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Amaç:
Bu bilgi notu okuyucuya, “Güvenli Bölgeler” hakkında bilgi
sunmak maksadıyla hazırlanmıştır.

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):
MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk
analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli
bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin

ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.
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Korunmuş Bölgeler Yönetici Özeti
Tampon Bölge (Buffer Zone)-Ara Bölge (Zone of Separation):
Tampon

bölge/ara

tarafından

bölge

yetkilendirilmiş

BM

Şekil 1. Tampon/Ara Bölge

barışı

Ateşkes Hattı

koruma kuvveti tarafından kontrol
edilen,

çatışan

tarafların

içinde

bulunmadığı sınırları belli bir alandır.
"Tampon
devlet

bölge"

içindeki

terimi

ARA BÖLGE Komşu ülkeler arasında
Ateşkes Hattı
Mütareke Hattı

Buluşma
Noktası

genellikle

çatışmalarda,

Buluşma
Noktası

Koordinasyon
Noktası

"ara

bölge" terimi ise Devletler arasındaki
çatışmalarda kullanılır.
Geçici Sınır
Ateşkes Hattı

Ateşkes Hattı
TAMPON BÖLGE

Aynı ülke içinde

Askersizleştirilmiş/Silahsızlandırılmış Bölgeler (Demilitarised Zones):
Askersizleştirilmiş
bölge
normal
Şekil 2. Kuzey-Güney Kore Arasındaki Hat
olarak sadece çatışan tarafın askerî
unsurlarının değil barışı koruma
Kuzey Kore
Askerî Sınır Hattı
kuvvetinin de bulunmadığı alandır.
Barışı
koruma
kuvveti
veya
Askersizleştirilmiş Bölge
gözlemciler bu bölgeyi devriye ve
gözlem
noktalarından
gözlemek
suretiyle kontrol ederler.
38. Paralel

Güney Kore
Tek taraflı Olarak İlan Edilen Tampon/Ara Bölgeler:
Devletlerin devlet dışı aktörlerle
mücadelelerinde tek taraflı olarak ilan Şekil 3. Gazze’de İlan Edilen Tampon/Ara Bölge
edilen güvenlikli bölgelerdir.

Gazze
Erez

(Merkez)

Gazze

Şecaiya

(Merkez)

Gazze

Gazze
Deyr el Bala
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Güvenli Bölgeler (Safe Zones):
Güvenli
bölgeler,
genel
anlamıyla sivil halkı çatışan
taraflardan veya bir devletin
baskı, şiddet ve insan hakları
ihlallerinden korumak ve
insani yardım sağlamak için
emniyet altına alınan geniş
coğrafi alanları tanımlamak
için kullanılmaktadır.

Şekil 4. Kuzey Irak’ta Güvenli Bölge

SİLOPİ

DARKAR AJAM
BATUFA
ZAHO

AMADİYE

DOHUK

ATRUŞ

Güvenli Sığınaklar (Safe Havens):
Şekil 5. Güvenli Sığınak ve Güvenli Bölge
Güvenli sığınak, savaşan unsurlar
veya hükûmet kuvvetleri ile siviller
Güvenli Sığınak
arasındaki sınırlar açıkça belli
olmadığında, coğrafi, siyasi ve
İnsani Yardım
demografik bölünme çizgisi tespit
Koridorları
Güvenli Bölge
edilemediğinde veya bu tür hatlar
teorik olarak tespit edilse bile
uygulamaya
geçirilemediğinde
gündeme gelen bir seçenektir.
Güvenli sığınaklar ülkenin iç
kesimlerinde tesis edilir. İnsani
yardımların ulaştırılması için bu
bölgelerin bir kara sınırına, hava
alanına veya deniz limanına bağlanması gerekir. Bu bağlantı hatları ise “insani yardım
koridorları (Humanitarian Aid Corridors)" olarak adlandırılır.
Uçuşa Yasak Bölge (No Fly Zone):

Şekil 6. Irak’ta Uçuşa Yasak Bölge

Uçuşa yasak bölge, yerdeki coğrafi
noktalarla belirlenen ve havaya doğru
sınırsız yüksekliğe uzanan; içerisinde

Uçuşa Yasak Bölge
36. Paralel

uçuşları yasaklayan bir alandır. Uçuşa
yasak bölgeler, üzerinde herhangi bir
hava

aracının

uçmasının

yasak

32. Paralel
Uçuşa Yasak Bölge

olduğu bölgedir. Bu tür bölgeler
havada

askerden

arındırılmış/

silahsızlandırılmış bölge gibidir.
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Korunmuş Bölgeler: Tampon/Ara Bölge, Askersizleştirilmiş/Silahsızlandırılmış
Bölge, Güvenli Bölge/Sığınak, Uçuşa Yasak Bölge, İnsani Yardım Koridorları
Kavramları
1. Giriş
Suriye iç savaşının yarattığı "mağdur kitle
hareketliliği"123 IŞİD’e karşı devam eden ve
önümüzdeki

dönemde

kapsamı

genişleyecek

operasyonlar nedeniyle yeni bir ivme ve boyut
kazanma eğilimindedir.

Bu kapsamda, 21-26

Eylül tarihleri arasında, Türkiye’ye Suriye’nin
kuzeyinden 150.000 civarında sığınmacı akını
gerçekleşmiştir. Harekâtın seyrine göre bu sayının
400.000’e

ulaşabileceği

tahmin

edilmektedir.

