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ÖZET 

11 Eylül 2001’de 19 El-Kaide eylemcisinin ele geçirdiği uçakların 
Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Pentagon’a çarpması sonucunda bu 
saldırılarda yaklaşık üç bin kişi ölmüştür. ABD’ye yönelik 11 Eylül terör 
saldırıları uluslararası ilişkilerde birçok değişime neden olmuştur. 11 Eylül 
2001’de gerçekleştirilen saldırılar Taliban rejimi için sonun başlangıcı ol-
muştur. ABD’nin saldırılardan sorumlu tuttuğu El-Kaide örgütünün Afganis-
tan’da bulunan lideri Usame bin Ladin’in iadesini ve tüm El-Kaide örgütü-
nün ya teslim olmasını ya da dışarı atılmasını istemesi ve Washington yöne-
timinin tüm ısrarlarına rağmen Taliban’ın Ladin’i teslim etmemesiyle başla-
yan kriz Kabil yönetimini bir anda terörizmin savunucusu konumuna getir-
miştir. Bunun üzerine 7 Ekim 2001’de ABD ve İngiltere Afganistan’a karşı 
askeri operasyonu başlatmıştır. Bu makalede ABD ve İngiltere’nin gerçek-
leştirmiş olduğu bu müdahalenin hukukiliği Güvenlik Konseyi’nin almış 
olduğu kararlar ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: 11 Eylül, Afganistan Operasyonu, Meşru Müda-
faa Hakkı 

ABSTRACT  

In 2001, the September 11th attacks,  a series of airline hijackings and 
suicide attacks committed by 19 militants associated with the Islamic extre-
mist group Al-Qaeda, were commited against targets in the United States. 
The terrorists piloted into the north tower and the south tower of the World 
Trade Center in New York City, and a third plane, struck into the Pentagon. 
The attacks caused extensive  destruction and nearly 3.000 victims died in 
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the attacks. The September 11th  terrorist attacks againts targets in the USA 
caused radical changes in the Dynamics of international relations. The Sep-
tember 11th attacks brought the beginning of the end of the Taliban regime.  
The USA regarded Osama bin Laden,leader of Al-Qaeda headquartered in 
Afghanistan, as responsible for the attacks. Al-Qaeda had forged a close re-
lationship with that country’s ruling Taliban militia, which subsequently re-
fused the USA’s demands to extradite bin Laden and to terminate Al-Qaeda 
activity there. On  October 7th in 2001, the USA and British forces launched 
an attack against Afghanistan. In this article,it is evaluated all relevant fac-
tors of the USA Armed Forces launched Operation Enduring Freedom along 
with the British Armed Forces in Afghanistan in accordance with  Security 
Council and its taken decisions within the frame of self- defence rights. 

Key Words: September 11, Afganistan Operation, Self Defence Right 

GİRİŞ 

11 Eylül 2001’de, 19 El-Kaide eylemcisi dört yolcu uçağını ele ge-
çirmiş; bunlardan ikisi Dünya Ticaret Merkezi’ne, bir diğeri Pentagon’a 
çarpmış, dördüncü uçak ise yolcuların hava korsanlarına karşı ayaklan-
masından sonra Pensilvanya’daki bir tarlaya indirilmiştir. Saldırılarda yak-
laşık üç bin kişi ölmüştür1. Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerini ve 
Pentagon’un bir kısmını tahrip eden saldırıların yaşandığı 11 Eylül 2001 ta-
rihi, bir dönüm noktası olarak kabul edilmiş ve tartışılmıştır. Konunun ulus-
lararası hukukta yarattığı etkiler de, tartışma alanlarından birini oluşturmuş-
tur. 

ABD’ye yönelik 11 Eylül terör saldırıları uluslararası ilişkilerde bir-
çok değişime neden olmuştur. 11 Eylül 2001’de gerçekleştirilen saldırılar 
Taliban rejimi için sonun başlangıcı olmuştur. Saldırıların sonuçlarından en 
çok etkilenen ülke de doğal olarak Afganistan olmuştur. ABD saldırılardan 
sorumlu tuttuğu El-Kaide örgütünün Afganistan’da bulunan lideri Usame 
bin Ladin’in iadesini ve tüm El-Kaide örgütünün ya teslim edilmesini ya da 
sınırdışı edilmesini istemiştir. Washington yönetiminin tüm ısrarlarına rağ-
men Taliban’ın Ladin’i teslim etmemesiyle başlayan kriz Kabil yönetimini 
bir anda terörizmin savunucusu konumuna getirmiştir. 

