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Birleşmiş Milletler (BM) dünyadaki çatışmaların 
%55’ine dahil olmaktadır. Ancak sorunların 
çözümüne ilişkin bir başarı oranı henüz 
yayınlanmamıştır. The Heidelberg Institute for 
International Conflict Research (HIIK) yayınladığı 
raporda, 2019 yılında dünyada 358 çatışmanın 
mevcut olduğunu ve bu çatışmaların 15’inin savaş, 
23’ünün şiddetli kriz, 91’inin görünür çatışma 
olduğunu belirtmiştir.1 Güvenlik Konseyinin barışçı 
çözüm yollarına ve barışçı çözüm yollarının 
yetersiz kaldığı durumlarda başvuracağı silahlı 
zorlama yollarına hangi şartlarda ve ne şekilde 
başvurabileceği üye devletler başta olmak üzere 
tüm devletler için önemli bir konudur. Bu makalede 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 
yetki alanına giren çatışmalar, bu alandaki Güvenlik 
Konseyi yetkileri ve Güvenlik Konseyinin bu 
çatışmalara yaklaşımı incelenmiştir.

Uluslararası Çatışma Ve Uyuşmazlık 
Çatışma yönetimi ve teorisyenleri Wilmot ve Joyce 
Hocker’ın genel kabul gören çatışma tanımı “Kıt 
kaynaklar ve hedefleri konusunda birbiriyle uyumlu 
olmayan ya da zıt algılar taşıyan ve hedeflerine 
ulaşmada karşı tarafın müdahalesi ile karşılaşan 
fakat birbirine bağımlı en az iki taraf arasında 
cereyan eden açık bir mücadele” olarak 
bilinmektedir. 2 HIIK ise çatışmayı “hedeflerini 
başarma ve çıkarlarını korumakta kararlı en az iki 
taraf (örgütlü grup, devletler, devlet grupları) 
arasında cereyan eden ve bir zaman diliminde 
tanımlanmış ulusal çıkarların uyuşmazlığı olarak”3 
tanımlamaktadır.

Çatışma unsurları olarak da kaynaklar, bölgesel 
hegemonya, bölünme, ideolojik farklılıklar, 
otonomi, toprak ve benzeri diğer faktörler kabul 
edilmektedir.4 Görüldüğü gibi çatışma kavramı 
geniş bir kavramdır ve HIIK’ın sınıflandırmasına 
göre yoğunluklarına göre kendi içinde şiddet içeren 
ve içermeyen çatışmalar olmak üzere alt başlıklara 
ayrılır. Şiddet içeren çatışmalar kriz, şiddetli kriz ve 
savaş; şiddet içermeyen çatışmalar gizli çatışma ve 
görünür çatışmalardır.5

Uluslararası hukukta ise uyuşmazlık kavramı 
kullanılır ve bu kavram birçok sınıflandırma 
çeşidine tabi tutulur. Uyuşmazlık, taraflar arasında 
hak ya da çıkarlara ilişkin olarak karşıt görüş ve 
isteklerin bulunmasını belirtir. Uluslararası 
doktrinde kimi yazarlar uyuşmazlığı hukuksal ve 
siyasal uyuşmazlık diye sınıflandırırken H.Kelsen 
gibi kimi yazarlar bu ayrıma karşı çıkarak bütün 
uyuşmazlıkların aslında hukuksal olduğunu öne 
sürer. Yine uluslararası uyuşmazlık tarafların 
kimliklerine, uluslararası hukuk kişileri arasında ya 
da uluslararası hukuk kişileri ile yabancı özel hukuk 

kişileri arasında doğmalarına göre 
sınıflandırılabilir. Ancak BM Antlaşması’nın 36/3. 
maddesi ve U.A.D. statüsünün 36. maddesi üstü 
kapalı olarak hukuksal uyuşmazlıklardan söz 
ederek siyasal uyuşmazlık ve hukuksal uyuşmazlık 
ayrımını benimsediklerini göstermektedir.6 Ancak 
yine de esas olan uyuşmazlığın süregitmesinin 
uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını 
tehlikeye düşüren yahut düşürebilecek nitelikte 
olup olmadığıdır.

BMGK’nin Statüsü Ve Amaçları
Birleşmiş Milletler uluslararası barış ve güvenliği 
koruma ve bu amaçla barışın uğrayacağı tehditleri 
önleme ve bunları boşa çıkarma, saldırı ya da 
barışın başka yollarla bozulması eylemlerini 
bastırmak üzere etkin ortak önlemler alma ve 
barışın bozulmasına yol açabilecek nitelikteki 
uluslararası uyuşmazlık ve durumların 
düzeltilmesini ya da çözülmesini barışçı yollarla, 
adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak 
gerçekleştirmeyi amaçlar.7 BM Andlaşması 
uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde Güvenlik 
Konseyini asıl yetkili organ olarak 
görevlendirmektedir. Güvenlik Konseyinin ana 
görevi uluslararası barış ve güvenliğin 
sağlanmasıdır.8

Güvenlik konseyi kurucu antlaşmaya göre iki tür 
yetki ile donatılmıştır. İlk yetkisi Antlaşmanın 7. 
bölümünde düzenlenen, uluslararası barışın ve 
güvenliğin tehdit edilmesi, bozulması ve saldırı 
durumunda alacağı bağlayıcı karar yetkisi; ikinci 
yetkisi Antlaşmanın 6. bölümünde düzenlenen 
uyuşmazlıkların barışçı çözüm yolları konusunda 
tavsiye kararı verme yetkisidir.9 Ancak zaman 
içinde antlaşmada yer almayan yeni yetkiler de 
benimsenmiştir. Buna örnek olarak insani müdahale 
doktrini verilebilir.

