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ULUSLARARASI KızıLHAÇ KOMiTESi INCELEMESi 
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Özet 

Uluslararası insancıl Hukukta 
Örf Adet Hukuku incelemesi: 

Silahlı çatışmalarda hukukun 
üstünlüğünü anlama, hukuka saygı 
gösterme yolunda bir katkı 
Jean-Marie Henekaerts .. 

Jean-Marie Henckaerls, Uluslararası Kızılhaç Komitesi 
(ICRC) Hukuk Müşavirliğinde adli müşavir olarak görev yap
makta olup; aynı zamanda ICRC'nin Uluslararası Insancıl 
Hukuktaki Ört Adet Hukuku Projesinin Başkanıdır. Kısa süre 
önce, Doswald-Beck ile birlikte, Cambridge Üniversitesi Ya
yınları tarafından yayımlanan iki ciltlik "Uluslararası insancıl 
Hukukta Ört Adet Hukuku" çalışmasını yapmışlardır. 

Bu makalede, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'nda ortaya çıkan talep 
üzerine ICRC tarafından üstlenilen "Uluslararası Örfi İnsancıl Hukuk" konulu ça. lışmanın gerekçesi açıklanmaktadır. Makalede, çalışmada kullanılan yöntemler 
ile çalışmanın na..<;ıl 

düzenlendiği anlatılmakta; ve bazı önemli bulgular özetlen. 
mektedir. Ancak makale, söz konusu bulguların tam bir incelemesi ya da analizi niteliğinde değildir. 

Giriş 

1949 Cenevre Sözleşmeleri'nin kabul edilmesinden sonraki elli küsuı- yıl içerisin-
Yazar, hu makale haZırlanırken yardımlarını esirgemeyen Eric Mongelard ile içerik kazandıran yorumlarından dolayı lousie Doswald-Beck ve Hukuk Müşavirliğindeki meslektaşlarına teşekkür eder. Bu makaledeki görüşler yazarın kendisine ait olup Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin güdişlerini yansıtmaz. 
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de insanlık, neredeyse her kıtayı etkisi altına alan ve sayıları gittikçe artan silah

lı çatışmalara tanık olmuştur. Bu süre boyunca, dört Cenevre Sözleşmesi ve hu 

sözleşmelerin 1977 tarihli Ek Protokolleri, husumete taraf olmamış ya da artık 

doğrudan husumete dahil olmayan kişilere (yaralılar, hastalar ve kazazedeler, 

herhangi bir silahlı çatışmayla bağlantılı nedenlerden dolayı özgürlüğünden 

mahrum bırakılmış kişiler ile sivillere) hukuki koruma sağlamıştır. Hal böyle ol

masına rağmen, söz konusu anlaşmalar defalarca ihlal edilmiş ve bu durum, Ulus

lararası insancıl Hukuka saygı gösterilmiş olsa idi engellenehilecek, çeşitli ıstırap 

ve ölüınlere sebebiyet vermiştir. 

Genel görüş, Uluslararası insancıl Hukuk ihlallerinin, hu hukukun ön-

gördüğü kuralların yetersizliğinden kaynaklanmadığı yönündedir. Bu ihlaller da

ha çok kurallara uyma isteksizliği, bu kuralların uygulanması için gerekli araçla

rın yetersizliği, bazı durumlarda bunların uygulanmasına dair belirsizlikler ile; si

yasi liderler, komutanlar, muharipler ve halkın bu kuralların farkında olmamala-

rından kaynaklanmaktadır. 

Ağustos _ Eylül 1993 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen Harp 

Mağdurlarının Korunmasına Dair Uluslararası Konferansta, özellikle Uluslarara

sı insancıl Hukuk ihlallerini engelleme yolları tartışılmış', Konferansta yeni bir 

sözleşmenin kabul edilmesi önerilmemiştir. Bunun yerine, oy hirliği ile kahul 

edilen Konferans Sonuç Bildirisinde" .. .insancıl hukukun, uygulanma yönünden 

daha etkin bir hale getirilmesi gerekliliği. .. " üzerinde ısrarla durulmuş ve isviçre 

Hükümeti'ne " ... söz konusu hukuka tam olarak saygı gösterilmesi ile uyulması 

hususlarını teşvik etmenin pratik yollarını araştıracak, açık uçlu ve Hükümetler 

arası bir uzmanlar grubu toplaması, ilgili Devletler ile Uluslararası Kızılhaç ve Kı

zılay Konferansı'nın bir sonraki oturumuna sunulmak üzere bir rapor hazırlama-

SI. .. " için çağrıda bulunulmuştur.! 

Savaş Mağdurlarının Korunmasına Dair Hükümetlerarası Uzmanlar Gru-

bu, 1995 yılında Cenevre'de bir araya gelmiş ve özellikle Uluslararası İnsancıl 

Hukukun daha iyi anlaşılmasını ve daha etkin şekilde uygulanmasını sağlayacak 

önleyici tedhirler vasıtasıyla söz konusu hukuka saygıyı artırmaya yönelik bir di

zi tavsiye kararını kabul etmiştir. Hükümetler Arası Uzmanlar Gruhunun II. Tav-

siye Kararı ise: 

" . . .  ICRC'nin, farklı coğrafi bölgeler ile farklı hukuk sistemlerini temsil 

eden DİH (Uluslararası insancıl Hukuk) uzmanlarının yardımıyla ve farklı hükü

metler ile uluslararası kuruluşlardan gelen uzmanlara danışarak, uluslararası ve 

uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar için geçerli olan UiH'un örf adet 

2 

Harp Mağdurlannın Komnmasına Dair Uluslaranısı Konferans. Cenevre, 30 Ağustos - 1 Eylül 

1993, Son Bildiri, International Review of the Red Cross. No.296, 1993. s.381. 
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kuralları ile ilgili bir rapor hazırlamasını ve bu raporu ilgili Devletler ile yetkili 

uluslararası kuruluşlara yollamasını ... " öngörmüştür. 2 . 

. ' 

Bahse konu tavsiye kararı, 26 ncı Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konfe

ı an�ı n�a Aralık 1995 tarihinde kabul edilmiş ve ICRC uluslararası ile uluslarara

: nıteli�te 
.
ol�ay�n silahlı çatışmalar için geçerli olan Uluslararası Örfi insancıl 

ukuk ile ılgıli bır rapor hazırlaması için resmen görevlendirilmistir3 Yak! k 

LO II k 

� .  aşı 

yı ı �ap
.
s�mlı araştırmalar ve uzman görüşlerinin alınmasının ardından, Ulus-

lararası Orfı Insancıl Hukuk çalışması olarak adlandırılan söz konusu rapor 

2005 'te yayıınlanmıştır.4 

Amaç 

Uluslararası Örfi İnsancıl Hukuk çalışmasının am�cı, uluslararası insancıl hukuka 

dayalı antlaşmaların uygulanmasıyla ilgili bazı sorunları çözüme kavuşturmaktıL 

Mevcut Antıaş�a hukuku iyi yapılandırılmış olup harbin bir çok yanı ile, yine 

harp sıra�ında ınsanlara yardım edilmesi ve kullanılmasına izin verilmiş harp yön

t�
.
m ve araçlarının sınırlandırması ile ilgili birçok hususu içermektedir. Cenevre 

s ozıeş�eleri ve bu s
.
öz�eşmelerin Ek Protokolleri, harbe iştirak etmemiş ya da ar

tık �OglU�an 
.
har�

.
e

, 
ışt�ak edemeyecek durumda olan kişilerin korunmasına yö

nelı� g�n�ş
. 

b�: reJim saglamaktadır. Antlaşma hukukunda harp yöntem ve araç

ları ıle 
.. 

ilgılı duzenlemeler 1868 St. Petersburg Deklarasyonu, 1899 ve 1907 La

hey Duzenlemeleri ile 1925 Cenevre Gaz Protokolü'ne dayanmakta olup bu dü

zenlemel�r� en son 1972 Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, 1977 Ek Protokoller, 

1 �80 Bel�lı Konva�siyonel Silahlara Dair Sözleşme ve bu Sözleşmenin beş adet 

�otOkoIU, 1993 Kımyasal Silahlar Sözleşmesi ve 1997 Anti-Personel Mayınların 

asaklanmasına Dair Ottowa Sözleşmesi'nde yer verilmiştir. Bir silahlı catısma 

d�ıumun�a kültüre
.
� varlıkların korunması ile ilgili düzenlemeler, 1954

' 
La�1ey 

Sozleşmesı ve bu sozleşmenin iki Protokolünde detaylı olarak düzenlenmiştir. 

1998 Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü'nde d'� . h i 

k . .  
" , , ıgeı usus arın yanı sıra, Mah-

emenın yetkı alanına giren savaş suçlarının bir listesi yer almaktadır. 

.. .
�cak, adı geçen antlaşmaların mevcut silahlı çatışmalarda uygulanma

sının onunde iki ciddi engel bulunmaktadır. Bu da Uluslararası Örfi İnsancıl Hu-

2 

3 

Savaş Mağdurlannın Komnması Hükümetl " ,  U 
Ocak 1995, Tavsiye Kararı II Internar al 

e� ar�ı zmanlar Grubu Toplantısı, Cenevre, 23-27 

26. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay K 
ı�n 

. 
ev

e
ıew of the Red Cross, No.310, 1996. s.84 

, onıeransı enevre 3-7 Aralık 1995 K I UL i 
' 

sancıl Htıkuk: Kanundan Eyleme- S, , M' -d
'

" 
. arar , us ararası In

sı'na swmlınak üzere yapılan Tak� 
av�� a

.
g �rlarının. Korunmasına Dair Uluslaranısı Konferan-

1996, s.58 
p poıu, nternatıonal Review of the Red Cross, No.3ıo, 

4 Jean-Marie Henckaerts ve Louise Doswald B k C "  . 
cilt, Cilt I: Kurallar e i lt II' U ula ' .. ,

ec , ,ustomary Internatıonal Humanitarian Law, 2 
" . yg ma (2 Bolum), Cambridge University Press, 2005. 
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kuk çalışmasının önemini ve yararını açıklamaktadır. Bu engellerden ilki, antlaş

maların yalnızca bunları onaylayan Devletlerde geçerli olınasıdır. Bu da, Ulusla

rarası İnsancıl Hukuka ilişkin farklı antlaşmaların- hangi antlaşmanın ilgili Devlet

ler tarafından onaylandığına bağlı olarak- farklı silahlı çatışmalar için geçerli ol

duğu anlamındadır. 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesi evrensel olarak onay

lanınış olsa da, Ek Protokoller gibi insancıl hukuka ilişkin diğer antlaşmalar için 

aynı durum söz konusu değildir. i nci Ek Protokol, 160'tan fazla ülke tarafından 

onaylanınasına rağmen, uluslararası silahlı çatışmalara fiilen iştirak eden bazı 

devletler tarafından onaylanmadığı için, Protokolün günümüzdeki etkinliği sınır

lıdır. Benzer şekilde; II nci Ek Protokol yaklaşık 160 ülke tarafından onaylanmış

ken uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaların olduğu bazı Devletler bu 

protokolü henüz onaylamamışlardır. Söz konusu bu uluslararası nitelikte olma

yan silahlı çatışmalarda, dört Cenevre Sözleşmesi'nin ortak 3 üncü maddesi, ge

nelde geçerli tek insancıl hukuk antlaşması hükmüdür. Bu nedenle çalışmanın 

birinci amacı, Uluslararası İnsancıl Hukukun hangi kurallarının, Uluslararası Örf 

Adet Hukukunun bir parçası olduğu ve buna bağlı olarak aynı ya da benzer ku

ralları içeren antlaşmaları onaylamış olsun ya da olmasın, çatışmalara taraf olan

ların tamamı için hüküm ifade edeceğini tespit etmektir. 

İkinci olarak, insancıl antlaşmalar hukuku bugünün silahlı çatışmaları

nın büyük bir bölümünü oluşturan uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma

ları -söz konusu çatışmaların uluslararası nitelikte olanlardan çok daha az antlaş

ma kuralına tabi olmasından dolayı- yeteri kadar detaylı düzenlernemektedir. Yal

nızca sınırlı sayıda antlaşma uluslararası olınayan çatışmalar için uygulanabilir 

durumdadır. Bu antlaşmalar, Belirli Konvansiyonel Silahlara Dair Sözleşmesinin 

değiştirilmiş hali, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, Anti-Personel Mayınların 

Yasaklanmasına Dair Ottowa Sözleşmesi, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi, Kültürel 

Varlıkların Korunmasına Dair Lahey Sözleşmesi ile Sözleşmenin İkinci Protoko

lü ve daha önce de belirtildiği gibi dört Cenevre Sözleşmesi'nin ortak 3 üncü 

maddesi ile II nci Ek Protokoldür. Ortak 3 üncü madde, temel bir öneme haiZ ol

sa da, yalnızca minimum standartlar için genel bir çerçeve oluşturmaktadır. II 

nci Ek Protokol, Ortak 3 üncü maddeyi yeterli şekilde desteklemekle birlikte, 

kapsamı itibariyle Cenevre Sözleşmeleıi ve i nci Ek Protokole konu uluslararası 

silahlı çatışmalara ilişkin kurallara kıyasla daha kısıtlıdır. 

II nci Ek Protokolde sadece 15 tane maddi hüküm içeren düzenleme 

mevcutken, i nci Ek Protokolde bu sayı 80'dir. Antlaşma hukuku bünyesinde 

özellikle detaylı kurallar ile tanımlar söz konusu olduğunda, rakamlar tek başına 

genel resmi anlatmaya yeterli olmasa da, uluslararası ve uluslararası nitelikte ol

mayan silahlı çatışmalar arasındaki ayrımı açıkça gösterdikleri de yadsınamaz. Bu 
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nedenle çalışmanın ikinci amacı, Antlaşma hukuku ile karşılaştırıldığında, ulus

lararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaların, Uluslararası İnsancıl Hukukun, 

Uluslararası Örf Adet Hukukunda daha ayrıntılı düzenlenip düzenlenmediğine 

karar vermek ve daha detaylı bir düzenleme mevcut ise bunun kapsamını belir

lemektir. 

Metodoloji 

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'nde Uluslararası Örfi İnsancıl Hukuk, " ... hu

kuk olarak kabul edilen genel bir uygulama ... ,,; şeklinde tanımlanmıştır. Bir 

Uluslararası Örf Adet Hukuku kuralının var olması için iki unsurun bir arada 

mevcut olması gerektiği herkes tarafından kabl.,ıl edilmiştir. Bunlar; (i) Devlet 

uygulaması (usus) ve (ii) bu gibi bir uygulamanın, kuralın niteliğine bağlı ola-o 

rak, hukuken gerekli, yasaklanmış ya da izin verilmiş olması gerektiğine dair 

inanç (opinio juris sive necessitatis) tır. Uluslararası Adalet Divanı'nın Kıta Sa

hanlığı Davasında belirttiği gibi "Uluslararası Örf Adet Hukukunun ortaya attığı 

hususlar Devletlerin fiili uygulamalarında ve Opiııio juris'lerinde aranmalıdır."6 

Bu iki unsurun asıl manası ve içeriği birçok akademik yazıya konu teşkil etmiş

tir. Çalışmada kullanılan, bir Uluslararası Örf Adet Hukuk kuralının mevcut olup 

olmadığını belirlemeye yönelik yaklaşım, Uluslararası Adalet Divanı tarafından 

özellikle Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı davalarında7 izlenen klasik bir metodolo

jidir. 

Devlet Uygulaması 

Devlet uygulamasına iki açıdan bakılmalıdır: İlki, ne gibi bir uygulamanın Ulus

lararası Örf Adet Hukukunun oluşturulmasına katkıda bulunacağı (Devlet uygu

lamasının seçimi), ikincisi ise bu uygulamanın bir Uluslararası Örf Adet Hukuk 

kuralını ortaya koyup koyamayacağı hususudur (Devlet uygulamasının değerlen

dirilmesi). 

Devlet Uygulamasmm Seçimi 

Devletleıin hem fiziki hem de sözlü eylemleri, Uluslararası Örf Adet Hukukunun 
yaratılmasına katkı sağlayacak uygulamaları oluşturmaktadır. Fiziki eylemler ara-
5 
6 

7 

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, Madde 38(l)(b). Ulu�lararası Adal�t Divanı, Kıta Sahanlığı Davası, (Libya Arap Cumhuriyeti ile Malta arasında) 3 Hazıran 1985 tarıhli Karar, IC] Reports1985, s. 29-30, § 27. Uluslararası Adalet Divanı, Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları, 20 Şubat 1 969 tarillii Karar, IC] Reports 1969. s.3. 
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sında, mesela, harp alanındaki davranışlar, birtakım silahların kullanımı ve fark

lı kategorilerdeki kişilere sağlanan tıbbi yardım sayılabilir. Sözlü eylemler ise, as

keri talimnameler, ulusal mevzuat, ulusal mahkeme içtihatları, silahlı kuvvetler 

ile güvenlik kuvvetlerine verilen talimatlar, harp sırasındaki askeri yazışmalar, 

diplomatik protestolar, yetkili yasal danışmanların görüşleri, hükümetlerin taslak 

antlaşmalara ilişkin yorumları, idari kararlar ve düzenlemeler, uluslararası mah

kemeler nezdindeki savunmalar, uluslararası alanda verilen beyanatlar ve ulusla

rarası kuruluşlar tarafından kabul edilen kararlara yönelik resmi tutumdan ol�IŞ-
. maktadır. Bu liste Devletin yürütme, yasama ve yargı organlarının uluslararası ort 

adet hukukuna katkıda bulunabileceğini göstermektedir. 

Oy gerekçeleri ile birlikte, uluslararası kuruluşlar ya da uluslararası kon

feranslar kararlarının müzakere ya da kabul edilmesi de, ilgili Devletlerin uygu

lamaları arasındadır. Birkaç istisna dışında, kararların genellikle kendi içlerinde 

bağlayıcı olmadığı ve bu nedenle bir Uluslararası Örf Adet Hukuku kuralının 

oluştunılmasına ilişkin değerlendirmede, herhangi bir karara atfedilen değerin, 

anılan değerin içeriğine, kabul derecesine ve ilgili Devlet uygulamasının tutar h

lığına bağlı olduğu bilinmektedir.8 Karara ne kadar fazla destek varsa, karara o 

kadar da fazla derecede önem verilmektedir. 

