrım gözetilmeksizin uygulanması ile 

birlikte değerlendirildiğinde- sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına yol 

açabilecektir.765 

 

 ABD tarafından hukukdışı düşman muharip olarak sınıflandırılabilen fakat aslında 

silahlı bir çatışmaya muharip olarak katılmayan kişilerin söz konusu olduğu bir 
                                                 
764 Statement of  David Kris Assistant Attorney General Before the Armed Services Committee, 
United States House of Representatives for a Hearing Entitled ‘Reforming the Military Commission 
Act of 2006 and Detainee Policy’, 24 July 2009, pp.1-2 
765 A/HRC/6/17/Add.3, op.cit,,p.12 
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durumda, sivillerin askeri komisyonlarca yargılanması olasılığı doğmaktadır.766 ABD 

Yönetimi’nin askeri komisyonları meşrulaştırma gerekçesinin aksine, 11 Eylül ile 

ABD vatandaşları arasındaki ilişki, olağan mahkemelerin, komplo, terörizm gibi  

suçları yargılamasını mümkün kılmaktadır.767 

 

  Askeri komisyonların kompozisyonu hususunda ise raportör, komisyonların 

bağımsızlığı, tarafsızlığı, sivilleri yargılamak için kullanılma potansiyeli, tarafsız bir 

görünüm sunma eksikliğiyle ilgili kaygı duymaktadır.768 Askeri mahkemelerde görev 

alan askeri yargıçlar, kura yoluyla, bir yargıç heyeti arasından belirlenirken; askeri 

komisyonlarda yer alan yargıçlar ve üyeler, her yargılama için seçilmektedir. Askeri 

komisyonu toplayan yetkili (convening authority) bir sivil ve eski bir yargıç olmasına 

rağmen, Savunma Bakanlığı tarafından istihdam edilmektedir ve bu kişi, 

komisyonlarda görev alan üyeleri seçmektedir. Dolayısıyla bu durum, seçimin 

tarafsız görünümüne gölge düşürmektedir.769  

 

Keza, aynı hiyerarşi zincirinde bulunan üyelerin, aynı komisyona seçilmeleri de 

yasaklanmamaktadır. Bu yasağın bulunmaması, daha düşük kıdeme sahip üyelerin, 

aksi tavsiye edilmesine rağmen, doğrudan veya dolaylı olarak bu durumdan 

etkilenmesine yol açabilir.770 Raportöre göre komisyonu toplamaya yetkili makamın, 

askeri komisyonlarda yapılan yargılamalara müdahale edebilmesi de söz konusu 

olmaktadır. Bu durum da askeri komisyonların bağımsız olmadığına ilişkin bir 

görünüm sunmaktadır.771 

 

Raportörün, kanıtlara ve kanıtların kullanımına dair kaygıları, özellikle üç meseleye 

ilişkindir. Bazı kanıtlar, gizli olarak tasnif edildikleri için avukatlara 

açıklanmayabilmektedir. Oysa bu tür bir delil, sanık lehine olabilir. Bu tür bir delil, 

                                                 
766 Ibid., p.15 
767 Ibid.,p.13 
768 Ibid. 
769 Military Commision Act  § 948h: “ Bu bölüm uyarınca askeri komisyonlar, Savunma Bakanı veya 
Savunma Bakanı tarafından bu amaçla atanmış herhangi bir resmi görevli (officer) veya devlet 
memuru (official) tarafından toplanabilir”; Ibid., p.14 
770 Ibid. 
771 Ibid. 
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iddia makamına da açıklanmadığı için taraflar arasında bir eşitsizliğe yol 

açmamaktadır. Ancak bu durum, masumluk karinesine zarar verebilme potansiyeline 

sahiptir.772 

 

 İşkence yoluyla elde edilmiş kanıtlar, kabul edilmemekle birlikte; diğer zorlama 

yöntemleri yoluyla elde edilmiş kanıtlar, askeri yargıç karar verdiği takdirde, kanıt  

olarak kabul edilebilmektedir. Bu bağlamda üç sorun ortaya çıkmaktadır: Sanık, 

kanıtın, işkence veya zorlama yoluyla elde edilmiş olduğundan haberdar olmayabilir. 

Zira kanıtı elde etmek için kullanılan ve daha sonra yargılamada sunulan sorgulama 

teknikleri, gizli bilgi olarak sınıflandırılmış olabilir.773 

 

  Raportöre göre işkencenin tanımı da sınırlı bir biçimde değerlendirilmektedir.  

İşkence  tanımı, işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye 

varan zorlama biçimlerinin tümünü kapsamına almamaktadır. Bunun yanı sıra  

işkence ile elde edilmiş kanıtların kabülüne ilişkin yasak sınırlıdır. TUMK’nun 

kabülünden önce kullanılan, suiistimale dayanan sorgulama teknikleriyle, tanık 

ifadeleri elde edilmiştir. Bu tür kanıtlar, güvenilir bulunduğu takdirde askeri 

komisyonlarda kullanılabilmektedir.774 

 

    Keza askeri yargıçların güvenilir bulduğu ve ispat aracı olarak değerlendirdiği, 

rivayet mahiyetindeki deliller de komisyon tarafından kabul edilebilmektedir. Bu tür 

bir delilin kabulü, adil yargılanma hakkı bakımından sorunlara yol açmaktadır  çünkü 

bu durumda sanık, aleyhindeki tanıkları sorgulama imkanına sahip olmamaktadır.775 

Raportöre göre rivayet mahiyetindeki delil, işkence ya da zorlama yoluyla elde 

edilmişse ve uygulanan sorgulama teknikleri de gizli olarak tasnif edilmişse; sanık, 

delilin bu tür yöntemlerle elde edilmiş olduğunu hiçbir zaman bilemeyecek ve 

                                                 
772 Ibid. 
773 Ibid. 
774 Ibid. 
775 Raportör’e göre bu durum, MSHS’nin 14.maddesinin 3(e) paragrafına aykırıdır. Buna göre: 
“Aleyhindeki tanıkları sorguya çekme ya da çektirme ve lehindeki tanıkların mahkeme önüne 
çıkmalarını ve aleyhindeki tanıklarla aynı koşullar altında dinlenilmelerini sağlama” Gemalmaz, 
op.cit.,p..41; Ibid., p.15 
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dolayısıyla da buna itiraz edemeyecektir.776 Askeri yargıç, rivayet mahiyetindeki 

delilin, işkenceden ziyade zorlama yoluyla elde edildiğini tayin edebilir ve buna 

rağmen, bu delilin kabul edilmesine karar verebilir. Bu durumda, federal mahkeme 

yargıcı, askeri yargıcın verdiği kararın geçerliliğini değerlendirme imkanına sahip 

olmayacaktır çünkü söz konusu delilin elde edilme koşulları hakkında bilgi sahibi 

olmayan sanık avukatı, bu karara itiraz edemeyecektir.777 

 

  Bunun yanı sıra raportör, kaynakların orantılı bir şekilde dağıtılması gerektiğine de 

dikkat çekmektedir. İddia makamına nazaran savunmaya daha az kaynak/bilgi 

aktarıldığına ilişkin raporlardan kaygı duymaktadır.778 Askeri komisyonun verdiği 

mahkumiyet kararı sonucunda ölüm cezası verilebilmektedir. Temyiz hakkının sınırlı 

olması, adil yargılanmaya ilişkin güvencelerin sağlanmadığına ilişkin kaygılarla 

birleştiğinde, askeri komisyon kararı sonucunda ölüm cezası verilmesi, MSHS’nin 

yaşam hakkını düzenleyen 6. maddesini ihlal edebilecektir.779 

 

Son olarak raportör, beraat eden ya da mahkum olduğu hapis süresini dolduran 

kişilerin salıverilmemesinden kaygı duyduğunu açıklamaktadır. Bu durum hem adil 

yargılanma ilkelerine zarar vermekte hem de keyfi gözaltına alma oluşturduğu için, 

MSHS’nin kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin 9. maddesini ihlal etmektedir.780 

 

  Askeri komisyonlara ilişkin bu sorunların yanı sıra, teröre karşı savaş çerçevesinde 

ön plana çıkan en önemli insan hakları sorunlarından birisi, güvenliği sağlama 

gerekçesiyle işkencenin meşrulaştırılması çabasıdır.  Teröre karşı savaş gerekçesiyle 

gerek Guantanamo’da gerekse dünyanın çeşitli yerlerindeki gizli gözaltı yerlerinde, 

birçok kişi, terörist oldukları şüphesiyle, hukuka aykırı bir biçimde alıkonulmaktadır.  

Bu kişilere, doğrudan CIA ajanları tarafından veya CIA’in bilgisi dahilinde başkaları 

                                                 
776 Ibid. 
777 Ibid. 
778 Ibid. 
779 Ibid.,p.16 
780 Ibid. 
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tarafından, işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele oluşturan 

sorgulama tekniklerinin uygulandığı bildirilmektedir.781 

 

 BM uzmanlarının, Guantanamo Körfezi’nde gözaltında tutulan kişilerin durumuna 

ilişkin hazırladığı raporda, Savunma Bakanlığı’nın yürürlükte kalmasına karar 

verdiği sorgulama teknikleri arasında aşırı sıcaklıklara maruz bırakma, ışıktan ve 

işitsel uyarıcılardan  mahrum bırakma; sıcaklıkta değişiklik veya rahatsız edici bir 

koku vb. orta derecede rahatsızlık veren çevresel koşullar yaratma; gözaltında tutulan 

kişilerin uyku döngüsünü geceden gündüze çevirme gibi uyku saatlerinde 

ayarlamalar yapma, tecrit  vb. uygulamalar yer almaktadır.782 

 

  Rapor, bu sorgulama tekniklerinin, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı ya da 

Aşağılayıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşme’deki (CAT) işkence tanımının 

beş unsurunun dördünü karşıladığını belirtmektedir. Söz konusu eylemler, hükümet 

görevlilerince işlenmiştir; istihbarat elde etme gibi açık bir amaçları bulunmaktadır; 

eylemler kasden işlenmişlerdir ve mağdurlar güçsüz bir durumdadır. Bununla birlikte 

söz konusu eylemin, işkence olarak değerlendirilebilmesi için aynı zamanda fiziksel 

veya zihinsel yoğun acı vermesi gerekmektedir.783 

 

   Rapora göre kültürel hassasiyetler de dikkate alındığında, özellikle kadınların gözü 

önünde tutukluları soyma, bazı tutuklular üzerinde aşırı bir psikolojik baskıya neden 

olabilir ve bu muamele, aşağılayıcı muamele ve hatta işkence düzeyine varabilir. 

Aynı durum özellikle bu tür bir fobisi bulunan tutuklulara karşı köpek kullanılması 

için de geçerlidir. Uzun bir süre aşırı sıcaklıklara maruz kalma da aynı şekilde yoğun 

acıya neden olabilir.784 Eski tutuklularla yaptığı görüşmelerin sonucunda, özel 

                                                 
781 Ibid.,p.18 
782 Chairperson of the Working Group on Arbitrary Detention, Ms. Leila Zerrougui ; the Special 
Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Mr Leandro Despouy ; the Special Rapporteur 
on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Mr. Manfred Nowak ; The 
Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Ms. Asma Jahangir and the Special Rapporteur 
on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental 
health, Mr Paul Hunt, Situation of detainees at Guantanamo Bay, U.N.Doc, E/CN.4/2006/120, 15 
February 2006, p.24, par..50 
783 Ibid.,par.51 
784 Ibid., 
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raportör, özellikle köpeklerin kullanımı, aşırı sıcaklıklara maruz bırakma, ardarda 

birkaç gün uykudan mahrum bırakma ve uzun süreli tecrit gibi bazı tekniklerin, ciddi 

bir acı nedeni olarak algılandığı sonucuna varmıştır. Hatta bu tekniklerin birlikte 

kullanılmasının işkence oluşturabileceğini belirtmiştir.785 

 

  20 Ocak 2009 tarihinde göreve başlayan Demokrat Partili ABD Başkanı Barack 

Obama, Guanatanamo’daki gözaltı merkezi (detention facility) ile CIA’in terör 

şüphelilerini tuttuğu sınıraşırı gözaltı merkezlerini kapatma kararı almıştır. Kapatma 

kararını alırken, aynı zamanda terörist olduğundan şüphelenilen kişileri sorgulamak 

için kullanılan yöntemleri sınırlandırmıştır. Tehdit, baskı, fiziki suiistimal ve suyla 

boğulma hissi verme (waterboarding) gibi yöntemleri yasaklamıştır.786 Başkan 

Obama, Nisan ayı içerisinde de, terörist olduğundan şüphelenilen kişilerin 

sorgulanmasında, işkence uygulandığını ortaya koyan, gizli CIA belgelerinin 

(memorandum) açıklanmasına karar vermiştir.787 

 

  ABD Adalet Bakanı Yardımcısı (Assistant Attorney General) Jay S. Bybee’nin 

imzaladığı belgede, CIA tarafından kullanılan sorgulama tekniklerinin, işkence 

yasağını ihlal etmediği bildirilmektedir.788 Söz konusu belgede, El Kaide üyesi olan  

El Zübeyde’ye, CIA tarafından uygulanan sorgulama teknikleri sıralanmaktadır. Bu 

sorgulama teknikleri arasında, duvara dayama, stress pozisyonları, uykudan 

mahrumiyet, hareket etmeyi sınırlandırıcı boyuta sahip dar bir kutuya yerleştirme, 

böcek fobisi olan El Zübeyde’yi böceklerin bulunduğu bir kutuya sokma, suda 

boğulma hissi yaratma, yüze vurma gibi uygulamalar yer almaktadır. Belgede bu 

sorgulama tekniklerinin uygulanmasının, yoğun fiziksel ve zihinsel acıya neden 

olmadığı bildirilmektedir.789  

 

                                                 
785 Ibid. 
786 BBC, (çevrimiçi)  http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7845585.stm , 22 Ocak 2009 
787 Le Monde, (çevrimiçi)  http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/08/25/tortures-l-administra 
tion-obama-prete-a-juger-la-cia_1231636_3222.html, 25 Ağustos 2009 
788 U.S. Department of Justice,  Memorandum for John  Rizzo Acting General Counsel of the Central 
Intelligence Agency, Washington D.C. 20530, 1 August 2002, p.18 
789 Ibid.,pp.10-18 
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 Uzun süreden beri gerek BM uzmanları gerekse insan hakları örgütleri, teröre karşı 

savaş çerçevesinde, Guantanamo ve diğer yerlerde, tutuklulara karşı işkence 

düzeyine varan uygulamaların gerçekleştirildiğini bildirmekte ve ABD’ni 

eleştirmektedir. ABD’nin yeni yönetimi tarafından, kısmen sansürlenerek açıklanan 

bu belgeler ve sorgulama teknikleri konusunda kabul edilen yeni yaklaşım, bu 

eleştirilerin doğruluğunu ortaya koymaktadır. 

 

   Keza Başkan Obama da konuşmasında, bu dönemi, yakın dönem Amerikan 

tarihinin  karanlık ve acı verici bir bölümü olarak tarif etmiştir. Ancak bu dönemin 

varlığını kabul etmekle birlikte, suçlama (chatiment) değil, düşünme/sorgulama 

zamanının geldiğini; geçmişe kabahat bulmak için zaman ve enerji harcamanın 

hiçbirşey kazandırmayacağını bildirmiştir.790 Başkan Obama’nın Amerikan tarihinin 

bu karanlık ve acı verici bölümünün varlığını kabul ettikten sonra, işkence uygulayan 

devlet görevlilerinin yargılanması meselesine değinmemesi ise insan hakları 

örgütlerince eleştirilmektedir.791 

 

 Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (American Civil Liberties Union) girişimiyle 

mahkeme emri uyarınca yayımlanan, Eylül 2001-Ekim 2003 arasında CIA tarafından 

gerçekleştirilen gözaltı ve sorgulama faaliyetlerine ilişkin 2004 tarihli CIA raporunda 

da CIA’in işkence, insanlıkdışı, aşağılayıcı muameleye varan uygulamalarına yer 

verilmektedir. Raporda CIA ajanları, El Kaide’nin üst düzey yöneticilerinden Halid 

Şeyh Muhammed’i, sorgulama sırasında konuşmadığı takdirde, çocuklarını 

öldürmekle tehdit etmektedir.792  

 

USS Cole gemisine saldırıda bulunduğundan şüphelenilen, El Kaide’nin başka bir üst 

düzey sorumlusu, Abdül Rahim el Naşiri ise önce kafasına bir revolver tutularak, 

daha sonra ise bir elektrikli delgi makinesi ile tehdit edilmiştir. Sorgulayıcı, işbirliği 

                                                 
790Le Monde, http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/08/25/tortures-l-administration-obama-
prete-a-juger-la-cia_1231636_3222.html, 25 Ağustos 2009 
791WashingtonTV, (çevrimiçi), « Rights groups condemn Obama for not prosecuting CIA agents », 17 
April 2009, http://www.televisionwashington.com/floater_article1.aspx?lang=en&t=3&id=9236, 7 
Temmuz 2009 
792Le Monde, (çevrimiçi) http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/08/24/antiterrorisme-la-just 
ice-americai ne -veut-poursuivre-la-cia_1231567_3222.html#ens_id=1229332, 24 Ağustos 2009 
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içerisinde olmaz ise annesinin, ailesinin aynı yere getirileceğini söylemiştir. Rapora 

göre sorgulayıcı, Nashiri’nin, psikolojik nedenlerle, kadın yakınlarının 

tecavüze/cinsel suiistimale uğrayabileceği anlamını çıkarmasını istemektedir.793 

 

Tüm bu gelişmeler ışığında Adalet Bakanı Eric H. Holder Jr, CIA tarafından 

gözaltında tutulan kişilerin yaşadığı suiistimalleri soruşturması için federal savcı 

John H Durham’ı atamıştır. Savcının soruşturması halen devam etmektedir.  Adalet 

Bakanı, Başkan Obama’nın sıklıkla dile getirdiği, eski Başkan George W. Bush’un 

politikalarıyla ilgili tartışmalara dahil olmama arzusuna katıldığını bildirmektedir. 

