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Sunuş 
 

Bu kitapçık, Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan Küresel Kamu Hukuku Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (kısa adıyla – KÜREMER) ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş 

birliğiyle 19 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi formatta düzenlenen konferansta sunulan 

tebliğlerin gözden geçirilmiş metinlerini bir araya getirmektedir. Konferansta sözlü olarak 

yapılan sunumlar konuşma sahiplerince yazılı hale getirilmiş, hem hakem denetiminden hem 

de editoryal denetimden geçtikten sonra, yine yazarların nihai oluruna istinaden bu kitapçıkta 

yayımlanmıştır. 

 

KÜREMER globalleşmenin kamu hukukuna etkilerini araştıran uzman araştırmacıları 

bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, kamu hukukunun klasik alanları olan Anayasa 

Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Çevre Hukuku, Uluslararası 

Hukuk gibi alanlarda çalışan araştırma kadrosuna ev sahipliği yapmaktadır. Keza, Avrupa 

Kamu Hukuku, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk Tarihi, Siyaset Bilimi ve 

Globalleşme, Kamu Hukuku Sosyolojisi ve Felsefesi gibi alanlarda çalışan araştırmacılar da 

yine merkezimiz bünyesindedir. KÜREMER, küresel kamu hukukunun her boyutu ve alt alanı 

ile ilgili disiplinlerarası duvarları aşan araştırmalar yapar ve bu araştırmaları destekler; 

Üniversiteler, kamu görevlileri, yargı kurumları ve sivil toplum arasında iş birliğini arttırma 

amacını güder.  

 

Uluslararası Kolokyum serimiz, toplantı ve seminerlerimiz ve uzman katılımcıların 

güncel ve temel küresel kamu hukuku sorunlarına eğildiği akademik bloğumuz ile 

araştırmacılara kariyerlerinin tüm aşamalarında canlı ve sürekli sorgulayan bir araştırma ortamı 

sunmayı hedefler.  

 

Merkezimizin çalışmalarına https://kuremer.ku.edu.tr/ adresinden ulaşmanız 

mümkündür. 

 

Bu yayına konu webinar’ın başlığı “Uluslararası Hukuk Kuralları Işığında Rusya-

Ukrayna Krizi”dir. Şüphesiz, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri güç kullanımı, uluslararası 

hukuk açısından birçok sorunu ortaya koymuştur. Mesela kuvvet kullanma yasağı ve bu yasağın 

istisnası olarak öne sürülebilecek argümanlar; Rusya’ya (ve bu arada Rus vatandaşlarına) karşı 

başvurulabilecek meşru karşı önlemler meselesi; uluslararası hukuka aykırı eylemden ötürü 
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devletlerin hukuki sorumluluğu ve bunun işletilmesi, yine bu bağlamda Rusya’ya karşı 

başvurulabilecek  (yargı yolu gibi) hukuki çareler; silahlı çatışma sırasında işlenen insancıl 

hukuk ihlalleri nedeniyle insan hakları hukukundan doğan sorumluluk; uluslararası hukuk 

kurallarını ihlal eden bireylerin uluslararası alandaki bireysel cezai sorumluluğu meselesi akla 

gelen bazı konulardır.  

 

Bu yayına konu etkinlikte, zaman sınırı nedeniyle, yukarıdaki meselelerden sadece 

sınırlı bir kısmı ele alınmıştır. Uluslararası suçların ve Uluslararası Ceza Divanı’nın yargı 

yetkisinin tartışıldığı müstakil bir konferansı KÜREMER bünyesinde ileride ayrıca 

düzenlemeyi de arzu etmekteyiz.  

 

Rusya-Ukrayna krizi bağlamında uluslararası ceza hukukuna temas eden kısa bir 

değerlendirme yapmak gerekirse, her iki Devlet de bu mahkemeyi kuran uluslararası antlaşma 

olan Roma Statüsü’ne taraf değildirler. Statünün kurduğu sisteme göre (m. 12/2), Statüye taraf 

olan bir devletin ülkesinde veya Statüye taraf bir devletin vatandaşı tarafından işlenen bazı 

suçlar mahkemenin yetkisi kapsamına girer. Bu açıdan bakıldığında, bu iki alternatif koşul da 

gerçekleşmiş değildir.  

 

Diğer bir alternatif olarak, Statünün m. 13/b hükmüne göre, UCD’nin yargı yetkisine 

girdiği düşünülen bir ya da birden fazla suçun işlendiği bir “durum” Birleşmiş Milletler 

Şartı’nın 7. Bölümü çerçevesinde hareket eden BM Güvenlik Konseyi tarafından UCD’ye 

havale edilirse (İng. “referral”), bu durumda m. 12/2’de yer alan şartlar aranmaksızın, UCD’nin 

BM üyesi her bir Devletin vatandaşı tarafından ya da ülkesi üzerinde işlenen suçlar açısından 

yargı yetkisi olacaktır. Ne var ki, böyle bir “havale” kararının BM Güvenlik Konseyi tarafından 

alınması fiilen imkansızdır çünkü bu karar BM Şartı 27. maddesi anlamında “esasa dair” bir 

meseleye ilişkindir ve bu nedenle de Konseyin daimi üyelerinin – ve bu arada Rusya 

Federasyonu’nun – bu konuda “veto” yetkisi vardır. Diğer bir deyişle, bu konudaki bir karara 

Rusya’nın olumsuz oy vermesi, diğer 14 Konsey Üyesi olumlu oy verse bile, kararın alınmasına 

engel olacaktır. 

 

Fakat UCD’nin - en azından kısmi olarak - devreye girmesini mümkün kılan son bir 

alternatif daha vardır. Statü’nün 12/3. maddesi olaysal bazlı ve “ad hoc” bir yetki tanıma 

mekanizması öngörmüştür: Statüye taraf olmayan herhangi bir devlet de, kendi ülkesi üzerinde 

ya da kendi vatandaşları tarafından işlenilen suçlar açısından mahkemenin yargı yetkisini kabul 
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edebilecektir. İşte, Roma Statüsü’ne taraf olmayan Ukrayna, Statü’nün 12/3. maddesinin 

verdiği yetkiye dayanarak kendi ülkesi üzerinde işlenmiş olabilecek ve UCD’nin madde 

bakımından yargı yetkisine (yani görevine) giren suçlar bakımından UCD’nin yargı yetkisini 

ad hoc bazda tanıdığını anılan mahkemeye iki ayrı defa bildirmiştir. Bizi ilgilendiren beyan, 21 

Kasım 2013- 22 Şubat 2014 tarihleri arasında işlenmiş olabilecek suçlara dair yargı yetkisini 

kabul beyanını süre olarak 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren işlenmesine devam edilen suçlara 

teşmil eden 2015 tarihli ikinci beyandır.  

 

UCD Başsavcısı Khan 28 Şubat 2022 tarihinde yaptığı açıklamada insanlığa karşı suçlar 

ve savaş suçları iddiaları bakımından soruşturma açacağını duyurmuş ve çatışmanın yakın 

zamanda genişlemesi karşısında, Ukrayna’nın ülkesi dahilinde çatışmanın herhangi bir 

tarafınca işlenmiş olabilecek yeni suçların da bu soruşturma tarafından kapsanmasını murad 

ettiğini ifade etmiştir. Nihayet, 1-2 Mart 2022 tarihlerinde çok sayıda Statüye taraf devlet, Statü 

m. 14’ün verdiği yetkiye dayanarak “devlet başvurusu” yapmak yoluna gitmişlerdir. Zira, 

Statüye taraf olan devletler, kendilerini doğrudan ilgilendirmeyen ve mahkemenin yargı 

yetkisine giren suçları da Savcılığa ihbar etmeleri ve bunların soruşturulmasını istemeleri 

mümkündür (Statü m. 14/1). Başsavcı bu çerçevede 2 Mart 2022 tarihinde soruşturma 

başlattığını duyurmuştur ve başvuruların kapsamını değerlendirmek suretiyle, 21 Kasım 

2013’ten sonra Ukrayna ülkesinin herhangi bir kısmı üzerinde herhangi bir kimse tarafından 

geçmişte veya halihazırda işlenen herhangi bir soykırım, insanlığa karşı suç ya da savaş suçu 

fiilinin soruşturma kapsamında olduğunu ifade etmiştir. Soruşturma sürmektedir.  

 

Böylece, Ukrayna’nın ülkesi üzerinde işlenmiş olabilecek soykırım, insanlığa karşı suç 

ve savaş suçları iddiaları, faillerin vatandaşlığı ne olursa olsun, UCD tarafından artık 

soruşturulmaktadır. Çatışmaya taraf olanlardan hangilerinin yine hangi isnad ile itham edilmesi 

gerektiğini takdir ve tayin edecek olan, Savcıdır. Buna karşılık, Rusya Federasyonu 

vatandaşları tarafından kendi ülke sınırları içerisinde işlemiş olabilecekleri suçlar bakımından 

UCD’nin yetkisi yoktur. 

 

Öte yandan, 17 Temmuz 2018 tarihinden itibaren, UCD’nin yargı yetkisi saldırı suçu 

bakımından da mevcuttur. Ne var ki, Statü’nün 15bis ve devamı hükümlerinde getirilen sistem 

karşısında, Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun Statüye (ve – haliyle – saldırı suçuna dair 

değişiklik getiren düzenlemelere) taraf olmamaları sebebiyle, Rusya Federasyonu’nca 

Ukrayna’ya karşı işlendiği iddia edilen saldırı suçu açısından UCD’nin yargı yetkisi yoktur.  
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Bu durum karşısında, Rusya tarafından işlendiği iddia edilen saldırı suçunu 

yargılayabilecek yeni bir yargısal merciin kurulmasına ve bunun yöntemine dair siyasi ve 

hukuki tartışmalar Şubat 2023 itibariyle süregelmektedir.  

 

Böyle bir mahkeme kurulsa bile, Devlet Başkanı Putin’in yargılanması önünde önemli 

bir hukuki engel olarak “kişisel (ratione personae) bağışıklık” kurumu gündeme gelecektir. 

Bilindiği üzere, örfi uluslararası hukuk gereği, çok sınırlı sayıda bazı üst düzey devlet 

görevlileri, görevleri devam ettiği müddetçe, başka bir devletin mahkemelerinde 

yargılanamazlar. Bu bağışıklığın suçun niteliği bakımından bir istisnası olmadığı ve uluslararası 

suçları da kapsadığı kesindir. Doktrin, devlet uygulaması ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) 

içtihadı bu hususta örtüşmektedir. Buna karşılık, bu bağışıklığın uluslararası mahkemeler 

nezdinde öne sürülüp sürülemeyeceği tartışmalıdır; UCD içtihadında da bu mesele çok ciddi 

görüş ayrılıklarına yol açmıştır. Bu soruya olumsuz yanıt veren bir uluslararası ceza mahkemesi 

içtihadına rağmen (Sierra Leone Özel Mahkemesi İstinaf Dairesi’nin 31.5.2004 tarihli kararı), 

uluslararası doktrinde baskın olan görüşe göre, bu sorunun yanıtı olumludur. Kaldı ki, 

uluslararası mahkeme nezdinde kişisel bağışıklığın öne sürülemeyeceği savunulsa bile, bundan 

yararlanan bir devlet başkanını yakalayacak ve uluslararası mercie teslim edecek olan 

devletlerin bu işlemlere engel olan kişisel bağışıklık engelini nasıl aşacakları da ayrı bir 

sorundur! İlgili Devletin bu bağışıklıktan feragat etmesi mümkün olsa da, Rusya’nın bunu 

yapmayacağı açıktır. Belki Güvenlik Konseyi kararıyla meselenin böyle bir özel uluslararası 

mahkemeye havale edilmesi ve bu mahkemenin kurucu antlaşmasında kişisel bağışıklıkların 

tanınmaması durumunda, BM Şartı 27. maddesi uyarınca, bu kararın tüm BM üyesi devletler 

(ve bu arada Rusya) açısından bağlayıcı olduğu savunulabilirdi. Fakat Rusya’nın veto yetkisi 

nedeniyle böyle bir kararın alınamayacağı yukarıda belirtilmişti. Bu durumda, uluslararası 

antlaşma ya da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla bu bağışıklığın kaldırılıp 

kaldırılamayacağı tartışılmaktadır. Bu son hususta olumlu görüş beyan edenler olsa da, pozitif 

uluslararası hukuk açısından aksine yanıt vermenin mümkün olduğu rahatlıkla iddia edilebilir.  

 

Kişisel bağışıklığa ilişkin bu tartışmalar sırf Putin açısından değer taşımamaktadır. Zira 

Uluslararası Adalet Divanı’nın “11 Nisan 2000 tarihli Tutuklama Müzekkeresine Dair Dava” 

(Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Belçika) sonucunda verdiği 14.2.2002 tarihli karar ışığında, 

bu kişisel bağışıklığın sadece Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı ve Dışişleri Bakanı açısından 

mı geçerli olduğu (klasik görüş) yoksa diğer bazı üst düzey devlet görevlilerini de mi kapsadığı 

(karar bunu düşündürmektedir) tartışmalı hale gelmiştir. 



