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Öz

İki kutuplu Soğuk Savaş dönemine hakim olan küresel dengelerin 1980’lerin sonlarından itiba-
ren süratle bozulması, dünyanın çeşitli bölgelerinde, o zamana kadar bastırılmış olan çatışmaların
canlanmasına ve alevlenmesine sebep olmuştur. Bu gelişmede, küreselleşmenin etkileri yanında, eski
büyük güçlerin ve yeni ortaya çıkan bölgesel güçlerin, çok kutuplu uluslararası ortamda, daha avan-
tajlı bir konuma geçmek için bu hassas zemini istismar etme girişimlerinin de rolü vardır. Balkanlarda
başlayan ve giderek Doğu ve Orta Avrupa’ya, Kuzey Afrika’ya, Ortadoğu’ya, Orta Asya’ya ve dün-
yanın diğer bölgelerine yayılan etnik, siyasi, ideolojik, dini çatışmalar ve dış müdahalelerin zincirleme
reaksiyonları artarak devam etmektedir. Birleşmiş Milletlerin bu krizlere, çeşitli şekillerde müdahalesi
Barışı Destekleme operasyonları adıyla anılmaktadır. Bu müdahaleler, giderek daha fazla, BM Gü-
venlik Konseyi’nin yetkilendirdiği ‘koalisyonlarla’ yapılmaktadır. Her iki durumda da, bir çok ordu
için konvansiyonel bir harbe hazırlıktan daha büyük öncelik kazanan bu tür görevler, kurumsal kül-
türde bir değişimi ve ciddi bir konsept geliştirme, doktrin oluşturma sürecini gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Barış Gücü, Barışı Destekleme, BM, Harekat Planlaması, Siyasi Karar Alma,
Angajman Kuralları.

Principles and Procedures Concerning the Deployment of 
Armed Forces in Peace Support Operations and Missions

Abstract

Starting in the late 1980s, rapid deterioration of global balance of power which dominated the
Cold War era, has led to revival and flaming of hitherto repressed conflicts in various regions of the
world. In this development, attempts by old great powers and the newly emerging regional ones, to
take advantage of this vulnerable ground, in order to move to a more advantageous position in a
multipolar world, as well as the impact of globalization, have all played a role. Starting in the Balkans
and gradually spreading to Central and Eastern Europe, North Africa, the Middle East, Central
Asia and other parts of the world, chain reactions of ethnic, political, ideological, religious conflicts
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and external interventions proliferate. The United Nations intervention in these crises, in various
forms and ways, is known by the name of ‘Peace Support operations’. These interventions are in-
creasingly carried out by ‘coalitions’ authorized by the UN Security Council. In both cases, these
tasks, gaining higher priority over preparations for a conventional conflict for many militaries around
the world, require a change in the corporate culture, a serious concept development and doctrine
building process.

Keywords: Peacekeeping, Peace Support, UN, Operational Planning, Political Decision Making,
Rules of Engagement. 

Giriş

İsrail ve komşu Arap ülkeleri arasındaki 1948 tarihli Ateşkes Anlaşmasını göz-
lemlemek üzere bölgeye gönderilen ilk barış gücünden bugüne kadar, Birleşmiş
Milletler (BM) altmış-dokuz barışı koruma misyonunu yetkilendirmiştir. Bunların
elli-altısı 1988’den, yani Soğuk Savaşın bitişinden sonraki dönemdedir. Soğuk
Savaş sonrası dönemde, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri arasındaki ilişki-
lerin olumlu yönde değişen karakteri, BM barışı destekleme kararlarının daha
kolay ve daha sık çıkması sonucunu vermiştir. Bununla beraber 2003 Irak Savaşı,
2011’de Libya’ya uluslararası müdahale, yakın zamanda yaşanan Kırım ve Ukrayna
krizleri ve nihayet 2012’den beri süregelen Suriye -ve Irak- krizi BMGK daimi
üyeleri arasındaki güven ve işbirliği ortamının bozulmasına sebep olmuş ve bu du-
rumun, uluslararası ilişkilerin genel karakteri yanında BM Barışı Destekleme gö-
revlerinde de etkisi ve olumsuz sonuçları görülmüştür. 

Bu bağlamda iki güçlü eğilim, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yeni ve
ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. Bunlardan biri ‘uluslararası toplumun’
BMGK kararına ‘mutlak’ ihtiyaç duymadan uluslararası krizlere müdahale, yani
barışı zorla tesis etme eğilimi, diğeri de yine ‘uluslararası toplumun’ örneğin kitle
halinde sivil ölümlerinin önlenmesi gibi insani amaçlarla, gerektiğinde ülkelerin
iç çatışmalarına tek taraflı müdahale etme hakkı, hatta sorumluluğu (Responsibility
to Protect) olduğu iddiasıdır. Buradaki temel güçlük -BM Şartının, son derece riskli
bir şekilde, yok sayılması yanında- uluslararası toplumu kim(ler)in temsil ettiğine,
dolayısıyla bir müdahale kararı almaya yetkisi olduğuna (veya hiçbir ülkenin böyle
bir yetkisi olamayacağına) ilişkin siyasi ve ideolojik bir çatışmanın varlığıdır. Böy-
lece, barışı destekleme görevlerine olan siyasi ve askeri ihtiyaç, ihtiyaç duyulan bir-
liklerin çapı ve askeri gücü, görev riskleri ve süreleri giderek artarken, BM teşkilatı,
ciddi kurumsal ve hukuki sorunlarla boğuşmak zorunda kalmıştır. Bir diğer ifa-
deyle BM sistemi tümüyle sorgulanmakta ve zorlanmaktadır. Bu zorlanmanın en
açık ve güçlü olarak hissedildiği alan barışı destekleme görevleridir.  

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 2014 Ekim’inde onyedi üyeli bağımsız bir
kurul teşkil etmiş ve bu kuruldan BM Barışı Destekleme görevlerinin kapsamlı
bir değerlendirmesini yapmalarını istemiştir (Secretary-General, 2014). Bu kurul,
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geçmişe dayalı değerlendirmeler yanında, değişen küresel koşullar ve çatışmaların
değişen karakteri ışığında, gelecekte bu tip görevlerde ihtiyaç duyulacak askeri ve
diğer imkan ve kabiliyetler, planlama, sevk-idare yöntemleri, teşkilatlanma, ev sa-
hibi ülke ve katkı veren ülke ve gruplarla işbirliği ve yardımlaşma esasları, sivillerin
korunması gibi alanlarda alınması gereken yeni tedbirler ve yapılması gereken de-
ğişiklikler üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma, aşağıda değinilen Ağustos 2000 ta-
rihli ‘Brahimi Raporundan’ sonraki ilk geniş kapsamlı çalışmadır ve önümüzdeki
15-25 yıl için BM barışı destekleme operasyonlarına yön verecektir.

Bu yazının amacı, barışı destekleme harekatına ilişkin olarak yukarıda kısaca
değinilen siyasi, hukuki, bir ölçüde de akademik/entelektüel konularda derinle-
mesine bir inceleme yapmaktan ziyade, barışı destekleme harekatının planlayıcı-
larına ve görev alacak sivil ve asker personele, konuya ilgi duyan genel okuyucunun
ihtiyacının biraz ötesinde temel bilgiler vermek, geçmiş operasyonlardan edinilen
deneyimlere dayalı olarak kritik hususlara işaret etmektir. Bu maksatla önce genel
esaslara değinilmekte, daha sonra ‘milli’ şapkayla bu genel esaslara dayalı olarak
planlama ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmaktadır. Bu
konularda öncelikle istifade edilebilecek ve ilgili planlayıcıların hakim olması ge-
reken başlıca kaynaklar şunlardır; Handbook on United Nations Multidimensional
Peacekeeping Operations (2003), United Nations Peacekeeping Operations: Principles
and Guidelines (2008), UN Planning Toolkit2, Policy on UN Transitions in the Con-
text of Mission Drawdown or Withdrawal (2013), Integrated Assessment and Planning
Handbook (2013).

