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www.insamer.com info@insamer.com

Uluslararası Hukukta Irak İşgali ve Batı’yı Yargılamak

ANALİZ 15

ULUSLARARASI HUKUK

savaşta en büyük bedeli Irak halkı
ödemiş ve ABD işgali himayesinde
ortaya çıkan DAEŞ ve Şii militarizminin kanlı hesaplaşması ile halen
ödemeye devam etmektedir.
Bu çalışmada, sınır kavramından
yola çıkılarak Ortadoğu’nun etnik
olarak en karmaşık bölgesine/ülkesine yönelik işgal ve müdahalenin -uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk temel alınarak- yol açtığı hak ihlalleri üzerinde durulacaktır.
Bağımsızlığını kazandığı günden
bu yana sürekli müdahalelere maruz
kalan Irak, 1980 yılıyla birlikte âdeta
ABD’nin güdümüne girmiştir. 11 Eylül 2001 sonrasında teröre karşı savaş
adı altında uluslararası bir kampanya başlatan ABD, 2003 yılında Irak’ı
işgal ederek ülkede halen daha devam eden bir istikrarsızlığın temel-

Giriş
Yanlış yöne saptığını anladığında
insan gerçekten hızını ikiye mi katlar? Amerika Birleşik Devletleri’nin
Mart 2003’te başlattığı Irak işgalinin 22. ayında, bölgeye asker sevkiyatını arttırarak varlığını sürdürmesi tam olarak buydu. Uluslararası hukukta hiçbir meşruluğu olmayan Irak’ın işgali, 1 milyondan fazla Iraklı sivilin ölmesine, Irak halkının büyük bir kısmının mülteci konumuna düşmesine ve ülkenin altyapısının geri döndürülemez şekilde tahrip edilmesine neden olmuştur. Ülkeyi kitle imha silahlarından
arındırma iddiası ile işgale başlayan
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ABD, rızadan yoksun
ve güce dayalı Irak
müdahalesinde izlediği
politika ve uyguladığı
işkencelerle uluslararası
hukuku, uluslararası savaş
hukukunu (uluslararası
insancıl hukuk) ve insan
haklarını ağır şekilde ihlal
etmiştir.

ABD’nin Irak’a karşı diğer bahanesi

lerini atmıştır. ABD, gerçekleştirdi-

ise Saddam Hüseyin rejiminin el-Ka-

ği işgale gerekçe olarak Saddam yö-

ide ile doğrudan bir ilişkisi olduğu

netiminin kimyasal silah ürettiğini

tezidir. İstikrar ve demokrasi getir-

ve el-Kaide’ye destek verdiğini ileri

me retoriği ile Irak işgaline başla-

sürmüştür. Irak’ın gerek 1980’lerin

yan ABD’nin uluslararası hukukta

sonunda Kürt azınlığa gerekse de

bağımsız ve egemen eşit olarak ka-

daha önceleri savaş sırasında İran’a

bul edilen devletlere yönelik yaptı-

karşı kimyasal silah kullanması, Ku-

ğı müdahalelere ve işgallere baktığı-

veyt’e saldırısı esnasında ve sonra-

mızda, 50 yıl süren Filipinler işgali,

sında kendisine yönelik geliştirilen

uzun süreli Haiti (1915-1934) ve Domi-

ABD politikasında güçlü gerekçeler

nik Cumhuriyeti (1916-1924) işgalleri

olarak ortaya konmuştur.2

yahut Güney Asya ve Karayipler’de

Dolayısıyla ABD’nin Irak’a müda-

eksik etmediği askerî müdahalele-

halesi, 2003 yılındaki işgalle başla-

rin hangisi, ilgili bölgeye demokrasi

mayıp Irak’ın Kuveyt’i işgaline ka-

getirmiştir? Irak’a yönelik işgal, de-

dar dayanmaktadır. BM Güvenlik

mokrasi ve istikrar bir yana ülkeye

Konseyi tarafından -ABD dış poli-

kaos, şiddet ve ölümden başka hiç-

tikası güdümünde- Irak’a, Kuveyt’i

bir şey getirmemiştir. Hiç şüphesiz,

işgal etmesinden dört gün sonra, 6

1
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Ağustos 1990’da yürürlüğe konan

Uluslararası hukukta hiçbir meşru-

yaptırımlar uygulanmaya başlanmış-

luğu olmayan bu işgalin en çelişkili

tır. Bu yaptırımlar Körfez Savaşı bo-

yönü ise Saddam Hüseyin yönetimi

yunca sürmüş ve 22 Mayıs 2003 tari-

altındaki Irak’ın ABD’nin güvenliği-

hinde, ülke işgal edilip Saddam Hü-

ne hiçbir zaman doğrudan bir tehdit

seyin rejimi devrildikten sonra yü-

oluşturmamış olmasıdır.

rürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu

Literatürde önleyici meşru müda-

tarihe kadar ambargolar nedeniy-

faa hakkı olarak geçen ve “tehlike-

le Irak sosyoekonomik bir çöküşün

yi tehdit haline gelmeden önleme”

eşiğine gelmiştir. 12 yıldan fazla sü-

“pre-emptive self defense” manasına

ren geniş kapsamlı yaptırımlar ülke

gelen bu kavram, BM Anlaşması 2/4

ekonomisini çökertmiş, sağlık altya-

Maddesi’nde yer alan “kuvvet kul-

pısı bozulmuş ve bu dönemde bebek

lanma yasağı” ile çelişir nitelikte-

ölüm oranları en yüksek rakamlara

dir. Fakat bir grup yazar, öngörü-

ulaşmıştır. Ülkenin tamamına sınırlı

len önleyici meşru müdafaa hakkı-

olarak elektrik verilebilmiş, ABD’nin

nın uluslararası hukuka uygun oldu-

engellemeleri ve sözde “ikili kullanı-

ğunu iddia etmektedir. Bu görüşü sa-

ma açık” maddelerin (as-

vunan yazarlardan Abraham D. So-

kerî amaçlarla kullanılma

faer, önleyici/pre-emptive vuruşun,

ihtimali olan malların) sa-

kuvvet kullanma dışındaki alterna-

tışı konusunda BM Yardım

tif barışçıl yollar tükendikten sonra,

Komitesi’ndeki veto hak-

doğrudan veya dolaylı yollarla kitle

kını kullanması sebebiy-

imha silahlarını kullanma potansi-

le hastanelerde ve diğer

yeline sahip devletlere karşı kulla-

belli başlı kurumlarda en

nılabileceğini ve bunun “doğal” olan

hayati araç-gereçler dahi

meşru müdafaa hakkının bir parça-

temin edilemez olmuştur.3

sı olarak kabul edilmesi gerektiği-

11 Eylül’ün uluslararası

ni iddia etmektedir.5 Önerdiği stan-

sistemde yarattığı şok et-

dartları Irak olayına uygulayan So-

kisi ile iktidarda bulunan

faer, Saddam Hüseyin rejiminin kit-

Neo-conlar, ABD dış poli-

le imha silahlarına sahip olduğuna

tikasında köklü bir deği-

Literatürde önleyici
meşru müdafaa
hakkı olarak geçen
ve “tehlikeyi
tehdit haline
gelmeden önleme”
“pre-emptive self
defense” manasına
gelen bu kavram,
BM Anlaşması
2/4 Maddesi’nde
yer alan “kuvvet
kullanma
yasağı” ile çelişir
niteliktedir.
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iddia etmekte ve Irak’a karşı önleyi-

bulundurduğu yönündeki bütün id-

ci meşru müdafaa hakkının kullanıl-

dialar Uluslararası Atom Enerji Ajan-

mış olmasının hukuka uygun oldu-

sı’nın yaptığı denetimler sonucun-

ğunu savunmaktadır.

da geçersiz kalmış, ABD’nin her tür-

6

Yaygın olan ve uluslararası arena-

lü girişimine rağmen Saddam yöne-

da geniş kabul gören diğer görüşe

timinin kimyasal silahlara sahip ol-

göre, önleyici meşru müdafaa dokt-

duğu ispatlanamamıştır. 1980’li yıl-

rini, BM Anlaşması’nın 2/4 Madde-

larda kullandığı kimyasal silahların

si’nde geçen kuvvet kullanma yasağı-

kaynağı ise bizzat ABD adresini gös-

nın uluslararası hukukta ciddi ihlali-

termektedir. Zira İran ile süren sava-

ve kendi halkına karşı kimyasal si-

dir. Fiilî bir silahlı saldırının yoklu-

şın en sıkıntılı dönemlerinde, Irak’ın

şikliğe giderek müdaha-

lahlar kullandığına; rejimin ayrı-

ğunda BM Güvenlik Konseyi’nin ilgi-

arkasında duran ABD, Saddam hükü-

lede bulunmak istedik-

ca geçmişte Ebu Nidal ve Ebu Abbas

li bölgeye karşı “barış ve güvenliği te-

metinin bu tür silahlar temin edip

leri yerlere “ön alıcı mü-

gibi teröristleri desteklemiş olduğu-

min etmek amacıyla” devletlere silah-

kullanmasına göz yummuştur. İşga-

dahale” taktiği uygulana-

na işaret etmektedir. Bütün bunlar-

lı güç kullanma yetkisi vermesi, “kuv-

lin diğer gerekçesi olan; Saddam yö-

cağını tüm dünyaya duyurmuştu.

dan sonra Sofaer, Irak’a yönelik BM

vet kullanma yasağının” açık şekilde

netiminin el-Kaide’ye destek verdiği

Irak’ın işgali, bunun en kanlı ve so-

Güvenlik Konseyi tarafından konan

ihlali niteliğindedir. Bu kuralın Irak

ve 11 Eylül 2001’de ABD’ye yönelik sal-

mut örneğidir. 2001’deki Afganis-

ekonomik yaptırımlar sonucu, kuv-

özeline uygulanması ise tamamen

dırılarda rolü olduğu iddiaları ise ne

tan işgali ardından 2003 yılında da

vet kullanılmasını gerektirmeyen

keyfî ve zorlama birtakım unsurları

Amerikan mahkemeleri ne de ulusla-

Irak aynı gerekçeyle işgal edilmiştir.4

tedbirlerin de tüketilmiş olduğunu

içermektedir. Irak’ın kimyasal silah

rarası mahkemelerde ispatlanmıştır.