9 
 

Keza, özel bir uluslararası mahkeme kurulması durumunda fonksiyonel (ratione 

materiae) bağışıklık konusu da tartışılacaktır. Bilindiği üzere, örfi uluslararası hukuk gereği, 

devlet adına işlenen bazı “resmi fiiller” açısından bunu işleyen gerçek kişiyi bireysel olarak 

sorumlu tutmak ve başka devletlerin mahkemelerinde yargılamak mümkün değildir. Buradaki 

tartışma, uluslararası suçların da bu kapsamda olup olmadığıdır. Doktrinde uluslararası suçların 

bu bağışıklığın bir istisnasını teşkil ettiği görüşü sıklıkla savunulsa da, aksi görüşü savunan 

önemli yazarlar olduğu gibi, UAD’nin de aksini düşündüren kararları (mesela Almanya’nın 

İtalya’ya karşı açtığı ve haklı bulunduğu 3.2.2012 tarihli Devletin Yargısal Bağışıklıkları 

Davası) vardır. Buradaki ikinci bir tartışma da yukarıdaki minvalde olacaktır: fonksiyonel 

bağışıklığın uluslararası mahkemeler nezdinde öne sürülemeyeceğine dair örfi bir uluslararası 

hukuk kuralının geliştiği ve artık mevcut olduğu söylenebilir mi? Bu soruya doktrinde olumlu 

yanıt verenler olduğu gibi, aksini iddia edenler de mevcuttur. Eğer hem aksi görüş hem de 

uluslararası suçların fonksiyonel bağışıklığın konu bakımından istisnasını teşkil etmediği kabul 

edilir ise, o zaman fonksiyonel bağışıklık engeli nasıl aşılacaktır? Rusya Federasyonu’nun tarafı 

olmadığı bir uluslararası antlaşma ya da olumlu oy vermediği bir Genel Kurul kararıyla bunu 

sağlamak mümkün müdür? Bütün bu hususlar tartışılagelmektedir.  

 

Öte yandan, saldırı suçu açısından bu olaya özgü bir özel mahkeme kurma fikrini siyasi 

ve pratik çeşitli gerekçelerle tenkit edenler de mevcuttur. Her olay için ayrı bir mahkeme 

kurmanın uluslararası hukukta bir parçalanmaya ve çelişkili kararlara neden olma riski, 

uluslararası adaletin siyasi konjonktüre göre “seçici” (selective) ve ayrımcı bir bazda işlemesi 

gibi bilinen argümanlar yine gündeme gelmektedir. Keza, velev ki bu mahkeme kuruldu, 

Rusya’nın iş birliği olmaksızın nasıl etkili olabileceği ve özellikle de – çok ciddi başka krizlere 

yol açmaksızın – şüphelileri nasıl ele geçirebileceği de sorulmaktadır. Ukrayna halkının adaleti 

sağlamak için saf uluslararası bir organın değil de, ulusal unsurların da içerisinde yer aldığı 

karma bir adalet organının kurulmasını istediğini de kamuoyu anketleri göstermektedir. 

 

Görüldüğü gibi, Rusya- Ukrayna krizi, uluslararası hukuk ve uluslararası ceza hukuku 

bağlamında zaten mevcut olan bazı kritik tartışmaları yeniden canlandırmış ve bunlara bazı yeni 

sorular eklemiştir. 

 

Son olarak, 19 Mayıs 2022 tarihli etkinliğin başlığı hakkında da bazı bilgileri aktarmak 

gerekir. Etkinliği başlığında “kriz” kelimesinin kullanılması ya da “saldırı, işgal, silahlı 

çatışma” gibi ibarelerin kullanılmaması ilk başta yadırganabilir. Hemen ifade edeyim ki, başlık 
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özellikle genel ve nötr tutulmuştur. Mesela, “işgal” veya “saldırı” gibi ibareler kullanılmamıştır 

zira bunlar hukuki birer terimdir ve fiilin hukuki nitelendirmesini yapmak işi 

konuşmacılarımıza bırakılmıştır. Kaldı ki “savaş” veya “silahlı çatışma” gibi terimler de 

kuvvete başvurmanın hukuka aykırı olup olmadığı konusunda tek başına bir yargı 

belirtmemekte ve şayet jus ad bellum’a aykırı davranışlar varsa, kimin bundan sorumlu 

olduğunu ifade etmemektedir. Bütün bu görevler konuşmacılara aittir.  

 

Bu vesileyle, son derece yoğun programlarına rağmen, bir tatil gününde vaktini ayırarak 

etkinliğimize katılan konuşmacılarımıza en derin şükranlarımızı arz etmek isterim. Kıymetli 

katkıları bize mutluluk ve şeref vermiştir.  

 

Yayınımızın okuyucuya faydalı olmasını dilerim.  

 

R. Murat ÖNOK (KÜREMER Müdürü) 

27.02.2023, İstanbul 
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Hukuk Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesidir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
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babasıdır. 
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Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağı Açısından Rusya’nın Askeri 
Operasyonlarının Değerlendirilmesi 

 
Doç. Dr. Hakan Hakkı Erkiner 

 

Değerli Murat Hocam, aranızda bulunmaktan şeref duyuyorum. Davetiniz için çok 

teşekkür ederim. Kıymetli meslektaşlarımla ve değerli hocalarımla beraber olmaktan ve 

dinleyerek ben de onlardan istifade edeceğim için ayrıca mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum, 

kıymetli dinleyicilere de öğrencilere de çok teşekkür ediyorum. 

Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağı Açısından Rusya’nın Askeri 

Operasyonlarının Değerlendirilmesi başlıklı bildiriye kuvvet kullanma yasağının açıklanması 

ile başlamak uygundur. İncelenen olgunun öncelikle bir kriz olduğu tespitine iştirak edilmelidir; 

nitekim diğer bütün kavramlar hukuki kavramlardır ve onların teşhis ve tespit edilmesi bir 

hukuki muhakemeyi gerektirir. Öyleyse ancak belirtilen bu muhakeme yapıldıktan sonra 

mevcut kriz hakkında uluslararası hukuk bakımından bir nitelendirme yapılmalı ve hukuki 

etiket belirlenmelidir. Zaten bu etkinliğin gayelerinden bir tanesi de onu ortaya koyabilmektir. 

Dolayısıyla peşinen etiketi yapıştırmaktansa bir tahlil neticesinde saptamada bulunabilmek 

daha doğrudur. BM Antlaşmasının 2. maddesinin 4. fıkrası da kuvvet kullanmak yasaktır diyor. 

Başkaca – normatif dahi - bir etiketi peşinen yapıştırmıyor. O bakımdan önce hukuku ortaya 

koymak lazımdır çünkü uluslararası ilişkiler başka bir disiplin, uluslararası hukuk ise normatif 

bir disiplindir. Uluslararası hukuk önce bir bilimdir ve uluslararası ilişkilerde yaşanan hayat 

gerçeğini bir hukuki sisteme kavuşturur. Sonra uluslararası hukuk bir dildir. Bildirinin 

başlığında belirtilen olgunun incelenmesinde olduğu gibi, uluslararası hukuk hayatın içinde 

yaşanan olayların hukuk diline tercüme edilmesine, diyalogla insanlar arasında problemin 

hukuki bakımdan ne olduğunun aktarılmasına hizmet eden bir dildir. En sonunda da uluslararası 

hukuk, hukuk olarak şüphesiz bir zanaattır, hukuka aykırılığın hukuka uygun hale getirilmesini 

uluslararası ilişkilerde gaye edinen bir zanaattır. 

Buradan başlayarak uluslararası ilişkileri yöneten bir normatif, diğer ifade ile maddi 

yaptırımlı kurallar bütünü olan, bir hukuk düzeni olan uluslararası hukukta şöyle bir 

kategorizasyon ile başlayayım. Zeynep Hocamla bizim müşterek konularımızdan bir tanesi 

şüphesiz uluslararası sorumluluk hukuku ve çok kıymetli çalışmaları var Türkiye’de kendisinin 

de. O yüzden biz şu müşterekte kendisiyle buluşuyoruz, uluslararası hukuk kuralları iki kümeye 

ayrılabilir. Bunlardan bir tanesi yükümlülük getiren bütün bir kurallar kümesidir, diğeri de bu 
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birinci kümedeki yükümlülükler ihlal edildiğinde devreye girecek sorumluluğa ilişkin kurallar 

kümesidir. Öyleyse kuvvet kullanma meselesine ilişkin kurallar kümesinin altında bir alt küme 

tasarlanabilir ve o kümeye uluslararası barış ve güvenlik hukuku kuralları kümesi, denilebilir. 

Bu uluslararası barış ve güvenlik hukuku kuralları kümesinin temel mimarisi uluslararası 

ilişkilerde devletlerin kuvvet kullanma yasağına tabi olmalarıdır.  Yükümlülük yükleyen norm, 

yani birinci kümedeki norm “devletler uluslararası ilişkilerinde kuvvet kullanmayacaklar ve 

kuvvet kullanma tehdidinde de bulunmayacaklar” demektedir. Bu norm “savaş” dememektedir 

çünkü savaş devletler arasında hukuki bir vaziyettir ve savaşma iradesiyle ortaya çıkar. 

Devletlerden en azından birinin savaşma iradesinin, animus belligerendi’sinin mevcudiyetiyle 

savaş hukuki bir durumdur. Ama savaşılmadan da kuvvet kullanılabilir. Hatta bazen de savaş 

durumunda kuvvet kullanılmayabilir. İkinci Dünya Savaşının sonunda Türkiye’nin 

Almanya’ya ilan ettiği savaş örneğinde olduğu gibi, kuvvet kullanılmayabilir. Norm, düşmanlık 

da dememektedir çünkü düşmanlık da başka bir şeydir. Nötr ve alabildiğince geniş çerçeve 

çizmek için kuvvet kullanma demektedir. 

Bu kuvvet kullanma nasıl bir kuvvet kullanmadır? Her şeyden önce ekonomik ve siyasi 

saldırılar bu tarz bir kuvvet kullanmanın konusunu teşkil etmemektedir çünkü devletler 

hukukunda kuralları devletler koyar ve devletlerin uluslararası örf ve adet hukuku kuralları 

itibariyle ekonomik ve siyasi saldırılar bu mimaride zikrettiğimiz BM Antlaşması m. 2/4’teki 

kuvvet kullanma yasağının çerçevesine girmemektedir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki muhtelif kararlar zaman içerisinde uluslararası 

örf ve adet kuralı haline geldiğinden, örfi kuralın maddi ve manevi unsurunun varlığını tespit 

ederek kuralın içeriğini söylüyoruz - bugünün devletler hukukunda vaziyet budur. Öyleyse 

burada kast edilen kuvvet kullanma nedir? Ekonomik ve siyasi saldırılar olmadığına göre silahlı 

saldırıdır. Peki silah nedir? Fiziki yıkım getiren her türlü enstrümandır. Yani isterseniz 

konvansiyonel bir bombayla tesisi işlemez hale getirirsiniz, isterseniz su bastırırsınız, isterseniz 

siber bir harekatla yine tesisi işlemez hale getirebilirsiniz. Bunların hepsi silahtır ve dolayısıyla 

fiziki zarar da yarattığı için bunlar silahlı saldırı olarak nitelendirilir. 

Kuvvet kullanma, silahlı saldırı olduğuna göre ve self determinasyon hakkı içerisinde 

halkların kendi kaderlerini tayin hakkı olduğuna göre, sömürge idaresi altındaki halkların 

bağımsızlık mücadelesi verirken kullandıkları kuvvet acaba BM Antlaşması m. 2/4’e dahil 

midir? Kurtuluş savaşı için sömürge idaresi altındaki halkların verdiği mücadele esnasında 

kullanılan kuvvet m. 2/4’e dahil değildir. Burada kıstas sömürge idaresi altında olmaktır ve 
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uluslararası hukukta sömürge altında yönetilmenin ne demek olduğu bellidir. O yüzden bazı 

terör örgütlerinin self determinasyon iddialarıyla kuvvete başvurduklarında “biz kurtuluş 

mücadelesi veriyoruz” demeleri meseleyi legal hale getirmez. Velev ki self determinasyon için 

mücadele etsin, o esnada da terörizme başvuramaz ve terör eylemlerinde bulunamaz. Kaldı ki 

sömürge idaresi altında bulunmak zaten burada uluslararası hukukta ayrı bir rejimle 

yönetilmeyi gerektirir. 