Güvenlik Konseyinin beş daimi, on geçici üyesi 
vardır. Kararlar 9/15 çoğunluğuyla alınmaktadır 
fakat daimi üyelerden birinin bu kararın alınmasına 
engel olmaması yani veto hakkını kullanmaması 
gerekmektedir.

1- Conflict Barometer, HIIK,2019, s. 15 pdf https://hiik. 
de/wp-content/uploads/2020/08/ConflictBarometer_2019_4. pdf
2- Wilmot,William ve Hocker,Joyce ,Interpersonal Conflict,New 
York,NY; McGraw Hill,2007,s. 8-9
3-  HIIK Conflict Barometer 2009, 2010 s. 84
4-  Nezir Akyeşilmen, Barışı Konuşmak, S. 22
5- Nezir Akyeşilmen, Barışı Konuşmak, S. 27
6- Prof. Hüseyin Pazarcı,Uluslararası Hukuk,S. 422
7- BM Antlaşması madde 1/1
8- BM Antlaşması Madde 249- Prof. Dr. Hüseyin 
Pazarcı,Uluslararası Hukuk,16. Bası,s. 179
9- Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı,Uluslararası Hukuk,16. Bası,s. 179
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Uluslararası Uyuşmazlıklarda Barışçı Çözüm 
Yolları Ve Güvenlik Konseyinin Yaklaşımı
Uluslararası uyuşmazlıklar dar anlamıyla 
uluslararası hukuk kişileri ve özellikle devletler 
arasındaki uyuşmazlıkları ifade eder. Antlaşmanın 
2. maddesinden anlaşılabileceği gibi devletlerin 
kuvvet kullanma tehdidine başvurması yahut 
kuvvet kullanması yasaklanmıştır. Kuvvet 
kullanımının birkaç istisnası vardır ve bunlar meşru 
müdafa kapsamında misilleme ve zararla karşılık 
önlemleridir. Üye devletler kural olarak kuvvet 
kullanamayacakları için bu durumda barışçı çözüm 
yollarına başvurmak zorundadırlar.

Barışçı çözüm yolları olarak  görüşme, soruşturma, 
arabuluculuk, uzlaştırma, hakemlik, yargı, bölgesel 
örgütlere ve anlaşmalara başvuru yolları ya da 
tarafların kendilerinin seçeceği başka yollar 
sayılmıştır. BM Andlaşması bu geleneksel barışçı 
çözüm yollarının yanında  Güvenlik Konseyini de 
uyuşmazlıkların çözümünde görevli kılmaktadır.

Uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde Güvenlik 
Konseyi'nin inisiyatif alabilmesi ve harekete 
geçebilmesinin belli başlı iki koşulu vardır. 
Birincisi Güvenlik Konseyinin önüne getirilecek 
uyuşmazlığın uzamasının uluslararası barış ve 
güvenliğin korunmasını tehdit eder nitelikte 
olmasıdır. İkincisi sorunun özü itibariyle bir 
devletin ulusal yetkisi içinde bulunan bir sorun 
olmaması koşuludur. Ancak anılan 2. ilke yani 
kuvvet kullanma yasağı  BM Antlaşması’nın 7. 
bölümünde bulunan zorlayıcı önlemlerin 
uygulanması sırasında geçerli değildir.

Uyuşmazlığın tarafları, uluslararası uyuşmazlığı 
tehlikeye düşürebilecek nitelikte olan  aralarındaki 
uyuşmazlıkları görüşme, soruşturma, arabuluculuk, 
uzlaşma, hakemlik ve yargısal çözüm yolları ile 
bölgesel kuruluş ya da anlaşmalara başvurarak veya 
kendi seçecekleri başka yollarla çözmeyi 
başaramazlarsa uyuşmazlığın tarafı olan devletlerce 
tek taraflı veya iki taraflı olarak Güvenlik 
Konseyine getirilebilir. Bu koşullar sağlanıyorsa 
BMGK 36. madde uyarınca hareket ederek uygun 
düzeltme yöntemlerini ve yollarını doğrudan 
tavsiye edebilir. Bunun dışında uyuşmazlığın 
tarafları birlikte hareket ederse aralarındaki 
herhangi bir uyuşmazlığı da Güvenlik Konseyine 
götürerek onun tavsiyesini isteyebilecektir.