ULUSLARARASI HUKUK
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Amerikan siyasetçilerinin işgal için

müdahalesinde izlediği politika ve

bu durumu “hukuk

kullandıkları gerekçelerin 2003 yılın-

uyguladığı işkencelerle uluslarara-

boşluğu/non liquet”

dan sonraki dönemde yalan olduğu da

sı hukuku, uluslararası savaş huku-

olarak değerlendir-

açıkça ortaya çıkmıştır.

kunu (uluslararası insancıl hukuk)

mektedir.7 Ulusla-

ve insan haklarını ağır şekilde ih-

rarası Adalet Diva-

lal etmiştir.

nı’nın bu değerlen-

Tüm bunların ötesinde ABD, rızadan yoksun ve güce dayalı Irak

ULUSLARARASI HUKUK

dirmesine rağmen,

ABD’nin Uluslararası Hukuk ve İnsan
Hakları İhlalleri

örfi

hukuk altında, devletler için yalnızca
nükleer ve benze-

ABD’nin Irak’ı işgali -uluslararası hu-

konusu olmadığı da açıkça görülmekte-

kukun birçok alanını ihlal etmekle bir-

dir. Hatta ilk saldırıyı ABD düzenledi-

likte- esasen en temel anlaşma olan ve

ği için Irak’ın kendini meşru müdafaa

2. Dünya Savaşı’ndan sonra

ile savunması, uluslararası hukuk açı-

uluslararası sistemi belirli

sından hiçbir sorun teşkil etmemekte-

bir düzlem çerçevesine so-

dir. Diğer istisnayı oluşturan, uluslara-

kan BM Anlaşması’nı ağır

rası barış ve güvenliğin tehdit edildiği

şekilde ihlal eder nitelik-

durumlarda BM Güvenlik Konseyi ta-

tedir. Öncelikli olarak BM

rafından alınan kararla yapılan müda-

de bu tür silahların kullanılması ya da

Anlaşması 2/4 Maddesi’nde

hale kapsamında değerlendirildiğinde

tehdidi olmaksızın yalnızca bu tür si-

iki istisna dışında devletle-

de ABD’nin Irak’ı işgali yine bu kuralın

lahlara sahip olmanın bir “silahlı saldı-

rin kuvvet kullanmaları

dışında kalmaktadır; zira Irak’a müda-

rı” sayılması mümkün değildir.8

yasaklanmıştır. Bu istinas-

haleye yönelik Güvenlik Konseyi’nden

11 Eylül terör eylemlerinin yarat-

lardan ilki 51. Madde’de yer

herhangi bir karar çıkmamıştır. Bu iki

tığı güvensizlik ortamını fırsat bi-

alan “meşru müdafaa hak-

durum altında ABD kendi öznel ge-

lerek Şubat 2002’de teröre karşı sa-

kı”dır. Diğeri ise uluslara-

rekçelerine dayalı olarak Irak’a karşı

vaş başlattığını ilan eden ABD, ey-

rası barış ve güvenliğin bo-

uluslararası toplumun rızasını alma-

lem ve müdahalelerinde Cenevre

zulduğu durumlarda BM

dan, meşru olmayan şekilde güç kul-

Sözleşmelerinin uygulanmayacağını

Güvenlik Konseyi kara-

lanmış ve BM ilkelerinin en önemlile-

açıklamıştır.9 Cenevre Sözleşmeleri,

rı ile sorunlu bölgeye son

rinden biri olan kuvvet kullanma ya-

uluslararası hukukta insan hakları

çare olarak belirli kurallar

sağını açık şekilde ihlal etmiştir.

üzerine yapılmış ve 1949 yılında imza-

11 Eylül terör
eylemlerinin
yarattığı
güvensizlik
ortamını fırsat
bilerek Şubat
2002’de teröre
karşı savaş
başlattığını ilan
eden ABD, eylem ve
müdahalelerinde
Cenevre
Sözleşmelerinin
uygulanmayacağını
açıklamıştır.
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uluslararası

ri silahlara sahip olmak hukuka aykırı
değildir. Kaldı ki, suç
olsa idi bugün başta ABD olmak üzere
bütün Batılı ülkelerin yargılanması gerekirdi. Bu çerçeve Birinci Cenevre Sözleşmesi:
Harp halindeki silahlı
kuvvetlerin hasta ve
yaralılarının vaziyetlerinin
ıslahına ilişkin ilk sözleşme
 İkinci Cenevre Sözleşmesi:
Silahlı kuvvetlerin denizdeki
hasta, yaralı ve kazazedelerin
vaziyetlerinin ıslahına ilişkin
sözleşme
 Üçüncü Cenevre Sözleşmesi:
Harp esirlerine yapılacak
muameleye ilişkin sözleşme

çerçevesinde müdahale edilmesidir.

Kaldı ki Irak’ın elinde nükleer bir

lanmış önemli sözleşmelerdir. Bunlar,

Bu iki durum istisna olarak belirtil-

silah olduğu doğru kabul edilse dahi

uluslararası olan veya olmayan çatış-

dikten sonra, meşru kuvvet kullanı-

uluslararası hukukta, nükleer silahla-

ma durumlarında, silahlı güçler ve ör-

mının hangi koşullarda ve hangi yön-

rın tehdidi ya da kullanılmasını yasak-

gütler tarafından uyulması beklenen

tem dâhilinde olacağı ayrıntılı şekilde

layan evrensel bir yasak olmadığı gibi;

standartları belirlemektedir.10 Silahlı

Bir silahlı çatışma sırasında insan-

 Dördüncü Cenevre Sözleşmesi:
Harp zamanında sivillerin
korunmasına ilişkin sözleşme

açıklanmıştır. Irak’ın ABD’ye doğrudan

nükleer silahların tehdidi ya da kulla-

çatışma hukuku veya harp hukuku

cıl hukuk kurallarının uygulanması

bir saldırıda bulunmadığı gerçeği göz

nılmasına izin veren de herhangi bir

olarak da bilinen uluslararası insan-

sorunu, kuvvet kullanılmasının BM

önüne alındığında ABD’nin Irak’a yö-

uluslararası hukuk kuralı bulunma-

cıl hukukun temel kaynağı olan bu

Anlaşması’na uygunluğu sorunun-

nelik bir meşru müdafaa hakkının söz

maktadır. Uluslararası Adalet Divanı

sözleşmeler şu şekildedir:

dan tamamen bağımsızdır. Yani bir
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savaş tamamen hukuksuz bir şekilde

bu hakka sahip olunup olmadığı soru-

insan hakları ihlalleri neticesinde

Özellikle ABD, Irak üzerindeki ege-

başlamış olabilir ancak taraflar yine

nundan tamamen bağımsız olduğu ka-

ölenlerin sayısı Iraq Body Count ta-

menliğini erken sonlandıracak ulus-

de savaş sırasındaki kurallara uymak

bul edilmektedir. Buradan hareketle,

rafından 2003’ten başlayarak düzen-

lararası arenadan gelen girişimleri

durumundadır. Nitekim uluslararası

savaş hukuku incelenirken kuvvet kul-

li olarak kayıt altına alınmaya çalı-

ve çözüm önerilerini de reddetmiştir.