Önceki sığınmacılarla birlikte bu sayının iki

Resmi rakamlara göre, Ocak 2014 itibariyle,
Lübnan’da yaklaşık 869.000, Ürdün’de
600.000, Türkiye’de 582.000, Irak’ta 213.000
ve Mısır’da 132.000’den fazla olmak üzere,
bölgede 2,3 milyon kayıtlı Suriyeli sığınmacı
2
bulunmaktadır. Bu sayı, Mayıs 2014'te 3
3
milyon'a ulaşmıştır.
Hükümetler gerçek rakamların çok daha
fazla olabileceğini tahmin etmektedirler.
Türkiye’de 1,2-1,5 milyon arası sığınmacı
olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, Suriye
içinde tahmini olarak toplam 6,5 milyon
yerinden edilmiş insan bulunmaktadır.

milyona yaklaşabileceği değerlendirilmektedir.
Suriye iç savaşının başından itibaren sivil kayıpların ve mağdur kitle hareketliliğinin
azaltılması için uluslararası toplumu harekete geçirmeye çalışan Türkiye, bu konuda
yeterince başarılı olamamıştır.
Türkiye bu insani maliyeti en aza indirmek, sığınmacı yükünü hafifletmek, güvenlik
risklerini azaltmak, bölgesinde yüklendiği tarihi ve komşu Suriye halkına karşı olan ahlaki
sorumluluklarını yerine getirebilmek için çıkış yolları aramaktadır.
Bu ortamda, insani amaçlı müdahale çerçevesinde “tampon/ara bölge” ve “güvenli
bölge” uygulaması basın yayın organlarınca sıklıkla seslendirilmiş ancak bu terimlerin ne
ifade ettiği; işlev, kapsam, hukuki dayanağı, fayda ve sakıncaları, akademik alanda yeterince
tartışılamamıştır. Gerçekte bu kavramların her biri karşı karşıya kalınan krizin siyasi, coğrafi,
askerî, kültürel, demografik ve insani boyutlarına, müdahaleye karar verenlerin amaç, niyet,
çıkar ve kapasitelerine bağlı olarak değer ifade etmekte ve uygulama alanı bulmaktadır.
Suriye iç savaşı ve IŞİD dinamiğinden kaynaklanan sivil hareketliliğin, bu zamana
kadar alınan tedbirler dışında bir uygulamayla yönetilmesi, -hatırladıklarımızla sınırlı- 19901996 Kuzey Irak uygulamalarından edinilen tecrübeden daha fazlasını gerektirmektedir.

1 "Mağdur kitle hareketliliği" terimi, mülteci, sığınmacı ve ülke içinde yerlerinden edilenlerin tamamını kapsayan
bir kavram olarak MSE tarafından geliştirilmiştir.
2 DİB (T.C. Dış İşleri Bakanlığı), "Suriyeli Sığınmacılara Evsahipliği yapan Başlıca Ülkelerin Bakanları Arasında
Koordinasyon Toplantısında Kabul Edilen Urfa Deklarasyonu", 17 Ocak 2014. http://www.mfa.gov.tr/suriyelisiginmacilara-evsahipligi-yapan-baslica-ulkelerin-bakanlari-arasinda--koordinasyon-toplantisinda-kabul-edilenurfa-dekl.tr.mfa
3 DİB, "Dışişleri Bakanı Davutoğlu 'Suriye'de son 10 yılın en yıkıcı insanlık felaketini yaşıyoruz'”, 4 Mayıs 2014.
http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-davutoglu-_suriye_de-son-10-yilin-en-yikici-insanlik-felaketiniyasiyoruz.tr.mfa
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Bu bilgi notunda, ana kavram olan "korunmuş bölge (Protected area)“ tanımlaması
altında yer alan terimlerin doğru bir zemine oturtulması amaçlanmıştır.
2. Yasallık ve Meşruiyet
Yasallık ve meşruiyet perspektifinden bakıldığında, egemen bir devletin ülkesinde
(kara, hava ve deniz) korunmuş bölgelerin oluşturulması, uluslararası hukukun "karışma
(müdahale)"4 ana başlığı altında değerlendirilmelidir.
a. Uluslararası Hukuk Bakımından "Korunmuş Bölge" ve "Karışma" Kavramları
BM Antlaşmasının 2/7 md.'sine göre bir
devletin ulusal yetkisi kapsamına giren bir
sorunun tartışılması bile karışmadır ve yasaktır.

5

Bu durum, BM Antlaşmasının kurucu metnindeki
tek istisnasını, metnin 7. bölümünde (Barışın
Tehdidi, Bozulması ve Saldırı Eylemi Durumunda
Alınacak Önlemler) yer alan ve BM Güvenlik
Konseyi tarafından harekete geçirilebilen zorlayıcı
önlemler

kapsamında

alınan

BM Antlaşması (md. 2, fıkra 7)
İşbu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş
Milletlere herhangi bir devletin kendi iç yetki
alanına giren konulara müdahale yetkisi
vermediği gibi üyeleri de bu türden konuları
işbu Antlaşma uyarınca bir çözüme
bağlamaya zorlayamaz; ancak, bu ilke VII.
Bölümde
öngörülmüş
olan
zorlayıcı
önlemlerin uygulanmasını hiçbir biçimde
engellemez.

kararlar

oluşturmaktadır. Devletler ve uluslararası kuruluşlar, BM Güvenlik konseyinin bu
kapsamdaki; kuvvet kullanmayı içermeyen kararlarına uymak (md. 41) ve kuvvet
kullanımını içeren kararlarına destek ve kuvvet sağlamakla (md. 43) yükümlüdürler. Özetle
karışmanın tartışmasız yasal dayanağını BM Güvenlik Konseyinin kararları oluşturur.
Ancak karışmaya daha esnek bakan yaklaşımlar da mevcuttur. Kıta Avrupası
hukukçularının aksine, Anglosakson hukuk anlayışının "yaşamın ihtiyaçlarının hukuku da
şekillendirdiği" ana fikrini benimseyen bu yaklaşımın, başta ABD, İngiltere ve müttefikleri
olmak üzere özellikle revizyonist politikaları tercih eden devletler tarafından benimsendiği
görülmektedir. Bu noktada hukuksal tartışmalara girmeden, -güvenli bölge ihdasını da
içeren- karışma uygulamalarının, aşağıda sunulan durumlarda meşruiyet kazandığı
yönünde göz ardı edilemeyecek ölçüde kabul gördüğünü ancak bir o kadar da hukuka aykırı
müdahaleler için gerekçe gösterildiğini belirtmekle yetiniyoruz. Bu haller:
(1)

Başka bir devletin ülkesinde bulunan vatandaşların ve (anlaşmalarla)

tanınmış egemenlik haklarının korunması mecburiyeti: Karışma eyleminin kapsamı,
süresi, sınırları, amaca uygunluğu, zarureti, son ve tek çare olup olmadığı, aciliyeti,