Barışı Destekleme Görevleri

Barışı destekleme operasyonları hem sivil, hem de asker personel, kurum ve
kuruluşları bünyesinde barındıran çok boyutlu, karmaşık uluslararası girişimlerdir.
Bu tür bir harekat, genel bir milli siyasetin, siyasi stratejinin ve kapsamlı planların
parçası olarak icra edilir. Dolayısıyla askeri anlamda barışı destekleme görevlerini,
çok daha kapsamlı siyasi strateji ve barışı destekleme adına yürütülen diğer eko-
nomik, sosyal, idari, hukuki, psikolojik vd operasyonlardan ayrı ele almak müm-
kün değildir.

Barışı destekleme görevleri genel olarak şu stratejik amaçlara ve hedeflere yö-
neltilir: 

- Halen imzalanmış veya temel esasları üzerinde mutabakat sağlanmış bir barış
anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak,

- Bir ateşkes anlaşmasının uygulanmasını gözlemlemek, bu yolla çatışmanın
tekrar başlamasını önlemek,

- Güvenli bir ortam tesis ederek, hayatın normale dönmesine yardımcı olmak,
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bunun için çeteler ve suç örgütleri ile mücadele etmek, milli polis teşkilatının ku-
rulmasında inisiyatif almak,

- Çatışmaların yayılmasını, diğer ülkelere, komşu bölgelere sıçramasını önle-
mek,

- Görev bölgesindeki ülke ve/veya yönetimlerin istikrarlı bir yönetime kavuş-
maları yönünde yardımcı olmak,

- Geçiş dönemindeki bir ülkeyi o ülkenin hükümeti gibi yönetmek, devlet
fonksiyonlarını üstlenmek,

- İnsani yardım sağlamak,

- ‘Milli’ bir ordunun kurulmasını sağlamak,

- Silahsızlanma, terhisler, eski askerlerin sivil hayata kazandırılması ve enteg-
rasyonu gibi konularda yardımcı olmak,

- Seçimlere yardımcı olmak, gözlemlemek,

- Yargı sisteminin (adli polis dahil) yeniden kurulması veya ıslah edilmesinde
yardımcı olmak, yol göstermek,

- İnsan hakları ihlallerini engellemek, yeniden birlikte yaşama koşullarının oluş-
turulmasına katkıda bulunmak.

Genel Prensipler

Soğuk savaşın bitişinden sonra klasik barış gücü görevlerinin nitelikleri de de-
ğişmeye başlamıştır. Brahimi Raporu (2000) olarak anılan Ağustos 2000 tarihli
belgede, esas olarak 1990’lı yılların deneyimlerine dayalı olarak barışı destekleme
operasyonlarının planlanmaları ve icra edilmelerinde esas alınması gereken pren-
sipler sıralanmıştır:

- Bir operasyonun başlatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK) kararı mutlak gereklidir, ama yeterli değildir. BM şartına göre (md. 24):
“Birleşmiş Milletler tarafından gecikmeden ve etkin tedbir almaya imkan vermek
üzere, üye ülkeler uluslararası barış ve güvenliğin korunması sorumluluğunu Gü-
venlik Konseyine verirler ve Güvenlik Konseyinin bu sorumluluğun gereğini yerine
getirirken kendileri adına hareket ettiğini kabul ederler”. 

- Uluslararası toplumda, bir barışı destekleme operasyonunun -karşı karşıya
bulunulan sorunun niteliğine göre- uygun bir hareket tarzı olacağına ilişkin genel
bir fikir birliği olmalıdır. 
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- Barışı korumak veya desteklemek için önce bir barışın mevcut olması, yani
ilgili tarafların sorunlarını çatışma-dışı yollarla çözümleme iradesi olmalıdır. Böyle
bir irade yoksa, ‘barışı destekleme’ harekatının niteliği tümüyle değişecektir. 

- İlgili taraflar BM’nin yetkilendirdiği bir ‘dış’ müdahaleyi ve bu müdahalenin
niteliğini kabul etmelidirler. 

- Bir barış gücü operasyonu çok daha kapsamlı bir stratejinin parçası olmalıdır.
‘Askeri’ operasyonlar tek başlarına hiçbir sorunu kalıcı biçimde çözemezler, ancak
siyasi girişimleri destekler, ekonomik, sosyal, insani, idari tedbirlerin alınabilmesine
imkan veren daha güvenli bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunurlar. 

- Görev bölgesinin dışındaki ve çevresindeki (hatta komşu ülkelerdeki) durum
da, müdahale stratejisinin oluşturulmasında dikkate alınmalıdır. 

- BMGK’nin görevlendirme kararı (mandate) harekatın maksadını, hedeflerini
ve görevin hangi koşullarda başarılmış sayılacağını açık ve net bir şekilde ifade et-
melidir. 

- Görevin, güdülen asıl maksadın gerçekleşmesine uygun olarak, başarılabilecek
nitelikte tarif edilmesi gerekir.   

- Görevin başarılabilmesi mevcut koşullardan daha çok, görev alacak birliklerin
ve destek unsurlarının sayısı, çapı, niteliği ve yetenekleriyle (eğitim, ortak doktrin,
teçhizat, silah, teşkilat vd) ilgilidir. En açık ve basit görev talimatı bile yetersiz
güçle uygulanamaz. 

- Birlik intikalleri, en kısa zamanda, sürüncemede bırakılmadan gerçekleştiril-
melidir. Bu ‘psikolojik’ etkiyi ve başarı şansını artırır. ‘Zaman’ faktörü kritiktir.

- Operasyona katılan ülkeler ‘görev talimatının’ arkasındaki siyasi iradeyi,
amacı, maksadı paylaşmalı, samimi işbirliğine hazır olmalıdırlar. Barışgücü ope-
rasyonlarının herbirinin ‘kendilerine özgü’ güçlükleri vardır ve sadece ‘istihdam’
sağlamak veya ‘bir şeyler yapıyor görünmek’ için katılan ülkeler ve birlikler görevin
tümüne zarar verirler. 

- Yerel yetkililer, taraflar ve sokaktaki insanla temas ve samimi işbirliği tesis
edilmeli ve sürdürülmeli, halkın -varsa basının- nabzı sürekli tutulmalıdır. 

Bu koşulları gözardı eden barış gücü operasyonları yerel sorunların çözümüne
katkıda bulunmak bir yana sorunları daha da büyütür, genişletir ve içinden çıkıl-
maz, çözülmesi daha da zor hale getirirler. 

Planlama

Bir barışı destekleme harekatı, mahiyeti ve çapı ne olursa olsun, belirli planlama
aşamalarından geçerek başlatılır ve sürdürülür. Burada siyasi karar alma süreci ile
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askeri teknik planlama ve hazırlık süreci içiçe geçmiş paralel süreçler olarak yürü-
tülür. 

Operasyonlar için nihai, en üst -ve tek- siyasi karar makamı Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyidir.2 Dolayısıyla fiili uygulamaya ilişkin her türlü ‘milli’ kararın,
tek bir askeri gözlemci için bile, BMGK’nın ilgili kararının içeriğine ve ruhuna
uygun olması gerekir. Bununla beraber, henüz BMGK kararının çıkmadığı safhada
da, hazırlıklar çerçevesinde diplomatik ön temaslar, askeri ve lojistik planlama,
hatta koşullar elveriyorsa, keşif ve koordinasyon yapılabilir.

Bir barışı destekleme harekatının planlaması genel olarak şu aşamalardan geçer:
ilgili taraflarla ilk temas ve görüşmeler, yerinde teknik değerlendirme, BMGK ka-
rarı, üst düzey görevlilerin atanması, planlama, kuvvetin oluşturulması ve intikali,
uygulamaya ilişkin raporlama süreci ve gözden geçirme. Bu aşamalar BM karargahı
seviyesindeki stratejik planlamayı yansıtır ve aşamaların bir kısmı üstüste binebilir.
Aşağı kademelerdeki planlama süreçleri de paralel olarak devam ederler. ‘Milli’
karar alma ve askeri -ve diğer- hazırlık süreçleri bağımsız ama bu aşamalarla
uyumlu ve eşzamanlı sürdürülmelidir. 

