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Bu belge hakkında
Bu belge, uluslararası olan ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı 
çatışmaları düzenleyen hukuka genel bir bakış sağlar. Uluslararası 
hukukun çalışmalarını nasıl destekleyebileceğini daha iyi 
anlamalarına yardımcı olmak için çatışma veya kriz ortamlarında 
çalışan profesyonellere pratik bir kaynak olarak hizmet etmek üzere 
geliştirilmiştir. Belge, uluslararası kamu hukuku, uluslararası insancıl 
hukuk, uluslararası insan hakları hukuku ve devlet sorumluluğu hukuku 
kavramlarını, unsurlarını ve terminolojisini açıklamaktadır.

Diakonia Uluslararası İnsancıl Hukuk Merkezi Hakkında
Diakonia Uluslararası İnsancıl Hukuk Merkezi, savaş hukuku hakkında 
bilgi paylaşmak ve bunları tanıtmak için kurulmuş olan küresel bir 
yasal mükemmeliyet merkezidir. Hukukun silahlı çatışmalarda korumayı 
artırmak ve yaşamları iyileştirmek için bir araç olduğu inancıyla hareket 
etmekteyiz. Merkez, bir bilgi merkezi ve savaş kanunları konusunda 
bağımsız bir danışma grubu olarak insani yardım topluluğuna 
hizmet etmektedir. İnsani yardım sektörüne pratik hukuki ve politik 
tavsiyelerde bulunmakta ve silahlı aktörlerin davranışlarında kalıcı 
değişiklik yaratmak amacıyla farkındalığı artırmak üzere eğitim ve hak 
danışmanlığı sunmaktayız.
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Dünya genelinde yüz milyonlarca insan çatışmalardan etkilenen 
bölgelerde yaşıyor. Bombardımanlara, kuşatmalara ve cinsel şiddete 
maruz kalıyorlar; su, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin 
kıtlığından muzdarip oluyor ve sürekli olarak zarar görme ve ölüm 
korkusuyla yaşıyorlar.

Ancak, bu karışıklık ve tehlike durumlarında dahi, çatışmaların zararlı 
etkisini sınırlamaya çalışan uluslararası hukuk uygulanmaktadır. 
Uluslararası insancıl hukuk (UİH), nasıl savaşılması ve insanların savaş 
sırasında nasıl korunması gerektiğini düzenleyen kurallar bütünüdür.

Bu kurallara uyulması ve bu kuralların uygulanması, sivillere doğrudan 
daha verilen zararın azalmasını sağlar. Diakonia Uluslararası İnsancıl 
Hukuk Merkezi olarak bizler, hukukun silahlı çatışmalarda korumayı 
artırmak ve yaşamları iyileştirmek için bir araç olduğuna inanıyoruz.

Hukuka saygı bilgiyle başlar. Bu belge, okuyuculara savaş hukukunun 
temel unsurlarını anlamalarına ve yaygın olarak kullanılan 
terminolojinin anlamına ilişkin olarak bir fikir vermektedir. Hükümetler, 
ordular ve insani yardım kuruluşlarında yer alan uygulayıcıların 
çalışmalarında uluslararası insancıl hukuku uygulamalarına yardımcı 
olmak üzere hazırlanmıştır.

Bu belge ayrıca web sitemizde Kolay Okunabilir bir sürümde ve çeşitli 
dillerde de bulunabilir: www.diakonia.se/ihl.

Uluslararası insancıl hukuk, savaştan etkilenen bölgelerde çalışan 
herkes için çok önemli bir araçtır. Çatışmalarda daha çok hukuk bilgisi 
hayat kurtaracak ve daha çok insancıl muameleye yol açacaktır.

Giriş: Silahlı 
çatışmalarda 
hukuk bilgisi 
ne kadar çok 
kullanılırsa, 
çatışmanın o 
kadar insancıl 
hale geleceğine 
inanıyoruz.

http://www.diakonia.se/ihl
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1.1  Uluslararası kamu hukuku nedir?

1. Uluslararası kamu hukuku, devletleri bağlayan ve aralarındaki 
ilişkileri yöneten bir kurallar bütünüdür. Devletlerin hangi 
sorumluluklara sahip olduklarını ve nasıl hareket etmeleri 
gerektiğini tanımlar. Uluslararası kamu hukuku, devletler 
arasındaki davranışları düzenlemenin yanı sıra devletlerin 
bireylere nasıl davranması gerektiğine ilişkin kuralları da 
belirler. Ayrıca silahlı gruplar ve ticari işletmeler gibi devlet dışı 
aktörlere de belirli sorumluluklar yükler.

2. Uluslararası kamu hukuku telekomünikasyon, ticaret ve çevre 
gibi çok çeşitli konuları düzenler. Uluslararası insancıl hukuk 
(UİH), uluslararası insan hakları hukuku (UİHH), uluslararası ceza 
hukuku (UCH) ve uluslararası mülteci hukuku, uluslararası kamu 
hukukunun dört dalıdır.

3. Uluslararası kamu hukuku yazılı kurallar ve yazılı olmayan 
ilkelerden oluşur. Kaynakları ise uluslararası antlaşmalar, 
uluslararası teamül hukuku ve genel hukuk ilkeleridir. 

1.2  Kimler uluslararası hukuka  
 uymak zorundadır?

4. Uluslararası hukuk, kanunlara uymak ve kanunları uygulamak 
zorunda olan ve bunu yapmadıklarında sorumlu tutulacak 
farklı aktörler – yükümlülük sahipleri olarak adlandırılır – için 
bağlayıcıdır. Devletler, uluslararası hukuk kapsamında birincil 
yükümlülük sahipleridir. 

5. Silahlı gruplar, ticari işletmeler ve uluslararası kuruluşlar gibi dev-
let dışı aktörlerin de uluslararası hukuk kapsamında belirli görev-
leri vardır. Örneğin UİH, silahlı bir çatışmada sadece devletlerin 
değil, aynı zamanda silahlı grupların davranışlarını da düzenler 
(bkz. 2.3 ‘Uluslararası İnsancıl Hukuk Ne Zaman Uygulanır?’). 
Ordu mensupları veya silahlı grup mensupları gibi bireylerin de 
uluslararası hukuk kapsamında yükümlülükleri vardır ve savaş 
suçları da dahil olmak üzere belirli eylemlerden kişisel olarak 
sorumlu tutulabilirler (bkz. 2.14 ‘Savaş Suçları Nelerdir?’). 

Uluslararası 
Kamu Hukuku
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2.1 Uluslararası insancıl hukuk nedir?

6. Uluslararası insancıl hukuk (UİH), silahlı çatışma durumlarında 
uygulanacak hukuki kurallarını düzenler. Aynı zamanda savaş 
hukuku, silahlı çatışma hukuku veya jus in bello (silahlı çatışma 
durumunda hukuk) olarak da adlandırılır. UİH, husumete taraf 
olmamış veya husumete artık doğrudan dahil olmayan kişileri 
korur ve bir çatışma esnasında kullanılabilecek araç ve yöntemleri 
düzenler. UİH, bütünüyle şiddeti yasaklamaz, ancak çatışma 
durumlarında ortaya çıkan zararı en aza indirmeyi amaçlar.

7. UİH, insanların gereksiz yere acı çekmesini önlemek, insan 
onuruna saygı göstermek ve kalıcı barış olasılığını artırmak 
için silahlı bir çatışmada nelere izin verilen araç ve yöntemlere 
sınır koyar. Bunu, savaşan taraflara kurallar empoze etmek 
suretiyle yapar. Bu kurallar hem tarafların savaşı nasıl yürütmesi 
gerektiğini hem de çatışmadan etkilenen kişilere, örneğin sivillere 
nasıl davranılması gerektiğini düzenler.(bkz. 2.7 ‘Uluslararası 
insancıl hukuk kapsamında kim ve ne korunur?’) UİH kuralları, 
silahlı bir çatışmaya dahil olan tüm taraflar için geçerlidir. Aynı 
zamanda kurallardan bazıları tarafsız devletler, insani yardımların 
transit geçişinin olduğu devletler ve yardım kuruluşları gibi diğer 
aktörler için de bağlayıcıdır.

8. UİH’nin amacı savaşı kanun dışı kılmak veya savaşı bitirmek 
değildir. Aksine, UİH silahlı çatışmaların var olduğunu kabul 
eder ve bu çatışmalardaki davranışları düzenler. UİH tüm silahlı 
çatışmalarda geçerlidir – tarafların neden savaştığı, savaşa 
kimlerin dahil olduğu veya savaşın hukuki olup olmadığı önemli 
değildir.

Uluslararası 
İnsancıl Hukuk
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 Uluslararası teamül hukuku nedir?
Devletler ve bireyler belirli bir şekilde davrandıklarında bu 
uygulamalar zamanla uluslararası hukukun bir kuralı haline gelebilir. 
Bu kurallara uluslararası teamül hukuku denir. Hukuk kuralı olarak 
kabul edilen genel bir uygulamayı yansıtmaları nedeniyle tüm 
devletler ve bireyler için bağlayıcıdırlar. 

Uluslararası teamül hukuku bağlayıcıdır, çünkü belirli bir davranış 
yaygın ve tutarlı olduğunda genel bir uygulama olarak görülür ve bir 
hukuk kuralı haline gelir.

Uluslararası teamül hukukunun bazı kuralları bir antlaşmaya 
dahil edilirken, bazıları yazılı olmayan – ancak eşit derecede 
bağlayıcı olan – kurallar olarak kalır. Uluslararası teamül hukuku 
kapsamındaki bir yükümlülük bazen bir antlaşmanın içerdiğinden 
daha genel veya daha kısıtlı olabilir.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), uluslararası teamül hukuku 
statüsünü kazanmış UİH’nin 161 kuralını belirlemiştir. Bu da, bu 
kuralların bir çatışmanın tüm tarafları için her zaman bağlayıcı 
olduğu anlamına gelir. Bunlar, savaşmayan kişilere insanca 
muamele etme yükümlülüğünü içerir (bkz.2.7.1 ‘İnsani muamele 
yükümlülüğü’); belirli kriterler uyarınca ayrımcılık yapmamak 
(bkz.2.7.2 ‘Olumsuz ayrım yasağı’); siviller ve savaşanları ayrı tutmak 
(bkz.2.8.1 ‘Ayrım’); bir saldırıda tedbir almak (bkz.2.8.4 ‘Saldırıda 
alınacak tedbirler’); orantısız veya ayrım gözetmeyen bir saldırı 
başlatmamak (bkz. 2.8.3 ‘Orantılılık’ ve 2.8.2 ‘Ayrım gözetmeyen 
saldırılar yasağı’). Uluslararası İnsancıl Teamül Hukukunun 161 
kuralına, ICRC Customary IHL database çalışmasından erişilebilir.