Uluslararası mallkemelerin verdiği kararlar, uluslararası hukuka yardımcı 

kaynak niteliği taşısa da9, Devlet uygulaması oluşturmaz. Bunun sebebi, ulusal mah

kemeleıin aksine, uluslararası mahkemeleıin Devlet organları olınamalarıdır. Ancak 

yine de, uluslararası mahkemeler tarafından bir Uluslararası Örf Adet Hukuku kı�-a

!ının vm'lığına ilişkin bir bulgu sumılması, bu anlamda ikna edici bir kanıt oldugu 

icin bu mahkemelerin verdiği kaıarlar önem taşımaktadır. Buna ek olarak, verdik

l;ri �ararların emsal olına niteliğinden ötÜlii, uluslm-aı-ası mahkemeler, Devletleıin 

ve uluslararası kuruluşların daha sonraki uygulamalaıIDı etkileyerek bir Uluslararası 

Öıf Adet hukuk kuı-alının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilnıektedirler. 

Silahlı muhalif grupların davranış kuralları, uluslararası insancıl huku

kun belli kurallarının gözetileceğine dair taahhütleri ve diğer beyanları gibi uy

gulamaları, bu anlamda bir Devlet uygulaması oluşturmaz. Böylesi bir uygulama 

uluslararası nitelikte olınayan silahlı çatışmalarda bazı kuralların kabulüne ilişkin 

bir kanıt icerebilecek olsa da, bunun hukuki önemi belirsiz olup; netice itibariy

le Uluslar;rası Örf Adet Hukukunun varlığını kanıtlamaya yetmemektedir. Bu tür 

uygulamalara ilişkin örnekler Çalışmanın II nci Bölümünde "diğer uygulamalar" 

başlığı altında sıralanmıştır. 
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6 

Bu kosulların önemi Uluslararası Adalet Divanı tarafmdan vurgulanmı�tır. Nükleer Sllal: :d��idi 
ya da Kullanımının Meşruiyeti. isti�ari Gürüş, 8 Temmuz 1996. 1q Reports 1 996. s. 2·)'j·2).,. § 

70·73. . 
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Devlet Uygulamasımn Değerlendirilmesi 

Devlet uygulamasının, bir Uluslararası Örf Adet Hukuku kuralı oluşturacak kadar 

"yoğun" olup olmadığının incelenmesi şarttır. 10 Uluslararası Öıf Adet Hukuku 

kuralı oluşturabilınesi için Devlet uygulamasının hemen hemen tek tip, kapsam

lı ve temsili nitelikte olınası şarttır.ll Şimdi bunun ne anlama geldiğini biraz da

ha detaylı inceleyelim. 

Önce,likle, Devlet uygulamasının, bir Uluslararası Örf Adet Hukuku ku

ralı oluşturması için, hemen hemen tek tip olması gerekınektedir. Devletler ta

mamen farklı tutumlar benimsememiş olmalıdırlar. Uluslararası Adalet Divanı iç

tihatları, ilk bakışta uygulamanın tek tipliğine zarar verecek gibi görünen aykırı 

bir uygulamanın, bu aykırı uygulama diğer Devletler tarafından uygunsuz bulun

duğu ya da hükümet tarafından bizzat reddedildiği sürece, bir Uluslararası Örf. 

Adet Hukuku kuralının oluşturulması önünde herhangi bir engel teşkil etmeye

ceğine işaret etmektedir. Böylesi bir uygunsuz bulma veya ret ile söz konusu ku

ral fiilen teyit edilmektedir. 12 

Bu husus, özellikle, arkasında güçlü Devlet uygulamalarının kanıtının 

yanı sıra defalarca ihlal edilmiş olan birçok Uluslararası İnsancıl Hukuk kuralı ba

kımından, geçerlidir. Yapılan ihlaller için ilgili taraf bir mazeret ya da gerekçe su

nuyorsa ve/veya bu dumm diğer Devletler tarafından kınanıyor ise, bu ihlaller 

söz konusu kuralın varlığını tehlikeye atacak nitelikte değildirler. Mevcut bir 

Uluslararası Örf Adet Hukuku kuralını değiştirmek isteyen Devletlerin, bunu res

mi uygulamaları vasıtası ve doğru şekilde davrandıkları iddiası ile yapmaları ge

rekınektedir. 

İkinci olarak, bir Uluslararası Örf Adet Hukuku kuralının var olabilmesi 

için, ilgili Devlet uygulamasının hem kapsamlı hem de temsili olması gerekir. An

cak, bunun evrensel olması şart olmayıp; "genel" bir uygulama olması yeterli ola

caktır.13 Kesin bir Devlet uygulama yüzdesi aranmamaktadır. Gerekli katılımın 

boyutu hakkında kesin rakamların belirlenememesinin sebeplerinden birisi de, 

söz konusu ölçütün nicel olmaktan çok nitel olmasıdır. Başka bir deyişle, bu hu-

LO Bu hağlamdaki "yoğun" ifadesi Sir Humphrey Waldock tarafından ortaya atılımştır. "Uluslararası 
Genel Kanııı Hukuk Dersi". Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Cİlt 
1 06, 1 962, s. 44. 

II UluslarMası Adalet Divanı, Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı davaları, op. dt. (nota 7), s.43 § 74 
1 2  Bkz. Uluslararası Adalet Divanı. Nikar.ıgua'da ve Nikardgua'ya karşı Askeri ve Yarı Askeri Faali

yetler Davası (Nikaragua ve Amerika Birleşik Devletleri arasında). Liyakatler. 27 Haziran 1986 ta
rihli Karar, IC] Reports 1 986, s. 98 § 1 86. 

13 Uluslararası Hukuk Derneği, Uluslararası (Genel) Örf Adet Hukuku Oluşttırma Komitesinin Ni. 
hai Raporu, Uluslard!".ısı Genel Örf Adet Hukuku Oluşturulması ilkeleri Beyanı. Altmış Dokuzun. 
cu Konferans Raporu, Londra 2000, ilke 14. s. 734 (bundan höyle "ILA (Uluslararası Hukuk Der. 
neği) Raporu" olarak anılacaktır). 
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sus sadece uygulamaya kaç Devletin katıldığıyla ilgili bir durum olmayıp; aynı za

manda hangi Devletlerin katıldığı da önem arz etmektedir14. Uluslararası Adalet 

Divanı'nın Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı davalarında kullandığı ifadeye göre, uy

gulamanın "çıkarları özellikle etkilenen Devletleri" içermesi gereklidir. IS 

Bu ifadeden iki çıkarım yapılabilir: (i) Eğer "özellikle etkilenen Devlet

ler"in tamamı temsil ediliyorsa, Devletlerin büyük bir kısmının aktif olarak katı

lımı gerekli olmayabilir; ancak bunların "özellikle etkilenen Devletler" uygulama

sına en azından muvafakat etmeleri şarttır; (ii) Şayet "özellikle etkilenen Devlet

ler" uygulamayı kabul etmiyorlarsa, açıklandığı üzere oybirliği gerekli olmasa da, 

bir Uluslararası Örf Adet Hukuku kuralı oluşturulamaz.16 Uluslararası insancıl 

Hukuk kapsamında "Özellikle etkilenen" devletlerin hangi devletler olduğu ko

şullara göre değişiklik gösterir. Örneğin, kör edici lazer silahların kullanımının 

yasallığıyla ilgili olarak, diğer Devletler bu silahların kullanımından potansiyel 

olarak etkilenecek olsa da, bu tür silahları geliştirme sürecinde olduğu belirle

nen devletler "özellikle etkilenen Devletler" arasında yer alır. Benzer şekilde, in

sani yardıma ihtiyacı olan Devletler ile birlikte sıklıkla bu yardımı götüren Dev

letler de "özellikle etkilenen" devletler arasındadır. Uluslararası İnsancıl Huku

kun herhangi bir kuralına göre, bir silahlı çatışmaya taraf olan Devletlerin belli 

bir kural için incelenen uygulamaları o silahlı çatışma ile ilgili bulunduğunda, o 

Devlet de "özellikle etkilenen" kapsamında olacaktır. Uluslararası insancıl Huku

kun bazı alanlarında özellikle etkilenen Devletlerin var olabilmesine rağmen, ça

tışmaya taraf olmasalar dahi tüm Devletlerin, diğer Devletlerden Uluslararası in

sancıl Hukuka saygı göstermesini talep etmelerinde yasal çıkarları olduğu da 

doğrudur.17 Buna ek olarak, tüm Devletler, diğer Devletler tarafından uygulanan 

harp metod ve yöntemlerinden zarar görebilirler. Sonuç olarak, devletlerin keli

menin tam anlamıyla "özellikle etkilenen" devletler olup olmadığına bakılmaksı

zın, tüm Devletlerin uygulamaları dikkate alınmalıdır. Çalışmada, Uluslararası Ör

fi İnsancıl Hukuk kurallarıyla ilgili olarak, "devamlı itiraz eden" konumunda ol

manın hukuken mümkün olup olmadığı üzerine görüş bildirilmemektedir. Bir

çok yorumcu, amir hükümler (jus cogens) konusunda devamlı itiraz eden konu
munda olmanın mümkün olmadığına inanırken; diğerleri genel olarak, devamlı 

itiraz eden kavramııun geçerliliğini sürdürmesi konusuna şüpheyle yaklaşmakta

dırlar.18 Hukuki açıdan devamlı itiraz eden olunabileceğinin mümkün olduğu ka-

1 4  I!>id., ilke 14 yorum (d) ve Ce), s. 736-737 
i 5 Uluslararası Adalet Divanı, Kuzey Denizi Kıta Sahanhğı davaları. op. cit. (not 7). s.43 § 74 
1 6  ILA Raporu, op, cit (nota 1 3). ilke 14 yorum (e), s. 737 
17 Bkz. Customary International Humanitarian Law, op, cit (nota 4). Cilt i. Kural 1 44 yorum. 
18 Bu konuda deıirılemesine yapılan bir tartı�ma için bkz. Maurice H. Mendelson, "The Formation 

of Customary International Law", CoIIected Courses of the Hague Academy of International 
Law, Cilt 272. 1998 s. 227-244. 
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bul edildiğinde, ilgili Devletin yeni bir normun oluşumu esnasında buna karşı 

çıkmış ve sOlu"asında da ısrarla itiraz etmeye devam etmiş olması gereklidir; kısa

cası "sonradan itiraz eden" olmak mümkün değildir.19 

Normal olarak, bir Uluslararası Örf Adet Hukuku kuralının ortaya çıkma

sı için bir süre geçmesi gerekli iken, bunun için ne kadar süre gerektiği belir

lenmemiştir. Bunun yerine; tipiklik, kapsam ve temsililik açılarından yeterli 1'0-

ğunluğa sahip bir uygulamanın bir araya getirilmesi belirleyici faktör niteliğinde

dir.zo 

Opinio juris 

Bir Uluslararası Örf Adet Hukuku kuralını oluşturma hususunda Opiflio jııri!> in 

gerekliliği; belirli bir uygulamanın "hakka dayanaı�ak" gerçekleştirildiği yönünde

ki hukuki inanç la ilgilidir. 

Uygulama ve hukuki inancın açıklanış şekli, ilgili kuralın bir yasak, bir 

zorunluluk ya da sadece belli şekilde davranma hakkı içerip içermemesine bağ
lı olarak değişiklik gösterebilir. 

Çalışma hazırlanırken, uygulama ve hukuki inanç unsurlarını birbirin

den kesin olarak ayırmanın, çok zor ve oldukça da teorik olduğu görülmüştür. 

Genellikle, aynı eylem hem uygulamayı hem de hukuki inancı yansıtmaktadır. 

Uluslararası Hukuk Derneği'nin de belirttiği gibi, Uluslararası Adalet Divanı, 
" ... yalnızca Örf Adet Hukuku (iddia edildiği üzere) birbirinden ayrı unsur taşıyor 

diye aynı davranışın her ikisini de ifade edemeyeceğini söylememiş; gerçekte, 

bu iki unsuru birbirinden ayırmanın çok zor hatta imkansız ... olduğunu ifade et

miştir.ZI" Bu durum, sahra talimnameleri gibi yazılı olmayan eylemlerin Devlet 

uygulamasından sayılması ve aynı zamanda genellikle ilgili Devletin hukuki inan

cını da yansıtmasından kaynaklanmaktadır. 

Yeterince yoğun bir uygulama söz konusu olduğunda, Opiııio jııri.'> genel

de o uygulamanın içinde yer alıı". Dolayısıyla opinio jııri.'>'in mevcudiyetini ayrıca 
göstermek gerekmez. Ancak, uygulamanın belirsiz olduğu durumlarda, opinio jıı

ri.'>, o uygulamanın bir öıf adet kuralı oluşturmaya yönelik uygulama olup olmadı

ğının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu, Devletlerin nedeni acık olarak 

bilinmeyen bir şekilde eylemde bulunmadıkları veya tepki göstermedikl�rinde ih

mal edilen bir durumdur. Bu gibi durumlarda hem Uli.ıslararası Adalet Divanı ve 

ondan önceki mahkemeler, hem de Uluslararası Adalet Divanı, belirsiz uygulama-

19 ILA R�poru. op, cit. (nota 13), ilke 1 5  yorum (lı), s.738 
20 I!>id., Ilke 12 yorum (lı), s. 73 1 .  
2 1  I?id., s .  7 1 8, § !�(c). B u  konudaki kapsamlı bir analiz için, bkz. Peter Haggenmacher, "La doctrıne des deux elements du droit coUıumier dans la pratique de la Cour internationale" Revue generdle de droit international public, Cilt. 90, 1986, s .5 .  

' 
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ların, Uluslararası Öıf Adet Hukuku oluştump oluşturmayacağını belirlemek için, 
opinio jııris'in münferit mevcudiyetini ortaya koymaya çalışmaktadırlar.22 

Birçok kuralın belli bir davranış açısından çekimser kalmayı gerektirdi
ği Uluslararası insancıl Hukuk alanındaki ihmaller, Opiııio jııris' in değerlendiril
mesinde özellikle sorun teşkil etmektedir. çünkü çekimser kalmanın tesadüfi de
ğil meşru bir beklentiye dayalı olduğu kanıtlanmıştır. Bu tür bir çekimser kalma 
gerekliliği uluslararası araçlar ya da resmi beyanatlarda ifade edilmişse, söz konu
su davranış açısından çekimser kalma yönünde yasal bir gerekliliğin varlığı ge
nelde kanıtlanabilir. Ayrıca, çekimser kalmanın hukuki bir yükümlülükten ileri 
geldiğini kanıtlamak her zaman mümkün olmamasına rağmen, söz konusu çe
kimser kalma dummları, bu davranışın açık bir çelişki yaratmasının ardından da 
meydana gelebilir ki; bu da, çekimser kalmanın tesadüfi olmadığını göstermeye 
yardımcı olur. 

Antlaşmalar Hukukunun Etkisi 

Antlaşmalar, aynı zamanda Devletlerin Uluslararası Hukuk kurallarından bazıları 
hakkındaki görüşlerine ışık tutulmasına yardımcı olduğundan, Uluslararası Örf 
Adet Hukukunun var olup olmadığını belirleme konusu ile de ilgilidir. 

Bu nedenle, bir antlaşmanın onaylanması, yorumlanması ve uygulanma
sı ile onaylanmanın arkasından belirtilen çekinceler ve yorum beyanları da Çalış
maya dahil edilmiştir. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı davalarında, Uluslararası Ada
let Divanı, açık bir şekilde, bir antlaşmanın onaylanma derecesini Uluslararası 
Örf Adet Hukukunun değerlendirilmesi çerçevesinde göz önüne almıştır. Söz ko
nusu davada, Divan özellikle antlaşma dışındaki uygulamanın aykırı düştüğü bir 
bağlamda "bugüne kadar güvence altına alınan onay ve katılımların sayısının [39] 

önemli olsa da yeterli olmadığını" ifade etmiştir.23 Bunun aksine, Divan, Nikara
gua davasında, müdahale etmeme kuralının örf adet niteliğini değerlendirirken, 
Birleşmiş Milletler Şaı1ı'nın hemen hemen evrensel olarak onaylanmış olması 
gerçeğinin üzeıinde fazlasıyla dmmuştur.24 Özellikle etkilenen Devletler de da-

22 Bkz. örn. Daimi nitelikteki Uluslararası Adalet Dival1l. Lotus davası (Fmnsa ve Türkiye arasında). 
7 Eylül 1927 tarihli Kamr. PCI] Ser. A, No. 10. s. 28 (Mahkeme. Devletlerin, gemileriyle ilgili yan
lı� eylemlerde bıuul1lnaktan kaçınmadıklanna, bunun sebebi olar dk bu eylemlerde bıuunmaktan 
men edildiklerini düşündükleri gerekçesini öne sürdüIderine kardr vermiştir.) Uluslarardsı Ada
let Dival1l. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı davaları. op. cit (nota 7). s. 43-44. § 76-77 (Mahkeme. Kı
ta saharılıklarının sınırlarını eşit mesafe ilkesi esasına göre çizen Devletlerin, kendilerini zorunlu 
hissettiklerinden dolayı bunu yapmadıklarına kar dr vermiştir.) ILA Raporu. op. cit (nota 1 3). il
ke 17(iv) ve yorum. 