Buradan hızla devam edelim. Rusya meselesine bağlayacağım. Değerli hocalarımız ve 

dinleyiciler, somut olaya bağlamak beş dakikalık iş. Önemli olan büyük resmi gösterip olayda 

da böyle diyebilmek kanaatimce. Nitekim self determinasyon konusu Rusya - Ukrayna 

meselesinde de söz konusu. Buradan devam ettiğimizde, soykırıma uğramak da self 

determinasyonla bağlantılı çünkü devletlerin toprak bütünlüğünün korunması jus cogens 

niteliktli bir kuraldır, self determinasyon da jus cogens niteliğinde olduğuna göre bu ikisi nasıl 

ahenk içinde bir arada bulunacak? Sömürge idaresinin mevcudiyeti meseleyi ayrıştırıyor. Bir 

de soykırım tatbik edilirse soykırımın mağduru grubun self determinasyon hakkı ya da halkın 

self determinasyon hakkı gündeme gelebiliyor. Yine olayla bağlantılı işin bu tarafı. Kuvvet 

kullanma konusuna devam edersek, uluslararası hukukta az önce ortaya koyduğum çerçeve 

itibariyle, bir yükümlülük yükleyen kurallar bir de sorumlulukla alakalı kurallar var. 

Kuvvet kullanma yasağının istisnası nedir? Devlet ne zaman hukuka uygun şekilde 

kuvvet kullanabilir? 

Burada da bir problemi tespit edelim. O da şöyle, insani müdahale kapsamında son yirmi 

ya da yirmi beş - otuz yılda devletler kuvvet kullandılar. İnsani müdahalede ya da koruma 

sorumluluğunda uğranılan bir saldırı yoktur. Bir devlet ya da doğrudan saldırıya muhatap 

olmayıp kollektif olarak savunma gayesiyle kuvvet de kullansa burada bir saldırı yok. İnsani 

müdahalede bir insani dram vardır. İnsanlığa karşı ağır bir ihlal vardır. Bu mesele de konumuzla 

bağlantılı çünkü Ukrayna’nın doğu hududunda Ruslara soykırım yapıldığı argümanı zikredildi 

Rus Devlet Başkanı Putin tarafından. Bu noktada acaba bu durum insani müdahaleye cevaz mı 

verdirtecek sorusu söz konusu oluyor.  

Diğer mesele ise şu: kuvvet kullanma yasağı ihlal edildiğinde yani gereklilik unsuru 

hasıl olduğunda bir devlet kendini nasıl savunabilecek? Burada artık devreye BM 

Antlaşmasının 51. maddesinde ifade edilen meşru müdafaa hakkı girer. Devletlerin silahlı bir 

saldırıya uğradıklarında kuvvet kullanarak kendilerini savunma hakkı vardır. Öyleyse birinci 
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kurallar kategorisi itibariyle yani uluslararası barış ve güvenlik hukuku kuralları itibariyle 

meşru müdafaa bir haktır. Gerekliliğe binaen doğan bir haktır ve meşru müdafaanın üç unsuru 

vardır: gereklilik, orantılılık ve ölçülülük. Bu üçleme bazen konuşmacının ya da yazarın 

terminolojisine göre farklı şekilde de ifade edilebilir. Ben kuvvetin şiddetini orantılılık, 

kuvvetin zamanını ölçülülük olarak ifade ettim çalışmamda ama her şeyden önce gereklilik 

unsuru bulunmalıdır. 

Meşru müdafaa silahlı bir saldırıyla tetiklenir ve bir hak olarak gündeme gelir ve 

sorumluluk hukuku bakımından da meşru müdafaa A/RES/56/83 belgesinde kendisine yer 

bulmuştur. Uluslararası sorumluluk meselesinde, Uluslararası Hukuk Komisyonunun ortaya 

koyduğu, devletin uluslararası haksız fiilden kaynaklanan uluslararası sorumluluğuna ilişkin 

teamül hukuku kurallarını yansıtan, kodifiye edilmemekle beraber hukuki kıymeti olan, 

A/RES/56/83 belgesinin 21. maddesi bakımından meşru müdafaa bir hukuka uygunluk 

sebebidir. Yani barış ve güvenlik hukuku bakımından meşru müdafaa bir haktır, uluslararası 

sorumluluk hukuku bakımından meşru müdafaa bir hukuka uygunluk sebebidir. Rıza, meşru 

müdafaanın unsuru değildir. Rıza, A/RES/56/83 madde 20’de ayrı bir hukuka uygunluk 

sebebidir, meşru müdafaanın unsurlarından değildir. Meşru müdafaa halihazırda gerçekleşmiş 

bir silahlı saldırıya karşı olur fakat 19. yüzyıldan itibaren devletlerin, henüz gerçekleşmemiş bir 

silahlı saldırıya karşı da, şayet o silahlı saldırının olacağı hukuki muhakemeyle muhakkak bir 

saldırı olarak ortaya koyulabiliyorsa, önleyici meşru müdafaa hakkının olduğunu teamülen 

kabul ettikleri ortaya çıkmıştır. Fakat olması muhakkak değil de sadece muhtemel - olabilir de 

olmayabilir de - bir silahlı saldırıya karşı ön alıcı meşru müdafaa uluslararası hukukta gayri 

hukukidir, illegaldir, devletler hukukunda bu müessese yoktur.  

Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında 

Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı fiili yönetim 

oluşturdular. 15 Şubat’ta Rusya parlamentosunun alt kanadı devlet duması Ukrayna’nın 

doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu fiili yönetimlerin tanınması için Rusya devlet 

başkanı Putin’e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş ve kararı Kremlin’e 

göndermiştir. 21 Şubat 2022’de Putin, “Kiev yönetiminin Donbas’ta askeri karar dışında hiçbir 

kararı tanımadığını belirterek bu bağlamda Donestk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk 

Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı 

gerekli görüyorum” demiştir. Putin, Kremlin Sarayı’nda de facto Donetsk Halk Cumhuriyeti ve 

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalamıştır. Bu fiili 

oluşumların “temsilcileriyle” Rusya arasında dostluk ve iş birliği antlaşmaları imzalamıştır. Bu 
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antlaşmaların imzalanması onları egemen olarak tanımaya ve de jure tanımaya işaret ediyor. 

Hemen sonrasında Putin, Rus ordusuna anılan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk 

Cumhuriyeti’nde barışın korunması talimatını vermiştir. 

Böylelikle BM Güvenlik Konseyi’nin 2015 yılında 2202 sayılı kararında kabul edilen 

Minsk Antlaşmaları çiğnenmiştir. Bunun öncesinde 15 Şubat 2022’de Putin Almanya 

Başbakanı ile yaptığı uzun görüşmenin ardından Minsk Antlaşmalarının uygulanmayıp 

çiğnenmesinin müsebbibinin, yani bunu ilk yapanın Ukrayna olduğunu söylemiştir. Aynı 

açıklamada NATO’nun genişlememesi, ittifakın 1997 yılına göre geri çekilmesi ve Rusya 

sınırları yakınlarında saldırı sistemlerinin kaldırılması taleplerini ileri sürmüştür. Sovyetler 

Birliği dağıldıktan sonra on dört doğu Avrupa devleti NATO’ya üye olmuştur. Bunların 

dördünün Rusya’ya sınırı vardır. Rusya’ya sınırı olan bu dört devlet önemlidir. Ukrayna’da 

2008’de bir olasılıkla NATO’ya alınma söylemi olmuştur. Rusya’nın ciddi reaksiyonu 

neticesiyle o süreç dondurulmuştur. Buraya kadar 1997 anlaşmasına NATO uyuyordu. Fakat 

2014’te Rusya’nın Kırım’ı topraklarına katması (ilhak etmesi) işi değiştirdi ve NATO 1997’de 

Rusya ile imzalanan güvenlik senedine göre yeni üyelerde savaşçı birlik yerleştirmemeyi 

taahhüt etmesine rağmen 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından yutulması üzerine Baltık ülkeleri 

ile Polonya’da dört savaş taburu konuşlandırdı. Bu dört tabur 5.000 askerdir, karşısında barış 

zamanı 850.000 kişilik Rus ordusu vardır. Bu bile sembolik fakat bu bir karşı önlemdir. Bu, 

sana verdiğim sözü tutmuyorum çünkü önce sen mesul duruma kendini düşürdün demektir. 

Bunların devamında Putin 24 Şubat’ta başlattığı askeri operasyonu şu gerekçelere dayandırdı: 

Ukrayna Rusya için bir tehdittir, Ukrayna Donbas’ta soykırım yapıyor, Ukrayna’da Neonazi 

rejimi var, Ukrayna da tarihsel olarak Rusya’nın parçasıdır. Bu argümanların 

değerlendirilmesine, “Ukrayna tarihsel olarak Rusya’nın parçasıdır” savından başlayayım. Bir 

devlet egemen olarak uluslararası hukuk alemine doğduğunda, artık oralar eskiden benimdi gibi 

söylemler olmaz. Onun toprak bütünlüğü vardır. Bu çok arkaik bir argümandır. Artık Ukrayna 

egemen bir devlettir, hukuk dünyasına bir kere doğmuştur ve “oralar benimdi” gibi söylemlerin 

hukuk nazarında kaale alınacak tarafı – şüphesiz - yoktur. Ukrayna’da Neonazi rejiminin 

olduğu söylemine gelirsek, bu Azov taburu meselesi biraz kritik bir meseledir. Bununla beraber 

bir devlet başka bir devletin hükümetine (şimdi “rejim” denmeye başlandı) etiket yapıştırdı. Bir 

ker kez devletler hukukunda rejim diye bir yok. Bir devletin hükümetini beğenmediğinde ona 

rejim deniliyor, öyle bir terim yok devletler hukukunda. Bir hükümete böyle bir etiket yapıştırıp 

“seni beğenmedim, seni alaşağı ediyorum ve bunu kuvvet kullanarak yapıyorum, sana 

müdahale ediyorum” demek gayri hukukidir. Argümanların üçüncüsü ve dördüncüsü pek 
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ayakta durur gibi değil. Lakin bunu herhalde Kremlin de fark etti ki bu 22 Şubat’taki söylemleri 

9 Mayıs’ta çok ciddi bakımdan revize etti. 9 Mayıs’ta bunların hiçbirini dile getirmedi. 9 

Mayıs’ta söylediği, Ukrayna’nın Donbas’ta soykırım yaptığı iddiasıydı.  

Ukrayna, Rusya için, sen bana soykırım işlediğimi iddia ederek saldırdın, Divan bir 

baksın hakikaten ben soykırım işledim mi, bu işin mercii UAD’dir ve Divan otomatik yetkilidir 

diyerek Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu. Orada Rusya’nın avukatları 

Devlet Başkanlarının söyleminin aksine dedi ki “Biz bu kuvveti soykırımdan ötürü kullanmadık 

meşru müdafaadan dolayı kullandık”. Rücu ediyorlar ya da kendilerini 9 Mayıs’ta yaptıkları 

gibi son konuşmada gidişata göre biraz revize ediyorlar, ayarlıyorlar. Bunlar diplomaside 

normaldir, olabilir; barış anlamında diplomasiden bahsetmiyoruz, uluslararası ilişkilerin 

yürütülmesi mahiyetinde diplomasiden bahsediyoruz. Fakat soykırım hakikaten varsa az önce 

belirtildiği gibi koruma yükümlülüğü devreye girebilir ve bu da kuvvet kullanmanın teamülen 

yasak olmadığı bir durum teşkil edebilir. Aslında BM Antlaşması madde 51’de böyle bir şey 

yazmıyor, maddede BM Şartına aykırı olarak kuvvet kullanmak yasaktır diyor. Peki öyleyse, 

BM Şartına uygun biçimde kuvvet kullanmak yasak değil midir? Burada insani müdahaleye 

kapı açıyor. Fakat Uluslararası Adalet Divanı bu konuda “Kaldı ki soykırımı engellemek için 

kuvvet kullanma hakkının verilip verilmediği şüpheli” dedi. Divan kararları yardımcı kaynaktır, 

asli kaynak değildir. Asli kaynaklar uluslararası antlaşmalar ve uluslararası örf ve adet 

kurallarıdır. Yani Uluslararası Adalet Divanı norm koymaz hatta bazen teamül normlarına 

aykırı karar vermeyi de zorladığını görüyoruz. Burada artık insani müdahale istisna edilebilir 

de olsa bir teamül meselesidir, onu Divan yok saydığı vakit devletlerin koyduğu teamül 

kurallarını yok sayıyor demektir ve böyle bir yaklaşım Divanın vazifesini aşar. Olayla bağlantılı 

yapmak istiyor bunu, Rusya’yı iyice sıkıştırmak adına. Ama ne söylediğine dikkat etmek lazım, 

aksi takdirde buradan sonra literatürde başka şeyler doğabiliyor. Nitekim soykırım lafını bu 

sebepten ötürü kullandı, soykırımın self determinasyonla bağlantılı boyutu da var. Yani o 

zaman oradaki, doğu hududundaki Rusların self determinasyon hakkı var denilecek. Keza 

soykırıma uğruyorlar, insani müdahale yapıyorum, kuvvet kullanıyorum diyecek. Fakat Putin 

9 Mayıs’ta bunların hiçbirini tekrar etmedi. Kaldı ki Divanın önünde Rusya bunlardan rücu etti. 

Aslında rücu etmesi bir şey değiştirmez, nitekim başta Divan da öyle dedi: “Başta siz soykırım 

dediniz o yüzden ben baktım, bu bir dezenformasyon, çünkü BM Konseylerinin, AGİT’in 

raporları var, bu dezenformasyon, sen bunu istismar ettin” dedi. Gelelim Ukrayna’nın Rusya 

için tehdit olması meselesine. Bence hiçbir şey söylemesem dahi başta söylediklerim itibariyle 

zaten mesele ortaya çıktı. Vakıa analizi, hayat gerçeği olarak Ukrayna Rusya’ya saldırdı mı? 
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Hayır. Bir silahlı saldırı geldi mi Ukrayna’dan Rusya’ya? Hayır, gelmedi. Peki NATO’ya 

girecek, silahlanacak, biyolojik silahlar kuruluyor iddiası ne olacak? Bir kere egemen bir 

devletin istediği uluslararası örgüte girme hakkı var. Bağımsız bir devletin istediği uluslararası 

örgüte girme imkanı vardır. Eğer “ben senin bu yaptıklarını beğenmiyorum diye” bu tür 

argümanlara kapıyı açarsak işte oradan da başka türlü emperyalizmi işin içine çağırıyor oluruz. 