4 Ekim 2001’de parlamentoda bir konuşma yapan İngiltere Başbakanı 

                                                
1  Michael Byers , Soykırımdan Sonkırıma Savaş Hukuku, Çev. Hasret Dikici Bilgin, 
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Blair, Usame bin Ladin’in El-Kaide ağının 11 Eylül saldırılarından sorumlu 
olduğuna ilişkin kanıtları sunmuştur. Başbakanlık internet sayfasından olayı 
en ayrıntılı biçimde veren on altı sayfalık bir belge de yayınlanmıştır. Yine 
aynı gün Pakistan Dışişleri Bakanı bin Ladin’in 11 Eylül saldırılarıyla ilişkili 
olduğuna dair ABD’nin yeterli kanıt elde ettiğini duyurmuştur2. Bütün bu 
gelişmeler ABD’nin Afganistan’a müdahale edeceği beklentisini oluştur-
muştur ve bu beklenen müdahale de 7 Ekim 2001’de başlamıştır. 

7 Ekim 2001’de Saat 13:00’da George W. Bush düzenlediği basın top-
lantısında “ABD ordusunun Afganistan’da El-Kaide teröristlerinin eğitim 
kamplarını ve Taliban rejiminin askeri tesislerini bombalamaya başladığını 
çünkü Taliban’ın ABD’nin taleplerini yanıtsız bıraktığını” açıklamıştır3. 80 
civarında ülke yardım sözü vermiş olmakla birlikte savaşın ilk aşamasına 
ABD ile birlikte sadece İngiltere katılmıştır4. 7 Aralık 2001’de Taliban’ın 
güneydeki kalesi Kandahar da düşmüş böylece ülkenin yönetimi pratikte 
Kuzey İttifakı ve ABD’nin kontrolüne geçmiştir5. ABD ve İngiltere’nin ger-
çekleştirmiş olduğu bu müdahalenin hukuki değerlendirmesi, Güvenlik Kon-
seyi’nin almış olduğu kararlar ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 
yapılacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 11 Eylül olayları ile ilgili 
olarak, 12 Eylül 2011’de 1368 sayılı, 28 Eylül 2001’de de 1373 sayılı karar-
ları almıştır. Bu kararlarda, terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe tehdit 
oluşturduğu ve ABD’nin doğal meşru müdafaa hakkına sahip olduğu belir-
tilmiş olmakla birlikte; ABD ve müttefiklerinin terörizmle mücadele için 
askeri güç kullanabileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte ABD’nin meşru müdafaa hakkını kullanırken alacağı önlemlerin 
kuvvet kullanımını içermeyeceğine dair bir sınırlama da getirilmediğine gö-
re; Güvenlik Konseyi’nin yaratmış olduğu bilinçli belirsizliğin Afganistan 
operasyonuna meşruiyet kazandırdığı söylenebilir. 

I- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NİN 11 
EYLÜL TERÖR SALDIRILARI SONUCU ALMIŞ OLDUĞU KA-
RARLAR 

11 Eylül olaylarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
                                                
2  Bob Woodward, Bush Savaşta, çev. Şefika Kamcez,  Ankara, Arkadaş Yayınevi, 2005, 

s.220. 
3  Woodward, a.g.e., s.234. 
4  Woodward, a.g.e., s.228. 
5  Woodward, a.g.e., s.351. 
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12 Eylül 2001’de toplanarak konuyu ele almıştır. Güvenlik Konseyi gerek 
aynı gün almış olduğu 1368 sayılı kararında6, gerekse de 28 Eylül 2011’de 
aldığı 1373 sayılı kararında doğal meşru müdafaa hakkına atıfta bulunarak, 
terörizmin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve  her türlü terörizmle 
mücadele etmek için gerekli tüm tedbirleri almaya hazır olduğunu belirtmiş-
tir. NATO ve Avrupa Birliği, saldırıları savaş eylemi olarak niteleyen ABD 
Başkanı Bush’un terörizmle mücadele için işbirliği çağrılarına olumlu yanıt 
vermiştir7. 