23 Uluslararası Adalet Divanı, Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı davaları. np. cit. (now 7). s.42 § 73 
24 Uluslararası Adalet Dival1l, Nikaragua'da ve Nikaragua'ya karşı Askeri ve Yarı Askeri Faaliyetler 

Davası. op. cit (nota 1 2). s. 99-100. § 188. Mal1keme kararını etkileyen bir diğer faktör de ilgili 
BM Genel Kurtuu kararlarının. özellikle de oysuz kabul edilen Devletler arasında dostane ilişki
lere ilişkin 2625 (xxv) sayılı Kardrın, büyük oranda onaylanmış olmasıdır. 
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hil olmak üzere, kafi derecede benzer uygulamanın varlığı şartı ile Antlaşma yü
rürlükte olmasa dahi antlaşma hükınü Örf Adet hukukunu da yansıtmış olabilir 
ki; böylece söz konusu kurala bariz bir şekilde karşı çıkılması ihtimali daha az 
olur. ls 

Uygulamada, antlaşma normlarının hazırlanması, dünyadaki hukuki gö
rüşe odaklanmaya yardımcı olup, Devletlerin takip eden davranışları ve hukuki 
inançları üzerinde inkar edilemez bir etkiye sahiptirler. Uluslararası Adalet Diva
nı, bu hususu Kıta Sahanlığı davasında verdiği kararla kabul etmiş ve bu kararda 
"çok taraflı anlaşmaların örf adetten kaynaklanan kuralları kaydetme ve tanımla
ma, hatta bu kuralları geliştirme konusunda önemli bir role sahip olduğunu"26 
ifade etmiştir. Böylece Divan, antlaşmaların daha önceden mevcut olan Uluslara
rası Örf Adet Hukukunu tedvin edebileceğini ve aynı zamanda bu antlaşmalarda
ki normlara dayalı olarak yeni örf adet kurallarının geliştirilmesi için zemin hazır
layabileceğini de teyit etmiştir. Divan, daha da ileri giderek, "cıkarları özellikle

' 

etkilenen Devletleri de 'içerdiği sürece, bir anlaşmaya yaygın v� temsili bir katı
lımın kendi başına yeterli olabileceğini"27 de belirtmiştir. 

Çalışmada, geniş katılımlı onayın yalnızca bir gösterge olduğu ve uygula
manın, özellikle de söz konusu anlaşmaya taraf olmayan Devletlerin uygulamaları
nın, diğer unsurlarıyla bağlantılı olarak değerlendirilmesi gerektiği yaklaşımı titiz
likle takip edilmiştir. Taraf olmayan Devletlerin antlaşma ile uyumlu uygulamaları 
önemli bir olumlu kanıt olarak düşünülmüştür. Taraf olmayan Devletlerin aksi uy
gı.ılamalan ise olumsuz bir kanıt olarak değerlendiıilmiştir. Bir anlaşmaya taraf olan 
ve olnıayan Devletlerin karşılıklı uygulamaları da ayrıca birbiriyle irtibatlıdır. 

Bu nedenle Çalışma yalnızca, ilgili Uluslararası insancıl Hukuk antlasma-, ��rın�
.
taraf olmayan Devletlerin uygulamalarıyla sınırlı tutulmamıştır. Çalışmayı, 

ornegın, Ek Protokolleri onaylamamış yaklaşık 30 Devletin uygulamaları ile sınır
landırmak, Uluslararası Örf Adet Hukukunun yaygın ve temsili uygulamalara da
yanmasına ilişkin gerekliliğe ters düşecektir. Bunun için Örf Adet Hukukunun 
varlığı değerlendirilirken, bu çalışma yayımlandığında i nci Ek Protokolün 162, 
II nci Ek Protokolünse 157 Devlet tarafından onaylanmış olduğu hususları göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Çalışmada, Uluslararası insancıl Hukukun her bir kuralının örf adetle il-

25 Uıuslara:as� �d;ılet J?ival1l, �uzey Denizi Kıta Saharılığı davaları. op. cit. (nota 6). s.33 § 34. (Mah�e��e: bı
.
r çok o

. zellıkle etkılenen devlet de dahil olmak üzere. münh;L'ır bir ekonomik biilge il 
ılgılı ıddıaların )6 ')"1 'ık . ,  d . i B' i . . c e 

' .  ' ç ması ne enıy e. ır eşmı� Milletler Deniz Siizlesmesi henüz yürürlüğe �ırmemı� o
.
lmasına rağmen, münhasır bir ekonomik bölge kavramının Uluslarara'ı Örf Adet h _ kukunun bır parçası halıne geldiğini kabıu etmi�tir. ) 

u 

26 uıu:ı�r�r:ı�ı Ad�let D�v�nı, Kuzey Den�z� Kıta Sahanlığı davaları. oj). cit. (nota 6). s. 29-30 § 27 27 Ulu,lararası Adalet Dıvanı. Kuzey Denızı Kıta Saharılığı davaları, op. cit (nota 7) s 47 § 73' bk ILA Raporu. op. cit, (nota 13), İlke 20-21, 24. 26 ve 27, s. 754-765.
' . .  - , Z. 
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gili doğasını belirleme amacı gözetilmemiş olduğundan, mev�
.
ut a

.
nt�aş

.
�aıarın 

yapısı takip edilmemiştir. Seçilen yaklaşım, her bir antlaşma hukmunu
. 
or� adet 

kuralı olusturup oluşturmadığı açısından analiz etmediğinden, herhangı bır ant

laşma hüı:münün, sadece bu çalışmada örf adet kuralı olarak gösterilmediği için, 

öıf adet kuralı olmadığı hükmüne varılmamalıdır. 

çalışmanın düzenlenmesi 

Yazarlar, ICRe'ye verilen görevi yeline getirmenin en iyi yolunu bulmak için, ça
lısmanın Yönlendirme Komitesini oluşturan, Uluslararası insancıl Hukuk konu
s�nda uzman bir grup akademisyene danışmıştır.28 Yönlendirme Komitesi, Hazi
ran 1996 tarihinde bir eylem planı kabul etmiş ve takip eden Ekim ayında araş
tırmalara başlamıştır. Söz konusu araştırma, Devlet uygulamasını yansıtan hem 
ulusal hem de uluslararası kaynaklardan faydalanarak yapılmış ve çalışma eylem 
planında belirlenen şu altı bölüm üzeline yoğunlaşılmıştır: 

- Ayırt etme ilkesi, 
- Özel olarak korunan kişi ve nesneler, 
- Belirli savaş yöntemleri, 

- Silahlar, 
- Siviller ile harp dışı kalmış şahıslara muamele, 

- Uygulama 

Ulusal Kaynaklarda Yapılan Araştırma 

Ulusal kaynaklara ülke içerisinde erişim daha kolay olduğundan, ulusal araştırma
cılarla işbirliği yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla, yaklaşık 50 ülkede (Afri
ka'da 9, Kuzey ve Güney Amerika'da 1 1, Asya'da 15, Avustralya'da 1 ve Avru
pa'da 1 1) araştırmacılar ya da araştırmacı grupları belirlenmiş ve bunlardan ��1-
lundukları ülkenin uygulaması hakkında birer rapor yazmaları istenmiştir.29 Ul
keler, coğrafi konumlarının yanı sıra, çeşitli harp yöntemlerinin kullanıldığı fark
lı silahlı çatışmalarla ilgili yakın deneyimlerine göre seçilmiştir. 

Ülkelerin, Devlet uygulamalarına ilişkin raporlarda yer almayan sahra 

28 Yürütme Komitesi'nde Profesör Georger Abi-Saab. Salah EI-Din Amer. Over Bring. Eric �avid. 
John Dugard, Plorentino Peliciano, Horst Fischer. Française Hampson, Theodor Meron. DJamc
hid Momtaz, Milan Sahovic ve Raul Emilio Vinuessa yer almıştır. .. . . . 

29 Afrika: Cezayir. Angola, Botsvana, Mısır, Etyopya, Nijerya, Ruanda, Guney Afnka ve Zımb��v
.

�, 

Kuzey ve Giiney Amerika: Arjantin, Brezilya. Kanada. Şili: Kolom?ıya, Kuba. EI S�lva(�or . 
�ı�<ıı,ı

gua, Pem, Amerika Birleşik Devletleri, Umguay; Asya: Çın, Hındıstan, .Endonı:�y�, Iran. Irak: Is: 
rail, Japonya, Ürdün, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt. Lübnan. Malezya, P�ıstan. Fılıpınler ve �urı�e, 
Avustralya Kıtası: Avustralya; Avmpa: Belçika, Bosna-Hersek, Hırvatıstan. Fransa, Almanya. It,ıl
ya, Hollanda, Rusya Federasyonu, Ispanya, Birleşik Krallık ve Yugoslavya. 
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talimnameleri ile ulusal mevzuatları da araştırılmış ve derlenmiştir, Yapılan iş, 
dünya çapındaki ICRC delegasyonlarının oluşturduğu ağ ve ICRC Uluslararası in
sani Hukuk Danışma Bölümü tarafından toplanan geniş ulusal mevzuat derleme
si sayesinde kolaylaşmıştır. 

Uluslararası Kaynaklarda Yapılan Araştırma 

Uluslararası kaynaklardan elde edilen Devlet uygulamaları, her biri çalışmanın 
bir bölümü üzerinde yoğunlaşmış olan altı ekip tarafından toplanmıştır.30 Ekip
ler, bu uygulamaları, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği (eski adıyla Afrika Birli
ği Örgütü), Avrupa Konseyi, Körfez işbirliği Konseyi, Avrupa Birliği, Arap Dev
letleli Birliği, Amerika Devletleri Örgütü, İslam . Konferansı Örgütü ve Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde araştır-. 
mışlardır. Aynı zamanda, Uluslararası Örf Adet Hukuku kurallarının mevcudiye
tine ilişkin kanıt sunduğu ölçüde, uluslararası içtihatlar da toplanmıştır. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi arşivlerindeki araştırma 

Ulusal ve uluslararası kaynaklar düzeyinde yapılan araştırmaları tamamlamak açı
sından, ICRC yakın talihIi yaklaşık 40 silahlı çatışmayla (Afrika'da 2 1, Kuzey ve 
Güney Amerika'da 2, Asya'da 8 ve Avrupa'da 8) ilgili olarak kendi arşivlerini ta
ramış tır. 3 1 

Genelde, bu çatışmalar Devlet uygulaması ile ilgili yazılan raporlara da
hil edilmemiş ülkeler ve çatışmalardan seçilmiştir. 

Bu üç yönlü yaklaşımın - ulusal, uluslararası kaynaklar ve ICRC kaynak
ları - sonucunda, dünyanın her yerinden uygulamalar sıralanmıştır. Ancak, dün
yada olup bitenlerin doğası gereği, bu araştırma tam anlamıyla bitiliimiş değildir. 

30 Ayırt etme ilkesi: Profesör Georges Abi-Saab (raportör) ve Jean-Fnı.nçois Queguiner (araştırma
cı); Belirli şekilde komnan kişiler ve nesneler: Profesör Horst Fischer (raportör) ve Gregor 
Schotten ve Heike Spielcer (araştırmacı); Belirli harp yöntemleri: Profesör Theodor Meron (rd
portör) ve Richard Desgagne (araştırmacı); Silahlar: Profesör Ove Bring (raportör) ve Gustaf 
Lind (araştırmacı), - Siviller ile harp dışı kalmış kişilerin tedavisi: Françoise Hampson (rdportör) 
ve Camile Giffard (araştırmacı); Yerine Getirme: Eric David (raportör) ve Richard Desgagne 
(araştırmacı). 

3 1  Afrika: Angola, Bunı.ndi, Çad, Çad - Libya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cibuti, Eritre _ Ye
men, Etyopya (1973-1994), Liberya, Mozambik, Namibya, Nijerya - Kamerun, Ruanda, Senegal, 
Senegal - Moritanya, Skrra Leone, Somali, Somali- Etyopya, Sudan, Uganda, Batı Sahara, Kuzey 
ve Güney Amerika: Guatemala ve Meksika; A�ya: Afganistan, Kamboçya, Hindistan, JanlıTIU ve 
Kaşmir. Papua Yeni Gine, Sri Lanka, Tacikistan, Yemen ve Yemen Eritre (aynı zamanda Afrika 
başlığı altında); Avrupa: Ermenistan, Azerbaycan, (DağIık-Karabağ), Kıbrıs, Eski Yugoslavya 
Cumhuriyeti (Yugoslavya'da çatışma (1991-1 992), Bosna-Hersek'te çatışma ( 1992-1996), Hırva
tistan'da çatışma (Krajinas) (1992-1995» Gürcistan (Abazya), Rusya Federasyonu (Çeçenistan) 
ve Türkiye. 
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Çalışma, sonuçları itibariyle çağdaş Uluslararası Örf Adet Hukukunun yeniden 

ifade edilmesini sağlamak amacıyla özellikle son 30 yıla dayalı uygulamalar üze

rinde yoğunlaşmıştır. Ancak, ilgili olduğu yerlerde. daha önceki uygulamalar da 

irdelenmiştir. 

Uzman Müzakereleri 

İlk istişare turunda, ICRC derlenen uygulamalara dayalı olarak Uluslararası Örfi 

İnsancıl Hukuka yönelik ön değerlendirmeleri de içeren hir özet oluşturmaları 

için uluslararası araştırma ekiplerini toplantılara davet etmiştir. Bu özetler, 1998 

yılında Cenevre'de gerçekleştirilen üç toplantıda Yönlendirme Komitesi ile tar

tışılmıştır. Ardından, özetler, usulüne uygun olarak gözden geçirilip düzeltilmiş 

ve ikinci istişare turunda, dünyanın her bölgesinden gelen bir grup akademik uz

man ile hükümet uzmanlarına sunulınuştur. Söz konusu uzmanlar, 1999 yılında 

Cenevre'de Yönlendirme Komitesi ile yapılan iki toplantıya, ICRC tarafından 

şahsi görüşleriyle katılmak üzere davet edilmişler ve bu toplantılarda derlenen 

uygulamaların değerlendirilmesine yardımcı olarak gözden kaçırılan uygulama

lara dikkat çekmişlerdir. 32 

Raporun Yazılması 

Yönlendirme Komitesi tarafından yapılan ve akademik uzmanlar ile hükümet uz

manları gruhunca gözden geçirilen nihai değerlehdirme, raporunun yazılması 

için bir dayanak niteliğinde olmuştur. Çalışmanın yazarları, uygulamaları tekrar 

incelemiş, örf adet kavramlarının varlığını yeniden değerlendirmiş, hiçimlendir

me ve kuralların sırasını gözden geçirmiş ve yorumların taslağını çıkarmışlardır. 

Bu taslak metinler; yorumlanınak üzere Yönlendirme Komitesi, akademik uz

manlar ve hükümet uzmanları grubu ile lCRC Hukuk Bölümüne sunulmuştur. 

Alınan yorumlar ışığında metin güncellenmiş ve son halini almıştır. 

32 Bu istişareye aşağıdaki akademik uzmanlar ve hükümet uzmanları �ahsi yetkileriyle katı!l11l�tır: 
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Abdallah Ad·Douri (Irak), Patı! Berınan (Birleşik Krallık), Sadi Çaycı (Türkiye). Michael Cowling 
(Güney Afrika), Edward Cummings (Amerika Birleşk Devletleri), Antonio de lcaza (Mexico), ıb
rahim idris (Etyopya), Hassan Kassem 'ımıni (Lübnan). Kennet Keith (Yeni Zelanda), Gitlm Mu
igaj (Kenya), Rein Müllerson (Eston)'a), Banı Niang (Senegaı). Mohamed Olvan (Ürdün), Ratı! C 
Pangalangam (FilipirıIer), Stellos Pemıkis (Yunanistan), Paul" Sergio Pinheiro (Brezilya), Arpad 
Prandler (Macaristan), Pemmaraju Sreenivasa Rao (Hindistan), Kamilo Reyes Rodriguez (Kol om
biya), !tse E. Sagay (Nijerya), Harold Sandoval (Kolombiya), Somboon Sangianbud (Tayland), Ma· 
rat A. Sarsembayev (Kazakistan), Muhammad Aziz Shukri (Suriye), ParIaungan Sihombing (Endo
nezya), Geoffı'ey James SkilIen (Avustralya), Guoshun Sun (Çin), Bakhtyar Tuzmukhavmedov 
(Ru ... '}'a), Carol WoIfke (polonya). 
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Bulgu1ann Özeti 

Ortak 3 üncü Madde de dahil olmak üzere, Cenevre Sözleşmeleri hükümlerinin 

büyük hir çoğunluğu Uluslararası Örf Adet Hukukunun hir parçası olarak kabul 

edilmektedir,33 Ayrıca, Cenevre Sözleşmeleri'ne taraf olan Devletlerin sayısının 

halihazırda 192 olduğu düşünülürse; bu hükümler, antlaşmalar hukuku gereği 

tüm Devletler için bağlayıcı durumdadır, Bu nedenle, Sözleşme hükümlerinin 

örf adete ilişkin niteliği, çalışmanın konusu yapılmamıştır, Bunun yerine, çalış

ma, özellikle Ek Protokoller, Kültürel Varlıkların Korunması ile İlgili Lahey Söz

leşmesi ve silahların kullanımına ilişkin birçok özellikli sözleşme gibi evrensel 

olarak onaylanmamış antlaşmalarda düzenlenen hususlar üzerinde yoğunlaşmış

tır. 