Barışı destekleme operasyonlarının planlamasından esas olarak Birleşmiş Mil-
letler Barışgücü Operasyonları Başkanlığı (BGOB)3 sorumludur. Bir gerginlik, ça-
tışma, çatışmanın bir iç veya uluslararası savaşa dönüşmesi veya sürmekte olan bir
çatışmanın çözüm yoluna girmesi gibi çok farklı durumlarda BM Genel Sekreteri
uluslararası toplum için en uygun müdahale şeklinin ne olacağına ilişkin temas
ve çalışmalar başlatır. Bu temaslar, BMGK üyeleri, muhtemel ev sahibi ülkeler4,
çatışan/savaşan taraflar, kuvvet/destek sağlayacak muhtemel ülkeler, bölgesel ve
uluslararası diğer kuruluşlar (OSCE, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı5, Arap Ül-
keleri Birliği, Afrika Birliği gibi) ve katkısı veya etkisi olabilecek diğer ilgili tarafları
kapsar. 

Bu temaslardan sonra, bazen de eş zamanlı olarak, Genel Sekreter tarafından
yerinde inceleme yapmak ve bir ‘teknik’ rapor hazırlamak üzere bir heyet görev-
lendirilir. Teknik rapor; siyasi, askeri, insani yardım, güvenlik, lojistik destek imkan
ve koşulları gibi muhtemel bir barışı destekleme operasyonuna etkisi olabilecek
tüm koşulları inceler ve Genel Sekretere ayrıntılı bir değerlendirme sunar. 

Genel Sekreter, teknik değerlendirme raporuna dayalı olarak BMGK’ya kendi
raporunu sunar ve muhtemel bir barış gücünün çapı, yetenekleri, desteklenebilme
koşulları, maliyetine ilişkin seçenekler ve başarı şansına ilişkin (ilk temasların so-
nuçlarını da içeren) değerlendirmesini paylaşır. Bu rapor esas olarak teknik, yani
objektif bir rapordur. 

BMGK, Genel Sekreterin raporunu da dikkate alarak kuvvet görevlendirip gö-
revlendirmemek, doğrudan operasyonu yönetmek veya bir ‘lider’ ülke veya ülkeler
grubunu yetkilendirmek yönündeki ‘siyasi’ kararı alır. BMGK kararı; vazife, gö-
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revler, kuvvet yapısı, zaman sınırlaması (harekatın ve kararın geçerlilik süresi),
emir-komuta gibi temel hususları belirler. Genel Sekreter, BMGK kararını takiben,
ilk temasları ışığında ve üye ülkelerle danışarak bir Özel Temsilci, Kuvvet Komu-
tanı ve sivil/asker kilit personeli atar.6 

Özel Temsilci, başta Barışgücü Operasyonları Başkanlığı olmak üzere, BM Ka-
rargahındaki ilgili birimlerin temsilcilerinden oluşturulacak bir Birleşik Planlama
Grubuyla siyasi, askeri ve destek planlamasını başlatır. Koşulların elverdiği en kısa
zamanda bir ön heyet bölgeye intikal ederek BM karargahının kurulması için ha-
zırlıklara7 başlar. Kuvvetlerin, BM karargahı ve askeri karargahların intikali, coğrafi
olarak yayılması ve yerleşmesi normal olarak aşamalar halinde olur. 

Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (KSA)8 normal olarak BM Kh. ve/veya Özel
Temsilcinin karargahı tarafından hazırlanır ve BM Genel Sekreteri adına imzalanır.
Geleneksel barışı destekleme görevlerinde KSA ev sahibi ülkeyle yapılır. Ama ‘zor-
lama’ tipi görevlerde meşru muhatap bulunamayabilir veya olsa bile, meşru hü-
kümet harekat bölgesinin tümünde etkin kontrole sahip olmayabilir. Bazı
koşullarda, resmi hükümet dışındaki gruplarla da bir ‘mutabakata’ varılması gerekli
olabilir. 

Barışı destekleme operasyonlarının bir kısmı çok uzun zamandan beri devam
etmekteyse de9 asıl hedef görevin en kısa sürede başarıyla bitirilmesi, siyasi ve idari
yetkilerin yerel kurumlara ve yetkililere devredilmesidir. Bu ancak, başlangıçta be-
lirlenmesi gereken bir ‘nihai’ durum tarifi ve bu durumda uygulamaya konacak
bir ‘ayrılma stratejisi’ ve ihtimalât planlamasıyla mümkündür. Aksi halde barışı
destekleme görevi, hangi karakterde olursa olsun, sürüncemede kalır ve zaman
geçtikçe başarı şansı azalır, riskler artar. 

Operasyonların Komuta ve Kontrolu

Barışı destekleme operasyonlarından BM Genel Sekreteri adına Özel Temsilcisi
sorumludur. Ancak Genel Sekreterin BMGK’ya karşı sorumluluğu esastır. Devam
etmekte olan operasyonlarla ilgili ‘karargah’ sorumluluğu Barışgücü operasyonla-
rından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Barışgücü Operasyonları Başkanlığı
tarafından yürütülür.10 Başkanlık bu görevi BM’nin diğer ilgili kuruluşları11 ve Kı-
zılhaç12 gibi uluslararası kuruluşlarla uygun koordinasyon içinde yürütür. 

Kuvvet Komutanı, BM Genel Sekreteri tarafından üye ülkelerle danışma içinde
seçilir ve Özel Temsilci gibi BMGK’nın onayına tabidir. Bu süreçte, BMGK daimi
üyelerinin etkisi güçlü ve belirleyicidir. 

BM bazı durumlarda doğrudan sorumluluk almayıp askeri harekatı, hatta siyasi
sorumluluğunu da -BMGK kararıyla- hem yeterli askeri gücü (daha önemlisi)
hem de siyasi iradesi olan bir üye ülkeye veya gönüllü ülkeler koalisyonuna bıra-
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kabilir. Her durumda ‘bir’ ülke ‘lider’ ülke olarak belirlenir ve asli sorumluluğu
üstlenir. Bu durumda Kuvvet Komutanı da bu ülke tarafından belirlenir, atanır.
Bununla beraber, BM Karargahının -yani Genel Sekreterin- BMGK’ya ve BM
Genel Kuruluna karşı siyasi ve stratejik gözetim sorumluluğu devam eder.

Özel Temsilcinin karargahı görevin niteliğine göre teşkilatlanır ve  kadrosu da
ona göre belirlenir. Teşkilattaki yerleri veya kadroları değişmekle birlikte, barışı
destekleme görevlerinin etkin sevk-idaresi için ihtiyaç duyulan karargah fonksi-
yonları şunlardır: siyasi işler, sivil işler, basın ve halkla ilişkiler (sözcü,
gazete/radyo/tv, internet/sosyal medya), hukuki işler, bilgi harekatı, irtibat perso-
neli. Bu personel; BM karargahındaki kadrolardan, geçici statüde uluslararası söz-
leşmelerle, üye ülkelerden tahsis edilecek personelle veya yerel kadrolardan geçici
sözleşmeler yoluyla karşılanır. Kilit görevlerin yerel kadrolarla yürütülmesinden,
tahmin edilebilecek nedenlerle, kaçınılır. Çatışma bölgelerinde tarafsız görev ya-
pacak fertler bulmak zordur, bulunsa bile taraf olarak algılanma riskleri ve bu al-
gıdan gelecek muhtemel zararlar kabul edilemeyecek kadar büyüktür.  

BM Kuvvet Komutanı, Özel Temsilci’nin emrindedir ve öncelikle ona karşı
sorumludur. BMGK’nın ‘görev talimatı’ ve belirlenmiş strateji çerçevesinde doğ-
rudan verilen veya durumdan çıkartılan—yani içinde bulunulan koşulların gerek-
tirdiği—görevleri icra eder. Ancak uygulamada, Kuvvet Komutanının her zaman
Genel Sekreterle doğrudan temas ve görüşme imkanı vardır. 

Barışgücü görevindeki birlikler kendi ‘milli’ makamlarının ‘tam komutasında’
kalırlar, ancak BM’nin ‘Harekat Komutasına’ verilirler.13 Bu yetki belli bir görevin,
belli bir coğrafyada, belli bir süre yürütülmesiyle sınırlıdır. Kuvvetler (veya perso-
nel) başlangıçta taahhüt edilen süreden önce geri çekileceklerse, ilgili komutanlığın
ve BM Genel Sekreterinin yerlerine değiştirme birlikleri bulabilmesine imkan ve-
recek makul bir süre önce bildirimde bulunmak gerekir.14

Barışgücü görevindeki birliklerin ‘Harekat Kontrolu’, Genel Sekreter tarafından
Kuvvet Komutanına devredilir. Bu unsurların ‘Harekat kontrolu’ veya ‘Taktik Ko-
muta’ veya ‘Taktik Kontrolu’ duruma ve görev koşullarına bağlı olarak alt komu-
tanlıklara devredilebilir. 