Güvenlik Konseyi 1368 sayılı kararında, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 
amaç ve ilkelerini tekrar teyit ederek terörizmin neden olduğu uluslararası 
barış ve güvenlik tehditleriyle her türlü araçla mücadele etmeye karar ver-
miştir. Konsey; Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun olarak bireysel ya da 
müşterek doğal meşru müdafaa hakkını teslim ederek; 11 Eylül 2001 tari-
hinde New York, Washington D.C. ve Pennsylvania’da meydana gelen deh-
şet verici terörist saldırıları sarahaten en sert şekilde kınamış her hangi bir 
terörizm fiili gibi bu tür fiilleri uluslararası barış ve güvenliğe karşı tehdit 
olarak görmüştür; bütün devletleri, bu terörist saldırıları işleyenleri, organi-
zatörlerini ve destekçilerini adalet önüne çıkartmak için, acilen birlikte 
çalışmaya çağırmış ve bu fiilleri işleyenlere, organizatörlerine ve destekçile-
rine yardım etmek arka çıkmak ya da yataklık etmekten sorumlu olanlardan 
hesap sorulacağını vurgulamıştır; uluslararası toplumu, ilgili antiterör söz-
leşmelerini ve özellikle başta 19 Ekim 1999 tarih ve 1269 sayılı karar olmak 
üzere Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması da dahil 
arttırılmış bir işbirliği ile terörist fiilleri önlemek ve bastırmak için tekrar 
gayret göstermeğe çağırmış; 11 Eylül 2001’de meydana gelen terörist 
saldırılara cevap vermek için gerekli tüm tedbirleri almaya ve Birleşmiş Mil-
letler Şartı’ndan doğan sorumluluklarına uygun olarak her tür terörizm ile 
mücadele etmeye hazır olduğunu bildirmiş ve meseleyi elde tutmaya devam 
etmeye karar vermiştir. Ayrıca, aynı gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
da toplanarak ABD’de işlenen terörist fiilleri kınamıştır8.     

Güvenlik Konseyi 1368 sayılı kararında, Birleşmiş Milletler Şartı md. 

                                                
6  S/RES/1368 (12.09.2001). 
7  Sertaç H. Başeren, “Uluslararası Hukuk Açısından Amerika Birleşik Devletleri’nde Ger-

çekleşen Terörist Saldırılara ve Yol Açtığı Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. 
Dr. Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kocaeli, 
2001, s.70. 

8 GA/RES./No.56/1 (12.09.2001). 
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39’un kendisine verdiği yetkiyi kullanıp, New York ve Washington’a 
yapılan bu terörist saldırıları kınayarak, bu saldırıların uluslararası barış ve 
güvenliğe tehdit oluşturduğu tespitini yapmıştır. Bununla birlikte Güvenlik 
Konseyi sadece her türlü tedbiri almaya hazır olduğunu bildirmiş ne 
ABD’ye ne de NATO’ya askeri kuvvet kullanılmasına imkan sağlayan bir 
yetkilendirmede bulunmamıştır. 1368 sayılı kararda ayrıca, terörist 
saldırılarla ilgili olarak, suçluların organizatör ve sponsorlarının ceza-
landırılması için bütün devletler, acil olarak, birlikte çalışmaya davet edil-
miştir. Güvenlik Konseyi kararda, devletlere yüklediği bu sorumluluğun bir 
gereği olarak, suçluların koruyucularının, destekçilerinin, organizatörlerinin 
ve tüm bu eylemi işleyenlerin hesaplarına el konulması gerektiğini vurgu-
lamıştır.  

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 28 Eylül 2001’de aldığı 13739 
sayılı kararla devletlere terörizmle mücadelede işbirliği yapma çağrısında 
bulunmaktadır. Karar, devletleri 9 Aralık 1999 tarihli “Uluslararası Teröriz-
min Finansmanı ile Mücadele Sözleşmesi” dahil olmak üzere, terörizm 
alanında var olan uluslararası sözleşme ve protokollere taraf olmaya davet 
etmektedir. Kararda, devletlerin terörizmle mücadele konusunda almaları 
gereken önlemler ayrıntılı şekilde sıralanmıştır. 