Uyuşmazlığın tarafları dışındaki BM üyesi ve üyesi 
olmayan devletler veya BM organları da 
uyuşmazlığı Güvenlik Konseyine getirebilir. 
Güvenlik Konseyi de kendi inisiyatifiyle bir 
uyuşmazlığı ya da durumu ele alabilir. Ancak 
Güvenlik Konseyinin uyuşmazlığı kendi 

inisiyatifiyle ele alması için herhangi bir 
uyuşmazlık veya uluslararası bir anlaşmazlığa yol 
açabilecek durum konusunda, bu uyuşmazlığın 
süregitmesinin uluslararası barış ve güvenliğin 
korunmasını tehlikeye düşürme eğiliminde olup 
olmadığını saptaması, bunun için soruşturmada 
bulunması gerekir.10 Bu soruşturma sonucunda 
Güvenlik Konseyi soruşturma konusu 
uyuşmazlığın uzamasının uluslararası barış ve 
güvenliği tehlikeye soktuğu kanısına varırsa 
sorunun çözümüne yönelik yetkilerini 
kullanabilecektir. Burada ya tarafları barışçı çözüm 
yollarıyla hareket etmeye davet edecek ya da 
tarafların kabul ettikleri usulleri göz önüne alarak, 
hukuksal uyuşmazlıkların U.A.D.’ye sunulması 
gerektiğini de hatırlayarak Güvenlik Konseyi 
uyuşmazlığın taraflarına sorunun düzeltilmesine 
yönelik her türlü usul ve yöntemi tavsiye 
edebilecektir.11

Güvenlik Konseyinin uyuşmazlıklara ilişkin 
barışçıl çözüm kararlarında şu üç nitelikteki karar 
ortaya çıkar:

1) Taraf devletleri uyuşmazlıkları barışçı yollarla 
çözmeye davet eder (madde 33/2)

2) Uyuşmazlık ve durumların uluslararası barış ve 
güvenliği tehdit eder nitelikte olup olmadığı 
konusunda soruşturmada bulunur. (madde 34)

3) Uyuşmazlıkların ve durumların çözümüne ilişkin 
tavsiyelerde bulunur (madde 36-38)

Ancak 25.03.1948 tarihli Korfu Boğazı davası 
kararında mahkeme Güvenlik Konseyinin tavsiye 
nitelikli kararına uyacağını bildirmiş olan devletin 
rızasının Güvenlik Konseyinin tavsiye nitelikli 
kararını bağlayıcı nitelikli karara 
dönüştürebileceğine karar vermiştir.12

Barışın Tehdidi, Bozulması Ve Saldırı Eylemi 
Durumunda Güvenlik Konseyinin Yaklaşımı
Uluslararası hukuka aykırı bir fiilin varlığı 
durumunda bu hukuka aykırı fiilin ortadan 
kaldırılması için devletler veya uluslararası örgütler 
birçok zorlayıcı önleme başvurmaktadır. 
Uluslararası hukuk kurallarına uyulmasını 
sağlamada başlıca dört yol vardır. Bunlar hukuksal 
önlemler, baskı ve vazgeçirme önlemleri, karşı 
önlemler-zorlama yolları ve  savaştır.

10- BM Andlaşması Madde 34
11- BM Andlaşması madde 36
12- Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı,Uluslararası Hukuk,S. 463
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bölgesel kuruluş ya da anlaşmalara başvurarak veya 
kendi seçecekleri başka yollarla çözmeyi 
başaramazlarsa uyuşmazlığın tarafı olan devletlerce 
tek taraflı veya iki taraflı olarak Güvenlik 
Konseyine getirilebilir. Bu koşullar sağlanıyorsa 
BMGK 36. madde uyarınca hareket ederek uygun 
düzeltme yöntemlerini ve yollarını doğrudan 
tavsiye edebilir. Bunun dışında uyuşmazlığın 
tarafları birlikte hareket ederse aralarındaki 
herhangi bir uyuşmazlığı da Güvenlik Konseyine 
götürerek onun tavsiyesini isteyebilecektir.

Uyuşmazlığın tarafları dışındaki BM üyesi ve üyesi 
olmayan devletler veya BM organları da 
uyuşmazlığı Güvenlik Konseyine getirebilir. 
Güvenlik Konseyi de kendi inisiyatifiyle bir 
uyuşmazlığı ya da durumu ele alabilir. Ancak 
Güvenlik Konseyinin uyuşmazlığı kendi 

inisiyatifiyle ele alması için herhangi bir 
uyuşmazlık veya uluslararası bir anlaşmazlığa yol 
açabilecek durum konusunda, bu uyuşmazlığın 
süregitmesinin uluslararası barış ve güvenliğin 
korunmasını tehlikeye düşürme eğiliminde olup 
olmadığını saptaması, bunun için soruşturmada 
bulunması gerekir.10 Bu soruşturma sonucunda 
Güvenlik Konseyi soruşturma konusu 
uyuşmazlığın uzamasının uluslararası barış ve 
güvenliği tehlikeye soktuğu kanısına varırsa 
sorunun çözümüne yönelik yetkilerini 
kullanabilecektir. Burada ya tarafları barışçı çözüm 
yollarıyla hareket etmeye davet edecek ya da 
tarafların kabul ettikleri usulleri göz önüne alarak, 
hukuksal uyuşmazlıkların U.A.D.’ye sunulması 
gerektiğini de hatırlayarak Güvenlik Konseyi 
uyuşmazlığın taraflarına sorunun düzeltilmesine 
yönelik her türlü usul ve yöntemi tavsiye 
edebilecektir.11

Güvenlik Konseyinin uyuşmazlıklara ilişkin 
barışçıl çözüm kararlarında şu üç nitelikteki karar 
ortaya çıkar:

1) Taraf devletleri uyuşmazlıkları barışçı yollarla 
çözmeye davet eder (madde 33/2)

2) Uyuşmazlık ve durumların uluslararası barış ve 
güvenliği tehdit eder nitelikte olup olmadığı 
konusunda soruşturmada bulunur. (madde 34)

3) Uyuşmazlıkların ve durumların çözümüne ilişkin 
tavsiyelerde bulunur (madde 36-38)