2.2  UİH kuralları nerede bulunabilir?

9. Uluslararası insancıl hukukun (UİH) temel kuralları, 1949 tarihli 
dört Cenevre Sözleşmesi’nde ve 1977 tarihli iki Ek Protokol’de, 
1899 ve 1907’de kabul edilen Lahey Sözleşmeleri’nde ve 
uluslararası teamül hukukunda bulunabilir. 

International humanitarian law  
protects persons who are not, or no  
longer participating in the fighting.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
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10. 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesi’nin yanı sıra 1977 
tarihli ilk Ek Protokol de uluslararası silahlı çatışmalar 
esnasında geçerlidir. Dört Cenevre Sözleşmesi evrensel olarak 
onaylanmıştır. Birinci ve İkinci Sözleşme, yaralanan ve hasta 
olan silahlı kuvvetler mensuplarının korunmasına odaklanır.1 
Birinci Sözleşme karada yaralanan ve hasta olan askerleri 
korurken, İkinci Sözleşme denizdekileri kapsar. Üçüncü Cenevre 
Sözleşmesi, savaş esirlerine yönelik muameleye özgü kuralları 
içerir.2 Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, işgal altındaki topraklarda 
olanlar da dahil olmak üzere sivillerin korunmasını kapsar.3 

11. Dört Cenevre Sözleşmesi’nin ortak maddeleri bulunmaktadır, 
bunlardan biri: Sivillere insanca muamele etmek gibi bir 
çatışmanın tüm taraflarının uyması gereken asgari standartları 
içeren 3. Madde’dir (Ortak 3. Madde olarak bilinir). Cenevre 
Sözleşmeleri’nin diğer tüm hükümleri sadece uluslararası silahlı 
çatışmalar için geçerliyken, Ortak 3. Madde uluslararası 
nitelikte olmayan silahlı çatışmalar için de geçerlidir. 
Günümüzde silahlı çatışmaların çoğu uluslararası nitelikte 
olmadığından, Ortak 3.Madde, Cenevre Sözleşmeleri’nin 
günümüz için en önemli maddelerinden biridir.

12. 1977’de Cenevre Sözleşmeleri’ne iki protokol eklenmiştir: Birinci Ek 
Protokol (API), uluslararası silahlı çatışmalarda korunan siviller 
grubunu genişletmektedir. Ayrıca, izin verilen savaş araçları 
ve yöntemlerine ilişkin kuralları içerir.4 İkinci Ek Protokol (APII), 
Ortak 3.Maddenin kapsamını genişletir ve uluslararası nitelikte 
olmayan silahlı çatışma durumlarında ek koruma sağlar.5 Ortak 
3. Madde, uluslararası nitelikte olmayan tüm silahlı çatışmalar 
için geçerliyken, APII sadece Protokolü onaylamış bir devletin 
çatışmaya dahil olması durumunda geçerlidir. Ayrıca, APII 
sadece belirli kriterleri karşılayan silahlı gruplar için bağlayıcıdır: 
grup sorumlu bir komuta yapısı altında faaliyet göstermeli, 
devletin topraklarının bir kısmını ‘sürekli ve kararlaştırılmış’ askeri 
operasyonlar yürütebilmesini sağlayacak şekilde kontrolü altına 
almalı ve Protokol hükümlerini uygulayabilmelidir.

13. Ek Protokoller geniş çapta onaylanmalarına rağmen evrensel 
olarak onaylanmamışlardır, ancak hükümlerinin çoğu 

uluslararası teamül hukuku olarak kabul edilir (bkz. ‘Uluslararası 
teamül hukuku nedir?’). Bu nedenle herkes için bağlayıcıdırlar. 
Uygulamada bu, APII’nin teamül olarak kabul edilen 
hükümlerinin uluslararası nitelikte olmayan tüm silahlı çatışma 
durumlarında geçerli olduğu anlamına gelir. APII’nin daha 
yüksek uygulama eşiğini karşılamak gerekli değildir. 

2.3  Uluslararası İnsancıl Hukuk Ne  
 Zaman Uygulanır?

14. Uluslararası insancıl hukuk (UİH) silahlı çatışmalar esnasında 
geçerlidir. İki tür silahlı çatışma vardır: uluslararası olan (işgal 
durumları dahil, bkz. 2.10 ‘Mütecaviz işgal nedir?’) ve uluslararası 
nitelikte olmayan silahlı çatışmalar. İç karışıklıklar, isyanlar, 
gösteriler veya düzensiz veya münferit şiddet eylemleri gibi diğer 
şiddet durumları için UİH geçerli değildir. Ayrıca herhangi bir silahlı 
çatışmanın yokluğunda, insani krizler için de geçerli değildir.

15. UİH’nin birçok esas kuralı tüm silahlı çatışmalarda geçerlidir, 
örneğin ne zaman kuvvet kullanılabileceği ve sivillerin, yaralı 
veya hasta askerlerin nasıl tedavi edilmesi gerektiği hususlarını 
düzenleyen kurallar buna örnek olarak gösterilebilir. Diğer 
kurallar, belirli çatışma türlerine özgüdür: hangi kuralların 
uygulanacağı, durumun uluslararası bir silahlı çatışma mı 
yoksa uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışma mı 
olduğuna bağlıdır. Bu nedenle, meydana gelen çatışmanın 
türünü belirlemek önemlidir.

16. UİH, genel bir barışçıl çözüme ulaşılana kadar, silahlı çatışma 
devam ettiği sürece geçerlidir. Savaşın sona ermesinden sonra 
bile çatışma esnasında gözaltına alınan kişiler, nihai olarak 
serbest bırakılmalarına ve kendi ülkelerine geri dönmelerine 
(‘ülkesine iade’ olarak bilinir) kadar UİH’nin korumasından 
yararlanmaya devam ederler.

17. UİH, barış zamanlarında dahi yükümlülükler yaratır: örneğin, 
devletler silahlı kuvvetlerinin UİH hakkında eğitim ve bilgi 
almasını ve yeni silahların UİH ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. 
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2.3.1  Uluslararası silahlı çatışmalar 
Uluslararası silahlı çatışma, iki veya daha fazla devlet arasında 
gerçekleşen çatışmalardır. Bu, devlet silahlı kuvvetlerinin birbirine karşı 
savaştığı ve bir devletin kendi adına savaşan devlet dışı silahlı bir grubu 
kontrol ettiği durumları içerir. Böyle bir çatışmalara genellikle ‘vekâlet 
savaşı’ denir. Silahlı çatışmanın yoğunluğu veya süresi önemli değildir. 

I. Ek. Protokol’e taraf olan devletler için, diğer üç biçim de uluslararası 
silahlı çatışma tanımı kapsamına girer: insanların özerklik hakkını 
kullanırken ‘sömürge egemenliğine, yabancı işgaline veya ırkçı rejimlere’ 
karşı savaştığı çatışmalar.

2.3.2  Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar
Uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışma, bir devletin ordusu 
ile en az bir örgütlü silahlı grup arasında veya iki ya da daha fazla 
örgütlü silahlı grup arasındaki çatışmalardır. Ancak, tüm şiddet 
durumları, uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışma olarak 
nitelendirilmez. Bir durum, sadece silahlı çatışmaya dahil olan silahlı 
grup(lar) yeterince organize olduğunda ve şiddet belirli bir yoğunluk 
düzeyine ulaştığında uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışma 
olarak nitelendirilecektir.

UİH antlaşmaları bu terimlerin net bir tanımını içermemektedir, 
ancak uluslararası mahkemeler organizasyon ve yoğunluk düzeyi 
ile ne kastedildiği hususunu netleştirmektedir. Yargıçlar, bir grubun 
yeterince organize olup olmadığını ve şiddetin belirli bir yoğunluk 
düzeyine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirilirken bir grubun iç yapısı, 
insanları toplama kapasitesi, çarpışmaların süresi ve yayılması, 
yaralı sayısı ve kullanılan silah türleri gibi faktörlerin incelenmesi 
gerektiğine hükmeder.

International v.  
non-international armed conflict.
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2.4  UİH kimler için bağlayıcıdır?

18. Uluslararası insancıl hukuk (UİH), silahlı çatışmanın tarafları için 
bağlayıcıdır. Buna devletler ve uluslararası nitelikte olmayan 
silahlı çatışma durumlarında devlet dışı silahlı gruplar da 
dahildir. Yükümlülüklerin çoğu, devletin silahlı kuvvetlerine ve 
uygulanabildiği noktalarda devlet dışı silahlı bir grubun silahlı 
kanadına yöneliktir. UİH kuralları, husumete aktif olarak katılan 
şahıslar için de bağlayıcı niteliktedir.  

2.5  Muharipler ve savaşçılar  
 arasındaki fark nedir?

19. Muharipler terimi, bir devletin silahlı kuvvetlerinin mensuplarını 
tanımlar. Savaşçılar, devlet dışı silahlı bir gruba ait olan ve 
uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışmada yer alan 
kişilerdir.

2.5.1   Muharipler
20. Muharipler, bir devletin silahlı kuvvetlerinin mensuplarıdır. Terim 

hem uluslararası hem de uluslararası nitelikte olmayan silahlı 
çatışmalarda kullanılmaktadır. Ancak belirli bir terim olan ve 
kişinin belirli haklara sahip olması anlamına gelen ‘muharip 
statüsü’ sadece uluslararası silahlı çatışmalarda geçerlidir. 
“Muharip statüsüne” sahip kişiler doğrudan husumete katılma 
hakkına sahiptir. Bu kişiler düşman tarafından ele geçirildikleri 
takdirde belirli korumalardan yararlanma hakları bulunmaktadır.