hukukta, kuvvet kullanma hakkı (jus

lanılmasının hukuka uygun olup olma-

şılmıştır. İşgalin başladığı yıl olan

Mart 2003’ten Mart 2005’e kadar

ad bellum) ile kuvvete başvurulduğun-

dığı hususu ile silahlı kuvvet kullanıl-

2003’te ilk beş ayda sadece Bağdat’ta

Irak’ta doğrudan Amerikan asker-

da uyulması gereken çatışma kuralla-

ması sırasında seçilen hedef, araç ve

Amerikan ordusu tarafından öldürü-

lerinin açtığı ateş sonucu öldürülen

rı (jus in bello) arasında bir ayrım ya-

yöntemlerin hukuka uygunluğu hu-

lenlerin sayısı 2.846 olarak sayılmış-

sivillerin sayısı 24.865 olarak kayde-

pılmaktadır. Buna göre silahlı çatışma

susunun birbirinden ayrı düşünül-

tır.15 İşgalin başladığı ilk yılda diğer

dilmiştir. Irak’ın o zamanki nüfusu-

hukuku kurallarının uygulanmasının,

mesi gerekmektedir.12

endişe verici artış ise silahla öldürül-

nun 25 milyon olduğu dikkate alınır-

melerde görülmüştür. İşgal öncesi dö-

sa Mart 2003’ten itibaren her 1.000

nemde silahla öldürülme oranı %10

kişiden 1’i Amerikan veya İngiliz as-

iken bu oran ABD askerlerinin dü-

kerleri tarafından sistematik bir şekilde öldürülmüştür.17

11

Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlalleri
Amerikan işgali sırasında ve sonra-

kat yapılan mültecilerin %77’si Ame-

zenlediği saldırılarla %60’a çıkmıştır.

sında 1,2 milyon Iraklı öldürülmüştür.

rikan ordusunun hava saldırılarına

Birçok görgü tanığına göre bu ölüm-

80 aydan fazla süren işgal; 2,2 milyon

ve roket atışlarına şahit olduklarını

lerin sebebi Amerikan askerlerinin

Iraklının ülke içinde yerinden edil-

belirtmiştir. Bu kişilerin %80’i Ame-

rastgele açtıkları ateştir. 2003 yılın-

mesine, 2,7 milyonunun da ülke dışın-

rikan askerleri tarafından sivillerin

da öldürülen sivil sayısının 10.000’in

da mülteci olmasına, 2.615 profesör,

açık hedef olarak vurulduğunu anlat-

üzerinde olduğu kaydedilmiştir.

bilim adamı ve doktor ile 341 medya

mıştır; %68’i askerler tarafından hiç-

ABD ve İngiltere’nin de imzalayıp

çalışanın canice öldürülmesine ne-

bir gerekçe gösterilmeden sorgulan-

onayladığı Cenevre Sözleşmeleri, iş-

den olmuştur. Amerikan işgali sıra-

dıklarını, taciz edildiklerini ve ölümle

gal güçleri denetimindeki bir böl-

sında Irak hükümeti 13 milyar dolar

tehdit edildiklerini belirtirken %16’sı

gede, çıkan çatışmadan sivil nüfu-

kaybetmiştir. Irak’ın tahrip

ise işkence gördüğünü açıklamıştır.

14

sun korunmasını ve kamu düzeni-

edilen altyapısının onarılma-

Amerikan işgali sırasında Irak’ta bu-

nin temin edilmesi gerektiğini öngö-

sı için 400 milyar, başka kay-

lunan ve daha sonra İsviçre’ye giden

ren anlaşmalardır. Irak’ın Amerikan

ABD ve İngiltere’nin istikrara ka-

naklara göre ise 1 trilyon do-

bir Iraklının şu cümleleri Amerikan

ve İngiliz işgali altında olduğunu

vuşturmak ve yeniden inşa etmek id-

lardan fazla miktara ihtiyaç

işgali ile gelen yıkımı gözler önüne

de facto olarak tanıyan BM 1483 no.

diasıyla girdikleri Irak’ta, üç yıllık iş-

duyulmaktadır. Irak’ta işsiz-

sermektedir:

lu çözüm taslağı, Irak işgali sırasın-

gal sonrasında Iraklıların pek çoğu,

da sivillerin korunmasına yönelik

işgal sırasındaki hallerinin yaptırım-

görevleri sıralamış ve Irak’ın ekono-

lar ve diktatörlük döneminde oldu-

mik altyapısının yeniden inşa edilme-

ğundan çok daha kötü olduğunu be-

si gerektiğini, sivil halka temel gıda-

lirtmişlerdir.18 Ülkenin önemli bir

ların temin edilmesi ve çatışmalar-

bölümüne işgal öncesine göre daha

dan korunmalarının sağlanması ge-

az elektrik verildiğinden hastaların,

rektiğini belirtmiştir. Fakat ABD ve

sırf gerekli aletler çalışmadığı için,

İngiltere, taslakta belirtilenleri ye-

acil servis odalarında öldükleri be-

rine getirmekte başarısız olmuş ve

lirtilmiştir.19 Irak’ta Huseybe saldırı-

Cenevre Sözleşmelerini hiçe saya-

sını yöneten İkinci Deniz Piyadeleri

Amerikan ve İngiliz ordusunun

rak sivil halk üzerindeki kıyımları-

Tümeni’nden Albay Stephen W.