1373 sayılı karar, 1368 sayılı kararda kabul edilen meşru müdafaa 
hakkını tekrarlayarak, terör eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe teh-
dit oluşturduğunu belirtmektedir. Bununla, devlet dışı aktörlerin yalnızca bir 
ülke içinde değil, aynı zamanda uluslararası boyutta da barış için tehlike 
oluşturabileceği kabul edilmektedir. Güvenlik Konseyi bu kararlardaki tu-
tumuyla, artık geleneksel uluslararası güvenlik konseptinin terk edildiğini ve 
uluslararası barışı koruma hukukunun esnek bir biçimde yeni gelişmelere 
uyarlandığını göstermektedir10. 1373 sayılı karar, Güvenlik Konseyi’nin, bu 
kararın uygulanması için gerekli olan her türlü tedbiri alacağını belirtmesiyle 
sona ermektedir. Burada Konsey, kendi kararlılığından bahsetmektedir. An-
cak 1373 sayılı kararda da, 11 Eylül saldırılarına karşı devletlerin askeri güç 
kullanabileceklerine ilişkin hiçbir ifade bulunmamaktadır. 11 

                                                
9  S/RES/1373 (28.09.2001). 
10  Markus Krajewski, Osman Can, “ABD’de Terör Saldırısı ve Afganistan’a Karşı Savaş, 

Uluslararası Hukuk Hangi Yanıtları Verir?”, http://e-akademi.org/makaleler/ocan-3.htm, 
(Erişim tarihi 10.04.2009.)  

11  Frederic L. Kirgis, “Terrorist Attacks on the World Trade Center and Pentagon”, ASIL 
Insights Eylül 2001, www.asil.org/insights/insigh77htm, (Erişim tarihi 02.09.2008.) 
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Güvenlik Konseyi’nin 1368 ve 1373 sayılı kararlarında, terörizmle 
mücadelede askeri güç kullanabileceği yönünde hiçbir açık hüküm bulun-
mazken, ABD ve müttefiklerine bu konuda verilen bir yetki de söz konusu 
değildir. Ancak 1373 sayılı kararda, her uluslararası terör eyleminin dünya 
barışı ve güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtilmiştir. Bu husus, 11 Eylül’de 
ABD’de gerçekleştirilen saldırılardan daha hafif sonuçları olan saldırıların 
da uluslararası işbirliği konusu olacağını göstermektedir12. Ayrıca her iki 
kararda da, 11 Eylül terörist saldırıları sonrasında, ABD’nin doğal meşru 
müdafaa hakkı, teyit edilmektedir. Bu bağlamda, Afganistan örneğinde, 
meşru müdafaa kapsamında alınan önlemlerin askeri güce dayalı olmaya-
cağına ilişkin bir saptama da olmadığına göre, askeri müdahale için zımnen 
onay gerçekleşmiştir denilebilir. Askeri harekat sürerken de, Birleşmiş Mil-
letler tarafından kuvvet kullanımı aleyhinde bir görüş ya da kınama gerçek-
leşmemiştir. Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına 
göre, ABD’ye Afganistan’da askeri kuvvet kullanma anlamında bir yetki 
verilmese de bu konuda yaratılan bilinçli belirsizliğin, Afganistan harekatına 
meşruiyet kazandırdığı söylenebilir.  

II- ABD’NİN AFGANİSTAN’A KARŞI KUVVET KULLANI-
MININ MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ÇERÇEVESİNDE DEĞER-
LENDİRİLMESİ 

ABD’de 7 Kasım 2000’de yapılan Başkanlık seçimleri sonucunda iş-
başına gelen George W. Bush’un yönetici kadrosu ise babası döneminde gö-
rev yapmış olan Cumhuriyetçi Parti mensupları ile Yeni Amerikan Yüzyılı 
Projesi örgütünün üyelerinden oluşmuştur13 . Dolayısıyla Bush yönetimi 
Dışişleri Bakanı Colin Powell hariç yeni muhafazakarlar olarak adlandırılan 
kişilerden oluşmuştur14. 

                                                
12  Ayşe Özkan, “Uluslararası Hukukta Birleşmiş Milletler ve Afganistan Operasyonu” Av-

rasya Dosyası, Cilt.8, No.1, İlkbahar 2002, s.250.  
13  Yeni Muhafazakarlar (Neo-Conservatives) olarak bilinen şahıslar şunlardır: Elliot Ab-

rams, Richard L. Armitage, William J. Bennett, Jeffrey Bergner, John Bolton, Paula Dob-
rionsky, Francis Fukuyama, Robert Kagan, Zalmay Khalilzad, William Kristol, Richard 
Perle, Peter W. Rodman, Donald Rumsfeld, William Schneider Jr., Vin Weber, Paul Wol-
fowitz, James Woolsey, Robert B. Zoellick.  

