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ULUSLARARASI HUKUK-ORTADOĞU

Giriş
Günümüzde değişen çatışma türleri
ile birlikte sivillerin korunması uluslararası hukukun öncelikli meselesi
haline gelmiştir. Bu bağlamda devletlerin egemenliklerini bir hak olarak

Koruma sorumluluğu nedir?

değil, bir sorumluluk olarak tanımlamaları gerekmektedir. Çünkü öncelikli görevleri vatandaşlarının haklarını korumaktır. İnsan hakları ve
uluslararası ceza hukukundaki gelişmelere koşut olarak bireyler de uluslararası hukukun bir süjesi olarak varlık bulmuştur. Bireylerin uluslarara1

sı hukukta bu şekilde varlık bulmalarının akabinde, devletlerin egemenlikleri bireylere karşı yüklendikleri
sorumluluk dâhilinde şekillenmiştir.
Gelinen bu aşamada ortaya çıkan eksikliği gidermek adına koruma sorumluluğu kavramı karşımıza çıkmaktadır.
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Koruma
sorumluluğu;
hükümetlerin kendi
vatandaşlarını
soykırım, savaş
suçları, etnik temizlik
ve insanlığa karşı
işlenen suçlara karşı
korumasıdır.

Koruma sorumluluğu, tartışmalı olan

ya da bu konuda isteksiz davran-

insancıl müdahale2 kavramı yerine

dığında, Birleşmiş Milletler (BM)

geliştirilmiş alternatif bir kavram-

Anlaşması’nda yer alan düzenleme-

dır. Genel anlamda koruma sorum-

lere göre, uluslararası topluluk dev-

luluğu; hükümetlerin kendi vatan-

reye girerek bu sorumluluğu üstle-

daşlarını soykırım, savaş suçları, et-

necek ve kuvvet kullanımı da dâhil

nik temizlik ve insanlığa karşı işle-

olmak üzere uluslararası hukukun

nen suçlara karşı korumasıdır. Yani

kendisine tanımış olduğu tüm hak-

devletlerin temel sorumluluğu ken-

ları meşru olarak kullanabilecektir.

di egemenlik sınırları içerisinde bu-

Uluslararası Müdahale ve Devlet

lunan vatandaşlarının can güvenli-

Egemenliği Komisyonu’nun (ICISS)

ğini sağlamaktır.3 Hükümetler bu ko-

2001’de yayımladığı rapora göre,

ruma ve güvenliği temin edemediği

devletlerin öncelikli sorumluluğu
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vatandaşlarını etnik temizlik, soykı-

devletlere yönelik (failed state) belir-

konulmuştur. Bu bağlamda, ağır in-

BM Güvenlik Konseyi’nin koruma

rım, savaş suçları ve insanlığa karşı

lenen hesap verme sorumluluğudur.

san hakları ihlallerinin önlenmesi

sorumluluğuna yönelik 1970 ve 1973

suçlardan korumaktır. Burada devle-

2001’de ICISS’in hazırladığı koruma

ve insan hakları ihlalleri yapan dev-

sayılı kararları almasına neden ol-

te yönelik içsel ve dışsal olmak üzere

sorumluluğuna yönelik rapor, 2005’te

lete karşı uygulamaya konulan fakat

muştur. Alınan bu kararlar akabinde

iki sorumluluk söz konusudur. İçsel

BM Dünya Zirvesi’nde son halini ala-

henüz bir uluslararası hukuk normu

NATO’nun bölgeye müdahale etme-

haline gelmemiş koruma sorumlulu-

si ve kısa süre sonra Kaddafi’nin öl-

ğu doktrini, ilk olarak Libya’ya karşı

dürülmesi ile iç savaş sona ermiştir.

sorumluluk, bahsedildiği gibi vatan-

rak oylamaya sunulmuş ve devletler

daşlarının insan haklarının korun-

tarafından oy birliği ile kabul edilmiş-

masını üstlenmek, dışsal sorumluluk

tir. 2005 Dünya Zirvesi Sonuç Bildirge-

ise devletlerin diğer devletlerin ege-

si’nde, ağır insan hakları ihlalleri du-

menlik haklarına saygı göstermesi-

rumunda, BM Güvenlik Konseyi’nin

dir. Raporda devletlere getirilen son

uluslararası toplum adına göreve ha-

sorumluluk ise, bu konuda başarısız

zır olduğu belirtilmiştir.

uygulanmıştır.