Ukrayna’nın da NATO’ya girme hakkı var, girebilir. Velev ki NATO’ya girdi, Ukrayna ve 

NATO muhakkak Rusya’ya saldıracak mı? Buna en fazla “muhtemel” diyebiliriz. Hadi 

muhtemel diyelim, muhtemel bir saldırıya karşı meşru müdafaa olmaz. Dolayısıyla Rusya’nın 

burada kuvvet kullanımına dayalı argümanı meşru müdafaaya cevaz vermez çünkü halihazırda 

olmuş bir silahlı saldırı yok, olması muhakkak bir saldırı da yok.  

Kıymetli hocam, uygun görüyorsanız zamana riayet bakımından ben sözlerimi burada 

noktalayayım. 
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Bilindiği üzere, devletin uluslararası sorumluluğu, kendisine atfedilebilen bir 

uluslararası hukuka aykırı fiil yani bir uluslararası haksız fiil nedeni ile doğan zararların eski 

hale iade, zarar giderim ve tatmin yöntemleri ile giderilmesi yükümlülüğünü ifade etmektedir. 

Bu çerçevede, uluslararası sorumluluğun doğması için üç koşulun bir arada bulunması gerektiği 

kabul edilmektedir: 

- bir uluslararası hukuka aykırı fiil (uluslararası haksız fiil), 

- bu fiilin devlete atfedilebilir olması ve  

- fiilin uluslararası hukuka aykırılığını ortadan kaldıran herhangi bir nedenin 

bulunmaması1. 

 

Bunun yanı sıra, uluslararası sorumluluk hukuku, sorumluluğunun gereklerini yerine 

getirmeyen devlet aleyhine karşı önlem alınabileceğini öngörmekte2; karşı önlemler, zorunlu 

bir yargı merciinin ve merkezî bir yürütme organının bulunmadığı uluslararası hukukun 

öngördüğü sorumluluk rejiminin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. 

 

Elinizdeki çalışma, 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya askerî müdahale gerçekleştiren 

Rusya’nın uluslararası sorumluluğunun doğup doğmadığını ve çok sayıda devletin, söz konusu 

müdahale sonrasında Rusya ve Rus vatandaşları aleyhine aldığı önlemlerin uluslararası 

sorumluluk hukukuna uygun olup olmadığını tartışmaktadır. 

 

I. Uluslararası Haksız Fiil Kaynaklı Devlet Sorumluluğu İlkeleri Işığında Rusya’nın 

Uluslararası Sorumluluğu ve Bu Sorumluluğunun Uluslararası Adalet Divanı Önünde 

İleri Sürülmesi 

 

Yukarıdaki satırlarda ifade edildiği üzere, bir devletin uluslararası sorumluluğunun 

doğması için bir uluslararası hukuka aykırı fiil (uluslararası haksız fiil) gerçekleştirilmiş olması, 

 
1 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, adopted by the International Law 
Commission at its fifty-third session, in 2001, and submitted to the General Assembly as a part of the 
Commission’s report covering the work of that session (A/56/10), madde 1-2 ve madde 20-25. 
2 Idem, madde 49-54. 
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bu fiilin devlete atfedilebilir olması ve fiilin uluslararası hukuka aykırılığını ortadan kaldıran 

herhangi bir nedenin bulunmaması gerekmektedir. 

 

Ukrayna müdahalesi nedeni ile Rusya’nın uluslararası sorumluluğunun doğduğunun 

kabul edilebilmesi için gereken ilk koşulun somut olayda mevcut olduğu, Rus operasyonlarının 

BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının ve uluslararası teamül hukukunun öngördüğü kuvvet 

kullanma yasağını ihlâl ettiği görülmektedir. 

 

Devletin uluslararası sorumluluğunun doğması için gereken ikinci koşulun yani devlete 

atfedilebilirlik koşulunun da somut olayda mevcut olduğu aşikârdır. 

 

Şöyle ki; yerleşik uluslararası içtihada ve uluslararası sorumluluk hukuku alanındaki 

teamül kurallarını yazılı hale getirdiği kabul edilen Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 

Devletlerin Uluslararası Haksız Fiillerinden Kaynaklanan Sorumluluğunu düzenleyen 2001 

metnine göre “bir devlet ajanının yani kamu görevlisinin veya bir devlet organının kamu 

kudretini kullandığı, kamu yetkilerini kullandığı veya kamu adına hareket ettiği her fiil 

doğrudan devlete atfedilebilir” nitelikte sayılmaktadır3.  

 

Bu çerçevede de jure kamu ajanlarının, yani devlet memurlarının, silâhlı kuvvetlerin, 

kolluk kuvvetlerinin görevleri ile ilgili her türlü işlemleri nedeni ile devletin sorumluluğu 

doğacaktır. Dolayısıyla, Rusya-Ukrayna uyuşmazlığında Rusya’nın silâhlı kuvvetlerine 

mensup askerler ve Rus devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirilen uluslararası hukuka aykırı 

eylemler Rus devletinin eylemi telâkki edilecektir. 

 

Bununla birlikte, eylemleri devlete yüklenebilecek tek görevliler de jure kamu ajanları 

değildir. 2001 metni ve uluslararası içtihat uyarınca “devlet memuru” olmasalar bile, “devletin 

talimatı, yönlendirmesi veya kontrolü altında hareket eden kişilerin davranışları da uluslararası 

hukuk uyarınca devlet eylemi” sayılmaktadır4 ki bu, uluslararası hukuk altında “de facto kamu 

ajanı” teorisi olarak adlandırılır. 

 

Rus tarafının da Ukrayna tarafının da yabancı gönüllüleri ve hatta paralı askerleri savaşa 

katılmaya davet ettikleri görülmektedir. Bu noktada, bu kişilerin savaş sırasında uluslararası 

 
3 Idem, madde 4. 
4 Idem, madde 8. 
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hukuka aykırı fiiller gerçekleştirmeleri durumunda Rusya’nın veya Ukrayna’nın bu fiiller 

nedeni ile uluslararası sorumluluğunun doğup doğmayacağı sorusu sorulabilir.  

 

Uluslararası Adalet Divanı, bu meseleye ilişkin içtihadında -1986 tarihli Nikaragua 

kararında5, 2004 tarihli Duvar danışma görüşünde6, 2005 tarihli Kongo Ülkesi Üzerinde Silâhlı 

Faaliyetler kararında7 ve 2007 tarihli Soykırım kararında8- devletin de jure ajanı olmayan 

kişilerin eylemlerinin devlete atfedilebilmesi için devletin bu kişiler üzerinde “etkin kontrol” 

sahibi olması gerektiğine hükmetmiştir. Başka bir ifade ile, Divan’a göre, devlet dışı aktörlerin 

eylemlerinin devlete atfedilebilmesi için devletin bu aktörleri etkin kontrolü altında tutması, 

saldırıları örgütlemesi, yönetmesi, saldırılara doğrudan ve esaslı olarak katılması, kısacası 

saldırıların arkasındaki gerçek güç olması gerekmektedir9. 

 

Bu çerçevede, Rusya-Ukrayna uyuşmazlığında tarafların silâhlı kuvvetleri tarafından 

değil de gönüllüler veya paralı askerler tarafından uluslararası hukuka aykırı fiiller 

gerçekleştirilmesi halinde doğacak devlet sorumluluğu “etkin kontrol” kriteri ışığında 

değerlendirilecektir ki bu kontrolün uyuşmazlığın her iki tarafı bakımından da var olduğu 

görülmektedir.  

 

 
5 ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America), Judgment, 27 June 1986, ICJ Rep. 1986, p. 14, par. 115. 
6 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 
9 July 2004, ICJ Rep. 2004, p. 136, par. 139. 
7 ICJ, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. 
Uganda), Judgment, 19 December 2005, ICJ Rep. 2005, p. 168, par. 146. 
8 ICJ, Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 February 2007, ICJ Rep. 2007, p. 43, par. 
390-395.  
9 Devletlerin sorumluluğuna değil, bireylerin cezâî sorumluluğuna hükmeden Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza 
Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı’nın aksine, bu tür senaryoların varlığında “etkin kontrol” kriterini değil, 
“genel kontrol” kriterini benimsemektedir. 1999 yılında Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde 
görülen Tadic davasında savunma makamı, Statüsünün 2. maddesi uyarınca yalnızca uluslararası silâhlı 
çatışmalarda işlenen suçları yargılayabileceğinden hareketle Mahkemenin yargı yetkisinin bulunmadığını ileri 
sürmüştür. Zira karara konu olan olay Bosna-Hersek üzerinde yaşanmıştır ve uluslararası suç işlediği ileri sürülen 
Duško Tadic Sırp etnik kökenli bir Bosna Hersek vatandaşıdır. Bu çerçevede savunma, çatışmanın uluslararası 
olmayan bir silâhlı çatışma olduğunu ve bu çatışmalarda işlenen suçların mahkemenin yargı yetkisi içinde 
olmadığını ileri sürmüştür. Ancak Temyiz Dairesi çatışmaların Sırbistan’ın, Bosna-Hersek’in bir parçasını teşkil 
eden ve uyuşmazlığın konusunu oluşturan eylemlerin gerçekleştirildiği Republika Srpska üzerindeki “genel 
kontrolü” nedeni ile uluslararasılaştığına ve dolayısıyla Mahkemenin yetkili olduğuna karar vermiştir. Görüldüğü 
üzere, Yugoslavya Mahkemesi, Tadic kararında, etkin kontrol kriterini değil “genel kontrol” kriterinin uygulamış 
ve Sırbistan’ın Republika Srpska’da gerçekleştirilen eylemlerden sorumlu olabilmesi için bu eylemlerin 
gerçekleştirilmesi yönünde emir ve talimat vermiş olmasına gerek olmadığını, genel olarak eylemlerin planlanması 
ve yönlendirilmesinde payının bulunmasının yeterli olduğunu söylemiştir. Böylece devlet dışı aktörlerin 
eylemlerinin devlete atfedilebilirliğinde Uluslararası Adalet Divanı’na nazaran daha düşük bir eşik aramıştır. 
ICTY Appeals Chamber, Prosecutor v. Duško Tadic, Case no: IT-94-1-A, 15 July 1999, par. 120 vd. 



23 
 

Son olarak devletin uluslararası sorumluluğunun doğabilmesi için, uluslararası 

sorumluluk hukukunun öngördüğü üçüncü bir koşulun daha var olması gerekmektedir: 

Uluslararası hukuka aykırı fiilin uluslararası hukuka aykırılığını ortadan kaldıran nedenlerin 

yokluğu. Bu çerçevede, mağdur devletin rızası, karşı önlemler, mücbir sebep, ıztırar hali, 

zaruret hali veya meşru müdafaa fiilin uluslararası hukuka aykırılığını ortadan kaldıran nedenler 

telâkki edilmekte ve bu nedenlerden birinin varlığı devletin uluslararası sorumluluğunun ileri 

sürülememesi sonucunu doğurmaktadır. Somut olayda Rusya kuvvet kullanma eylemini meşru 

müdafaa hakkı ile gerekçelendirmiş ise de Rus operasyonları meşru müdafaa hakkının 

koşullarını taşımamaktadır10. 

 

Bu çerçevede, Rusya Federasyonu’nun uluslararası sorumluluğunun doğduğu 

görülmektedir. Nitekim Ukrayna, Rusya’nın 24 Şubat’ta ülkesi üzerinde kuvvet kullanmaya 

başlamasından iki gün sonra, 26 Şubat’ta, Rusya’nın 1948 BM Soykırımın Önlenmesi ve 

Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlâl ettiği gerekçesi ile Uluslararası Adalet Divanı’na 

başvurmuş ve sözleşmenin ihlâli nedeni ile hem geçici önlemler alınmasını talep etmiş hem de 

Rus devletinin uluslararası sorumluluğunun doğduğunu ileri sürmüştür. Uluslararası Adalet 

Divanı 16 Mart 2022’de, Ukrayna’nın geçici önlemlere hükmedilmesi yönündeki talebini 

değerlendirmiş, uyuşmazlığı çözmeye yetkili olduğuna karar vermiş ve geçici önlem kararı 

almıştır11. 