21. Bir muharip olarak sınıflandırılma birkaç nedenden dolayı 
önemlidir. Birincisi, husumete doğrudan katılma hakkı, 
muhariplerin, çatışma esnasında başkalarını öldürmek 
gibi aksi takdirde kanun dışı olabilecek eylemler nedeniyle 
yargılanamayacağı anlamına gelir. İkincisi, saldırı yapma hakları 
vardır ve hors de combat olmadıkça (yani silahlı çatışma dışında 
kalmadıkça) saldırıya uğrayabilirler, hors de combat olmaları 
durumunda saldırılara karşı korunmadan yararlanırlar. Üçüncüsü, 
muharipler yakalandıklarında savaş esiri olarak kabul edilirler. 
Savaş esiri olarak özel muamele görme hakkına sahiptirler.
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22. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma durumlarında, 
muharip statüsü yoktur. 

2.5.2  Savaşçılar veya devlet dışı silahlı grup mensupları
23. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda, devlet 

dışı silahlı bir grubun silahlı kanadındaki kişilere genellikle 
savaşçılar, ‘sürekli savaş işlevini’ benimsemiş mensuplar veya 
devlet dışı silahlı grup adına ‘muhasamata aktif olarak katılan’ 
kişiler olarak anılır.

24. Savaşçılar silahlı bir çatışmanın taraflarıdır ve muhalif tarafça 
hedef olarak alınabilirler. UİH onlar için de bağlayıcıdır ve 
kanun ihlallerinden mahkemede sorumlu tutulabilirler.  

2.6  Devlet dışı silahlı grup nedir?

25. İsyancı gruplar gibi devlet dışı silahlı gruplar da, uluslararası 
nitelikte olmayan silahlı çatışmanın taraflarından biridir. 

26. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaya taraf olmaya 
hak kazanmak için, devlet dışı silahlı grupların bir tür komuta 
yapısına; kontrol etme ve kararları uygulama ve UİH ile uyumu 
sağlama becerisine; askeri operasyonları planlama ve yürütme 
becerisine sahip ortak liderliğe; ve ortak bir amaca sahip 
olması gerekir.

27. Savaşçı olarak süregelen bir rolü benimsemiş kişiler (‘sürekli 
savaş işlevi’ olarak da adlandırılır) bu devlet dışı silahlı grubun 
mensupları olarak kabul edilir. Bu kişiler UİH yükümlülüğüne 
girer ve muhalif tarafça hedef alınabilirler. Çatışmaya 
kendiliğinden veya düzensiz bir şekilde katılan kişiler, ancak 
husumete doğrudan katıldıkları süre boyunca hedef olarak 
alınabilirler.

Non-state armed group: To qualify as 
a party to a non-international armed 

conflict, groups must have some form of 
command and leadership structure, must 

be able to plan military operations, and 
have a common purpose.
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Illustration no 4  
(Humane treatment  

of civilians)

2.7  Uluslararası insancıl hukuk  
 kapsamında kim ve ne korunur?

28. Uluslararası insancıl hukuk, çatışma esnasında tüm kişileri 
korumaya çalışır, ancak herkes aynı korumadan yararlanamaz. 
Çatışmaya dahil olan kişiler yasal olarak hedef alınabilir ancak 
kör edici lazer silahları gibi kendilerine karşı kullanılan belirli 
silahlardan korunmaktadırlar. En güçlü korumaları siviller ve 
sivil objeler alırlar: bunlar silahlı çatışma esnasında asla hedef 
alınamazlar (bkz. 2.8.1 ‘Ayrım’). Ayrıca savaş esirleri, yaralı 
ve hasta askerler ve insani yardım çalışanları da özel koruma 
altındadırlar.  

29. Bazı kurallar her zaman geçerlidir ve herkese koruma sağlar: 
bir çatışmanın tarafları, kişilere insanca muamele etmek ve 
ayrımcılık yapmamakla yükümlüdür. Bu korumalar her zaman 
ve tüm çatışmalarda geçerlidir. Özellikle kendilerini düşman 
elinde bulan kişiler ile ilgilidir.

2.7.1  İnsani muamele yükümlülüğü
30. UİH, silahlı çatışmaya dahil olmayan veya artık çatışmada yer 

almayan kişileri korur. Buna, hors de combat (silahlı çatışma 
dışında kalan kişiler); gözaltındaki kişiler; tıbbi, dini ve insani 
yardım personeli; gazeteciler; ve diğer siviller dahildir. Tüm bu 
kişilere her zaman insanca, olumsuz bir ayrım yapılmadan ve 
haysiyetlerine, onurlarına ve dini inançlarına saygı duyularak 
muamele edilmelidir. Tüm şiddet eylemleri, işkence ve 
aşağılayıcı muamele her zaman yasaktır. Bu eylemlerin her biri, 
şahısların sorumlu tutulabileceği bir savaş suçudur (bkz. 2.13 
‘Savaş Suçları nelerdir?’).

31. İnsani muamele yükümlülüğü her koşulda geçerlidir, mutlaktır 
ve istisna tanımaz. Askeri zorunluluklar, bu yükümlülükten 
sapmayı haklı çıkarmak için kullanılamaz.

32. İnsani muamele yükümlülüğünün nasıl uygulamaya 
konulduğu bağlamlara ve koşullara göre değişmektedir. 
Örneğin insani muamele yükümlülüğü yaralıların, hastaların 
ve gemi kazazedelerinin etkin bir şekilde tedavi edilmesini; 

Humane treatment of civilians: all parties 
to a conflict have the obligation to treat 
persons humanely.
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yeterli yiyecek, içme suyu ve giysi sağlanmasının yanı sıra 
gözaltındaki tüm kişilerin sağlık, hijyen ve tıbbi bakımının 
sağlanmasını gerektirir. Aynı zamanda, çatışmadaki ilgili 
tarafın etkin kontrolü altında olan sivil nüfusun temel 
ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu da bu yükümlülüğe 
dahildir. Bununla birlikte, bu hususların tümü, her durumda 
eşit derecede belirgin değildir.

2.7.2  Olumsuz ayrım yasağı
33. Silahlı çatışmaya katılmayan veya artık silahlı çatışmaya 

dahil olmayan kişilere, Ortak 3. Madde uyarınca ‘ırk, renk, din 
veya inanç, cinsiyet, doğum veya zenginlik ya da herhangi 
bir benzer kritere dayanan olumsuz bir ayrım gözetilmeksizin’ 
muamele yapılmalıdır. Bu, bir kişiye bu kriterlere dayalı olarak 
‘olumsuz’ veya ‘aleyhte’ muamelenin yasak olduğu anlamına 
gelir. Yasak, ‘herhangi bir benzer kriteri’ içerir; bu, örneğin 
cinsiyet, engellilik durumu, yaş veya siyasi bağlantı temelinde 
diğer ayrımcılık türlerinin de yasak olduğu anlamına gelir. 
Olumsuz ayrım yasağı, insan hakları hukuku kapsamındaki 
ayrımcılık yapmama ilkesine benzer ve kişilerin kişisel 
kimliklerine dayalı olarak UİH’nin korumasından mahrum 
bırakılamayacağını tasdik eder.  

34. Sadece ‘olumsuz ayrım’ yasaktır. Bazı durumlarda, belirli 
ihtiyaçların karşılanması için şahıslara ve gruplara farklı 
muamele edilmesine izin verilir veya bu gerekli dahi olur. 
Örneğin, Üçüncü Cenevre Sözleşmesi, savaş esirlerine sağlıkları 
veya yaşları nedeniyle ‘ayrıcalıklı muamele’ edilmesine izin 
verir.

2.7.3 Gözaltına alınan kişilerin korunması
35. Gözaltı, silahlı çatışmalarda yaygın bir uygulamadır. Bu, 

kişilerin kendilerini içinde bulabilecekleri en savunmasız 
durumlardan biridir. UİH, bir kişinin ne zaman gözaltına 
alınabileceğini ve gözaltındaki kişilere nasıl muamele edilmesi 
gerektiğini düzenleyen açık kurallar ortaya koyar. 

36. UİH, cezai gözaltı ve cezai olmayan gözaltı olmak üzere iki türlü 
gözaltı düzenler. Cezai gözaltı, kişilerin yargılama öncesinde veya 

Prohibition of adverse distinction: it is 
forbidden to discriminate, treat persons 
unfavourably, or deny them protections 

under IHL because of their personal 
identity.
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 Grounds for detention in international armed conflict
Uluslararası bir silahlı çatışmada, devletler bir suç işlediğinden makul 
ölçüde şüphelendikleri bir kişiyi cezai gözaltına alabilirler.

Cezai olmayan gözaltında, muhalif silahlı kuvvetlerin tüm mensupları 
herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle kişiyi cezai olmayan 
gözaltına alınabilirler. Muharipler, savaş esiri statüsüne ve muharip 
dokunulmazlığı kapsamında haklarına sahiptirler, bu da silahlı 
çatışmaya katıldıkları için yargılanamayacakları anlamına gelir. 
Savaş esirlerinin cezai olmayan gözaltı gerekçeleri, husumetin sonuna 
kadar geçerlidir ve bu noktada gecikmeden serbest bırakılmaları 
gerekir. Ülkesine iadede haksız gecikme bir savaş suçudur.

Siviller ancak Alıkoyma Gücünün güvenliğinin kesinlikle gerekli kıldığı 
durumlarda kendi devletleri tarafından cezai olmayan gözaltına 
alınabilr. Siviller işgal durumlarında, sadece ‘zorunlu güvenlik 
gerekçeleriyle’ işgalci güç tarafınca gözaltına alınabilir (Dördüncü 
Cenevre Sözleşmesi’nin 78. Maddesi). Sivillerin cezai olmayan 
gözaltına alınması sadece son çare olarak kullanılmalı ve bir mahkeme 
veya idari organ tarafından periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

sırasında ya da bir mahkeme tarafından mahkûm edildikten 
sonra gözaltına alınması anlamına gelir. Cezai olmayan gözaltı, 
şahısların ciddi bir güvenlik riski oluşturdukları için çatışmanın bir 
tarafınca gözaltına alındığı durumları tanımlar. Her iki durumda da 
UİH şunları düzenler: (i) gözaltı için gerekçeler ; (ii) usule ilişkin 
güvenceler ve adil yargılanma garantileri; ve (iii) gözaltının maddi 
koşulları ve gözaltına alınanlara yapılan muamele. 

37. Şahıslar yasal bir dayanak olmaksızın gözaltına alındığında, 
gözaltı keyfi olarak kabul edilir. Keyfi gözaltı insani muamele 
yükümlülüğünü ihlal eder ve dolayısıyla UİH kapsamında 
yasaktır.