Irak’ta yaptığı katliamlar ve ağır

nı arttırarak devam ettirmişlerdir.

Davis’in, “Burada insanların kalbini

ABD ve
İngiltere’nin
de imzalayıp
onayladığı Cenevre
Sözleşmeleri,
işgal güçleri
denetimindeki
bir bölgede,
çıkan çatışmadan
sivil nüfusun
korunmasını ve
kamu düzeninin
temin edilmesi
gerektiğini öngören
anlaşmalardır.

07

lik aylara bağlı olarak %25 ile
70 arasında gidip gelmektedir. Her ay ortalama iki düzine araca yerleştirilen bombalar patlatılmaktadır. Ülkede
ayrıca her yıl ortalama 1.000
kişi koleradan ölmektedir.13
UNHCR (BM Mülteciler
Yüksek Komiserliği), 2007 yılında Iraklı mültecilerle savaşa dair travma seviyesini ölçen bir anket yapmıştır. Müla-

“Saddam yönetimi altındayken en azından bir düzen vardı. Fakat şu an öyle
değil. Her yere kaos hâkim,
her şey yakılıp yıkılıyor ve
hiçbir şey çalışmıyor. Ne zaman Irak’tan akrabalarımla
konuşsam bunları duyuyorum. Olan durum bu.”

16
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 Öldürülen sivillerden %82’si
yetişkin erkek, %9’u ise kadındır.
 Öldürülen her 10 kişiden 1’i 18
yaşının altındaki gençlerden
oluşmaktadır.
 Öldürülen her 1.000 kişiden 2’si
0-2 yaş aralığındaki bebeklerdir.
 Öldürülenlerin arkasından
geriye çok sayıda dul ve yetim
kalmıştır.
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ya da aklını düşünecek halimiz yok,

ya da tutuklanan kişilere yönelik

çekmiş ve Şubat 2004’te Kızıl Haç,

Savaş hukukunu ve Cenevre Söz-

gereksiz.”20 cümlesi, işgal boyunca

her türlü insanlık dışı işkence fo-

Bush yönetimine burada yapılan

leşmelerini hiçe sayarak yapılan bu

Iraklı sivillerin uğradıkları taciz, iş-

toğrafları ile gün yüzüne çıkmıştır.

tecavüz ve işkencelerin Cenevre

tür ağır insan hakları ih-

kence, öldürülme, mala zorla el koy-

Tutuklananların ortalama %80’inin

Sözleşmelerinin ciddi ihlali oldu-

lalleri ve işlenen savaş

ma gibi ihlallerin sistematik bir ba-

yanlışlıkla tutuklandıklarını itiraf

ğunu bildirerek savaş suçu işledik-

suçları Amerikan asker-

kış açısından kaynaklandığını açık-

eden ABD askerî yetkilileri, işkenceleri yaparken büyük bir zevk al-

lerine dair bir uyarı göndermiştir.

lerini rahatsız etmemiş,

ça ortaya koymaktadır. ABD askerle-

dıklarını da belirtmiştir. Münferit

Ancak Ebu Gureyb’deki işkencele-

bulundukları bölge itiba-

ri önceliklerini asileri ve onları des-

vakalar olmayıp sistematik hale ge-

rin gün yüzüne çıkması işkencele-

rıyla Cenevre Sözleşme-

tekleyenleri öldürmek olarak tanım-

len ve bir politika olarak uygula-

ri durdurmamıştır.

lerinden muaf oldukları-

lıyor, hatta desteklemeyenleri de cezalandıracaklarını vurguluyorlardı.

nan işkence seanslarına Ebu Gureyb

Geceleri sivil halk uyurken evlere

Hapishanesi’nde maruz kalanlardan

baskın düzenleyen Amerikan asker-

sadece biri olan Haydar Sabbar Abd,

leri keyfî olarak baskın düzenledik-

kendisinin ve altı hücre arkadaşının

“Başka hükümetler de gizlice

leri evlere el koyabiliyordu. Bununla

nasıl dövülüp çıplak bırakıldıkları-

askerlerinin Felluce’ye

da kalmayıp şüphelendikleri kişile-

nı, birbirlerinin üzerine çıkartılıp

işkence yapıyor, fakat Bush

girer girmez kentin has-

rin evlerine tanksavar füzesi ata-

birdirbir pozisyonunda sırtlarına

yönetimi, gözaltına alınmış

tanesini ele geçirmeleri-

rak evi ateşe veriyorlardı. New York

oturtulduklarını ve birbirlerine cin-

kişilere kötü muamelede bu-

dir. Felluce Hastanesi’ne

Times adına çalışan fotografçı Johan

sel tacize zorlandıklarını anlatmış-

lunma hakkını resmî bir po-

düzenledikleri operasyo-

Spanner bunun “geride iz bırakma-

tır. Abd, burada yaşadıkları her şe-

litika olarak iddia etme cü-

nun bahanesini ise, asilerin hasta-

ma” politikası olarak adlandırıldığı-

yin aşağılayıcı uygulamalar olduğu-

retine sahip tek hükümettir.”

neyi sığınak ve silah deposu olarak

nı söylemektedir.