Barışı destekleme operasyonlarına kuvvet ve destek sağlayan ülkeler, Özel Tem-
silci, Kuvvet Komutanı ve milli ‘birlik’ komutanları arasında sağduyu ve profes-
yonellikle dengelenmesi gereken, ‘kaçınılmaz’ çıkar çatışmaları vardır. Bunları
asgariye indirmek için, karargah kadrolarının dağıtımında dengeye, planlama ve
karar alma süreçlerinde danışma, irtibat ve rutin koordinasyona özel önem veril-
melidir.

Genel sekreter BMGK’ya düzenli olarak rapor verir. Durum gerektirdiğinde
‘özel’ raporlar, brifingler de sunabilir, değerlendirmeler ve teklifler yapabilir.
BMGK bu sayede barışgücü göreviyle ilgili gelişmeleri gözden geçirme fırsatını
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bulur, gerektiğinde başlangıçtaki görev talimatını değiştirebilir ve hatta görevi sona
erdirme kararı alabilir. 

İnsan Hakları ve Hukuk

İnsan hakları konusu, özellikle Soğuk Savaşın bittiği 1990’lı yıllardan başlaya-
rak dünya çapında özel ilgi ve tartışma konusu olmuştur. İnsan haklarının artık
bir ülkenin ‘iç işi’ olarak görülemeyeceği, görülmediği söylenebilir. Son yıllarda
uluslararası hukuk tartışmalarında ve uluslararası müdahaleye ilişkin müzakere-
lerde giderek daha fazla ağırlık kazanan ‘Koruma Sorumluluğu’ kavramı bu ‘kül-
türel’ gelişmeyle ilgilidir. İnsan hakları kavramı, kendine has -milletler ve devletler
üstü- evrensel bir kültüre dayanır hale gelmiştir. Devlet egemenliğinin mutlak ol-
madığı ve uluslararası toplumun iç savaş ve kriz gibi durumlarda müdahale hakkı
ve sorumluluğu olduğu, yeni bir norm olarak uluslararası hukukta yer almaya baş-
lamıştır. Bu yaklaşımın örneklerini Bosna-Hersek, Kosova, Somali ve Haiti ope-
rasyonlarında açıkça görmek mümkündür. 

Sivil veya asker tüm barış gücü unsurları, insan hakları kavramına hakim ve
uygulamalarında bu kavrama mutlak ve samimi bir saygı içinde olmak zorunda-
dırlar. Bu sorumluluk, yerel unsurların—örneğin yerel hükümet yetkililerinin—
insan haklarına aykırı tutum ve uygulamalarına karşı çıkma, kesin ve kararlı tavır
alma sorumluluğunu da içerir. İnsan hakları ihlallerine ilişkin iddialar ve olaylar
mutlaka ciddi bir şekilde araştırılmalı, belgelendirilmeli ve idari ve hukuki meka-
nizmalar etkin şekilde çalıştırılmalıdır.

Görev bölgelerinde muhtemel insan hakları ihlallerine karşı en fazla risk taşıyan
gruplar- etnik, dini azınlıklar, kadınlar, çocuklar -özel koruma ve gözetim altında
tutulmalıdırlar. Bu konuda mahalli halkın ve yerel kültürün değil, insan hakları
alanındaki evrensel kriterlerin geçerli olduğu en açık şekilde duyurulmalı ve daha
da önemlisi uygulamayla gösterilmelidir.  

Yargı, Polis ve İnfaz Sistemi

Polis, yargı, ceza ve infaz sistemlerinin yeniden tesis edilmeleri, en öncelikli,
ama en zor ve en zaman alıcı konulardan biridir. Ancak görevin başarıyla tamam-
lanıp çekilmenin başlatılabilmesi için hayati kriterlerden biridir; çünkü kanun ha-
kimiyeti ve hukukun üstünlüğü kavramlarının hayata geçirilmeleriyle doğrudan
ilgilidir. Bir barış gücü harekatının ilk safhalarında en büyük tehdit ve direnmenin
‘mafyavari’ oluşumlardan geleceği varsayımına dayalı olarak gerekli askeri/polisiye
tedbirler alınmalı ve tereddütsüz uygulanmalıdır. Bu alanda verilecek küçük taviz,
hoşgörü veya ihmaller, kontrol edilemeyebilecek bir zincirleme reaksiyon başlata-
bilir ve tüm görevin başarısızlıkla sonuçlanması sonucunu verebilir.  
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Polis, yargıçlar ve ceza ve infaz görevlilerine verilecek eğitimlerin, en azından
‘kilit’ personel için, mümkün oldukça ülke/bölge dışında—farklı sosyo-psikolojik
ortamlarda—verilmesine gayret edilmelidir. Bu mümkün olmadığında kısa süreli
‘inceleme ve gözlem’ programları düzenlenmelidir. Bu maksatla uluslararası hü-
kümet-dışı kuruluşlardan ve işbirliğinden azami istifade edilmelidir. 

Çatışma bölgelerinde geleneksel ahlaki değerlerin ve toplumsal kontrolun za-
yıflaması, bazen tümüyle yok olması ve devleti temsil eden kurumsal yaptırım gü-
cünün (polis, ordu, yargı gibi) ortadan kalkması veya çeteleşmesi nedeniyle
kadınlara yönelik suçlar (özellikle tecavüzler) büyük ölçüde artar ve hatta günlük
sıradan, ‘kaçınılamaz’ olaylar haline gelebilir.15 Her durumda kadınlar -ve küçük
yaşta kız ve erkek çocuklar- fiziki, ekonomik ve sosyo-kültürel nedenlerle erkek-
lerin tahakkümü altında kalabilirler. Barış gücü unsurları bu problemlerle ilgilen-
mek ve tedbir almak zorundadırlar. Bu ve benzeri maksatlarla barış gücü
kadrolarında görev alacak kadın personele mutlak ihtiyaç vardır. 

Tarafsızlık  ve Güç Kullanma Esasları

Barışı destekleme görevlerinde mutlak bir tarafsızlığın ve taraflara eşit mesafede
duruşun hayati önemi vardır. Tarafsızlık; yardımların adil dağıtılması, seçimlerin
etkin gözetimi, görev disiplini, halkla ilişkilerde ‘saygılı’ bir tutum ve davranış
içinde olunması, görevin icrası için mutlak gerekli derecenin ötesinde güç/silah
kullanılmasından kaçınma, sivil işlere yardım ve katkı gibi çeşitli yollarla sergilen-
melidir. 

Tarafsızlık, gelişmeler ve özellikle çatışan tarafların belli eylemleri karşısında
hareketsiz veya tepkisiz kalmak değildir. Barış gücü görev talimatının (BMGK ka-
rarının) gerektirdiği tedbirler, güç kullanma dahil, anlaşmaları ihlal eden veya
BMGK kararlarına aykırı veya hukuk-dışı eylemlere girişen tarafa karşı tereddütsüz
alınmalıdır. Bu, tarafsızlığı ihlal değildir. Bu bağlamda uygun angajman kuralla-
rının belirlenmesi, zamanında yürürlüğe konulması ve koşullar değiştikçe gözden
geçirilmesi, tadil edilmesi kritik önemdedir. 

Angajman kuralları siyasi kararlardır ve askerlere—önceden açıkça belirlen-
miş—belli koşullarda siyasi yetkililere ayrıca danışmadan silah kullanma şekli ve
derecesi hakkında izin verirler, diğer bir ifadeyle silah kullanmanın sınırlarını be-
lirlerler. Angajman kurallarının belirlenmesi operasyon bölgesine intikal etmeden
önce tamamlanmalı ve hangilerinin yürürlükte olduğu askeri unsurlara açıkça du-
yurulmalıdır. Angajman kurallarındaki değişiklikler veya hangilerinin yürürlüğe
gireceği veya kaldırılacağı da, her seferinde, ayrıca siyasi karar gerektirir. 