4 En geniş anlamıyla karışma, bir devletin ulusal yetkisine giren bir konunun tartışılmasını, görüşülmesini,
incelenmesini, araştırılmasını ve bu konular üzerinde tavsiyelerde bulunulmasını kapsamaktadır. J.r. Vincent,
Nonintervention and International Order, New Jersey, Princeton University Press, 1974 s.3.
5 Funda Keskin, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş Milletler, Ankara:
Mülkiyeliler Birliği Vakfı Y. 1998, s. 103.
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hayatiyeti, dolaylı etkileri ve ülke devletinin tehdidi önleme/bertaraf edebilme istek ve
kabiliyetinin ölçüsü6 nispetinde kabul gören bir karışma sebebidir.
(2)

Kendi

geleceğini

belirleme

(self-determinasyon)

hakkının

korunması:

Uluslararası hukukun tanımladığı sınırlar çerçevesinde bu hakkı kullanan halkların;
sömürgeci, yabancı veya ırkçı devletlere karşı mücadelelerinde karışma, kabul edilebilir
görülmektedir.
Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Çerçevesi
Bu hak, BM Antlaşmasının I. (Amaçlar ve İlkeler) (md. 1, fıkra 2) ve IX. (Uluslararası Ekonomik
ve Sosyal İşbirliği) (md. 55) bölümlerinde açıkça tanımıştır.
Bu hakkın sınırlarını ise;
 BM Antlaşmasının, özerk olmayan ve vesayet rejimi altında olan ülke halklarının
kendilerini yönetmelerini ve özgürlüklerine kavuşmalarını amaç sayan; XI. (Kendi Kendini
Yönetemeyen Ülkelere İlişkin Bildirge) (md. 75) ve XII. (Uluslararası Vesayet Rejimi) (md. 76)
bölümleri,
 Sömürge ülkeleri ve halklarını sömürgeci devletin egemenliği dışında uluslararası bir
statüye taşıyan; BM Genel Kurulunun, 14 Aralık 1960 tarih ve 1514 (XV) sayılı kararı ile kabul
edilen "Sömürge Ülkelere ve Halklarına Bağımsızlık Tanıyan Bildiri"si,
 Yabancı yönetimler altında olan halkların kendi geleceğini belirleme hakkına müdahaleyi
BM Antlaşmasına ihlal sayan ve bu eylemde bulunulmasını uluslararası bir konuma taşıyan;
BM Genel Kurulunun, 30 Kasım 1966 tarih, "Halkların Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına ve
Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Veya [Kuvvet] Tehdidinde Bulunulmasının
Yasaklanmasına Sıkı Şekilde Riayet Edilmesi" konu ve 2160 (XXI) sayılı kararı,
 Sömürgeci, yabancı veya ırkçı rejimlere karşı çatışanlara savaşçı statüsü vermek suretiyle
bahsi geçen yönetimlere karşı mücadeleyi meşru kılan; 1949 Cenevre Sözleşmeleri'ne ek
1977 Protokolleri'nin ortak 1. maddeleri,
 Ayrımcılık yapmaksızın halkının tamamını temsil eden bir devlete karşı bu hakkın
kullanılamayacağını tespit eden; BM Genel Kurulunun, 21 Ekim 1970 tarih ve 2625 (XXV)
sayılı, "BM Antlaşmasına Uygun Olarak Devletler Arasında İşbirliğine ve Dostça İlişkilere Dair
Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirisi"ne dayanarak hazırlanan ve İnsan Hakları Dünya
Konferansında kabul edilen, 25 Haziran 1993 tarih ve A/CONF.157/24 sayılı "Viyana Bildirisi ve
Eylem Programı" belirlemektedir.

(3)

Egemen bir devletin rızası üzerine karışma: Bu kapsamdaki karışmanın en

yaygın uygulama alanları: a) Egemen devletin çağrısına uyulması veya b) Bir anlaşmanın
yükümlülüğünün yerine getirilmesi halleridir.
(a)

Egemen devletin çağrısına uyulması Devletlerin iç yetki alanlarına giren

(egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık) karar ve tercihleri, iç hukukları kapsamında
olduğundan, BM hukuku tarafından da korunmuş olup (md. 2, fıkra 7), uluslararası barış ve
güvenliğe tehdit yaratmadığı veya uluslararası ceza hukukuna konu olan eylemleri
kapsamadığı sürece, meşru kabul edilmektedir. Bu nedenle, temel haklarının tehdit altında
olduğunu değerlendiren bir devletin; asayişin teminine, hukukunu korumaya veya yeniden
tesis etmeye yönelik olarak, dış yardımı da kapsayan tasarrufları; uluslararası hukuka aykırı
karışma kapsamında değerlendirilemez.

6 Jennings ve Watts (Edt.), Oppenheim's Intarnational Law, Longman, 1992, s. 442.
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(b)

Bir anlaşmanın yükümlülüğünün yerine getirilmesi: BM Antlaşmasının

hükümlerini ihlal etmeyen meşru antlaşmalardan güç alarak, bir devletin, barışı, güvenliği,
istikrarı, temel insan haklarını korumaya yönelik olarak rıza gösteren devletin ülkesinde icra
ettiği karışma eylemleri de uluslararası hukuka aykırı sayılmamaktadır.
Bir devletin meşru müdafaa hakkını BM Antlaşması'nın 51. maddesi gereği kolektif olarak
kullanılması bazı görüşlere göre karışma kapsamında değerlendirilmektedir. Bu hususun
meşru müdafaa çerçevesinde ele alınması kategorik bakımdan daha uygun olacaktır.
(4)

İnsani yardım sağlanması: Önceki statülerine -savaşan, isyancı, sivil, asker vb.-

bakılmaksızın çatışma/savaş dışı kalanlara insani yardım, en fazla genel kabul gören karışma
biçimidir. Esasen tartışmalı olan, gerek çatışma hukukunun gerekse insani hukukun
yükümlülükleri arasında yer alan bu kapsamdaki (yiyecek, giyecek, ilaç temini ve diğer
insani yardımı içeren destek) faaliyetlerin karışma sayılmasıdır. Nitekim içtihatta da insani
yardım meşru bir karışma biçimi olarak görülmektedir.7
(5)

İnsancıl Nedenlerle Karışma: Geniş çaplı insan hakları ihlallerini önlemek

maksadıyla yapılan karışmadır.8 İdeal olanı, soykırım suçu ve insanlığa karşı işlenen suçlar
gibi uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit saptamasının BM Güvenlik Konseyince
yapılması,

karışmanın

da

bu

kapsamda

alınan

yaptırım

kararları

çerçevesinde

uygulanmasıdır. İnsancıl müdahale gerekçesiyle, BM sistemi dışında gerçekleştirilen
karışmaların meşruiyeti büyük ölçüde tartışmalıdır. Diğer taraftan, BM sistemi dâhilinde de
olsa, bu maksatla yapılan müdahalelerde, harekâta gerekçe oluşturan eylemlerin
sonlandırılmasıyla sınırlı kalınamadığı görülmüştür.
b. İç Hukuk Bakımından "Korunmuş Bölge" ve "Karışma" Kavramları
İç hukukta, başka bir devletin ülkesinde korunmuş bölge tesisine yönelik uygulamalar,
doğrudan ve açık bir şekilde T.C. Anayasası'nın 92. maddesi kapsamına girmektedir.