 

Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı esasa ilişkin bir karar değildir. Bununla birlikte 

karar, davacı Ukrayna’nın daha önce örneği olmayan bir biçimde Divan’dan menfȋ bir tespitte 

bulunmasını talep etmesi ve Divan’ın söz konusu uyuşmazlığı çözme yetkisinin bulunduğunu 

bu çerçevede ileri sürmesi bakımından önemlidir.  

 

Mâlûm, uluslararası hukuk düzeninde bir devletin bir başka devleti rızası hilâfına bir 

uluslararası yargı mercii önüne götürebilmesi mümkün değildir. Başka bir ifade ile, uluslararası 

hukukta iç hukuk düzenlerinin aksine “zorunlu yargı mercii” ilkesi yoktur12. Bu çerçevede, 

 
10 Bkz. Hakkı Hakan Erkiner’in tebliğ metni. 
11 ICJ, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Ukraine v. Russian Federation), Order, 16 March 2022.  
12 Uluslararası hukukun bu yerleşik ilkesi hem Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 36. maddesinde, hem de 
muhtelif uluslararası yargı kararlarında teyit edilmektedir. Bkz. ICJ, East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, 
ICJ Rep. 1995, p. 101, par. 26; ICJ, Case of the Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy v. France, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and United States of America), Preliminary Question, 
Judgment, ICJ Rep. 1954, p. 32.  
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Uluslararası Adalet Divanı’nın 16 Mart tarihli kararını hangi hukukî temele dayandırdığının 

belirlenmesi önemlidir. Zira Rusya bu uyuşmazlıkta Divan’ın yargı yetkisini tanımadığını ifade 

etmektedir. 

Bilindiği üzere, Uluslararası Adalet Divanı’nın yargı yetkisi muhtelif yollarla 

tanınabilmektedir. Devletler tek taraflı bildirimler yolu ile Divan’a yargı yetkisi verebilecekleri 

gibi, akdettikleri uluslararası andlaşmalar içinde bulunan hükümler vasıtası ile de bu yetkiyi 

kabul edebilmektedir. Nitekim hem Ukrayna’nın hem Rusya’nın taraf olduğu 1948 BM 

Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 9. maddesi  

 

“sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasına ilişkin uyuşmazlıkların ve tarafların 

soykırım suçu işledikleri iddialarının uyuşmazlığın taraflarından birince Uluslararası 

Adalet Divanı önüne götürülebileceğini” hükme bağlamaktadır13.  

 

Bu çerçevede, Ukrayna ve Rusya da dȃhil 1948 Sözleşmesi’ne taraf olan devletler, bu 

sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Divan’ın yargı yetkisini kabul etmiş durumdadır. 

 

İşte Ukrayna Rusya’nın 1948 Sözleşmesi’ni ihlâl ettiği gerekçesi ile ve 9. maddenin 

Adalet Divanı’na verdiği yetkiden hareketle Divan’a başvurmuştur14. Daha açık bir ifade ile, 

Ukrayna Rusya’nın bu uyuşmazlıkta Divan’ın yargı yetkisini 1948 Sözleşmesi’nin 

taraflarından biri olarak zaten tanımış olduğunu ileri sürmüştür. 

 

Ukrayna, Rusya’nın Ukrayna ülkesi üzerinde soykırım yaptığını iddia etmemektedir. 

Ukrayna’nın iddiası şudur: “1948 Sözleşmesi’nin birinci maddesi taraf devletlere soykırım 

suçunun işlenmesini önleme ve cezalandırma yükümlülüğü yüklemektedir. Rusya, Ukrayna’nın 

Luhansk ve Donetsk’te soykırım suçu işlediği gerekçesi ile Ukrayna’ya müdahale etmiş, yani 

soykırımı önlemek ve cezalandırmak iddiası ile bir askerî operasyon başlatmıştır. Oysa 

Ukrayna Donbass’ta soykırım yapmamıştır; kaldı ki 1948 Sözleşmesi, taraflara, soykırımı 

önlemek veya cezalandırmak amacıyla bir başka devletin ülkesi üzerinde kuvvet kullanma 

hakkı vermemektedir”15. Görüldüğü üzere, davacının iddiası Rusya’nın Ukrayna’da soykırım 

 
13 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, UNTS, vol. 78, p. 277. 
14 ICJ, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Ukraine v. Russian Federation), op. cit., p. 2, par. 3. 
15 Idem, p. 2, par. 2.  
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yaptığı iddiası değil, Ukrayna ülkesi üzerinde soykırım yapıldığı gerekçesi ile ve bunu önlemek 

için Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale etme hakkının bulunmadığı iddiasıdır. 

 

İşte Ukrayna bu çerçevede Divan’dan dört geçici önlem talebinde bulunmuş ve 

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de, Luhansk ve Donetsk’te işlendiğini iddia ettiği soykırımı önlemek 

ve Ukrayna’yı cezalandırmak amacı ile başlattığını söylediği askerȋ operasyonları derhal 

durdurmasını, silâhlı kuvvetlerinin ve kontrolü ve yönlendirmesi altındaki düzensiz birliklerin, 

yürütülen askerî operasyonlarda ilerlememeyi temin etmesini, uyuşmazlığı ağırlaştıracak 

eylemlerden kaçınmasını ve uyuşmazlığın çözümünü zorlaştırmamasını ve aldığı önlemlere 

ilişkin Divan’a düzenli aralıklarla bir rapor sunmasını talep etmiştir. 

 

Bu dört geçici önlem talebinin yanı sıra, Ukrayna “1948 Soykırım Sözleşmesi altında 

asılsız bir soykırım iddiasına maruz kalmama hakkının bulunduğunu ve bu iddia ile kendisine 

karşı kuvvet kullanılamayacağını” ileri sürmüştür. Ukrayna bu çerçevede, Uluslararası Adalet 

Divanı’ndan 

 

- Rusya’nın iddiasının aksine Ukrayna’nın Luhansk ve Donetsk’te soykırım yapmadığını 

tespit etmesini ve 

 

- Rusya’nın bu asılsız soykırımı önlemek ve cezalandırmak gerekçesi ile ülkesine karşı 

kuvvet kullanamayacağını beyan etmesini istemiştir16; ki kararı önemli kılan daha 

ziyȃde bu iki taleptir. 

 

İlk olarak, Ukrayna’nın Divan’dan Luhansk ve Donetsk’te soykırım yapmadığını tespit 

etmesini talep etmiş olması yani bir nevi menfȋ tespit (ing. reverse compliance) talebinde 

bulunmuş olması, üzerinde durulması gereken bir noktadır. Bu tür taleplerin başka uluslararası 

yargı mercileri tarafından, örneğin Dünya Ticaret Örgütü’nün Temyiz Organı tarafından kabul 

edildiği bilinmektedir17. Ancak Uluslararası Adalet Divanı daha önce önüne getirilen hiçbir 

uyuşmazlıkta salt böyle bir taleple karşılaşmış değildir. 

 

Aslında Ukrayna’nın menfȋ bir tespitte bulunulmasını talep etmesinin önünde 1948 

Sözleşmesi’nin Adalet Divanı’na yargı yetkisi tanıyan 9. maddesinin lȃfzı ışığında teknik bir 

 
16 Idem, p. 2, par. 2 (a) ve (b) ve p. 8, par. 31. 
17 Bkz. US / Canada-Continued Suspension Case, 2008.  
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engel bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, devletlerin ortada herhangi bir uluslararası 

hukuk ihlȃli bulunmadığının tespiti yönündeki taleplerinin (ing. non-violation complaints) 

uyuşmazlığın taraflarının tamamının rızası olmadan bir uluslararası yargı mercii önüne 

götürülmesi, kanaatimce uluslararası hukukta zorunlu yargı mercii bulunmadığı yönündeki 

yerleşik ilkenin sınırlarını zorlamaktadır18. Zira Ukrayna tarafından yapılan yorumun kabulü 

halinde, sanki kuvvet kullanma eylemleri de dȃhil uluslararası hukuka aykırı olduğu iddia 

edilen bütün eylemler bir şekilde ve siyȃsi saikler ile herhangi bir uluslararası andlaşma altında 

Divan’ın yargı yetkisi altına sokulabilir hale getirilmektedir19. 

 

Ayrıca, Ukrayna’nın ikinci talebinin yani Rusya’nın kendisine karşı kullandığı kuvvetin 

uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki iddiasının yalnızca 1948 Sözleşmesi altında 

değerlendirilebilir bir iddia olmaması, jus ad bellumdan bağımsız düşünülemeyecek olması 

yapılacak değerlendirmeyi hukuken güçleştirmektedir. 

 

Nitekim, Rusya bu uyuşmazlıkta Divan’ın yargı yetkisinin bulunmadığını, zira 

Ukrayna’nın iddiasının 1948 Soykırım Sözleşmesinin kapsamında bulunmayan bir jus ad 

bellum ihlâli iddiası olduğunu ileri sürmektedir. Şöyle ki; Ruslar, Ukrayna’nın iddiasının “Rus 

kuvvetlerinin Ukrayna ülkesi üzerinde uluslararası hukuka aykırı olarak kuvvet kullandığı” 

iddiası olduğunu oysa Rusya’nın meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etmişlerdir. 

Nitekim, yukarıdaki satırlarda da ifade edildiği üzere, Rusya BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı 

resmȋ bildirimde operasyonunu meşru müdafaa hakkı ile temellendirmiştir. Bunun yanı sıra 

Rusya, kuvvet kullanma uyuşmazlıklarının 1948 Sözleşmesi’nin 9. maddesinin tamamen 

dışında kaldığını ve kullandığı kuvvetin uluslararası hukuka uygun olup olmadığının tespitinde 

Divan’ın yargı yetkisini tanımadığını belirtmiştir20.  

 

 
18 Declaration of Vice-President Gevorgian, par. 8. Hâkim Gevorgian kaleme aldığı karşı oy yazısında, ortada 
herhangi bir uluslararası hukuk ihlȃli bulunmadığının tespiti yönündeki taleplerin günümüze kadar Divan 
tarafından yalnızca uluslararası hukuk ihlȃllerinin tespiti talepleri ile birlikte ileri sürüldükleri durumlarda ve 
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 36(2). maddesi devreye sokularak dikkate alındığının altını çizmektedir. 
Bkz. ICJ, Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial 
Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, ICJ Rep. 
1998, p. 9, par. 14 ve p. 23, par. 34-36; ICJ, Rights of Nationals of the United States of America in Morocco 
(France v. United States of America), Judgment, ICJ Rep. 1952, p. 178. 
19 Benzer bir görüş için bkz. Declaration of Vice-President Gevorgian, par. 7. 
20 ICJ, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Ukraine v. Russian Federation), op. cit., p. 8, par. 32, 33 ve 34. 
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Rusya’nın tüm bu gerekçelerle sözlü duruşmaya katılmamış olmasına rağmen21 Divan 

“taraflardan birinin duruşmaya katılmamasının, vereceği kararın geçerliliğini 

etkilemeyeceğini” ifade etmiş22 ve Rusya’nın iddialarını reddederek uyuşmazlığı çözmeye 

yetkili olduğuna karar vermiştir.  

 

Şöyle ki; Divan Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale etme gerekçesinin yalnızca Güvenlik 

Konseyi’ne yaptığı resmî bildirim ışığında değil, Putin başta olmak üzere Rus devlet 

yetkililerinin ulusal ve uluslararası kamuoyunda yaptıkları beyanlar ışığında da 

değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştir. 2014’ten bu yana, Rus devlet temsilcilerinin, resmî 

beyanlarında, Ukrayna’da soykırım yapıldığını ifade ettikleri hatta bu gerekçe ile Ukraynalı 

bazı üst düzey yetkililer hakkında ceza davaları açtıkları bilinmektedir. Yine Putin’in, 

operasyondan hemen önce, şubat ayında yaptığı konuşmalarda, askerî müdahalenin 

gerekçesinin Kiev rejimi tarafından soykırıma uğratılan kişileri korumak olduğunu söylediği 

görülmektedir23.  

 

İşte sadece Güvenlik Konseyi’ne yapılan resmî bildirimi değil, kamuoyu önünde yapılan 

tüm beyanları dikkate alan Divan Rusya’nın, Ukrayna müdahalesinde yalnızca meşru müdafaa 

hakkına değil, aynı zamanda soykırımı önleme ve cezalandırma iddiasına da dayandığını 

belirtmiş ve uyuşmazlığın 1948 Soykırım Sözleşmesinin kapsamına girdiğini ifade etmiştir. 