Criminal detention v. internment.
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 Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda gözaltı 
gerekçeleri
Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda taraflar açık 
bir tutuklama hakkına sahip değildir. Ancak, ‘zorunlu güvenlik 
gerekçeleriyle’ (cezai olmayan gözaltı) ve cezai yargılanma sebebiyle 
(cezai gözaltı) gözaltına izin verildiği büyük ölçüde kabul edilmektedir.  

Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda zımni gözaltına 
alma yetkisi aşağıdaki gerekçeye dayanmaktadır:

Cezai olmayan gözaltı, zorunlu bir güvenlik tehdidine yanıt vermek 
için başvurulacak son önlemdir. 
• Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda geçerli olan 

antlaşmanın ve teamül Uluslararası İnsancıl Hukukun her ikisinin 
de cezai olmayan gözaltı yöntemlerini düzenlemesi nedeniyle, 
mantıken cezai olmayan gözaltına izin verildiği varsayılabilir. 

• Pratikte cezai olmayan gözaltı, öldürücü güç kullanımına bir 
alternatif olarak görülür. Bu nedenle cezai olmayan gözaltı, askeri 
zorunlulukla insani ilkeler arasında uygun bir denge kurar.

Cezai gözaltı, yargılanmayı beklerken bir suç işlediğinden makul 
olarak şüphelenilen kişileri gözaltına almanın gerekli bir yoludur. 
• Hem antlaşma hem de Uluslararası İnsancıl Teamül Hukuku, cezai 

gözaltını ve sanığın hakkı olan adil yargılanma güvencelerini 
düzenler. 

• Devlet dışı silahlı grupların komuta sorumluluğu ilkesini 
uygulamaları gerekir, bu da iddia edilen UİH ihlallerinin 
soruşturulması ve kovuşturulması gerektiği anlamına gelir. Bu 
süreç cezai gözaltını gerekli kılabilir.

• Bir bölgeyi kontrol eden devlet dışı silahlı grupların cezai gözaltı, 
kamu düzenini ve sivil nüfusun güvenliğini korumak ve UİH 
kapsamında insani muamele yükümlülüklerini yerine getirmek için 
gereklidir.

Kanunda açıkça belirtilmemesine rağmen, bu hususlar devletlerin 
ve devlet dışı silahlı grupların cezai olmayan gözaltı ve cezai gözaltı 
kullanabileceğini göstermektedir. Bu tür bir gözaltının UİH kapsamında 
sıkı bir şekilde düzenlendiği ve bazı durumlarda hâlâ kanuna aykırı 
olabileceği unutulmamalıdır.

Detention in non-international armed 
conflict: although not mentioned in the 
law, it is largely accepted that detention 
for security reasons and the purpose of 
criminal trials is allowed.
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 Gözaltının maddi koşulları  
Hem uluslararası hem de uluslararası nitelikte olmayan silahlı 
çatışmalarda, tüm tutuklulara insanca muamele edilmelidir. 
Gözaltındaki kişilere yönelik insani muamele yükümlülüğüne uygun 
tıbbi bakım; yeterli yiyecek, su ve giysi; dini inançlara saygı; ve 
zorla çalıştırılmanın belli türleri veya gözaltını gerçekleştiren otorite 
için savaşmaya zorlanmanın yasaklanması dahildir. Gözaltında 
tutulanlara yönelik her türlü işkence, şiddet ve kötü muamele savaş 
suçu olarak açıkça yasaklanmıştır (bkz. 2.13 Savaş suçları nelerdir?).

Uluslararası silahlı çatışmalar için geçerli olan Üçüncü Cenevre 
Sözleşmesi, savaş esirlerine yönelik hakların ve korumaların ayrıntılı 
bir listesini içerir. Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 76. Maddesi, 
işgalci bir güç tarafından gözaltındaki sivillere yönelik muameleye 
ilişkin özel gereklilikleri detaylandırmıştır.

38. Hem uluslararası olan hem de uluslararası nitelikte olmayan 
silahlı çatışmalarda, cezai gözaltında tutulan kişilerin 
kendilerine yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirilme 
hakkı gibi belirli usuli güvenceler hakları kapsamındadır. Ayrıca 
savunmayı üstlenecek yasal temsil hakkına da sahiptirler. 
Temel adil yargılanma standartlarını sağlayan bağımsız, 
tarafsız ve düzenli olarak kurulmuş bir mahkeme tarafından adil 
yargılanmaları sağlanmalıdır. Bu yükümlülüklere uyulmaması 
bir savaş suçudur (bkz. 2.13 ‘Savaş suçları nelerdir?’)

39. Aşağıdaki durumlarda hem cezai gözaltı hem de cezai olmayan 
gözaltı ‘ihtiyaridir’ ve UİH’yi ihlal eder:   
(a) UİH kapsamında gözaltı için kanuni gerekçe olmadığında; 
veya 
(b) UİH kapsamında korunan usuli güvencelere uyulmadığında.

Humane treatment in detention: the  
obligation includes appropriate medical 

care, adequate food, water, and clothing.
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2.8  Silahlı çatışma durumlarında güç  
 kullanımını yöneten temel ilkeler  
 nelerdir?
40. Uluslararası insancıl hukuk (UİH), silahlı çatışmalarda güç 

kullanımını düzenler. Kanun, askeri gereklilik ile insanlık arasında 
bir denge kurmaya çalışır. Askeri gereklilik ilkesi, bir çatışmanın 
taraflarına meşru bir askeri amacı gerçekleştirmek üzere gerekli 
önlemleri UİH kapsamında, başka şekilde yasaklanmamaları 
koşuluyla, almalarına izin verir.  

41. İnsanın acı çekmesini sınırlamak için UİH, silahlı çatışma esnasında 
hangi gücün kullanılabileceğini kısıtlar (bu genellikle ‘husumetin 
yürütülmesi’ olarak adlandırılır). Husumetin yürütülmesinde üç ilke 
esastır: ayrım, orantılılık ve önlemler. Bu ilkeler uluslararası teamül 
hukukunun bir parçasıdır ve hem uluslararası hem de uluslararası 
nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda geçerlidir (bkz. ‘Uluslararası 
teamül hukuku nedir?’). 
 
Dikkat: Bir çatışmadaki güç kullanımı ile kolluk kuvveti 
operasyonları esnasındaki, örneğin polis tarafından yapılan bir 
tutuklama operasyonundaki, güç kullanımı aynı kurallara tabii 
değildir. Bunlar farklı hukuk dalları tarafından düzenlenirler. 
Husumetin yürütülmesi esnasındaki güç kullanımı UİH tarafından 
düzenlenir. Kolluk kuvveti operasyonlarını ise uluslararası insan 
hakları hukuku düzenler. Silahlı bir çatışma esnasında dahi, 
emniyet teşkilatlarının sivil nüfusa yönelik güç kullanımı, insan 
hakları hukuku ve ilgili devletin iç hukukunca yönetilmeye 
devam eder (bkz. 3.5 ‘Kanuni yaptırım operasyonlarını yöneten 
kurallar’). 

2.8.1  Ayrım
42. Ayrım ilkesi, sivilleri saldırılara karşı korur ve UİH’nin en 

önemli kuralıdır. Hem uluslararası hem de uluslararası 
nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda geçerlidir. İlke, çatışma 
taraflarının her zaman siviller ile muharipler ve sivil objeler 
ile askeri hedefler arasında ayrım yapması gerektiğini öne 
sürer. Saldırılar sadece muhariplere ve diğer askeri hedeflere 
yönelik olabilir. Sivilleri hedef almak yasaktır. Herhangi bir 

ayrım yapılmazsa böyle bir saldırı, ayrım gözetmeyen bir saldırı 
olarak kabul edilir. Ayrım gözetmeyen saldırılar hukuka aykırıdır 
ve savaş suçlarına denk düşebilir. 

43. Siviller bir silahlı çatışma sırasında sadece husumete doğrudan 
katıldıkları süre boyunca saldırılara karşı korumalarını 
kaybedebilirler. Bir kişinin sivil olup olmadığından şüphe 
duyulması durumunda, o kişinin sivil olduğu varsayılmalıdır.

44. Ayrıca UİH, okullar gibi tüm sivil objeleri de saldırılara karşı 
korur. Askeri hedef olmayan tüm objeler ‘sivil obje’dir. Normalde 
sivil obje olan bir objenin askeri bir hedef olup olmadığından 
şüphe duyulması durumunda, bu objenin sivil bir obje olduğu 
varsayılmalıdır. Hastaneler, kültürel ve dini anıtların yanı sıra 
ayrıca sivil nüfusun hayatta kalması için vazgeçilmez objelere 
(örneğin içme suyu tesisleri) gibi belirli sivil objelere de ek özel 
koruma sağlanmaktadır. Sınırlı durumlarda, bir sivil obje askeri 
bir hedef olarak nitelendirecek şekilde kullanılırsa korumasını 
kaybedebilir (bkz. 2.9 ‘Askeri hedefler nelerdir?’).

2.8.2  Ayrım gözetmeyen saldırı yasağı
45. Ayrım ilkesi uyarınca, uluslararası ve uluslararası nitelikte 

olmayan silahlı çatışmalarda ayrım gözetmeyen saldırıların 
başlatılmasını yasaklar. Ayrım gözetmeyen saldırılar, şu şekilde 
tanımlanmıştır: (a) belirli bir askeri hedefe yönelik olmayan 
saldırılar; (b) belirli bir askeri hedefe yöneltilemeyecek bir savaş 
yöntemi veya aracı kullanan saldırılar; ve (c) UİH’nin gerektirdiği 
şekilde etkilerin sınırlandırılamayacağı bir savaş yöntemi veya 
aracı kullanan saldırılar.

46. Ayrım gözetmeyen saldırılar yasağı, belirli silahlara veya savaş 
usullerine izin verilmediği anlamına gelmektedir. Örneğin, 
birden fazla askeri alana halı bombardımanı yapmak, siviller ile 
askeri hedefleri ayıramadığı için ayrım gözetmeyen bir saldırıyı 
oluşturacaktır. Ayrıca kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar, 
parça tesirli salkım bombaları ve anti-personel mayınlar 
da dahil olmak üzere bir dizi silahın doğası gereği ayrım 
gözetmediği yaygın olarak kabul edilmektedir (bkz. Rule 71, 
ICRC Uluslararası İnsancıl Teamül Hukuku Çalışması ).