Uluslararası Örf Adet Hukuku kurallarının altındaki tanım, bu kuralların. 

neden örf adet ile ilgili olduğunu açıklamaya çalışmamakta ya da bu sonucun da

yanağına ilişkin uygulamayı temsil etmemektedir, Bir kuralın neden örf adet ola

rak kabul edildiğinin açıklaması Çalışmanın i nci Cildinde, buna karşılık gelen 

uygulama ise II nci Cildinde bulunabilir, 

Uluslararası Silahlı çatışmalar 

i nci Ek Protokol, Uluslararası Örf Adet Hukukunun önceden var olan kuralları

nı kodifiye etmekle kalmamış, aynı zamanda yeni örf adet kurallarının ortaya ko

nulabilmesi için de bir zemin yaratmıştır, Çalışma çerçevesinde toplanan uygu

lamalar, i nci Ek Protokolün, Devletlerin yalnızca uluslararası değil uluslararası 

olmayan silahlı çatışmalardaki uygulamaları üzerindeki geniş etkisini de ortaya 

koyar (bkz.Aşağıdaki açıklamalar), Çalışmada, özellikle de, i nci Ek Protokolün 

temel ilkelerinin oldukça geniş kabul gördüğünü, hatta; bunun söz konusu Pro

tokahin onay kayıtlarında ifade edilenden çok daha geniş olduğunu ortaya çıkar

mıştır, 

Çalışmanın amacı, belli antlaşma hükümlerinin örf adete ilişkin doğası

nı belirlemek olmasa da; neticeten antlaşmalar hukukundaki kurallarla aynı ya da 

bu kurallara benzer birçok kuralın olduğu ortaya çıkmıştır. Örf adet olarak kabul 

edilen ve i nci Ek Protokoldeki hükümlere karşılık gelen kurallara şu örnekler 

verilebilir: Siviller ve muharipler ile sivil unsurlar ve askeri hedeflerin ayırt edil-

33 Uluslararası Adalet Divanı, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op, cit (nota S), 
s. ?,57-25S, ,§§, 79 :e 82 (Cenevre Sözleşmelerine ili�kin) ve Case Concerning Military and Para. 
n:ilıtary Actıvıtıes 111 and against Nicaragua, op, cit (Nota 12), s, 114, § 21S (Ortak Madde 3'e i1is
��, . 
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meleli ilkesi;34 rasgele saldırıların önlenmesi ilkesi;35 saldırıda orantılılık ilkesi;36 

bir saldırıda ya da saldırıya karşı duruşta makul önlemler alma yükümlülüğü;37 tıb

bi ve dini personel ile tıp üniteleri ve taşıma araçlarl,38 insani yardım personeli ve 

insani yardım malzemeleli39 ile sivil gazetecilere40 saygı gösterme ve bunları ko

ruma yükümlülüğü; tıbbi görevleri koruma yükümlülüğü;41  savunma altında ol

mayan yerler ile askerden arındırılmış bölgelere yapılan saldırıların yasaklanma

sl;42 harp dışı kalmış bir düşmanı barındırma ve güvence altına alma yükümlülü

ğü;43 açlıktan ölmenin yasaklanması;44 sivil nüfusun hayatta kalması için vazgeçil

mez olan unsmlara yapılan saldırıların yasaklanması;45 amblemlerin uygunsuz kul

lanımı ve akde uymamanın (ihanetin) yasaklanmasl;46 sivil ve harp dışı kalmış ki

şilerin temel güvencelerine saygı gösterme YÜki.imıüıüğü;47 kayıp kişiler için he

sap verme yükümlülüğü;48 ve kadın ile çocukların özel koruma altına alınması.49 

Uluslararası Olmayan Silahlı çatışmalar 

Son on ila yirmi yıldan beli, bu türden silahlı çatışmalarda Uluslararası Örf Adet 

Hukukunun uygulanmasında ısrarcı olan önemli miktarda uygulama mevcuttur. 

Bu durumun, uluslararası olmayan silahlı çatışmalara uygulanacak bir ört Adet 

Hukukunun oluşturulması üzelinde büyük bir etkisi olmuştur. i nci Ek Protokol 

gibi, II nci Ek Protokol de bu uygulama üzerinde yaygın bir etkiye sahip olmuş 

ve neticeten bu Protokolün birçok hükmü günümüzde Uluslararası Örf Adet 

Hukukunun bir parçası olarak kabul edilmektedir. Örf adet olarak kabul edilen 

ve II nci Ek Protokoldeki hükümlere karşılık gelen kurallara şu örnekler verilebi

lir: Sivillere saldırı yapılmasının yasaklanması;5o tıbbi ve dini personel ile tıp üni-

33 Uluslararası Adalet Divanı. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. op. cit (nota 8). 
s. 257·258. §§ 79 ve 82 (Cenevre Sözleşmelerine ili�kin) ve Case Conceming Military and P��.ı
military Activities in and against Nicaragua. op. cit (Nota 12). s. 114. § 218 (Ortak Madde 3 e IlıŞ' 
kin). 

34 Bkz. Customary International Humanitarian Law. op. cit (nota 4). Cilt ı. Kuraı ı ve 7 

35 IMI . . Kumi 11·13 
36 Ibid. , Kural 14 
37 INd. , Kural 15-24 
38 INd., Kural 25 ve 27·30 
39 Ibid.. Kumi 31-32 
40 INci .. Kural 34. 
41 Ibicl .. Kural 26. 
42 INci. , Kural 36'37. 
43 Ibicl. , Kural 46·48. 
44 Ibicl., Kural 53. 
45 INci. , Kural 54. 
46 Ibicl. , KumI 57-65. 
47 Ibicl., Kural 87·105 
48 INd. , Kural 1 17. 
49 Ibicl. , Kural 134·137 
50 Ibicl. , Kural ı. 
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teleri ve taşıma araçlarına saygı gösterme ve bunları koruma yükümlülüğü;� l  tıb

bi görevleri koruma yüki.imlüıüğü;52 açlıktan ölmenin yasaklanması;53 sivil nüfu

sun hayatta kalması için vazgeçilmez olan unsurlara yapılan saklırıların yasaklan

masl;54 sivil ve çatışma dışı kalmış kişilerin temel güvencelcline saygı gösterme 

yükümlülüğü;55 yaralı, hasta ve deniz kazazedelerini arama, bunlara saygı gös

terme ve bunları konıına yükünılülüğü;56 ölüleri arama ve bunları koruma yü

kümlülüğü;57 özgürlüğü elinden alınmış kişileri koruma yükümlülüğü;58 siville

I'in zorla yerinden edilmesinin önlenmesi;59 ile kadın ve çocukların özel koruma 

altına alınması. 60 

Ancak, Uluslararası Örfi İnsancıl Hukukunun silahlı iç çatışmaların dü

zenlenmesine yönelik en büyük katkısı, II nci Ek Protokol hükümlerinin ötesine 

geçmesidir. Aslında, uygulama, II nci Ek Protoko.1ün genellikle temel nitelikteki 

hükümlerinden çok daha detaylı olan birçok örf adet kuralı ortaya koymuş ve bu . 

nedenle iç çatışmaların düzenlenmesine ilişkin önemli boşlukları doldurmuş

tur.61  

Örneğin, II nci Ek Protokolde çatışmalar ile ilgili yalnızca temel düzen

lemeler yer almaktadır. Madde 1 3 'de "sivil nüfus ile birey olarak siviller savaşta 

yer almadıkları sürece saldırının hedefi olmamalıdırlar" denmektedir. i nci Ek 

Protokol ün aksine, II nci Ek Protokol ayırt etme ve orantılılık ilkelerine ilişkin 

herhangi belli bir kural ya da tanım içermemektedir. 

Ancak, II nci Ek Protokolde çatışmalara ilişkin düzenlemelerdeki boş

luklar Devlet uygulamaları yoluyla büyük oranda doldurulımıştur. Bu da, i nci Ek 

Protokoldeki kurallara paralel olan ancak Öıf Adet Hukuku gibi uluslararası ol

mayan silahlı çatışmalara uygulanacak kuralların oluşturulmasını sağlamıştır. Bu 

kapsamda, harbin idaresine ilişkin temel ilkeler ile özellikle koruma altında olan 

kişi ve unsurlar ve harp yöntemlerine ilişkin kurallar yer almaktadır. 

Benzer şekilde II nci Ek Protokolde ihtiyaç sahibi sivil nüfusa yönelik in

sani yardım konusunda çok genel bir hüküm bulunmaktadır. Madde 1 8(2)'deki 

'51 IbM. Kural 25 ve 27-30. 
52 [bM. Kural 26. 
53 [bM . . Kural 53. 
54 INd . Kural '54. 
55 Ibid . . Kur.!1 87·105. 
56 IbM., Kural 109-11ı .  
57 IbM . . Kural 112·113. 
58 IbM., Kural 118·119, 121 ve 125 
59 INd . . Kural 129. 
60 INci .. Kural 134·137. 
61 Bkz. örn. ibid. , Kural 7-10 (sivil hedefler ile askeri hedefleri ayırt etme). Kural 11-13 (rasgele sal

dırılar), Kural 14 (saldırıda orantısallık), Kural 15-21 (saldırıda alınacak iinleınler); Kural 22-24 
(bir saldınnın etkisi karşısında alınacak iinlemler); Kural 31-32 (İnsani yardım personeli ve un
surları); Kur� 34 (sivil gazeteciler); Kural 35-37 (koruma altındaki bölgeler); Kural 46-48 (esir 
almanın reddı); Kural 55-56 (Insani yardıma erişim) ve Kural 57-65 (hile). 
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ifade şu şekildedir: "sivil nüfus, hayatta kalmak için gerekli erzak e�sikli�inden 

dolayı gereksiZ yere güçlük çekiyorsa, sivil nüfusa yönelik tamame�
. 
ınsanı v� t

.
a

rafsız nitelikteki yardım faaliyetleri herhangi bir olumsuz ayrım gozetmeksızın 

gerçekleştirilmelidir. i nci Ek Protokolün aksine, II nci Ek Protokol, insani yar

dım personeli ve insani yardım malzemelerine saygı gösterilmesi ve bunlaı:ın k�

runmasını gerektiren ve çatışmaya taraf olanları, ihtiyaç sahibi sivillere yonelık 

insani yardımın hızlı ve engelsiz bir şekilde götürülmesini kolaylaştırmaya ve y
.
et� 

kili insani yardım personelinin serbest dolaşımını sağlamaya zorlayacak belırlı 

hükümler içermemektedir. Yine de, adı geçen gerekliliklerin Madde lS(2)'de üs

tü kapalı bir şekilde ifade edildiği tartışılabilir. Ancak söz konusu gereklilikler, 

bu bağlamda yaygın, temsili ve hemen hemen tek tip uygulama sayesinde, h�m 

uluslararası hem de uluslararası olmayan çatışmalar için geçerli Uluslararası Orf 

Adet Hukuku olarak açıkça ortaya konulmuşlardıf. 

Bu açıdan şu husus da belirtilmelidir ki; hem i nci Ek Protokol, hem de 

II nci Ek ProtokOl yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tarafların rı

zasını gerekli kılsa da62, mevcut çoğu uygulamada bu gereklilik ifade edilme

mektedir. Ancak yine de, bir insani yardım kuruluşunun ilgili tarafın rızası olma

dan faaliyet gösteremeyeceği de aşikardır. Buna rağmen, böylesi bir rızanın key

fi nedenlerle verilmemesi de mümkün değildir. 

Sivil nüfusun açlık tehdidinde olduğu, tarafsız ve herhangi bir ayrım 

yapmaksızın yardım sağlayan bir insani yardım kuı:�ıluşunun du�l1�ıu �ü�elte
.
b;� 

leceği belirlenmişse, çatışmaya taraf olanlar rıza gostermekle yıikumludurler . 

Keyfi nedenlerle rıza göstermernek kabul edilmezken, uygulamada; ilgili tarafın 

yardım eylemi üzerinde kontrol yetkisini kullanabileceğini ve insani y����m 
.. 
per

sonelinin ülke topraklarına girdikten sonra o ülkenin kanunlarına ve yıırurlukte

ki güvenlik gerekleıine saygı göstermesi gerektiği belirtilmektedir. 

Daha Geniş Bir Şekilde Açıklanması Gereken Hususlar 

Çalışma, aynı zamanda uygulamanın anlaşılır olmadığı birçok alanı da ortaya koy
muştur. Örneğin, "muharip" ve "sivil"64 terimleri, uluslararası silahlı çatışmalarda 

açık bir şekilde ifade edilmişken; uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda, çatış
manın idaresi hususunda silahlı muhalif grup üyelerinin silahlı kuvvetlerin üyesi 
mi yoksa sivil mi olduklarına dair uygulama belirsizdir. Özellikle, silahlı muhalif 

62 Bkz. i nci Ek Protokol, Madde 70(1) ve II nci Ek Protokol, Madde 18(2). . 
63 Bkz. Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentar)' on the Addı· 

tional Protocols, ICRC, Cenevre, 1987, § 4885; ve bkz. § 2805. . 
64 Bkz. Customary International Humanitarian Law, op, cit (nota 4). Cilt L Kural 3 (muharıpler). 

Kural 4 (silahlı kuvvetler) ve Kural 5 (siviller ve sivil nüfus). 
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grup üyeleıinin, çatışmalarda fiilen yer almış olmalarından dolayı saldınlara kar
şı korunmalarını kaybeden siviller mi oldukları yoksa bu sıfatla saldından SOl'um
lu grup üyeleıi mi oldukları net olarak ortaya konulamamıştır. Bu belirsizlik ant
laşmalar hukukunda da mevcuttur. Örneğin, II nci Ek Protokolde sivil ve sivil nü
fııs terimleri, bir çok madde içerisinde kullanılsalar da, bunların tanımları yer al
mamaktadır. 65 Uluslararası olmayan silahlı çatışmalar için geçerli olan ve sonra
dan ortaya konan antlaşmalarda da, benzer şekilde sivil ve sivil nüfııs terimleri 
tanımlanmadan kullanılmaktadırlar.66 

Hem uluslararası silahlı çatışmalar hem de uluslararası olmayan silalllı 
çatışmalara ilişkin düzenlemeleri etkileyen, bir başka belirsiz alan da "çatışmaya 
doğrudan katılım" teriminin kesin bir şekilde tanımlanmamış olmasıdır. Bir sivi
lin, herhangi bir kişiye ya da hasım güçlere karşı şiddet eyleminde bulunmak için 
silah ya da diğer yollara başvurması halinde, saldın karşısında konınmanın kay
bedilmesi kavramı net olup, buna karşı bir itiraz yöneltilemez. Ancak, "doğrudan 
katılım" teriminin yorumuyla ilgili çok az ya da neredeyse hiç yol göstermeyen 
birçok uygulama mevcuttur. Örneğin; söz konusu yorumda, durum bazında bir 
değerlendirmenin yapılması gerektiği ifade edilmekte ya da sadece savaşa doğ
rudan katılımın sivilleI'in saldınlara karşı korunmalarını kaybetmelerine sebep ol
duğuna ilişkin genel kural tekrar edilmektedir. Bu konuyla ilgili diğer bir soru da, 
şüpheli durumlarda, bir kişinin nasıl nitelendi�ileceğidir. Bu belirsizlikler nede
niyle , ICRC, 20�3 'den bu yana gerçekleştirmekte olduğu bir dizi uzman toplan
tıları aracılığıyla doğrudan katılım kavramı netleştirmeye çalışmıştır. 67 

Halen tartışmaya açık olan bir diğer konu ise saldında orantılılık ilkesi
nin tam kapsamı ve uygulanmasıdır. Çalışma, bu ilke için yaygın bir desteği açı
ğa çıkarırken, antlaşmalar hukukunda yer alan tesadüfi sivil kayıplara karşı aske
ri avantajın nasıl dengeleneceği konusundaki açıklamadan daha geniş bir açıkla
ma sağlamaz. 

çatışmaların İcrası Konusunda Seçilmiş Hususlar 

i ve II nci Ek Protokollerle; herhangi bir saldın tehlikeli maddelerin açığa çıka
rılmasına ve dolayısıyla sivil nüfusta ciddi kayıplara sebep olacak nitelikte ise, as
keri hedef olarak belirlenen yerlerde bulunsalar dahi, tehlikeli madde içeren fab-

65 II nci Ek Protokol, Madde 13-15 ve 17-18. 
66 Bkz. örn. Konvansiyone! Silahlar Sözleşmesi Değiştirilmiş Protokolü II, Madde 3(7) - (l l ); . Kon

vansiyone! Silahlar Sözleşmesi Ek Protokolü III, Madde 2; Anti-personel Mayınların Yasaklanma
sı ile ilgili Ottowa Sözleşmesi önsözü: Uluslar'drası Ceza Mahkemesi Statüsü, Madde 8(2)(e)(i). 
(iii) ve (viii). 

67 Bkz. örn. Uluslar'drası İnsani Hukuk uyarınca Savaşlara Doğrudan Katılım, Uluslar'drası Kızılhac 
Komitesi tarafından hazırlanan Rapor, Cenevre, Eylül 2003, www.icrc.org adresinde bıılunabi: 

lir. 
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rika ve tesislere yönelik saldırıların yasaklanmasına dair yeni bir kural getirilmiş

tir. Bu belirli kuralların Örf Adet Hukukunun bir parçası haline geldiği açık olma

sa da; uygulamalar Devletlerin, askeri hedetkr kapsamındaki bu tip fabrika ve te

sislere yapılan saldırıların sonucunda meydana gelebilecek hatırı sayılır tesadüfi 

kayıplara ilişkin yiiksek riskin bilincinde olduklarını göstermektedir.68 

i nci Ek Protokolde getirilen diğer yeni bir kural da. doğal çevrede, yay

gın, uzun vadeli ve ciddi hasara yol açması beklenen, ya da yol açması mümkün 

olan harp yöntem ve araçlarının kullanılmasına dair yasaktır. Kimi Devletler ku

ralın nükleer silahlar için geçerli olmadığı ve bu sebepten nükleer silahlarda bu 

kurala bağlı kalmayabilecekleri konusunda ısrar etseler de, i nci Ek Protokolün 

kabul edilmesinden bu yana söz konusu yasak, Devlet uygulamasında çok geniş 

bir destek görmüş ve bu sayede Örf Adet Hukukunda da belirgin şekilde yerini 

almıştır.69 Bu belirli kuralın ötesinde, ayrıca, çalışmada, doğal çevrenin sivil hir 

unsur olarak kabul edildiği ve bu sıfatla özellikle ayırt etme ve orantılılık ilkeleri 

ile saldırıda önlem alma gerekliliği olmak üzere diğer sivil unsurları koruyan ay

nı ilke ve kurallar tarafından da korunması gerekliliği ortaya atılmıştır. Bu da, as

keri bir hedef olmadığı sürece doğal çevrenin hiçbir bölümünün saldırı unsuru 

yapılamayacağı ve çevrede tesadüfi bir hasara yol açacak ya da öngörülen somut 

ve doğrudan askeri avantaj açısından aşırıya kaçabilecek askeri hedeflere karşı 

bir saldırının da yasaklandığı anlamına gelmektedir. Örneğin, Uluslararası Adalet 

Divanı, Nükleer Silahlar mütalaasında şu ifadeyi kullanmıştır: "Devletler, meşru 

askeri hedefleri uyarınca, neyin gerekli ve orantılı olduğunu değerlendirirken 

çevresel unsurları da göz önünde bulundurmalıdırlar". 70 

Buna ek olarak, çatışma tarafları çatışma sırasında, çevreye verilebilecek 

tesadüfi hasardan kaçınmak ve her şekilde bunu en aza indirgemek için gerekli 

tüm önlemleri almakla yiikümıüdürler. Bazı askeri operasyonların çevre üzerin

deki etkisi hususunda bilimsel bir netliğin bulunmayışı, çatışmaya taraf olanları 

söz konusu önlemleri alma yiikiimlülüğünden kurtarmayacaktır./ ! 