nu ve oradan asla sağ çıkamayacak-

Sözde istikrar ve demokrasi için

4000 -

Ebu Gureyb Hapishanesi’nde

niyetin ne olduğu, Ebu Gureyb

yaşanan tecavüzler ve cinayetler

Hapishanesi’nde gözaltına alınan

uluslararası toplumun dikkatini

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

Roth Financial Times’a olayı şu şekilde aktarmıştır:

nı açıklamışlardır.
İşgalin erken döneminde işlenen diğer bir savaş suçu ise, Amerikan

BM Mülteciler
Yüksek
Komiserliği’nin
verilerine göre,
1 milyon 428
bin Iraklı, işgal
sürecinde Suriye
ve Ürdün başta
olmak üzere
bölge ülkelere göç
etmiştir.

larına inandıklarını söylemiştir.21

yapılan işgalin arka planında asıl

‘03

Human Rights Watch’tan Kenneth

ULUSLARARASI HUKUK

‘11

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16
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Belgelenen Sivil Ölümleri / 162.003-180.907
Kaynak: Irak Body Count, https://www.iraqbodycount.org/database/
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kullandıkları iddiaları olmuştur. Fa-

olarak ülkesinden ayrılmasına ne-

yalanla girilen ve ABD’nin öznel me-

döndürülemez biçimde tahrip edil-

kat daha sonraki süreçte yapılan iti-

den olan insanlık dışı bu savaşın

seleleri için devam ettirilen Irak işga-

miş olduğu gerçeğidir. Ayrıca bölge-

raflardan bunun da doğru olmadı-

failleri olan ABD ve müttefikleri,

li arkasından geriye kalan ise milyon-

deki kaos ortamı terör örgütleri için

ğı anlaşılmıştır. Bu tarz haberlerin

15 Aralık 2011’de Irak’tan çekilmiş-

larca insanın ölümü ve bölgenin geri

en uygun yuvalanma yeri olmuştur.

kamuoyunda duyulmasının ardın-

tir. Yaklaşık dokuz yıl süren işgal-

dan, bölgede işkence yapan asker-

de en büyük bedeli Iraklı sivil halk

lerin Uluslararası Ceza Mahkeme-

ödemiş ve türlü işkencelere maruz

si’nde (UCM) yargılanıp yargılan-

kalmıştır. BM Mülteciler Yüksek

mayacağına dair tartışmalar orta-

Komiserliği’nin (BMMYK) verile-

ya atılmıştır. Bu olayla ilgili olarak

rine göre, 1 milyon 428 bin Iraklı, iş-

New York Times’ta çıkan bir haber-

gal sürecinde Suriye ve Ürdün baş-

de şöyle yazmaktadır: “ABD, UCM’de

ta olmak üzere bölge ülkelere göç et-

yer almayı reddettiği için Amerikan

miştir. Bu ülkelerde mültecilik veya

askerlerinin bu eylemlerinden dola-

oturum hakkı tanınmayan Iraklılar,

yı sorumlu tutulup tutulamayacak-

ülkelerine döndüklerinde ise evleri-

ları konusu açığa kavuşmamıştır.”22

ni ya yıkılmış ya da başkaları tara-

Nitekim ABD askerleri mahkemede

fından kullanılır halde bulmuştur.

yargılanmadıkları gibi Irak’ta işle-

Bundan dolayı Iraklılar için eve dö-

dikleri savaş suçları da uluslarara-

nüş bir çözüm olarak görülmemiş-

sı hukukta hiçbir sorumluluk kap-

tir.24 Savaşın en büyük etkisi kadın-

samı içerisine alınmamıştır.

lar ve çocuklar üzerinde olmuştur.

11

Chilcot Raporu ve İhlal İtirafı
BM Güvenlik Konseyi’nin bir kararı

dair genel tespitler içermektedir. 12

olmaksızın ve uluslararası toplumun

ciltten oluşan raporda temel olarak

büyük tepkisine rağmen ABD’nin

iki soruya odaklanılmıştır:

Irak’ı işgal etmesi dünya çapında yankı oluşturmuştur. Bu süreçte ABD’nin
en büyük müttefiki ise Tony Blair hükümeti ile İngiltere olmuştur. Irak işgali hakkında birçok rapor yazılmasına rağmen en kapsamlı rapor emek-

 Irak’a müdahale haklı bir müdahale miydi ve Irak’ın işgali gerçekten gerekli miydi?
 İngiltere bu işgal için gerçekten
hazırlıklı mıydı?

li bürokrat John Chilcot tarafından

Raporu hazırlayan soruşturma ko-

6 Temmuz 2016 tarihinde Londra’da

misyonunun başkanı John Chilcot,

yayımlanan Chilcot Raporu’dur. Yedi

dönemin İngiltere Başbakanı Tony

yılda hazırlanan rapor, genel olarak

Blair’e karşı “Askerî harekât son se-

Iraq Body Count’un 2003-2011 yıl-

İşgal boyunca hayatını kaybeden si-

2003 yılında ABD liderliğinde başla-

çenek değildi.” ifadelerini kullanmış-

ları arasında yalnızca doğrulanmış

villerin %44’ünü kadın, %42’sini ise

tılan ve İngiltere’nin de katıldığı iş-

tır.25 Irak’ta kitlesel imha silahlarına

medya verilerine dayanarak hazırla-

çocuklar oluşturmaktadır.