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule71
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2.8.3  Orantılılık
47. Orantılılık ilkesi, açık bir askeri hedef olsa bile, tüm savaş yöntem 

ve araçlarının kullanılamayacağını belirtir. Öngörülen somut 
ve doğrudan askeri avantaja kıyasla, aşırı tesadüfi sivil can 
kaybına, sivillerin yaralanmasına, sivil objelere (veya bunların 
bir kombinasyonuna) zarar vermesinin beklenmesi durumunda, 
bir saldırı başlatmak yasaktır. Bu nedenle, bir saldırı ile hangi 
askeri avantajların elde edileceğinin ve siviller için sonuçların ne 
olacağının çatışma taraflarınca değerlendirilmesi gerekir. Sivil 
can kaybı, yaralanma ve hasarın öngörülen askeri avantajlardan 
ağır basması durumunda, saldırının gerçekleştirilmesi hukuka 
aykırı olacaktır.

48. Hedefleme sürecinin tüm aşamalarında orantılılık 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Bir saldırı planlayanlar, hedef 
seçerken beklenen etkiyi göz önünde bulundurmalı, saldırı için 
yöntem ve silahları seçmeli ve saldırının genel uygulamasını, 
örneğin günün saatini planlamalıdır. Bu süreçte, öngörülen 
somut ve doğrudan askeri avantajla ilgili olarak sivil yaşam 
ve sivil objeler üzerindeki tesadüfi etkinin aşırı olacağı ortaya 
çıkarsa saldırıdan vazgeçilmelidir.

2.8.4  Saldırıda alınacak tedbirler
49. Bir saldırı başlatırken, çatışmanın tarafları sivil kayıpları ve 

zararları en aza indirmek için ihtiyati tedbirler almalıdır. Bu, 
örneğin, aşağıdakileri yapma yükümlülüğünü içerir:

• Saldırı araçlarını ve yöntemlerini seçerken uygulanabilir 
tüm tedbirleri almak. Örneğin saldırı yapmak isteyenlerin 
tasarrufunda olan en hassas silahlar kullanılmalıdır;

• sivillere bir saldırının yakın olduğuna dair etkili uyarıda 
bulunmak (şartlar izin vermezse durum farklı olabilir);

• hedefin askeri bir hedef olmadığı veya saldırının siviller 
üzerindeki etkisinin orantısız olacağı anlaşıldığında bir 
saldırıyı iptal etmek veya ertelemek. 

2.8.5  Saldırıların etkilerine karşı tedbirler 
50. Çatışmanın tarafları ayrıca sivil nüfusu ve sivil objeleri 

gelecekteki saldırılardan korumak için de tedbirler almalıdır. 
Targeting: Attacks can only be directed 

against military objectives.
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Örneğin, sivilleri ve sivil objeleri askeri hedeflerin çevresinden 
uzaklaştırmalı ve ilk etapta askeri hedefleri yoğun nüfuslu 
alanlara veya yakınlarına konumlandırmaktan kaçınmalıdırlar. 

2.9  Askeri hedefler nelerdir?

51. Çatışma esnasında sadece askeri objeler hedef alınabilir. Askeri 
hedefler, askeri harekâtın bir parçası olan ve tamamen veya 
kısmen imha edilmesi ya da ele geçirilmesi askeri bir avantaj 
yaratacak objeler olarak açıkça tanımlanır. Bir objenin askeri 
hedef olarak nitelendirilmesi için tanımın her iki bölümünün de 
yerine getirilmesi gerekir: bu, askeri kışlaların imha edilmesinde 
askeri bir avantaj yoksa askeri kışla gibi tamamen askeri bir 
objenin dahi kanuni olarak hedef alınamayacağı anlamına 
gelir. 

52. Pratikte, tanımın uygulanması, özellikle objeler hem sivil hem de 
askeri amaçlarla kullanılabiliyorsa zor olabilir. Örneğin, askeri 
iletişim için ordu tarafından da kullanılan bir sivil televizyon 
veya radyo istasyonu askeri bir hedef olabilir. Bir objenin 
statüsü silahlı bir çatışma esnasında değişebilir, ancak asla 
aynı anda hem sivil obje hem de askeri hedef olamaz: Sivil ve 
askeri amaçlarla kullanılan sözde ‘çift kullanımlı obje’ dahi, 
aslında belirli bir anda nasıl kullanıldığına bağlı olarak ya 
askeri bir hedef ya da sivil bir objedir. Obje, şüphe duyulması 
durumunda sivil olarak kabul edilmelidir. 

2.10  Mütecaviz işgal nedir?

53. Mütecaviz işgal, silahlı bir gücün yabancı toprakları rıza 
olmaksızın etkin kontrolü altına aldığı bir durumdur. Yabancı 
silahlı kuvvetler işgal esnasında herhangi bir silahlı direnişle 
karşılaşmasa dahi, herhangi bir toprak – büyüklüğü ne olursa 
olsun – yabancı bir silahlı gücün etkin kontrolü altına girdiğinde 
bu durum mütecaviz işgal olarak sınıflandırılacaktır. Böyle bir 
durumda, işgal hukuku geçerlidir. 

54. İstila işgalden farklıdır. Düşman kuvvetleri başka bir devletin 
topraklarını istila edebilir, ancak işgal durumu ancak düşman 
kuvvetleri ‘etkili kontrole’ sahip olduğunda ortaya çıkar. Etkili 
kontrol şu anlama gelir:

i. yabancı güçler bölgede yerel yönetimin rızası olmadan 
bulunurlar;

ii. bu yabancı güçler bölge üzerinde yetki kullanabilirler; ve  
iii. yerel yönetim yetki kullanamaz.

55. Üç çatallı teste göre, düşman kuvvetlerinin bir bölge üzerinde 
kontrol uygulama kapasitesi yeterlidir – bu kontrolün 
pratikte gerçekleştirilmesi gerekmez. Bununla birlikte, bu testi 
karşılamak için gereken kontrol düzeyi konusunda anlaşmazlık 
vardır.6

2.10.1  İşgal hukuku
56. Uluslararası insancıl hukukun (UİH) bir parçası olan işgal 

hukuku, sadece işgal durumları için geçerlidir. İşgal, işgal 
altındaki bölgenin geçici bir yönetimi olduğu ve İşgalci Güç bu 
bölgenin egemeni olmadığı için, yerinden edilmiş egemen güce 
saygı gösterilmesini ve statükonun korunmasını sağlamaya 
çalışır. 

57. Cenevre Sözleşmeleri hazırlanırken, düşman işgali altında 
yaşayan kişilerin zarar görmemesi için son derece koruyucu 
bir çerçeve geliştirilmiştir. Bu kapsamda, işgal hukuku, İşgalci 
Güce kamu düzenini ve sivil nüfusun temel ihtiyaçlarını ve 
esenliğini sağlamak için yükümlülükler verir.7 İşgal altındaki 
toprakların yönetiminde, İşgalci Güç, statüko öncesine (işgalden 
önceki duruma) saygı göstermek ve kendi güvenliği ile yerel 
halk ve yerinden edilmiş egemen gücün çıkarları arasında 
denge kurmak zorundadır. İşgalci Gücün gıda ve tıbbi malzeme 
temini, sağlık hizmetleri ve eğitim kurumlarının bakımı, temel 
ihtiyaç maddelerine erişimin sağlanması ve dini hizmetlerin 
kolaylaştırılması gibi pozitif yükümlülükleri vardır. İşgalci Gücün 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi, uluslararası hukukun ihlali 
anlamına gelir. 
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58. İşgal esnasında, İşgalci Gücün, sadece işgalle ilgili olanlara 
değil, tüm UİH kurallarına uyması gereklidir. 

2.11  İlhak nedir?

59. İlhak, bir devletin tek taraflı olarak başka bir devletin toprakları 
üzerindeki egemenliğini – fiilen veya yasal bir ilan yoluyla - ilan 
ettiği bir durumu ifade eder. İlhak genellikle toprakları zorla 
almak anlamına gelir. İlhak, uluslararası hukuk kapsamında 
yasak olan bir saldırı eylemi anlamına gelir.8

60. İlhak, bir İşgalci Gücün işgal ettiği toprakların tamamını 
veya bir kısmını kendi topraklarına dahil etmesi halinde 
gerçekleşebilir. İşgal altındaki toprakların ilhakı, UİH 
kapsamında geçersizdir. Bu, bölgenin hâlâ işgal edilmiş toprak 
olarak görülmesi ve İşgalci Gücün işgal hukuku kapsamındaki 
tüm yükümlülüklerine bağlı kalması gerektiği anlamına gelir. 

2.12 Silahlı çatışmalar esnasında  
 insani yardım nasıl korunur?

61. Silahlı çatışma durumlarında yaşayan milyonlarca insan 
yiyecek, su, ilaç, tıbbi malzeme, giyecek ve barınma gibi temel 
ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardıma muhtaçtır. Bununla 
birlikte, birçok çatışmada, etkilenen nüfusa insani yardım 
erişimi, örneğin altyapı tahrip edildiğinden veya çatışmanın 
tarafları (kanunsuz bir şekilde) erişimi engellediğinden dolayı 
sürekli bir zorlaşmaktadır. İnsani yardımları koruyan UİH 
kuralları bu nedenle son derece önemlidir.

62. Bir çatışmanın tüm tarafları, ihtiyacı olan sivillere insani yardımın 
hızlı ve engelsiz bir şekilde sağlanmasına izin vermeli ve bunu 
kolaylaştırmalıdır. Bu kural tüm çatışmalar için geçerlidir ve 
düşman tarafındaki sivillere insani yardım geçişini de içerir. Çok 
önemli olarak bunun anlamı, bir çatışmanın taraflarının keyfi 
olarak bu tür insani yardım malzemelerini engelleyemeyecekleri 

Humanitarian assistance: all parties  
to a conflict must allow the unhindered  
delivery of humanitarian relief.
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veya müdahale edemeyecekleri anlamına gelir. ‘İnsani 
yardımı kasten engellemek’, açlığa neden olmakla faillerin 
yargılanabileceği bir savaş suçu oluşturabilir.9

63. Yardım çalışanları ve insani yardım kuruluşları tüm çatışmalarda 
özel korumalardan yararlanır. Çatışmanın tarafları ihtiyaç 
içindeki tüm sivillere insani yardım götürmesine izin vermek 
üzere insani yardım personelinin serbest dolaşımını sağlamalıdır. 
Sadece ‘zorunlu askeri gereklilik’ durumlarında, hareketleri 
geçici olarak kısıtlanabilir. Aynı zamanda yardım çalışanlarının 
da birtakım yükümlülükleri bulunmaktadır. Çalışmalarını 
tarafsız bir şekilde ve belirli gruplara karşı ayrımcılık yapmadan 
gerçekleştirmelidirler. Yardımın teslimine ihtiyaç esasına göre 
öncelik vermelidirler.