Ek Protokollerde bahsi geçmeyen başka hususlar da mevcuttur. Örne

ğin Ek Protokoller barışı koruma misyonu dahilindeki personel ve bunlara ait 

nesnelerin korunmasıyla ilgili herhangi belirli bir hüküm içermemektedir. Ancak 

uygulamada, söz konusu personel ve nesnelerin, saldırıya karşı sırasıyla siviller 

ve sivil nüfusla eşit oranda korunma verilmiştir. Sonuç olarak, Devlet uygulama-

68 i nci Ek ProtokoL. Madde 56(1)  (paragraf 2'deki istisnalarla devam eder) ve II nci Ek ProtokoL. 
Madde 1 5  (istisnasız). 

69 Customary International J-lumanitarian Law. op. cit (nota 4), Cilt i. Kural 4'; .  
70 Uluslm'arası Adalet Divanı. Legality of the Threat or Use of Nuclear \Veapons. op.  cit. (nota 8). 

§ 30. 
71 Bkz. Customary International Humanitarian Law. op. cit (nota 4). Cilt L .  Kural 44. 
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sında. Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca Uluslararası İnsancıl Hukuk çerçevesinde 

siviller ve sivil unsurlara yönelik korunmadan yararlanma hakları olduğu sürece. 

barışı koruma misyonuna dahil olan personel ve unsurlara yönelik saldırıları ya

saklayan bir kural gelişmiş ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü'ne de girmiş

tir. Bu kural, artık, her türlü silahlı çatışmaya uygulanan Uluslararası Örf Adet Hu

kukunun bir parçası niteliğindedir. n 

çatışmaların idaresine yönelik birçok hususa Lahey Sözleşmelerinde yer 
verilmiştir. Bu düzenlemeler, uzun zamandan beri uluslararası silahlı çatışmalar
da birer örf adet kuralı olarak kabul görmüşlerdir,l3 Ancak bu Düzenleme\crde
ki bazı kurallar. uluslararası olmayan silahlı çatışmalar için de artık bir örf adet 
kuralı olarak kabul edilmektedir. Buna örnek olarak, Uluslararası Ört' Adet Hu
kukunun. Ci) Askeri zorunluluk olmadığı sürece muhalif tarafın varlıklarının tah
rip edilmemesi ya da bunlara el konulmaması, ve (ii) Yağmayı yasaklayan. uzun 
zamandan beri var olan kuralların uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda da 
eşit şekilde geçerli olması verilebilir. Yağma, özel ya da kişisel kullanım amacıy
la hasn11n özel mülkiyetindeki malları zorla ele geçirme anlamına gelmektedir.-� 
Her iki yasak da çatışma durumundayken muhalif tarafa ait askeri ekipmanın ele 
geçirilmesine ilişkin örf adet uygulamasını elbette etkilemeyecektir. 

Uluslararası Örf Adet Hukuku uyarınca, Komutanlar her türlü iletişim 
yolunu kullanarak hasmane olmamak şartıyla birbirleriyle iı1:ibat kurabilirler. An
cak bu irtibatın iyi niyete dayalı olması gerekmektedir. Uygulamalar, iletişimin 
parJemelltaire Carabulucu) adı verilen aracılar ile ya da telefon veya radyo gibi 
başka yollar aracılığıyla kurulabileceğini göstermektedir. Arabulucu, çatışmaya 
taraf olan ve karşı taraf ile iletişim kurmakla yetkilendirilmiş olması nedeni ile 
dokunulmazlığa sahiptir. Arabulucu olduğunu belirtmek için kullanılan gelenek
sel beyaz bayrak taşıma yönteminin hala geçerli olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 
tarafların iletişimi kolaylaştırmak için arabulucu yerini tutacak üçüncü bir tarafa; 
örneğin, koruyucu bir güç ya da tarafsız ve yansız bir kuruluşa, özellikle ICRC ol
mak üzere uluslararası bir kuruluş ya da barış gücüne başvurabileceği de bir uy
gulama olarak tanınmaktadır. Derlenen çalışmalar. birçok kurum ve kuruluşun 
hem uluslararası silahlı çatışmalarda hem de uluslararası olmayan silahlı çatışma
larda gerçekleştirilen müzakereIerde aracı görevi üstlendiğini ve bunun da ge
nellikle kabul edildiğini göstermektedir. 

Arabuluculara dair kurallar Lahey Sözleşmeleri'ne kadar uzanmakta 
olup bunlar uzun zamandan beri uluslararası silahlı çatışmalarda örf adet kuralı 
olarak kabul edilmekteelirler. Son elli yıla ait uygulamalara bakıldığında, uluslara-

72 IhM . . Kural 33. 
73 Bkz. ürn. Nürnberg Uluslararası A,keri Mahkemesi. Önemli Sava� Suçluları Davası. 1 Ekim 194'; 

tarihli Karar, Official Doeuments. Gıt i. s. 253-254. 
74 Bkz. Uluslararası Ceza Mahkemesi Ceza Unsurları, Savaş suçu olarak yağma (Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Statüsü. Madde 8(2)(b)(xvi) ve (e)(v)). 
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rası olmayan silahlı çatışmalarda da, bu kurumun bir örf adet kuralı haline geldi
ği görülmektedir.75 

Uygulamalar, kültürel varlıkların korunmasına ilişkin iki yasal yaptırıma 
işaret etmektedir. Buiılardan ilki Lahey Sözleşmeleri'ne dayanır ve askeri hedef 
olmadıkları sürece askeri operasyonlarda, din, sanat, bilim, eğitim ve hayır amaç
lı binalar ile tarihi anıtlara hasar verilmesinden kaçınılması konusuna özel önem 
gösterilmesini gerektirir. Aynı zamanda, bu kapsamdaki binalar ile anıtlara el ko
nulmasını, kasten hasar verilmesini ve bunların tahrip edilmesini de yasaklar. Bu 
kurallar, uzun süreden beri uluslararası silahlı çatışmalarda birer örf adet kuralı 
olarak kabul edilirken, artık aynı zamanda uluslararası olmayan silahlı çatışmalar
da da bu şekilde kabul görmektedir. 

İkinci ifade, "tüm insanlığın kültürel mirası olarak büyük öneme sahip 

kültürel varlıkları" koruyan ve bu varlıkların tanımlanması için ayırt edici belli bir 

şekilde işaretlenmesini düzenleyen Kültürel Varlıkların Korunmasına Dair 1954 

Lahey Sözleşmesİ'nin belirli bazı hükümlerine dayanır. Günümüzde, Örf Adet 
Hukuku, askeri bir zorunluluk olmadığı sürece, bu tür unsurlara saldırılmaması
nı ve bu varlıkların bizzat kendilerinin, bunları tahribat ya da hasara maruz bırak
ması muhtemel amaçlar için kullanılmamasını gerektirir. Bunun yanı sıra, anılan 

varlıklara yönelik hırsızlık, yağma ya da kötüye kullanım ile bunlara yönelik her 
türlü zarar verici eylem de yasaklanmaktadır. Bahsi geçen yasaklar, Lahey Sözleş

mesi'nde anılan hükümlere karşılık olup, Sözleşmenin, önemli kültürel vadıkla

rın korunması açısından Devlet uygulamasında bıraktığı etkinin de bir kanıtıdır. 

Silahlar 

Gereksiz yaralanmalara ve lüzumsuz ıstıraba yol açan silahlar ile doğası gereği 

hedef göz etmeyen niteliğe sahip silahların kullanılmasını yasaklayan genel ilke

lerin, her türlü uluslararası silahlı çatışmada örf adet kuralı olarak kabtıı edildiği 

ortaya konulmuştur. Buna ek olarak ve büyük oranda bu ilkeler doğrultusunda, 

Devlet uygulamaları Ulusl�rarası Örf Adet Hukuku uyarınca birçok silahın kulla

nımını (ya da bu silahların belli kullanım şekillerini) yasaklamıştır :  Zehir ya da ze

hidi silahlar; biyolojik silahlar, kimyasal silahlar, çatışma metodu olarak kullanı

lan isyan kontrol etmenleri, doğal bitki örtüsünü yok eden harp yöntemleri; 76 

insan vücudunda kolaylıkla genişleyen ya da düzleşen mermiler; insan vücudun-

75 Bkz. Customary International Humanitarian Law, op, cit (nota 4), Cilt i. Kural 67-69. 
7_6 Bu kural, Uluslardrası Örf Adet hukukunun diğer birçok kuralına atıf niteliğindedir. Bu kurallar 

şunlardır: Biyolojik ve kimyasal silahların yasaklanması; askeri hedef niteliği olmayan bitki ör. 
tüsüne yapılan saldırıların yasaklanması; sivil hayata ilişkin arızi kayıplara, sivillerin yaralan. 
masına ve sivil unsurlann zarar görmesine ya da bunların hepsine yol açacak ve öngörülen 
somut ya da doğrudan bir askeri avantaj açısından aşırıya kaçacak saldırıların yasaklanması; ile 
doğal çevreye geniş, uzun vadeli ve ciddi bir hasar verilmesinin yasaklanması. Bkz. ibid. , Kur.ıI 
76. 
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da patlayan mermileıin kullanımı; ilk etkisi insan vücudunda röntgen cihazı ile 

tespit edilemeyen parçacıklarla yaralamaya neden olan silahlar; Uluslararası Örf 

Adet Hukuku kapsamında özel olarak korunan nesneler ya da kişiler veya siville

rin ilgisini çekmesi muhtemel nesnelere bağlanmış ya da bu nesnelerle ilişkilen

dirilmiş bubi tuzakları; ile muharebe işlevinin ya da muharebe işlevlerinden biri

sinin kalıcı körlük ve görme bozukluluğu yaratması için özel olarak tasarlanmış 

lazer silahları . 

Bazı silahlar, ört Adet Hukuku uyarınca yasaklanmamış olsa da kimi kı

sıtlamalara tabi kılınmıştır. Bu durum, örneğin, kara mayınları ile yakıcı silahlar 

için söz konusudur. 

Kara mayınlarının ayrım gözetmeyen etkilerinin en aza indirgenmesine 

özellikle dikkat verilmelidir. Bu durum, örneğin, kara mayını kullanan çatışma ta

rafının bu mayınların koyulduğu yerleri mümkün olduğu kadar kayıt altında tut

ma prensibini de içerir. Aynı zamanda, fiili harbin sonunda, harp sırasında kara 

mayını kullanmış çatışma tarafının bu mayınlaıı. yok etmesi ya da siviller için et

kisiz hale getirmesi ya da yok edilmesini kolaylaştırması gerekir. 

Ottowa Sözleşmesi'ne verilen 140'den fazla onay ve müteakiben veri

lecek diğer onaylarla birlikte, Devletlerin çoğu kara mayınlarının üretilmesi, kul

lanılması stoklanması ve naklinin yasaklanması açısından sözleşme ile bağlı ha-
. , 

le gelmiştir. Bu yasak, Sözleşmeye taraf olmayan Devletlerin geniş çaplı karşı uy

gulamaları nedeniyle, henüz Uluslararası ört Adet Hukukunun bir parçası sayıl

masa da, Ottowa Sözleşmesİ'ne taraf olmayanlar ve anti-personel kara mayınları

nın derhal yasaklanmasını desteklemeyenler de dahil olmak üzere neredeyse 

tüm Devletler, bu mayınlaıı.n sonuçta ortadan kaldırılması için çalışılmasına ihti

yaç duyulduğunu kabul etmişlerdir. 
Yakıcı silahların kişilere yönelik olaı-ak kullanımı, bir kişinin haı'p dışı 

kalmasının sağlanmasının daha az zarar verici bir yolunun uygun olmadığı haller 

dışında, yasaklanmıştır. Ayrıca, kullanıldıkları takdirde, sivil hayata ilişkin tesadü

fi kayıplara neden olunması, sivillerin yaı-alanması ve sivil unsurların zarar gör

mesinden kaçınmak ya da her durumda bunu en aza indirgemek için de gerekli 

özen gösterilmelidir. 

Bu kuralların bir çoğu, önceden yalnızca uluslararası silahlı çatışmalar

da uygulana gelmekte olan antlaşma hükümlerine karşılık gelmektedir. Bu eği

lim, örneğin, 1996'da, ay� zamanda uluslararası olmayan silahlı çatışmalara da 
uygulanan Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin II nci Protokolünün değiştiril

mesiyle gündeme gelmiş; en son 200 1 yılında i - IV üncü Protokollerin uluslara

rası olmayan silahlı çatışmalara da uygulanması düşüncesiyle Konvansiyonel Si

lahlar Sözleşmesi'nin kapsamının değiştirilerek genişletilmesiyle birlikte de ka

demeli olarak tersine çevrilmiştir. 
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ICRC'ye Uluslararası Örfi İnsancıl Hukuk çalışmasını üstlenme görevi 
verildiğinde, Uluslararası Adalet Divanı nükleer silah tehdidi ya da kullanılması
nın meşruiyeti konusunu ele almış ve ardından bu konu hakkında BM Genel Ku
rulu'ndan bir mütalaa talebinde bulunmuştur. Bu nedenle, ICRC konuyla ilgili 
kendi analizini başlatmama kararı almıştır. Uluslararası Adalet Divanı ise mütala
asında, oybirliğiyle, "nükleer silah tehdidi ya da kullanılmasının, silahlı çatışma
lara uygulanan yazılı hukuk kuralları, özellikle Uluslararası İnsancıl Hukuk ilke 
ve kuralları ile uyumlu olması gerektiği"77 hükmüne varmıştır. 

Birçok Devletin i nci Ek Protokole ilişkin müzakereyi, Protokolün nük
leer silahların kullanıl111 için geçerli olmayacağı anlayışı ile yürüttüğü dikkate 
alındığında bu bulgu önem taşımaktadır. Ancak, Divanın öne sürdüğü görüş, har
bin icrasına dair kurallar ile silahların kullanılmasına ilişkin ilkelerin, silahların 
kullanılması için de geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Bu ilke ve kuralların 
uygulanması ile ilgili olarak Divan, "nükleer silah tehdidi ve kullanılmasının özel
likle insancıl hukuk ilke ve kuralları olmak üzere silahlı çatışmalara uygulanan 
uluslararası hukuk kurallarına genel olarak ters düşeceğine" ;-s karar vermiştir. 

Temel güvenceler 

Temel güvenceler, çatışma tarafının hakimiyeti altında olan ve savaşa doğrudan 

katılmamış ya da ya da artık savaş içinde yer almayan siviller ile harp dışı kalmış 

kişiler için geçerlidir. Temel güvenceler herkese uygulanan geniş kapsamlı ku

rallar olduğundan, çalışma farklı tür kişiler açısından alt-gruplara bölünmemiş

tir. 

Söz konusu temel güvencelerin hepsi, hem uluslararası hem de ulusla

rarası olmayan silahlı çatışmalara uygulanan Uluslararası insancıl Hukuk kapsa

mında sağlam bir dayanağa sahiptir. Çalışmada, temel güvencelerle ilgili birçok 

kural, geleneksel.. insancıl hukuk dilinde ifade edilmiştir. Bunun sebebi, karşılık 
gelen örf adet kuralının özünün en iyi bu şekilde yansıtılabilmesidirJ9 Ancak ba-

77 Uluslararası Adalet Divanı, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. op. cit (nota 8). 
s. 226. 

78 INd . bkz. Rirlqmiş Milletler Genel Kurulu. 5 L .  Otunun. Birinci Komite. Uluslararası Kızılhac 
Komitesi tarafından verilen Beyanat, UN Doc. A/C ı/5 1jPV.8. 18 Ekim 1996. s. 10. Uluslararas; 
Kızılhaç İncelemesrnde tekrarlanmı�tır, No. 3 16, 1997. s. 1 1 8-1 1 9  (lCRC nükleer silah kul
lanımının uluslararası hukuk kurallarıyla uyumunun öngörülmesinin güç olduğunu dü�ünmek
tedir. ") 

79 Bu kuralların arasU1da, siviller ve harp dışı bırakılmış kişilere insanca davranılmasuu ve olumsuz 
ayrım yapılmaması yönündeki temel güvenceler; cinayetin yasaklanması; işkence. acımasız ya da 
insanlık dışı muamele ve kişilerin haysiyetlerine tecavüz etme ve özellikle aşağılayıcı ve haysiyet 
kıncı muamelenin yasaklanması; bedensel cezanU1 yasaklanması; .kötürüm etme, tıbbi ve bilim
sel deneylerin yasaklanması; tecavüz ve her türlü cinsel şiddetin yasaklanması; her türlü .kölelik 
ve köle ticaretinin yasaklanması; rehine almanın yasaklanması; canlı kalkan ktıllanımU1ın vasak
lanması; adil yargılanma güvenceleri; toplu cezaların yasaklanması; ile sivil ve harp dışı l;ırakıl
mış kişilerin inanç ve dini ibadetlerine saygı gösterme gerekliliği yer almaktadır. Bkz. Customaf}' 
International Humanitarian Law, supra, no ta 4, Cilt L Kural 87-94 ve 1 00-104. 
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zı kurallar; özellikle de tazmin edilmeyen ya da suiistimale dayalı zorla çalıştırma, 

zorla ortadan kaybetme ve keyfi tutuklamayı yasaklayan kurallar ile aile hayatına 

saygıyı gerektiren kurallar olmak üzere, belirli bir konuyla ilgili bir dizi detaylı 

hükmün özünü yakalayacak şekilde hazırlanmıştır. so 

Uluslararası insan hakları çerçevesindeki uygulamalar da, ilgili olduğu 

yerlerde özellikle temel güvencelerin ele alındığı bölümde ,  Çalışmaya dahil edil

miştir. Bunun sebebi, uluslararası insan hakları hukukunun belirli hükümlerinin, 

bazı koşullar altında -kamu yararı kapsamında bir acil durumun söz konusu olma

sı gibi- kısıtlanmasının mümkün olmasına rağmen, insan hakları antlaşmalarında 

da özellikle açıklandığı üzere, silahlı çatışmalar süresince bu hukukun geçerlili

ğini sürdürecek olmasıdır. 