Ancak 25.03.1948 tarihli Korfu Boğazı davası 
kararında mahkeme Güvenlik Konseyinin tavsiye 
nitelikli kararına uyacağını bildirmiş olan devletin 
rızasının Güvenlik Konseyinin tavsiye nitelikli 
kararını bağlayıcı nitelikli karara 
dönüştürebileceğine karar vermiştir.12

Barışın Tehdidi, Bozulması Ve Saldırı Eylemi 
Durumunda Güvenlik Konseyinin Yaklaşımı
Uluslararası hukuka aykırı bir fiilin varlığı 
durumunda bu hukuka aykırı fiilin ortadan 
kaldırılması için devletler veya uluslararası örgütler 
birçok zorlayıcı önleme başvurmaktadır. 
Uluslararası hukuk kurallarına uyulmasını 
sağlamada başlıca dört yol vardır. Bunlar hukuksal 
önlemler, baskı ve vazgeçirme önlemleri, karşı 
önlemler-zorlama yolları ve  savaştır.

10- BM Andlaşması Madde 34
11- BM Andlaşması madde 36
12- Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı,Uluslararası Hukuk,S. 463
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Uluslararası hukuk kurallarına uyulmasını 
sağlamak ya da uyulmamasına karşı cezalandırmak 
için kullanılan karşı önlemler ve zorlama yolları 
şunlardır:

1) Devletlerin başvurduğu misilleme ve zararla 
karşılık önlemleri

Bu yöntemler devletlerin meşru müdafa hakları 
kapsamında kullanabilecekleri yöntemlerdir. 
Misilleme bir devletin başka devlete karşı işlediği 
çıkar zedeleyici eyleme karşı yine o devletin 
çıkarını zedeleyecek hukuka uygun yolla karşılık 
verilmesidir. Devletlerin başvuracağı zararla 
karşılık önlemi ise bir devletin uluslararası hukuka 
aykırı fiili nedeniyle zarar gören devletin o devletin 
hukuka uygun davranmasını sağlamak için (kuvvet 
kullanımını içermeyen) hukuka aykırı bir yola 
başvurmasıdır.

2) Birleşmiş Milletler örgüt kuralları uyarınca 
silahlı zorlama yolları

Birleşmiş Milletlerin kuruluşuyla devletleri 
uluslararası hukuka uygun hareket etmeye 
zorlamak için yeni zorlama yolları eklenmiştir. Bu 
zorlama yollarından en önemlisi BM Antlaşması 
uyarınca silahlı kuvvet kullanılmasını içeren 
yollardır. Üye devletler silahlı kuvvetleri 
aracılığıyla BM’nin yaptırım uygulamasını 
sağlarlar. Bilindiği gibi BM Antlaşması madde 2 
aslında tüm üyelerin egemen eşitliği ilkesi üzerine 
kuruludur ve örgüt üyelerinin kuvvet kullanma 
tehdidinde bulunmasını ya da kuvvet kullanmasını 
yasaklar. Madde 2, BM örgütünün devletlerin iç 
alanına müdahale etmesini de yasaklar ve 
devletlerin iç meselelerini çözüme bağlamaya 
zorlayamaz. Bahsedilen maddenin devamında bu 
kuvvet kullanmanın yasaklanması ilkesinin 7. 
bölümde öngörülen zorlayıcı önlemlerin 
uygulanmasını hiçbir biçimde engellemeyeceği de 
ifade edilmiştir. Böylece kuvvet kullanma 
yasağının istisnasının var olduğu, uluslararası 
barışın tehdidi durumlarında kuvvet kullanımına, 
silahlı zorlama yollarına başvurulabileceği 
düzenlenmiştir.

BMGK aracılığıyla gerçekleştirdiği silahlı 
müdahale olaylarının hukuksal dayanağı BM 
Antlaşmasının 39. ve 94. Maddeleri olmakla 
birlikte kimi silahlı müdahale  olaylarında kararlar 
BM Antlaşmasının 1/1. maddesindeki barışın 
korunması amacıyla “etkili ortak önlemlerin” 
alınması, 11/1. maddesindeki Genel Kurulun 
barışın korunması için üye devletlere ve Güvenlik 
Konseyine tavsiyelerde bulunması ve 24. 
maddesindeki Güvenlik Konseyinin barışın 

korunması için sorumlu olması hükümlerine 
dayandığı görülmektedir.13

  
BM Antlaşması 39. maddesine göre  Güvenlik 
Konseyi barışın tehdit edildiğini, bozulduğunu ya 
da bir saldırı eylemi olup olmadığını saptar ve 
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da 
yeniden kurulması için tavsiyelerde bulunur veya 
41. ve 42. maddeler uyarınca hangi önlemler 
alınacağını kararlaştırır.  94. maddesine göre ise 
bütün üye devletler U.A.D. önünde taraf oldukları 
uyuşmazlıkta divanın kararlarına uyar. Devletler bu 
kararlara eğer uymazlarsa uyuşmazlığın öteki tarafı 
Güvenlik Konseyine başvurabilir ve bu durumda 
Güvenlik Konseyi gerekli görürse hükmün yerine 
getirilmesi için tavsiyede bulunabilir ya da önlem 
alınmasını kararlaştırabilir.