galde Irak’ın parçalanması akabin-

yönelik hiçbir bulguya rastlanmadığı
ve Saddam Hüseyin rejimiyle el-Kaide arasındaki doğrudan ilişkinin de

dığı raporlarda Amerikan ve İngiliz

12 Aralık 2011’de ABD Başkanı

de bölgede oluşan terör örgütlerinin

askerleri tarafından öldürülenlerin

Barack Obama ABD askerlerini

bu savaş neticesinde ortaya çıktığına

sayısının 162.000 olduğu belirtilmiş-

Irak’tan çekmiştir. Amerikan as-

tir. Öldürülenlerin %79’unun da si-

kerlerinin ayrılmasıyla ortaya çı-

vil olduğu tespit edilmiştir. Elbette

kan tablo açıkça göstermiştir ki ge-

bunlar gerçek rakamların çok altın-

çen süre zarfında bölge ne istikra-

dadır. Amerikan askerlerinin Irak’ta

ra kavuşmuş ne de demokrasisi geli-

sivil halka yönelik uyguladığı işken-

şip ekonomisi kalkınmıştır. Aksine,

ce ve öldürme eylemleri 2006 yılın-

yeni terör örgütlerinin doğmasına

da en yüksek seviyeye çıkmış ve o

ve büyümesine en büyük katkıyı

yıl öldürülen sivil sayısında büyük

bu bölge sağlamıştır. Kitle imha si-

bir artış yaşanmıştır.

lahları olduğu gerekçesiyle düzen-

23

Ülkede 1 milyondan fazla insanın

lenen işgal sonrasında bölgede ne

hayatını kaybetmesine, milyonlar-

herhangi bir kitle imha silahı bulun-

ca çocuğun yetim kalmasına, mil-

muş ne de Saddam rejiminin el-Kai-

yonlarca kişinin yerinden edilmesi-

de ile doğrudan bağlantılı olduğu is-

ne ve bir o kadar kişinin de mülteci

patlanabilmiştir. Bu büyük bahane/
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Soruşturma kapsamında ortaya

değildir. Irak işgali uluslararası nite-

çıkan sonuç ile Irak işgalinden so-

lik taşıyan bir silahlı çatışma olduğu

rumlu İngiliz yetkililerin yargılan-

için, sonuçları aynı zamanda ulusla-

ması meselesi, sadece İngiltere’nin

rarası ceza yargılamasının kapsamı-

iç hukukunu ilgilendiren bir konu

na girmektedir.

ULUSLARARASI HUKUK

Sonuç
11 Eylül saldırısının ardından ulus-

işledikleri savaş suçlarıyla ilgili ola-

lararası arenada yarattığı algı saye-

rak da, Cenevre Sözleşmelerinin ken-

sinde “terörizme karşı savaş” iddia-

dileri için geçerli olmadığını söyle-

sıyla birçok bölgeye müdahale eden

miştir. Terörle savaşmak için Irak’a

ABD’nin en sarsıcı girişimlerin-

giren ABD, Ortadoğu’da terörün ya-

den biri de Afganistan’ın ardından

yılıp genişlemesine en büyük kat-

Irak’a yaptığı “Irak’ı Özgürleştirme

kıyı sağlamıştır. Bunun sonucunda

Operasyonu” adlı saldırı ve işgal-

Roma Statüsü uyarınca aşağıda ve-

dir. ABD, Saddam Hüseyin rejimi-

rilen maddeler bağlamında yargı-

nin el-Kaide ile bağlantılı olduğunu

lanması gerekmektedir.

ve yine aynı rejimin kitle imha silahBlair’in kararı ve parlamentonun

kurucu

raporda İngiltere’nin Irak

onayı sonrası İngiltere’nin 2003’te

ederek Mart 2003’te Irak’ı işgal et-

Statüsü’nün 7. ve 8. maddeleri, insan-

politikasının kusurlu istih-

Irak’ın işgaline katılmasını, ülke-

miştir. Görünüşte kitle imha silahla-

lığa karşı suçlar ve savaş suçlarının

barata dayandığı açıklan-

nin dış politikada son 50 yılda aldı-

rından temizlemek ve dikta rejimini

ne olduğunu içermektedir. İnsanlığa

mıştır.26 İngiltere’nin barış-

ğı en tartışmalı kararlardan biri ola-

çıl tüm seçenekler tüketil-

rak değerlendiren Chilcot Raporu’nu

meden işgale katılmayı seç-

diğer raporlardan ayıran en belir-

tiği ifade edilen raporda üze-

gin özellik, doğrudan suçlu buldu-

rinde durulan diğer önemli

ğu hükümet yetkililerini ismen be-

nokta ise, Irak’ın işgali son-

lirtmiş olmasıdır. İngiltere’de daha

rasında yapılacaklara yöne-

önce Irak Savaşı’yla ilgili olarak ha-

lik planlamanın ve hazırlık-

zırlanan soruşturma raporlarında

ların da yetersiz olduğudur.

özellikle istihbarat alanında yapı-

İşgalden sonra Irak’ta neler

lan hatalara dikkat çekilmiş ancak

olabileceğine dair uyarıları

hiçbir hükümet yetkilisi doğrudan

göz ardı eden Tony Blair’in,

suçlanmamıştır. Raporun gündeme

söz konusu istilanın Irak

ispatlanamadığı belirtilen

Tony Blair’in kararı
ve parlamentonun
onayı sonrası
İngiltere’nin
2003’te Irak’ın
işgaline
katılmasını,
ülkenin dış
politikada son
50 yılda aldığı
en tartışmalı
kararlardan
biri olarak
değerlendiren
Chilcot Raporu’nu
diğer raporlardan
ayıran en
belirgin özellik,
doğrudan suçlu
bulduğu hükümet
yetkililerini ismen
belirtmiş olmasıdır.
13

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin

larına sahip bulunduğunu bahane

yıkıp demokrasi getirmek için girdiği Irak’ı bütün bölgeye istikrarsızlık
ihraç eden bir yer haline getirmesi,
terör eylemleri yapan akımları beslemiş ve o tarihten itibaren tüm böl-

anlaşması

olan

Roma

karşı suçlar, herhangi bir sivil nüfusa
karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki eylemleri kapsamaktadır:28

gede ve dünyada terör saldırıları art-

 Öldürme

mıştır.27 Bu işgal, Ortadoğu’da demok-

 Toplu yok etme

ratik gelişmelerin sağlanması potan-

 Köleleştirme

siyelini de fiilen yok etmiştir.

