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Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısının BM tarafından Tespit
ve Kınanması için Bir Seçenek:
Barış İçin Birleşme (Uniting for Peace) Kararı 377 (A)
(E)Tuğg.Doç.Dr. Oktay BİNGÖL

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve istilası devam ederken uluslararası toplumun tepkisi zayıf
kalıyor. NATO ve AB’nin etkisizliğinin yanında öncelikli görevi uluslararası barış ve güvenliği korumak
olan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) de üyeleri arasında tartışma platformu işlevinin dışına gidemiyor.
BM Şartı’nın 24. maddesinde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında ana organ olarak kabul
edilen BMGK’nin, Şart’ın 39-42’nci maddeleri gereği Rusya’nın eylemlerinin barışı bozarak uluslararası
güvenliği tehlikeye soktuğunu tespit etmesi ve gerektiğinde kuvvet kullanarak barışın tekrar tesisi (diğer
bir deyişle Rusya’nın Ukrayna’dan çekilmesinin sağlanması için harekât yapılması) için karar alması
gerekiyor. Bu tespit ve karar ise ancak bütün daimî üyelerin olumlu oyuyla mümkündür (BM Şartı md.
27.3). BMGK’nin beş daimî üyesinden biri olan Rusya’nın bu tür bir kararı veto etmemesi olanaklı
değildir. Nitekim Rusya BMGK’de ABD ve Arnavutluk’un “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını” kınayan
tasarısını 26 Şubat günü veto etti. Dolayısıyla BMGK, Şart’ın kendisine verdiği görevi yerine
getirememektedir. Böyle bir durum Saldırgan karşısında tüm dünyanın ve onun yegâne örgütü BM’nin
tam çaresizliği anlamına mı geliyor?
Aslında başka bir seçenek vardır ve BM Genel Kurulu konuyu acil olarak ele almalıdır.
BM’nin tek karar organı BMGK değildir. BM Genel Kurulu tüm üyeleri kapsadığından çok daha
meşru tavsiyelerde bulunabilir ve kararlar alabilir. Bu tavsiyeler/kararlar, yıllardır meşruiyet sorunu
büyümüş olan BMGK’ninkilerden daha kabul edilebilirdir. Genel Kurul’un geçmişte kabul ettiği bir
kararın alındığı koşulların Rusya’nın günümüzde yarattığı krizin bağlamı ile benzerliği vardır.
72 yıl önce Kore Krizi’nin yaşandığı dönemde, 3 Kasım 1950'de Genel Kurul, “Barış için Birleşme”
başlığı verilen 377 A (V) sayılı kararı kabul etmiştir. Bu kararın kabulü, SSCB’nin BMGK'nin Kuzey
Kore’nin Güney Kore’ye karşı başlattığı saldırıya karşı alınacak önlemler ilişkin kararını veto etmesine
bir yanıt olmuştu.
SSCB Kore Krizi’nin başladığı dönemde Çin’in BMGK’de Komünist Yönetim tarafından değil de
Milliyetçi Çin (Tayvan’da konuşlu) tarafından temsil edilmesini boykot ettiği için Konsey toplantılarına
katılmıyordu. SSCB, BM Şartı'nın 27. maddesinin 3. paragrafının “Güvenlik Konseyi'nin önemli
kararlarının daimî üyelerin ortak oyları dahil” dokuz üyenin olumlu oyu gerektirdiğinden hareketle
kendisinin yokluğunda karar alınamayacağını düşünüyordu. Bununla birlikte, Güvenlik Konseyi
üyelerinin çoğunluğu, toplantı odasında bulunmamanın BM’nin kilit organının geçerli bir şekilde
hareket etmesini engelleyemeyeceği görüşündeydi (görüş daha sonra Uluslararası Adalet Divanı
tarafından onaylandı). BMGK, SSCB’nin katılmadığı 27 Haziran 1950 tarihindeki toplantısında 83 sayılı
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Kararı kabul etti. Karar BM üye devletlerine "Güney Kore’ye silahlı saldırıyı püskürtmek ve bölgede
uluslararası barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için gerekli olabilecek yardımı sağlamalarını" tavsiye
etmekteydi.