İnsan hakları hukukunun, silahlı çatışmalar esnasında sürekli uygulana

bilirliği sayısız Devlet uygulaması örneğinde ve insan hakları kuruluşları ile Ulus

lararası Adalet Divanı tarafından teyit edilmiştir. S! Yakın zamanda Divan, işgal al

tındaki Filistin topraklarında bir duvar inşa edilmesinin hukuki sonuçlarına iliş

kin mütalaasında "insan hakları sözleşmesinde ifade edilen korumanın silahlı ça

tışma halinde sona erdirilmeyeceğini" ve "Uluslararası insancıl Hukuku ya da in

san hakları hukukunu münhasıran ilgilendiren bazı hakların yanı sıra, "uluslara
rası hukukun bu iki dalını birlikte ilgilendiren"s2 başka haklar da olduğunu teyit 

etmiştir. Ancak, Çalışma, insan hakları hukukunun teamül boyutunu değerlen

dirme amacı gütmemektedir. Bunun yerine, Uluslararası İnsancıl Hukukun ben

zer ilkelerini desteklemek, güçlendirmek ve açıklığa kavuşturmak amacıyla, in

san hakları hukuku çerçevesindeki uygulamalar çalışmaya dahil edilmiştir. 

Uygulama 

Uluslararası insancıl Hukuktın uygulanmasına dair birçok kural Uluslararası Öıf 
Adet Hukukunun da bir parçası haline gelmiştiı-. Özellikle, çatışma taraflarının Ulus
lararası insancıl Huktıka saygı göstermesi, çatışma taraftannın silahlı kuvvetleıinin 
talimatlanna dayalı olarak ya da kendisinin yönlendirmesiyle ya da kontrolü altında 
faaliyet gösteren diğer kişileıin ya da gmpların da söz konusu huktıka saygı göster
meleıini sağlamaları gerekir. Neticeten, silalılı muhalif gruplar da dalıil olmak üze
re çatışmaya taraf olanlarıı:. her biıi, Uluslararası İnsancıl Huktık konusunda silahlı 
kuvvetlerine talimat vermelidirler. Bu genel yüh.i.imlüıükleriıı ötesinde, Devletler 
için bağlayıcı olan diğer belli uygulama mekanizmalarının silahlı muhalif gmplar 
için ne ölçüde bağlayıcı olduğu çok net değildiı'. Örneğin; Uluslararası İnsancıl Hu-

80 INcI..  Kural 95-98-99 ve 1 05. 
81 Bkz. Ibid . .  Bölüm 32'ye Giriş, Temel Güvenceler. 
82 Uluslararası Adalet Divanı, İşgal Altındaki Filistin TopraklarU1a Duvar İnşa Edilmesinin Hukuki 

Sonuçları, İstişari Görüş, 9 Temmuz 2004, § 1 06. 
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lnıka saygı gösteıilmesini sağlamak amacıyla silahlı kuvvetlere emir ve talimat ver

me yükümlülüğü, Devletlere yönelik uluslararası hukuk dahilinde açıkça ortaya ko

nulmuş ise de silahlı muhalif gruplar için aynı şey yapılmamıştır. Benzer şekilde, 

Devletlelin gerektiğinde Uluslararası insancıl Hukukun uygulanınası hususunda Ko

mutanlara yeterli düzeyde istişarede bulunınalan için hukuk danışmanlarını mevcut 

bulundurma gibi bir yükümlülüğü söz konusuyken, ayru yükümlülük silahlı muha

lif gruplar için söz konusu değildir. 
Ayrıca, bir Devlet insancıl hukukla ilgili kendisine atfedilebilir ihlaller

den sorumlu olup böylesi ihlallerin sebep olduğu zarar ya da yaralanmaları ek
siksiz tazmin etmelidir. Silahlı muhalif grupların, kendi üyelerinin gerçekleştirdi
ği ihlaller için eşdeğer bir sorumluluk taşıyıp taşımadığı ve bu tür bir sorumlulu

ğun boyutunun ne olacağı ise açık değildir. Yukarıda belirtildiği üzere, silahlı 
muhalif gruplar, Uluslararası insancıl Hukuka saygı göstermek ve "sorumlu ko

muta"S3 kapsamında hareket etmek zorundadırlar.' Sonuç olarak, silahlı muhalif 

grupların, bu grupları oluşturan kişiler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere iliş
kin sorumluluk taşıdığı hükmüne varılabilir. Ancak, bu tür bir sorumluluğun so
nuçları açık değildir. Özellikle de, silahlı muhalif grupların ne düzeyde bir tazmi
nat yükümlüğü altında bulundukları net olmamakla birlikte bazı ülkelerdeki 
mağdurlar, sorumlulara karşı tazminat davası açabilmektedirler. 

Bireysel sorumluluğa gelince, Uluslararası Örf Adet Hukuku, savaş suçu 

işleyen, işlenmesi için emir veren ya da işlenmesinden komutan veya amir ola
rak bir şekilde sorumlu olan kişilere cezai bir sorumluluk yüklemektedir. Savaş 
suçları rejiminin uygulanması, yani savaş suçlarının soruşturulması ve şüpheliler 

hakkında kovuşturma yapılması, Devletler için bir yükümlülük niteliğindedir. 
Devletler, bu yöndeki yükümlülüklerini kuracakları uluslararası ve karma mah

kemelere devredebilirler. 

Sonuç 

Çalışmada, Uluslararası insancıl Hukuka ilişkin her bir antlaşmalar kuralırun örfi 
niteliği belirlenmeye çalışılmamış, bunun yerine Uluslararası Örf Adet Hukuku
nun hangi kurallarının bu sonınlarla ilgili Devlet uygulamalarına dayanarak, tü
mevarımsal şekilde bulunabileceğini belirlemek için, bazı sorunlar analiz edilme

ye çalışılmıştır. Ancak yine de, Çalışmanın bazı bulgularına ilişkin genel açıkla
malar, antlaşmalar hukukundaki kuralların ve ilkelerin uygulamada geniş kabul 
gördüğünü ve Uluslararası Örf Adet Hukukunun oluşturulmasına büyük etkisi ol
duğunu göstermektedir. Söz konusu ilke ve kUlalların çoğu artık Uluslararası Örf 
Adet Hukukunun birer parçasıdırlar. Bu sıfatla, bu kural ve ilkeler antlaşmaların 

onaylarup onaylanmadığına bakılmaksızın tüm Devletler ile uluslararası olınayan 
bir silahlı çatışmarun tüm taraflarına uygulanan kurallar dahilinde silahlı muhalif 
gruplar için de bağlayıcıdırlar. 

83 II nci Ek Protokol, Madde 1(1). 
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Çalışma ayru zamanda, Uluslararası Örf Adet H ukukunun birçok kuralı

run hem uluslararası hem de uluslararası olmayan silahlı çatışmalar için geçerli 
olduğuna işaret etmekte ve Devlet uygulamalarının mevcut antlaşmalar hukuku

nun ötesine ne ölçüde geçtiğini ve uluslararası olmayan silahlı çatışmalara uygu

lanan ilkeleri ne ölçüde genişlettiğini de ortaya koymaktadır. Bu nedenle, harbin 

idaresi ve silahlı iç çatışmalarda kişilerin tedavisine ilişkin düzenlemeler, antlaş
malar hukuku bünyesinde var olan düzenlemelerden daha detaylı ve daha eksik

sizdir. insancıl ve askeri bakış açısından, bu detaylı ve eksiksiz düzenlemelerin 

yeterlilik düzeyleri ile hukuki olarak geliştirilmeye ihtiyaç olup olmadığı husus

larırun araştırılması gerekınektedir. 

Antlaşmalar huh.'l.ıkunda olduğu gibi Uluslararası Öıf Adet Huh.'l.ıku kUl·alla

rının etkin bir uygulanmasının yaygınlaştırma, eğitim ve icra gibi yollarla yapılması 

gerekmektedir. Söz konusu kurallar, sahıa talimnameleıi ve ulusal mevzuata da da

hil edilınelidir. Ancak, halihazırda bu tam anlamı ile gerçekleştiıilememiştir. 

Çalışma aynı zamanda, huh.'l.ıkun çok net olmayan taraflarıru da ortaya 

çıkararak uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda sivillerin tarumlanması, çatış

malara doğrudan katılım kavramı ve orantılılık ilkesinin kapsamı ve uygularuşı gi

bi daha fazla açıklama gerektiren noktalara da dikkat çekmektedir. 

Bugüne kadarki gelişmeler ve ilelide yapılınası gerekenler ışığında, çalışma 

nil1ai bir metin olaıak değil; daha çok Uluslaıatası insancıl Hukuka ilişkin ilke ve ku
ralların daha iyi anlaşılınası ve bunlar üzerinde mutabakata vanlınasının amaçlandı

ğı yeni bir sürecin başlangıcı olaıak göıiilmelidk. Bu süreç içelisinde çalışmarun, 

huh.'l.ıkıın uygulanması, açıklığa kavuşturulması ve muhtemel gelişimi üzeıine zen

gin bir tartışma ve diyalog için zemin yaratabileceği düşünülmektediı-. 
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Ek: lllus1ararası Örfi insancıl Hukuk Kura1lannın Listesi 
Bu liste, Uluslararası Örfl İnsancıl Hukuk çalışmasıı1111 i nci CiJdinde ifade edilen 

somıçlara dayanmaktadır. Çalışmada, Uluslararası İnsancıl Hukukım her bir ku

ralmm ört adet kw·alıyla ilgili niteliğini belirleme amacı giidiilmemiş ve bımun 

sonucu olarak, mevcut antlaşmalam1 yapısı takip edilmemiştir. Kurallann uygu

lanmasma ilişkin kapsam kare parantez[] içinde gösterilmiştir. U.SÇ kısaltması, 

uluslararası silahlı çatışmalarda geçerli örfl kurallar, UOSÇ ise uluslararası olma

yan silahlı çatışmalarda geçali örf adet kurallan için kullamlmıştır. Uluslararası 

olmayan silaluı çatışmalar için bazı kurallar, genellikle uygulamada bu yönde ol
sa da, daha dar kapsamlı olduğundan ''geçerliliği tartışmalı" olarak ifade edilmiş

tir. 

Ayırt Etme İlkesi 

Siviller ile Muhariplerin Ayırt Edilmesi 
Kural ı. çatışma tarafları, siviller ile muharipleri her zaman hirbirinden ayırt et
melidir. Saldırılar yalnızca muhariplere yönelik olabilir. Sivillere karşı saldırı ya
pılmamalıdır. [USç;UOSçı 
Kural 2. Asıl amacı sivil nüfus içinde terör yaratmak olan şiddet eylem ya da teh
ditleri yasaktır. [USç;UOSçı 
Kural 3. Tıbbi ve dini personel dışında, çatışma taraflarının silahlı kuvvetlerini 
oluşturan herkes muhariptir. [USçı 
Kural 4. çatışma tarafının silahlı kuvvetleri, astlarının idaresi açısından bir komu
ta zinciri ile o tarafa karşı sorumlu olan organize silahlı kuvvetler, grup ve hirim
lerden oluşur. [USçı 
Kural 5. Siviller, silahlı kuvvetler mensubu olmayan şahıslardır. Sivil nüfus, sivil
lerin oluşturduğu nüfustur. [USç;UOSçı 
Kural 6. Siviller, çatışmaya doğrudan katılmadıkları sürece, saldırılara karşı koru
ma altındadır. [USç;UOSçı 

Sivil Nesneler ile Askeri Hedeflerin Ayırt Edilmesi 
Kural 7. çatışmaya taraf olanlar, her zaman, sivil nesneler ile askeri hedefleri bir
birinden ayırt etmelidirler. Saldırılar yalnızca askeri hedeflere yönelik olmalıdır. 
Sivil nesnelere karşı saldırı yapılmamalıdır. [USç;UOSçı 
Kural 8. Askeri hedefler, niteliği, yeri, amacı ya da kullanımı itibariyle askeri fa
aliyete katkıda bulunan ve o zamanki koşullar altında, kısmen veya tamamen tah
rip edilmesi, ele geçirilmesi ya da tarafsızlaştırılması kesin bir askeri avantaj sağ
layacak olan nesnelerle sınırlıdır. [USç;UOSçı 
Kural 9. Askeri hedef olmayan tüm nesneler, sivil nesnelerdir. [USç;UOSçı 
Kural lO. Sivil nesneler, askeri hedef olmadıkları sürece, saldırılara karşı koruma 
altındadır. [USç;UOSçı 

Hedef Gözetmeksizin Yapılan Saldınlar 
Kural 11.  Hedef gözetmeksizin yapılan saldırılar yasaklanmıştır. [USç;UOSçı 

28 

INTERNATIONAL 

REVIEW 
of the Red Cross 

Kural 12. Hedef gözetmeksizin yapılan saldırılar : 
Ca) belirgin bir askeri hedefe yönelik olmayan saldırıları; 
Cb) belirgin bir askeri hedefe yöneltilemeyecek harp araç ve yöntemle

ıini içeren saldırıları; ya da 
Cc) uluslararası insancıl hukuk tarafından şart koşulan sınırlamaları 

içermeyen etkilere haiz harp araç ve yöntemlerini içeren saldırıla
rı; 

ve neticeten, her halükarda, ayrım gözetmeksizin askeri hedeflerle birlikte sivil
leri ya da sivil nesneleri hedef alan saldırıları içerir. [USç;UOSçı 
Kural 13. Bir şehir, kasaba, köy veya aynı ölçüde sivilleri veya sivil nesneleri içe
ren yerlerde konuşlanmış olan ve açıkça ayrılmış ve ayırt edilmiş askeri hedefle
re, tek bir askeri hedef olarak saldırılması tehdidini içeren her türlü araç veya 
yöntem ile bombardıman saldırılarında bulunmak yasaktır. 

Saldında Orantılılık 
Kural 14. Doğrudan ve somut askeri bir avantajdan beklenenden çok daha yük
sek düzeyde sivillerin kazara ölümüne, yaralanmalarına, sivil nesnelerin hasar 
görmesine ya da bunların hepsine bir anda sebebiyet verehilecek hir saldırı haş
latılmasına kalkışma yasaklanmıştır. [USç;UOSçı 

Saldın önlemleri 
Kural ıs. Askeıi harekatın idaresinde, sivil nüfusu, sivilleri ve sivil nesneleri ayır
mak için azami dikkat gösteıilmelidir. Her durumda sivillerin kazara ölümü, ya
ralanmaları ve sivil nesnelerin tahribinin önlenmesi ve her durumda hunların en 
aza indirilmesi için gerekli tüm tedhirler alınmalıdır. [USç;UOSçı 
Kural 16. Tüm çatışmanın tarafları, hedeflerinin askeri nesneler olduğunu doğ
rulamak için ellerinden geleni yapmalıdır. [USç;UOSçı 
Kural 17. Tüm çatışmanın tarafları, sivillerin kazara ölümü, yaralanmaları ve sivil 
nesnelerin tahıibinin önlenmesi ve her halükarda hunların en aza indirilmesi 
için harp yöntem ve araçlarının seçiminde gerekli tüm tedbirleri almalıdır. 
[USç;UOSçı 
Kural 18. Tüm çatışmanın tarafları, doğrudan ve net askeıi bir avantajdan bekle
nenden çok daha büyük oranda sivillerin kazara ölümü, yaralanmaları ve sivil 
nesnelerin tahribine ya da bunların hepsine aynı anda sehebiyet verecek bir sal
dırıdan kaçınmalı ve her halükarda bu zararları en aza indirgemek için gerekli 
tüm tedbirleri almalıdır. [ USç;UOSçı 
Kural 19. çatışmanın tüm tarafları, doğrudan ve net bir askeri avantajdan bekle
nenden çok daha büyük bir şekilde sivillerin kazara ölümü, yaralanmaları, sivil 
nesnelerin tahıibi ya da qunların hepsine aynı anda sehebiyet vereceğini ya da 
bir hedefın askeri nesne olmadığını açık olarak anladıklarında saldırılarını iptal 
etmeli ya da ertelemelidirler. [USç;UOSçı 
Kural 20. Koşulların izin vermediği durumlar haricinde, çatışmanın her bir tar;t
fı, sivil nüfusu etkileyebilecek saldırılar hakkında önceden etkin uyarıda bulun
mak zorundadır. [USç;UOSçı 
Kural 21. Benzer bir askeri avantaj elde etmek için çeşitli askeri hedefler arasın-
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da bir seçim yapılması mümkün olduğunda, seçilecek hedef, kendisi�e yapılan 
saldırı neticesinde sivil yaşamlara ve sivil nesnelere en az zarar vermesı beklene
bilecek hedef olmalıdır. [USÇ/tartışmalı UOSçı 

Sa1dın1ann Etkilerine Karşı önlemler 
Kural 22. çatışmanın tarafları, kontrolleri altında bulunan sivil nüfusu ve sivil 
nesneleri saldırıların etkisinden konımak için etkili tüm tedbirleri almak zorun
dadırlar. [Usç/UOSçı 
Kural 23. çatışmanın her bir tarafı, uygulanabilir olduğu oranda, askeri hedefle
ri yoğun nüfusa sahip yerler içinde veya yakınında konuşlandırmaktan kaçınma
lıdır. [USÇ/tartışmalı UOSçı 
Kural 24. çatışmanın her bir tarafı, kontrolü altında bulunan sivil kişileri ve nes
neleri, askeri nesnelerin yakınından olabildiğince uzaklaştırmalıdır. [USÇ/tartış
malı uosçı 

Özel Olarak Korunan Kişi ve Nesneler 

Tıbbi ve Dini Personel ile Nesneler 
Kural 25. Görevleri sadece tıbbi yardım olan tüm sıhhiye personeline her du
rumda saygı duyuImalı ve bu personel korunmalıdır. Bu personel insani faaliyet
leri haricinde, düşmanca faaliyetlerde bulundukları takdirde, korumalarını kay
bederler. [Usç/UOSçı 
Kural 26. Bir kişiyi tıbbi ahlaka uygun görevleri yerine getirdiği için cezalandır
mak ya da tıbbi faaliyetler yürüten bir şahsı, tıbbi ahlaka ters düşen faaliyetlerde 
bulunmaya zorlamak yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 27. Görevleri sadece dini konular olan tüm dini personele her durumda 
saygı duyulmalı ve bu personel korunmalıdır. Bu personel insani faaliyetleri ha
ricinde düşmanca faaliyetlerde bulundukları takdirde, korumalarını kaybederler. 
[USç/UOSçı .. . . 
Kural 28. Amacları sadece tıbbi yardım olan tüm sıhhiye birimlerine butun ko-
sullar altında s�ygı duyulmalı ve bu birimler korunmalıdır. Bu birimler insani fa�liyetleri haricinde düşmanca ve zarar verecek faaliyetler gerçekleştirmek için 
kullanılırlarsa, korumalarını kaybederler. [Usç/UOSçı 
Kural 29. Sadece tıbbi amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilmiş tüm sıhhiye araç
larına her ne koşul altında olursa olsun saygı duyuImalı ve bu araçlar korunmalı
dır. Bu araçlar insani işlevlerinin dışında, düşmanca ve zarar verecek faaliyetler
de gerçekleştirmek için kullanılırlarsa, korumalarını kaybedeceklerdir. 
[USç/UOSçı 