Ancak CIA’in sorgulama programına ilişkin raporları gözden geçirdikten sonra, 

başka bir seçeneğinin kalmadığını belirtmekte ve 2004 tarihli CIA raporundan 

etkilendiğini kabul etmektedir.794 

 

   Başkan Obama’nın göreve gelmesinden sonra gerek Guantanamo gerekse askeri 

komisyonlarla ilgili olarak bazı olumlu gelişmeler gerçekleşmiştir. Ancak ABD’nin 

yeni yönetiminin, insan haklarına önem veren bir politikayı benimsediğini 

söyleyebilmek için yönetimin bundan sonraki uygulamaları dikkatle analiz 

edilmelidir. 

 

Başkan Obama, göreve başlama tarihinden iki gün sonra, 22 Ocak 2009’da üç 

emirname (executive order) yayımlamıştır. Hukuka uygun sorgulamaları sağlamaya 

ilişkin 13491 sayılı emirname uyarınca, CIA’in, mevcut tüm gözaltı merkezlerini 

(detention facilities) mümkün olan en kısa sürede kapatacağı ve gelecekte de bu tür 

gözaltı merkezlerinin oluşturulmayacağı bildirilmiştir.795 ABD Yönetimi’nin bir  

resmi görevlisi, çalışanı veya diğer bir ajanı tarafından gözaltında tutulan veya 

bunların etkili denetimi altında bulunan ya da ABD’nin bir bakanlığının veya 

teşkilatının sahip olduğu, işlettiği ya da kontrol ettiği bir merkezde gözaltında tutulan 

                                                 
793 New York Times, « C.I.A Abuse Cases Detailed in Report on Detainees, (çevrimiçi), 
http://www.nytimes.com/2009/08/25/us/politics/25detain.html?_ r=1&ref=global-home, 25 Ağustos 
2009 
794 Ibid. 
795 Executive Order 13491, Ensuring Lawful Interrogations, 22 January 2009, (çevrimiçi) http://www. 
presidency. ucsb.edu/ws/index.php?pid=85669, 20 Ekim 2009 



 271

kişilere, sorgulamalarında, Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesinde öngörülen 

standartlara uygun olarak muamelede bulunulacaktır.796 

 

 Guantanamo Körfezi deniz üssünde gözaltında tutulan bireylerin gözden geçirilmesi 

ve düzenlenmesi ile gözaltı merkezlerinin kapatılmasına ilişkin 13492 sayılı 

emirname uyarınca da Guantanamo’daki gözaltı merkezlerinin (detention facilities), 

uygulanabilir olur olmaz ve bu emirnamenin tarihinden bir yılı geçmeyecek bir süre 

içinde kapatılacağı bildirilmiştir. Bu merkezlerin kapatıldığı zaman, bu emirname 

kapsamına giren bireylerin Guantanamo’daki gözaltı halinin devam etmesi 

durumunda; bu kişiler vatandaşları oldukları devlete gönderilecek, salıverilecek, 

üçüncü bir devlete transfer edilecek ya da hukuka ve Birleşik Devletler’in ulusal 

güvenlik ve dış politika çıkarlarına uygun bir biçimde, Birleşik Devletler’in diğer bir 

gözaltı merkezine transfer edilecektir.797 

 

 Başkan Obama, askeri komisyonların sürekli olarak durdurulması ve terör 

zanlılarının olağan mahkemelerde yargılanması ya da bu komisyonların, birtakım 

değişikliklerle muhafaza edilmesi konusunda karar verebilmek için komisyonların 

120 gün askıya alınmasına karar vermiştir.798 13492 sayılı emirname ve gözaltı 

siyaseti seçeneklerinin gözden geçirilmesine ilişkin 13493 sayılı emirname uyarınca, 

Guantanamo’da gözaltında tutulan kişilerin statüsünü gözden geçirme ve genel 

olarak gözaltında tutma siyasetini gözden geçirme ile görevli, iki farklı kurumlararası 

görev gücü (interagency task force) oluşturmuştur.799  

 

                                                 
796 Ibid. 
797 Executive Order 13492, Review and Disposition of Individuals Detained at Guantanamo Bay 
Naval Base and Closure of Detention Facilities, 22 January 2009,  (çevrimiçi) http://www. presiden 
cy.ucsb.edu/ws/index. php?pid= 85670, 20 Ekim 2009 
798 BBC, Q&A :Closing Guantanamo, (çevrimiçi) http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7850789.stm, 
15 Mayıs 2009 
799 Testimony of Jeh Charles Johnson, General Counsel, Department of Defense, Hearing Before the 
House Armed Services Committee « Reforming the Military Commission Act of 2006 and Detainee 
Policy », 24 July 2009, p.1 ; Executive Order 1393, Review of Detention Policy Options, 22 January 
2009, (çevrimiçi) http://www.presidency.ucsb.edu/ ws/index.php?pid=85671, 20 Ekim 2009 
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  Bu gelişmelere karşın Obama, 15 Mayıs 2009 tarihinde askıya aldığı askeri 

komisyon sisteminin kısmen yeniden düzenlenerek muhafazasına karar vermiştir.800 

Zalimane, insanlıkdışı veya aşağılayıcı sorgulama yöntemleri kullanılarak elde edilen 

beyanların, kanıt olarak kabul edilmemesi; rivayet mahiyetindeki delilin kullanımının 

sınırlandırılması; bu tür bir delilin güvenilmez olduğunu ispat yükünün sanığa 

yüklenmemesi; tutuklulara kendi avukatlarını seçmede daha fazla serbestlik 

tanınması; ifade vermeyi reddeden tutukluların temel güvencelerinin sağlanması gibi 

askeri komisyonlara ilişkin kural değişiklikleri benimsenmiştir. Bu değişiklikler, 

tutukluların haklarının korunması bakımından, olumlu bir gelişme olmakla birlikte, 

askeri komisyonların kaldırılmasını talep eden insan hakları örgütlerinde hayal 

kırıklığı yaratmıştır.  

 

 Başkan Bush Yönetimi boyunca askeri komisyonların kaldırılması için çalışan 

Amerikan Sivil Haklar Birliği’ne göre  Obama’nın başarısız olan bu deneyi bitirmek 

yerine canlandırmaya çalışması bir hayal kırıklığıdır. Olağan federal mahkeme 

sisteminde yargılanamayan ve yargılanmaması gereken hiçbir tutuklu 

Guanatanamo’da bulunmamaktadır.801 

 

   Bugüne kadar  Guantanamo’da yaklaşık 800 kişi gözaltında tutulmuş; bunların beş 

yüzden fazlası vatandaşları oldukları devlete dönmüş, salıverilmiş veya üçüncü bir  

devlete gönderilmiştir.802 Obama yönetiminin göreve başladığı tarihte Guantanamo 

Körfezi’nde 240 tutuklu bulunmaktaydı.803 Başkan Obama’nın kurduğu tutukluların 

gözden geçirilmesine ilişkin görev gücü (detainee review task force) bunların 

yarısından fazlasını gözden geçirmiş ve elliden fazla tutuklunun diğer ülkelere 

transferine karar vermiştir. Diğer bir kısım tutuklu  ise federal mahkemelerde veya 

askeri komisyonlarda yargılanma ihtimallerini inceleyecek olan inceleme ekibine 

                                                 
800 BBC, Q&A :Closing Guantanamo, op.cit. 
801 BBC, « Obama to revive military tribunals », (çevrimiçi)  http://news.bbc.co.uk/2/hi/ame 
ricas/8051275.stm, 15 Mayıs 2009 
802 Executive Order 13492, op..cit. 
803 « Reforming the Military Commission Act of 2006..»,op.cit. 
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(DOJ/DoD prosecution team) havale edilmiştir. Görev gücünün çalışmaları halen 

devam etmekte ve diğer tutuklular gözden geçirilmektedir.804 

 

  Bununla birlikte, bundan sonra Guantanamo’da bulunan tutuklulara ne olacağı, 

tutukların nerede yargılanacağı hususu hala belirsizliğini korumaktadır. Tutukluların 

bir kısmının yeniden düzenlenmiş askeri komisyonlarda, diğerlerinin ise ABD’deki 

olağan mahkemelerde yargılanması düşünülmektedir. Geri kalan tutuklular ise kendi 

ülkelerine ya da kendi ülkelerinde işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye 

maruz kalabilmeleri riski bulunuyorsa, üçüncü devletlere gönderilecektir.805 Portekiz, 

Fransa, Almanya, İsveç, İrlanda Arnavutluk vb bazı devletler kendi ülkelerine 

dönemeyen tutukluların bir kısmını almayı kabul etmiştir.806 

 

    Tüm bu gelişmelere rağmen ABD Senatosu, büyük bir çoğunlukla, tutukluların 

Guantanamo’dan transferine ve buradaki gözaltı merkezilerinin kapatılmasının 

finansmanına karşı çıkmıştır. Bu durumun, Obama’nın, Guantanamo’daki gözaltı 

merkezlerini Ocak 2010’a kadar kapatma planını etkileyeceği belirtilmektedir. 

Başkan Obama, Amerikan halkının güvenliğini tehlikeye sokacak hiçbir karar 

almayacağını belirtmiştir. Buna rağmen, tehlikeli olabilecek kişileri, ABD 

sokaklarına salacağı gerekçesiyle eleştirilmektedir.807 

 

   Başkan Obama’nın göreve başlar başlamaz ABD’nin karanlık ve acı dolu 

geçmişinin varlığını kabul etmesi; Başkan George W. Bush döneminde CIA 

tarafından uygulanan, suda boğulma hissi yaratma vb. işkence, insanlıkdışı veya 

aşağılayıcı muamele oluşturan sorgulama tekniklerini yasaklatması; takvimi belli 

olmasa da, CIA’in terörist zanlılarını tuttuğu gizli merkezlerini kapatma kararı alması 

önemlidir. Ancak işkence, insanlıkdışı veya aşağılayıcı muamele uygulayan devlet 

görevlilerinin yargılanması konusuna girmekten kaçınması, insan haklarının 

korunmasına ilişkin politikasının samimiyetinin sorgulanmasına yol açmaktadır.  

                                                 
804 Ibid. 
805 Q&A :Closing Guantanamo, op.cit. 
806 Ibid. 
807  BBC, (çevrimiçi)  http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8062017.stm, 20 Mayıs 2009 
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   ABD Adalet Bakanı Holder’ın, CIA tarafından gözaltında tutulan kişilerin maruz 

kaldığı suiistimalleri soruşturması için bir federal savcı ataması da insan hakları 

bakımından olumlu bir gelişmedir. Bu sürecin gelişimi dikkatle takip edilmelidir 

çünkü ancak, karanlık ve acı verici geçmişin sorumluları yargılanabildiği takdirde, 

ABD, kendi geçmişiyle hesaplaşabilir. Dolayısıyla da insan haklarına önem veren 

yeni bir dönemin başladığı sonucuna varılabilir. 

 

 

 

B. 11 Eylül Sonrası Dönemde Ön Plana Çıkan Diğer İnsan Hakları 

Sorunları 
 

 

11 Eylül sonrasında terörizme karşı savaş çerçevesinde ön plana çıkan diğer bazı 

insan hakları sorunları ise iade etmeme/geri göndermeme ya da sınırdışı etmeme 

ilkesinin, terörizmle mücadele gerekçesiyle ihlal edilmesi ; uluslararası terör 

listelerinin yarattığı insan hakları sorunları ve ifade hürriyetine getirilen 

sınırlamaların genişlemesidir. 

 

 

1. İade Etmeme/Geri Göndermeme ya da Sınırdışı Etmeme İlkesinin 

Terörizmle Mücadele Gerekçesiyle İhlal Edilmesi 
 

 

  İade etmeme/geri göndermeme ya da sınırdışı etmeme ilkesi, öncelikle mültecilerin 

korunması bağlamında, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 

Sözleşme’nin 33 maddesinde düzenlenmiştir. Bu ilkeye göre hiçbir taraf devlet, bir 

mülteciyi ırkı, dini, uyrukluğu, belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti ya da siyasal 

görüşleri dolayısıyla yaşamı yahut özgürlüğü tehdit altında kalacak bulunduğu 

ülkelerin sınırlarından, her ne şekilde olursa olsun sınırdışı ya da iade 
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etmeyecektir.808 Bununla birlikte bu hükümler, bulunduğu ülkenin güvenliği için 

tehlike oluşturacak kişiler ya da ağır bir suçtan hüküm giyerek ülke halkı için bir 

tehdit oluşturan kişiler için ileri sürülemeyecektir.809 

 

   Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme’de, ulusal güvenliği korumak 

gerekçesiyle öngörülen bu istisna, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer 

almamaktadır. İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı ya da Aşağılayıcı Muamele 

ya da Ceza’ya Karşı Sözleşme’nin  3. maddesine göre hiçbir taraf devlet, bir kimseyi, 

o kimsenin işkenceye tabi tutulma tehlikesiyle karşılaşacağına ilişkin esaslı 

nedenlerin bulunduğu inancını doğuran bir başka Devlete geri göndermeyecek, 

sınırdışı etmeyecek ya da iade etmeyecektir.810 

 

 İnsan Hakları Komitesi’nin MSHS’nin işkence ya da zalimane, insanlıkdışı veya 

aşağılayıcı muamele ya da ceza yasağını düzenleyen 7. maddesine ilişkin yaptığı 

03/04/1992 tarih 20(44) sayılı genel yorumuna göre de sözleşme tarafı devletler, 

işkence görme tehlikesine maruz kalacak kişilerin, böyle bir tehlikenin mevcut 

bulunduğu ülkeye geri gönderilmesini/iadesini, ya da sınırdışı edilmesini engellemek 

ve bu yönde tasarruflar yapmamak ile yükümlüdür.811 

 

  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), Chalal Birleşik Krallık’a Karşı 

kararında, ayrılıkçı Sih hareketinin önde gelen figürlerinden Chalal’ın, İngiltere’den 

sınırdışı edilerek Hindistan’a gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı kararının 

uygulanması durumunda, İHAS’nin işkence yasağına ilişkin 3. maddesinin ihlal 

edileceğine karar vermiştir. Kararda sınırdışı etme yasağının mutlak niteliği 

belirtilmiş ; bir devletin güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda dahi, bu yasağın 

herhangi bir istisnaya tabi tutulamayacağı bildirilmiştir : 
 

                                                 
808 Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 
4.bası, İstanbul ,Beta, Nisan 2003, p. 388 
809 Bouchet-Saulnier, op.cit. ,p.322 
810 Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri, op.cit., p.116 
811 Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan Hakları Komitesi Kararlarında Yaşam Hakkı ve İşkence 
Yasağı,  İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları,2002, p.246 
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« 3. madde, demokratik bir toplumun en temel değerlerinden birini içermektedir (…) 

Mahkeme, modern zamanlarda devletlerin, toplumlarını terörist şiddeten korumak için karşı 

karşıya kaldığı büyük zorlukların farkındadır. Bununla birlikte bu koşullarda bile, mağdurun 

eylemine bakılmaksızın, Sözleşme, mutlak bir biçimde, işkence veya insanlıkdışı veya 

aşağılayıcı muamele ya da cezayı yasaklamaktadır (…)  3. maddenin kötü muameleye karşı 

getirdiği yasak, sınırdışı etme  vakaları için de aynı şekilde mutlaktır. Dolayısıyla bir bireyin, 

başka bir devlete gönderilmesi durumunda, 3. maddeye aykırı muameleye maruz kalması 

hususunda gerçek bir riskle karşılaşacağına inanmak için esaslı nedenler/gerekçeler ortaya 

konuyorsa, sınırdışı etme durumunda, sözleşmeci devletin, onu bu tür bir muameleden 

koruma  sorumluluğu/yükümü devreye girer (…) Bu koşullarda, söz konusu kişinin 

eylemleri/faaliyetleri -ne kadar rahatsız edici veya tehlikeli olsa da- belirleyici bir öneme 

sahip olamaz .»812 

 

 
 Saadi İtalya’ya Karşı davasında ise Tunus vatandaşı Saadi’nin, İtalya’dan sınırdışı 

edilerek Tunus’a gönderilmesi söz konusudur. İtalya İçişleri Bakanlığı, İtalya’da ve 

yurtdışında bulunan köktendinci İslamcı hücrelere üye olan kişilere, mali ve lojistik 

destek sağlamakla sorumlu bir örgüttte aktif bir rol oynadığı  ve dolayısıyla, kamu 

düzenini rahatsız eden ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturan eylemde bulunduğu için  

Saadi’yi sınırdışı etme kararı almıştır. İHAM, sınırdışı etme kararının uygulanması 

durumunda, 3. maddenin ihlal edileceğine karar vermiştir.813   

 

İHAM, Chalal Kararında, 3. maddeye aykırı muamele yasağının mutlak niteliğinden 

dolayı, bu tür bir muameleye maruz kalma riskinin, sınırdışı etmeyi haklı kılmak için 