Divan bu çerçevede hem Ukrayna’nın Luhansk ve Donetsk’te yaptığı eylemlerin soykırım 

teşkil edip etmediğinin tespitinde, hem de Rusya’nın soykırım olduğunu iddia ettiği eylemleri 

önlemek veya cezalandırmak amacıyla Ukrayna’ya askerî müdahalede bulunup 

bulunamayacağı hususunda davayı görmeye yetkili olduğuna karar vermiştir. Görüldüğü üzere, 

Divan Ukrayna’nın hukukȋ argümanını, yani “1948 Soykırım Sözleşmesi altında asılsız bir 

soykırım iddiasına maruz kalmama hakkının bulunduğu ve bu iddia temelinde kendisine karşı 

kuvvet kullanılamayacağı” savını kabul edilebilir bulmuştur.   

 

Oysa, 1999’da Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, aralarında Belçika, Fransa, İngiltere 

ve ABD’nin de bulunduğu NATO devletlerini NATO çatısı altında Belgrad’a düzenlenen hava 

operasyonları nedeni ile ve yine 1948 Sözleşmesi’nin 9. maddesine dayanarak Adalet Divanı 

önüne götürmüş, Divan’dan geçici önlemler almasını ve kullanılan kuvvete son verilmesine 

 
21 Idem, p. 4, par. 12.  
22 Idem, p. 6, par. 23. 
23 Idem, p. 9, par. 35-41. 
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hükmetmesini talep etmiş24 ama Divan uyuşmazlıkta yetkili olmadığına karar vermiştir. Bu 

uyuşmazlıkta Yugoslavya, davalı devletlerin askerȋ operasyonlarının soykırım suçu teşkil 

ettiğini iddia etmiştir25. Ancak Divan, her kuvvet kullanma eyleminin kendi başına soykırım 

suçu teşkil etmeyeceğini ifade etmiş ve Belgrad’ın bombalanması eylemlerinin soykırım 

suçunun unsurlarını ve soykırım özel kastını taşımadığını söylemiştir.26 Divan, buradan 

hareketle Sözleşmenin 9. maddesindeki yetki hükmünün devreye sokulamayacağına yani 

yetkisiz olduğuna hükmetmiştir27.  

 

Aslında bu iki uyuşmazlıkta kullanılan kuvvetin amaçları birbirinden çok da farklı 

değildir ve Yugoslavya vak’asında “soykırım” kavramı nâmevcut değildir28. Ancak, 1999 

uyuşmazlığında ne davacı devlet Yugoslavya ne de davalı NATO devletleri kullanılan kuvvetin 

amacının soykırımı önlemek olduğu yönünde bir iddiada bulunmuştur. Bu uyuşmazlıkta 

Yugoslavya kendisine karşı kullanılan kuvvetin soykırım suçu teşkil ettiğini ileri sürmüştür. 

Oysa Rusya uyuşmazlığında Ukrayna “soykırımı önlemek ve cezalandırmak amacı ile 

kendisine karşı kullanılan kuvvetin uluslararası hukuka aykırı olduğu” iddiası ile, yaratıcı bir 

hukukȋ hamle ile, 1948 Sözleşmesi’nin 9. maddesini devreye sokulabilir hale getirmiştir.  

 

Divan’ın kararı esasa ilişkin bir karar değil, bir geçici tedbir kararıdır. Dolayısıyla, 

Divan’ın Rusya’nın uluslararası sorumluluğunun doğup doğmadığına ilişkin yaklaşımının 

ayrıntılı bir biçimde değerlendirilebilmesi için esasa ilişkin kararını beklemek gerekmektedir.  

 

II. Batılı Devletler Tarafından Rusya ve Rus Vatandaşları Aleyhine Alınan Önlemlerin 

Niteliği ve Uluslararası Hukuka Uygunluğu 

 

Bilindiği üzere, Rusya’nın Ukrayna müdahalesi sonrasında Batılı devletler hem Rus 

devleti aleyhine hem de başta “oligark” tâbir edilen kişiler olmak üzere bazı Rus vatandaşları 

aleyhine birtakım önlemler almış, bu çerçevede iki temel soru gündeme gelmiştir: 

 

 
24 ICJ, Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium), Provisional Measures, Order, 2 June 1999, ICJ Rep. 1999 
(I), pp. 128-129, par. 7 ve p. 131, par. 15.  
25 Idem, pp. 136-137, par. 35. 
26 Idem, p. 138, par. 40. 
27 Idem, p. 138, par. 40-41 ve p. 139, par. 45. 
28 Benzer bir görüş için bkz. Declaration of Judge Bennouna, par. 9-10; Declaration of Vice-President Gevorgian, 
par. 6. 
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- Ukrayna’ya karşı gerçekleştirilen bir uluslararası haksız fiil nedeni ile Ukrayna 

dışındaki devletlerin Rusya aleyhine karşı önlem alabilmeleri mümkün müdür?  

 

- Rus vatandaşlarının mülkiyet hakkını ihlâl eden karşı önlemlerin alınabilmesi mümkün 

müdür? 

 

Öncelikle uluslararası hukukun, devletler arasındaki sorumluluk ilişkisini sorumlu 

devlet ve uluslararası haksız fiilden zarar gören devlet arasında iki taraflı bir ilişki olarak 

gördüğünün altının çizilmesinde fayda vardır. Nitekim sorumlu devletten haksız fiile son 

vermesini ve zararını gidermesini isteme hakkına sahip olan devlet “uluslararası haksız fiile 

maruz kalan” devlettir.  

 

Bununla birlikte, 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi uluslararası 

hukukta jus cogens olarak adlandırılan emredici, aksi kararlaştırılamayacak nitelikte hükümler 

bulunduğunu kabul etmiş ve bunların ihlâlinin sadece uluslararası haksız fiile doğrudan maruz 

kalan devlete değil, bütün uluslararası topluma zarar vereceği anlayışını benimsemiştir29. 

Ardından, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 2001 metni jus cogens nitelikli kuralların 

ihlâllerine özel birtakım sonuçlar bağlamış ve bu tür ihlâllerin varlığında uluslararası 

sorumluluğun çok taraflı bir ilişkiye bürünebileceğini kabul etmiştir.  

 

Şöyle ki; 2001 metninin 40. maddesi bir devletin “jus cogens nitelikli bir kuralı” “ağır 

bir biçimde ihlâl” etmesi halinde, “ağırlaştırılmış sorumluluğunun ileri sürülebileceğini” hükme 

bağlamaktadır.  

 

Ağırlaştırılmış sorumluluktan kasıt, uluslararası hukuku ihlâl eden devletin 

sorumluluğunun yalnızca ihlâlden zarar gören devlet tarafından değil, bütün devletler 

tarafından ileri sürülebilecek olmasıdır. Bu hallerde, bütün dünya devletleri jus cogens nitelikli 

kuralın ihlâline son vermek için iş birliği yapmak, ihlâl sonucu oluşmuş durumu tanımamak ve 

bu durumun muhafaza edilmesi için yardım ve destek sağlamamak yükümlülüğü altındadır30. 

Ayrıca yalnızca zarar gören devlet değil, bütün devletler uluslararası haksız fiile son verilmesini 

 
29 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, UNTS, vol. 1155, p. 331, madde 53 ve 64. 
30 Idem, madde 41. 
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ve zarar gören devletin lehine onarım yükümlülüğünün yerine getirilmesini isteme hakkına 

sahiptir31. 

 

Rusya-Ukrayna krizinde söz konusu olan ihlâlin jus cogens nitelikli bir uluslararası 

hukuk kuralının ihlâli olduğu tartışmasızdır. Kuvvet kullanma yasağı 1945 yılından bu yana 

hem BM Şartı’nda düzenlenen bir uluslararası andlaşma hükmü, hem de içtihat ve doktrin 

tarafından jus cogens nitelikte olduğu kabul edilen bir teamül kuralıdır. Bu çerçevede, bu 

uyuşmazlıkta ağırlaştırılmış sorumluluk prosedürünün devreye sokulması ve sadece 

Ukrayna’nın değil, bütün dünya devletlerinin Rusya’nın uluslararası sorumluluğunu ileri 

sürebilmesi mümkündür. 

 

Bununla birlikte, üçüncü devletlerin Rusya aleyhine karşı önlem alıp alamayacağı bu 

kadar açık değildir. Şöyle ki; 2001 metninin 49. maddesi uluslararası haksız fiilden zarar gören 

devletin sorumlu devlet aleyhine karşı önlem alabileceğini düzenlemektedir. Bilindiği üzere 

uluslararası hukuk, bir uluslararası haksız fiile maruz kalan devlete sorumlu devlet nezdinde 

uluslararası hukuku orantılı olarak ihlâl etme hakkı vermekte ve “karşı önlem” olarak 

adlandırılan bu ihlâlin sorumluluk doğurmayacağını kabul etmektedir; zira söz konusu ihlâl 

cevabî niteliktedir. Karşı önlemlerin amacı sorumlu devleti uluslararası hukuka uygun 

davranmaya zorlamaktır.  

 

Ancak zarar gören devlete sorumlu devlet aleyhine karşı önlem alma hakkı veren 49. 

madde diğer devletlerin sorumlu devlet aleyhine karşı önlem alabileceği yönünde bir 

düzenleme öngörmemektedir. Aslında bu mesele 2001 metninin kabulü sürecinde önemli 

tartışmalara sebebiyet vermiştir ve özel raportör James Crawford’un “jus cogens ihlâli halinde 

her devletin sorumlu devlet aleyhine karşı önlemler alabilmesi” yönündeki önerisi devletler 

tarafından kabul edilmemiştir32. Bunun yerine 54. maddede, üçüncü devletlerin jus cogens 

 
31 Idem, madde 48. 
32 Crawford 2000 yılında uluslararası toplumun geneline yönelik yükümlülüklerin ihlâli halinde her devletin 
sorumlu devlet aleyhine ve zarar gören devlet lehine karşı önlemler alabilmesini önermiştir. Crawford’un 2000 
yılında yaptığı 54. madde önerisi uyarınca; 
“1. 49. maddenin 1. fıkrası altında bir devletin sorumluluğunu ileri sürme hakkına sahip olan her devlet, ihlâlden 
zarar gören devletin talebi üzerine ve onun adına, söz konusu devletin bu bölüm altında karşı önlemler alabileceği 
ölçüde karşı önlemler alabilir. 
2. 41. maddede atıfta bulunulan durumlarda, her devlet, bu bölüme uygun olarak, ihlâl edilen yükümlülüğün 
taraflarının menfaatine karşı önlemler alabilir. 
3. Birden fazla devletin karşı önlemler aldığı hallerde, söz konusu devletler, karşı önlemlerin alınması için bu 
bölümde öngörülen koşulların yerine getirilmesini sağlamak amacı ile işbirliği yaparlar”. 
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nitelikli kuralları ihlâl eden devlete karşı “hukuka uygun önlemler” alabileceği yönünde çok da 

cesur olmayan bir ifade kullanılmıştır.  

 

Maddenin yorum notları bu alanda devlet uygulamalarının yeknesak ve tutarlı 

olmadığının altını çizmekte ve geçmiş uygulamalardan örnekler vermektedir. Bu örneklere 

bakıldığında bazı durumlarda, uluslararası haksız fiilden doğrudan etkilenmeyen üçüncü 

devletlerin, haksız fiili gerçekleştiren devlete karşı ekonomik yaptırım kararları aldığı ve hava 

sahalarını kapadığı görülmektedir. Diğer bazı örneklerde, yine uluslararası haksız fiilden 

doğrudan zarar görmeyen devletler uluslararası haksız fiili gerçekleştiren devletle arasındaki 

uluslararası andlaşmaları askıya almışlar ancak bunu “karşı önlem” adı altında değil, rebus sic 

stantibus ilkesini ileri sürerek yapmışlardır. Bazı örneklerde ise üçüncü devletlerin, uluslararası 

haksız fiilden zarar gören devletin talebi üzerine sorumlu devlet aleyhine karşı önlem aldıkları 

bilinmektedir.  

 

Bu çerçevede, Uluslararası Hukuk Komisyonu jus cogens nitelikli bir kuralın ihlâlinin 

varlığında ihlâlden zarar gören devletin yanı sıra üçüncü devletlerin de uluslararası haksız fiili 

gerçekleştiren devlet aleyhine karşı önlem alıp alamayacağı meselesinin çözümü için 

uluslararası hukukun ne yönde gelişeceğine bakılması gerektiğini söylemiş ve meseleyi zamana 

bırakmıştır. Bu çerçevede, Rusya-Ukrayna krizinin karşı önlemler hukukunu şekillendirdiğini 

söylemek çok da yanlış olmasa gerektir. 