. . Kural 30. Tıbbi ve dini personel ile Cenevre Sözleşmeleri'nde anılan ayırt edıcı 
amblemlerini uluslararası hukuka uygun biçimde taşıyan şahıslara ve nesnelere 
yönelik saldırılar yasaktır. [USç/UOSçı 

İnsani Yardım Personeli ve Nesneler 
Kural 31. İnsani yardım personeline saygı duyulmalı ve bu personel korunmalı
dır. [USç/UOSçı 
Kural 32. İnsani yardım operasyonlarında kullanılan nesnelere saygı gösterilme
li ve bu nesneler korunmalıdır. [USç/UOSçı 
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Banş Gücü Misyonu Personeli ve Nesneler 
Kural 33. Birleşmiş Milletler Şartı kapsamında yürütülen bir barış gücü misyo
nunda görevli personel ile nesnelere, bunlar uluslararası hukuk kapsamında si
villere ve sivil nesnelere dair korumaya hak taşıdıkları sürece, saldırılması yasak
tır. [USç/UOSçı 

Gazeteciler 
Kural 34. Silahlı çatışma bölgelerinde profesyonel görevlerini yerine getiren si
vil gazetecilere; çatışmalara doğrudan taraf olmadıkları sürece, saygı gösterilme
li ve bu gazeteciler korunmalıdır. [USç/UOSçı 

Koruma Altındaki Alanlar 
Kural 35. Yaralıları, hasta ve sivilleri çatışmanın etkilerinden korumak amacıyla 
tesis edilmiş bir bölgeye saldırmak yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 36. çatışmanın taraflarınca varılan mutabakat kapsamında, askerden arın
dırılmış bir bölgeye saldırı düzenlenmesi yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 37. Savunmasız bir yerleşim yerine karşı taarruzda bulunmak yasaktır. 
[USç/UOSçı 

Kültürel Varlıklar 
Kural 38. çatışmanın tüm tarafları kültürel varlıklara saygı göstermek zorunda
dır: 

A. Askeri hedef olmadıkları sürece, operasyonlar sırasında; din, sanat, 
bilim, eğitim veya yardım amaçları ile kullanılan binalarla, tarihi 
eserlere zarar gelmemesi için özel dikkat sarf edilmelidir. 

B. Askeri zorunluluk özellikle gerektirmediği sürece, insanlığın kültü
rel mirası açısından çok büyük önem taşıyan varlıklara karşı saldırı
da bulunulmamalıdır. [USç/UOSçı 

Kural 39. Askeri zorunluluk özellikle gerektirmediği sürece, insanlığın kültürel 
mirası açısından çok büyük önem taşıyan varlıkların, hasar görmelerine veya yok 
olmalarına neden olabilecek amaçlarla kullanılmaları yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 40. çatışmanın tarafları kültürel varlıkları korumak zorundadır: 

A. Dine, yardım işlerine, eğitime, sanat ve bilime adanmış binalara, ta
rihi anıtlara. sanat ve bilim eserlerine herhangi bir şekilde bilerek 
zarar vermek, bunlara el koymak veya bunları yok etmek yasaktır. 

B. Bütün halkların kültürel mirası açısından çok önemli olan varlıkla
ra karşı hangi şekilde olursa olsun hırsızlık, yağma, kötüye kullan
ma veya herhangi bir şiddet eyleminde bulunmak yasaktır. 
[USç/UOSçı 

Kural 41. İşgalci güç, kültürel varlıkların işgal altındaki topraklardan yasadışı yol
larla çıkarılmasını önlemek ve buradan yasadışı yollarla çıkarılmış varlıkları, işgal 
altındaki ülkenin yetkililerine iade etmek zorundadır. [USçı 

Tehlikeli Kuvvetler İhtiva Eden Fabrika ve Tesisler 
Kural 42. Saldırılan yerde veya çevresinde tehlikeli kuvvetler ihtiva eden baraj
lar, setler, nükleer yoldan elektrik üreten istasyonlar ve diğer tesisler bulunuyor
sa: tehlikeli kuvvetlerin açığa çıkmasının ve bunun akabinde sivil nüfus bakımın-
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dan ciddi kayıplar yaşanmasııun önüne geçilmesi amacıyla, özel ihtimam göste
rilmek zorundadır. [USç/UOSçı 

Doğal Çevre 
Kural 43. Husumete dair genel ilkeler doğal çevre için de geçerlidir: 

A. Doğal çevrenin herhangi bir parçasına, askeri bir hedef olmadığı 
sürece saldırılamaz. 

B. Doğal çevrenin herhangi bir parçasının imhası, çok önemli bir as
keıi zorunluluk söz konusu olmadığı sürece yasaktır. 

C. Somut ve doğrudan bir askeri avantajdan beklenenden daha fazla 
bir şekilde çevreye zarar vermesi muhtemel bir askeri hedefe yöne
lik saldırı başlatılması yasaktır. [USç/UOSçı 

Kural 44. Savaş yöntem ve araçları doğal çevrenin korunması ile bozulmamasına 
gereken ihtimam gösterilerek kullanılmak zorundadır. Askeri operasyonların yü
rütülmesinde, çevrenin kazara zarar görmesini önlemek ve her durumda olabile
cek zararı en aza indirmek için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Kimi askeri ope
rasyonların çevre üzerindeki etkilerinin bilimsel açıdan belirsiz olması, çatışma
nın herhangi bir tarafını bu türden önlemler alma yükümlülüğünden kurtarmaz. 
[USÇ/tartışmalı UOSçı 
Kural 45. Doğal çevreye geniş çaplı, uzun vadeli ve ciddi zarar vermek amacını 
taşıyan veya bu türden bir zarara sebep olabilecek harp yöntem ve araçlarını kul
lanmak yasaktır. Doğal çevrenin yok edilmesi bir silah olarak kullanılamaz. 
[USÇ/tartışmalı UOSçı 

Belirgin Harp Yöntemleri 

Dokunulmazlığın İnkan 
Kural 46. Düşmanca bir tehdit olarak veya bu şekilde savaşı idare etmek amacı 
ile esir alınmayacağını emretmek yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 47. Savaş dışı kalmış olarak kabul edilen kişilere saldırmak yasaktır. Düş
manca eylemlerden kaçınmak veya kaçmaya çalışmaması şartı ile, savaş dışı kal
mış olarak kabul edilen bir kişi: 

Ca) Bir hasım tarafın hakimiyeti altında olan bir kişi [USç/UOSçı ; 
Cb) Bilinç kaybı yaşayan, kaza geçirmiş, yaralı veya hasta olması nede

niyle savunmasız durumda olan bir kişi [USç/UOSçı veya; 
Cc) Teslim olma niyeti taşıdığını açıkça ifade eden kişidir [USç/UOSçı .  

Kural 48. Bir hava aracından zorunlu şekilde paraşütle kaçan kişileri, yere inişle
ri sırasında, savunmasız durumdayken saldıı'ı hedefi yapmak yasaktır. 
[USç/UOSçı 

Varhklann imhası ve Bunlara El Konulması 
Kural 49. çatışmanın tarat1arı, hasım tarafa ait askeri teçhizata harp ganimeti ola
rak el koyabilir. [USçı 
Kural 50. Bir hasım tarafın varlıklarının imha edilmesi veya bu varlıklara el ko
nulması, çok önemli bir askeri ihtiyaç söz konusu olmadığı sürece yasaktır. 
[USç/UOSçı 
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Kural 5ı. İşgal edilen topraklarda: 
Ca) Askeri operasyonlar için kullanılabilecek taşınır varlıklar müsadere 

edilebilir [USçı ; 
Cb) Taşınmaz kamu malları intifa hakkı kapsamında idare edilmelidir 

[USçı ve 
Cc) Özel mülkiyete saygı duyulması zorunlu olup; çok önemli askeri ihti

yaçlar bu tür varlıkların imha edilmesini veya btmlara el konulmasını 
gerektirmiyorsa, söz konusu varlıklar müsadere edilemezler. [USçı 

Kural 52. Yağma yasaktır. [USç/UOSçı 

Açlık Çektirme ve insani Yardıma Erişim 
Kural 53. Sivil nüfusa açlık çektinneyi bir harp yöntemi olarak kullanmak yasak
tır. [USç/UOSçı 
Kural 54. Sivil halkın hayatta kalması için vazgeçilmez olan nesnelere saldırmak, 
bunları imha etmek, ortadan kaldırmak veya işe yaramaz hale getirmek yasaktır. 
[USç/UOSçı 
Kural 55. çatışmanın tarat1arı, yansız tavır takınan ve herhangi bir olumsuz has
mane davranış göstermeden gerçekleştirilen insani yardımların, kendi kontrolle
rine tabi olmaları kaydıyla. ihtiyaç içindeki sivillere ulaştırılması maksadıyla hız
la ve engellenmeden geçişine izin vermek ve bunu kolaylaştırmak zorundadırlar. 
[USç/UOSçı 
Kural 56. çatışmanın tarat1arı. yetkili insani yardım personelinin görevlerini ye
rine getirmek için elzem olan hareket özgürlüğüne sahip olmalarını güvence aL
tına almak zorundadırlar. Bunların hareketleri yalnızca çok önemli askeri ihtiyaç
lar söz konusu olduğunda geçici olarak kısıtlanabilir. [USç/UOSçı 

Hile 
Kural 57. Uluslararası insancıl hukukun herhangi bir kuralını ihlal etmedikçe, sa
vaş hileleri yasak değildir. [USç/UOSçı 
Kural 58. Beyaz ateşkes bayrağının uygunsuz kullanımı yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 59. Cenevre Sözleşmeleri'nde anılan ayırt edici amblemIerin uygunsuz kul
lanımı yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 60. Birleşmiş Milletler amblemi ve üniformasının, bu kuruluşun yetki ver
diği durumlar haricinde kullanılması yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 61. Uluslararası düzeyde tanınan diğer amblemlerin uygunsuz kullanımı 
yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 62. Hasım tarafın bayrak veya askeri amblemIerinin, işaretlerinin veya üni
formalarının kullanılması yasaktır. [USÇ/tartışmalı UOSçı 
Kural 63. Tarafsız olan ya da harbe taraf olmayan diğer Devletlerin bayrak veya 
askeri amblemIerinin, işaretlerinin veya üniformalarının kullanılması yasaktır. 
[USÇ/tartışmalı UOSçı 
Kural 64. çatışmayı askıya almak için yapılacak bir anlaşmayı, bu anlaşmaya gü
venen düşmanı şaşırtarak ona saldırmak niyetiyle kullanmak yasaktır. 
[USç/UOSçı 
Kural 65. Bir hasmı ihanetten istifade ile öklürmek, yaralamak veya yakalamak 
yasaktır. [USç/UOSçı 
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Düşmanla Muhabere 
Kural 66. Komutanlar, herhangi bir iletişim aracıyla düşmanca olmayan temas 
kurabilir. Bu tür temaslar iyi niyet temeline dayanmalıdır. [USç/UOSçı 
Kural 67. Arabulucular dokunulmazdır. [USç/UOSçı 
Kural 68. Komutanlar, bir arabulucunun varlığının zarar vermesini önlemek 
maksadıyla tedbirler alabilirler. [USç/UOSçı 
Kural 69. Ayrıcalıklı konuınlarını, uluslararası hukuka aykırı ve hasım tarafa za
rar verecek biçimde kullanan arabulucular dokunulmazlıklarını kaybederler. 
[USç/UOSçı 

Silahlar 

Silahlann Kul1a01ml Hakkında Genel ilkeler 
Kural 70. Aşın derecede yaralanma veya gereksiz acıya sebebiyet verecek yapı
daki harp araç ve yönteınlerinin kullanılması yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 71. Yapıları gereği, ayrım gözetmeyen silahların kullanımı yasaktır. 
[USç/UOSçı 

Zehir 
Kural 72. Zehir ya da zehirli silahların kullanımı yasaktır. [USç/UOSçı 

Biyolojik Silahlar 
Kural 73. Biyolojik silahların kullanımı yasaktır. [USç/UOSçı 

Kimyasal Silahlar 
Kural 74. Kimyasal silahların kullanımı yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 75. Bir harp metodu olarak isyan kontrol etmenlerinin kullanılması yasak
tır. [USç/UOSçı 
Kural 76. Bir harp metodu olarak bitki öldürücülerin kullanılması, aşağıdaki du
rumlarda yasaktır: 

Ca) Bunlar, yasaklanmış kimyasal silah niteliği taşıyorsa; 
Cb) Bunlar, yasaklanmış biyolojik silah niteliği taşıyorsa; 
Cc) Askeri hedef olmayan bitki örtüsüne zarar vereceklerse; 
Cd) Bunların, sivil yaşamların kazara kaybedilmesi, sivilleıin yaralanma

sı, sivil nesnelerin yada bunların bir kısmının zarar görmesine ne
den olabilecek ve öngörülen somut ve doğrudan askeri avantaja kı
yasla aşın büyüklükte olacağı tahmin edilebiliyorsa; veya 

Ce) Bunlar doğal çevreye uzun vadeli ve ciddi hasar verebileceklerse. 
[USç/UOSçı 

Genişleyen KurşunIar 
Kural 77. İnsan vücudunda kolayca genişleyen veya yassılaşan kurşun çekirdek
lerinin kullanılması yasaktır. [USç/UOSçı 

Patlayan KurşunIar 
Kural 78. İnsan vücudunda patlayan kurşunların kişilere karşı kullanımı yasaktır. 
[USç/UOSçı 
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Tespit Edilemez Parçacıklarla Yaralayan Silahlar 
Kural 79. Temel etkisi, insan vücudunda röntgen ışınlarıyla tespit edilemez kü
çüklükte parçacıklar halindeki yaralanmalar olan silahların kullanılması yasaktır. 
[USç/UOSçı 

Bubi TUZakJ.an 
Kural 80. Uluslararası İnsancıl Hukuk kapsamında özel koruma hakkına sahip 
olan nesne veya kişiler üzerinde veya bunlarla herhangi bir şekilde ilişkili olarak 
veya sivillerin ilgisini çekme ihtimali olan nesneler ile birlikte bubi tuzaklarının 
kullanılması yasaktır. [USç/UOSçı 

Kara Mayın1an 
Kural 81. Kara mayınları kullanıldığında, bunların ayrım gözetmeyen etkilerini 
en aza indirmek için özel ihtimam gösterilmesi zorunludur. [USç/UOSçı 
Kural 82. çatışmaya taraf olup da kara mayını kullanan bir taraf, mayınların yer
lerini mümkün olduğunca kaydetmelidir. [USÇ/tartışmalı UOSçı 
Kural 83. Aktif harbin sonunda, kara mayını kullanmış olan çatışma tarafı, kara 
mayınlarını ortadan kaldırmak veya bunların sivillere zarar veremez hale gelme
sini sağlamak ya da ortadan kaldırmalarını kolaylaştırmak zorundadır. 
[USç/UOSçı 

Yakıcı Silahlar 
Kural 84. Yakıcı silahlar kullanılıyorsa, sivil hayatın kazara kaybedilmesini, sivil
!erin yaralanmasını ve sivil nesnelerin hasar görmesini önlemek ve her durumda 
en aza indirmek için özel ihtimam gösterilmesi zorunludur. [USç/UOSçı 
Kural 85. Yakıcı silahların şahıslara karşı kullanımı, bir kişiyi savaşamaz duruma 
getirmek için daha az zararlı bir silah kullanımı uygulanamaz olmadığı durumlar 
haricinde yasaktır. [USç/UOSçı 

Kör Eden Lazer Silahları 
Kural 86. Yegane harp işlevi veya harp işlevlerinden biri olarak, kalıcı körlüğe 
neden olmak üzere özel olarak tasarlanmış lazer silahların kullanılması yasaktır. 
[USç/UOSçı 

Sivillere ve Savaş Dışı Kalmış Şahıslara Muamele 

Temel Garantiler 
Kural 87. Siviller ve savaş dışı kalmış kişilere insanca muamele edilmelidir. 
[USç/UOSçı 
Kural 88. Uluslararası İnsaı;ıcıl Hukukun uygulanmasında ırk, renk, cinsiyet, dil, 
din veya inanç, siyasi veya başta türden fikirler; milli veya toplumsal köken, do
ğum veya başka bir durum veya benzer başka herhangi bir kritere dayalı ayrım
cılık yapılması yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 89. Cinayet yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 90. İşkence, zalimane veya insanlık dışı muamele ile insan onuruna karşı 
nefret dolu saldırılar, bilhassa aşağılayıcı ve küçük düşürücü muamele yasaktır. 
[USç/UOSçı 
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Kural 91. Bedensel cezalandırma yasaktır. [Usç/Uosçı 
Kural 92. Uzuv tatili, ilgili kişinin sağlık durumunun gerektirmediği tıbbi veya bi
limsel deneyler veya başka herhangi bir türden ve genel olarak kabul görmüş tıb
bi standartlarla uyumlu olmayan bütün tıbbi prosedürler yasaktır. [Usç/UOSçı 
Kural 93. Tecavüz ve diğer biçimlerdeki cinsel şiddet yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 94. Kölelik ve bütün biçimlerde köle ticareti yasaktır. [Usç/UOSçı 
Kural 95. Karşılığı ödenmeyen veya istismar niteliğinde olan zorla çalıştırma ya
saktır. [USç/UOSçı 
Kural 96. RelIine alınması yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 97. İnsanların kalkan olarak kullanımı yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 9S. Zorla ortadan yok etme yasaktır. [Usç/UOSçı 
Kural 99. Özgürlüğün keyfi biçimde kısıtlanması yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 100. Hiç kimse, gerekli hukuki garantileri sağlayan adil bir yargılamaya ta
bi tutulmadan suçlanamaz veya mahkum edilemez. [USç/UOSçı 
Kural 101. Hiç kimse, işlendiği tarihte ulusal ve uluslararası hukuka göre suç teş
kil eden bir fiil olmayan herhangi bir eylem veya ihmal nedeniyle suçlanamaya
cağı ve cevaplandırılamayacağı gibi; bu kişiye suç teşkil eden fiilin gerçekleştiği 
sırada yürürlükte olan cezadan daha ağır bir ceza da tatbik olunamaz. 
[USç/UOSçı 
Kural 102. Kişisel cezai sorumluluk dışında, kimseye herhangi bir suç isnat edi
lemez. [USç/UOSçı 
Kural 103. Toplu cezalandırma yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 104. Sivillerin ve savaş dışı kalmış kişilerin inançlarına ve dini uygulamala
rına saygı duyma zorunluluğu vardır. [USç/UOSçı 
Kural 105. Aile hayatına mümkün olduğunca saygı gösterilmelidir. [USç/UOSçı 