öne sürülen- ulusal güvenliğin korunması dahil olmak üzere- nedenlerle 

karşılaştırılamayacağı/ölçülemeyeceği kararına varmıştır. Saadi İtalya’ya Karşı 

davasına, üçüncü taraf olarak müdahil olan Birleşik Krallık’a göre, katılığından ötürü 

bu ilke, sözleşmeci devletlerin, uygulamada sınırdışı etme tedbirlerini yerine 

getirmesini önlemiş ve bu durum da devletler bakımından birçok zorluklara sebep 

olmuştur.814 

                                                 
812 ECHR, Chalal v. United Kingdom, 70/1995/576/662,18 November 1996, par.79-80  
813 ECHR, Saadi v. Italy, Appl. No. 37201/06, 28 February 2008 
814 Ibid, par.117 
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 Birleşik Krallık, 3. maddenin mutlak niteliğini kabul etmekle birlikte, sınırdışı etme 

durumunda, söz konusu muamelenin, sözleşmeci devlet tarafından değil, diğer bir 

devletin makamları tarafından gerçekleştirildiğini belirtmiştir.815 Sınırdışı etme 

vakalarında, başvurucunun gönderildiği devlette karşılaşacağı risk derecesinin 

spekülatif bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu; riskin varlığını kabul etmek için 

gerekli olan düzeyin nispeten düşük olduğunu ve bu düzeyin, tutarlı/istikrarlı bir 

biçimde uygulanmasının zor olduğunu öne sürmüştür.816 

 

 Tüm bu değerlendirmeler ışığında Birleşik Krallık, uluslararası terörizmin yarattığı 

tehditle ilgili davalarda, İHAM’nin Chalal davasında izlediği yaklaşımın 

değiştirilmesi ve aydınlatılması/açıklanması gerektiği kanaatine varmıştır. Birleşik 

Krallık’a göre İHAM’nin Chalal davasında benimsediği yaklaşım, evrensel olarak 

tanınmış ahlaki bir zorunluluğu (moral imperative) yansıtmadığı gibi, sözleşmenin 

ilk imzacılarının amaçlarına da  ters düşmektedir.817 

 

  Birleşik Krallık’a göre, öncelikle, sınırdışı edilecek kişinin ortaya koyduğu tehdit, 

potansiyel kötü muamelenin niteliği ve olabilirliği hususunda değerlendirilmesi 

gereken bir faktör olmalıdır. Böylelikle, her vakanın kendine özgü bütün koşulları 

değerlendirilebilecek ve de 3. madde uyarınca başvurucuya sağlanan haklar,  2. 

madde uyarınca toplumun diğer tüm üyelerine sağlanan haklar  karşısında 

ölçülebilecektir.818 

 

  Birleşik Krallık’a göre ulusal güvenlik mülahazaları/değerlendirmeleri, 

başvurucudan talep edilen ispat ölçütünü etkilemelidir.  Diğer bir deyişle, dava açılan 

devletin, ulusal güvenliğe yönelik bir tehditin var olduğuna ilişkin kanıt sunması 

durumunda ; başvurucunun, gönderildiği devlette, kötü mumeleye maruz kalma 

riskinin bulunduğunu kanıtlayan daha güçlü kanıtlar ortaya konmalıdır.819 

                                                 
815 Ibid., par.120 
816 Ibid., par.121 
817 Ibid., par. 122 
818 Ibid. 
819 Ibid. 



 278

Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık, sözleşmeci devletlerin, bir başvurucunun 

sözleşmeye aykırı muameleye maruz kalmayacağı hususunda diplomatik güvenceler 

elde edebileceğini de vurgulamaktadır. Oysa Chalal kararında İHAM, bu tür 

güvencelerin yeterli koruma sağlayıp sağlamadığının incelenmesinin gerekli olduğu 

kanaatine varmış ; aynı  güvencelerin farklı yorumlanabilmesinin muhtemel 

olduğunu belirtmiştir.820 

 

  İHAM, Saadi Birleşik Krallık’a karşı kararında, 3. madde uyarınca yasaklanan bir 

muamelenin, doğrudan bir sözleşmeci devlet tarafından ya da diğer bir devletin 

makamlarınca gerçekleştirilmesine bağlı olarak farklılaşması gerektiğine ilişkin 

görüşü reddetmiştir. Mahkemeye göre devletler toplumlarını terörist şiddetten 

korurken modern zamanlarda büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Dolayısıyla 

bugünkü terörizm tehlikesinin ölçüsü ve topluma oluşturduğu tehdit azımsanamaz. 

Bununla birlikte, bu durum, 3. maddenin mutlak niteliğinin sorgulanmasına yol 

açmamalıdır.821 

 

   Birleşik Krallık’ın öne sürdüğü ve İtalya’nın da desteklediği argümana göre, 3. 

madde uyarınca yasaklanan muamele hususunda bir ayrıma gidilmelidir. Maruz 

kalınan bu kötü muamele, doğrudan, sözleşmeci bir devlet tarafından 

gerçekleştirilmiş olabilir veya diğer bir devletin makamları tarafından 

gerçekleştirilebilir. Diğer bir devletin makamları tarafından gerçekleştirilebilecek 

kötü muameleye karşı koruma, toplumun bütününün çıkarları karşısında 

değerlendirilmelidir.822 

 

    İHAM’ne göre bu argüman kabul edilemez. 3. maddenin yasakladığı muameleye 

karşı koruma, mutlak  nitelikte olduğu için bu hüküm, gönderildiği devlette bu tür bir 

muameleye maruz kalması hususunda gerçek bir riske girecek herhangi bir kişiyi, 

                                                 
820 Ibid., par.123 
821 Ibid, par. 137 
822 Ibid., par.138 
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iade etmeme veya sınırdışı etmeme yükümü getirmektedir. Mahkeme, defalarca bu 

kuraldan sapma yapılamayacağına hükmetmiştir.823 

 

  Dolayısıyla İHAM’ne göre Chalal kararında bildirilen ilke teyit edilmelidir. 3. 

madde uyarınca yasaklanan bir muamele başka bir devlet tarafından gerçekleştirilse 

dahi, bu madde uyarınca bir devletin yükümünün/sorumluluğunun devreye girip 

girmediğini belirlemek için kötü muamele riskini, sınırdışı etme kararı için öne 

sürülen nedenlerle  karşılaştırmak/ölçmek mümkün değildir. Bu bağlamda söz 

konusu kişinin eylemleri/faaliyetleri - ne kadar rahatsız edici veya tehlikeli olsalar 

da- değerlendirmeye alınmaz.824 

 

  İHAM, terörizm tehditi karşısında, bireyin hakları ile toplumun güvenliği/kolektif 

güvenlik arasında yeni bir dengenin kurulması gerektiği argümanına da 

katılmamıştır. İHAM, kişinin geri gönderildiği takdirde maruz kalabileceği zarar 

riski ile geri gönderilmediği takdirde topluma oluşturacağı tehlikeyi 

karşılaştırmayı/ölçmeyi temel alan argümanı yanlış kavranılmış (misconceived) 

bulmaktadır.825 

 

  İHAM’ne göre, bu bağlamda, risk ve tehlike kavramları bir denge testine tabi 

olamaz çünkü bunlar yalnızca birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilebilen 

kavramlardır. Mahkemeye sunulan kanıtlar, bir kişinin geri gönderilmesinin  ya 

önemli bir risk oluşturduğunu ya da oluşturmadığını ortaya koyar. Geri 

gönderilmediği takdirde, topluma yönelik ciddi bir tehdit oluşturabilmesi ihtimali ; 

geri gönderildiği takdirde bu kişinin maruz kalabileceği kötü muamele riskinin 

derecesini hiçbir biçimde azaltmamaktadır. Bu nedenle İHAM -Birleşik Krallık’ın 

öne sürdüğü gibi- kişinin, topluma yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğunun 

düşünülmesi durumunda, daha yüksek bir ispat ölçütünün talep edilmesinin doğru 

                                                 
823 Ibid. 
824 Ibid.,  
825 Ibid., par.139 
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olmayacağına karar vermiştir çünkü risk düzeyinin değerlendirilmesi, bu tür bir 

testten bağımsızdır.826 

 

 İHAM, başvurucunun ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu durumda, kötü 

muameleye maruz kalma riskinin bulunduğunu kanıtlamak için daha güçlü kanıtların 

sunulması gerektiğine ilişkin argümanın da 3. maddenin sağladığı korumanın mutlak 

niteliğiyle bağdaşmadığını belirtmiştir. Bu argümana göre daha yüksek bir standartı 

karşılayan kanıtların yokluğu durumunda, ulusal güvenliği koruma, kötü muameleye 

maruz kalma riskinin daha kolay bir biçimde kabul edilmesini haklı kılacaktır. 

Mahkeme söz konusu ispat ölçütünü değiştirmek için hiçbir neden görememiştir.827 

 

 İHAM, Birleşik Krallık tarafından öne sürülen benzer argümanların, Chalal 

kararında reddedilmiş olduğuna işaret etmiştir. İtalyan ve Birleşik Krallık 

Hükümetlerinin iddia ettiği gibi, o tarihten itibaren terörist tehdit artmış olsa bile, bu 

durum, 3. maddenin mutlak niteliğine ilişkin Chalal kararında varılan sonuçların 

sorgulanmasına yol açmayacaktır.828  
 

  İHAM, gerçek bir kötü muamele riskinin varlığını değerlendirirken, katı kriterler 

uyguladığını ve tam bir incelemede bulunduğunu belirtmiştir. Bu riski 

değerlendirme, belli bir dereceye kadar spekülatif olmakla birlikte, Mahkeme’nin her 

zaman, bu konuda çok dikkatli olduğunu bildirmiştir.829 

 

   Davada, Uluslararası Af Örgütü vb. güvenilir kaynaklar, Tunus makamlarının, 

sözleşme ilkelerine açıkça aykırı olan uygulamalara başvurduğunu veya bunlara 

müsamaha gösterdiğini rapor etmiştir.830 İHAM’ne göre bu gibi durumlarda, sadece 

temel haklara saygıyı güvence altına alan ulusal kanunların varlığı ve bu tür 

                                                 
826 Ibid.. 
827 Ibid., par.140 
828 Ibid., par. 141 
829 Ibid., par. 142 
830 Ibid., par. 143 
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uluslararası sözleşmelere katılım, kötü muamele riskine karşı yeterli koruma 

sağlamak için yeterli olmamaktadır.831 

 

 İHAM, diplomatik güvenceler konusunda da Chalal kararındaki yaklaşımını teyit 

etmiştir. Davada Tunus makamları, İtalya tarafından istenen diplomatik güvenceleri 

vermemiştir. İHAM’ne göre bu tür güvenceler verilmiş olsaydı dahi, mahkemenin bu 

güvencelerin, uygulamada başvurucuya yeterli bir koruma sağlayıp sağlamadığını 

inceleme yükümü bulunmaktadır.832 

 

  İHAM, Ben Khemais İtalya’ya Karşı kararında da terörist projeler üreten aşırı 

İslamcıların gerçekleştirdiği faaliyetlerde oynadığı rol ve ulusal güvenliğe tehdit 

oluşurması gerekçesiyle, Ben Khemais’nin, İtalya’dan Tunus’a sınırdışı edilmesini, 

İHAS’nin 3. maddesine aykırı bulmuştur. Mahkeme, Tunus makamları tarafından 

verilen diplomatik güvencelerin, kötü muameleye maruz kalma riskine karşı etkin 

koruma sağladığına dair İtalyan Hükümeti argümanını kabul etmemiştir.833 

 

    Kararda Tunus makamları, Tunusta tutuklu bulunan Ben Khemais’nin, aile üyeleri 

ve avukatı tarafından çeşitli kereler ziyaret edildiğini bildirmiştir. Keza Ben 

Khemais’nin avukatı da müvekkilinin kötü muameleye maruz kaldığı iddiasında 

bulunmadığını bildirmiştir. Bu durum, Tunus’un, İtalya’ya vermiş olduğu diplomatik 

güvencelere ek olan, tıbbi rapor tarafından da doğrulanmıştır.834 İHAM’e göre, bu 

unsurlar, başvurucunun, sınırdışı edilmesini takip eden haftalar boyunca, 3. maddeye 

aykırı muameleye maruz kalmadığını ortaya koyabilmektedir. Ancak başvurucunun 

gelecekteki kaderini hiçbir biçimde bildirmemekte/haber vermemektedir.835 

Dolayısıyla İHAM, Tunus makamlarınca verilen diplomatik güvencelere rağmen, 

İtalya’nın Ben Khemais’i sınırdışı etmesini 3. maddeye aykırı bulmuştur. 

 

                                                 
831 Ibid., par. 147 
832 Ibid., par. 148 
833 ECHR, Ben Khemais c.Italie, Requete no 246/07, 24/02/2009, par.61 
834 Ibid., par. 63 
835 Ibid., par. 64 
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   İnsan Hakları Komitesi, Alzery v. İsveç (No.1416/2005), (Komite Kararı : 

25/10/2006) vakasında, Mısır vatandaşı olan Mohammed Alzery’nin güvenlik 

gerekçesiyle İsveç’ten Mısır’a sınırdışı edilmesini, MSHS’nin işkence ya da 

zalimane, insanlıkdışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza yasağına ilişkin 7. 

maddesine aykırı bulumuştur.836 

 

   Sınırdışı edilme sürecinde Alzery, İsveçteki havaalanında, İsveç makamlarınca 

Mısırlı ve Amerikalı ajanlara teslim edilmiştir. İnsan Hakları Komitesi’ne göre, 

vakada, İsveç de Alzery’nin sınırdışı edilmesini engelleyen, bir kötü muameleye 

maruz kalma riskinin bulunduğunu kabul etmiştir. Bununla birlikte kötü muameleye 

maruz kalma riskinin yeterince azaldığına ilişkin inancını, yalnızca, Mısır tarafından 

verilen diplomatik güvencelere dayandırmıştır.837  

 

  Komite, diplomatik güvencelerin, uygulanmalarını denetleyici bir mekanizma 

içermediğini ve güvencelere dair metnin dışında, bunların etkili bir biçimde 

uygulanmasını sağlayan herhangi bir düzenlemenin yapılmadığını işaret etmiştir. 

İsveç büyükelçisi ve ekibinin başvurucuyu ziyaretleri, başvurucunun 

gönderilmesinden beş hafta sonra başlamıştır. Alzery’nin bulunduğu hapishaneye 

yapılan ziyaretler, iyi uygulamalara ilişkin uluslararası standartların temel 

unsurlarına uygun olmamıştır. Kötü muameleye ilişkin önemli iddiaların  ortaya 

çıkmasından sonra bile, Alzery ile özel olarak görüşülmesi ve görüşmelere, uygun 

tıbbi ve adli ekspertizin dahil edilmesi hususları üzerinde ısrarcı olunmamıştır.838 

Taraf devlet, diplomatik güvencelerin, kötü muamele riskini ortadan kaldırmak için 

yeterli olduğunu ortaya koymadığı için Komite, 7. maddenin ihlal edildiğine karar 

vermiştir. 

 

 BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri de bazı devletlerin, terörist faaliyetlerinden 

şüphelenilen kişileri, işkenceye veya diğer ciddi insan hakları ihlallerine maruz 

kalmaları hususunda gerçek bir riskin bulunduğu devletlere geri gönderdiğini veya 
                                                 
836 Human Rights Committee, Communication no 1416/2005, CCPR/C/88/D/1416/2005, 10 
November 2006 
837 Ibid., par. 11.4 
838 Ibid. par. 11.5 
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bu devletlere, kurallara aykırı bir biçimde transfer ettiğini belirtmektedir. Yüksek 

Komiser, bazı devletlerin, bu uygulamaları haklı kılmak için diplomatik güvenceleri 

ve diğer diplomatik anlaşma biçimlerini kullanmasından kaygı duymaktadır.839 

 

 Terörizmle mücadele bağlamında, güvenlik ve özgürlükler arasında, artık farklı bir 

dengenin kurulması gerektiği bazı devletler tarafından ileri sürülmektedir. İngiltere 

İçişleri Bakanı Charles Clarke’ın, 2005 tarihli konuşması bu bakımdan oldukça 

çarpıcıdır: 

 

 

“…Birleşik Krallık Hükümeti adına ayrıca şunu söylemek isterim ki biz, İHAS’nin 
uygulanmasına ilişkin içtihadın gelişme yönüne, çok dikkatli bir biçimde bakmanın gerekli 
olduğuna inanıyoruz. Elli yılı aşan bir süre öncesinde, oldukça farklı bir  uluslararası 
atmosferde oluşturulan bu Sözleşme, kıta düzeyinde, insan hakları hususunda büyük 
ilerlemelere yol açmıştır. Başarıları teşvik edilmeli, geliştirilmeli ve bunlara zarar 
verilmemelidir. Ancak inanıyorum ki  söz konusu insan haklarını geliştirirken, bireyler için 
en önemli olan hakların, (terörist şiddet yoluyla bize saldıranlara karşı) kolektif güvenlik 
hakkıyla karşılaştırılması/ölçülmesi  gerçekten de gereklidir…İşkence ve kötü muameleden 
korunma hakkı, bazen  AB dışındaki devletlerin vatandaşlarının neden olduğu, teşvik ettiği 
veya kışkırttığı, ayrım gözetmeyen terörizmin neden olduğu ölüm ve yıkımdan korunma 
hakkıyla  yan yana değerlendirilmelidir. 
   Hükümetimin görüşüne göre, bu denge, şimdi karşı karşıya kaldığımız koşullar-bunlar, 
İHAS’nin kurucu babalarının (founding father) karşı karşıya kaldığı koşullardan çok 
farklıdır- için doğru değildir ve bu bağlamda yakından incelenmesi gerekmektedir.840”  
 

 

 

   Kanada Hükümeti de İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı ya da Aşağılayıcı 

Muamele ya da Ceza’ya Karşı Sözleşme’nin, geri göndermeme/sınırdışı etmeme 

ilkesini düzenleyen 3. maddesinin, istisnai durumlarda, ilgili makamların, güvenliğe 

tehdit oluşturan bireyleri sınırdışı etmesini engelleyemeyeceğini ileri sürmüştür.     