Libya’da bu kadar hızlı bir sonuç

2010 yılında başlayıp kısa sürede

alınmasının sebebi, BM Güvenlik

neredeyse tüm Arap dünyasını etkisi

Konseyi’nden Libya’ya müdahale kara-

altına alan Arap Baharı sürecinden

rına dair veto çıkmamasıdır. Koruma

2011 Şubat ayında Libya da nasibini

sorumluluğu kavramının en problem-

almış ve Muammer Kaddafi karşıtı

li yönünü oluşturan kısım, ‟bir müda-

kişiler siyasal rejimin değişmesi için

halede bulunabilmek için BM Güvenlik

harekete geçmiştir. Kaddafi yanlısı ve

Konseyi’nin onayı alınmalıdır” kısmı-

Uygulamalar ve Açmazlar

karşıtı güçlerin birbirlerine yönelik

dır. İnsan haklarının ağır ihlali ve et-

bu saldırıları sonucu ülke kısa süre-

nik temizlikle karşı karşıya kalınan

Koruma sorumluluğu; önleyici so-

“barış için birlik” kararı kapsamın-

de kendini iç savaşın ortasında bul-

bir durumda Konsey’deki daimi üye

rumluluk, reaksiyon verme sorum-

da BM Genel Kurulu’nun devreye gi-

muştur. Kaddafi’nin karşıt güçlere

devletlerden birinin kararı veto et-

luluğu ve yeniden inşa sorumluluğu

rebileceği konusu da gündeme gel-

yönelik “isyancıların tamamına kar-

mesi, o bölgeye veya soruna dair ka-

şı bir savaş başlattığını” açıklaması,

rar verilmesini engellemektedir. Bu

olmak üzere üç temel unsur üzerine

miştir. Bir yandan BM şartı ile gü-

inşa edilmiştir. Doktrinin en tartış-

venceye alınan devlet-

4

malı ve aynı zamanda bizi de Suriye

lerin iç işlerine karış-

konusunda ilgilendiren kısmı, kuv-

mama ilkesi, diğer yan-

vet kullanımını içeren reaksiyon ver-

dan Soğuk Savaş son-

me sorumluluğudur. Buna göre, ön-

rası dönemde iç çatış-

leyici tedbirler başarısız olduğu tak-

malarda yaşanan ağır

dirde, uluslararası toplum söz konu-

insan hakları ihlalleri,

su devletin rızasını almaksızın so-

uluslararası toplumun

rumluluğu üstelenerek harekete ge-

bu krizlere yönelik ba-

çecektir. Bu hareket, BM Anlaşması

kış açısında içinden çı-

41. Maddesi’nin gereği olan, kuvvet

kılmaz bir hal almıştır.5

kullanımına varmayan yaptırımlar

Koruma sorumluluğu

olabileceği gibi, uluslararası yargı-

kavramı, uluslararası

lama ve belli kriterlerle askerî mü-

hukukta tanınan dev-

dahaleyi de içerebilecektir. ICISS ra-

let egemenliği ve iç işle-

porunda zorunlu müdahale için ge-

rine karışmama ile ih-

rekli kriterler sıralandıktan sonra,

lal edilen insan hakla-

BM Güvelik Konseyi’nin veto nede-

rı arasında bir problem

niyle karar alamaması durumunda

çözümü olarak ortaya

04
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daimi üyelerin çıkarlarına ters düşme-

Suriye iç savaşını koruma sorumlu-

şadığı Humus’un büyük bölümünün

rının engellenmesi ile kalınmamak-

mesini gerekmektedir. Diğer bir tabir-

luğu bağlamında değerlendirebilmek

Özgür Suriye Ordusu denetimi altı-

ta aynı zamanda yaşanan mezalimin

le, ağır insan hakları ihlallerinin ön-

için en uygun yol, iç çatışmaların baş-

na alınmasının ardından Esed güç-

şiddetini arttırarak devam etmesine

lenmesinin yanında devlet çıkarları

ladığı andan bu yana çatışmayı safha-

leri Baba Amr bölgesine ardı arkası

neden olunmaktadır. Koruma sorum-

ön planda tutularak karar verilmek-

lar halinde incelemek olacaktır. Böyle-

kesilmeyen saldırılar ve top atışları

luluğu kararının alınmasının birta-

tedir. Bunu bize en iyi sunan örnek ise,

likle hangi safhadan itibaren ağır insan

başlatmıştır. Savaş Araştırma Ens-

kım başka yolları olsa da devletler ve

Libya’daki iç savaşa anında müdahale

BM Genel Kurulu, bunları pek de gün-

edilirken üzerinden beş yıl geçmesine

demlerine almamaktadır. Bu yönüyle

rağmen Rusya ve Çin’in vetosu nede-

durum da yalnızca müdahale kara-

ele alınacak olursa, koruma sorumlu-

niyle Suriye’deki iç savaşın durdurul-

luğu BM Güvenlik Konseyi’nde bulu-

masına yönelik hâlâ bir yaptırım kara-

nan devletlerin çıkarlarına bağlı olup

rı alınamamasıdır.

Suriye İç Savaşı ve Koruma
Sorumluluğunun Başarısızlığı
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hakları ihlalleri yapıldığı ve uluslara-

titüsü (Institute for the Study of War)

rası toplumun ne zaman devreye gir-

ve Suriye İnsan Hakları İzleme Örgü-

mesi gerektiği açıkça görülebilecektir.

tü (Syrian Observatory for Human Ri-

İlk safha, Mart 2011’de Arap Baharı

ghts) tarafından yapılan araştırmaya

gösterilerinin yayıldığı ilk aylarda

göre, gösterilerin başladığı 2011 Mart

Dera kentinde küçük bir öğrenci gru-

ayından 2012 Şubat ayına kadar Esed

bunun gösteriler yapmasıyla başla-

güçleri muhaliflere karşı düzenledik-

mıştır. Bu gösteriyi orantısız bir kuv-

leri saldırılarda hava güçlerini kul-

vetle bastırmaya çalışan Esed rejimi,

lanmamıştır. Haziran 2012’de başla-

gösterilerin daha da artarak ülkenin

yan helikopter saldırıları ile birlik-

her yerine yayılmasına neden olmuş-

te sivil halk yoğun bir hava bombar-

tur. Esed güçlerinin göstericilere mü-

dımanına tutulmuş, temmuz ayında

dahaleleri sırasında, mayıs ayının or-

ise sivil halk üzerine 70’e varan heli-

talarına kadar, yaklaşık 850 Suriyeli

kopter saldırısı düzenlenmiştir. Hava

katledilmiştir.

saldırılarının başlamasından sonra

Suriye iç savaşında beş ölümcül yılın

onaylamak ve uygulamaya koymak

ardından çatışmalar şiddetini gün-

için birçok yol aramaktadır. Koruma

den güne arttırarak ve Ortadoğu’nun

sorumluluğu kararının BM Güvenlik

neredeyse tamamını tehlikeye ata-

Konseyi’nden çıkması beklenirken,

rak devam etmektedir. Savaşın yıkı-

Konsey içerisindeki politik bölünme-

cı sonuçları, başladığı andan itiba-

ler ve devletlerin çıkarları, Suriye iç

ren Suriye ile birlikte komşuları Irak,

savaşını daha da farklı bir boyuta ta-

Lübnan, Ürdün ve Türkiye’yi de etki-

şıyarak kısa zamanda çözümleneme-

lemiştir. Bu bağlamda 2005 yılındaki

yecek yeni problemleri körüklemiştir.