Muharipler ve Harp Esiri Statüsü 
Kural 106. Muharipler, bir saldınya veya bir saldırıya hazırlık niteliği taşıyan bir 
askeri operasyona karıştıklarında, kendilerini sivil nüfustan ayrı tutmak zorunda
du·lar. Böyle yapmazlarsa, savaş esiri statüsünü kazanmaya hakları olmaz. [USçı 
Kural 107. Casusluk faaliyetleri yüıiittükleri sırada yakalanan muhariplerin harp 
esiri statüsü kazanma hakları yoktur. Bunlar ön mahkeme edilmeden suçlaı1amaz 
veya mahkum edilemezler. [USçı 
Kural ıos. Ek i nci Protokolde tarif edilen paralı askerlerin harp esiri olma veya 
harp esiri statüsü kazanma hakları yoktur. Bunlar ön mahkeme edilmeden suçla
namaz veya mahkum edilemezler. [USçı 

Yaralı, Hasta ve Deniz Kazazede1eri 
Kural 109. Ortam şartlarının müsaade ettiği her zaman, bilhassa da karşılıklı sı
cak temasların ardından, çatışmanın her bir tarafı, vakit geçirmeden ve olumsuz 
ayrımcılık gütmeden yaralı, hasta ve deniz kazazedelerini aramak, toplamak ve 
tahliye etmek zorundadır. [USç/UOSçı 
Kural l lO. Yaralı, hasta ve deniz kazazedelerine, uygulamada mümkün olan en 
geniş biçimde ve mümkün olan en kısa sürede, durumlarının gerektirdiği tıbbi 
bakım ve ilgi sunulmak zorundadır. Bu kişiler arasında tıbbi nitelikli olanların dı
şında herhangi bir aynm yapılamaz. [USç/UOSçı 
Kural llL.  çatışmanın her bir tarafı yaralı, hasta ve deniz kazazedeleri kötü mu
amele ve şahsi varlıklarının zorla alınmasına karşı korumaya yönelik mümkün 
olan bütün önlemleri almak zorundadır. [USç/UOSçı 
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Ölüıer 
Kural 1 12. Ortam şartlarının müsaade ettiği her zaman ve bilhassa da karşılıklı sı
cak temasların ardından, çatışmanın her bir tarafı vakit geçirmeden ve olumsuz 
ayrımcılık yapmadan ölüleri aramak, toplamak ve tahliye etmek zorundadır. 
[USç/UOSçı 
Kural 1 13. çatışmanın her bir tarafı, ölülerin mallarının zorla veya gizlice alınma
sını önlemek için uygulanabilir her şeyi yapmak zorundadır. Ölü bedenler üze
rinde uzuv tatili yasaktır. [USç/UOSçı 
Kural 1 14. çatışmanın tarafları, ölenlerden arda kalanların, talep üzerine ait ol
dukları tarafa veya akrabalarının talebi üzerine iade edilmesini kolaylaştırmak 
için gerekli gilişimleri yapmak zorundadır. Kişisel eşyalarını onlara iade etmek 
zorundadırlar. [USçı 
Kural 1 15. Ölüler, saygıdeğer bir biçimde kaldınlmalı, mezarlarına saygı duyui
malı ve mezarlara gerektiği gibi bakılmalıdır. [USç/UOSçı 
Kural 1 16. Ölülerin kimliklerinin tanınması bakımından, savaşın her bir tarafı, 
ölülerin kaldırılmasından önce mevcut bütün bilgileri kaydetmek ve mezarların 
yerlerini işaretlemek zorundadır. [USç/UOSçı 

Kayıp Kişiler 
Kural 1 17. çatışmanın her bir tarafı silahlı çatışma neticesinde kaybolduğu bildi
rilen kişilerle ilgili olarak açıklama yapabilmek için uygulanabilir bütün önlemle
ri almak ve aile üyeleı-ine bu kişilerin akıbeti konusunda kendileıinde olan bü
tün bilgileri vermek zorundadır. [USç/UOSçı 

Özgürlükleri Kısıtlanan Kişiler 
Kural llS. Özgürlükleri kısıtlanan kişilere, yeterli yiyecek, su, giysi, barınak ve 
tıbbi bakım hizmeti verilmek zorunluluğu vardır. [USç/UOSçı 
Kural 1 19. Ailelerin aile bilimleri olarak bir arada barındırıldığı birimler hariç, 
özgürlükleri kısıtlanan kadınlar erkeklerden ayrı yerlerde tutulmalı ve bunlara 
kadınlar tarafından nezaret edilmelidir. [USç/UOSçı 
Kural 120. Ailelerin aile biı-imleri olarak bir arada barındınldığı birimler hariç, 
özgürlükleri kısıtlanan çocuklar erişkinlerden ayrı yerlerde tutulmalıdır. 
[USç/UOSçı 
Kural 121. Özgürlükleri kısıtlanan kişiler, harp bölgesinin dışına çıkarılan ve sağ
lık ve hijyenlerinin korunduğu yerlerde tutulmalıdır. [USç/UOSçı 
Kural 122. Özgürlüğü kısıtlanan kişilerin kişisel eşyalarının zorla alınması yasak
tır. [USç/UOSçı 
Kural 123. Özgürlüğü kısıtlanan kişilerin kişisel bilgilerinin kayıtları tutulmalıdır. 
[USç/UOSçı 
Kural 124. 

A. Uluslararası silahlı çatışmalarda, ICRC'ye, özgürlükleri kısıtlanan 
bütün insanlara erişerek, alıkonulma şartlarını teyit etmek bu şahıs
larla aileleri arasında bağlantının yeniden kurulmasını sağlamak 
amacıyla düzenli erişim hakkı verilmesi zorunluluğu vardır. [USçı 

B. Uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda, çatışmaya taraf olanlara, 
özgürlükleri kısıtlanan bütün insanlara erişerek, alıkonulma şartla
rını teyit etmek bu şahıslarla aileleri arasında bağlantının yeniden 
kurulmasını sağlamak amacıyla ICRC, hizmet verme önerisinde bu
lunabilir. [UOSçı 
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Kural 125. Özgürlükleri kısıtlanan kişilere, bu görüşmelerin sıklığı ve yetkililerin 
görüşmelere sansür getirme ihtiyaçlarına bağlı olarak, aileleriyle iletişim kurma 
hakkı verme zorunluluğu vardır. [USç;UOSçı 
Kural 126. Uluslararası olmayan silahlı bir çatışmayla bağlantılı olarak özgürlük
leri kısıtlanan sivil şahıslar ve sivil enternelere, uygulanabilir bir dereceye kadar, 
ziyaretçi, özellikle de akrabaları olan ziyaretçileri kabul etme izni verilmesi zo
runludur. [USç;UOSçı 
Kural 127. Özgürlüğü kısıtlanan kişilerin kişisel inançlarına ve dini uygulamala
rına saygı duyulmalıdır. [USç;UOSçı 
Kural 128. 

A. Aktif husumetin sona ermesinin ardından savaş esirleri salıveril
mek ve ülkelerine geri gönderilmek zonındadır. [USçı 

B. Sivil enterneler, enterne edilmelerini gerekli kılan nedenler orta
dan kalkar kalkmaz veya en geç, faal düşmanlıklar biter bitmez sa
lıverilmek zorundadır. [USçı 

c. Uluslararası olmayan bir silahlı çatışma nedeniyle özgürlükleri kısıt
lanan insanlar, özgürlüklerinin kısıtlanma nedeni ortadan kalkar 
kalkmaz salıverilmek zorundadır. [UOSçı 

Anılan bu şahısların özgürlükleri, kendilerine karşı sürmekte olan cezai takibat
lar varsa veya yasal olarak mahkum edildikleri bir cezayı çekmeye devam ediyor
larsa, kısıtlanmaya devam edebilir. 

Yerinden Edilme ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler 
Kural 129. 

A. Uluslararası bir silahlı çatışmanın tarafları, işgal altında tuttukları 
arazide yaşayan sivil nüfusu başka bir yere, ilgili sivillerin güvenliği 
söz konusu değilse veya çok öncelikli askeri nedenler böyle gerek
tirmezse, tamamen veya kısmen sürgün edemez veya zorla nakle
demez. [USçı 

B. Uluslararası olmayan bir silahlı çatışmanın tarafları, sivil nüfusun 
kısmen veya tamamen çatışmayla ilgili nedenlere bağlı olarak baş
ka bir yere, ilgili sivillerin güvenliği söz konusu değilse veya çok 
öncelikli askeri nedenler böyle gerektiriyorsa, gönderilmesi emrini 
veremez. [UOSçı 

Kural HO. Devletler kendi sivil nüfuslarının bazı kısımlarını, işgal ettikleri bir ül
keye gönderemez veya nakledemez. [USçı 
Kural 131. Yerinden edilme halinde, ilgili sivillerin tatminkar barınak, hijyen, 
emniyet ve beslenme koşulları altında teslim alınması ve aynı ailenin bireylerinin 
birbirlerinden ayrılmaması için mümkün olan bütün önlemlerin alınması zorun
ludur. [USç;UOSçı 
Kural 132. Yerlerinden edilen insanlar, yerlerinden edilme nedenleri ortadan 
kalkar kalkmaz emniyet içinde evlerine veya yaşam yerlerine dönme hakkına sa
hiptirler. [USç;UOSçı 
Kural 133. Yerlerinden edilen insanların mal varlıkları üzerindeki haklarına say-
gı duymak zonınluluğu vardır. [USç;UOSçı . 

Özel Koruma Sağlanan Diğer Şahıslar 
Kural 134. Silahlı çatışmalardan etkile1J.en kadınların kendilerine has korunma, 
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sağlık ve yardım ihtiyaçlarına saygı duyulması zonınluluğu vardır. [USç;UOSçı 
Kural 135. Silahlı çatışmadan etkilenen çocukların özel saygı ve korumaya hak
ları vardır. [USç;UOSçı 
Kural 136. Çocuklar, silahlı kuvvetler veya silahlı gruplar bünyesine asker olarak 
alınamazlar. [USç;UOSçı 
Kural 137. Çocukların düşmanlıklarda rol üstlenmelerine izin verilmemesi zo
runludur. [USç;UOSçı 
Kural 138. Silahlı çatışmadan etkilenen yaşlı, engelli ve hastaların özel saygı ve 
korumaya hakları vardır. [USç;UOSçı 

Uygulama 
llluslararası insancıl Hukuka Uygunluk 
Kural 139. Çatışmaya taraf olanlardan her biri Uluslararası insani Hukuka saygı 
duymalı ve kendi silahlı kuvvetlerinin yanı sıra, kendi talimatları doğrultusunda 
hareket eden veya kendi yönlendirmesi veya kontrolü altında hareket eden di
ğer kişi ve grupların da bu hukuka saygı duymasını sağlamak zorundadır. 
[USç;UOSçı 
Kural 140. Uluslararası insancıl Hukuka saygı duyma ve saygı duyulmasını sağla
ma yükümlülüğü mütekabiliyet esasına dayalı değildir. [USç;UOSçı 
Kural 141. Her bir Devlet gerektiğinde askeri komutanları Uluslararası insancıl 
Hukukun uygulanması konusunda bilgilendirecek hukuk müşavirlerini mevcut 
bulundurmak zorundadır. [USç;UOSçı 
Kural 142. Devletler ve çatışmanın tarafları kendi silahlı kuvvetlerine Uluslarara
sı insancıl Hukuk konusunda eğitim vermek zonındadırlar. [USç;UOSçı 
Kural 143. Devletler, Uluslararası insancıl Hukukun sivil nüfusa öğretilmesini 
teşvik etmek zonındadır. [USç;UOSçı 

llluslararası insancıl Hukukun İerası 
Kural 144. Devletler, bir silahlı çatışmaya taraf olanlar tarafından Uluslararası in
sancıl Hukukun ihlal edilmesini teşvik edemez. Mümkün olan düzeye kadar, 
Uluslararası insancıl Hukuk ihlalleıini durdurmak icin etkilerini kullanmak zo-
rundadırlar. [USç;UOSçı 

' 

Kural 145. Uluslararası hukukun yasaklamadığı durumlarda, hasım tarafların mi
sillemede bulunmaları ağır koşullara tabidir. [USçı 
Kural 146. Cenevre Sözleşmeleriyle konınanlara karşı hasım tarafların misilleme
de bulunmaları yasaktır. [USçı 
Kural 147. Cenevre Sözleşmeleri ve Silahlı Çatışma Dımımıında Kültürel Varlık
ların Korunmasına Dair Lahey Sözleşmesi ile konınan nesnelere karşı misiUeme
de bulunulması yasaktır. [USçı 
Kural 148. Uluslararası olmayan silahlı çatışmalara taraf olmayanlar, harp halin
dekiIerin mukabele bilmislle tabi değildir. Düşmanlıklarda doğrudan bir rol alma
yan veya bu türden rolleri bırakan kişilere karşı sair karşıt önlemler alınması ya
saktır. [UOSçı 

Sorumluluk ve Tazminat 
Kural 149. Bir Devlet, kendine atfedilebilecek Uluslararası İnsancıl Hukuk ihlal
lerinden sorumlu olup, bunlar aynı zamanda: 
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A. Silahlı kuvvetleri dahil kendi organları tarafından işlenen ihlaller; 
B. Devlet otoritesini kullanma yetkisi verilen kişi ya da varlıklar tara

fından işlenen ihlaller; 
C. Esasen kendi kurumlarında iş gören kişi veya gruplar ile, kendi 

yönlendirmesi ve kontrolü altında bulunanların işledikleri ihlaller; 
ve 

D. Özel şahıs veya grupların işlediği ve bu Devletin kendi davranış tar
zı olarak kabul edip benimsediği ihlalleri de içerir. [USç/UOSçı 

Kural 150. Uluslararası İnsancıl Hukuk ihlallerinden sonımlu olan bir Devlet, ne
den olunan kayıp veya yaralanmayı tazmin etmek zorundadır. [USç/UOSçı 

Kişisel Sorumluluk 
Kural 15ı. Şahısların, işledikleri harp suçları nedeniyle cezai sorumlulukları var
dır. [USç/UOSçı 
Kural 152. Komutanlar ve diğer amirIerin, kendi emirleri uyarınca işlenen harp 
suçları hakkında cezai sorumlulukları vardır. [USç/UOSçı 
Kural 153. Komutanlar ve diğer amirler, kendi astları tarafından işlenen harp 
suçlarından dolayı, astlarının bu tür suçları işlernek üzere veya işlemekte olduk
larinı biliyor veya bunu bilebilecek bir konumda olup da bu suçların işlenmeme
si için gerekli ve makul önlemleri yetkileri dahilinde almamışlarsa veya bu tür
den suçlar işlenmiş ise, sorumlu kişileri cezalandırmamışlarsa, cezai sorumluluk 
taşırlar. [USç/UOSçı 
Kural 154. Her bir muharip, yasadışı olduğu açıkça belli bir emre itaat etmemek 
yükümlülüğü taşır. [USç/UOSçı 
Kural 155. Bir üstün emrine itaat etmiş olmak bir astı, eğer bu ast kendine em
redilen edirnin yasadışı olduğunu biliyor idiyse veya emir olunan edirnin doğası 
gereği, bunun yasadışı olması gerektiğini bilmesi lazım gelmiş ise, cezai S01'um
luluktan kurtarmaz. [USç/UOSçı 

Harp SuçIan 
Kural 156. Uluslararası İnsancıl Hukukun ciddi ihlalleri harp suçlarını oluşturur. 
[USç/UOSçı 
Kural 157. Devletlerin harp suçlarıyla ilgili olarak, kendi ulusal mahkemelerinde 
evrensel yetkiyi üstün tutma hakları vardır. [USç/UOSçı 
Kural 15S. Devletler, kendi milletlerinden olanların veya kendi silahlı kuvvetle
rinin işlediği veya kendi toprakları üzerinde işlendiği iddia edilen harp suçlarını 
araştırmak ve suçluları yargılamak zorundadırlar. Ayrıca, egemenlik alanlarına gi
ren diğer harp suçlarını da incelemek ve uygunsa, şüphelileri muhakeme etmek 
zorunlulukları mevcuttur. [USç/UOSçı 

__ Kural 159. Düşmanlıklar sona erdiğinde, iktidardaki yetkililer uluslararası olma
� yan bir silahlı çatışmaya taraf olan şahıslar veya silahlı çatışma nedeniyle özgür
� 

, = lükleri kısıtlananlar için, harp suçları işlediklerinden şüphelenilen, böyle suçlar 
�=n işlemekle suçlanan veya bu tür suçlardan mahkum olanlar hariç, olası en geniş 
� _ ci affı çıkarmak için çaba göstermelidirler. [UOSçı 
� �� Kural 160. Harp suçları için zaman aşımı uygulanamaz. [USç/UOSçı 
�=c Kural 16ı. Devletler, mümkün olan düzeye kadar, harp suçlarının araştınl
, - masının kolaylaştırılması ve şüphelilerin muhakeme edilmeleri konusunda bir-

� birleriyle işbirliği yapmak için her çabayı göstermelidir. [USç/UOSçı 
-� 
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