Hükümetin bu yaklaşımı, Kanada Yüksek Mahkemesi’nin verdiği Suresh Kanada’ya 

Karşı kararına dayanmaktadır. Bu kararda Yüksek Mahkeme, istisnai durumlarda, 

işkenceyle karşı karşıya kalınan sınırdışı etmenin (deportation to face torture) haklı 

                                                 
839 UN, Report of the united nations high commissioner for human rights on the protection of human 
rights and fundamental freedoms while countering terrorism, A/HRC/4/88, 9 March 2007, p.5 
840 Charles Clarke, Speech to the European Parliament, 7 September 2005, (çevrimiçi) ,http://www. 
privacyinternational.org/article .shtml?cmd%5B347%5D=x-347-347813, 20 Haziran 2009 
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görülebilmesi ihtimalini dışarda bırakmadığını belirtmiştir.841 İşkenceye Karşı 

Komite (CAT) ise Suresh kararında, Kanada Yüksek Mahkemesi’nin, her ne olursa 

olsun, hiçbir istisnaya tabi olmayan, sözleşmenin 3. maddesindeki korumanın mutlak 

niteliğini, iç hukuk düzeyinde tanımamasından ötürü kaygı duyduğunu 

bildirmiştir.842 

 

 Bunun yanı sıra Mayıs 2007’de Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve 

Birleşik Krallık İçişleri Bakanları, “terörizmle ilişkili sınırdışı etmenin, devletlerin, 

halklarını, ulusal güvenliğe karşı bir tehdit oluşturduğuna inanılan yabancı 

vatandaşlardan korumaları için etkili bir araç olduğunun kanıtlandığını” 

bildirmiştir.843 

 

  Birleşik Krallık, Letonya, Litvanya ve Portekiz de Ramzy Hollanda’ya Karşı 

davasına üçüncü taraf olarak müdahil olarak, geri göndermeme yasağının mutlak 

niteliğini test etmeye çalışmışlardır.844 Söz konusu davada, Ramzy, Hollanda’dan 

Cezayir’e sınırdışı edilmesi durumunda, işkence ve kötü muameleye maruz 

kalacağını ileri sürmüştür. Üçüncü taraf olarak müdahil olan devletler ise aşırı 

İslamcı terörizm karşısında, İHAM’nin, kötü muameleden korunma ile ulusal 

güvenlik çıkarları arasındaki ilişkiyi yeniden incelemesi gerektiğini; ulusal güvenlik 

çıkarları ile kötü muameleye maruz kalmama yasağı arasında yeni bir denge testinin 

oluşturulması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.845 

 

                                                 
841 Supreme Court of Canada, Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] 1 
S.C.R. 3, 2002 SCC 1, 11 January 2002, par. 78 
842  UN Commitee against Torture, Consideration of reports submitted by state parties under article 19 
of the convention, Conclusions and recommendations of the Committe against Torture, Canada, 
CAT/C/CR/34/CAN, 7 July 2005, p.2 
843 11-12 Mayıs 2007’de  Venedik’te gerçekleşen G6 toplantılarına atıfta bulunan Human Rights 
Watch’ın  EJP European Union Hearing’de sunduğu yazılı bildiride belirtilmektedir. Written 
submission by Human Rights Watch at the EJP European Union Hearing, s. 5 aktaran : International 
Commission of Jurists, Assessing Damage Urgent Action : Report of Eminent Jurist Panel on 
Terrorism, Counter Terrorism and Human Rights,,Geneva, 2009, p.94 
844Registrar, European Court of Human Rights, ‘Application Lodged with the Court: Ramzy v The 
Netherlands’, Press Release, (çevrimiçi), www.echr.coe.int/eng/press/2005/Oct/Applicationlodged 
RamzyvNether landds.htm, 13 Ekim 2009; Söz konusu devletlerin davaya üçüncü taraf olarak 
müdahil olduğunu aktaran: Helen Duffy, « Human Rights Litigation and the ‘War on Terror ‘ », 
IRRC, Vol 90, No 871, September 2008, p.585 
845 Ibid. 
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    Saadi İtalya’ya Karşı davasında da Birleşik Krallık, bireyin geri gönderilmesi 

durumunda, 3.maddeye aykırı muameleye maruz kalması riski ile geri 

gönderilmemesi durumunda, topluma karşı oluşturacağı tehlikenin karşılaştırılmasına 

dayanan yeni bir denge testinin oluşturulması gerektiğini ileri sürmüştür.  

 

  Dolayısıyla bazı devletler, geri göndermeme ilkesinin mutlak niteliğini reddeden bir 

yaklaşımı, terörizmle mücadele gerekçesiyle haklı kılmaya  çalışmaktadır. Bu durum, 

bazı devletlerin insan haklarının korunmasına ilişkin yaklaşımında bir değişimin 

gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Dokunulmaz hakların korunmasına ilişkin 

güvenceler bile bu devletler bakımından sorgulanabilir hale gelmiştir.846 

 

  Bununla birlikte İHAM, Saadi İtalya’ya Karşı kararında, terörizm tehditi karşısında 

değişen uluslararası atmosfere bağlı olarak, oyunun kurallarının da değişmesi 

gerektiğini savunan görüşü açıkça reddetmiştir.847 İHAM’nin, geri göndermeme 

ilkesinin mutlak niteliğini belirterek, yeni bir denge testine gerek olmadığını 

bildirmesi; insan hakları örgütlerince, « hukukun üstünlüğü ilkesinin öneminin, 

yeniden teyit edilmesine ilişkin büyük bir karar » olarak yorumlanmıştır.848 

 

 

2. Uluslararası Terör Listelerinin Yarattığı İnsan Hakları Sorunları 
 

 

   Terörist faaliyetlere dahil olduğundan şüphelenilen, kişilere ve varlıklara (entity) 

karşı geliştirilen uluslararası yaptırım rejiminin, uluslararası insan hakları hukukunun 

öngördüğü güvencelerle uyumu birçok bakımdan sorunludur. Belirli bir devlet yerine 

gerçek ve/veya tüzel kişileri hedef alan yaptırımlar (targeted sanctions), özellikle  El 

                                                 
846 Ibid., p.586 
847 Daniel Moeckli, « Saadi v. Italy :The Rules of the Game Have Not Changed » Human Rights 
Law Review,Vol.8, No 3, 2008, p.548 
848 Amnesty International, Association for the Prevention of Torture, AIRE Centre, Human Rights 
Watch, INTERIGHTS, International Commission of Jurists, JUSTICE, Medical Foundation for the 
Care of the Victims of Torture, Open Society Justice Initiative,REDRESS, World Organization 
Against Torture (OMCT), Joint Press Release, ‘European Court of Human Rights Reaffirms the 
Absolute Prohibition on Return to Torture’, 28 February 2008  
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Kaide ve Taliban ile bağlantılı olduğu ileri sürülen kişiler ve kuruluşlar için 

öngörülmüştür. 1999 tarihli 1267 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca, 

Güvenlik Konseyi, devletlerden, Taliban’ın doğrudan veya dolaylı olarak denetimi 

altında bulunan  fonları ve mali değerleri dondurmalarını talep etmiştir. Bu tür fonları 

ve mali değerleri belirlemek için ise 1267 Komitesi olarak adlandırılan bir komite 

oluşturmuştur.849  

 

 1267 sayılı karar uyarınca öngörülen yaptırım rejimi, daha sonra 2000 tarihli 1333 

sayılı Güvenlik Konseyi kararı uyarınca, Usame bin Ladin ve El Kaide’nin diğer 

üyeleriyle bağlantılı gerçek kişileri ve diğer varlıkları (entity) da kapsamına almış ve 

Taliban’a yönelik askeri, diplomatik, uçuş ve seyahata ilişkin yaptırımları 

öngörmüştür.850 2002 yılında kabul edilen, 1390 sayılı Güvenlik Konseyi kararı ise 

El Kaide ve Taliban ile bağlantılı olan kişi ve gruplara ilişkin yasaklılar listesinin, 

güncellenmesi ile ilgili olarak yaptırım komitesini yetkilendirmiştir.851 Bu kararlar 

uyarınca, yaptırım komitesi, yaptırımlara tabi olacak gerçek ve tüzel kişilerin bir 

listesini oluşturmakla ve bu yaptırımların, devletler tarafından uygulanmasını 

izlemekle görevlidir. 

 

 BM Andlaşması’nın 7. bölümü uyarınca alınan bu kararlara göre, gerçek veya tüzel 

bir kişi ya da varlık, yaptırım listesine dahil edildiğinde ; BM’e üye tüm devletler, 

listede yer alan kişi ve varlıklar hakkında, kararlarda öngörülen yaptırımları -seyahat 

yasağı, malvarlığının dondurulması vb- uygulamakla yükümlüdür. Bir kişi veya 

varlığın, listeye dahil edilip edilmemesine, devletlerin kendisine sağladığı 

enformasyona dayanarak, 1267 Komitesi karar vermektedir. Listeden çıkarılma da 

yalnızca, Komite üyelerinin oybirliğiyle kabulü veya Güvenlik Konseyi kararı 

uyarınca gerçekleşmektedir. 

 

 Yaptırım rejiminin usule ilişkin eksiklikleri, sonradan kabul edilen Güvenlik 

Konseyi kararları ile giderilmeye çalışılmıştır. 2004 tarihli 1526 sayılı Güvenlik 

                                                 
849 UN, S/RES/1267 (1999), 15 October 1999 
850 UN, S/RES/1333 (2000), 19 December 2000 
851 UN, S/RES/1390 (2002), 16 January 2002 
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Konseyi kararında, devletlere, komitenin yaptırım listesine dahil etmek istedikleri 

kişileri, varlıkları mümkün olan en geniş ölçüde tanımlamaları ve geçmişlerine 

yönelik bilgi sunmaları çağrısında bulunulmuştur.852 2005 tarihli 1617 sayılı 

Güvenlik Konseyi kararında, devletlerin listeye ilişkin tekliflerinin temelini oluşturan 

bir vaka bildiriminde (statement of case) bulunmaları gerektiği bildirilmiştir.853 2006 

tarihli 1735 sayılı Güvenlik Konseyi kararında da vaka bildiriminin içeriği bildirilmiş 

ve listeye sokulan kişi ve varlıklara, bu hususta bir bildirimde bulunulması zorunlu 

kılınmıştır.854 Bunun yanısıra, 2006 tarihli 1730 sayılı Güvenlik Konseyi kararı 

uyarınca, listeye sokulan kişilerin, varlıkların, listeden çıkarılmaya ilişkin taleplerini  

doğrudan sunabileceği bir başvuru noktası (focal point), BM Sekreteryası dahilinde 

oluşturulmuştur.855  

 

2008 yılında kabul edilen 1822 sayılı Güvenlik Konseyi kararı ise Yaptırım 

komitesinin, kararın kabul edildiği tarihten 30 Haziran 2010’a kadar, BM yaptırım 

listesinde bulunan tüm isimleri gözden geçirmesini ve birleşik listede bulunan ve üç 

yıl veya daha fazla süreden beri gözden geçirilmeyen tüm isimlerin, yıllık olarak 

gözden geçirilmesini talep etmiştir.856 

 

  Her ne kadar bir iyileşme gözlemlense de, bu düzeltmeler, yaşanan süreçte, 

yaptırım rejiminin insan hakları bakımından yaratmış olabileceği sorunlara da işaret 

etmektedir. Bothe’nin belirttiği gibi hedef yaptırımları (targeted sanctions) öngören 

BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması, iki veya üç aşamadan oluşan bir 

sistem gerektirmektedir. Yaptırımlar, Güvenlik Konseyi tarafından alınmakla 

birlikte, bunların uygulanması, devletler düzeyinde gerçekleşmektedir. Avrupa 

Birliği gibi ulus-üstü bir örgütün söz konusu olması durumunda ise Avrupa Birliği, 

Güvenlik Konseyi ile devletler arasındaki diğer bir aşamayı oluşturmaktadır.857 

                                                 
852 UN, S/RES/1526 (2004), 30 January 2004 
853 UN, S/RES/1617 (2005), 29 July 2005 
854 UN, S/RES/1735 (2006), 22 December 2006 
855 UN, S/RES/1730 (2006), 19 December 2006 
856 UN, S/RES/1822 (2008), 30 June 2008 
857 Michael Bothe, « Security Council’s Targeted  Sanctions Against Presumed Terrorists, The Need 
to Comply with Human Rights Standarts », Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, No.3 
2008, p.545 
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   Bu çok aşamalı sistem de iki farklı yöntemle çalışmaktadır. Otomatik listeleme 

(automatic listing) olarak adlandırılabilecek yöntemde, Yaptırım Komitesi/Güvenlik 

Konseyi ilgili kişi veya varlığı listeye sokmaktadır; bu durumda, listede yer alan tüm 

kişi ve varlıklara söz konusu yaptırımların uygulanmasını sağlama görevi, daha alt 

aşamalara, yani devletlere, Avrupa Birliği’ne ait olmaktadır.858 Güvenlik Konseyi 

kararlarının bağlayıcı niteliği gözönüne alındığı takdirde, daha düşük aşamaların, 

listenen kişi veya varlıklara karşı, Güvenlik Konseyince öngörülen yaptırımları 

uygulamak dışında bir seçeneği bulunmamaktadır.859 

 

  Özerk listeleme (autonomous listing) olarak adlandırılabilecek diğer yöntemde ise 

Güvenlik Konseyi, yaptırımlara maruz kalacak kişi gruplarını veya varlıkları genel 

olarak tanımlamakta; hiçbir kişi veya varlığın ismi, Güvenlik Konseyi tarafından 

belirlenmemektedir. Genel tanımın kapsamına girebilecek tüm kişilerin, varlıkların 

listeye dahil edilmesi ve bunlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlama görevi 

ise daha düşük aşamalara ait olmaktadır. Diğer bir deyişle listedeki isimler devletler 

veya AB tarafından belirlenmektedir.860 

 

  Avrupa Toplululukları Adalet Mahkemesi, Yassin Abdullah Kadı ve Al Barakaat 

International Foundation,  AB Konseyi ve Avrupa Toplulukları Komisyonu’na 

(Council of  the European Union and Commission of the European Communities) 

Karşı davalarına ilişkin verdiği kararda, AB Konseyi’nin Güvenlik Konseyi’nin 

yaptırım listesinin uygulanmasına yönelik kabul ettiği yönetmeliğin (regulation), 

başvurucuların, Topluluk hukukundaki temel haklarını ihlal ettiği sonucuna 

varmıştır.861 AB  Konseyi’nin 2002 yılında kabul ettiği, 881/2002 sayılı yönetmelikte 

Usame Bin Ladin, El Kaide ve Taliban ile bağlantılı bazı kişiler ve varlıklara yönelik 

olarak bazı spesifik kısıtlayıcı tedbirler alınması öngörülmektedir. Söz konusu 

yönetmeliğin ekinde ise yönetmelik kapsamında  fonları ve diğer mali kaynakları 

dondurulacak olan kişiler ve varlıklar listelenmiştir.  
                                                 
858 Ibid. 
859 Ibid. 
860 Ibid. 
861 Court of Justice of European Communities,  Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International 
Foundation v.the Council of European Union and Commission of European Communities, Joint cases 
C-402/05 P and C-415, 3 September 2008 
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  Kadı ile Al Barakaat International Foundation, Usame bin Ladin, El Kaide veya 

Taliban ile bağlantılı olduğu için 1267 sayılı Güvenlik Konseyi kararı uyarınca 

yaptırım komitesi tarafından yaptırım listesine dahil edilmiştir. AB Konseyi de 

yaptırım komitesinin listesine giren bu kişileri, 881/2002 sayılı kendi yönetmeliği 

kapsamına sokmuştur. Başvurucular söz konusu yönetmeliğin iptali için İlk Derece 

Mahkemesi’ne dava açmış; Konsey’in söz konusu yönetmeliği kabul etme yetkisinin 

olmadığını ve özellikle mülkiyet hakkı, savunma hakkı olmak üzere çeşitli temel 

haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştür.862  

 

İlk Derece Mahkemesi, BM Şartı uyarınca üye devletlerin Güvenlik Konseyi 

kararlarına uyma zorunluluğunu değerlendirerek, ilkesel olarak, jus cogens olarak 

bilinen bazı uluslararası hukuk kuralları hariç olmak üzere, söz konusu yönetmeliğin 

hukuki geçerliliğini inceleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir.863 

Başvurucular bu karara karşı Avrupa Toplulukları Adalet Mahkemesi’ne 

başvurmuşlardır. 