BM Dünya Zirvesi’nde kabul edilen

Özellikle Rusya ve Çin, Suriye’deki

koruma sorumluluğu ilkesi, Suriye iç

iç savaşın sona erdirilmesine yöne-

savaşında meydana gelen büyük kat-

lik alınacak olan kararları dört kez

liamlara ve zulme karşı uluslararası

veto etmiştir. Bunun en son örneği ise

toplumun nasıl bir tavır ve tutum ta-

Suriyelilerin durumunu Uluslararası

kınacağına dair önemli bir rol oyna-

Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taşıyacak

maktadır. 2011 yılında BM Güvenlik

olan Mayıs 2014’teki karar taslağıdır.6

resini başlatmıştır. Esed güçleri, mu-

natlı uçak kullanmaya başlamıştır.

Konseyi yönetiminde Libya’ya yapılan

Veto edilen her karar, Suriye’de sür-

haliflerin etkin ve çoğunlukta oldu-

Ağustos ayı boyunca rejim güçleri

müdahaleye karşı birçok eleştirel yo-

mekte olan iç savaşın şiddetinin art-

ğu yerler arasında belirlediği Hu-

sivillerin ikamet ettiği bölgeler ağır-

rum olmasına rağmen devletler, böl-

masına ve insanlığa karşı olan savaş

mus’a karşı ciddi saldırılar düzenle-

lıklı olmak üzere 110’dan fazla hava

gesel organizasyonlar ve BM, Suriye

suçlarının da fütursuzca yayılması-

meye başlamıştır. Farklı etnik grup-

saldırısı düzenlemiş, ikametin yo-

üzerinde koruma sorumluluğunu

na meydan vermektedir.

lara ait yaklaşık 600.000 sivilin ya-

ğun olduğu bölgelerde halkı toplu ce-

2011 yılının ikinci yarısından son-

hem iç çatışmanın seyrinde değişik-

ra gelişen olaylar, Suriye’nin iç savaşa

lik olmuş hem de uluslararası toplu-

sürüklenmesinin ikinci safhası olarak

mun Suriye’de yaşanan çatışmalara

değerlendirilebilir. Bu tarihten itiba-

dair tavrı değişmiştir. BM Güvenlik

ren Suriye güvenlik güçlerinden ayrı-

Konseyi’nde 18 Temmuz’da Suriye

larak Özgür Suriye Ordusu’na geçen-

Devlet Başkanı Beşşar Esed’e dolay-

lerin sayısında da hızlı bir artış olmuş-

lı olarak istifa çağrısı yapan bir ka-

tur. 2011 Temmuz ayında kuruluşunu

rar taslağı hazırlanmış fakat Rusya

resmî olarak ilan eden Özgür Suriye

ve Çin’in vetosu sebebiyle bir karar

Ordusu, rejim güçlerine karşı kayda

alınamamıştır.7 Karar taslağının veto

değer bir savunma gerçekleştirmiştir.

edilmesinden beş gün sonra Esed güç-

2012’nin başlarında Humus’un ku-

leri, yaptıkları ağır insan hakları ih-

şatılmasının ardından buraya düzen-

lallerinin yaptırımsız kalmasından

lenen saldırı, çatışmanın üçüncü ev-

cesaret alarak saldırılarda sabit ka-
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Bölge üzerinde hiçbir
grup tam olarak bir hâkimiyet sağlayamazken ülkenin en kuzeyinde bulunan Kürtler yaşanan iç
savaşı bağımsız bir Kürt
devleti kurmak için fırsat olarak görmektedir.8
Ülkenin güneydoğusundan kuzeye kadar uzanan Fırat Nehri vadisi,
birçok muhalif güç tarafından kontrol altına alınmış durumdadır. Bu güçler bir yandan Esed güçtıbbi altyapısına zarar veren saldırı-

dan da ele geçirdikleri

larda bulunmuşlardır. Savaşın başla-

alanları kendi ellerinde

masından 2014 yılına kadarki sürede,

tutmak için birbirleri ile

hastanelerin en az %60’ı, temel sağlık

çatışmaktadır. Bunlardan

kliniklerinin ise %38’e yakını ya yıkıl-

biri olan DAEŞ, başkent

mış ya da zarar görmüştür.

olarak seçtiği Rakka ile

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon

Irak’ta Musul’un doğusu-

Suriye’deki bu durumu kelimenin

İran, Hizbullah ve Rusya’nın askerî ve

na doğru olan bölgede, devlet kurduğu-

tam anlamıyla temsili savaş (proxy

leri okul, hastane ve fırın ayırt et-

maddi desteği ile ilerlerken muhalif-

nu deklare edecek kadar güçlenmiştir.

war) olarak tanımlamıştır; yani bir

meksizin şiddetli bir bombardıman

ler ise desteği daha çok Körfez’den

başlatmıştır.

elde etmiştir.

zalandırmayı amaçlayan rejim güç-

Çatışmanın ilk safhasının aksine

2013’ten itibaren yaşanan süreci ise

2012 yılının ikinci yarısından son-

beşinci evre olarak tanımlayabiliriz.