Boykotun işe yaramadığını gören SSCB Ağustos 1950'den itibaren, Konsey toplantılarına katıldı ve
ABD’nin Kuzey Kore’nin kınanmasını içeren karar taslağını veto etti. Kore krizinde BMGK çıkmaza
girmişti. ABD, tıkanmayı aşmak ve SSCB vetosunu geçersiz kılmak için BM Genel Kurulu’nu Şart’ın 14.
maddesinde belirtilen uluslararası barış ve güvenlik konusundaki sorumluluğunu yüklenmesine ikna
etti. Kuzey Kore’nin kınanması karar taslağı Genel Kurulu’na taşınarak Barış İçin Birleşme (Uniting for
Peace) Kararı 377 (A) Kararı alındı.
Kararın en önemli kısmı, Güvenlik Konseyi'nin, daimî üyelerin oybirliği olmaması nedeniyle
uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin birincil sorumluluğunu yerine getirmediğinde
Genel Kurul’un konuyu ele alacağını belirten bölümüdür. Kararda usul ve esasa ilişkin adımlar da
önerilmektedir. Genel Kurul toplantı halinde değilse, Güvenlik Konseyi'nin veya kendi üyelerinin
çoğunluğunun talebi üzerine olağanüstü özel oturumda toplanabilecektir. İkinci olarak, böyle bir
oturum, “gerektiğinde silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere… toplu tedbirler” için uygun
tavsiyelerde bulunmak amacıyla yapılacaktır. Kararın dilinin de açıkça ortaya koyduğu gibi, Genel
Kurul bu alanda hiçbir zaman Güvenlik Konseyi'nin yerini tam olarak tutamaz.
Barış İçin Birleşme (Uniting for Peace) Kararı 377 (A) Kararı çerçevesinde bugüne kadar, on acil
oturum toplanmıştır. İlki, İsrail ile Mısır arasındaki 1956 savaşı ve Süveyş Kanalı bölgesine İngilizFransız saldırısı vesilesiyle gerçekleşmiştir. SSCB’nin 1956’da Macaristan, 1980’de Afganistan
müdahalelerini kınayan kararları da bu kapsamda alınabilmiş ve uluslararası kamuoyu SCCB
saldırılarına karşı büyük ölçüde birleşmiş, tepkiler artmıştır.
Sonuç olarak;
377 A (V) sayılı Karar, BM içinde demokratik olmayan ve meşruiyeti sorgulanan karar sisteminin
ve dolayısıyla dengesiz güç dağılımının düzeltilmesi için önemli bir açılım sunmuştur. BM Genel
Kurulu’nun meşruiyetinin BMGK’den fazla olması, Barış için Birleşme Kararı’nın etkisini artıracak bir
faktördür. Daimî üyelerden birkaçının da desteği alındığında bazı tavsiyelerin hayata geçirilmesi ve
yaptırımların çok daha etkili olarak uygulanması, uluslararası kamuoyunun ve saldırganın iç
kamuoyunun harekete geçirilmesi; saldırganın karar vericilerinin hukuk dışı hareketlerinin sonuçlarını
düşünmeye zorlanması ve tavır değişikliğinin sağlanması olanaklıdır.
Dolayısıyla Rusya’nın Ukrayna saldırılarını kınayan ve derhal durdurulmasını talep eden, tüm
üyeleri Ukrayna’ya yardım ve desteğe davet eden bir taslak BM Genel Kurulu’na Barış için Birleşme
Kararı çerçevesinde zaman geçmeden getirilmelidir. SSCB’nin 1956 ve 1980’de Macaristan ve Afganistan
saldırılarında tek yumruk olan uluslararası toplumun, bu seferki Rus saldırganlığına yanıtı da aynı
kararlılıkta olmalıdır.
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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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