 

Avrupa Toplulukları Adalet Mahkemesi, 2008 tarihli kararında Avrupa Toplulukları 

Andlaşması uyarınca, Konsey’in bu tür bir yönetmeliği kabul etme yetkisinin 

bulunduğunu teyit etmiştir. Bununla birlikte, İlk Derece Mahkemesi’nin, itiraz edilen 

yönetmeliğin iç hukuka uygunluğunu -jus cogens normları hariç olmak üzere-

inceleme yetkisine sahip olmadığına karar vermesini, hukuken hatalı bulmuştur.864 

 

  Temel haklar ışığında herhangi bir Topluluk tedbirinin hukuki geçerliliğinin 

Mahkeme tarafından incelenmesi, hukukun üstünlüğü ilkesini temel alan bir 

toplulukta, Avrupa Toplulukları Andlaşması’ndan kaynaklanan bir anayasal  

güvencenin ifadesi olarak değerlendirilmelidir. AT Andlaşması, bir uluslararası 

anlaşma tarafından zarar verilemeyen özerk bir hukuki sistemdir.865 

 

                                                 
862 Ibid.,par. 40-50 
863 Ibid.,par. 86-87 
864 Ibid., par. 327-328 
865 Ibid., par. 316 
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  Kararda, Avrupa Toplulukları Adalet Mahkemesi, Topluluk Mahkemelerinin 

(Community judicature), uluslararası anlaşmanın kendisini değil, fakat söz konusu 

uluslararası anlaşmaya hukuki etki vermeyi amaçlayan, Topluluk işleminin hukuki 

uygunluğunu incelediğini işaret etmiştir.866 

 

 Bu tür bir karara (Güvenlik Konseyi kararına) hukuki etki vermeyi amaçlayan bir 

Topluluk tedbirinin, Topluluk düzenindeki daha üst bir hukuk kuralına aykırı 

olduğunu bildiren, Topluluk mahkemeleri tarafından verilen bir yargı kararı, söz 

konusu (Güvenlik Konseyi kararı) kararın, uluslararası hukuktaki 

önceliğine/üstünlüğüne yönelik herhangi bir itirazı gerektirmeyecektir.867 

 

 Avrupa Toplulukları Adalet Mahkemesi, daha sonra, Güvenlik Konseyi’nin 1267 

sayılı kararında öngörülen yaptırım rejiminin uygulanmasına ilişkin AB Konseyi 

yönetmeliğinin, Kadı ve Al Baraakat’ın, Topluluk hukukunda korunan temel 

haklarını ihlal edip etmediğini incelemiştir. Mahkeme, başvurucuların savunma 

haklarına, özellikle dinlenme hakkı ve hakların etkili bir yargısal incelemeye tabi 

tutulmasını talep etme hakkına, açıkça saygı gösterilmediği kanaatine varmıştır.868 

 

  Mahkeme’ye göre söz konusu Topluluk makamı, listede yer alan kişi veya varlığa, 

listeye dahil edilmeleri nedenlerini/gerekçelerini ya listeye dahil edilmelerine karar 

verildiği zaman ya da en azından, bu karar verildikten sonra, mümkün olan en çabuk 

biçimde bildirmelidir. Böylelikle bu kişiler veya varlıklar öngörülen süreler içinde 

dava açma haklarını kullanabilecektir.869 

 

 Ancak Mahkemeye göre, itiraz edilen yönetmelikte, söz konusu kişilerin isimlerinin, 

listeye dahil edilmesini haklı kılan kanıtların bildirilmesine dair bir usul 

öngörülmemektedir.870 Aynı şekilde bu kişilerin, listeye dahil edildikleri zaman ya da 

                                                 
866 Ibid., par. 286-287 
867 Ibid. par.288 
868 Ibid., par.334 
869 Ibid., par.336 
870 Ibid., par. 345 
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daha sonra dinlenmesine ilişkin bir usul de mevcut değildir.871 Konsey, isimlerinin 

listeye dahil edilmesini haklı kılmak için aleyhlerinde sunulan kanıtlar hakkında 

başvurucuları hiçbir zaman bilgilendirmemiştir.872 Dolayısıyla Mahkemeye göre, 

başvurucular, haklarını, yeterli koşullar dahilinde, Topluluk mahkemeleri önünde 

savunamadıkları için bu kişilerin etkili bir hukuk yoluna başvurma hakları da ihlal 

edilmiştir.873 

 

Mahkeme’ye göre Kadı’nın fonlarının dondurulması/bloke edilmesi de 

başvurucunun, mülkiyet hakkının ihlalini oluşturmaktadır.874 Başvurucuyu etkileyen 

dondurma tedbirlerinin genel olarak uygulanması ve bu tedbirlerin halen devam 

etmesi değerlenlendirildiğinde, başvurucunun mülkiyet hakkı önemli ölçüde 

sınırlandırılmıştır. Yönetmelik, bu durumda bulunan Kadı’ya, kendi vakasını, yetkili 

makamlara sunmasına olanak veren herhangi bir güvence vermeksizin kabul 

edilmiştir.875 Mahkeme, tüm bu değerlendirmelerin ışığında yönetmeliğin iptaline 

karar vermiştir.876 

 

  Kararda, BM’in yaptırım listesine dahil olma veya listeden çıkarılma usulüne ilişkin 

yeni düzenlemelere de işaret edilmiş fakat bu düzenlemelerin yetersiz olduğu 

vurgulanmıştır. Mahkemeye göre artık kişi veya varlıklar, doğrudan yaptırım 

komitesine başvurabilmekte; başvuru noktasına, listeden çıkarılma taleplerini 

sunabilmektedir. Bununla birlikte yaptırım komitesindeki usuller hala özünde 

diplomatik ve hükümetlerarası bir niteliktedir. İlgili kişiler veya varlıklar, haklarını 

ileri sürebilmek için hiçbir gerçek fırsata sahip olmamaktadır. Yaptırım komitesi de 

kararlarını konsensüsle almakta ve de komite üyelerinin her birinin veto hakkı 

bulunmaktadır.877 

 

                                                 
871 Ibid. 
872 Ibid., par. 346 
873 Ibid., par. 349 
874 Ibid., par. 371 
875 Ibid.,  par. 369 
876 Ibid., par.372 
877 Ibid., par. 323 
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 Mahkemeye göre en son 12 Şubat 2007’de değiştirilen Yaptırım Komitesi Rehber 

İlkeleri (The Guidelines of the Sanctions Committee), listeden çıkartılma talebinde 

bulunan bir başvurucunun, hiçbir biçimde, yaptırım komitesindeki prosedür 

sırasında, haklarını kendisinin ileri süremeyeceğini veya bu amaçla temsil 

edilemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Yalnızca başvurucunun vatandaşı olduğu 

veya ikamet ettiği devletin hükümeti, başvurucunun talebi hakkında gözlemlerini 

sunma hakkına sahiptir.878  

 

Bunun yanı sıra, Rehber ilkelerde, yaptırım komitesinin, listede yer almasını haklı 

kılan nedenleri ve kanıtları, başvurucuya bildirmesi veya kısıtlı bir biçimde de olsa, 

başvurucunun söz konusu enformasyona ulaşmasını sağlaması da 

öngörülmemektedir. Listeden çıkarılma talebini reddetmesi durumunda, komitenin, 

bu kararının nedenlerini/gerekçelerini açıklama yükümü de bulunmamaktadır.879 

 

    İnsan Hakları Komitesi ise Nabil Sayadi ve Patricia Vinck v. Belçika 

(No.1472/2006), (Komite Kararı: 22/10/08) vakasında, MSHS’ne taraf bir devletin, 

Güvenlik Konseyi kararını uygularken aldığı ulusal tedbirlerin sözleşmeye 

uygunluğunu incelemiştir.880 Komite, bu vakaya ilişkin görüşlerinde (views), 

Belçika’nın Güvenlik Konseyi kararını uygulamasını, seyahat/dolaşma özgürlüğü 

hakkına ve özel yaşama saygı hakkına aykırı bulmuştur.  

 

  Söz konusu vakada, Belçika vatandaşı evli bir çift olan Sayadi ve Vinck, merkezi 

ABD’de bulunan Global Relief Foundation (GRF) adlı İslami yardım kuruluşunun 

Belçika ofisinin yöneticisi ve sekreteridir. ABD’nin talebi üzerine 2002 yılında GRF, 

yaptırım komitesinin listesine dahil edilmiştir. 2003 yılında ise Belçika’nın talebi 

üzerine bu çiftin isimleri, yaptırım listesine sokulmuş; daha sonra ise isimleri, 

881/2002 sayılı yönetmelikte değişiklikte bulunan 145/2003 sayılı Avrupa Birliği 

Konseyi yönetmeliğine ve Belçika bakanlık emirnamesine (ministerial order) dahil 

edilmiştir.  
                                                 
878 Ibid., par. 324 
879 Ibid., par. 325 
880 Human Rights Committee, Commmunication no 1472/2006, CCPR/C/94/D/1472/2006, 29 
December 2008, par.10.3 
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   Sabıka kayıtları temiz olan başvurucuların, listeye girmelerini haklı gösteren ilgili 

enformasyona ulaşmaları engellenmiştir881. Listeye dahil edildikten sonra tüm mali 

değerleri/varlıkları dondurulmuştur. Başvurucular, seyahat edememekte ve 

Belçika’dan ayrılamamaktadır. Sayadi, bu yüzden diğer bir ülkedeki iş teklifini kabul 

edememiştir.882 

 

  2005 yılında Belçika İlk Derece Mahkemesi, Belçika Devleti’nin, acil olarak, 

başvurucuların isimlerinin,  BM yaptırım komitesi listesinden çıkarılması için gerekli 

usulü başlatmasına karar vermiştir. Üst kurul da (Judge’s Chambers of Brussel Court 

of First Instance) başvurucuların suçsuz olduğunu onamıştır. Bu karar uyarınca 

Belçika, yaptırım komitesinden, bu kişilerin isimlerini listeden çıkartmasını talep 

etmiştir. Başvurucular lehine olan ulusal yargı kararlarına rağmen, başvurucuların 

isimleri listeden çıkarılmamış; yaptırımlar devam etmiştir. 

 

  Belçika, şikayet başvurularına ilişkin kuralların, başvurucuların, Komite önünde 

terörizmle mücadeleye ilişkin BM kurallarını tartışmasını engellediğini ileri 

sürmüştür. Aynı kurallar, başvurucuların, BM Şartı kapsamındaki yükümlülüklerini 

yerine getirmek için taraf devletçe alınan tedbirlere itiraz etmesini de 

engellemektedir.883  İnsan Hakları Komitesi, BM Şartı gibi diğer enstürmanların 

ihlali iddialarını veya terörizmle mücadele hakkındaki BM kurallarına itiraz 

iddialarını inceleyemeyeceğini belirtmiştir. Bununla birlikte Komite, taraf devletçe 

yerine getirilen yükümlülüklerinin kaynağına bakmaksızın, sözleşmede düzenlenen 

hakların, bir taraf devlet tarafından ihlal edildiğini öne süren bir şikayet başvurusunu 

kabul etmeye yetkisine sahiptir.884 Dolayısıyla Komite, başvuruyu kabul edilir 

bulmuştur. 

 

 Belçika, başvurucuların listeden çıkartılması için yetkisi kapsamına giren her şeyi 

yaptığını; listeden çıkartılma usulünü, iki kez başlattığını belirtmiştir. Kendisinin bu 

durumdan sorumlu tutulamayacağını çünkü çabalarına rağmen, Güvenlik Konseyi 
                                                 
881 Ibid., par. 2.3 
882 Ibid., par. 10.5 
883 Ibid., par. 7.2 
884 Ibid. 
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üyelerinin, başvurucuları listeden çıkartmayı reddettiğini belirtmiştir.885 Dolayısıyla 

MSHS’ni ihlal ettiğinin öne sürülemeyeceğini bildirmiştir. 

 

Komite, her ne argüman olursa olsun, bir BM Güvenlik Konseyi kararını uygulamak 

için alınan ulusal tedbirlerin, sözleşmeye uygunluğunu incelemeye yetkili olduğunu 

bildirmiştir. Güvenlik Konseyi kararları uyarınca taraf devletler için öngörülen 

yükümlülüklerin, ne ölçüde, seyahat/dolaşım özgürlüğü hakkının ihlalini haklı 

kılabileceğini inceleme görevi, sözleşmede korunan hakların garantörü olan 

Komite’ye aittir.886 

 

  Komite, yaptırım komitesine, başvurucuların isimlerini, ilk olarak Belçika’nın 

ilettiğini ve seyahat yasağının bunun sonucunda gerçekleştiğini işaret etmiştir.887 

Belçika ise bir yardım kuruluşunun, yaptırım listesine girmesi durumunda, bu 

organla bağlantılı önemli kişilerin de listeye dahil edilmesi gerektiğini ve bu 

yaklaşımı, yaptırım komitesinin de teyit ettiğini öne sürmüştür.888  

 

  Ancak Komite, özellikle diğer devletlerin, aynı yardım kuruluşunun diğer 

çalışanlarının isimlerini, yaptırım komitesine iletmemiş olmalarından ötürü 

Belçika’nın argümanlarını belirleyici bulmamıştır. Hatta başvurucuların isimleri, 

başvurucular dinlenmeden, yaptırım komitesine iletilmiştir. Dolayısıyla her ne kadar 

Belçika, başvurucuların isimlerini, Birleşmiş Milletler listesi ve Avrupa Birliği 

listesinden çıkarmaya yetkili değilse de, başvurucuların isimlerinin bu listelerde yer 

almasından ve bunun sonucu oluşan seyahat yasağından sorumludur.889 

 

  Komite, savcılık tarafından başvuruculara karşı başlatılan soruşturmanın 

reddedilmesini ve Belçika makamlarının, yaptırım komitesine, başvurucuların 

listeden çıkarılması talebinde bulunmasını birlikte değerlendirmiştir. Bunun 

sonucunda, seyahat özgürlüğüne ilişkin sınırlamaların, ulusal güvenliği veya kamu 

                                                 
885 Ibid., par.8.3 
886 Ibid., par.10.6 
887 Ibid., par.10.7 
888 Ibid 
889 Ibid. 
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düzenini korumak için gerekli olmadığına ve MSHS’nin seyahat/dolaşma 

özgürlüğüne ilişkin 12.maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.890 

 

 Komite, herkesin, söz konusu yaptırım listesine internetten ulaşabileceğine ; 

başvurucuların isimlerinin dahil olduğu bakanlık emirnamesinin de taraf devletin 

resmi gazetesinde yayımlandığına işaret etmiştir. Komite’ye göre bazı insanlar, 

başvurucuların isimleri ile yaptırım listesinin başlığı arasında olumsuz bir bağlantı 

kurabileceği için başvuruculara ilişkin kişisel bilgilerin yayılması, onur ve 

şöhretlerine yönelik bir tecavüz oluşturmaktadır. Buna ilaveten, başvurucuların 

şöhretine şüphe düşüren birçok makale basında yer almıştır ve başvurucular, düzenli 

olarak cevap verme haklarının yayımlanmasını talep etmek zorunda kalmışlardır.891 

 

   Komite, ilk olarak, Belçika’nın, savcılık makamının talebiyle başlatılan 

soruşturmanın sonucunu dahi beklemeden, başvurucular hakkındaki tüm kişisel 

bilgileri, yaptırım komitesine ilettiğini belirtmiştir. Söz konusu soruşturma, 2005 

yılında reddedildiği halde başvurucuların isimleri hala listede bulunmaktadır. 

Belçika’nın listeden çıkarma talebine rağmen, başvurucuların isimleri ve iletişim 

bilgilerine hala BM, AB ve  taraf devlet listelerinden erişilebilmektedir.892 

 

  Dolayısıyla her ne kadar taraf devlet, başvurucuların isimlerini, Birleşmiş Milletler 

ve Avrupa Birliği listesinden çıkarmaya yetkili değilse de, başvurucuların isimlerinin 

bu listelerde yer almasından sorumludur. Bu nedenle Komite, taraf devletin eylemleri 

sonucunda başvurucuların onuruna ve şöhretine hukuka aykırı bir tecavüzde 

bulunulduğuna ve MSHS’nin 17. madddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.893 

 

 Komite, MSHS’nin 2. maddesinin 3(a) paragrafı uyarınca, taraf devletin, 

başvuruculara etkili hukuk/giderim yolları sağlamakla yükümlü olduğunu işaret 

etmiştir. Taraf devlet, başvurucuların isimlerini, yaptırım komitesi listesinden 

çıkarmaya yetkili değildir. Ancak komiteye göre taraf devletin, mümkün olan en kısa 
                                                 
890 Ibid., par.10.8 
891Ibid., par.10.12 
892 Ibid.,par.10.13 
893 Ibid 
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sürede, başvurucuların isimlerini listeden çıkarmak için yapabileceği her şeyi yapma, 

başvuruculara bir çeşit giderim sağlama, listeden çıkarma taleplerini açıklama görevi 

bulunmaktadır. Aynı zamanda gelecekte benzer ihlallerin oluşmamasını sağlamakla 

da yükümlüdür.894 

 

  BM Güvenlik Konseyi, 11 Eylül 2001 tarihli terör eylemlerinden sonra kabul ettiği 

1373 sayılı kararında, üye devletlere,  terörist eylemlerde bulunan veya bulunmaya 

teşebbüs eden kişilerin veya varlıkların mali kaynaklarını/fonlarını dondurma 

çağrısında bulunmuştur. 1373 sayılı karar, 1267 sayılı Güvenlik Konseyi kararından 

farklı olarak, söz konusu kişileri veya varlıkları belirlemeyip; bunları belirleme ve 

listeleme görevini devletlere bırakmıştır.  

 

  Avrupa Birliği Konseyi de bu amaçla bir ortak tutum (common position) kabul 

etmiş ve söz konusu yaptırımlara maruz kalacak kişi veya varlıkların listelenmesine 

karar vermiştir. İran Halkı Mücahitleri Örgütü (İHMÖ) AB Konseyi’nin 2002 yılında 

kabul ettiği güncellenmiş ortak tutumdaki listeye ve de listeyi içeren karara dahil 

edilmiştir. Bunun üzerine İHMÖ, söz konusu ortak tutumun ve ilgili kararın iptali 

için İlk Derece Mahkemesi’ne başvurmuştur. 

 

  Mahkeme, İran Halkı Mücahitleri Örgütü AB Konseyi’ne Karşı davasına ilişkin 

2006 tarihli kararında, mali kaynakları dondurma tedbirlerine tabi olması gereken 

kişilerin, uluslararası düzeyde belirlenmediğine dikkat çekmiştir.895 Dolayısıyla 

BM’e üye devletler, bu davada Topluluk, kendi hukuk düzenlerindeki kurallara 

uygun olarak, Güvenlik Konseyi kararı uyarınca mali kaynakları dondurulması 

gereken kişileri, grupları ve varlıkları belirlemiştir.  