ra, savunmasız sivillere karşı hava

2013’ten bu yana Suriye’de mezhep-

güçlerinin kullanılması, silahlı bir

sel söylemin ağır bastığı bir politik

iç savaşın başlatılmasının kilit nok-

çatışma süregelmektedir. Ülke nüfu-

İç savaşın sonucu olarak ortaya çı-

tarafta silahlı bölgesel oyuncuların

kan ekonomik ve politik parçalanma,

diğer tarafta ise silahlı uluslararası

milyonlarca insanın sefalet içerisi-

oyuncuların olduğu vurgulanmış-

ne düşmesine neden olmuştur. 2014

tır.10 İran ve Hizbullah, rejim tarafın-

Nisan ayında Suriye’nin savaş ekono-

da yer alarak muhaliflerin eline ge-

misi hakkında yayımlanan bir rapo-

çen bölgelerin geri alınmasında et-

ra göre, ülkede insani gelişmişlik en-

kin rol oynamaktadır. Haziran 2013’te

deksi 37 yıl önceki halinin gerisine

Esed rejimi Hizbullah’ın büyük deste-

düşmüş durumdadır.9 Aynı raporda,

ği sayesinde Lübnan sınırında bulu-

yıllık büyüme oranının %5 olması ha-

nan el-Kuseyr şehrini muhalif güç-

tası olmuştur. Uluslararası Kızılhaç

sunun büyük çoğunluğunu oluştu-

Komitesi (International Committee of

ran Sünniler, muhalif güçleri destek-

the Red Cross/ICRC) Mayıs 2012’de ül-

lerken azınlığı oluşturan Aleviler ve

kenin büyük ölçüde iç savaşa sürük-

Hristiyanlar ise rejimin yanında yer

linde bile gayrisafi yurt içi hasılanın

lerden geri almıştır. El-Kuseyr’in dü-

2010 değerlerine tekrar ulaşabilmesi

şüşü güçler dengesini değiştirerek iç

lendiğini bildirmiştir.

almaktadır. Suriye’deki iç savaş şu an

için 30 yıllık bir süreç geçmesi gerek-

savaşın gidişatında önemli bir dönüm

mezhepsel birçok grubu içinde barın-

tiği ön görülmüştür.

noktası olmuştur.11 İran, Hizbullah ve

2013 yılının ilk aylarında iç savaş as-

07

leri ile çatışırken bir yan-

kerî çıkmaza ulaşarak dördüncü ev-

dırmakla birlikte ülke, birçok askerî

Esed güçlerinin yanı sıra muhalif

Rusya’nın rejime bu desteğinin yanın-

resine girmiştir. Hükümet bu süreçte

güç tarafından bölünmüş durumdadır.

güçler de savaş esnasında ülkenin

da Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve

08
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bu ülkelerin arkasındaki birçok ülke

ve 2014 yılları boyunca muhalif güç-

21 Temmuz’da Ariha’daki pazar yeri

anlatmıştır. Rejim güçleri sadece mu-

lerin kontrolü altında olan Lübnan

bombalanarak toplu katliam gerçek-

halifleri destekleyen sivilleri hedef al-

üzere muhalif güçlere destek verme-

sınırındaki birçok yerleşim yerini,

leştirilmiştir. Belgelenen katliamlar-

mamış, bunun yanında muhalif güç-

ye devam etmiştir. Rejim güçleri ka-

Halep bölgesi çevresini ve Şam çev-

dan bir diğeri de Humus ve İdlib’de

lerin kontrolü altında bulunan bölge-

lıcı bir zafer elde edemese de 2013

resini geri almıştır.

birçok sivilin katledildiği saldırılar-

lerdeki doktor ve tıbbi hizmet veren

dır. 25 Mayıs 2012’de rejim güçleri

kişileri de katletmiştir.

13

Humus’un kuzeybatısında bulunan

İnsan Hakları Savunucusu Dok-

Houla köyünde kapı kapı dolaşarak

torlar Örgütü (Physicians for Human

Ağır İnsan Hakları İhlalleri ve
Kitlesel Suçlar

köyde yaşayan tüm aileleri bıçak ve

Rights) tarafından yapılan araştır-

silahlarla öldürmüştür. BM’ye göre

malara göre, Mart 2011 ile Mart 2014

bu katliamda 108 kişi öldürülmüştür;

arasında 124 sağlık tesisine düzenle-

2014’ün sonuna kadar BM İnsan Hak-

bu mühimmatları kullanarak sivil

ölenlerin 34’ü kadın, 49’u ise çocuk-

nen 150 saldırının %90’nı rejim güç-

ları Soruşturma Komisyonu (UN Hu-

halkı toplu cezalandırmaya tabi tut-

tur. Burada yapılan kat-

man Rights Council’s Commission of

muştur. İnsan Hakları İzleme Örgütü

liamın sebepsiz olmadı-

Inquiry-CoI) Suriye’de ağır insan hak-

(Human Right Watch/HRW) raporuna

ğını savunan Esed reji-

ları ihlalleri ile ilgili dokuz farklı ra-

göre, Kasım 2012 ile Eylül 2013 arasın-

mi, katliamın gerekçe-

por yayımlamıştır. CoI, hükümet yan-

da rejim tarafından 56 farklı bomba-

sini muhalif güçlere des-

lısı güçlerin silahsız sivil halk üzerine

lı saldırı düzenlenmiştir. Bunun yanı

tek veren Sünni halkın

geniş çaplı saldırı, sistematik öldürme,

sıra Halep’in muhalif güçlerin elin-

kökünü kazımak olarak

işkence, tecavüz ve diğer insanlığa kar-

de bulunan kısmındaki okullara da

ifade etmiştir. CoI’nın ra-

şı suç olan eylemlerine devam ettikle-

hava saldırısında bulunulmuş, yapı-

porunda, 2013 Eylül ayı-

rine dair kanıtlar ortaya koymuştur.

lan bu saldırıda lise çağındaki bir-

nın ortasında Mowasat

Yine aynı raporda, muha-

çok öğrenci yanarak can vermiştir. 17

Hastanesi’nde tedavi ol-

lif güçlerin de uluslarara-

Şubat 2013’te ise muhalif güçleri des-

mak için bulunan hasta-

Kasten öldürme
Sistematik öldürme
Kasten yaralama
Eziyet
Adam kaçırma
Zorla yerinden edilme
Sınır dışı edilme
Zulüm
İşkence
Tecavüz/cinsel
saldırılarda bulunma
ƸƸ Kişi hürriyetinden
yoksun kılma
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de Özgür Suriye Ordusu başta olmak