14  Ivo H. Daalder ve James M. Lindsay, “Bush’s Foreign Policy Revolution”, (Ed..), Fred I. 
Greenstein, The Goerge W. Bush Presidency: An Early Assesment, Baltimore and 
London, The John Hopkins University Press, 2003. s.102-103. 
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Yeni muhafazakarların dış politika anlayışlarını anlayabilmek için  
Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi örgütünün 3 Haziran 1997 tarihinde deklare 
ettiği İlkeler Beyannamesine bakmakta fayda bulunmaktadır15. Bu beyanna-
meye göre Clinton yönetiminin dışişleri ve savunma harcamalarında yaptığı 
kesintiler, ABD’nin dünya üzerindeki etkisini ve gücünü giderek 
zayıflatmaktadır. Bunun sonucunda, ABD’nin mevcut tehditleri yok etmesi 
ve ileride doğabilecek daha büyük potansiyel sorunlarla mücadele etme ye-
teneği de riske atılmaktadır. Beyannamede ayrıca XX. yüzyıl tarihinin 
ABD’ye, kriz çıkmadan önce durumu ve şartları kontrol altına alması ve kö-
tüleşmeden önce tehlikeleri bertaraf etmesi gerektiğini öğrettiği iddia edil-
miştir16. Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi örgütünün ilkeler Beyannamesine 
göre, ABD yönetimlerinin dört ana misyonu bulunmaktadır: 1. Savunma 
harcamaları önemli ölçüde artırılmalı; 2. ABD’nin demokratik müttefikleriy-
le olan bağları güçlendirilirken, ABD’nin çıkarlarına ve değerlerine düşman 
olan rejimlere karşı mücadele edilmeli; 3. Dışarıda siyasi ve ekonomik öz-
gürlük mücadelesi artırılmalı, demokrasinin yayılması için çalışılmalı; 4. 
ABD’nin güvenliğine, zenginliğine ve ilkelerine uyumlu bir uluslararası dü-
zeninin kurulması ve genişlemesi sürecinde ABD’nin büyük bir rolünün ve 
sorumluluğunun olduğu  kabul edilmelidir17. 11 Eylül 2001’de Washington 
DC ve New York’ta gerçekleştirilen terör saldırıları, George W. Bush yöne-
timi ve Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi üyeleri için “yeni Pearl Harbour” 
olmuştur. Bu yüzden Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi üyeleri, gerek ulusal ve 
uluslararası basın kanallarını kullanarak gerekse de  ulusal ve uluslararası 
sivil toplum örgütlerini harekete geçirerek, ABD’nin uluslararası terörizme, 
teröristlere ve bunlara yataklık ve yardım eden ülkelere karşı mücadele et-
mesi gerektiği yönünde propaganda yapmışlardır18.  

ABD Başkanı George W. Bush, ülkeyi sarsan terörist saldırıdan dört 
gün sonra 15 Eylül 2001 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; “11 
Eylül 2001’de gerçekleşen saldırının arkasında Suudi terörist Usame bin La-
din’in olduğuna dair şüphe bulunmadığını” belirtmiş ve Amerikan halkından 
terörizme karşı uzun ve zorlu bir mücadele için destek istemiştir. Bush, ko-

                                                
15  www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm. (04.06.2008) 
16  Daalder ve Lindsay, a.g.e, s.106. 
17  Tüm metin için bkz: http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericas Defen-

ses.pdf. (04.06.2007)  
18  Sheldon Rampton ve John Stauber, Weapons of Mass Deception: The Uses of Propa-

ganda in Bush’s War on Iraq, New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2003, s.38. 
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nuşmasında, “Savaştayız, teröristler tarafından Amerika’ya karşı açılmış bir 
savaş var ve buna cevap vereceğiz. Bunları kimlerin yaptığını bulacağız ve 
onları saklandıkları delikten çıkartarak adalete teslim edeceğiz” cümlelerine 
yer vermiştir. 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilen ve masum insanların 
hayatına kast eden saldırıların tamamen hukuka aykırı olduğuna ve bunların 
hiçbir nedenle haklı görülemeyeceğine şüphe bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte, bu konuşmalarda sık kullanılan savaş sözcüğünün, mevcut uluslara-
rası hukuka göre, kabul edilebilecek askeri güç kullanımını anlatmaktan hay-
li uzak olduğunu söylemek mümkündür. Yürürlükte olan uluslararası hukuk 
kuralları Birleşmiş Milletler’in başvurulmasına karar verebileceği askeri 
kuvvet kullanılmasını içeren tedbirler dışında devletlerin istisnai olarak sa-
dece meşru müdafaa halinde kuvvet kullanmalarına müsaade etmektir19. 
ABD Hükümeti ise, meşru müdafaa hakkına dayanarak askeri karşılık vere-
ceğini duyurmuştur. Ancak meşru müdafaa hakkı Afganistan’da – El-Kaide 
liderini barındıran ve destekleyen ülkede- güç kullanımıyla ilgili yasal daya-
nak sağlaması bakımından yeterli değildir. 