 

  Mahkemeye göre söz konusu kişileri, grupları ve varlıkları tanımlama/belirleme ve 

bunu takiben, fonları dondurma tedbirini kabul etme, Topluluk’un kendi yetkilerinin 

icrasıyla ilişkilidir ; Toplululuk’un takdirine bağlı bir değerlendirmeyi 

                                                 
894 Ibid., par. 12 
895 Court of First Instance of the European Communities, Organisation des Modjahedines du peuple 
d’Iran (OMPI) v. Council of the European Union, Case T-228/02, 12 December 2006 
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gerektirmektedir. Bundan ötürü Topluluk kurumları -bu davada Konsey- ilkesel 

olarak, bu karara etki vermek için  işlemde bulunduğunda, tarafların adil bir biçimde 

dinlenme haklarına riayet etmeye mecburdur.896 Mahkeme, gerek fonların 

dondurulmasına ilişkin ilk kararın kabulünden önce, gerek kararla birlikte ya da 

sonraki kararların kabulü bağlamında, ilgili mevzuatın, sunulan kanıtların taraflara 

bildirilmesine veya  tarafların dinlenmesine ilişkin herhangi bir usulü açıkça 

sağlamadığını bildirmiştir.897  

 

 Bu dava açılmadan önce, aleyhinde sunulan kanıtlar, başvurucuya iletilmemiştir.898 

Başvurucu, kendisinin aleyhindeki spesifik kanıtlar hakkında bilgilendirilmediği için 

konu hakkındaki görüşlerinin etkili bir biçimde bilinmesini sağlayacak bir 

konumda/durumda bulunmamaktadır.899 Keza itiraz edilen kararda, söz konusu kararı 

haklı gösteren gerçek ve spesifik nedenlere/gerekçelere ilişkin herhangi bir beyan 

bulunmadığından dolayı, başvurucu, mahkemede dava açma hakkından  

yararlanmasını sağlayacak  bir durumda /konumda bulunmamaktadır.900 

 

  Mahkemeye göre itiraz edilen karar, başvurucunun listeye dahil edilme 

nedenlerine/gerekçelerine ilişkin yeterli bir beyanı içermemektedir ve de karar, 

başvurucunun, adil bir biçimde dinlenme hakkına riayet edilmediği bir usul 

çerçevesinde kabul edilmiştir. Dolayısıyla Mahkeme, başvurucu ile ilgili olduğu 

ölçüde, itiraz edilen kararı iptal etmiştir.901 

 

   Bu kararların tümü, yaptırım listelerinin, insan hakları bakımından yarattığı 

sorunlara işaret etmektedir. Aynı zamanda bu kararlar, BM Güvenlik Konseyi 

kararları uyarınca, devletler veya AB gibi ulus-üstü bir örgüt tarafından alınan 

tedbirlerin, iç hukukta veya Topluluk hukukunda kabul edilen işlemlerin, insan 

hakları hukukuna uygun olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

                                                 
896 Ibid., par.107 
897 Ibid., par.160 
898 Ibid., par.161  
899 Ibid., par.162 
900 Ibid., par.165 
901 Ibid., par.174 
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 Sayadi ve Vinck v. Belçika vakasında,  İnsan Hakları Komitesi, taraf devletlerin, 

BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca aldığı ulusal tedbirlerinin MSHS’ne 

uygunluğunu inceleme yetkisine sahip olduğunu belirtmiş ve her ne kadar yaptırım 

listesi, yaptırım komitesi tarafından kabul edilmekteyse de bu süreçte, devletin de 

sorumluluğunun bulunduğunun altını çizmiştir. 

 

  BM yaptırım mekanizmasının öngördüğü usuller, yaptırım listesinde yer alan 

başvurucuların, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere, hak ve özgürlüklerini ihlal 

edecek niteliktedir. Mevcut durumda, yaptırım komitesinin, yaptırım listesini 

oluştururken dayandığı enformasyonun doğruluğunu ve listede öngörülen 

yaptırımların zorunlu ve orantılı olup olmadığını gözden geçirecek bir mekanizma 

bulunmamaktadır.  

 

 2006 yılında 1730 sayılı Güvenlik Konseyi kararı kabul edilene kadar, yanlışlıkla 

veya haklı olmayan gerekçelerle, listeye dahil edilen bireyler veya varlıklar için var 

olan tek çözüm, ikamet ettikleri veya vatandaşı oldukları devlet aracılığıyla, BM 

yaptırım komitesine başvurmaktı. 1730 sayılı GK kararı uyarınca bu kişi veya 

varlıkların, doğrudan, listeden çıkarılmaya ilişkin başvurularını, BM Sekreteryası 

dahilinde oluşturulan bir başvuru noktasına sunabilmeleri öngörüldü. Bununla 

birlikte Bothe’nin belirttiği gibi tamir edilmiş bir posta kutusu olarak görülebilecek 

bu yeni usulü, yaptırım listesine girenlere yönelik bir çözüm olarak nitelendirmek bir 

mübalağadır.902  

 

Bu usule göre başvurucular, başvuru noktasına, listeden çıkarılmalarına ilişkin 

başvurularını sunmaktadır. Böylelikle, başvurucunun listede yer almasını sağlayan 

devlet ile başvurucunun ikamet ettiği veya vatandaşı olduğu devlet arasında bir 

danışma süreci başlamaktadır. Söz konusu devletlerin hiçbiri, başvurucunun listeden 

çıkartılmasını tavsiye etmezse, başvurucu listede kalmaya devam etmektedir. Eğer bu 

devletlerden biri bu yönde tavsiyede bulunursa, yaptırım komitesi konuyu 

                                                 
902 Bothe, op.cit., p.547 
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gündemine almaktadır.903 Başvurucuya da değerlendirmenin sonucu iletilmektedir. 

Dolayısıyla bu usul uyarınca, başvurucular, etkili bir hukuk yoluna başvurma 

haklarından yararlanamamaktadır. 

 

  BM Terörizmle mücadele ederken insan hakları ve temel özgürlüklerin 

korunmasına ilişkin özel raportörüne göre BM yaptırım listesi usulünden etkilenen 

bireylerin, adil bir biçimde dinlenme hakları inkar edilmektedir. Üye devletler,  

listeye dahil edilmelerini, vatandaşlarına bildirmekle yükümlüdür fakat ekseriyetle, 

bu bildirim gerçekleşmemektedir. Oysa bireylerin listeye dahil edilme 

nedenlerini/gerekçelerini ve bu tür bir karara itiraz etmek için var olan usulleri bilme 

hakkı vardır.904  

 

  Raportöre göre bireysel yaptırımlar için genellikle bir süre sınırı 

öngörülmemektedir. Dolayısıyla, mali kaynakların/değerlerin geçici bir süre için 

dondurulması, sürekli hale gelmektedir. Bir bireyin yaptırım listesinde kalma süresi 

uzadıkça, maruz kaldığı yaptırımın etkisi de o kadar artmaktadır.905 Yaptırım 

sürecinde, insan hakları ihlal edilen bireylerin zararlarının tazmini ve telafisine 

yönelik çözümler hususu da ele alınmamaktadır.906 

 

 Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi de 2008 tarihli 1597 sayılı kararında, 

mevcut listeleme usullerinin, terörizme karşı verilen uluslararası mücadelenin 

inandırıcılığını zayıflattığını ve BM ve AB gibi örgütlere uygun olmadığını 

bildirmiştir.907  Dolayısıyla, devletlerin yanı sıra, uluslararası ve ulus-üstü örgütler de 

terörizmle mücadele ederken, insan hak ve özgürlüklerine riayet etmeli ve insan 

hakları hukukuna uygun olan usul ve mekanizmaları  benimsemeli ve geliştirmelidir. 

 

 

 

                                                 
903 Ibid. 
904 UN, A/HRC/4/88, 9 March 2007, p.10 
905 Ibid. 
906 Ibid.,p.11 
907 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1597(2008), 23 January 2008, par. 7 
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3. İfade Hürriyetine Getirilen Sınırlamaların Genişlemesi 

 

 
11 Eylül 2001 tarihli terör eylemlerinden sonra kabul edilen, terörizmle mücadeleye 

ilişkin ulusal kanunların büyük bir bölümünün, ifade özgürlüğüne yönelik daha geniş 

kapsamlı sınırlamalar getirdiği gerek bazı yazarlar gerekse BM uzmanları tarafından 

dile getirilmektedir.908 

 

  Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının korunması ve geliştirilmesine ilişkin BM 

Özel Raportörü Ambeyi Ligabo, son yıllarda kabul edilen, terörizmle mücadele ve 

ulusal güvenliğe ilişkin mevzuatın, birçok durumda, uluslararası hukukta kabul 

edilebilir olan sınırları aştığını ve insan hakları ihlallerine yol açtığını belirtmektedir. 

Özellikle gazeteciler ve medya çalışanları, hukuka aykırı bir biçimde ifade 

hürriyetini sınırlandırma çabalarının hedefi haline gelmiştir.909 

 

  Terörizmle mücadeleye ilişkin mevzuatın, genel olarak insan haklarına, özel olarak 

ise düşünce ve ifade özgürlüğüne getirdiği sınırlamalar, birçok biçimde 

gerçekleşmektedir. Özel Raportör, hükümetlerin bireysel özgürlükleri sınırlandırıcı 

kanunları kabul etmesine ; gerekçe gösterilmeksizin, ulusal güvenliği tehdit edici 

olarak tanımlanan enformasyonun yayımlanmasının yasaklanmasına ; haber 

kaynaklarının açıklanması için baskı yapılmasına ; keyfi tutuklamaların ve gözaltına 

almaların gerçekleşmesine ve terörist veya isyancı gruplara yakınlık iddiasını temel 

alarak, gazetecilere sansür getirilmesine ilişkin bir dizi iddianın kendisine iletildiğini 

belirtmektedir.910 

 

Özel Raportör, bu bağlamda, düşünce ve ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamaların, 

sadece istisnai durumlarda söz konusu olabileceğini belirterek, MSHS’nin 4. 

                                                 
908 David Banisar, Speaking of Terror, Council of Europe, November 2008, p.19 ; Jean Paul 
Morthoz,  « 11 September 2001 : The Aftermath the consequences on freedom of information » 
(çevrimiçi) http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=4667&URL_DO=DO_TOPIC&UR L_SEC 
TION=201.Html, 20 Ekim 2009  
909 UN, A/HRC/7/14, 28 February 2008, par. 47 
910 Ibid., par.48 
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maddesini hatırlatmaktadır.911 Keza , 2005 tarihli 1624 sayılı BM Güvenlik Konseyi 

kararı da  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesinde öngörülen ifade 

hürriyeti hakkına getirilecek herhangi bir sınırlamanın, MSHS’nin ifade hürriyetine 

ilişkin 19. maddesinin 3(b) paragrafına uygun olması gerektiğini belirtmektedir.912 

Buna göre, söz konusu sınırlama, yasayla öngörülecek ve  ulusal güvenliğin ya da 

kamu düzeninin ya da genel sağlık yahut ahlakın korunması için gerekli olacaktır.913 

 

  Bununla birlikte Özel Raportör, sapma tedbirleri için MSHS’nin 4. maddesinin 1. 

paragrafı ile 19. maddenin  3. paragrafında öngörülen koşulların tümünün, kendisine 

iletilen vakaların çoğunda karşılanmadığını bildirmektedir. Bazı vakalarda, terörist 

saldırıların neden olduğu güvensizlik duygusu, devletlere -ulusal güvenliğin, 

bağımsız medya, araştırmacı gazetecilik, siyasi muhalefet ve insan hakları 

denetimine karşı doğrudan saldırılarda bulunulmasına izin veren bir gerekçe olarak 

kullanıldığı- ulusal tedbirleri kabul etmeleri fırsatını sağlamaktadır.914 

 

  Avrupa Konseyi’nin 2005 yılında kabul ettiği Terörizmin Önlenmesi 

Sözleşmesi’nde bir terör suçunun işlenmesi için halkın  tahrik edilmesi/kışkırtılması 

(public provocation) suç olarak düzenlenmektedir. Sözleşme’nin 5. maddesine göre 

bir terör suçunun işlenmesini tahrik etmek amacıyla, bir mesajı halka dağıtma veya 

başka bir şekilde ona ulaştırma ;  bu tür bir eylem/hareket, terör suçlarını doğrudan 

savunuyor olsun ya da olmasın, bu türden bir ya da daha fazla suçun işlenebilmesi 

için bir tehlike yaratıyorsa, bir terör suçunu işlemek için halkı tahrik etme/kışkırtma  

anlamına gelmektedir. 

 

                                                 
911 «  1. Bu Sözleşmenin tarafı olan devletler, ulusun yaşamını tehdit eden kamusal tehlike ortaya 
çıktığı ve bunun varlığı resmi olarak ilan edildiği zaman, Sözleşme çerçevesindeki 
yükümlülüklerinden sapma teşkil eden önlemleri, kesin biçimde durumun gerektirdiği sınırlar içinde 
kalarak ve bu önlemlerin uluslararası hukuktan doğan diğer yükümlülüklere aykırı düşmüyor ve 
bilhassa ırk, renk, cinsiyet, din, dil ya da sosyal köken temelinde ayrımcılık yapmıyor türde olması 
kaydıyla, alabilirler. 2. Bu hüküm çerçevesinde, Madde 6, 7, ,8 (paragraf 1 ve 2), 11,15,16 ve 18’den 
hiçbir sapma yapılamaz..... » Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri, op.cit.,p.34 
912 Ibid., par. 49-50 
913 Gemalmaz, op.cit.,p.44 
914  UN, A/HRC/7/14, par. 51 
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Sözleşmenin açıklayıcı raporunda belirtildiği gibi doğrudan tahrik, zaten birçok 

ulusal hukuk sisteminde suç olarak düzenlendiği için bu konuda bir sorun 

doğmamaktadır.915 Sözleşme’nin ‘dolaylı tahriki’ de suç olarak düzenleyerek, 

uluslararası hukukta ve uygulamada bu konuya ilişkin mevcut eksikliği gidermeyi 

amaçladığı belirtilmektedir.916 Buradaki muhtemel sorun ise dolaylı tahrik ile ifade 

hürriyetinden kaynaklanan eleştiri arasındaki sınırın belirlenmesine ilişkindir.917 

Sözleşmenin, bu hükme ilişkin olarak, kazuistik bir formül yerine, genel bir formülü 

benimsemesi ; suçun tanımlanmasında, taraf devletlerin belirli bir ölçüde takdir 

yetkisine sahip olmasını olanaklı kılmaktadır.918 

 

 Bununla birlikte bu husus da iki koşulun gerçekleşmesine bağlıdır. Bunlardan ilki 

terör suçunun işlenmesini kışkırtmak (incite) için özel bir kastın bulunuyor olmasıdır 

ki bu koşul, tahrikin, hukuka aykırı olarak ve kasden gerçekleştirilmiş olması 

koşulları ile birlikte düşünülmelidir.919 İkinci koşul ise tahrikin, bu türden bir suçun 

işlenebilmesi tehlikesine neden olmasıdır. Bu tür bir tehlikenin ortaya çıkıp 

çıkmadığı değerlendirilirken, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihat hukukunun 

ortaya koyduğu anlamda, failin niteliği ve mesajı alanın niteliğinin yanı sıra, suçun 

işlendiği bağlamda hesaba katılacaktır. Hüküm uygulanırken, tehlikenin anlamı ve 

inandırıcılığına ilişkin niteliği de incelenecektir.920 

 

  Bununla birlikte 11 Eylül’den sonra bazı devletler, terörizmle mücadele amacıyla, 

terörizmi tahrik suçundan daha geniş kapsama sahip yeni suçları içeren ulusal 

kanunları kabul etmeye başlamıştır. Özellikle Avrupa Konseyi Terörizmi Önleme 

Sözleşmesi’nin kabulünden sonra, bazı devletler, sözleşmenin öngördüğü terörizmi 

dolaylı tahrik suçundan da daha geniş kapsamlı olan, terörizmi yüceltme 

(glorification, apologie) suçunu içeren kanunları kabul etmiştir.921 Dolayısıyla ifade 

hürriyetine getirilen sınırlamalar, terörizmi tahrike ilişkin mevcut yasaklamaların 

                                                 
915 Explanatory Report, op.cit, p.11, par.97 
916 Ibid. 
917 Ibid.,par.92 
918 Ibid., par.98 
919 Ibid., par.99 
920 Ibid., par.100 
921 Banisar,op.cit.,p.20 
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ötesine geçmeye, terörizmi yüceltme adı verilen, daha geniş ve daha az tanımlanmış 

bir alana doğru genişlemeye başlamıştır.922 

 

Oysa BM Terörizmle mücadele ederken insan hakları ve temel özgürlüklerinin 

korunmasına dair özel raportörü Martin Scheinin’e göre, Avrupa Konseyi’nin 

Terörizmi Önleme Sözleşmesi’nin 5. maddesinde öngörülen, ‘bir terör suçunu 

işlemek için halkı kışkırtma’ suçu, üç unsuru içermektedir. Bunlar, 

iletişime/haberleşmeye ilişkin bir eylem, terörizmi kışkırtmaya yönelik özel kast ve 

kişinin eyleminin terörizmi kışkırtacağı hususunda objektif bir tehlikenin varlığıdır. 