Savaş suçları ve
insanlığa karşı
suçlar
ƸƸ
ƸƸ
ƸƸ
ƸƸ
ƸƸ
ƸƸ
ƸƸ
ƸƸ
ƸƸ
ƸƸ
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sı insancıl hukuku hiçe sa-

tekleyenlerin yaşadığı bölgelerdeki si-

ların rejim güçlerinin

yan yargısız infaz, işken-

vil halk üzerine dört kez balistik füze

hastaneye yaptığı bas-

ce ve adam kaçırma gibi

saldırısı düzenlenmiştir. Bu saldırılar

kından sonra tedavi gör-

eylemlerde bulundukla-

sonucunda resmî rakamlara göre 71’i

dükleri odalarda ölü ola-

rı belirtilmektedir.12

çocuk olmak üzere yüzlerce insan öl-

rak bulundukları belir-

Esed güçleri, rejim kar-

müştür. CoI’nın yaptığı açıklamaya

tilmektedir. 24 Ekim’de

şıtlarını ve muhalif güç-

göre, rejimin uluslararası insancıl hu-

ise Özgür Suriye Ordusu askerleri ya-

leri tarafından yapılmıştır.15 Mart

leri destekleyenleri te-

kuku hiçe sayarak yaptığı katliamlar

ralı vatandaşların ve al-Nashabeyah’ın

2014’e kadar devam eden bu saldı-

rörize etmek için sivil

ve mezalim tartışmaya ver bırakma-

dışında rejime karşı savaşan askerle-

rılarda 460’tan fazla sivil sağlık gö-

halk üzerine uçak, tank

yacak şekilde ortadadır ve saldırıla-

rin bulunduğu bir ambulansa koru-

revlisi öldürülmüştür; bunlardan

ve ağır top gibi ulusla-

rın tümü detaylandırılarak raporlan-

ma amaçlı eşlik ederken ambulans, re-

157’si doktor, 94’ü hemşiredir. Sal-

rarası insancıl huku-

mıştır. Rejim, 2013 yılının Temmuz

jim güçlerinin 22. Tugayı tarafından

dırıların yanı sıra rejim tarafından

kun yasaklandığı silah-

ve Ekim ayları arasında İdlib’in Jabal

durdurulmuş ve yaralılar yakın me-

kuşatılan bölgelere tıbbi malzemele-

larla saldırmıştır. Rejim;

al-Zawiya ilçesi başta olmak üzere bir-

safeden vurularak öldürülmüştür.14

rin girişi de yasaklanmıştır. Bu du-

Halep, Şam, Dera, İdlib ve

çok semtini, Sarabil’in ise Kafr Nabl ve

Halep’te görev yapan doktorlar, CoI’ya

rum ise 4. Cenevre Konvansiyonu’na

Rakka gibi muhalif güçle-

Maara al-Numan ilçelerini yoğun bir

sivillerin rejim güçleri tarafından he-

göre tamamen uluslararası insancıl

rin elinde olan bölgelerde

hava bombardımanına tabi tutmuştur.

defli atış eğitimi için kullanıldıklarını

hukuk ihlalidir.

10

6. Yılında Suriye İç Savaşı ve “Koruma Sorumluluğu”nun Başarısızlığı

ANALİZ 10

Koruma Sorumluluğu ve BM
Altıncı yılı içindeki Suriye iç savaşı

mezhepsel bir savaşa sürükleyebi-

hakkında uluslararası politik bölün-

leceği görüşünü savunarak koruma

me sebebiyle ortak bir karara varıla-

sorumluluğunun uygulanması yö-

maması hem Suriye’de hem de bölge-

nünde çekimser kalırken Güvenlik

de geri döndürülemez sonuçlara ne-

Konseyi, koruma sorumluluğunun

den olmuştur. BM Güvenlik Konseyi

sert bir şekilde uygulanmasını iste-

sadece barış ve güvenliği temin etmek

yenler ile Esed rejiminin devam etme-

gibi temel fonksiyonlarını yerine ge-

sini isteyenler arasında ikiye bölün-

tirmekte başarısız olmamış, aynı za-

müştür. Şubat 2012’ye doğru Rusya

manda Suriye’de katledilen sivil hal-

ve Çin ikinci çözüm taslağını da veto

ka karşı koruma sorumluluğu dediği

ederken Güvenlik Konseyi’nin 13 üye-

doktrini de uygulayamamıştır.

si (Hindistan ve Güney Afrika dâhil)

Yukarıda da belirtildiği gibi, 2005

Suriye’deki insanlık dışı katliamın son

BM Dünya Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin

bulması için uluslararası diplomasi-

138 ve 139. paragraflarında “koruma

nin ve çok yönlü yaptırımların uygu-

sorumluluğu”na yer verilmiş ve bu

lanması kararında hemfikir olmuştur.

sorumluluk devletler tarafından oy

Güvenlik Konseyi’nde oluşan fikir

birliği ile kabul edilmiştir. Bildirgede

ayrılıklarına rağmen devletler birey-

ağır insan hakları ihlalleri durumun-

sel olarak ve bölgesel organizasyonlar,

da Güvenlik Konseyi’nin göreve hazır

koruma sorumluluğunu uygulamaya

16

olduğu belirtilmektedir.

11

koymak için harekete geçmiştir. Arap

Libya’da olduğu gibi Suriye’de de

Birliği, Avrupa Birliği, Türkiye ve bu

yükselen kriz kısa sürede iç savaşa dö-

görüşe sahip diğer devletler, Esed re-

nüşmüştür. 2011 yazında Suriye’deki

jimini resmî yollarla kınayarak reji-

durumun daha da kötüleşmesi üzeri-

mi uluslararası arenada yalnız bıra-

ne Suriye’ye karşı da askerî müdaha-

kan bir tutum sergilemiştir. İç sava-

le tartışmaları gündeme gelmeye baş-

şın başlamasından sadece bir yıl son-

lamıştır. Fakat Libya’da devam eden

ra, 2012 Mart ayına kadar, 49’dan faz-

askerî müdahalenin sonuçlarına ta-

la ülke Suriye’ye tek yönlü yaptırım-

nık oldukça, BM Güvenlik Konseyi

larda bulunurken 14’ten fazla ülke

üyeleri arasında koruma sorumlu-

de Şam’da bulunan büyükelçilikleri-

luğunu devreye sokma ve askerî mü-

ni kapatmıştır. BM’nin diğer kuruluş-

dahale konusunda görüş ayrılıkla-

ları da kendilerine düşen sorumluluk

rı doğmaya başlamıştır. BM’de daimi

çerçevesinde birtakım yaptırımlar uy-

üye olmayan ve IBSA grubu olarak

gulanması yönünde kararlar almıştır.