64. Uygulamada insani yardım kuruluşlarının, insani yardım 
sağlamak için çatışmanın taraflarından rıza almaları gerekir. 
Rıza keyfi olarak geri alınamaz. Bunu yapmak UİH’ye aykırı 
olacaktır. İşgal durumlarında, İşgalci Gücün birincil görevi sivil 
nüfusun gıda, tıbbi ve diğer malzemeleri almasını sağlamaktır. 
İşgalci Güç gerekli malzemeleri sağlayamıyorsa yardım geçişine 
izin vermeli ve bunu kolaylaştırmalıdır. 

2.13  Savaş suçları nelerdir?

65. Savaş suçları, uluslararası insancıl hukukun (UİH) ciddi 
ihlalleridir. Şahıslar bir mahkeme tarafından yargılanabilir ve 
bu suçlardan şahsen sorumlu tutulabilirler.

66. Savaş suçları, meydana geldikleri yerdeki devletin 
mahkemelerinde yargılanabileceği gibi uluslararası mahkemeler 
ve yargı yetkisi olan makamlar veya üçüncü devlet mahkemeleri 
tarafından da yargılanabilirler. Savaş suçları, uluslararası suçların 
bir türüdür. Diğer uluslararası suçlar soykırım suçu, insanlığa karşı 
suçlar ve saldırı suçunu içerir.

67. Savaş suçları, uluslararası olan ve uluslararası nitelikte 
olmayan silahlı çatışmalarda işlenebilir. Antlaşmalarda ve 

Prohibition of forced recruitment:  
conscripting or enlisting children under 

the age of 15 is a war crime. 
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uluslararası teamül hukukunda, aşağıdaki eylemler savaş suçu 
olarak tanımlanır:

• Saldırıları sivil nüfusa veya silahlı çatışmaya doğrudan 
katılmayan bireysel sivillere kasıtlı olarak yönlendirmek;

• Saldırıları sivil objelere, yani askeri hedef olmayan objelere 
kasıtlı olarak yönlendirmek;

• •Barış güçlerine veya insani yardım personeline kasıtlı olarak 
saldırmak;

• Orantısız bir şekilde tesadüfi sivil can kaybına veya 
yaralanmaya, sivil objelerin zarar görmesine ya da doğal 
çevrede uzun vadeli ve ciddi hasara yol açacak bir saldırıyı 
kasıtlı olarak başlatmak; 

• Dini, kültürel, tarihi, eğitim anıtlarına veya binalara, 
hastanelere veya yaralı ve hastaların bakım gördüğü yerlere 
kasıtlı olarak saldırmak;

• Yağmalamak;
• Tecavüz, cinsel kölelik, fuhuş ve zorla hamile bırakma veya 

diğer cinsel şiddet suçları;
• Bir kişiyi adil yargılanma hakkından mahrum etmek;
• Kanunsuz özgürlükten mahrumiyet;
• Özellikle küçük düşürücü ve aşağılayıcı muamele olmak üzere 

insan onuruna aykırı davranışlarda bulunmak;
• Rehine almak;
• 15 yaşından küçük çocukları askere çağırmak veya almak ya 

da muhasamata aktif katılmak üzere kullanmak. 

68. UİH’nin bazı ihlalleri özellikle ciddidir. Bunlara ciddi ihlaller 
denir ve savaş suçlarının bir alt kümesidir. Aşağıdaki eylemler, 
uluslararası bir silahlı çatışmada işlendiklerinde ağır ihlallerdir:

• Kasten öldürme; 
• İşkence veya insanlık dışı muamele;
• Kasten büyük ıstıraba veya vücuda ya da sağlığa ciddi 

şekilde zarar verme;
• Korunan bir kişinin hukuka aykırı olarak sınır dışı edilmesi 

veya nakledilmesi ya da hukuka aykırı olarak hapsedilmesi;
• Korunan bir kişiyi düşman bir Gücün kuvvetlerinde hizmet 

etmeye zorlamak;

• Korunan bir kişiyi adil ve düzenli yargılanma haklarından 
kasten mahrum etmek;

• Rehine almak; ve 
• Askeri gereklilik tarafından gerekçelendirilmeyen ve kanunsuz ve 

sebepsizce gerçekleştirilen mülkün tam imhası ve el konulması.

Tüm devletler, iç hukuklarında ağır UİH ihlallerini suç kapsamına 
almalı ve bu ihlalleri işlediğinden şüphelenilen kişileri aramalı, 
soruşturmalı ve haklarında kovuşturma yapmalıdır.

2.14  Devletler ve şahıslar UİH ihlallerinden 
 nasıl sorumlu tutulabilir?

69. Uluslararası insancıl hukuk (UİH) ihlallerinin sorumluluğu iki 
düzeyde gerçekleşebilir: İhlallerden hem devletler hem de 
şahıslar sorumlu tutulabilir. Tüm devletlerin Uluslararası İnsancıl 
Hukuka uyma ve buna uyulmasını sağlama yükümlülüğüne 
istinaden devletin sorumluluğu, silahlı bir çatışmaya taraf olan 
devletlerin yanı sıra üçüncü devletler için geçerlidir.

70. Silahlı bir çatışmaya dahil olan devletlerin, devam eden 
UİH ihlallerini sona erdirmek ve gelecekteki ihlalleri önlemek 
için pozitif yükümlülükleri vardır. Tüm devletler, UİH’nin tüm 
ihlallerini ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Ayrıca, ağır 
ihlallerde bulunan kişileri aramak, kovuşturmak veya iade 
etmekle yükümlüdürler.

71. UİH kapsamında, çatışmaya dahil olmayan devletlerin de 
(üçüncü devletler olarak geçer), savaşanların UİH’ye uymasını 
sağlamak için tedbir alma görevi vardır. Üçüncü devletlerin bir 
UİH ihlalinde başka bir devlete bilerek yardım etmemesi veya 
desteklememesi; ihlallerin yapılmasına ilişkin özel kişilere talimat 
vermemesi, yönlendirmemesi veya kontrol etmemesi; ve UİH 
ihlallerini teşvik etmemesi hususlarında geniş bir kabul vardır. 
Üçüncü devletler, diğer devletlerin UİH’ye uymalarını sağlamak 
için tüm makul tedbirleri alabilir ve – tartışmaya açık olarak da 
– almalıdır. Kendileri veya diğer devletlerle işbirliği içinde olarak 
tedbirler alabilirler (bkz. 4.‘Devlet Sorumluluğu Yasası’).
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72. Şahıslar savaş suçu işlediklerinde cezai olarak sorumlu 
tutulabilirler. Suçlar asker gibi devlet adına hareket eden 
bir kişi tarafından işleniyorsa o kişinin soruşturma ve 
kovuşturulmasında birincil görev devletindir.  

73. Savaş suçlarını araştırmak ve faillerini kovuşturmak için 
ana sorumluluk ulusal mahkemelerindir. Ancak bir devlet 
bir soruşturma veya kovuşturma yapmak istemiyorsa veya 
yapamıyorsa, belirli koşullarda Uluslararası Ceza Mahkemesi 
(UCM) müdahale edebilir. UCM soykırım, insanlığa karşı 
suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu gibi sadece en ciddi suçları 
kovuşturabilir (bkz. ICC Statute, 5. Madde). Yurt dışında 
işlenmiş olsa da ve fail veya mağdurlar başka bir uyruktan 
olsalar dahi bu suçlar son derece ciddi olduklarından dolayı, 
başka bir devlet tarafından da kovuşturulabilir. Bu evrensel 
yargı ilkesi olarak adlandırılır ve bazı suçların uluslararası 
toplumu bir bütün olarak etkileyecek kadar ağır olduğu 
ve faillerinin dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir sığınak 
bulamamaları gerektiği fikrine dayanmaktadır. 

74. Bir kişinin bir savaş suçuyla itham edildiği durumlarda, 
mahkeme ve yargı makamının yargıçlarının, kişinin iddia 
edilen suçtan gerçekten sorumlu olduğundan ‘şüpheye mahal 
bırakmayacak şekilde’ emin olmaları gerekir. Bu, suçun 
işlendiğine, sanığın gerekli zihinsel duruma veya ‘’suçlu zihnine’’ 
sahip olduğuna ve kişinin suçun işlenmesinde belirli bir rol 
oynadığına ilişkin yeterli kanıt olması gerektiği anlamına gelir.  

75. Savaş suçlarının kovuşturulmasıyla özellikle alakalı olan husus 
komuta sorumluluğu doktrinidir. Komuta sorumluluğu altında, 
komutanlar veya yetki sahibi kişiler, astları tarafından işlenen 
suçlardan sorumludur. Bir komutanı suçlu bulmak için, öncelikle 
komutanın astlarının bir suç işlediğini bildiğine veya bilmesi 
gerektiğine dair; ve ikincisi, komutanın, suçları işleyen kişiler 
üzerinde yetkisi olmasına rağmen, suçların işlenmesini önlemek, 
bastırmak veya cezalandırmak için tüm makul tedbirleri almamış 
olduğuna dair kanıtların olması gerekir.

Perpetrators can be held to account.

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf


46 47

Uluslararası 
İnsan Hakları 
Hukuku

3.1  Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  
 nedir?

76. İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu hak ve 
özgürlüklerdir. Tüm insan hakları evrenseldir, devredilemez, 
bölünemez, birbirine bağımlı ve birbiriyle ilişkilidir. Bu, onların 
kişinin elinden alınamayacağı, hepsinin eşit derecede önemli 
olduğu ve diğer haklar da yerine getirildiğinde bir haktan 
ancak o zaman tam olarak yararlanılabileceği anlamına 
gelir. Uluslararası insan hakları hukukunun merkezinde insan 
haysiyeti ve eşitlik ilkeleri vardır.