Raportöre göre objektif bir tehlikenin varlığı şartı, terörizmi kışkırtmayı/terörizme 

tahriki (incitement of terrorism), terörizmi yüceltme (glorification of terrorism) gibi  

daha muğlak kavramlardan ayırmaktadır.923 

 

   Birleşik Krallık’ın 2006 yılında kabul ettiği Terörizme Karşı Kanun (Anti-

Terrorism Act) terörizmi doğrudan ve dolaylı olarak teşvik etmeyi (encouragement) 

yasaklamaktadır :924  

 

 

« Bu bölümün amaçları gereğince, halk tarafından, terörizm eylemlerinin veya sözleşmede 
öngörülen suçların işlenmesini veya hazırlanmasını dolaylı olarak teşvik edici olarak 
anlaşılabilecek beyanlar a) (geçmişte, gelecekte veya genel olarak) bu tür eylemlerin ve 
suçların  işlenmesini veya hazırlanmasını yücelten (glorify) ve  b) halkın, makul olarak, 
yüceltilen her ne ise mevcut koşullarda kendileri tarafından benimsenmesi gereken bir eylem 
olarak yüceltiliyor olduğu  anlamını çıkartmasının beklendiği, her türlü beyanı 
içermektedir. » 
 

 

   BM Terörizmle mücadele ederken insan hakları ve temel özgürlüklerinin 

korunmasına dair özel raportörü, bu kanunda yer alan « terörizm eylemlerini dolaylı 

teşvik » ve her türlü övgü ve kutlama biçimini içerecek biçimde yorumlanan  

« yüceltme » (glorify) gibi kavram ve terimleri, fazlasıyla geniş ve belirsiz 

                                                 
922 Ibid.,p.19 
923 UN, A/HRC/4/26/Add.3, 14 December 2006, p.11, par. 26 
924 Terrorism Act 2006, Chapter 11, Part 1, 1(3), p.3, (çevrimiçi) http://www.opsi.gov.uk/acts/acts 
2006/pdf/ukpga_20060011_en.pdf , 10 Ekim 2009 
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bulduğunu bildirmiştir. Bu terimler, bireylere, davranışlarını yönlendirme olanağını 

vermemektedir. Bu durum ise MSHS’nin suç ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin 15. 

maddesine uygun olmamakta, ifade hürriyetine orantısız bir sınırlama getirilmesine 

yol açabilmektedir.925  

 

  Rusya Federasyonu’nun 2006 yılında kabul ettiği Terörizme karşı Kanun’da  

(Federal Law No. 35-FZ on counteraction against terrorism) ise terörist fikirlerin 

yaygınlaştırılması, terörist faaliyetlere sevk edici/kışkırtıcı enformasyonun veya 

malzemenin yayılması, bu tür bir faaliyetin icrasının zorunluluğunun tasdik edilmesi 

veya haklı kılınması, bir terörist faaliyet olarak nitelendirilmektedir.926  

 

  Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun terörist faaliyete çağrı ve terörizmin haklı 

kılınması (public justification) başlıklı  250.2. maddesinin, 4 yıldan 8 yıla kadar 

hapis cezası öngördüğüne işaret eden özel raportör, bu durumun, ifade hürriyetini 

olumsuz etkileyebilmesinden kaygı duymaktadır.927 Özel raportör, 2006 tarihli kanun 

ve ceza kanununun ilgili hükmünü, geniş kapsamlı bulduğundan, MSHS’nin 15. 

maddesine uygun  bulmamıştır.928 

 

 Uganda’nın 2002 tarihli Terörizme Karşı Kanunu’nda (Anti Terrorism Act) da 

terörizmi ilerletme (promotion), terörizmi ilerletecek haberleri ve materyali 

yayımlamak ve yaymak için bir kurum oluşturma, işletme  veya destekleme suçu  

için ölüm cezası öngörülmektedir. Keza herhangi bir kişi, söz konusu amaca yönelik 

bir kurum oluşturmasa veya işletmese de terörizmi gerçekleştirmesi için herhangi bir 

kişiyi eğitir veya terörizmi ilerletecek materyali yayımlar ve yayarsa da ölüm 

cezasına çarptırılacaktır.929 

 

                                                 
925 UN, A/61/267, 16  August 2006, p.5, par. 7(a) 
926 UN, A/HRC/10.3/Add.1, 24 February 2009, p.55, par.184 
927 Ibid. 
928 Ibid., par.185 
929 S.B. Bossa, Titus Mulindwa, The Anti-Terrorism Act, 2002 (Uganda): Human Rights Concerns 
and Implications-, (çevrimiçi), http:// www.icj.org/IMG/pdf/Paper_Bossa.pdf, 14 Ekim 2009 
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 Terörist eylemlerin yüceltilmesi (praise) ve haklı kılınması İspanya Ceza 

Kanunu’nun 578. maddesinde de cezalandırılmaktadır.930 Özel raportör,  muğlak bir 

terim olan yüceltmenin, ifade hürriyetini  kısıtlamak için kullanılmaması gerektiğini 

belirtmekte ve de terörizmin kışkırtılması/tahrikine ilişkin bir düzenlemenin, terörist 

bir suçun işlenmesini kışkırtma kastı ve sonucunda bu türden bir suçun işleneceğine 

ilişkin gerçek bir riskin varlığı koşullarını içermesi gerektiğini bildirmiştir.931 

 

   BM Güvenlik Konseyi de 2005 tarihli 1624 sayılı kararının girişinde terörist 

eylemlere tahriki/kışkırtmayı (incitement) kınadığını ve daha başka terör eylemlerini 

kışkırtabilen/tahrik edebilen terörist eylemleri haklı kılma ve yüceltme 

(glorification/apologie) çabalarını reddettiğini bildirmiştir. Kararın ilk paragrafında 

ise taraf devletlere, bir terör eylemini veya eylemlerini işlemeyi  kışkırtmayı/tahriki 

kanunla yasaklamaları; bu türden bir hareketi önlemeyi ve haklarında bu tür bir 

hareketten ötürü suçlu olduklarını düşündürtecek ciddi nedenler sunan, 

inandırıcı/güvenilir bilginin bulunduğu kişilere, güvenli bir sığınak sağlamamaları 

için uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak, gerekli ve 

uygun  tedbirleri alma çağrısında bulunmuştur.932 

 

 Ancak kararda terörizme tahrik etmenin/kışkırtmanın ne olduğunun tanımlanmaması 

-terörizme ilişkin genel bir tanımın bulunmayışı ile birlikte değerlendirildiğinde- 

devletlerin, söz konusu kavramı, sübjektif bir biçimde ve tek taraflı olarak 

tanımlamalarına imkan vermektedir.933 Bu durum da bazı devletlerin, ifade 

hürriyetine, uygun olmayan sınırlamalar getirmesine yol açabilecek niteliktedir.934 

 

  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de 2005 yılında kabul ettiği, Terörizmle 

mücadele bağlamında ifade hürriyeti ve medyadaki enformasyona ilişkin bildiride, 

üye devletlere, bir demokratik toplumda gerekli ve orantılı olmadıkça ve mevcut 

kanunların ve diğer tedbirlerin yeterli olup olmadığını özenli bir biçimde 

                                                 
930 UN, A/HRC/10/3/Add.2, 16 December 2008, p.8, par. 11 
931 Ibid. 
932 UN, S/RES/1624 (2005), 14 September 2005 
933 Saul, Defining terrorism.., op.cit., p.152 
934 Ibid. 
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incelemeden, ifade hürriyetine ilişkin yeni sınırlamalar getirmemeleri ; terörizme 

ilişkin medya haberciliğini, terörizme destek ile eş tutan tedbirleri kabul etmekten 

kaçınmaları çağrısında bulunmuştur.935  

 

   Kriz zamanlarında ifade ve haber alma özgürlüğünün korunmasına dair rehber 

ilkelerde ise üye devletlerin, kriz zamanlarında, ifade ve haber alma özgürlüğüne 

yönelik sınırlamalar getirirken, belirsiz terimler kullanmaması ; şiddeti 

kışkırtma/tahrik (incitement) ve kamu düzeninin bozulması terimlerinin, açık ve 

yeterli bir biçimde tanımlanması gerektiği bildirilmiştir.936 

 

 İHAM, ifade hürriyetine yönelik müdahaleleri incelerken, açıklamayı yapan kişinin 

kimliği ve mevkii ; düşüncelerin ifade edildiği, açıklamaların yapıldığı 

ortam/mekan ; açıklamanın içeriği, şiddeti teşvik edip etmediği ; açıklamaların 

yapılış şekli vb faktörleri değerlendirmektedir.937 İHAM’nin 2008 tarihli Leroy 

Fransa’ya Karşı kararı, 11 Eylül 2001 tarihli terör eylemlerini konu alan bir karikatür 

temelinde, ifade hürriyetinin sınırlandırılması sorununu tekrar gündeme 

getirmiştir.938 

 

 11 Eylül 2001 tarihinde Fransız karikatürist Denis Leroy, Dünya Ticaret  

Merkezi’nin İkiz Kuleleri’ne yapılan saldırıyı konu alan bir karikatürü, haftalık bir 

gazete olan Ekaitza’daki editör grubuna sunmuştur. Bu karikatürde, İkiz Kuleler’e 

yapılan saldırı, Sony’nin reklam sloganına atıfta bulunularak, « Hepimiz hayal 

ettik…Hamas bunu yaptı/gerçekleştirdi » başlığıyla sunulmuştur ve de  Ekaitza’da 

13 Eylül 2001’de yayımlanmıştır. Karikatürist, amacının, ABD sembollerinin 

düşüşünü resmetmek olduğunu; söz konusu insani acıları ve gelecek yankıları hesaba 

katamadığını bildirmiştir. Karikatüristlerin, güncel olaylara tepki verirken, her zaman 

olayları belli bir mesafeden değerlendirme imkanına sahip olamadığını öne 

                                                 
935 Council of Europe, Commitee of Ministers, Declaration on freedom of expression and information 
in media in the context of the fight against terrorism, 2 March 2005 
936 Council of Europe, Commitee of Ministers, Guidelines of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on protecting freedom of expression and information in times of crisis, 26 
September 2007, par. 19 
937 Öktem,op.cit.,p.374 
938 ECHR, Leroy c. France, Requete no  36109/03, 02/10/2008 
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sürmüştür.939 Gerçek  amacının, siyasi ve aktivist bir ifadeye ilişkin olduğunu ve  

bunun da, satirik bir imaj ile Anti-Amerikancılığını göstermek ve Amerikan 

emperyalizminin gerilemesini resimlemek olduğunu belirtmiştir.940 

 

  1881 tarihli Fransız Basın Kanunu’nun 6. bölümünün 24. maddesi uyarınca 

karikatüriste ve editöre dava açılmıştır. Editör, terörizmi yüceltme (apologie de 

terrorisme), Leroy ise terörizmi yüceltmeye suç ortaklığından ötürü mahkum 

olmuştur. Mahkeme, herbirinin 1500 Euro para cezası ödemesine,  masrafları 

kendilerine ait olmak üzere Ekaitza ve diğer iki gazetede kararı yayımlatmalarına ve 

mahkeme masraflarını karşılamalarına karar vermiştir. Leroy’un başvurusunu 

değerlendiren İHAM, İHAS’nin ifade hürriyetine ilişkin 10.maddesinin ihlal 

edilmediği sonucuna varmıştır. 

 

  Fransız Hükümeti, karikatürde terörizmin yüceltildiğini ileri sürmüş ; terör 

eylemlerini yüceltmenin, İHAS’nin hakların kötüye kullanımı yasağına ilişkin 17. 

maddesi kapsamına girdiğini belirtmiştir. İHAS’nin ifade hürriyetine ilişkin 10. 

maddesinin ihlal edildiği öne sürülemeyeceği için başvurunun kabul edilmez 

bulunması gerektiğini ileri sürmüştür.941 

 

   İHAM, söz konusu karikatürde başvurucunun amaçladığı mesajın -Amerikan 

emperyalizminin yıkılmasının- temel hakların inkarını amaçlamadığını ve İHAS’nin 

temel değerlerine karşıt olan ırkçılık, antisemitizm, islamofobi gibi söylemlere 

eşit/denk sayılamacağını bildirmiştir. Söz konusu yayın yoluyla, 11 Eylül saldırıları 

mağdurlarının anısına karşı yapılan hakaret, Sözleşme’nin 10. maddesinde korunan 

hak ışığında incelenmelidir.942 Dolayısıyla karikatürün 17. madde kapsamında ele 

alınması gerektiğine ilişkin görüşü reddetmiştir. 

 

İHAM’ne göre büyük yüksekliğe sahip binaların bir toz bulutu içinde yıkılmasına 

ilişkin imajın kendisi, kuşkusuz, karikatüristin ifade ettiği amacı ortaya 
                                                 
939 Ibid., par.10 
940 Ibid., par. 42 
941 Ibid., par..23-24 
942 Ibid., par.27 
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koyabilmektedir. Ancak imaja eşlik eden metin ile birlikte değerlendirildiğinde, eser, 

amerikan emperyalizmini eleştirmemekte fakat bunun şiddet yoluyla 

yıkımını/ortadan kaldırılmasını desteklemekte ve yüceltmektedir. Bu bakımdan 

Mahkeme, karikatürdeki desene eşlik eden yazıya dayanarak, başvurucunun, 11 

Eylül 2001 saldırısının failleri sandığı kişilere desteğini ve manevi dayanışmasını 

ifade ettiğini belirtmektedir. Kullanılan terimlerden/sözcüklerden, başvurucunun, 

binlerce sivile karşı işlenen ve mağdurların onuruna halel getiren şiddeti, olumlu 

biçimde değerlendirdiği sonucu çıkmaktadır.943 

 

  Mahkeme, başvurucunun, karikatürü, saldırıların olduğu 11 Eylül 2001 tarihinde 

gazeteye sunduğuna ve karikatürün, tüm dünyanın haberin şoku içindeyken, 

karikatüristin dile ilişkin bir sakınımı olmaksızın (precaution de language), 13 Eylül 

2001’de yayımlandığına işaret etmiştir. Bu zamansal boyut, Mahkemeye göre, sanata 

ve gazeteciliğe ilişkin bir perspektiften değerlendirilse dahi, başvurucunun trajik bir 

olaya ilişkin sorumluluğunu, hatta desteğini, arttırıcı bir niteliğe sahiptir.944 

 

  Bunun da ötesinde, bu tür bir mesajın politik olarak hassas bir bölgeye etkisi de 

ihmal edilmemelidir. Karikatür, söz konusu haftalık gazetede yayımlanmasından 

ötürü, sınırlı bir niteliğe sahip olmakla birlikte ; Mahkeme, karikatürün, şiddeti 

canlandırabilen/körükleyebilen ve bölgedeki kamu düzeni üzerinde  olası bir etki 

ortaya koyabilen  reaksiyonlara yol açtığını belirtmiştir.945 

 

Dolayısıyla Mahkeme, başvurucuya verilen ceza için ileri sürülen gerekçeleri uygun 

ve yeterli bulmuştur.946 Başvurucuya düşük bir para cezası verilmiş olmasını ve 

karikatürün yayımlandığı bağlamı dikkate alarak, başvurucuya karşı alınan 

tedbirlerin, izlenen meşru amaç ile orantısız olmadığına ; 10. maddenin ihlal 

edilmediğine karar vermiştir.947 

                                                 
943 Ibid., par..43 
944 Ibid., par. 45 
945 Ibid 
946 Ibid., par.46 
947 Ibid., par.47-48 
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 Bazı yazarlara göre bu kararla, teröre karşı savaşın mağdurlarından birisinin ifade 

hürriyeti ve basın özgürlüğü olduğu açıkça ortaya konmuştur.948 Kanımızca  özellikle 

BM raporları, ifade hürriyetinin korunmasına yönelik kaygıların doğruluğunu açıkça 

ortaya koymaktadır. Ancak Leroy kararı temelinde, İHAM’ne getirilen eleştiriler 

oldukça abartılıdır. İHAM’nin söz konusu kararı verirken zamansal boyut, 

karikatürün yayımlandığı ortam, karikatürün yayımlandığı bağlam, karikatürün 

yaratabileceği muhtemel etki ve başvurucuya verilen cezanın niteliği gibi çeşitli 

faktörleri değerlendirmiş olması göz ardı edilmemelidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
948 Dirk Voorhof, « European Court of Human Rights : where is the ‘chiling effect’ ? », (çevrimiçi) 
http://legalift.wordpress.com/2008/11/25/the-effects-of-counter-terrorism-legislation-on-freedom-of-
speech-in-europe/, 19 Ekim 2009 



 310

                                                    SONUÇ 

 

 
  Küresel nitelikteki bir sorun olan terörizmin uluslararası hukukta tanımlanması, 

uzun zamandan beri tartışılmakta olan bir konudur. Ancak yarattığı etki ve sonuçlar 

itibariyle sadece ABD’ni değil, tüm uluslararası toplumu etkileyen 11 Eylül 

eylemleri, uluslararası hukukta terörizm tanımının gerekli olup olmadığına ilişkin 

tartışmayı kanımızca sonlandırmıştır.  

 

 Terörizmin genel ve kapsamlı bir tanımının yapılması, terörizmle mücadele 

konusunda devletler arasında işbirliği sağlamak ve insan hak ve özgürlüklerinin 

korunması için gereklidir. Uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı, genel ve 

kapsamlı bir tanım, terörizmle mücadele gerekçesiyle, insan hakları ihlallerinin 

küresel düzeyde meşrulaştırma çabasının da önüne geçecektir. Tüm uluslararası 

toplumu ilgilendiren bir soruna verilecek hukuksal yanıt da uluslararası nitelikte 

olmalıdır. Bu nedenle, BM çerçevesinde görüşülmekte olan, terörizmin önlenmesi 

konusundaki kapsamlı taslak sözleşme büyük bir öneme sahiptir. 

 

  Tanımın yapılmasının gerekliliği açık olmakla birlikte, BM çerçevesinde hazırlanan 

genel ve kapsamlı terörizm sözleşmesi üzerinde devletler uzlaşmaya 

varamamaktadır. 11 Eylül terör eylemlerinin üzerinden dokuz yıl geçmesine rağmen, 

hala tanım üzerinde uzlaşılamaması, terörizmle mücadelenin normatif  boyutunda- 

bazı bölgesel sözleşmeler dışında- büyük bir ilerleme kaydedilmediğini 

göstermektedir.  