Anlaşmanın 39. maddesinde tavsiye verebileceği 
veya 41. ve 42. maddelere atıf yaparak Güvenlik 
Konseyinin bu maddelerdeki zorlama yollarına 
başvurabileceği ifade edilmiştir. 41. maddedeki 
zorlama yolları silahlı kuvvet kullanılmasını 
içermeyen önlemlerdir ve ekonomik ilişkilerin, 
ulaşımın, iletişimin, diplomatik ilişkilerin 
kesilmesini içerir. 42. maddedeki önlemler ise 
Güvenlik Konseyinin 41. maddedeki önlemlerin 
yetersiz kalacağı veya  kaldığı kanısına varırsa 
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da 
yeniden kurulması için hava, deniz ya da kara 
kuvvetleri aracılığıyla gerekli saydığı her türlü 
girişimde bulunabileceği, kuvvet kullanımını içeren 
ve silahlı kuvvetler aracılığıyla gerçekleştirilen 
zorlama yollarıdır. Bu önlemler arasında kuvvet 
kullanma, abluka ve BM Üyelerince yapılacak öteki 
operasyonlar sayılmıştır.

94. madde çerçevesinde ise doktrinde genel görüş 
olarak uyuşmazlık tarafı devletin U.A.D. önüne 
getirdiklerinde divanın kararına  uymaması halinde 
divan kararına uyulmamasınn ayrıca uluslararası 
barış ve güvenliği tehdit edici ya da bozucu nitelikte 
olması halinde Güvenlik Konseyi 41. ve 42. 
maddedeki önlemleri alabilir.

Anılan maddeler çerçevesinde daha önce incelenen 
yollar dışında Birleşmiş Milletler, üye devletlerin 
silahlı  kuvvetlerince zorlama yollarına 
başvurulabilir. Bu yollar BM adına ya da onun 
izniyle üye devletlerin silahlı kuvvetlerinin 
kullanılması veya BM Barış Gücünün 
kullanılmasıdır.14

13- Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı,Uluslararası Hukuk,S. 414
14- Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı,Uluslararası Hukuk,S. 415

BM Adına ya da Onun İzniyle Üye Devletlerin 
Silahlı Kuvvetlerinin Kullanılması
BM’nin askeri yaptırımları uygulamak amacıyla 
kullanacağı bir askeri gücü yoktur. Bu sebeple her 
ne kadar karar yetkisi Güvenlik Konseyinde olsa da 
operasyonları uygulama yetkisini 
devredebilmektedir. 43. madde gereğince üye 
devletler Güvenlik Konseyinin yardım çağrısında 
bulunması durumunda gerekli silahlı kuvvet desteği 
ve yardımında bulunmakla yükümlüdürler. Bunun 
için üye devletler ile örgüt arasında anlaşma 
yapılması öngörülmekte ve BM nin doğrudan 
kullanabileceği silahlı kuvvetinin oluşturulması 
düşünülmekteydi fakat bu mümkün olmadı ve BM 
silahlı kuvveti oluşturulamadı. Bunun üzerine barışı 
ve güvenliği tehdit eden veya bozan her durumda ad 
hoc çözümler aranmasına karar verildi. 1950 
tarihinde Güvenlik Konseyi Kore’de barışın 
bozulduğunu saptadı ve 16 devletin silahlı 
kuvvetleri A.B.D.’nin otoritesinde BM bayrağı 
altında BM adına hareket etti. BM izniyle silahlı 
kuvvet kullanımına örnek ise 1990 yılında yaşandı. 
Irak, Kuveyt’i işgal ettiğinde Irak’ın uluslararası 
barışı bozduğu gerekçesiyle önce Irak ile diğer 
devletlerin mal alım satımının yasaklandı. Ardından 
üye devletlere bölgede barışın tekrar kurulması için 
gerekli bütün yollara başvurma izni verildi. Bu izin 
üzerine Koalisyon Kuvvetleri, Irak’a karşı silahlı 
kuvvet kullanma yoluna gitti. Bir diğer örnek ise 
2001 yılında Afganistan’daki geçici otoriteye 
yardım etmek üzere anlaşmanın 7. bölümü 
çerçevesinde önce İngiltere’nin sonrasında 
NATO’nun komutasında yürütülecek olan 
Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) 
kurulmasıdır. Yine 2011 yılında Libya iç savaşında 
benzer bir karar alınmıştır.

BM Barış Gücü
Barışın ve güvenliğin tehdit edildiği ya da 
bozulduğu ya da bir saldırı fiilinin varlığı halinde 
BM adına ya  da izniyle üye devletlerce de yaptırım 
uygulayıcı harekat yapılamıyorsa ikinci ad hoc 
çözüm yolu her bir olaya ilişkin olarak BM Barış 
Gücü kurulmasıdır.

Son on yılda üç farklı amaçla Barış Gücü kurulduğu 
ve yetkilendirildiği görülmektedir. Bunlar barışı 
koruma, barışı kurma, barışı kollama ve uygulama 
amaçlarıdır. Ancak Güvenlik Konseyi veya Genel 
Kurul kararıyla barışı kurma veya barışı kollama 
amaçlı Barış Gücü kurulabilmesi ve ilgili ülkede 
görev alabilmesi için ülke devletinin buna izin 
vermesi ve aralarında ad hoc anlaşması yapılması 
gerekir. Fakat barışı kollama ve uygulama amaçlı 
operasyonlar için ülke devletinin iznine gerek 
yoktur. BM otoritesi ve denetimi altında BM Barış 
Gücünce ve doğrudan yürütülen Bosna-Hersek ve 

Ruanda olayları buna örnektir.

