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Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısında Terim Sorunları
Savaş- Uluslararası Silahlı Çatışma, Saldırı-Meşru
Müdafaa, İstila-İşgal-İlhak
(E)Tuğg.Doç.Dr. Oktay BİNGÖL

Rusya’nın 24 Şubat sabahı Ukrayna topraklarına başlattığı silahlı saldırıların yoğunluğu
itibariyle savaş olduğuna şüphe olmamakla birlikte uluslararası hukuksal boyutta tanımlanma
güçlükleri var. Siyasi, askeri ve toplumsal boyutlarıyla savaşın ne anlama geldiğine yönelik ortak bir
kanaat olmadığı gibi hukuksal boyutta da uzlaşı olmaması dikkat çekiyor. BM Şartı’nın bütünü içinde
sadece giriş bölümünde bir kez yer alan “savaş”ın tanım sorunu, Şart’ın 2 (4). Maddesine kuvvet
kullanma ve kullanma tehdidin yasaklanmış olmasından da kaynaklanıyor.

Mevcut uluslararası

hukuka göre uluslararası silahlı çatışmalar; devletler arası silahlı çatışmalar ve uluslararasılaşmış silahlı
çatışmalar olarak iki kategoride ele alınıyor. Devletler arasındaki çatışmalar da iki alt kategoride savaş
ve savaşa varmayan silahlı çatışmalar olarak niteleniyor. Uzlaşıya en yakın savaş tanımını şu şekilde
vermek mümkündür: Savaş devletler arasında en az birisinin savaş niyetiyle başvurduğu silahlı
çatışmaların varlığıdır.
Savaşın tanımı kadar “savaş durumu”nun oluşması da sorunludur. Tarafların barış durumundan
savaş durumuna geçmesi için savaş ilanı gereklidir. Nitekim Lahey Sözleşmesi (Çatışmaların
Başlamasına İlişkin Sözleşme) de tarafların ya gerekçeli savaş ilanında bulunması ya da birtakım
koşulları içeren ültimatom vermesi yükümlülüğünü getirmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya
Polonya ve SSCB dahil çok sayıda ülkeyi savaş ilan koşullarına uymadan istila ettiği için savaşın
bitiminde kurulan Nüremberg Uluslararası Askeri Mahkemesi’nde suçlu bulunmuştur.
BM Şartı’nın kabul edilmesiyle savaş ilanı gerekliliği tartışmaya açılmış, Şart savaşı yasakladığı
için yasaklı bir eylemin ilanının da olamayacağı yönünde görüşler ortaya atılmıştır. Ancak genel kanı
BM Şartı’nın savaşı yasaklamasına dayanarak savaş ilanının gerekli olmadığını savunmanın zorlama bir
yaklaşım olduğudur. Savaş koşulsuz veya varsa koşullu olarak ilan edilmek durumundadır. Rusya
askeri unsurlarıyla Ukrayna’nın topraklarına girmiş ve istila etmektedir. Bu istilayı savaş ilanı
yapmadan yürüttüğü için Lahey Sözleşmesi’ni de ihlal etmiştir.
Diğer bir konu Rusya’nın Ukrayna’yı istila ederken gerekçe olarak kullandığı meşru müdafaa
kavramının tanımıdır. Devletlerin diğer devletlere yönelttikleri tüm saldırılarda gerekçe olarak
sarıldıkları meşru müdafaa BM Şartı’nın 51. maddesinde yer almaktadır.
“Madde 51- Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya
hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya
dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma
hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu Antlaşmama
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gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an
hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez.”
Meşru müdafaa konusunda yıllar içinde mahkeme (UAD) kararları ile ilkeler ve normlar
oluşmuştur ve bu hakkın ancak mevcut bir “silahlı saldırı”nın varlığı halinde kullanabileceği kabul
görmüştür. Silahlı saldırı için temel kriter ise yapılan eylemlerin büyük ve yoğun ölçekli ve ciddi
etkisinin olması gerekliliğidir. Birkaç havan mermisi, birkaç terörist eylem, gelecekte tehdit oluşturma
olasılığı gibi kanaatlerin silahlı saldırı olarak tanımlanması sorunludur. Rusya’nın Ukrayna’nın
kendisine yönelik büyük, yoğun ölçekli ve ciddi etki yaratan eylemelerinin olduğu yönünde bir beyanı
yoktur. Ukrayna’nın muhtemel NATO üyeliğinin veya Rusya ile ilişkiye uzak duran bir hükümetin
varlığının silahlı saldırı olarak nitelendirmesi kabul edilemezdir. Dolayısıyla Rusya’nın, silahlı bir
saldırıya maruz kalmadığı için meşru müdafaa hakkını kullandığından da bahsedilemez.
Sıklıkla karıştırılan ve yanlış şekilde aynı anlamada kullanılan istila, işgal ve ilhak terimlerini de
açıklamak gerekiyor. İstila, bir devletin silahlı kuvvetlerinin diğer bir devletin topraklarına, bu devletin
rızası dışında zorla girmesidir. Rusya, Ukrayna topraklarında bulunan ve ilerleyen askeri birlikleriyle
Ukrayna’yı istila etmektedir. İşgal, istiladan farklıdır. Saldırgan devlet, istila ettiği ülkede belirli bir süre
kalmaya devam ettiğinde işgal durumu ortaya çıkmaktadır. İşgal edilen toprakların hukuksal statüsü
değişmez ve işgale maruz kalan devlet ülkesine aittir. İşgal eden devlet işgal ettiği ülke veya parçasında
geçici bir yönetim kurabilir. Ancak bu toprakları kendi ülkesine katamaz. Rusya’nın 24 Şubat öncesi de
Donbas’ta uzun süredir bulunan askeri unsurları (kıyafet değiştirmiş ve sivil görünseler de) Rus işgali
anlamına gelmektedir. Luhansk ve Donetsk’te kurulan hükümetler ise Rusya’nın bölgede eylemlerin
sorumluluğu almamak için kurdurduğu “Kukla” hükümetlerdir. Rusya’nın Ukrayna’daki harekâtını
işgal şeklinde nitelemek yanlıştır, doğrusu istiladır. İlhak, bir devletin diğer bir devletin istila sonrasında
işgal edilen topraklarını kendi ülkesine katmasıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Rusya’nın Kırım’ı
ilhakı tipik bir örnektir. Rusya bağımsızlıklarını tanıdığı sözde Luhansk ve Donetsk Bağımız
Cumhuriyetlerini de “referandumlar” yaptırarak ilhak ederse uluslararası hukuku ihlallerine yenilerini
eklemiş olacaktır.
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Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye
aittir.
Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi
için zorunlu tutulmuştur.
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