 

    Uzlaşılamayan konular, self-determinasyon hakkına sahip olan ulusal kurtuluş 

hareketlerinin, tanım kapsamı dışında bırakılıp bırakılmaması ve  bir devletin askeri 

kuvvetlerinin, resmi görevlerini ifa ederken gerçekleştirdikleri eylemlerin veya daha 

genel olarak ifade edilirse, devlet terörizminin, tanım kapsamına dahil edilip 

edilmemesidir. Koordinatör, kapsamlı bir terörizm sözleşmesi hazırlama sürecinin, 

sonu gelmeyen veya bütünüyle yeniden başlatılabilecek bir süreç olarak 
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değerlendirilmemesi gerektiğini hatırlatma ihtiyacı duymuştur. Dolayısıyla 11 Eylül 

sonrası dönemde, terörizmin tanımlanması  sorununun çözümünde önemli bir 

ilerleme kaydedildiğini söylemek mümkün gözükmemektedir. 

 

   11  Eylül terör eylemlerinden sonra ABD tarafından başlatılan « teröre karşı 

savaş » döneminde, silahlı saldırı kavramı ile  terör eylemi arasındaki ilişki 

muğlaklaşmıştır. 11 Eylül eylemlerinden sonra, silahlı saldırı kavramının ve 

dolayısıyla meşru müdafaa hakkının geniş yorumlanması gerektiği ileri sürülmüştür. 

Terörist eylemler ile silahlı saldırı arasındaki ilişkinin belirlenmesindeki yargısal 

ölçüt, UAD’nın Nikaragua Kararı’nda ortaya konmuştur. Bu kararda ortaya konan 

ölçü ve etki testi, 11 Eylül öncesinde de tartışmaların odağı olmuştur.  

 

 11 Eylül sonrasında, devletlerin büyük bir bölümü ve NATO, OAS  gibi örgütler, bu 

terör eylemlerini, BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında bir silahlı saldırı olarak 

değerlendirmiştir. Dolayısıyla bu yaklaşım, Nikaragua kararında ortaya konan silahlı 

saldırı tanımında bir değişimin gerçekleşip gerçekleşmediği sorusunu gündeme 

getirmiştir. 11 Eylül eylemleri, silahlı saldırı  tanımının rationae materiae, rationae 

personae ve rationae temporis bakımından sorgulanmasını zorunlu kılmıştır.  

 

 Gerek doktrin gerekse bazı uluslararası örgütlerin yaklaşımı incelendiğinde, 11 

Eylül eylemlerinden sonra, terörist eylemlerin silahlı saldırı oluşturabilmesi için 

gerekli olan ölçü ve etki testinin öngördüğü ağırlık/yoğunluk koşulunun 

belirleyicileri olarak, iki faktörün ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan ilki, 

terörist eylemler nedeniyle devletin uğradığı zararın ciddiliği; diğeri ise terörist 

eylemlerinin devamlılığıdır. 

 

Terörist eylemlerin devamlılığı kriteri, doktrinde daha önce de varolan, olayların 

toplamı teorisine dayanmaktadır. Divan’ın Nikaragua Kararı’nda ortaya koymuş 

olduğu kümülatif etkiye ilişkin yaklaşımının, daha sonraki  kararlarında  da teyit 

edildiğini söylemek mümkündür. 11 Eylül sonrasında kümülatif etki kriteri, silahlı 

saldırının konu bakımından kapsamının (ratione materiae) belirlenmesinde önem 

kazanan bir kriter olmakla birlikte, içeriğinin daha fazla aydınlatılması şarttır. 
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Nikaragua Kararı’nda bildirilen, kuvvet kullanımının ağır/ciddi biçimleri ile daha az 

ağır/ciddi biçimleri arasında konulan ayrım ise daha sonraki Divan kararlarında da  

korunmuştur. Kanımızca Uluslararası Adalet Divanı kararlarından, silahlı saldırının 

konu bakımından kapsamına ilişkin Nikaragua kararındaki ölçütün -silahlı saldırıya 

ilişkin benimsenen dar yorumun- değiştiğine dair bir sonuca varılamamaktadır.   

 

   11 Eylül eylemlerinin, bugüne kadar, geleneksel olarak, sadece devletlerle sınırlı 

tutulan, silahlı saldırı kavramının kişi/aktör bakımından kapsamını (ratione 

personae), devlet dışı aktörleri de kapsayacak şekilde genişlettiği ileri sürülmüştür. 

Bununla birlikte UAD, İşgal Edilen Filistin Toprakları’nda bir Duvar İnşasının 

Hukuki Sonuçlarına Dair Danışma Görüşü’nde, Şart’ın 51. maddesinin, bir devletten 

diğer bir devlete karşı bir  silahlı saldırı durumunda doğal olan meşru müdafaa 

hakkınının varlığını tanıdığını bildirmiştir.  

 

 Kararda, bir devletten diğer bir devlete karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı 

durumunda meşru müdafaa hakkının öngörülmesi -11 Eylül sonrasında ileri sürülen- 

doğrudan devlet dışı aktörler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılara karşı meşru 

müdafaa hakkının doğabileceğine ilişkin argümanı oldukça zayıflatmıştır. Kararda 

izafe edilme kriterine yer verilmesi, bu argümanın, genel olarak kabul edilmediğini 

işaret etmektedir. 

 

 Doktrindeki  ve muhalefet mütalaalarındaki  tüm kuvvetli eleştirilere rağmen, 

Uluslararası Adalet Divanı kararlarından, silahlı saldırı için devlet dışı aktörlerin 

eylemlerinin devlete izafe edilmesine gerek olmadığı argümanını destekleyen bir 

sonuca ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla Divan’ın, silahlı saldırının kişi/aktör 

bakımından kapsamına ilişkin Nikaragua Kararı’nda benimsediği yaklaşımı hala 

koruduğunu söylemek mümkündür. 

 

    11 Eylül 2001 tarihi terör eylemlerinden sonra ABD, Ulusal Strateji Belgesi’nde 

ortaya koyduğu, önleyici savaş doktrinini (doctrine of preventive war) benimsemiştir. 

Sezgisel meşru müdafaa hakkı, (preemptive self defense) vukuu muhakkak bir silahlı 

saldırıya bağlıyken ; önleyici savaş doktrininde, meşru müdafaa için vukuu 
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muhtemel bir tehdit yeterli olmaktadır, Ancak her ikisinin de ortak noktası, meşru 

müdafaa için gerçekleşen/vuku bulan, fiili bir silahlı saldırıyı talep etmemeleridir. 

 

 11 Eylül eylemlerinden sonra, vukuu muhakkak bir silahlı saldırı  karşısında sezgisel 

meşru müdafaa hakkınının doğabileceği argümanı meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. 

BM Genel Sekreteri, « Herkes için Kalkınmaya, Güvenliğe ve İnsan Haklarına 

Doğru Daha Geniş Özgürlük » başlığını taşıyan 2005 tarihli raporunda, sezgisel 

(preemptive) ve önleyici (preventive) meşru müdafaa konusunda üye devletlerin 

uzlaşamadığını belirtmiştir.  

 

 Ancak, BM Şartı’nın 51. maddesinin çok yakında gerçekleşecek/vukuu muhakkak 

tehditleri (imminent threat) kapsadığını belirterek, sezgisel meşru müdafaa hakkının 

(preemptive self defense) varlığını tanımıştır. Gizli/vukuu muhtemel saldırı tehditi 

karşısında ise BM Şartı’nın, Güvenlik Konseyi’ne, uluslararası barış ve güvenliği 

muhafaza etmesi için silahlı kuvvet kullanma yetkisi verdiğini belirtmiştir. 

 

 Kanımızca, silahlı saldırı kavramının zaman bakımından kapsamı (ratione temporis) 

açıkça belirlenmedikçe -vukuu muhtemel veya vukuu muhakkak saldırının  niteliği 

aydınlatılmadıkça- sezgisel meşru müdafaa hakkının kabulü, uygulamada, devletler 

arasında şiddeti arttırıcı bir sonuca yol açacaktır. Uluslararası barış ve güvenliği tesis 

etmek yerine, devletlerin karşılıklı kuvvet kullanımını arttırarak, bir şiddet sarmalının 

doğmasına sebep olabilecektir.  

 

Nikaragua Kararı’nda, daha düşük bir kuvvet kullanımı ile silahlı saldırı arasında bir 

ayrıma gidilmiştir. Bu ayrımın -sezgisel meşru müdafaa doktrininde öngörüldüğü 

üzere- vuku bulan/fiili bir silahlı saldırının olmadığı bir durumda, nasıl tespit 

edileceği ise belirsizdir. Henüz başlatılmamış/gerçekleşmemiş bir kuvvet kullanımı 

karşısında, orantılı bir güç kullanmanın nasıl gerçekleşeceği de bilinmemektedir. Bu 

nedenle bu argüman, birçok hukuki soruyu yanıtsız bırakmaktadır. 

 

 11 Eylül terör eylemlerinden sonra, terörist eylemler nedeniyle devletin 

sorumluluğunun doğmasına ilişkin ölçütte de bir değişimin gerçekleştiği ileri 
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sürülmüştür. Nikaragua Kararı’nda, Divan, ABD’nin, Kontraların finansmanına, 

örgütlenmesine, eğitilmesine, desteklenmesi ve teçhiz edilmesine yardım etmiş 

olduğunu kabul etmiştir. Ancak bu yardımın, Kontraların eylemlerini ABD’ne izafe 

etmek için yeterli olmadığı görüşüne varmıştır. Kişi veya kişi gruplarının 

eylemlerinin bir devlete izafe edilmesi için gerekli olan ölçüt  olarak da  ‘etkili 

denetim  ölçütü’  benimsenmiştir. Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Temyiz Dairesi ise Prosecutor v. Tadic Kararı’nda, UAD’nın Nikaragua 

Kararı’nda izafe etmeye ilişkin olarak koyduğu bu yüksek eşik yerine, ‘bütünsel 

denetim ölçütünü’ kabul etmiştir.  

 

 11 Eylül eylemlerinden sonra ise ABD,  tüm bu yargısal ölçütleri dikkate almadan, 

El Kaide Örgütü’nün eylemlerinden de facto Taliban Hükümeti’ni sorumlu tutarak, 

Afganistan’a karşı askeri harekat gerçekleştirmiştir. ABD’nin benimsediği 

barındırma ve  destekleme doktrini çerçevesinde, bir devlet yalnızca terörist 

eylemleri tolere etmesi sebebiyle, bir silahlı saldırı gerçekleştirmiş sayılmaktadır. 

Dolayısıyla bu doktrin, herhangi bir yargısal ölçütü esas almaksızın, devletlerin, tek 

taraflı değerlendirmelerine dayanarak silahlı kuvvet kullanabilmelerine yol 

açmaktadır. Bu durumun da uluslararası barış ve güvenliği bozucu bir etkiye sahip 

olacağı açıktır. 

 

  11 Eylül sonrasında etkin denetim yerine, bütünsel denetim ölçütünün 

benimsenmesi gerektiği veya barındırma ve destekleme doktrininin kabul edilmesi 

gerektiği öne sürülmüştür. Ancak Divan, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve 

Cezalandırılmasına Dair Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin Bosna Hersek Sırbistan 

Karadağ’a Karşı kararında, Nikaragua Kararı’nda ortaya koyduğu etkin denetim 

testini benimsemiştir. Dolayısıyla izafe rejiminin esnekleştirilmesine ilişkin tüm 

argümanlara rağmen, Divan, 11 Eylül sonrasında da etkili denetim ölçütünü 

korumaktadır. 

 

UAD, Nikaragua Kararında, silahlı saldırı oluşturan eylemlerin niteliği konusunda 

artık bir genel uzlaşmanın var olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte karara ilişkin 

tartışmalar, silahlı saldırının tanımı konusunda hala bir uzlaşının sağlanamadığını 
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ortaya koymuştur. Ne yazık ki aynı tespit, bir kavram kargaşası dönemi olan 11 Eylül 

sonrası için de geçerlidir. 11 Eylül sonrasında da  silahlı saldırı kavramının tanımının 

açıklığa kavuştuğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle BM’e üye devletler, 

silahlı saldırı tanımı üzerinde çalışmaya başlamalıdır. Aynı zamanda kolektif 

güvenlik sisteminin marjinalleştirilmemesi için de BM’in reformu çalışmalarına 

ağırlık verilmelidir. 

 

  11 Eylül sonrası ‘teröre karşı savaş’ döneminde, uluslararası insan hakları 

hukukunda koruma altına alınan bazı hak ve özgürlükler ihlal edilmiştir. Güvenliği 

sağlama gerekçesiyle insan hakları ihlalleri meşrulaştırmaya çalışılmıştır. 11 

Eylül’den sonra ABD’nin ilan ettiği teröre karşı savaş çerçevesinde, Cenevre 

Sözleşmesi uyarınca muharip olan birçok kişi, uluslararası insancıl hukukun 

kendilerine tanıdığı korumadan faydalanamamıştır. Bu kişilere III. Cenevre 

Sözleşmesi uyarınca savaş tutsağı statüsü verilmemiştir. ABD Yönetimi bu kişileri 

hukuk dışı savaşçı olarak nitelendirmiş ; mahkemeler yerine, askeri komisyonlarda 

yargılamıştır.   

 

 ABD, bazı kişilerin, III. ve IV. Cenevre sözleşmesi kapsamında korunan kategoriler 

dışında kaldığı öne sürmüştür. Bunun doğruluğu kabul edilse dahi, bu kişiler, 

uluslararası teamülü yansıtan Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 3. maddesinde 

öngörülen haklara sahiptir. Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 3. maddesinde 

düzenlenen haklar, hem insancıl hukuk hem de insan hakları hukukunun karşılıklı 

etkileşim alanını oluşturmaktadır.949 

 

   Guantanamo’da tutulan yabancı devlet vatandaşlarının habeas corpus ve adil 

yargılanma hakları ihlal edilmiştir. Askeri komisyonlar Cenevre Sözleşmelerinin 

ortak 3. maddesinde öngörüldüğü üzere, usulüne uygun olarak oluşturulmuş bir 

mahkeme değildir. Zorlu bir hukuki mücadelenin sonucunda, ABD Yüksek 

Mahkemesi, Boumedine Kararında, Guantanamo’da gözaltında tutulan ABD 

                                                 
949 Jaques Merant, “Droit humanitaire et droits de l’homme: spécificités et convergences”, RIRC, 
1993, p.93: Aktaran Öktem,op.cit., p.137 
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vatandaşı olmayan tutukluların, ABD Anayasası’nda öngörülen habeas corpus 

hakkına sahip olduğuna karar vermiştir.  

 

Askeri komisyonlara ilişkin usullerin hukuka aykırılığı gerek BM özel raportörü 

gerekse diğer insan hakları kuruluşları tarafından bildirilmiştir. Başkan Obama’nın 

göreve gelmesiyle ilan edilen kural değişiklikleri de bu durumun, ABD’nin yeni 

yönetimi tarafından da kabul edildiğini ortaya koymaktadır. 

 

 BM uzmanlarının, Guantanamo Körfezi’nde gözaltında tutulan kişilerin durumuna 

ilişkin hazırladığı raporda, bu kişilere, işkence oluşturabilen sorgulama tekniklerinin 

uygulandığı bildirilmiştir. ABD’nin yeni yönetimi tarafından, kısmen sansürlenerek 

açıklanan resmi belgeler de, terör şüphelilerinin bu tür muamelelere maruz kaldığını 

açıkça ortaya koymaktadır. 

 

  Başkan Obama tarafından, ‘yakın dönem Amerikan tarihinin karanlık ve acı verici 

bir bölümü’ olarak tarif edilen, teröre karşı savaş döneminin, gerçekten sona 

erebilmesi için  insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması 

şarttır. 

 

11 Eylül sonrasında bazı devletlerin uluslararası insan hakları hukukunda güvence 

altına alınan, iade etmeme/geri göndermeme ya da sınırdışı etmeme ilkesini ihlal 

ettiği gözlemlenmektedir. İHAS’ne taraf olan bazı devletler, terörizm tehditi 

karşısında, bireyin hakları ile toplumun güvenliği/kolektif güvenlik arasında yeni bir 

dengenin kurulması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Bununla birlikte İHAM, bireyin, 

geri gönderildiği takdirde maruz kalabileceği zarar riski ile geri gönderilmediği 

takdirde topluma oluşturacağı tehlikeyi karşılaştırmayı temel alan argümanı 

reddetmiştir.  

 

 BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca isimleri yaptırım istesine dahil edilen gerçek 

ve tüzel kişilerin, etkili bir hukuk yoluna başvurma hakları ve adil yargılanma hakları 

da ihlal edilmiştir. Devletlerin yanı sıra, uluslararası ve ulus-üstü örgütler de 

terörizmle mücadele ederken, insan hak ve özgürlüklerine riayet etmeli ve insan 
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hakları hukukuna uygun usul ve mekanizmaları geliştirmelidir. Bunun yanı sıra BM 

raportörlerinin raporlarında gözlemlendiği üzere, terörizmle mücadele, ifade 

hürriyetini hukuka aykırı biçimde  sınırlandırma çabalarının  meşrulaştırma gerekçesi 

olmamalıdır. 

 

  Güvenlik ve özgürlük kavramlarını, birbirlerinin alternatifi olarak sunan bir 

yaklaşımın kabulü, en az terörizm ve teröristler kadar  tehlikelidir. Dolayısıyla  

terörizme verilecek yanıt da  insan hak ve özgürlükleri ile çelişmemelidir. 
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