 

Oligark tâbir edilen Rus vatandaşlarının mülklerine Batı devletlerince el konulması 

meselesine gelince; üçüncü devletlerin jus cogens nitelikli uluslararası hukuk kurallarını ihlâl 

eden Rusya aleyhine karşı önlem alabileceğinin kabulünde -ki bunun önünde şu anda teknik bir 

uluslararası hukuk engeli bulunmamaktadır- ilk olarak devletin vatandaşı aleyhine karşı önlem 

alınıp alınamayacağı sorusu gündeme gelmektedir. Zira, karşı önlemler, sorumluluğu ileri 

sürülen devlet aleyhine alınan önlemlerdir. Vatandaşın devletin bir unsuru olduğundan 

hareketle bunlar nezdinde de uluslararası hukukun ihlâl edilebileceğinin kabulü halinde bile, 

uluslararası hukukun bazı karşı önlemlerin alınmasına müsaade etmediği gerçeğinin göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. 2001 metninin 50. maddesi çok açıktır: Karşı önlemler 

“temel insan haklarının korunmasına ilişkin yükümlülükleri” ihlâl edemeyecektir. Bu 

çerçevede, Batılı devletler tarafından Rus vatandaşları aleyhine alınan bazı önlemlerin temel 

 
Bkz. Report of the International Law Commission the General Assembly on the work of its Fifty-fifth session, UN 
Doc. A/55/10, 2000. 
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bir insan hakkı olan mülkiyet hakkının ihlâlini teşkil ettikleri ve uluslararası hukuka uygun 

olmadıkları görülmektedir.   
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Rusya’nın Avrupa Konseyinden Ayrılmasının İnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası 
İşbirliğine Etkileri 

 
Dr. Işıl ARAL 

 
Öncelikle Murat Hoca’ya bu etkinliği düzenlediği ve bana da sunum yapma fırsatı 

verdiği için çok teşekkür ederim. Hakan Hoca Rusya-Ukrayna savaşına dair kuvvet kullanma 

hukukunu, Zeynep Hoca da Rusya’nın eylemleri nedeniyle ne şekilde sorumlu tutulabileceğini 

açıkladılar. Ben de bu konuşmaların devamı olarak, Rusya’nın Avrupa Konseyinden 

çıkarılması ve bunun insan hakları hukuku ve uluslararası iş birliği açısından ne ifade ettiği 

üzerinde durmak istiyorum.  

 

1. Rusya’nın Avrupa Konseyinden Çıkarılması 

Rusya’nın Avrupa Konseyinden çıkartılması kararı her ne kadar Rusya’nın Ukrayna’yı 

işgal etmesinden çok kısa bir süre sonra alınmış olsa da, Rusya’nın örgütle ilişkisinin uzun 

zamandır sorunlu olduğunu söyleyebiliriz. 2008 yılından bu yana Rusya’nın Gürcistan’la 

yaşadığı anlaşmazlıklar ve Gürcistan’a yaptığı askeri operasyonlar, Dağlık Karabağ sorunu, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor olması ve 2014 yılında Kırım’ı ilhak 

etmesi, Rusya’nın Konseyle olan ilişkisinde ciddi sorunlar yaratmıştır. Özellikle Kırım’ın 

ilhakını izleyen süreçte Rusya ile Avrupa Konseyi arasındaki bağlar ciddi şekilde zayıflamaya 

başlamıştır. Kırım’ın ilhakı sonrası, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 2014 yılında 1990 

sayılı kararla Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını kınamış ve bu durumun Ukrayna’nın toprak 

bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini belirtmiştir.33 Karar ile, Rusya’nın Parlamenterler 

Meclisindeki temsil hakları 2014 sonuna kadar askıya alınmış, örgüt kapsamındaki diğer temsil 

haklarına da kısıtlamalar getirilmiştir. 2015 yılında, Parlamenterler Meclisi 2034 sayılı kararı 

ile 1990 sayılı kararındaki endişelerini yinelemiş, Kırım’daki insan hakları sorunlarına dikkat 

çekmiş ve Rusya’nın temsil haklarının askıda kalmaya devam edeceğini belirtmiştir.34 

Parlamenterler Meclisinin aldığı bu kararlara karşılık, Rusya 2016 yılından itibaren Meclise 

delegasyon göndermemeye karar vermiştir. Bunun sebeplerinden birinin Rusya delegasyon 

gönderdiği takdirde, delegasyonun temsil yetkilerinin tanınmayacağı ve Rusya’nın böyle bir 

duruma mahal vermek istememesi olduğu belirtilebilir.35 İlişkilerin giderek koptuğu bu 

dönemde, 2017 yılından itibaren Rusya Avrupa Konseyine yapması gereken finansal katkıyı da 

 
33 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1990 (2014), 10 April 2014. 
34 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 2034 (2015), 28 January 2015. 
35 Andrew Drzemczewski and Kanstantsin Dzehtsiarou, ‘Painful Relations between the Council of Europe and 
Russia’, EJIL: Talk!, 28 September 2018.  
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yapmamaya başlamıştır. Rusya’nın Avrupa Konseyinden çıkarılmasını bu sürecin bir devamı 

olarak yorumlayabiliriz.  

Avrupa Konseyi 1949 yılında çoğunluğu Batı Avrupa devletlerinden oluşan bir grup 

tarafından kurulmuştur. Amaçların başında liberal demokrasi ve buna bağlı olarak kapitalist 

ekonomik sistemi korumak vardır. Kurulma amaçlarından biri de Soğuk Savaşın başlangıç 

döneminde Sovyetler Birliğine karşı Avrupa devletleri arasında bir birlik sağlamaktır. 

Sovyetlerin komünist devlet düzeni ve yapısına karşı bir birlik oluşturulmak istenmiştir. Bu 

amaçların arasında Avrupa devletleri arasındaki bağı kuvvetlendirerek yeni bir savaşı önlemek 

de vardır. Soğuk Savaş sonrası Ukrayna 1995, Rusya da 1996’da Avrupa Konseyine üye 

oldular. Bugün Avrupa Konseyinin 46 üyesi bulunmaktadır. Belarus, Kosova ve Rusya dışında 

bütün Avrupa devletleri Avrupa Konseyinin üyesidir.  

 

Avrupa Konseyi Statüsünün 1. maddesi örgütün amacının üyeler arasında ekonomik, 

sosyal kültürel alanlarda birlik yaratmak olduğunu belirtilmektedir. 3. madde her üyenin 

hukukun üstünlüğü ve insan hakları prensiplerini kabul etmesi gerektiğini ve 1. maddede 

belirtilen amaçlar için hareket etmesi gerektiğini söyler. Bir devletin örgüte üyeliğinin son 

bulması Avrupa Konseyi Statüsünün 7. ve 8. maddelerinde belirtilen iki şekilde gerçekleşebilir.  

Statünün 7. maddesi bir devletin kendi isteğiyle örgütten ayrılmasını düzenler. Bu 

madde uyarınca: “Avrupa Konseyinin her üyesi bu husustaki kararını Genel Sekretere 

bildirmek suretiyle Konseyden çıkabilir. Bu ihbar içinde bulunulan mali senenin ilk dokuz ayı 

zarfında yapılmış ise aynı senenin sonunda eğer son üç ayı zarfında yapılmış ise takip eden mali 

senenin sonunda hüküm ifade eder.” Bir devlet ayrılmak istediğinde, bunu örgüte bildirdiği 

takdirde mali yılın ilk dokuz ayında bu bildirim gerçekleşmiş, diğer bir değişle 1 Ekim tarihine 

kadar bu bildirim yapılmışsa, devletin aynı yılın Aralık ayı sonunda örgütten ayrılacağı 

düzenlenmiştir. Madde, devletin örgütten ayrılması nedeniyle gerekli olacak hukuki ve idari 

değişikliklerin yapılması için belli bir geçiş süreci öngörür. 

Statünün 8. maddesi bir devletin örgütten çıkarılmasını düzenler. Bu madde uyarınca: 

“Avrupa Konseyinin, 3. madde hükümlerini ciddi surette ihlal eden, her üyesi temsil hakkından 

bir süre için mahrum edilebilir ve Bakanlar Komitesi tarafından 7. Maddedeki koşullar 

dahilinde Konseyden çekilmeye davet edilebilir. Bu davet dikkate alınmadığı takdirde Komite, 

bizzat Komitenin tayin edeceği tarihten itibaren söz konusu üyenin artık Konseye mensup 

olmadığına dair karar verebilir.” 8. madde bir üyenin örgütten çıkarılması konusunda aşamalı 

bir süreç öngörür. Statünün 3. maddesinde belirtilen hukukun üstünlüğü prensibine ve insan 
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haklarına saygılı davranmayan devletlerin örgütteki temsil yetkilerinin askıya alınabileceği ve 

örgütten ayrılmaya davet edilebileceği yazar. Bu madde çerçevesinde temsil yetkilerinin askıya 

alınmasının devlet için bir uyarı olduğunu ve bu yaptırım ile devletin örgütün temel ilkelerine 

uygun hareket etmesi konusunda zorlandığını belirtebiliriz. Bu uyarıyı dikkate almayan devlet 

bir sonraki adımda örgütten ayrılmaya davet edilebilir. Bu daveti dikkate almayan devletin 

üyeliği örgüt tarafından sonlandırabilir. 8. maddenin 7. maddeden önemli farklarından biri, 

örgütten çıkarılan devlete herhangi bir geçiş süresi tanınmaması ve devletin örgütten çıkarılma 

kararının hemen yürürlüğe girmesidir. 

Rusya, Ukrayna saldırısını 22 Şubat 2022 tarihinde başlatmıştır. 24 Şubat 2022 tarihinde 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir karar alarak, Ukrayna’ya yapılan saldırıyı ve Donetsk 

ve Luhansk’ın bağımsızlığının tanınmasını kınadıklarını, Rusya’nın askeri harekatına son 

vermesi gerektiğini belirtmiştir.36 25 Şubat 2022 tarihinde Bakanlar Komitesi Rusya’nın 

Avrupa Konseyindeki temsil haklarının askıya alınmasına karar vermiştir.37 Bu kararın amacı, 

Rusya üzerinde baskı kurarak Rusya’nın Ukrayna’dan çekilmesini sağlamak ve Konseyin 

amaçlarına uygun davranmaya zorlamaktır. Ancak devam eden süreçte, Rusya’nın askeri 

operasyonunu sonlandırmaması nedeniyle, Bakanlar Komitesi 16 Mart 2022 tarihinde 

Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğine son verilmesine karar vermiştir.38 Kararda, Rusya’nın 

Ukrayna’ya karşı gerçekleştirdiği saldırının Statünün 3. maddesini ciddi şekilde ihlal ettiği, 25 

Şubat 2022 tarihinde Statünün 8. maddesinde belirtilen prosedürü başlatarak Rusya’nın temsil 

yetkilerinin askıya alındığı, Parlamenterler Meclisiyle de konunun tartışıldığı, 15 Mart 2022 

tarihinde Rusya’nın örgütten ayrılma isteğini ve AİHS’den de ayrılacağını belirttiği, ve son 

olarak da 8. madde çerçevesinde 16 Mart 2022 tarihi itibariyle Rusya’nın örgüt üyeliğine son 

verildiği belirtilmiştir. Burada dikkat çeken nokta, Rusya’nın örgütten ayrılmak istediğini 

belirtmiş olmasına rağmen, Rusya’nın ayrılması için 7. maddenin değil, bir üyenin örgütten 

çıkarılması ile ilgili olan 8. maddenin uygulanmış olmasıdır. Rusya örgütten ayrılmak istediğini 

belirttiği için, 7. madde kapsamında üyeliğin belli bir süre sonra son bulması söz konusu 

olabilirdi. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olması, 

işgalin kısa sürede son bulacak gibi görünmemesi nedeniyle, Bakanlar Komitesi Rusya’nın 

örgüt üyeliğinin derhal son bulmasını tercih etmiştir. 

 

 
36 Council of Europe, Committe of Ministers, 24 February 2022, CM/Del/Dec(2022)1426bis/2.3. 
37 Council of Europe, Committe of Ministers, 25 February 2022, CM/Del/Dec(2022)1426ter/2.3. 
38 Council of Europe, Committee of Ministers, 16 March 2022, CM/Res(2022)2. 
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2. Rusya – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İlişkileri 

Rusya’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile olan ilişkileri uzun zamandır 

çok güçlü değildi. European Implementation Network’ün verilerine göre son 10 yıl içerisinde 

Rusya, AİHM’in verdiği kararların %90’ını uygulamamıştır.39 2015 yılında Rusya Anayasa 

Mahkemesi Rus Anayasasıyla çelişen AİHM kararlarının icra edilemeyeceğine dair bir karar 

vermiştir. Bu durum açık bir şekilde AİHS’in 46. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. 

AİHS’in 46. maddesi, taraf devletlerin Mahkemenin verdiği kararlara uymak zorunda olduğunu 

belirtir. Ancak Rusya Mahkemeye hep mesafeli yaklaşmış, kararların uygulanması konusunda 

istekli bir tutum sergilememiştir. 

Rusya’nın Avrupa Konseyinden ayrılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden 

(AİHS) de ayrılması anlamına gelmektedir. AİHS’in 58. maddesi sözleşmenin ne şekilde 

feshedileceğini düzenlemektedir. Bu madde uyarınca: 

“1. Bir Yüksek Sözleşmeci Taraf, bu Sözleşme’yi ancak Sözleşme’ye taraf olduğu 

tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin geçmesinden sonra ve Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri’ne altı ay önceden sunulacak bir ihbarla feshedebilir. Genel Sekreter bunu 

diğer Yüksek Sözleşmeci Taraflar’a bildirir.  