F. Savaş hali ilânı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme
MADDE 92- Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin
taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği
haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı
kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya
uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz
olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

7 Uluslararası Adalet Divanı'nın, "Nikaragua İçinde ve Nikaragua'ya Karşı Askerî ve Yarı Askerî Faaliyetlere
İlişkin Dava (ABD'ye karşı Nikaragua)"nın 27 Haziran 1986 tarihli kararı bu durumu teyit etmektedir. Bkz.
International Court of Justice Reports, 1986, s. 124-125. http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf
8 Ian Bronlie, "Humanitarian Intarvention", Law and Civil War in the Modern World, J.N. Moore (Edt.), s. 217
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3. "Korunmuş Bölge" Kavramı İçinde Yer Alan Tanımlamalar
Yukarıda da belirtildiği üzere, çatışmayı sonlandırma, sivilleri korumak ve insani
yardım, insancıl karışma vb. karışma faaliyetlerini icra etmek maksadıyla tesis edilen
bölgeleri tanımlamak için “korunmuş bölge” (Protected area) terimi şemsiye kavram olarak
kullanılmaktadır. Korunmuş bölge geçmişte uygulandığı ortamlara da bağlı olarak farklı
isimler almıştır. Bu kapsamda, "tampon/ara bölge", "güvenli bölge", "güvenli sığınak", "insani
yardım bölgesi" ve "askersizleştirilmiş bölge" terimleri sıklıkla birbiriyle karıştırılarak
kullanılmıştır.
a. Tampon Bölge (Buffer Zone)-Ara Bölge (Zone of Separation)
Tampon bölge/ara bölge BM tarafından yetkilendirilmiş barışı koruma kuvveti
tarafından kontrol edilen, çatışan tarafların içinde bulunmadığı sınırları belli bir alandır.
Çatışan tarafları birbirinden ayırmak için tesis edilir ve çatışmanın yeniden başlama riskini
azaltır.9 Tampon/ara bölge, barışı koruma kuvveti tarafından kontrol altında tutulan alan
olarak tanımlanmaktadır.10
"Tampon bölge" terimi genellikle devlet içindeki çatışmalarda kullanılır. Bu terim,
devlet içindeki çatışmada nispeten zayıf kapasiteye sahip olan taraflar arasında barışı
koruma kuvvetinin tampon oluşturabileceğini çağrıştırır.
Devletler arasındaki çatışmalarda tampon bölge terimi yerine "ara bölge" kullanımı
tercih edilmektedir.11 Ara bölge, devletler arasındaki çatışmalarda iki tarafın barışı koruma
kuvvetiyle zorla ayrılması pratikte mümkün olmadığından, tarafların rızasını ifade eden ve
zorlama içeremeyen bir terim olarak öne çıkar. Bu bölge, "tarafsız bölge" ya da "insansız
bölge (No Man’s Land)" olarak da adlandırılır.
Kavramsal olarak bu farklılığı açıkladıktan sonra çalışmanın bundan sonraki
bölümlerinde okuyucuda algı karışıklığına neden olmamak için iki kavram bir arada
kullanılacak ve aralarında fark ihmal edilecektir.
Tampon/ara bölge tesisinde çatışan tarafların rızasının olması ve ateşkes ilan edilmesi
önemli bir kuraldır. Bölgede uluslararası hukuk gereği egemen olan devlet, çatışan
olmadığında onun rızasının alınması ise ön koşuldur. Bu durumda görevlendirilen kuvvet,
barışı koruma kuvveti olarak tampon/ara bölgeyi tesis eder.
Çatışan taraflar arasında rıza olmadığında tampon/ara bölge tesisinde kuvvetin barışı
koruma değil, barışı zorlama kuvveti olarak teşkil edilmesi gerekir. Barış koruma ve barışı
zorlamanın dışında BM unsurları çatışmanın başlamasını ve tırmanmasını önleyici kuvvet
olarak da görevlendirilebilir. Bölgenin tamamında adı geçen barış kuvvetinin; amaç, bölge

9 NATO AJP-3.4.1 Peace Support Operations, JULY 2001, s. Gloassary-1
10 FM 100-23 Peace Operations, US Army Field Manual, Washington DC, 1994. s.102.
11 NATO ATP-3.4.1.1 Peace Support Operations Techniques and Procedures, August 2011. s.IV-11.
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özellikleri, zaman, tarafların kuvvetleri, çatışan tarafların silahlarının menzilleri ve çatışma
kuralları ile tespit edilmiş tampon/ara bölge parametrelerini temin etmesi gerekmektedir.
Geçici sınır anlamına gelen "mütareke hattı (demarcation line)" ilke olarak tampon/ara
bölgenin ortasından geçen hattır. Tampon/ara bölgenin dış sınırlarını belirleyen hat, bu
hatların her iki tarafında belirlenen ileri sınırlar arasında kalan bölgedir.
Tampon/ara bölgede kuvvetlerin birbirinden ayrılması "ateşkes hattı (Cease-Fire Line)"
ile olur. Ateşkes hattı çatışan tarafların her biri için kendi ileri unsurlarının bulunacağı
öndeki noktaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan hattır. Ateşkes anlaşmasında tespit edilir.
Bu hat üzerinde bulunacak kuvvetlerin miktarları da belirlenir. Hattın koordinatları barışı
koruma kuvvetine verilir.12
Tampon/ara bölgenin derinliği görüş mesafesi veya görerek atış yapan hafif piyade
silahlarının menzilleri temel alınarak belirlenebilir. Görüş mesafesi genellikle tercih edilir. Bu
taraflar içindeki kontrol dışı davranışlar sonucu ateşkes ihlallerine tedbir olabilir.
Tampon/ara bölge, yerleşim yerleri, çiftlik ve tarım arazileri gibi varlıkları içerebilir. Bu
durumda bu yerlerin emniyetinin sağlanması gerekir. Bölge ve üstündeki hava sahası
kontrol edenin dışında tüm tarafların girişine kapatılır. Denizde de bu tür bölgeler
oluşturulabilir.
Tampon/ara bölgenin denetimi için tesis edilmesi gereken kontrol ve buluşma
noktaları, ateş kes hatlarının ötesinde teşkil edilir. Bu bölgedeki tarafların silah, personel ve
faaliyetleri belirlenir ve sınırlanır. Silahlar için çap ve sayı sınırlaması, personel için mevcut
sınırlaması konabilir. Sınırlamalar belli dönem ve saatlere özgün ya da sürekli olabilir (Şelil
1.).