bilinen Hindistan, Brezilya ve Güney

BM İnsan Hakları Konseyi 2011’den

Afrika Cumhuriyeti Suriye’ye yapı-

Eylül 2014’e kadar Suriye’deki insan-

lacak dıştan bir müdahalenin ülkeyi

lık dışı katliamı kınayan 13 önergeyi

ULUSLARARASI HUKUK-ORTADOĞU

geçirmiş ve Suriye’deki insan hak-

Esed rejimine karşı uyguladığı yap-

ları ihlallerini araştırmak amacıyla

tırımlar da etkili olmamıştır. Bu yap-

bağımsız bir araştırma komisyonu

tırımlardan sonuç alınamaması ve

kurmuştur.

Suriye’nin başarısız devlet ilan edilKızılhaç

mesinin ardından, Suriye hükümeti-

Komitesi’nin iç savaş olarak tanım-

2012’de

Uluslararası

nin halkına karşı koruma sorumlulu-

ladığı Suriye’deki durum, uluslara-

ğunu yerine getiremediği, yaptığı in-

rası toplumun önlemler alması gere-

san hakları ihlalleri ve uluslararası in-

ken bir boyuta gelmiştir. Esed rejimi-

sancıl hukuk kurallarını ağır şekilde

nin sivillere yönelik ağır insan hakla-

ihlal etmesi nedeniyle BM Güvenlik

rı ihlalleri, insanlığa
karşı suç niteliğinde
olup koruma sorumluluğu uygulanması
gereken bir boyuttadır. Beş yıldır devam
eden iç savaşta kendi
halkına toplu cezalandırma uygulayıp katliam yapan Suriye rejimi, başarısız devlet (failed state) olarak tanımlanmaktadır. Başarısız
devletlerin yerine getiremediği ulusal sorumluluk, yerini uluslararası toplumun devreye gireceği bir sorumluluğa bırakmaktadır. Bu bağlamda öncelikli olarak çatışan
taraflara (Esed rejimi ve muhalif güçlere) ateşkes çağrı-

Konseyi’nce koruma sorumluluğu-

sında bulunulması gerekmektedir.17

nun ikinci unsuru olan harekete geç-

Bu çerçevede taraflara ateşkes çağrı-

me sorumluluğunun (responsibility to

sı yapılmış, Annan Planı devreye so-

react) devreye sokulması gerekmekte-

kulmuş, BM Güvenlik Konseyi de oy

dir. Fakat BM Güvenlik Konseyi dai-

birliği ile 2042 sayılı kararla bunu

mi üyelerinden olan Çin ve Rusya’nın

onaylamış olmasına rağmen, taraflar

bölgesel çıkarları gerekçesiyle verdik-

ateşkes kurallarına uymamıştır. ABD,

leri vetolar sebebiyle bu sorumluluk

Avrupa Birliği ve Arap Birliği’nin

da beş yıldır uygulanabilmiş değildir.
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14 Kasım 2015’te BM, Avrupa Birliği,

Karadeniz

Arap Birliği ve diğer ülkeleri de içeren Uluslararası Suriye Destek Grubu

ANKARA

(ISSG) Esed rejimi ve muhalif güçle-

TÜRKİYE
2.715.789

leri gerektiğine dair ortak bir kara-

rin BM gözetiminde bir araya gelmera varmıştır. Varılan bu kararın ardından 11-12 Şubat 2016’da gerçekleştirilen Münih’teki toplantı sonrasında
ISSG, BM’nin 2254 No.lu çözüm tasla-

4.815.868
9 Mart 2016 itibarıyla Mısır, Irak,
Ürdün, Lübnan, Türkiye ve diğer
ülkelerde kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı

ğını uygulama kararı almıştır. Bu tas-

SURİYE

lak, insani yardım sevkiyatının hız-

Akdeniz

landırılması ve DAEŞ’e yapılan saldı-

BEYRUT

IRAK
246.051

LÜBNAN
1.067.785

rılar hariç tutularak tüm ülke çapında

BAĞDAT

şiddetin sona ermesi gerektiğine dair
maddeleri içermektedir. Buna rağmen

UMMAN

KAHİRE

Rusya ve Esed rejiminin Suriye halkı

ÜRDÜN
639.704

üzerine yaptıkları saldırılar devam etmiştir. ABD ve Rusya 22 Şubat’ta şiddetin sona ermesi gerektiğine dair iki-

Suriyeli Mülteci Nüfusu

li bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşma-

5.000'den daha az
25.000 - 5.001
50.000 - 25.001
100.000 - 50.001
250.000 - 100.001
> 250.000

MISIR
118.512

nın yürürlüğe konulacağı tarih olarak

Basra Körfezi

da 27 Şubat belirlenmiştir. Esed rejimi
ve muhalif güçler de anlaşmayı onaylayarak şiddetin son bulmasına dair
fikir birliğine varmıştır. 15 Mart’tan

Lejand

Kızıl Deniz

Uluslararası Sınır

Ateşkes Hattı

Ulusal Sınır

İşgal Altındaki Filistin Sınırı

UNDOF'un Yönettiği Bölge

Başkent

Mülteci Kampı

bu yana şiddetin sona ermesine yöne200 km

lik varılan bu anlaşma birçok kez ihlal
edilmiş olsa da Suriye’deki şiddetin seviyesi genel olarak düşmüştür.
CoI’nın 22 Şubat’ta yayımladığı