2. Bu fesih işlemi, feshin etki doğurduğu tarihten önce gerçekleşmiş ve yükümlülüklerin 

ihlali niteliğinde sayılabilecek olan bir olayla ilgili olarak, söz konusu Yüksek 

Sözleşmeci Taraf’ın bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerinden kurtulması sonucunu 

doğurmaz. 

3. Avrupa Konseyi üyeliği sona eren her Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın bu Sözleşme’ye 

de taraf sıfatı da aynı koşullarla sona erer.” 

Anlaşılacağı üzere, Avrupa Konseyine taraf olmayan bir devletin Avrupa Sözleşmesine 

taraf olmasına da imkan yoktur. Bu nedenle, Rusya’nın Avrupa Konseyinden çıkarılması, 

AİHS’den de ayrılması sonucunu beraberinde getirmektedir. 

Ancak AİHS’in 58. maddesinin 3. fıkrası açık değildir ve AİHS’e taraf bir devletin bu sıfatının 

ne zaman son bulacağı net bir şekilde anlaşılmamaktadır. Üçüncü fıkrada belirtilen “aynı 

koşullarla sona erer” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği muğlaktır. Sözleşmenin feshi örgütten 

ayrılmayla mı aynı koşullara tabi olacak yoksa üçüncü fıkra, birinci ve ikinci fıkralardaki 

şartlara mı tabi olacaktır, ya da sadece ikinci fıkradaki şartlara mı tabi olacaktır? Bu muğlaklığın 

anlaşılabilmesi için Sözleşmenin resmi metinleri olan İngilizce ve Fransızca Sözleşmeye 

 
39 https://www.einnetwork.org/russia-echr. 
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bakıldığında durum daha da karmaşık hale gelmektedir. AİHS’in 58. maddesinin üçüncü fıkrası 

İngilizce metinde şu şekilde yer almaktadır: “Any High Contracting Party which shall cease to 

be a member of the Council of Europe shall cease to be a Party to this Convention under the 

same conditions.” Fransızca metin ise şu şekildedir: “Sous la même réserve cesserait d’être 

Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre du Conseil 

de l’Europe.” Görüleceği üzere, İngilizce metinde çoğul olarak “aynı şartlar” ibaresi yer alırken, 

Fransızca metinde “aynı şart” denilerek tekil bir ibare kullanılmıştır. Dolayısıyla, üçüncü 

fıkranın örgütten ayrılma şartına mı işaret ettiği, yoksa birinci ve ikinci fıkralardaki şartlara mı 

işaret ettiği tam olarak anlaşılmamaktadır. AİHS’in hem İngilizce hem de Fransızca metni aynı 

derecede geçerlidir. Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin 33/4 maddesi uyarınca bir 

sözleşmenin farklı dildeki iki resmi metni arasında bir fark olduğunda, sözleşmenin amacına en 

uygun anlamın kabul edilmesi gerekir. 

16 Mart 2022 tarihinde Bakanlar Komitesinin Rusya’yı Avrupa Konseyinden çıkarma 

kararı sonrası, aynı gün AİHM Rusya’ya karşı açılan davaların askıya alındığını açıklamıştır.40 

AİHS’in 58. maddesinin yarattığı karışıklık ise Mahkemenin 23 Mart 2022 tarihli kararı ile 

açıklığa kavuşturulmuştur. Mahkeme, Rusya’nın örgütten çıkarılmasını takip eden altıncı ayın 

sonunda, 16 Eylül 2022 tarihinde Rusya’nın AİHS’teki taraf sıfatının son bulacağını 

açıklamıştır.41 Dolayısıyla, her ne kadar Rusya Avrupa Konseyinden 16 Mart 2022 tarihinde 

çıkmış olsa da, AİHS kapsamındaki sorumlulukları 16 Eylül 2022 tarihine kadar devam 

etmiştir. Bu tarihe kadar Rusya’nın Ukrayna veya kendi topraklarında gerçekleştirdiği eylemler 

nedeniyle AİHS kapsamında sorumlu olabileceğini belirtmek mümkündür.  

Mahkemenin önünde şu an Rusya’ya karşı yapılmış 18.000’e yakın başvuru 

bulunmaktadır. Bu dosyalar hakkında Mahkemenin hala karar verme yetkisi vardır. Ancak, 

Mahkemenin yetkisi devam etse de Rusya’nın bu kararları uygulayacağını düşünmek çok 

gerçekçi bir beklenti olmayacaktır. Üyeliğin son bulmasıyla Avrupa Konseyi Rusya üzerindeki 

bütün politik baskı gücünü yitirmiş durumdadır. Aynı zamanda, kararların meşruiyeti de 

sorgulanır hale gelebilecektir. Rusya’nın Mahkemeyle iletişimde olması, kendisinden istenen 

savunmaları yapması çok yüksek bir beklenti değildir. Taraflardan birinin hiçbir savunma 

 
40 European Court of Human Rights, The European Court of Human Rights decides to suspend the examination of 
all applications against the Russian Federation, 16 March 2022. 
41 European Court of Human Rights, Resolution of the European Court of Human Rights on the consequences of 
the cessation of membership of the Russian Federation to the Council of Europe in light of Article 58 of the 
European Convention on Human Rights, 23 March 2022. 
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yapmadığı bir durumda, binlerce dosya hakkında verilecek kararların meşruiyeti özellikle 

Rusya tarafından tartışmaya açılacaktır. 

Rus hakimin Mahkemedeki durumu da değerlendirilmesi gereken bir konudur. AİHS’in 

20. maddesi uyarınca, Mahkemede sözleşmeci taraf kadar hakim olması gerekir. Bu nedenle de 

Rus hakimin Rusya’nın AİHS’ten resmi olarak ayrılacağı tarihe kadar görevine devam etmesi 

beklenirdi. Ancak Rus hakimin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Mahkemeden ayrılması 

nedeniyle, yerine yeni bir hakimin görev yapması gerekiyordu. Bu durumu AİHS’in 26/4 

maddesi şu şekilde düzenliyor: “Uyuşmazlığa taraf olan Yüksek Sözleşmeci Taraf adına 

seçilmiş olan yargıç, Daire ve Büyük Daire’nin doğal üyesidir. Bu yargıcın yokluğunda veya 

görev almasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili Taraf’ın önceden sunacağı listeden 

Mahkeme Başkanı’nca seçilen bir kişi yargıç sıfatıyla görev alır.” Bu madde uyarınca Rus 

hakimin yerine, daha önce Rusya tarafından Mahkemeye sunulmuş olan listeden bir hakimin 

görev yapması gerekirdi. Ancak bu listedeki hakimlerin de Mahkemeye gelmeyecek olmaları 

nedeniyle, Rus bir hakimin Mahkemede görev yapması imkansız hale gelmiştir. Mahkemenin 

10 Mayıs 2022 tarihinde aldığı bir kararla, Mahkeme İç Tüzüğünün 29/2(b) maddesi uyarınca 

AİHM Başkanı, Kıbrıslı hakim olan Serghides’i Rusya’ya karşı açılan davalarda görevli hakim 

olarak atamıştır. 

3. Rusya’nın Avrupa Konseyinden Çıkarılmasının Uluslararası İşbirliğine Etkisi 

 

Rusya’nın Avrupa Konseyinden çıkarılması önceki örneklerden daha farklı sebeplere 

dayanmaktadır. Avrupa Konseyi bünyesinde üyelerin örgütün temel prensiplerine uymadıkları 

gerekçesiyle örgütten çıkarılmalarına ilişkin tartışmalar daha önce Yunanistan ve Türkiye için 

yapılmıştır. Yunanistan’da 1967’de gerçekleşen askeri darbe sonrası, Yunanistan’ın Konseyden 

çıkarılmasına dair tartışmalar başlamıştır. Darbeden sadece birkaç gün sonra Parlamenterler 

Meclisi bir açıklama yaparak askeri darbeyi kınadıklarını ve vakit kaybetmeksizin parlamenter 

demokrasiye dönülmesi gerektiğini belirtmiştir.42 Parlamenterler Meclisi gene aynı dönemde 

üye devletlere AİHM önünde Yunanistan’a karşı dava açmalarını teşvik eden bir karar almış, 

aksi takdirde AİHS’in oluşturduğu insan hakları koruma mekanizmasının anlamsız hale 

geleceğini belirtmiştir.43 Danimarka, Norveç, İsveç ve Hollanda bunun üzerine Yunanistan’a 

karşı dava açmıştır. Avrupa Komisyonunun konuya dair raporu Bakanlar Komitesine gelince, 

Yunanistan’ın çıkarılması gündeme gelmiştir. 1969 yılında, Komitede Yunanistan’ın üyeliğinin 

 
42 Council of Europe, Parliamentary Assembly, (26 April 1967) Order 256 (1967). 
43 Council of Europe, Parliamentary Assembly, (23 June 1967) Res 346 (1967). 
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askıya alınması için oylama yapılacakken, Yunan Dış İşleri Bakanı Statünün 7. maddesi 

çerçevesinde örgütten ayrılacaklarını bildirmiştir.44 Böylece Yunanistan kendi isteğiyle Avrupa 

Konseyinden ayrılmıştır. Cuntanın yönetimi bırakması ile 1974 yılında Yunanistan Avrupa 

Konseyine geri dönmüştür. Türkiye’deki 1980 darbesi sonrası Parlamenterler Meclisi 

demokratik yönetimin askeri bir yönetim tarafından ele geçirildiği bir ülkenin Konseyin 

prensiplerine uymadığını belirtmiştir.45 Bir sonraki sene de meşru bir temsiliyet olmadığı 

gerekçesiyle Türk delegasyonun Parlamenterler Meclisindeki süresi uzatılmamıştır.46 

Türkiye’nin 1981 ve 1984 yılları arasında Parlamenter Meclisi temsil hakları askıya alınmıştır. 

Aynı zamanda, Parlamenterler Meclisi üyelere Türkiye’ye karşı AİHM önünde dava açmaları 

yönünde çağrıda bulunmuştur.47 Yunanistan ve Türkiye örneklerinde demokrasi ve insan 

hakları en önemli sorunlardı ancak bunlar devletlerin kendi içlerinde yaşadıkları anti-

demokratik uygulamalar nedeniyleydi. Rusya krizinde ise söz konusu olan bir üyenin başka bir 

üyeye silahlı saldırıda bulunmasıdır.  

Uluslararası işbirliği ancak devletlerin kendi rızalarıyla uluslararası sözleşmelere ve 

örgütlere taraf olmaları, uluslararası hukuku ilgilendiren konularda ortaklaşa hareket etme 

iradesi göstermesi ile mümkündür. Özellikle 20. yy’da bunun çok önemli bir hale geldiğini, 

uluslararası örgütlerin uluslararası hukukun temel aktörlerinden biri haline geldiğini görüyoruz. 

Ancak son yıllarda uluslararası iş birliğinin zayıfladığına işaret eden birçok gelişme olmuştur. 

Birçok devlet uluslararası sözleşmelerden ve örgütlerden çekilmeye başlamıştır. 20. yy’da 

uluslararası iş birliği belli bir süre yükseliş göstermişken, 21. yy’da bu durumun gerileyen bir 

hal aldığını söylemek mümkündür. İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkması, Filipinler ve 

Burundi’nin Roma Statüsünden çekilmesi, Venezüella’nın Amerika İnsan Hakları 

Mahkemesinden ayrılması, Nikaragua’nın Amerikan Devletleri Örgütünden ayrılacağını 

açıklaması, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden ayrılması, Benin, Fildişi Sahili, Tanzanya, 

Ruanda’nın Afrika İnsan ve Halklar Hakları Mahkemesinden ayrılması, uluslararası iş birliğine 

dair çekimserliğin arttığına işaret eden örneklerden yalnızca birkaçıdır. Tüm bu örneklerde 

devletler kendi istekleriyle uluslararası sözleşmelerden ya da örgütlerden ayrılmıştır. Rusya 

örneğinde ise, Avrupa Konseyi bir üyeyi örgütün temel prensiplerine aykırı davrandığı 

gerekçesiyle üyelikten çıkarmıştır. İlerleyen dönemlerde yalnızca devletlerin değil, örgütlerin 

 
44 Council of Europe (Committee of Ministers) (12 December 1969) CM (69) PV 4, 20. 
45 Council of Europe (Parliamentary Assembly) (1 October 1980) Recommendation 904 (1980). 
46 Council of Europe (Parliamentary Assembly) (14 May 1981) Order 398 (1981). 
47 Council of Europe (Parliamentary Assembly) (22 January 1982) Res 765 (1982). 
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de bu yönde polarizasyonu artıracak kararlar verip vermeyeceklerini bekleyip görmek 

gerekecektir. 