BM GÜVENLİK KONSEYİNİN İŞLEVSİZ 
KALDIĞI DURUMLARA ÖRNEKLER
ABD 1965-1973 yıllarında Vietnam'ı işgal ettiğinde 
yaklaşık 3 milyon insan ölmüştür. Fakat Güvenlik 
Konseyi bu konuda bir karar alamamıştır. ABD 
Granada, Dominik, Panama gibi ülkeleri işgal 
ettiğinde ya da Sovyetler Birliği Macaristan’ı, 
Çekoslovakya'yı ve Afganistan’ı işgal ettiğinde 
Konsey, bu işgallere ve insan hakları ihlallerine 
karşı da karar alamamıştır. Bunun sebebi ise daimi 
üyelerin veto hakkının kullanılmasıdır.

1946-2008 yılları arasında Güvenlik Konseyinde 
veto hakkının kullanım sayıları ise şu şekildedir : 
ABD 162, SSCB/Rusya 127, İngiltere 32, Fransa 
18, Çin 5 kez veto hakkını kullanmıştır. Toplamda 
344 defa veto hakkı kullanılarak Güvenlik 
Konseyinin karar alması daimi üyelerce 
engellenmiştir.15

Güvenlik Konseyi İsrail’in çevre ülkelere 
saldırılarına karşı sadece kınama kararı alabilmiştir. 
İsrail Altı Gün savaşında Arap topraklarını işgal 
etmiş, Güvenlik Konseyi İsrail'in Arap 
topraklarından çekilmesi için 242 sayılı kararı 
kabul etmiş fakat bu karara uyulmamasına rağmen 
yaptırım kararı alınmamıştır. Ancak egemenlerin 
tarafında olmayan Irak’a karşı Kuveyt’i işgal 
etmesinin ardından  678 sayılı Güvenlik Konseyi 
kararı alınmıştır. Bu kararla ABD öncülüğünde 
koalisyon kuvvetleri Irak ordusunu askeri güç 
kullanarak Kuveyt’ten çıkarmak için harekete 
geçmiştir.

SONUÇ
Soğuk savaş döneminde 50 devletin ve şimdiye 
kadar dünyadaki 193 devletin Birleşmiş Milletlere 
üye olmasıyla beraber Güvenlik Konseyinin 
dünyadaki gücü ve etki kapasitesi giderek artmıştır. 
Ancak zaman içinde Güvenlik Konseyinin yetkisi 
artmasına rağmen daimi üye sayısı aynı kalmış ve 
bu daimi üyelerin veto hakkı da saklı kalmıştır. 
Devletlerin onayıyla görevlendirilen Birleşmiş 
Milletler örgütüne bağlı Güvenlik Konseyi’nin 
elinde teorik olarak küresel sorunları çözeceği 
düşünülen birçok barışçıl yöntemler ile zorlama 
yolları bulunmaktadır. Ancak konu uygulamaya 
geldiğinde bu çatışma çözüm araçlarının 
kullanılamadığı veya adil olmayan şekilde 
kullanıldığı için gerçek bir barış ortamının 
sağlanamadığı görülmektedir.

15- Fikret Birdişli, BM’nin Uluslararası Sorunları Önleyebilme 
Yeteneği ,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,Sayfa 178
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Uluslararası hukuk kurallarına uyulmasını 
sağlamak ya da uyulmamasına karşı cezalandırmak 
için kullanılan karşı önlemler ve zorlama yolları 
şunlardır:

1) Devletlerin başvurduğu misilleme ve zararla 
karşılık önlemleri

Bu yöntemler devletlerin meşru müdafa hakları 
kapsamında kullanabilecekleri yöntemlerdir. 
Misilleme bir devletin başka devlete karşı işlediği 
çıkar zedeleyici eyleme karşı yine o devletin 
çıkarını zedeleyecek hukuka uygun yolla karşılık 
verilmesidir. Devletlerin başvuracağı zararla 
karşılık önlemi ise bir devletin uluslararası hukuka 
aykırı fiili nedeniyle zarar gören devletin o devletin 
hukuka uygun davranmasını sağlamak için (kuvvet 
kullanımını içermeyen) hukuka aykırı bir yola 
başvurmasıdır.

2) Birleşmiş Milletler örgüt kuralları uyarınca 
silahlı zorlama yolları

Birleşmiş Milletlerin kuruluşuyla devletleri 
uluslararası hukuka uygun hareket etmeye 
zorlamak için yeni zorlama yolları eklenmiştir. Bu 
zorlama yollarından en önemlisi BM Antlaşması 
uyarınca silahlı kuvvet kullanılmasını içeren 
yollardır. Üye devletler silahlı kuvvetleri 
aracılığıyla BM’nin yaptırım uygulamasını 
sağlarlar. Bilindiği gibi BM Antlaşması madde 2 
aslında tüm üyelerin egemen eşitliği ilkesi üzerine 
kuruludur ve örgüt üyelerinin kuvvet kullanma 
tehdidinde bulunmasını ya da kuvvet kullanmasını 
yasaklar. Madde 2, BM örgütünün devletlerin iç 
alanına müdahale etmesini de yasaklar ve 
devletlerin iç meselelerini çözüme bağlamaya 
zorlayamaz. Bahsedilen maddenin devamında bu 
kuvvet kullanmanın yasaklanması ilkesinin 7. 
bölümde öngörülen zorlayıcı önlemlerin 
uygulanmasını hiçbir biçimde engellemeyeceği de 
ifade edilmiştir. Böylece kuvvet kullanma 
yasağının istisnasının var olduğu, uluslararası 
barışın tehdidi durumlarında kuvvet kullanımına, 
silahlı zorlama yollarına başvurulabileceği 
düzenlenmiştir.