Şekil 1. Tampon/Ara Bölge
ARA BÖLGE Komşu ülkeler arasında
Ateşkes Hattı
Ateşkes Hattı
Mütareke Hattı

Buluşma
Noktası

Buluşma
Noktası

Koordinasyon
Noktası

Geçici Sınır
Ateşkes Hattı

Ateşkes Hattı
TAMPON BÖLGE Aynı ülke içinde

12 A.g.e. s.IV-10.
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b. Askersizleştirilmiş/Silahsızlandırılmış Bölgeler (Demilitarised Zones)
Tampon/ara

bölge

ile

sık

karıştırılan

bir

diğer

kavram

askersizleştirilmiş/

silahsızlandırılmış bölgedir. Askersizleştirilmiş bölge normal olarak sadece çatışan tarafın
askerî unsurlarının değil barışı koruma kuvvetinin de bulunmadığı alandır. Barışı koruma
kuvveti veya gözlemciler bu bölgeyi devriye ve gözlem noktalarından gözlemek suretiyle
kontrol ederler. Bu bölgeler çatışan taraflar için yüksek askerî değere sahiptir. İçerisine
herhangi bir taraftan kuvvet sokulduğunda diğer taraf yüksek seviyeli bir tehdit algılar.13
Askersizleştirilmiş bölgeler sadece tampon/ara bölgede değil müteakip bölümlerde
açıklanan güvenli bölge ya da belirli yerleşim yerlerinde de ilan edilebilir. Tampon/ara veya
güvenli bölgenin tamamı veya bir kısmı askersizleştirilmiş/silahsızlandırılmış bölge ilan
edilebilir. Bununla birlikte bölge bir tarafın egemenliği altındadır. Bu tarafın bölgedeki
yönetim yetkileri ortadan kalmaz. Bu yetkiler barışı koruma kuvveti tarafından da
devralınamaz. Dolayısıyla egemen devletin yargı, polis ve zabıta dâhil olmak üzere yönetim
işlevlerini yerine getirmesi için düzenleme yapılması gerekir.
Bu bölgelerin tam sınırları genellikle ateşkes anlaşmasında belirlenemez, barışı koruma
kuvveti tarafından, ortak bir komisyonla birlikte tespiti gerekebilir. Tampon/ara bölge
sınırlarının arazide işaretlenmesi ve tercihen dikenli tellerle ayrılması gerekir. Ancak bu
konuda tüm tarafların yaklaşımları ile ulusal ve uluslararası kamuoyunun tepkileri dikkate
alınmalıdır. 14

Şekil 2. Kuzey-Güney Kore Arasındaki Hat

Kuzey Kore

Askerî Sınır Hattı

Askersizleştirilmiş Bölge

38. Paralel

Güney Kore

13 FM 100-23 Peace Operations, US Army Field Manual, Washington DC, 1994. s.105.
14 NATO ATP-3.4.1.1 Peace Support Operations Techniques and Procedures, August 2011. s.IV-10:12
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BM’nin ilk tampon/ara bölge uygulaması Kore’dedir. İki Kore devleti arasında hala bir
ara bölge ve askersizleştirilmiş alan bulunmaktadır (Şekil 2.). Kıbrıs’ta iki devlet arasındaki
tampon/ara bölge de klasik bir örnektir. Keşmir’de Hindistan ve Pakistan arasında, Golan’da
Suriye ve İsrail arasında ara bölgeler devam eden diğer örneklerdir. Ayrıca geçmişte Bosna
Hersek, mevcut durumda Kongo, Liberya ve Fildişi sahillerinde devlet içinde çatışan
tarafları ayıran tampon/ara bölgeler örnek verilebilir.
c. Tek taraflı Olarak İlan Edilen Tampon/Ara Bölgeler
Devletlerin devlet dışı aktörlerle mücadelelerinde tek taraflı olarak ilan edilen
tampon/ara bölgeler bulunmaktadır. Bu tür tampon/ara bölgelerin ilanı iç hukukun alanına
girdiğinden uluslararası hukuk açısından yasal dayanağı bulunmamaktadır. Ancak
meşruiyeti, ilan eden tarafın gerekçelerine, ulusal ve bölgesel kamuoylarının algılarına,
bölgesel ve küresel siyasetin durumuna ve ilan eden tarafın kapasitesine göre değişmektedir.
Bu tür tampon/ara bölge uygulamalarında karşı taraftan saldırı yapıldığı, saldırı için
toprakların kullanıldığı, saldırganların saklandığı ya da üstlendiği ve egemen devletin
kontrol boşluğu iddiaları yer alır. İddiaların tamamı doğru olsa bile egemen devlet rızası ve
BMGK kararı olmaksızın tampon/ara bölge uygulaması yasal temelden yoksun kalır.
Egemen devletin izni ile yardım kapsamında tesis edilecek bir tampon/ara bölgenin ise
yukarıdaki meşruiyet zafiyetini ortadan kaldırdığı kabul edilmektedir.
Son günlerde İsrail tarafından Gazze’de ilan edilen tampon/ara bölge 15 uluslararası
yasallık ve meşruiyet taşımamasına rağmen, İsrail’in kapasitesi ile bölgesel ve uluslararası
siyasetin mevcut durumu nedeniyle hayata geçmektedir (Şekil 3.).
Şekil 3. Gazze’de İlan Edilen Tampon/Ara Bölge