13

ikinci raporda, DAEŞ ve Esed rejimi-

Suriye İç Çatışmasında Son Durum

duyarken 4,5 milyon Suriyeli de yardım ulaştırılamayan bölgelerde ha-

ki saldırılarının devam ettiği belirtil-

Mart 2011’den beri süregelen iç sa-

milyon insan ise ülke içinde yer değiş-

yatlarını devam ettirmeye çalışmak-

miştir. Dışarıdan gelen askerî destek

vaşta Suriye’de katledilenlerin sayı-

tirmek zorunda kalmıştır. Dünyada

tadır. Yardımın ulaştırılamamasının

ile birlikte Esed güçleri, uluslarara-

sı 260.000’den fazladır.18 BM İnsani

şu ana kadar hiçbir iç savaşta bu den-

en büyük sebebi ise söz konusu bölge-

sı insancıl hukuku ihlal ederek yap-

İlişkiler Koordinasyon Ofisi’ne göre,

li büyük bir kitlesel yer değiştirme

lerin rejim güçleri tarafından kuşat-

tıkları katliamları bir devlet politi-

Suriye’de Şubat 2016 itibarıyla iç sa-

yaşanmamıştır. Bunun yanı sıra, bu-

ma altına alınmasıdır. En son rakam-

kası haline getirmiştir. Yine CoI’nın

vaş sebebiyle 4,6 milyon insan sığın-

gün 13,5 milyondan fazla Suriyeli

lara göre bugün Suriye’de 400.000

3 Şubat’taki raporunda Suriye’de gö-

macı konumuna düşerken en az 6,6

korunma ve insani yardıma ihtiyaç

kişi kuşatma altında yaşamaktadır.

zaltındayken veya cezaevindeyken

19

nin “insanlığa karşı suç” niteliğinde-

14

6. Yılında Suriye İç Savaşı ve “Koruma Sorumluluğu”nun Başarısızlığı

ANALİZ 10

ölenlere/öldürülenlere yer verilmiş-

ulaştırılabilmiştir. 14 Ocak’ta BM Genel

tir. Cezaevinde ve gözaltında bulu-

Sekreteri “bir silah olarak açlığın kul-

nan insanlara dair öldürme, tecavüz,

lanılması”nı savaş suçu olarak nite-

işkence, zorla alıkoyma ve diğer in-

lemiştir. Ayrıca Esed rejimi güçleri-

sanlık dışı muamelelerde bulunuldu-

nin iç savaşta kimyasal silah kullan-

ğu rapor edilmiştir. CoI ve BM Genel

dığı Kimyasal Silahların Yasaklanması

Sekreteri, bu konunun UCM’ye taşın-

Örgütü (The Organization for the

ması gerektiğini vurgulamıştır. Bu

Prohibition of Chemical Weapons) ta-

açıklamanın arkasından Esed rejimi,

rafından doğrulanmıştır.

22 Şubat 2014’te uygulamaya konulan

Günden güne bölgedeki etkinliği-

BM Güvenlik Konseyi 2139 No.lu karar

ni arttıran DAEŞ ise burada bulunan

taslağını ihlal ederek sivillerin ikamet

halka karşı doğrudan bir tehdit du-

ettiği bölgeye hava saldırısında bulun-

rumundadır. Suriye İnsan Hakları

muştur. Suriye İnsan Hakları İzleme

İzleme Örgütü’ne göre DAEŞ, Haziran

Örgütü’ne göre Suriye’de 2015 yılı bo-

2015 ile Aralık 2015 arasında 2.000’i

yunca 17.318 varil bombası atılmış ve

Suriye vatandaşı olmak üzere toplam

2.032 insan katledilmiştir. Bununla

3.700 kişiyi idam etmiştir. Hâlihazırda

birlikte, Esed rejimi BM Güvenlik

dokuz ülkeden oluşan bir koalis-

Konseyi’nin 2165 ve 2191 no.lu yasa

yon, Suriye’de etkinliğini arttıran

tasarılarını ihlal ederek ülkeye sınır

DAEŞ’e karşı hava saldırılarına baş-

ötesi insani yardımların teslimini ve

lamıştır. Yine Suriye İnsan Hakları

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını da

İzleme Örgütü’ne göre Eylül-Kasım

engellemiştir. Hükümet güçlerinin

2014 arasında yapılan saldırılarda

altı aylık ablukasından sonra nihayet

en az 3.547 DAEŞ militanı ve 250 si-

11 Ocak’ta yoğun kuşatma altındaki

vil öldürülmüştür.

Lübnan sınırı yakınlarında bulunan

30 Eylül’de Rusya DAEŞ’i hedef göste-

Madaya’ya yardım konvoyunun girme-

rerek Suriye üzerine saldırılar başlat-

sine izin verilmiş ve Suriye’de kuşat-

mış, fakat Rusya’nın düzenlediği hava

ma altında yaşamaya çalışan nüfusun

saldırılarının birçoğunun muhalif güç-

neredeyse %11’ini oluşturan 42.000 nü-

ler ve sivil halkın yaşadığı şehirler üze-

fuslu Madaya kasabasına gıda yardımı

rine yapıldığı raporlanmıştır.

Uluslararası Toplumun Cevabı ve BM
Güvenlik Konseyi Karar Taslakları

2014 arasında hazırlanan dört farklı

katliam uygulayan Esed rejimine kar-

karar taslağı Rusya ve Çin tarafından

şı 2254 ve 2258 no.lu karar taslakları

veto edilmiştir. Nihayet 2014 boyunca

çıkartılarak Suriye hükümetinin ön-

BM Güvenlik Konseyi gelişigüzel kul-

celikli sorumluluğunun halkını ko-

lanılan ve uluslararası insancıl huku-

rumak olduğu belirtilmiştir.

ka göre yasaklanmış olan silahların

26 Şubat 2016’da Güvenlik Konseyi,

kullanılmasını sona erdiren ve ayrı-

2268 No.lu karar taslağını oy birliği ile

ca insani yardımların da arttırılması-

kabul etmiştir. Bu taslağa göre tüm ta-

na yönelik 2139, 2165 ve 2191 no.lu ka-

rafların ateşkes yükümlülüklerini ye-

rar taslaklarını Konsey’den geçirme-

rine getirmesi talep edilmiş ve tüm ta-

yi başarmıştır.20

raflardan kuşatma altında bulunan in-

ISSG’nin üçüncü toplantısının ar-

sanlara yardım malzemelerinin ulaştı-

dından 18 Aralık 2015’te BM Güvenlik

rılması için izin vermeleri istenmiştir.