Angajman kuralları prensip olarak, operasyonun en üst düzey siyasi sorumlu-
luğunu taşıyan BM Genel Sekreterinin yetkisindedir. Ancak normal olarak bu
yetki Özel Temsilciye devredilir. Çatışma ve tırmanma riskinin yüksek olduğu bazı
istisnai durumlarda ise BMGK bu yetkiyi saklı tutabilir. 
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Operasyonların Finansmanı

Barışı destekleme operasyonlarının her türlü masrafı prensip olarak BM üyesi
ülkeler tarafından, ekonomik gelişmişlik seviyelerine uygun oranlarda paylaşılır.16

Üye ülkeler BM Genel Sekreterinin talebi üzerine BMGK’nın yetkilendirdiği
bir operasyona birlik, askeri gözlemci, polis, teçhizat, lojistik destek, silah, araç-
gereç desteği sağlayabilir veya başka şekillerde katkıda bulunabilirler. Bu katkıların
bedeli ve operasyonla ilgili diğer masraflar ilgili ülkelere daha sonra geri ödenir.17

Personel için geri ödemeler18 1990’lı yılların ortalarından beri (Balkanlardaki
görevler) BM’nin en sorunlu konularından biri olmuştur ve tam olarak çözüle-
memektedir. Temel çatışma, asker/teçhizat katkısında bulunan (çoğu gelişmekte
olan) ülkelerin yüksek talepleriyle, BM bütçesine önemli katkılarda bulunan (ge-
lişmiş) ülkelerin farklı milli kaygılarından kaynaklanmaktadır. Halen standart geri
ödeme oranı bir asker için aylık 1,028 ABD Dolarıdır.19 Bunun yaklaşık 1,275
Dolar’a yükseltilmesi için genel bir mutabakat varsa da sorun yine de tam olarak
çözülememektedir. Çünkü özel yetenekli birlik ve personelin bu oranlarla, özellikle
riskli operasyonlarda görevlendirilmeleri mümkün değildir.20 Öte yandan BM’nin
tedarik, satın alma, kayıt, zimmete alma, envanter tutma, malzeme transferi, ka-
yıttan düşme, satış gibi uygulamaları, kronik olarak problemlidir, ‘yolsuzluk’ ve
‘usulsüzlükler yaygındır ve önlenememektedir.21

Milli Planlama ve Uygulamada İlke ve Esaslar

Milli şapkayla yapılacak planlama ve uygulamalarda genel prensipler şöyle sı-
ralanabilir: Erken planlama, uluslararası ve kurumlararası etkin eşgüdüm ve uyum,
görevin ve amacın sahiplenilmesi, uygun ve yeterli kapasite ve yetenek oluşturma,
etkin bir iletişim stratejisi (kamuoyu, siyasi partiler, medya).

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin onay vermediği,
en azından veto etmediği hiçbir metin ‘karara’ dönüşemez, yani bir Barış Gücü
operasyonu başlatılamaz. Bu kararlar, ilgili beş ülkenin, yani BMGK daimi üye-
lerinin ‘milli’ kararlarıyla uluslararası toplumun ‘ortak’ çıkarları arasında bir uz-
laşma noktasını temsil ederler ve ancak (açık ve kapalı) uzun müzakere süreçleri
sonunda ortaya çıkarlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da (Md. 92) 'Milletler-
arası hukukun meşru saydığı hallerde' Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere
gönderilme yetkisini TBMM'ye vermiştir. Bir BMGK kararının Türkiye’nin ulusal
çıkarlarıyla ne derece örtüştüğü, metinde kullanılan dil ve terminolojinin gerçekte
ne anlama geldiği, diplomatik tuzaklar olup olmadığı çok iyi irdelenmelidir. Bu
ancak BMGK içindeki (ve dışındaki) müzakerelerin başından itibaren takip edil-
mesi, mümkünse müdahil olunması, özellikle de tartışmalı konularda ülke görüş-
lerinin ve algılanan çıkarların neler olduğunun doğru anlaşılmasıyla mümkündür.
Özellikle koalisyon tipi operasyonlarda, gerçek güdülerin, yani ilgili ülkeleri bu
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operasyona yönlendiren milli çıkarların22 neler olduğunun doğru tespit edilmesi
hayati önemdedir.   

Her ülke bir operasyona milli çıkarlarına hizmet ettiği için katılır, öyle olma-
lıdır.. Bu çıkarlar her zaman çok açık olmayabilir. Genel bir ‘heyecanın’ veya siyasi
baskının, medya rüzgarının etkisi altında, başta birlik ve personel olmak üzere
ciddi kaynak tahsisini gerektiren ve milli prestij riskleri taşıyan ama ulusal çıkarlara
ne kadar hizmet ettiği belirsiz görevlere katılma kararından kaçınmak gerekir. Bu
ancak, Başbakanlık makamının koordinesinde başta TBMM, Dışişleri Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere kurumlararası koordinasyon ve ortak aklın
devreye sokulmasıyla mümkündür. Muhalefetteki siyasi partiler, ilgili hükümet-
dışı kuruluşlar, sivil toplumla da uygun koordinasyon ve danışma çerçeveleri oluş-
turulmalı, basın ve kamuoyu gelişmelerden ve alınan siyasi kararlardan haberdar
edilmelidir. 

‘Milli’ çıkarlarla görevin öngördüğü genel ve o göreve özgü maksat ve hedeflerin
dengelenmesi hayati önemdedir. Hükümet seviyesinde alınan siyasi kararların
hangi hedeflere yönlendirileceği, askeri harekatın ve askeri hedeflerin bunlarla ne
kadar uyumlu olduğu bilinçli şekilde irdelenmeli, stratejik planlara yansıtılmalı,
aşağıya doğru, tek-ere kadar uygulama esasları, prensipler, hedefler -bilmesi-gere-
ken prensibine göre- belirlenmelidir.

Görev bölgesindeki ‘durum’ çevre bölgeler ve ülkelerdeki durumla birlikte ele
alınmalı, siyasi ve askeri kararlarda ‘jeostratejik’ bir yaklaşım benimsenmelidir.   

Görev bölgesindeki tüm ‘milli’ unsurlar arasında mutlak ve sürekli bir koordi-
nasyon, irtibat ve etkin işbirliğine ihtiyaç vardır. Tüm unsurlardan (asker, polis,
diplomat, hakim, sivil görevli gibi) nihai olarak sorumlu bir milli temsilci,
BM/Koalisyon komuta-kontrol sistemi dışında belirlenmiş olmalıdır. Aynı temsilci
(bir ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi gibi) milli hükümet-dışı veya gö-
nüllü kuruluşlarla da benzer bir işbirliği ilişkisini sürdürmelidir. Bu uygulama
ancak merkezde de (Ankara’da) benzer bir eşgüdüm çerçevesinin ve koordinasyon
mekanizmasının oluşturulmasıyla, koordinatör makamın belirlenmesiyle müm-
kündür. 

Planlama süreci normal olarak şu aşamalardan oluşur: siyasi ‘ön’ direktif, ku-
rumlar arası müşterek planlama grubunun görevlendirilmesi ve koordinatör ma-
kamın belirlenmesi, ön heyetin görevlendirilmesi, siyasi, teknik, askeri müzakereler
(ve görev alması muhtemel unsurlara ön emirler), hazırlıklar (teşkilatlanma, per-
sonel, lojistik, eğitim), siyasi karar (TBMM ve hükümet), emirlerin yayımlanması,
harekat alanına intikal, yerleşme ve oryantasyon, harekat komutasının ilgili ko-
mutanlığa (BM/Koalisyon) devri, düzenli raporlama ve gözden geçirme (siyasi ve
askeri makamlardan irtibat ve inceleme ziyaretleri)..

Personelin görev alacağı alanlarda, ferdi ve birlik seviyesinde uygun bir eğitime

12 Yaz 2015 • Cilt: 2 • Sayı: 7  Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler

E. Haldun SOLMAZTÜRK



tabi tutulması, tatbikatların ve (askeri birlikler için) atışların yaptırılması gerekir.
Günümüz barışı destekleme görevlerinde ‘meskun mahallerde’ muharebe eğitimi
klasik muharebe eğitimlerinden daha fazla önem kazanmıştır. Bu eğitimlerde insan
hakları hukuku yanında, mülteciler hukuku, uluslararası ceza hukuku, insancıl
hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokoller, çatışma hukuku, örf ve adet hu-
kuku konularına da yer verilmelidir.

Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (KSA) esasları, hem BM (veya Koalisyon lider-
liğiyle), hem de -koşullar elveriyorsa- yerel hükümet yetkilileriyle, görev bölgesine
intikalden önce müzakere edilmeli, hiçbir boşluğa, muğlak veya belirsiz bir du-
ruma fırsat verilmemelidir. BM Özel Temsilciliği veya Koalisyon Komutanlığı ta-
rafından önceden yapılmış olabilecek bir Anlaşmanın -diğer herhangi bir anlaşma
gibi- milli açıdan incelenmesi ve gerekiyorsa özel düzenlemelere, deklerasyonlara
gidilmesi, özel ihtiyaçlar için ‘Ek’ KSA imzalanması gerekebilir. Bu da, yukarıda
değinilen ‘milli’ koordinasyon makamının ele alması gereken önemli konulardan
biridir.23 Anlaşmanın görev alan birlik, karargah ve unsurlara (tek-er dahil) bil-
mesi-gereken prensibine göre öğretilmesi için eğitim ve oryantasyon programlarına
dahil edilmesi gerekir. 

Görevin icrasında BMGK kararının ruhuna ve lafzına uygun davranış esastır.
Öte yandan, diğer ülkelerin ve unsurların ortak görevin icrasına zarar verecek
tutum ve uygulamaları mutlaka uygun kanallar kullanılarak önlenmelidir. Bu an-
lamda, farklı kültürden, farklı diller kullanan, farklı eğitim, doktrin ve teçhizata
sahip ülke birlikleri ve münferit personeliyle çalışmanın kendine has ve bazen aşıl-
ması son derece güç zorlukları vardır. Benzer güçlükler yerel yetkililer ve halkla
da, farklı boyutlarda ve nitelikte de olsa mutlaka yaşanır. Personel, birlikler ve özel-
likle de komutanlar ve üst rütbeli personel bu durumlara önceden ve çok iyi ha-
zırlanmalıdırlar. Belli bir görev alındığında hazırlık zamanının genellikle çok az
olacağı düşünüldüğünde, bu görevlere atanacak kilit personelin mesleki gelişim
sürecinin bir parçası olarak bu konularda sürekli bir eğitime tabi tutulması gerek-
tiği anlaşılır. 

Barışı Destekleme tipi operasyonların en hassas boyutlarından biri sivillerin
de hayatını kaybedebileceği silah kullanma durumlarıdır. Özellikle 2001’den iti-
baren Afganistan’da, önce ABD liderliğindeki koalisyon döneminde, daha son-
raları NATO sorumluluğunda yaşanan ve sivil zayiatla sonuçlanan bazı olaylar
yerel halk üzerinde, daha sonra onarılması mümkün olmayan derin izler bırak-
mıştır.24 Bu konularda harekat bölgesindeki, farklı ülkelere ait tüm unsurların
tam bir fikir ve uygulama birliği içinde olmaları, bu maksatla siyasi, diplomatik
ve stratejik askeri kanalların etkin olarak kullanılmaları esas olmalıdır. Her du-
rumda, milli siyasi ve askeri makamlar, önceden, oluşabilecek -veya önleneme-
yen- riskli durumlar hakkında bilgilendirilmeli, açık talimat veya emir
istenmelidir. Bazı durumlarda bu mümkün veya yeterli olmayabilir.25 Sınırlayıcı
veya ‘yasaklayıcı’, birlik komutanının hareket tarzlarını kısıtlayan durumlarda,
bu kararın doğrudan milli makamlarca BM ile görüşülmesi, birliğin Barışı Des-
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tekleme harekatına katılım koşullarının resmi olarak münferit ‘milli’ bir dekle-
rasyonla sınırlanması gerekir. 

Milli makamlardan gelen ‘görüş’, bir çerçeve çizmekle beraber, inisiyatifi ve
nihai kararı birlik komutanına bırakıyorsa, ki olması gereken budur, o zaman ba-
siret ve sağduyuyla, mevcut koşullarda en ‘rasyonel’ karar alınmaya çalışılmalıdır.
Bu karar, Genel Sekreterin Özel Temsilcisinin direktifleri, Kuvvet Komutanının
emirleri ve birliğin imkan ve yeteneklerini de dikkate alacaktır. Böyle bir kararın
sonuçlarının sadece görev bölgesinde değil, hem Türkiye’de, hem de uluslararası
ortamda kalıcı olacağı akılda tutulmalıdır.26 Bu konuda ‘altın kural’ veya her du-
ruma uygulanabilecek bir cevap yoktur. Bu yüzden, birlik komutanları, her türlü
sıradışı, riskli durumlarda, büyük baskı altında, en doğru kararı verebilecek, gerekli
askeri, diplomatik, liderlik, siyasi sezgi ve diğer nitelikleri taşıyan personel arasın-
dan seçilmelidir.27

Bir ülkede kanun ve hukuk düzeni olmasa bile adet ve geleneklere saygı göste-
rilmelidir. Yerel halk ‘yabancıların’ davranışlarına karşı daha hassas olacaktır.28

Bütün bunların üzerinde, görev yapılan ülkede ‘Türklerin’ nasıl tanındıkları, ta-
rihten gelen olumlu veya olumsuz algılar, hassasiyetler olup olmadığı her zaman
akılda tutulmalıdır. 

Prensip olarak hem sivil (Özel Temsilcinin Karargahı) hem de askeri birimler-
deki (Kuvvet Komutanlığı) kadrolarda, anlamlı ve milli katkıyla orantılı bir temsil
esas alınmalıdır. 

Milli siyasi ve askeri makamlar, diğer konular yanında, başlangıçtaki angajman
kuralları listesinin belirlenmesi, yürürlükte olacaklara ilişkin kararların alınması
ve sonraki değişikliklere ilişkin siyasi müzakerelere katılmalıdırlar. Bu konuda milli
sivil ve askeri yetkililer arasında, önceden—ve sürekli—koordinasyon ve bilgi alış-
verişi esastır. Bu yetkililer, operasyonların ve genel anlamda ‘görevin’ geleceğinin
büyük ölçüde angajman kurallarının zamanında yürürlüğe konulması veya kaldı-
rılmalarına ve doğru şekilde uygulanmalarına bağlı olduğunun bilincinde olmalı-
dırlar.  

Barış gücü unsurlarının seviyesi ve niteliği ne olursa olsun, az sayıda da olsa
mutlaka kadın personel görevlendirilmelidir. Bu personel aynı yerde en az ‘2’ kadın
olacak şekilde görevlendirilmeli, cinsiyet farkının gerektirdiği asgari tedbirler mut-
laka alınmalıdır. Bu durum, planlayıcılar, özellikle de askeri birlik komutanları ta-
rafından ek yük gibi görülebilirse de—ki öyledir—getireceği faydalar çok çeşitli
ve çok daha fazladır. Bununla beraber, kadın personel prensip olarak (özel kadrolar
hariç) fiziki risk taşıyan görevlerden uzak tutulmalıdırlar.  