Gazze
Erez

(Merkez)

Gazze

Şecaiya

(Merkez)

Gazze

Gazze
Deyr el Bala
Han Yunus

MISIR

İSRAİL
İsrail Tampon Bölgesi
(3 km.)
Sınır Geçiş Noktası

Refah
Kerem

15 “Israeli buffer zone tightens Gaza chokehold”, Aljazeera, 01 August 2014,
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/israeli-buffer-zone-tightens-gaza-chokehold20148183650108236.html
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ç. Güvenli Bölgeler (Safe Zones)
Güvenli bölgeler, genel anlamıyla sivil halkı çatışan taraflardan veya bir devletin baskı,
şiddet ve insan hakları ihlallerinden korumak ve insani yardım sağlamak için emniyet altına
alınan geniş coğrafi alanları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bölgeler genellikle
uluslararası sınırlara yakın yerlerde veya ayrım hatları olarak kullanılabilecek diğer coğrafi,
politik ve demografik bölümlerde tesis edilebilir. Tesis edilen güvenli bölgenin kordon altına
alınması, çatışanların veya saldırganların girişinin engellenmesi için askerî unsurların
görevlendirmesi gerekir. Güvenli bölgeler, konuyla ilgili uluslararası yazında “girilmez” (nogo), “trafiğe yasaklanmış” (no-drive) ve “can güvenliği emniyeti sağlanmış” (no-kill) olarak da
adlandırılmaktadır.16
Bu tür bölgeler tesis edildiğinde yeterli askerî ve ekonomik kapasite tahsis edilmezse
ağır insani bedeller ödenebilmektedir.
1991 Körfez Savaşı sonrası Iraklı Kürtlerin Türkiye ve İran sınırlarına yığılması ile
Irak’ta 36. paralelin kuzeyini kapsayacak şekilde güvenli bölge oluşturulmuştur. Kuzey Irak
güvenli bölgesi Irak askerî birliklerinin kara ve hava unsurlarına kapatılmış, İncirlik’te
konuşlanan hava unsurları ile bölge içindeki nispeten küçük kara unsurları tarafından
kontrol edilmiştir. On yıl devam eden ve “Çekiç Güç (Huzuru Sağlama Harekâtı-Operation
Provide Comfort)” olarak da adlandırılan harekât önemli düzeyde kara ve hava gücü tahsisini
gerektirmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Kuzey Irak’ta Güvenli Bölge

SİLOPİ

DARKAR AJAM
BATUFA
ZAHO

AMADİYE

DOHUK

ATRUŞ

16 Brian T. Haggerty , “Safe Havens in Syria: Missions and Requirements for an Air Campaign”, MIT SSP
Working Paper, July 2012, s.12.
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d. Güvenli Sığınaklar (Safe Havens)
Güvenli bölgelerle ilgili diğer bir kavram ise Türkçeye “güvenli sığınak” olarak
çevrilebilecek “safe havens”dir. Güvenli sığınak, savaşan unsurlar veya hükûmet kuvvetleri
ile siviller arasındaki sınırlar açıkça belli olmadığında, coğrafi, siyasi ve demografik bölünme
çizgisi tespit edilemediğinde veya bu tür hatlar teorik olarak tespit edilse bile uygulamaya
geçirilemediğinde gündeme gelen bir seçenektir.17 Güvenli sığınakların amacı, krize maruz
kalan ülke içinde siviller için korunaklı nispeten küçük bölgeler oluşturmak, bu bölgelere
çatışan tarafların girmesini ve saldırıda bulunmasını engellemektir. Bu bölgeler, hem
içindekiler hem de yakın çevrede bulunan siviller için sığınak olur.
Güvenli bölgeler ile güvenli sığınaklar arasında bazı farklar vardır. Güvenli sığınaklar
güvenli bölgeler gibi sınırlar boyunca veya sınıra yakın bölgelerde değil ülkenin iç
kesimlerinde tesis edilir. İnsani yardımların ulaştırılması için bu bölgelerin bir kara sınırına,
hava alanına veya deniz limanına bağlanması gerekir. Bu bağlantı hatları ise “insani yardım
koridorları (Humanitarian Aid Corridors)" olarak adlandırılır. İnsani yardım koridorları,
karadan, havadan ve denizden olabileceği gibi müşterek koridorlar da tesis edilebilir (Şekil
5.).

Şekil 5. Güvenli Sığınak ve Güvenli Bölge
Güvenli Sığınak

İnsani Yardım
Koridorları

Güvenli Bölge

1990’larda Bosna’daki iç savaş sırasında BM kararıyla altı bölgede güvenli sığınaklar
tesis edilmiştir. Başlangıçta BM kuvveti yetersiz ve NATO hava desteği az olduğu için bu
bölgeler savunulamamış ve katliamlar önlenememiştir. Sırplar Saraybosna’yı uzun süre
kuşatma altında tutmuştur.18 NATO’nun 1995 Ağustos-Eylül aylarındaki ağır bombardımanı
17 Brian T. Haggerty , “Safe Havens in Syria: Missions and Requirements for an Air Campaign”, MIT SSP
Working Paper, July 2012, s.12.
18 NATO Handbook, Brussels, Belgium: NATO Office of Information and Press, 2001.
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ile kuşatma kaldırılabilmiştir. Bosna’da yetersiz kuvvet nedeniyle altı güvenli bölgenin ikisi
Sırpların kontrolüne girmiş ve Srebrenika’da 8.000 insan katledilmiştir.19
e. Uçuşa Yasak Bölge (No Fly Zone)
Bu çalışma kapsamında dikkate alınabilecek uçuşa yasak bölge tanımlaması
bulunmamakla birlikte, “Uçuşa yasak bölge, yerdeki coğrafi noktalarla belirlenen ve havaya
doğru sınırsız yüksekliğe uzanan; içerisinde izin verilmeyen uçuşları yasaklayan bir
alandır”20tanımı öne çıkmaktadır.
Daha basit bir ifadeyle üzerinde herhangi bir hava aracının uçmasının yasak olduğu
bölgedir. Bu tür bölgeler havada askerden arındırılmış/silahsızlandırılmış bölge gibidir.
Çatışan taraf(lar)ın askerî araçlarının bulunmasına izin verilmez. Çatışma kurallarına bağlı
olarak yaklaşan veya içeri giren uçaklar ikaz edilir, dışarı çıkmaya zorlanır veya vurulur.
Barış şartlarında da uçuşlardan etkilenen kritik önemdeki yerlerin korunması amacıyla da
ilan edilebilir. Çatışma ortamında; tampon/ara bölge, güvenli bölge, güvenli sığınak, insani
yardım koridoru ve askersizleştirilmiş/silahsızlandırılmış bölgenin üzerine ilan edilebileceği
gibi, bu bölgelerden bağımsız olarak tek başına bir tedbir olarak da ilan edilebilir.
Körfez Savaşı sonrası 1991-2003 yılları arasında BMGK’nin 688 nolu kararıyla Irak’ta
36. paralelin kuzeyi ve 32. paralelin güneyi Irak hava araçları için uçuşa yasak bölge ilan
edilmiştir (Şekil 6.).21