77. Uluslararası insan hakları hukuku, devletlere insan haklarına saygı 
gösterme, bunları koruma ve yerine getirme yükümlülükleri getiren 
uluslararası hukuk dalıdır. İnsan hakları standartları ve normları, 
silahlı gruplar veya ticari işletmeler gibi devlet dışı aktörlerin insan 
haklarına saygı duyması yönünde bir beklentiyi de oluşturur. 
Silahlı gruplar bir bölge üzerinde yeterli düzeyde kontrole sahip 
olduklarında ve diğer bazı koşullar karşılandığında, insan haklarını 
koruma ve yerine getirme konusunda ek sorumluluklara sahip 
olurlar. 

78. İnsan hakları hukuku üç sorumluluk yaratır: İnsan haklarına 
saygı, insan haklarından yararlanmaya herhangi bir 
müdahale veya sınırlama olmadığı anlamına gelir. İnsan 
haklarının korunması, devletlerin insanları silahlı gruplar, ticari 
teşebbüsler veya özel şahıslar gibi üçüncü şahısların insan 
hakları ihlallerinden koruması gerektiği anlamına gelir. İnsan 
haklarının yerine getirilmesi, insanların insan haklarından 
yararlanabilmelerini sağlamak için harekete geçmeyi gerektirir. 

3.2  Uluslararası insan hakları hukuku ne  
 zaman ve nerede geçerlidir?

79. Uluslararası insan hakları hukuku, barış zamanında ve silahlı 
çatışmalar esnasında olmak üzere her zaman geçerlidir. 
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80. Devletler, kendi topraklarında insan hakları yükümlülüklerine 
uymak zorundadır. İnsan hakları yükümlülükleri, devlet 
başka bir bölge üzerinde etkin kontrol uyguladığında veya bir 
devlet adına hareket eden kişiler diğer kişiler üzerinde kontrol 
uyguladığında, bir devletin sınırlarının ötesinde de geçerlidir. 
Bu, örneğin işgal esnasında veya kişilerin yabancı bir ülkede 
devlet yetkilileri tarafından gözaltına alındığı durumlarda 
meydana gelir. 

3.3  Uluslararası insan hakları hukukunun 
 ana kaynakları nelerdir?

81. 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile birlikte uluslararası 
insan hakları hukukunun ana kaynakları olan dokuz temel 
uluslararası insan hakları sözleşmesi vardır.10 Medeni ve Siyasi 
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (ICCPR) ve 1966 Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
(ICESCR), yaşam, mahremiyet, ifade özgürlüğü, sağlıklı çevre 
ve sağlıklı çevre hakları ve yeterli yaşam standardı dahil olmak 
üzere en temel hakları içerir. Bazı insan hakları sözleşmeleri, 
engelliler, kadınlar ve kız çocukları gibi belirli gruplara 
odaklanmaktadır.11 Diğerleri, ırk ayrımcılığı,12 işkence ve diğer 
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele13 ve zorla kaybedilme 
gibi belirli insan hakları ihlallerini kapsar.14    

82. Birçok antlaşma, antlaşma organları olarak adlandırılan izleme 
mekanizmalarını da içerir. Bu antlaşmaların uygulanmasını 
izleyen ve yönlendiren bağımsız uzmanlardan oluşurlar. Bazı 
insan hakları belgeleri isteğe bağlı protokollerle desteklenir. 
Bazıları, bir devletin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği 
durumlarda bireylere şikâyet etme imkânı verir.  

83. Uluslararası insan hakları antlaşmalarına ek olarak, 1950 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1981 Afrika İnsan ve Halkların 
Hakları Sözleşmesi ve 1969 Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi 
dahil olmak üzere farklı bölgesel insan hakları belgeleri de 
vardır. 

3.4  Uluslararası insancıl hukuk ve  
 uluslararası insan hakları hukuku nasıl  
 etkileşimde bulunur?
84. Uluslararası insancıl hukuk (UİH) sadece silahlı çatışmalar 

esnasında uygulanırken, uluslararası insan hakları 
hukuku (UİHH) her zaman geçerlidir. Bu da silahlı çatışma 
durumlarında, özellikle her iki hukuk kurumunun da 
düzenlediği konularla ilgili olduğunda, bu iki hukuk organının 
nasıl etkileşimde bulunduğuna ilişkin soruları gündeme 
getirmektedir. 

85. Hem UİH hem de UİHH, insanları korumak için geliştirilmiştir. 
İki hukuk dalının kurallarından bazıları örtüşebilir ve birbirini 
tamamlayabilir. Her ikisi de aynı konudaki kuralları içerdiğinde, 
çelişmeden birbirlerini tamamlar. Böyle bir durumda birbirlerini 
etkiler ve güçlendirirler. Örneğin UİHH, bir kişinin yargılanması 
ve gözaltı esnasında alması gereken güvenceler konusunda 
daha sağlam kurallara sahiptir. Bu nedenle, gözaltında olanlara 
ilişkin UİH kurallarını tamamlayabilir.

86. Bazen UİH ve UİHH arasında çelişki olabilir. Bu durumda, daha 
spesifik olan kural daha genel kurala üstün gelir. Buna lex 
specialis ilkesi (özel kanun) denir. UİH, silahlı çatışmaları özel 
olarak düzenlediğinden, genellikle lex specialis olarak kabul 
edilecektir ve dolayısıyla kuralları, UİHH’nin çelişken kurallarına 
göre öncelikli olacaktır. Bununla birlikte, bu her zaman böyle 
değildir: bazen, silahlı çatışmalarda bile UİHH, çelişkili bir UİH 
kuralına üstün gelen daha spesifik kuralı – lex specialis – sağlar. 
Bu tür örneklerin özellikle işgal durumlarında ortaya çıkması 
muhtemeldir. Örneğin, İşgalci Güç etkin kontrolü elinde tutup 
kolluk kuvvetleri gibi hükümet işlevlerini yerine getirdiğinde, UİHH 
daha ayrıntılı ve spesifik kurallar sağlar. Şüphe durumunda, 
davranış hem UİH hem de UİHH kapsamında değerlendirilmelidir. 
En büyük korumayı sunan ve daha yeni norma sahip olan 
çerçeve üzerinde düşünülmelidir. 
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3.5  Uluslararası insan hakları hukuku  
 kapsamında kanuni yaptırım  
 operasyonlarını yöneten kurallar
Silahlı çatışmalarda ve özellikle işgal esnasında, kolluk kuvveti 
operasyonlarında güç kullanımı insanlar için savunmasız durumlar 
yaratabilir. Bazen, bu durumlarda uluslararası insancıl hukukun (UİH) 
mu yoksa uluslararası insan hakları hukukunun (UİHH) mu uygulanacağı 
konusunda karışıklık olabilir, çünkü belirli bir eylemin askeri veya kolluk 
operasyonunun bir parçası olup olmadığını belirlemek zor olabilir. 
Örneğin, silahlı bir çatışma esnasında bir sivil isyan çıktığında ve silahlı 
savaşçılar sivil isyancılara karıştığında, çizgi bulanıklaşır. 

UİHH’nin kuvvet kullanımı konusunda UİH’ye göre daha kısıtlayıcı 
kuralları olduğundan, hangi çerçevenin geçerli olduğunu belirlemek 
önemlidir. Aşağıdaki UİHH ilkeleri, kanuni yaptırım operasyonlarında 
güç kullanımını sınırlar:

87. Gereklilik
• Güç kullanımı kesinlikle gerekli olmalıdır. Öldürücü güce 

sadece yaşamı korumak için kesinlikle kaçınılmaz olduğunda 
izin verilir.

• Not: UİHH’deki gereklilik kavramı, UİH’deki ‘askeri gereklilik’ 
kavramından farklıdır.

88. Orantılılık
• Güç kullanımı, ortaya çıkan tehditle kesinlikle orantılı 

olmalıdır. Kuvvet kullanımında, verilen zararı kesinlikle gerekli 
olan asgari düzeyde tutmak, zarar ve yaralanmayı en aza 
indirmek ve insan hayatına saygı duymak ve korumak için 
kısıtlama uygulanmalıdır.

• Not: Orantılılık, hem UİH’de hem de UİHH’de kullanılan bir 
terimdir, ancak terim, iki hukuk organı kapsamında farklı 
anlamlara gelir. Bu nedenle, terimin iki farklı kullanımının 
birbirine karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.  

89. Son çare
• Genel olarak, güç kullanımından olabildiğince kaçınmak 

için tedbirler alınmalıdır. Bu, bir tehdidi püskürtmek için 

başka bir yol olmaması durumunda gücün sadece son çare 
olarak kullanılması gerektiği anlamına gelir. Güç ve ateşli 
silahlar kullanılmadan önce şiddet içermeyen yöntemler 
uygulanmalıdır. 

3.6  Uluslararası insan hakları hukuku,  
 gözaltına alınan kişilerin uluslararası 
 insancıl hukuk kapsamında  
 korunmasıyla nasıl örtüşür?
90. Uluslararası insancıl hukuk (UİH), gözaltına alınanları çatışma 

esnasında özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları andan nihai 
serbest bırakılmalarına ve ülkelerine iade edilmelerine kadar 
(bu, çatışmanın bitiminden sonra gerçekleşse bile) korur. Bunun 
aksine, Uluslararası insan hakları hukuku (UİHH) gözaltına 
alınanları her zaman korur. Keyfi özgürlükten mahrumiyet– 
kişilerin hukuki bir dayanağı olmaksızın gözaltına alınması– 
hem UİH hem de UİHH kapsamında yasaktır.

91. Uluslararası silahlı çatışmalar esnasında UİH, sadece zorunlu 
güvenlik nedenleriyle veya Alıkoyma Gücünün güvenlik 
endişelerinin kesinlikle gerekli kıldığı durumlarda, korunan 
sivillerin cezai olmayan gözaltına (veya idari gözaltına) 
alınmasına izin verir. İdari gözaltı, başvurulacak son önlem olup 
mevcut, doğrudan ve zorunlu bir tehdit gerektirir. Tutuklama 
ve gözaltı nedenlerinin ivedilikle bildirilmesi, temyiz hakkı ve 
gözaltı kararının periyodik olarak gözden geçirilmesi gibi usuli 
gereklilikler vardır. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma 
hukuku kapsamında, UİH antlaşmalarının cezai olmayan gözaltı 
durumlarını açıkça düzenlemesi temeline göre, yaygın olarak 
kabul edilen alıkoyma hakkı vardır (bkz. 2.4.2 ‘Gözaltına alınan 
kişilerin korunması’).