Her ülke kendi milli üniformasıyla görev yapar, ancak mavi renkli bere/koru-
yucu başlık (helmet) ve BM amblemini de taşır. Araçlar ve BM operasyonuna ka-
tılan veya doğrudan destek veren tüm tesisler BM’yi simgeleyen beyaz zemin
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üzerine siyah harflerle ‘UN’ kısaltmasıyla işaretlenmeli, uygun olan yerlerde BM
bayrağı çekilmelidir. Ancak, Soğuk Savaş döneminin klasik barışı koruma görev-
lerinden gelen bu uygulamalar, günümüzün çok daha karmaşık ve riskli görev or-
tamlarında, özellikle de BM Sözleşmesi VII. Bölüm (Barışı zorlama)
operasyonlarında tartışılır hale gelmişlerdir.29 Askeri üniformaların standart renk-
leriyle kontrast teşkil eden mavi ve beyaz renklerin, kamuflaj prensiplerine aykı-
rılığı ortadadır. Konvansiyonel savaşı andıran çatışma ortamlarındaki görevlerde
bu uygulamadan kaçınılmalı, haki zemin üzerine siyah örme amblemler, standart
kamuflajlı çelik başlık kılıfları ve haki bereler kullanılmalıdır.30

Basınla ve halkla ilişkiler her tür askeri görevin kuvvet çarpanı olarak planlan-
malıdır. Planlama, milli, koalisyon/BM, kuvvet komutanlığı ve bölgesel (alt ko-
mutanlık) seviyelerde yapılır, ancak uygulaması merkezi olarak kontrol ve
denetlenir. Bu planlamada gerek siyasi stratejik seviyedeki ‘kamu diplomasisi’ uy-
gulamaları, gerekse milli ve/veya koalisyon komutanlığının bilgi harekatı plan, di-
rektif ve emirleri gözönüne alınmalı, uygulama sonuçları sürekli ve düzenli olarak
gözden geçirilmelidir. Görev bölgesinde, basın ve halkla ilişkiler alanındaki tüm
uygulamaların birbirini destekler ve sinerji yaratacak şekilde yürütülmesi hayati
önem taşır. Bu anlamda koalisyonun diğer üyelerinin ve diğer komutanlıkların,
hatta ülkelerin kendi milli uygulamalarının, barışı destekleme görevi ve kendi ha-
rekatımız üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri takip edilmeli ve gerektiğinde as-
keri, siyasi veya diplomatik yollardan müdahil olunmalıdır. 

Sonuç

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda (TSK İHK, 1961),  2013 yılında
yapılan değişiklikle, Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; ‘yurtdışından gelecek tehdit ve teh-
likelere karşı, Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün
muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen
görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak’ şeklinde be-
lirlenmiştir. Küresel güvenlik ihtiyaçlarının gereği olarak, TSK unsurlarının, hukuki
zemin çerçevesinde, ‘milli savunma’ görevleri yanında, barışı destekleme görevlerinin
de ağırlık kazandığı açıktır. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki askeri eğitim 'misyonları' da
giderek artmakta ve dış politikanın önemli araçları haline gelmektedirler. Çağımız
koşullarında son derece karmaşık ve çok boyutlu, yukarıda değinilmeye çalışıldığı
gibi kendilerine özgü güçlükleri olan bu görevlere hazırlanmak üzere, başta TSK
olmak üzere ilgili tüm kurumların ve bakanlıkların, belli birlik/birimleri bu mak-
satlara dönük olarak belirlemeleri, görevlendirmeleri, personel ve birlik eğitim ve
öğretimi, tatbikat planlamalarında, teçhizat, araç ve gereç alımlarında bu görevleri
göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Barışı destekleme operasyonları; uygun hazırlık ve siyasi destekle, başta lider
kadro olmak üzere yetkin personel ve eğitimli birliklerle, açıkça belirlenmiş ‘milli’
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siyasi ve askeri hedefler çerçevesinde iştirak edilebildiği takdirde, dış siyasetin ve
uluslararası ilişkilerin çok güçlü araçları olabilirler. Bununla beraber, son derece
riskli, kontrol edilemeyen, ucu-açık görevlerin, milli menfaatler, ülke imajı ve ulus-
lararası ilişkileri üzerindeki kalıcı olumsuz etkileri her zaman gözönünde bulun-
durulmalıdır.

Notlar
1 Özellikle Planning ‘Toolkit’ planlayıcıların işini kolaylaştıracak pratik örnekler de içerir: Plan örnekleri, planların hiyerarşisi,

planlama usulleri ve esasları, kontrol listeleri, prensipler (yapılması veya kaçınılması gereken hususlar), eşgüdüm usül ve
esasları gibi..

2 BM Sözleşmesi, 1945, Bölüm V, Md. 23, 24, 25.
3 BGOB, dört  daireden oluşur: Harekat, Hukuk ve Güvenlik Kurumları, Askeri İşler, Siyaset Geliştirme & Eğitim ve Dokt-

rin.
4 Ev sahibi ülke, barışgücü kuvvetlerini topraklarına kabul edecek olan ülkedir. Bu ülke(ler) bazen Kıbrıs’ta olduğu gibi

çatışan taraflar da olabilir.
5 İslam İşbirliği Örgütü, 2011 yılna kadar İslam Konferansı Örgütü adını taşıyordu.
6 Özel Temsilci BMGK onayına tabidir.
7 Yer seçimi, kiralamalar, kontratlar ev sahibi ülke ile Evsahibi Ülke Destek Anlaşmasının ve Kuvvetlerin Statüsü Anlaşmasının

müzakere edilmesi gibi..
8 United Nations (1990); United Nations (2011).
9 UNTSO, Golan Tepeleri (Suriye/İsrail) 1948; UNMOGIP, Keşmir (Hindistan/Pakistan) 1949; UNFICYP, Kıbrıs, 1964.
10 Bazen belli bir görevle en fazla ilgili ülkeler özel koordinasyon ‘grupları’ ve koordinasyon/danışma mekanizmaları oluştu-

rabilirler. Bu gruplar ‘resmi’ emir-komuta veya komuta-kontrol zinciri dışında kalırlar, ama özellikle ‘siyasi’ stratejinin oluş-
turulması, uygulamasını takip, gerekli değişikliklerin yapılması açısından çok faydalı ve hatta gereklidirler.

11 BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UN High Commissioner for Refugees/UNHCR), BM Çocuklara Acil Yardım Fonu
(UN Children’s Fund/UNICEF), BM Kalkınma Programı (UN Development Programme/UNDP), Dünya Gıda Programı
(World Food Programme/WFP) gibi..

12 International Committee of the Red Cross, Cenevre, İsviçre.
13 BM komutasına girme otomatik değildir. Birlikler veya unsurlar görev bölgesine intikal ettikten sonra yerleşip göreve hazır

olduklarında, milli komutadan BM veya koalisyon komutanlığına ‘Komutanın Transferi’ mesajıyla devredilirler (öyle olması
gerekir).

14 Böyle bir durum arzu edilmez; ancak uluslararası bir çok durumda olduğu gibi temel yaptırımı uluslararası—genelde ör-
tülü—kınama, prestij ve güven kaybıdır. Bu önemlidir ve bazı örnekleri bu bölümün dipnotlarında verilmiştir.

15 Cinsel suçlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar kriz, çatışma ve savaş ortamlarında devasa boyutlarda artmakta, birliklerin
disiplin, moral ve görev etkinliklerini olumsuz etkilemektedir. Bu konuda BM literatüründe çok sayıda ve bir kısmı yüz kı-
zartıcı örnekler vardır. İlgili komutanlıklarca ve sivil makamlarca etkin tedbirler alınmalı ve tavizsiz uygulanmalıdır.

16 ABD ve Japonya birlikte barışgücü bütçesinin %40’ını, sonra gelen 10 ülke (Fransa, Almanya, İngiltere, Çin, İtalya, Rusya,
Kanada, İspanya, Avustralya, Güney Kore) diğer %40’ını sağlarlar. (Coleman 2014: 7)17 

17 Bu ödemeler belli kriterlere, ödeme oranlarına göre yapılır. Örneğin bir er için aylık geri ödeme oranı bellidir ve ilgili ülke
bunun üzerinde talepte bulunsa bile dikkate alınmaz. 

18 Araç ve gereçler için idame, bakım ve oranım oranları farklı esaslara tabidir: 
Manual on Policies and Procedures Concerning the Reimbursement and Control of Contingent-Owned Equipment of
Troop/Police Contributors Participating in Peacekeeping Missions (COE Manual). A/C.5/66/8, 27 October 2011.

19 Ayrıca, lojistik birliklerin %25’i, diğer tüm birliklerin %10’u oranında’uzmanlık’ ek ödeneği olarak 303 dolar ödenir. 2014
Temmuz’una kadar geçerli olmak üzere, ayrıca aylık adam başı 70 Dolar ilave ödeme yapılmaktadır. Kıyafet ve teçhizat
için 68, silah ve mühimmat için 5 Dolar da ilave edildiğinde tek bir ‘asker’ için yıllık geri ödeme oranı 14,400 Doları (Özel
yetenekliler için 15,000) bulmaktadır.