Şekil 6. Irak’ta Uçuşa Yasak Bölge

Uçuşa Yasak Bölge
36. Paralel

32. Paralel
Uçuşa Yasak Bölge

19 Mike Corder, “Srebrenica Genocide Trial to Restart,” Washington Post, August 20, 2006.
20 No-Fly Zones – in the Modern World”, UK Joint Services Command and Staff College Research Paper, 27 Mart
2012, s. 5.
http://www.airpowerstudies.org.uk/library/drps/No-fly_zones_in_modern_world_Cook.pdf
21 “Containment: The Iraqi No-Fly Zones”, BBC News. 29 Aralık 1998.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/crisis_in_the_gulf/forces_and_firepower/244364.stm
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Bosna’da ise 1993-1995 yıllarında BMGK’nin 781 no'lu kararı ile uçuşa yasak bölge ilan
edilmiştir.22 BMGK, Libya’da 17 Mart 2011’de 1973 sayılı karar ile uçuşa yasak bölge ilan
etmiştir.23
4. Çatışmaların Sonlandırılmasında Sivil Halk Kitlelerinin Korunmasında Uygulanan
Hareket Tarzları
Karışma ortamlarında sivillerin korunmasına yönelik olarak altı genel yöntem
bulunmaktadır:24
a. Geniş bir bölgede yeterli kuvvetle koruma sağlama (Kapsamlı müdahale): Bu
yöntem çatışmalardan etkilenen sivil halkın geniş bir bölgede dağınık olduğu ve barışı
koruma kuvvetine karşı çatışan taraflardan beklenen tehdidin düşük olduğu durumlarda
uygulanabilir. Yeterli kuvvet tahsisi ile geniş bir lojistik imkân ve kabiliyet gerektirir. Alanda
kurulacak tesislerin korunması kuvvet ihtiyacını artırır. Bu hareket tarzı uygulandığında
koşullara bağlı olmak üzere 5-10 yıl devamı gerekebilir.
b. Başlangıçta seçilmiş noktalara odaklanma ve tedricen tam koruma sağlama:
Etkilenen sivillerin belli bölgelerde toplandığı ve çatışan kuvvetlerin güçlü olduğu
durumlarda uygulanabilir. Uzun süreli bir harekât ve muharip kapasite gerektirir.
c. Sivillerli çatışanlardan ayırma, tampon bölge tesis etme: Siviller ve çatışan tarafların
ayrılmaya başladığı durumlarda uygulanabilir bir seçenektir. Tesisi için nispeten daha az
kuvvet gerektirir. Ancak kuvvetler çatışanlar arsında kalabilir, hatta büyük zayiatlar
verilebilir. Çatışan taraflara belli arazi kesimlerinin terk edilmesi nedeniyle güç kazanmaları
hatta otonom yapılar tesis etmeleri kolaylaşır. Bölünme ve parçalanmaya yol açabilir.
ç. Güvenli bölge ve sığınaklar tesis etme: Siviller belli bölgelerde yoğunlaştığında
uygulanabilir. Daha az kuvvetlerle tesis edilebilir. Ancak çatışan taraflara belli bölgeler
bırakılmış olur ve uzun dönemli insani yardım gerektirir.
d. Çatışanlara operasyon, soyutlama ve uçuşa yasak bölge tesis etme: Çatışanların
rızasının olmadığı ve her tür müdahaleye direnç gösterdiklerinde, ancak insani maliyetin de
ağır olduğu durumlarda uygulanabilecek bir hareket tarzıdır. Bu yöntem diğer yöntemlere
geçişe açıktır. Seçenek büyük hava ve kara kapasitesi gerektirir. Sınırlı bir alanda
uygulanabilir. Sivillere doğrudan yardım sağlamaz ve çevresel zarar olasılığı yüksektir.
e. Harekât icra ederek saldırganı sivillere zarar veremeyecek duruma getirme: Büyük
bir kuvvet gerektirir ve uzun zamanlıdır. Operasyonlar sonrası yoğun bir yeniden inşa ve

22 Michael Beale, Bombs over Bosnia:The Role of Airpower in Bosnia-Herzegovina, Alabama, USA: Air
University Press, 1997.
23 “Security Council Approves ‘No-Fly Zone’ over Libya, Authorizing ‘All Necessary Measures’ to Protect
Civilians”, 17 Mart 2011. http://www.un.org/News/Press/docs//2011/sc10200.doc.htm
24 Mass AtrocityResponse Operations (MARO): A Military Planning Handbook , Cambridge:
Harvard Kennedy School and PKSOI, 2010, s. 63–78.
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yardım gerektirir. Yüksek zayiat ve hasar ortaya çıkarır. Bu hareket tarzı barışa zorlama
harekâtında uygulanır.
5. Planlama ve Uygulamada Öncelikle Dikkate Alınması Önerilen Hususlar
Uluslararası