BMGK aracılığıyla gerçekleştirdiği silahlı 
müdahale olaylarının hukuksal dayanağı BM 
Antlaşmasının 39. ve 94. Maddeleri olmakla 
birlikte kimi silahlı müdahale  olaylarında kararlar 
BM Antlaşmasının 1/1. maddesindeki barışın 
korunması amacıyla “etkili ortak önlemlerin” 
alınması, 11/1. maddesindeki Genel Kurulun 
barışın korunması için üye devletlere ve Güvenlik 
Konseyine tavsiyelerde bulunması ve 24. 
maddesindeki Güvenlik Konseyinin barışın 

korunması için sorumlu olması hükümlerine 
dayandığı görülmektedir.13

  
BM Antlaşması 39. maddesine göre  Güvenlik 
Konseyi barışın tehdit edildiğini, bozulduğunu ya 
da bir saldırı eylemi olup olmadığını saptar ve 
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da 
yeniden kurulması için tavsiyelerde bulunur veya 
41. ve 42. maddeler uyarınca hangi önlemler 
alınacağını kararlaştırır.  94. maddesine göre ise 
bütün üye devletler U.A.D. önünde taraf oldukları 
uyuşmazlıkta divanın kararlarına uyar. Devletler bu 
kararlara eğer uymazlarsa uyuşmazlığın öteki tarafı 
Güvenlik Konseyine başvurabilir ve bu durumda 
Güvenlik Konseyi gerekli görürse hükmün yerine 
getirilmesi için tavsiyede bulunabilir ya da önlem 
alınmasını kararlaştırabilir.

Anlaşmanın 39. maddesinde tavsiye verebileceği 
veya 41. ve 42. maddelere atıf yaparak Güvenlik 
Konseyinin bu maddelerdeki zorlama yollarına 
başvurabileceği ifade edilmiştir. 41. maddedeki 
zorlama yolları silahlı kuvvet kullanılmasını 
içermeyen önlemlerdir ve ekonomik ilişkilerin, 
ulaşımın, iletişimin, diplomatik ilişkilerin 
kesilmesini içerir. 42. maddedeki önlemler ise 
Güvenlik Konseyinin 41. maddedeki önlemlerin 
yetersiz kalacağı veya  kaldığı kanısına varırsa 
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da 
yeniden kurulması için hava, deniz ya da kara 
kuvvetleri aracılığıyla gerekli saydığı her türlü 
girişimde bulunabileceği, kuvvet kullanımını içeren 
ve silahlı kuvvetler aracılığıyla gerçekleştirilen 
zorlama yollarıdır. Bu önlemler arasında kuvvet 
kullanma, abluka ve BM Üyelerince yapılacak öteki 
operasyonlar sayılmıştır.

94. madde çerçevesinde ise doktrinde genel görüş 
olarak uyuşmazlık tarafı devletin U.A.D. önüne 
getirdiklerinde divanın kararına  uymaması halinde 
divan kararına uyulmamasınn ayrıca uluslararası 
barış ve güvenliği tehdit edici ya da bozucu nitelikte 
olması halinde Güvenlik Konseyi 41. ve 42. 
maddedeki önlemleri alabilir.

Anılan maddeler çerçevesinde daha önce incelenen 
yollar dışında Birleşmiş Milletler, üye devletlerin 
silahlı  kuvvetlerince zorlama yollarına 
başvurulabilir. Bu yollar BM adına ya da onun 
izniyle üye devletlerin silahlı kuvvetlerinin 
kullanılması veya BM Barış Gücünün 
kullanılmasıdır.14

13- Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı,Uluslararası Hukuk,S. 414
14- Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı,Uluslararası Hukuk,S. 415

BM Adına ya da Onun İzniyle Üye Devletlerin 
Silahlı Kuvvetlerinin Kullanılması
BM’nin askeri yaptırımları uygulamak amacıyla 
kullanacağı bir askeri gücü yoktur. Bu sebeple her 
ne kadar karar yetkisi Güvenlik Konseyinde olsa da 
operasyonları uygulama yetkisini 
devredebilmektedir. 43. madde gereğince üye 
devletler Güvenlik Konseyinin yardım çağrısında 
bulunması durumunda gerekli silahlı kuvvet desteği 
ve yardımında bulunmakla yükümlüdürler. Bunun 
için üye devletler ile örgüt arasında anlaşma 
yapılması öngörülmekte ve BM nin doğrudan 
kullanabileceği silahlı kuvvetinin oluşturulması 
düşünülmekteydi fakat bu mümkün olmadı ve BM 
silahlı kuvveti oluşturulamadı. Bunun üzerine barışı 
ve güvenliği tehdit eden veya bozan her durumda ad 
hoc çözümler aranmasına karar verildi. 1950 
tarihinde Güvenlik Konseyi Kore’de barışın 
bozulduğunu saptadı ve 16 devletin silahlı 
kuvvetleri A.B.D.’nin otoritesinde BM bayrağı 
altında BM adına hareket etti. BM izniyle silahlı 
kuvvet kullanımına örnek ise 1990 yılında yaşandı. 
Irak, Kuveyt’i işgal ettiğinde Irak’ın uluslararası 
barışı bozduğu gerekçesiyle önce Irak ile diğer 
devletlerin mal alım satımının yasaklandı. Ardından 
üye devletlere bölgede barışın tekrar kurulması için 
gerekli bütün yollara başvurma izni verildi. Bu izin 
üzerine Koalisyon Kuvvetleri, Irak’a karşı silahlı 
kuvvet kullanma yoluna gitti. Bir diğer örnek ise 
2001 yılında Afganistan’daki geçici otoriteye 
yardım etmek üzere anlaşmanın 7. bölümü 
çerçevesinde önce İngiltere’nin sonrasında 
NATO’nun komutasında yürütülecek olan 
Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) 
kurulmasıdır. Yine 2011 yılında Libya iç savaşında 
benzer bir karar alınmıştır.