20 BM’de bu maksatla ancak geçici düzenlemelere gidilebilmektedir:
- Resolution adopted by the General Assembly (10 May 2013). Report of the Senior Advisory Group established pursuant
to General Assembly resolution 65/289 to consider rates of reimbursement to troop-contributing countries and other
related issues. A/RES/67/261, 6 June 2013.
- Report of the Secretary General. Results of the revised survey to establish the standard rate of reimbursement to troop-
contributing countries, as approved by the General Assembly in its resolution 67/261 on the report of the Senior Advisory
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Group on rates of reimbursement to troop contributing countries. A/68/813, 26 March 2014.
21 BM 2013-2014 bütçesinde Barışı Destekleme operasyonları için ayrılan para 7.54 Milyar Dolardı. (Coleman 2014: 1)
22 İttifak bağları, yakınlık, sömürge geçmişi, petrol ve diğer ekonomik kaynaklar, fiili müdahale durumu (yani çatışmanın

zaten içinde olup olmama), kutuplaşma, krizin derecesi ve aşaması.. (Beardsley & Schmidt 2002: 41)
23 Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının tabi olacağı kurallarla diğer herhangi bir ülkenin askeri (veya güvenlik şirketi) unsur-

larının tabi olacağı kurallar prensip olarak aynı olmalıdır.
24 Önlenmeleri mümkün olan ancak çok çeşitli sebeplerle önlenemeyen sivil zayiatı, özellikle ölümler Irak’ta da devam etmiş

ve bugün bölgede görülen radikal akımların güçlenmesi ve ılımlı halk kesiminde de -tam olarak desteklenmeseler de- kabul
görmeleri sonucunu vermiştir.

25 Alınan görüş/talimat muğlak ve sorumluluğu tümüyle birlik komutanına bırakan veya hareket serbestisini tümüyle sınırlayan
nitelikte olabilir.

26 Srebrenica’da 1995 yılında, binlerce Boşnak’ın Hollanda Barış Gücü Taburunun (Mekanize Piyade) varlığına rağmen Sırplar
(ve Rus ve Yunanlı ‘gönüllüler’) tarafından katledilmeleri ve BM’nin sivil ve asker sıralı makamlarının bu katliamı önlemede
etkisiz ve tepkisiz kalmaları dünya tarihine ilgili ülkeler adına bir leke olarak geçmiştir. Özellikle Eski Yugoslavya’daki BM
Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Japon Büyükelçi Yasushi Akashi’nin pasif tutumu ve tüm BM kuvvetlerinin komutanı olan
Fransız Org. Bernard Janvier’nin -Bosna-Hersek’teki BM K. İngiliz Korg. Rupert Smith’e rağmen- müdahaleyi önleyici
güçlü direnci çarpıcıdır. (Newsday, 30 Mayıs 1996) Bu durum 1993’te tek başına risk alan UNPROFOR K. Fransız Korg.
Philippe Morillon’un tutumuyla çelişki teşkil eder.

27 Bu nitelikte personel ‘kendiliğinden’ nadiren yetişeceğinden, personel sistemleri bu maksatla özel programlar geliştirmeli-
dirler.

28 Örneğin Somali’de polislerin ‘değnek’ taşıması -ve kullanması- son derece sıradan bir uygulamayken, ‘yabancı’ güçlerin
değnek benzeri sopalar taşıması tepki doğurmuştur.

29 Örneğin 1992-93 Somali UNITAF harekatında, yani BM UNOSOM Komutanlığı sorumluluğu ABD liderliğindeki Koa-
lisyon’dan devralmadan önce, hiçbir ülke ‘mavi’ bere/başlık kılıfı veya beyaz ‘UN’ işareti kullanmamıştır.   

30 Mavi bereler, taktik koşulların elverdiği yerlerde ve ortamlarda, törenlerde kullanılabilir.
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Summary

Principles and Procedures Concerning the Deployment of Armed Forces in
Peace Support Operations and Missions 

E. Haldun SOLMAZTÜRK*

Since the deployment of first ‘peacekeeping’ mission to monitor the ceasefire
between Israel and neighbouring Arab countries in 1948, the United Nations
(UN) has authorized sixty-nine peacekeeping missions. In the post-Cold War pe-
riod, while the frequency and number of these missions have increased, due to
the changing character of the relations between the permanent members of the
UN Security Council, such tasks have become much more complex. Two powerful
trends in this context represent new and serious risks to international peace and
security: predisposition to intervene in international crises, that is peace enforce-
ment, not necessarily based on a UNSC decision, and the assertion that the ‘in-
ternational community’ has the right, even responsibility to intervene unilaterally
(Responsibility to Protect) in internal conflicts, that is without approval or consent
of the ‘legitimate’ government, when necessary, for humanitarian purposes such
as for the prevention of mass civilian casualties. In other words, some of the basic
rules of the established international law and the UN system as a whole are being
questioned and challenged. Peace Support operations is the field where this chal-
lenge is most clearly and intensely felt. 

A peace support operation, no matter what its nature and scale is, is initiated
and sustained through specific planning stages. The political decision-making pro-
cess and the military technical planning and preparation processes are carried out
as intertwined parallel processes. However, the final, highest—and the sole—po-
litical decision-making authority is the United Nations Security Council (UNSC).
Accordingly, any ‘national’ decision regarding the actual implementation, even
for a single military observer, must be in line with the letter and spirit of the rele-
vant resolutions of the UNSC.

It is critical that  peace support operations are brought to a successful comple-
tion within a shortest possible time-frame and the political and administrative
authority be fully transferred to local institutions and authorities. This is only pos-
sible by describing a ‘final’ state which must be determined at the beginning, an
‘exit strategy’ which will be applied once this stage is reached, and contingency
planning. Otherwise, peace support mission, no matter which character it has, re-
mains in limbo and the chances of success decreases as time passes, while risks
mount.

UN Force Commander is under Special Representative’s command and is pri-
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marily responsible to him/her. He/she performs tasks given directly or derived
from the situation, i.e. the prevailing circumstances, in conformity with the
UNSC-given mandate and the strategy set out. However, in practice, Force Com-
mander always has direct access to the Secretary General and can meet him/her as
necessary. In addition to many strings attached by national authorities, there are
inevitable conflicts of interest between the troop-contributing nations, Special
Representative, Force Commander and commanding officers of national contin-
gents, which should be balanced by common sense and professionalism. To reduce
them to a minimum, special attention should be paid to a fair distribution of staff
posts between contributing nations, and to consultation, liasion and routine co-
ordination in planning and decision-making processes.

All peacekeepers, civilian and military alike, have an obligation to become in-
timately familiar with the concept of human rights, and to absolutely and sincerely
honour them in practice. This responsibility also includes the duty to oppose local
officials’ attitudes and practices in violation of human rights, and to take decisive
and resolute action. Allegations of human rights violations and incidents must be
thoroughly investigated, documented and administrative and legal mechanisms
should be run effectively. In conflict zones, traditional moral values   and social
control, even government institutions enforcing law and order are weakened, so-
metimes completely disappear. Peacekeeping forces have to take necessary mea-
sures to deal with these problems and particularly for the protection of vulnerable
groups such as women, children, sick and elderly.

In peace support missions, an absolute impartiality and maintaining an equal
distance to all parties is of critical importance. Impartiality must be displayed in
various ways such as fair distribution of humanitarian aid, effective supervision
of elections, discipline in performing duties, maintaining a ‘respectful’ attitude
and behavior in public relations, refraining from the use of force/fire power beyond
the extent absolutely required for the performance of duties, assisting in civil af-
fairs. Impartiality does not necessarily mean inactivity or passivity and remaining
unresponsive to certain actions of the conflicting parties in violation of the
UNSCR mandate. In this context, deciding the appropriate set of rules of engage-
ment, their timely enforcement, and revision or modification as circumstances
change, are critical.

Each country participates in an operation in order to further its national inte-
rests, and this is naturally the way it should be.. Since these ‘interests’ may not al-
ways be clearly visible to all involved, interagency coordination and sharing of a
‘vision’ is essential. Political decisions taken at government level should shed light
to political aims, military objectives and planning from strategic down to tactical
level, and the code of conduct, principles and aims should be shared with personnel
down to individual soldier, on a need-to-know basis.
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