ve

ulusal

hukuksal

dayanaktan

yoksun

şekilde

planlamaya

başlanmamalıdır. Böyle bir durumda karışma suçu işleneceği ve uluslararası ceza hukuku
kapsamında işlem görülebileceği dikkate alınmalıdır. BMGK kararı alınması durumunda
dahi meşruiyet için geniş bir koalisyon içinde kalınmasının -ABD'nin Somali'ye tek başına
müdahale ettiğinde karşılaştığı olumsuzluklar dikkate alındığında- avantaj sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
Tesis edilecek bölge ve bölgeler seçilirken; arazinin yapısı, çatışan tarafların sayısı ve
kuvveti, imkân ve kabiliyetleri, çatışan tarafların niyeti, farklı milis yapılarının varlığı,
kriminal örgütler, aşiretlerin silahlı unsurları tam olarak tespit edilerek gönderilecek kuvvet
teşkilinde dikkate alınması gerekmektedir.
Başlangıçta 6 ay süreyle teşkil edilen tampon/ara bölgelerin birçoğu on yıllardır devam
etmektir. Örneğin Kıbrıs’taki ara bölge 40 yaşına gelmiştir. Bu nedenle harekâtın birkaç yıl
değil uzun bir süre devam edeceği ve bunun kapasite tahsisinin devamlılığını zorunlu
kılacağı dikkate alınmalıdır.
Hem insani yardım gerekliliği hem de bölgelerin askerî olarak korunması ihtiyacının
mali boyutu çok yüksektir. Bu maliyetin sonuna kadar sürdürülmesi ise diğer bir zorluktur.
Başlangıçta koalisyona dâhil edilen ülkeler kendi önceliklerinin değişmesiyle kısa sürede
ayrılmakta ve bölgeyi kendi kaderiyle baş başa bırakmaktadır. Dolayısıyla koalisyon olarak
tesis edilen bir tampon/ara bölge de birkaç yıl içinde yalnız kalınabileceği dikkate alınması
gereken stratejik bir husustur.
Bu tür bölgelerin tesisinde genellikle beklenen sonuçların alınamadığı gibi birçok
nedenle çatışmalar artmakta ve insani maliyet büyümektedir. Barışı koruma kuvvetlerinin
görevini yapamadan çekildiği çok sayıda örnek bulunmaktadır.
Korunmuş bölgeler tesis edildiğinde, bazı durumlarda sayıları binlerle ifade edilen
uluslararası kuruluş ve sivil toplum örgütü bölgeye akın etmektedir. Bunların amaçları ve
niyetleri belirli alanlarda acil yardım sağlamaktan kapasite geliştirmeye, misyonerlikten
istihbarat toplamaya, bölgede çatışan unsurlara silah ve teçhizat yardımından, olmayan
halklar yaratarak yeni devletlerin temelini atmaya kadar değişmektedir. Diğer taraftan bu
tür kuruluşların bir kısmı, bölgede baskın olan terör ekonomisine, yolsuzluğa ve kaçakçılığa
bulaşmakta, sınırın her iki tarafındaki istikrarsızlığın içinden çıkılmaz hale gelmesine neden
olmaktadır.
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Korunmuş bölgeler zaman içinde komşu ülkeleri de istikrarsızlaştırmaktadır.
Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan; ABD ve Batı'nın Afganistan’da “mücahitler” için 19801990 arası Sovyetlere karşı, 1990’ların sonlarında ise Taliban’a karşı yarattığı koruma
şemsiyesinin ağır sonuçlarına hala katlanmaktadır.
Bir ülkeye korunmuş bölgeler tesis ederek müdahale edilmesi, çoğunlukla ayrılıkçı
hareketleri körüklemekte, güçlendirme ve onlarca otonom savaş ağası ortaya çıkarmaktadır.
Bunun etkileri en fazla komşu ülkelerden hissedilmektedir.
Sivilleri korumaya yönelik bir harekâtta önemli konulardan biri sivili, askerden ve
herhangi bir örgütün elemanından ayırma zorluğudur. Yüzeysel bir bakış açısıyla siviller
çatışmayanlar ya da muharip olmayanlardır (Non combatant). Ancak Suriye’deki iç savaş
ortamda sivillerin önemli bir bölümü aynı zamanda çatışandır. Sadece kurban ve saldırgan
ayrımından bakıldığında da durum karışıktır. Askerler ve milislerin önemli bir kısmı da
siviller gibi saldırgan ve kurban kategorisine girebilir. Kadın, çocuk ve yaşlıların bile bir
kısmı her iki grupta yer alabilir. (Kobani’yi takviye etmek için ellerinde silahlarla medyada
görülen kadınlar sadece tipik bir örnektir. Silahı bıraktığında masum sivil ve kadın olacak bu
kişi gerçekte bir çatışan tarafın elemanıdır). İç savaş ortamında sivillik ve muhariplik ile
kurban ve saldırgan olma anlık olarak değişebilir.
Diğer taraftan çok uluslu/aktörlü harekât ortamlarında sivillerin korunması ve insani
yardım kavramları üzerinde anlaşma olduğunu söylemek zordur. Askerî unsurlar
korumadan fiziksel güvenliği anlarken; insani yardım kuruluşları gıda güvenliği ve sağlık
şartları; insan hakları savunucuları ise ifade özgürlüğü gibi kavramlara öncelik
verebilmektedir. Bu konuda BM’nin resmi dokümanları açık ilke ve prensipler
kapsamamaktadır. Örneğin BM Çok Boyutlu Barışı Koruma Harekâtı [Handbook on UN
Multidimensional Peacekeeping Operations (2003)] ve BM Barışı Koruma harekâtı
Prensipler ve Rehberleri [UN Peacekeeping Operations Principles and Guidelines (2008)]
konuya açıklama getirmemektedir.25
İnsani yardım harekâtının planlama ve icrası klasik askerî harekâta göre zordur. Konu
hakkında koalisyon harekâtını planlamada rehber alınabilecek az sayıda kaynak
bulunmaktadır. Bunların arasında en kapsamlısı “Mass Atrocity Response Operations
(MARO): A Military Planning Handbook”, isimli bir yayındır. Bu yayında temel amaç
sivillerin katlinin durdurulması olarak belirlenmiştir.26

25 Handbook on UN Multidimensional Peacekeeping Operations (DPKO Best Practices Unit, December 2003) and
UN Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines(DPKO, 2008).
26 “Mass AtrocityResponse Operations(MARO): A Military Planning Handbook, Cambridge:Harvard Kennedy
School and PKSOI, 2010.
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