BM Barış Gücü
Barışın ve güvenliğin tehdit edildiği ya da 
bozulduğu ya da bir saldırı fiilinin varlığı halinde 
BM adına ya  da izniyle üye devletlerce de yaptırım 
uygulayıcı harekat yapılamıyorsa ikinci ad hoc 
çözüm yolu her bir olaya ilişkin olarak BM Barış 
Gücü kurulmasıdır.

Son on yılda üç farklı amaçla Barış Gücü kurulduğu 
ve yetkilendirildiği görülmektedir. Bunlar barışı 
koruma, barışı kurma, barışı kollama ve uygulama 
amaçlarıdır. Ancak Güvenlik Konseyi veya Genel 
Kurul kararıyla barışı kurma veya barışı kollama 
amaçlı Barış Gücü kurulabilmesi ve ilgili ülkede 
görev alabilmesi için ülke devletinin buna izin 
vermesi ve aralarında ad hoc anlaşması yapılması 
gerekir. Fakat barışı kollama ve uygulama amaçlı 
operasyonlar için ülke devletinin iznine gerek 
yoktur. BM otoritesi ve denetimi altında BM Barış 
Gücünce ve doğrudan yürütülen Bosna-Hersek ve 

Ruanda olayları buna örnektir.

BM GÜVENLİK KONSEYİNİN İŞLEVSİZ 
KALDIĞI DURUMLARA ÖRNEKLER
ABD 1965-1973 yıllarında Vietnam'ı işgal ettiğinde 
yaklaşık 3 milyon insan ölmüştür. Fakat Güvenlik 
Konseyi bu konuda bir karar alamamıştır. ABD 
Granada, Dominik, Panama gibi ülkeleri işgal 
ettiğinde ya da Sovyetler Birliği Macaristan’ı, 
Çekoslovakya'yı ve Afganistan’ı işgal ettiğinde 
Konsey, bu işgallere ve insan hakları ihlallerine 
karşı da karar alamamıştır. Bunun sebebi ise daimi 
üyelerin veto hakkının kullanılmasıdır.

1946-2008 yılları arasında Güvenlik Konseyinde 
veto hakkının kullanım sayıları ise şu şekildedir : 
ABD 162, SSCB/Rusya 127, İngiltere 32, Fransa 
18, Çin 5 kez veto hakkını kullanmıştır. Toplamda 
344 defa veto hakkı kullanılarak Güvenlik 
Konseyinin karar alması daimi üyelerce 
engellenmiştir.15

Güvenlik Konseyi İsrail’in çevre ülkelere 
saldırılarına karşı sadece kınama kararı alabilmiştir. 
İsrail Altı Gün savaşında Arap topraklarını işgal 
etmiş, Güvenlik Konseyi İsrail'in Arap 
topraklarından çekilmesi için 242 sayılı kararı 
kabul etmiş fakat bu karara uyulmamasına rağmen 
yaptırım kararı alınmamıştır. Ancak egemenlerin 
tarafında olmayan Irak’a karşı Kuveyt’i işgal 
etmesinin ardından  678 sayılı Güvenlik Konseyi 
kararı alınmıştır. Bu kararla ABD öncülüğünde 
koalisyon kuvvetleri Irak ordusunu askeri güç 
kullanarak Kuveyt’ten çıkarmak için harekete 
geçmiştir.

SONUÇ
Soğuk savaş döneminde 50 devletin ve şimdiye 
kadar dünyadaki 193 devletin Birleşmiş Milletlere 
üye olmasıyla beraber Güvenlik Konseyinin 
dünyadaki gücü ve etki kapasitesi giderek artmıştır. 
Ancak zaman içinde Güvenlik Konseyinin yetkisi 
artmasına rağmen daimi üye sayısı aynı kalmış ve 
bu daimi üyelerin veto hakkı da saklı kalmıştır. 
Devletlerin onayıyla görevlendirilen Birleşmiş 
Milletler örgütüne bağlı Güvenlik Konseyi’nin 
elinde teorik olarak küresel sorunları çözeceği 
düşünülen birçok barışçıl yöntemler ile zorlama 
yolları bulunmaktadır. Ancak konu uygulamaya 
geldiğinde bu çatışma çözüm araçlarının 
kullanılamadığı veya adil olmayan şekilde 
kullanıldığı için gerçek bir barış ortamının 
sağlanamadığı görülmektedir.

15- Fikret Birdişli, BM’nin Uluslararası Sorunları Önleyebilme 
Yeteneği ,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,Sayfa 178