 Uluslararası hukukun temel ku-

ABD tarafından BM Güvenlik

rallarını ihlal ederek hapsetme

Konseyi’nin bir kararı olmaksızın

veya fiziksel özgürlükten başka

gerçekleştirilen Irak işgalinin ulus-

biçimlerde mahrum etme

lararası hukukta da hiçbir meşruluğu

 İşkence

getirdiği bir diğer önemli konu ise;

yoktur. Terörizmle savaş adı altında

 Irza geçme, cinsel kölelik, zor-

üzerindeki olası sonuçları-

Blair, ilgili bakanlar veya dönemin

meşru müdafaa hakkını geniş yorum-

la fuhuş, zorla hamile bırakma,

nı dikkate almadan hareket

İngiliz hükümeti aleyhine dava açı-

layan ve bunu hukukta hiçbir yere

zorla kısırlaştırma veya ben-

ettiği de raporda vurgulanan

lıp açılamayacağına dair tartışma

oturmayan bir kavram haline getiren

zer ağırlıkla diğer cinsel şid-

konular arasındadır. Tony

olmuştur.

Bush, Amerikan askerlerinin Irak’ta

det şekilleri
14
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 Kasıtlı olarak ciddi ızdıraplara
yahut bedensel veya zihinsel ya

 İşkence veya insanlık dışı muamele

da fiziksel sağlıkta ciddi hasar-

 İnsan vücuduna veya sağlığına

lara neden olan benzer nitelik-

kasten büyük ızdırap verme veya

teki diğer insanlık dışı eylemler

ciddi yaralanmaya sebep olma

 Askerî olmayan, yani askerî

Yukarıdaki tüm maddeler dikkat-

maksatlı olmayan sivil hedefle-

le incelendiğinde ABD ve İngiltere,

re karşı kasten saldırı düzen-

Irak saldırısında insanlığa karşı suç

lenmesi

ve savaş suçu işlemiştir. Amerikalı

 Savunmasız veya askerî hedef

ve İngiliz yöneticilerin Uluslararası

 Askerî gereklilik olmadan, yasa

oluşturmayan kent, köy, yerle-

Savaş Suçları Mahkemesi’nde yargı-

12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre

dışı ve keyfî olarak malların yay-

şim yeri ve binaların bombalan-

lanmaları için fazlasıyla delil bulun-

Sözleşmelerinin çok ciddi şekil-

gın yok edilmesi veya sahiple-

ması yahut bu yerlere herhangi

maktadır. Bu deliller arasında; sivil-

de ihlali, başka bir deyişle Cenevre

nilmesi

bir araçla saldırılması

lerin katledilmesi, kadın ve çocukla-

Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller yasaklanmıştır:29
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 Hukuka aykırı sürgün, nakletme ya da hapsetme
 Rehine alınması

 Düşman devlet ya da ordusuna

rın öldürülmesi, işkence, yargısız in-

bağlı bireylerin haince öldürül-

fazlarla yasa dışı öldürme, camile-

mesi veya yaralanması

rin bombalanması, haksız yere hür-

 Çarpışmalarda doğrudan yer al-

 İnsan onuruna hakaret eder ni-

riyetten mahrum bırakma, mülkün

mayan sivil bireylere veya sivil

telikte, özellikle aşağılayıcı ve

hukuksuz biçimde imhası veya el

 Kasten öldürme

nüfusa karşı kasten saldırı yö-

küçük düşürücü davranışlar-

konulması gibi unsurlar, yargılama

 Biyolojik deneyler

neltilmesi

da bulunulması

için yeterli gerekçeleri sunmaktadır.
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Yanlış yöne saptığını anladığında insan gerçekten hızını ikiye mi katlar?
Amerika Birleşik Devletleri’nin Mart
2003’te başlattığı Irak işgalinin 22.
ayında, bölgeye asker sevkiyatını arttırarak varlığını sürdürmesi tam olarak buydu. Uluslararası hukukta hiçbir meşruluğu olmayan Irak’ın işgali, 1 milyondan fazla Iraklı sivilin ölmesine, Irak halkının büyük bir kısmının mülteci konumuna düşmesine
ve ülkenin altyapısının geri döndürülemez şekilde tahrip edilmesine
neden oldu. Ülkeyi kitle imha silahlarından arındırma iddiası ile işgale başlayan ABD’nin Irak’a karşı diğer bahanesi ise Saddam Hüseyin
rejiminin el-Kaide ile doğrudan bir
ilişkisi olduğu teziydi. İstikrar ve
demokrasi getirme retoriği ile Irak
işgaline başlayan ABD’nin uluslararası hukukta bağımsız ve egemen
eşit olarak kabul edilen devletlere
yönelik yaptığı müdahalelere ve işgallere baktığımızda, 50 yıl süren
Filipinler işgali, uzun süreli Haiti
(1915-1934) ve Dominik Cumhuriyeti
(1916-1924) işgalleri yahut Güney
Asya ve Karayipler’de eksik etmediği askerî müdahalelerin hangisi, ilgili bölgeye demokrasi getirmiştir?
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