Konseyi oy birliği ile barış planı için

BM İnsan Hakları Konseyi Suri-

uygulanacak yol haritasını belirlemiş

ye’deki katliamları kınayarak 15 ka-

ve ülke çapında çatışmaların sona er-

rar taslağını kabul etmiştir. 1 Ekim’de

mesini içeren 2254 No.lu karar tasla-

kabul edilen sonuncu taslak ise tüm

ğını kabul etmiştir. 22 Aralık 2015 ta-

tarafların Suriye’deki sivillerin ko-

rihinde Güvenlik Konseyi iç çatışma-

runması için uygun adımı atması ge-

da yer alan tüm tarafların uluslarara-

rektiğine dairdir. Ve bu taslakta Suri-

sı insancıl hukuk altındaki yüküm-

ye halkının korunmasının öncelikli

lülüklerini yerine getireceğine dair

sorumlusunun Suriye hükümeti ol-

2258 No.lu karar taslağını oy birliği ile

duğuna vurgu yapılmıştır. Barış Pla-

ayrıca BM Anlaşması gereğince yeri-

Konsey’den geçirmiştir. Bugüne kadar

nı’nın bir parçası olarak 14 Mart’ta

Suriye’deki iç savaşa yönelik yaptırım-

ne getirilmesi gereken yükümlülük-

halkını koruma sorumluluğunu yeri-

Viladimir Putin askerî güçlerini Su-

larda bulunmada başarısız olmamış

leri de yerine getirememiştir. 2011 ile

ne getirmekten ziyade, halkına karşı

riye’den çekmeye başlamıştır.

BM Güvenlik Konseyi yalnızca

15

ULUSLARARASI HUKUK-ORTADOĞU

16

6. Yılında Suriye İç Savaşı ve “Koruma Sorumluluğu”nun Başarısızlığı

ANALİZ 10

Sonnotlar

Sonuç

17
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Büyük katliam ve kıyıma yol açan

gereken koruma sorumluluğunda ke-

beş yılın ardından 27 Şubat’ta alı-

limenin tam anlamıyla başarısız ol-

nan ateşkes kararı ve Suriye’de et-

muştur. Bunun yanında BM Güvenlik

kin olan güçlerin Cenevre’deki gö-

Konseyi’nden geçen bütün karar tas-

rüşmelerinin tekrar başlamasından

laklarını da ihlal ederek silahsız si-

sonra Suriye’nin akıbetine dair be-

villere katliamlar yapmaya devam

lirsiz de olsa bir umut vardır. ISSG

etmiştir.

tarafından oluşturulan iki kurum,

Bugün dünya, Suriye’de büyük bir

hem Suriye’deki ateşkesin gidişatı-

insanlık dramının olduğunun far-

nı gözlemlemek hem de kuşatma al-

kındadır. Fakat ülkelerindeki kat-

tında bulunun binlerce Suriyeliye

liamdan kaçan Suriyeli mülteciler

insani yardımın ulaştırılıp ulaştırıl-

kendilerine sığınacak yer bulmak-

madığını denetlemek için görevlen-

ta zorlanmaktadır. Birçok hükümet

dirilmiştir. Fakat düşmanlığın sona

1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna

erdirilmesi kalıcı bir ateşkes sağlan-

Dair Cenevre Sözleşmesi’nde yer

sa da henüz mümkün görünmemek-

alan yükümlülükleri görmezden ge-

tedir. Suriye’deki durum hâlâ savaşı

lerek Suriyeli mültecilere sınırları-

sonlandıracak kalıcı bir çözümden

nı kapatmıştır.

çok uzaktır. Savaşı bitirecek kayda

Beş yıldır uluslararası toplum ve

değer bir süreç için muazzam diplo-

özellikle de BM Güvenlik Konseyi,

matik çabalar gerekmektedir.

Suriye’deki iç savaşın derinleşmesi-

Suriye’deki iç savaş boyunca ulus-

ni ve giderek kötüleşmesini izlemiş-

lararası hukukun bütün temel ilke-

tir. Ayrıca Güvenlik Konseyi, kendi-

leri ihlal edilmiştir ve bu ihlaller sü-

sine atfettiği büyük sorumluluklar-

rekli cezasız kalmıştır. Suriye hükü-

dan biri olan koruma sorumluluğu-

meti kendi halkına karşı savaş suçu

nun uygulanması konusunda da tam

işlemiş ve halkına karşı uygulaması

anlamıyla başarısız olmuştur.
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Altıncı yılı içerisindeki Suriye iç savaşı boyunca uluslararası hukukun
bütün temel ilkeleri ihlal edilmiş ve
bu ihlaller sürekli cezasız kalmıştır.
Suriye hükümeti kendi halkına karşı savaş suçu işlemiş ve halkına uygulaması gereken koruma sorumluluğunda kelimenin tam anlamıyla başarısız olmuştur. Ayrıca BM
Güvenlik Konseyi’nden geçen bütün karar taslaklarını da ihlal ederek silahsız sivillere yönelik katliamlar yapmaya devam etmiştir.
Uluslararası toplum ve özellikle de
BM Güvenlik Konseyi, başlangıcından bu yana Suriye’deki iç savaşın
derinleşmesini ve giderek kötüleşmesini sadece izlemiş ve kendisine atfettiği en büyük sorumluluklardan biri olan koruma sorumluluğunun uygulanması konusunda
tam anlamıyla başarısız olmuştur.
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