92. UİH ayrıca cezai gözaltına alınanların durumunu ele alır ve 
onlara çeşitli adli güvenceler sağlar. Bu kurallar, daha spesifik 
içerik sağlayan ve UİH kurallarının yorumlanmasına yardımcı 
olan, özellikle adil yargılanma hakkı olmak üzere UİHH kuralları 
ile tamamlanmaktadır. Gözaltında tedavi ile ilgili olarak, UİH 
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If a terrorist act takes place outside of 
an armed conflict, the law enforcement 
response is governed by international 
human rights law, not international  
humanitarian law.

kuralları gözaltına alınanların fiziksel ve zihinsel bütünlüklerini 
ve esenliklerini korur ve gözaltı koşullarını düzenler. UİH, insan 
onuruna yönelik hakaretler de dahil olmak üzere, insani 
muamele ve yaşam ve kişiye yönelik şiddete karşı koruma gibi 
bazı temel güvenceleri içerir. Ayrıca, gözaltına alan yetkili 
makamlar, cezai olmayan gözaltına alınanlara ilişkin olarak 
belirli standartlara uymak zorundadır. Bu kurallar kapsamında 
yetkili makamlar yeterli yiyecek, içme suyu ve gerekli giysileri 
sağlamalıdır; hijyen ve tıbbi bakıma dikkat etmeli, gözaltına 
alınanların dini görevlerini yerine getirmelerine, entelektüel, 
eğitimsel, eğlence ve fiziksel faaliyetlerde bulunmalarına ve dış 
dünyayla temasa izin vermelidirler.

3.7  Uluslararası insancıl hukuk ve terörle 
 mücadele arasındaki etkileşim

93. Uluslararası hukukta terörün evrensel olarak kabul edilmiş bir 
tanımı yoktur. Bununla birlikte UİH, sivillere saldırmak ve rehin 
almak gibi terörist saldırı olarak kabul edilebilecek çoğu eylemi 
yasaklar. Sadece silahlı çatışmalarda geçerli olan UİH’ye ek 
olarak, diğer uluslararası hukuk veya iç hukuk organları, bir 
uçağın kaçırılması gibi terörizm olarak kabul edilen belirli 
eylemleri de yasaklar.

94. Silahlı bir çatışmada neyin hukuki bir eylemi ve neyin hukuka 
aykırı bir terör eylemini oluşturduğu konusu bir tartışma 
kaynağıdır. Bu ayrım önemlidir, çünkü uygulanacak hukukun 
belirlenmesinde önem taşır: eylem silahlı bir çatışma esnasında 
gerçekleşirse uluslararası insancıl hukuk kuralları geçerlidir; 
eylem silahlı çatışma dışında gerçekleşirse kolluk kuvvetlerinin 
buna vereceği yanıt uluslararası insan hakları hukukuna tabidir. 
Bazı devletler, UİH’nin öldürücü güç kullanımına daha kolay 
başvurulmasına izin verdiğini düşünmektedir ve bu nedenle 
terör eylemlerini silahlı bir çatışma için bir tetikleyici veya silahlı 
bir çatışmada bir eylem olarak sınıflandırma eğilimindedir. UİH 
kapsamında hukuki olan eylemlerin ‘terörist’ olarak etiketlendiği 
bu terörizm ve çatışma bütünleşmesi, sivil nüfusu daha fazla 
riske atabilir, çünkü silahlı gruplar UİH’ye uyma konusunda daha 
az teşvik hissedebilirler.
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95. Ayrıca terörle mücadele faaliyetleri ve silahlı bir grubun terör 
örgütü olarak etiketlenmesi de insani yardımın dağıtımını 
etkiler. Bazı devletler ‘terörist’ olarak etiketlenen gruplara 
yardım yapılmasını yasaklarken bazıları da bu gruplara fayda 
sağlayabilecek insani yardım faaliyetlerinde bulunan şahısları 
kovuşturmaya çalışmıştır. Bu tür kanunlar ve politikalar, insani 
yardım kuruluşlarının, ‘terörist’ olarak etiketlenmiş silahlı 
grupların kontrolündeki bölgelerde bulunan sivillere tarafsız 
insani destek sağlama ve bu grupları UİH ve UİHH konusunda 
eğitme kabiliyetini ciddi şekilde sınırlandırmaktadır. 
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Devletin 
Sorumluluğu 
Yasası

4.1  Uluslararası hukuk kapsamında  
 devletlerin sorumlulukları nelerdir?

96. Devletlerin hem diğer devletlere hem de şahıslara karşı 
hukuki sorumlulukları vardır. Devlet sorumluluğu kavramı, 
uluslararası görevlerini yerine getirmeyen devletlerin, kanun 
dışı eylemlerini derhal durdurmaları, bu eylemlerin gelecekte 
tekrarlanmamalarını sağlamaları ve ihlalden zarar görenlere 
örneğin tazminatı ödemeleri gerektiği anlamına gelir.

97. Uluslararası hukuk, sadece ihlalde bulunan bir devletin ne 
yapması gerektiğini belirlemez; ayrıca üçüncü devletlerin – 
uluslararası toplumun – ihlal durumunda hukuk ihlallerine nasıl 
tepki vermesi gerektiği konusunda da talimat verir.

98. Dört Cenevre Sözleşmesinin ortak 1. maddesi, üçüncü devletlerin 
her koşulda UİH’ye ‘uyum sağlamalarını’ zorunlu kılar. Bu 
kural, hem uluslararası olan hem de uluslararası nitelikte 
olmayan silahlı çatışmalarda geçerli olan teamül hukuku haline 
gelmiştir (bkz. Rule 144, ICRC Uluslararası İnsancıl Teamül 
Hukuku Çalışması). Bu, üçüncü devletlerin diğer devletler ve 
devlet dışı aktörlerin UİH’ye uymalarını sağlamak için somut 
tedbirler alması gerektiği anlamına gelir. Üçüncü devletler, bir 
tarafı UİH’yi ihlal etmeye teşvik etmemelidir. Aynı zamanda 
üçüncü devletler, silah transferi veya istihbarat paylaşımı gibi 
ihlallerin işlenmesinde bir devlete yardımcı olacak eylemlerde 
bulunmamalıdır. Aslında, üçüncü devletlerin birkaç pozitif 
yükümlülüğü vardır: UİH ihlallerini sona erdirmek ve örneğin 
taraflar üzerindeki etkilerini kullanarak daha fazla ihlalleri 
önlemek için proaktif adımlar atmalıdırlar. Bu tür eylemler başka 
bir devletin iç işlerine kanunsuz müdahale olarak görülmemelidir.

99. Bir devlet, başka bir devlet tarafından uluslararası bir 
yükümlülüğün ihlaline dahil edilebilir, örneğin 

i. İhlalin işlenmesinde diğer devlete yardım etmek veya destek 
olmak;  

ii. İhlalin işlenmesini yönlendirmek ve kontrol etmek; veya
iii. Bir devleti ihlal yapmaya mecbur etmek. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule144
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Bu gibi durumlarda, üçüncü devlet ihlali durdurmalı, 
tekrarlanmama garantisi vermeli ve tazminat teklif etmelidir 
(bkz.Uluslararası Hukuk Komisyonu Articles on Responsibility of 
States for Internationally Wrongful Acts). 

100. İşkence, kölelik ve soykırım gibi belirli normların ihlali özel 
dikkat gerektirir. Bunlar, hiçbir sapmaya izin verilmeyen ’jus 
cogens’ normlar olarak bilinen sözde emredici normların 
ciddi ihlalleridir. Devletler için ek sorumluluklar yaratırlar. 
Tüm devletler, ihlali sona erdirmek için işbirliği yapmalı, 
ihlalin yarattığı durumu resmen tanımamalı ve bu durumun 
sürdürülmesine yardım etmemeli veya desteklememelidir.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
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Endnotes

1 Geneva Convention I for the  
Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in 
the Field ve Geneva Convention II for the 
Amelioration of the Condition of Wounded, 
Sick and Shipwrecked Members of Armed 
Forces at Sea.

2 Geneva Convention III Relative to the 
Treatment of Prisoners of War.

3 Geneva Convention IV Relative to the 
Protection of Civilians in Time of War.

4 Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949 and 
Relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (I. Protokol).

5 Protocol Additional to the Geneva  
Conventions of 12 August 1949 and  
relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflicts  
(II. Protokol). 
6 İşgale yönelik ‘klasik’ ve ‘işlevsel’ 
yaklaşımlar – ki her biri bir bölge üzerinde 
farklı bir kontrol düzeyi gerektirir – 
arasındaki ayrım hakkında daha ayrıntılı 
bir genel bakış için Diakonia Uluslararası 
İnsani Hukuk Merkezi, Kudüs’e bakınız, 
Easy Guide to International Humanitarian 
Law, 4. revize baskı, 2021, s. 13-14.

7 İşgal hukuku, esas olarak Lahey 
Düzenlemesi’nde (1907 tarihli IV. Lahey 
Sözleşmesi’nde yer alan) ve IV. Cenevre 
Sözleşmesi’nde belirtilen kurallardan 
oluşan bir Uluslararası İnsancıl Hukuk 
alanıdır.

8 40. Ve 41. Maddelerin Yorumu, 
International Law Commission (ILC) 
Articles on Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts (2001).

9 Madde 8 (2)(b)(xxv)  Rome Statute of 
the International Criminal Court (UCM 
Statüsü) Bir ‘nüfusun bir kısmının yok 
edilmesine neden olacağı hesaplanan 
gıda ve ilaca erişimden yoksun bırakma’ 
sivil halka karşı yaygın veya sistematik 
saldırının bir parçası olarak yapıldığında 
da insanlığa karşı suç teşkil etmiş olur, 
bkz. ICC Statüsü, Madde 7.

10  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
(UNDHR), Uluslararası İnsan Hakları 
Hukukunun temelidir. İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin içeriği genel 
olarak uluslararası teamül hukukunun bir 
yansıması olarak kabul edilmektedir.

11 2006 Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (Engelli Kişilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme); 1979 
Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women (Kadına 
Karşı Her türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme). Ayrıca 
bkz. 1989 Convention on the Rights of the 
Child (Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşme) 
ve 1990 International Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of their Families 
(Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin 
Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme).

12 1965 International Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination. (Her Türlü Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme).

13 1984 Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment (İşkenceye ve Diğer Zalimane, 
Gayriinsani veya Küçültücü Muamele 
veya Cezaya Karşı Sözleşme).

14 2006 International Convention for the 
Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance (Zorla Kayıp Edilmeye 
Karşı Kişilerin Korunmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme). 
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