Ülkelerin terörizmden doğrudan etkilendikleri durumlarda bile, teröre 
yönelik meşru müdafaa eylemleri pek fazla uluslararası destek bulamamıştır. 
Nisan 1986’da, Batı Berlin’de ABD subaylarıyla dolu bir gece kulübünde bir 
bomba patlamış ikisi Amerikan askeri olmak üzere üç kişi ölmüş ve elli 
ABD askeri personelinin de arasında olduğu 230 kişi yaralanmıştır. On gün 
sonra, ABD Trablus’taki bir dizi hedefi bombalayarak karşılık vermiştir. Bu 
saldırıda aralarında Libya lideri Muammer Kaddafi’nin evlatlık kızının da 
bulunduğu 15’ten fazla kişi ölmüştür. ABD Trablus’a yapılan saldırının ya-
sal bir meşru müdafaa eylemi olduğunu iddia etmiştir. Dönemin Dışişleri 
Bakanı George P. Shultz “BM Şartı’nın uluslararası ilişkilerde güç kul-
lanımına ya da güç kullanma tehdidine başvurulmasına getirdiği kısıtlamalar 
meşru müdafaa hakkı konusunda özel bir istisna içermektedir. Uluslararası 
hukukun, teröristleri uluslararası sularda ya da hava sahasında yakala-
mamızı, rehineleri kurtarma amacıyla bile olsa başka ülke topraklarında on-
lara saldırmamızı ya da teröristleri ya da gerillaları destekleyen, eğiten ve 
barındıran devletlere karşı güç kullanmamızı yasakladığını iddia etmek gü-
lünçtür” demiştir. 

Buna karşın, ABD’nin iddiası büyük ölçüde reddedilmiş ve ayrıca çok 
sayıda hükümet, Libya’ya yapılan saldırının meşru müdafaanın “gereklilik 

                                                
19  Başeren, a.g.m., s.72. 
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ve ölçülülük” gereklerini karşılayıp karşılamadığı konusundaki şüphelerini 
dile getirmiştir. Bu olayda devlet uygulamasının ve opinio juris’in en önemli 
kanıtı, her ikisi de ABD’nin NATO müttefiki olan Fransa ve İspanya’nın 
saldırının düzenlenmesi için bombardıman uçaklarının kendi hava sahalarını 
kullanmasına izin vermemeleridir. Hava sahasının kullanılmasına izin veril-
memesi alışılagelenin oldukça dışındadır, özellikle de müttefikler arasında. 
Kanada, Fransa ve Almanya 2003 Irak Savaşı’na karşı çıkmışlar, ancak hava 
sahalarını Ortadoğu’ya gidip gelen ABD askeri hava araçlarına açık tutmuş-
lardır20. 

Günümüzde, meşru müdafaa hakkının terörist eylemlerle doğrudan il-
gili olmayan  devletlerin ülkelerinde gerçekleştirilen askeri eylemleri içere-
cek şekilde genişleyip genişlemediğiyle ilgili yeni bir soru ortaya çıkmıştır. 
On yıllardır, ABD, İsrail ve apartheid dönemindeki Güney Afrika tam olarak 
bu iddiayı öne sürmektedirler. İsrail, örneğin, 1985’te Tunus’taki Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nün karargahına düzenlediği saldırının meşru müdafaa kap-
samına girdiğini iddia etmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eylemi 
kınarken, ABD, alışılmadık bir şekilde, kararı veto etmek yerine çekimser 
kalmıştır. 7 Ağustos 1998’de, Kenya ve Tanzanya’daki ABD elçiliklerinin 
önünde bombalar patlamış, 12 Amerikalı ve 200’den fazla Kenyalı ve Tan-
zanyalı ölmüş ve binlerce kişi de yaralanmıştır. ABD istihbarat kaynakları 
saldırılardan Usame Bin Ladin ve El Kaide örgütünün sorumlu olduğunu 
iddia etmiştir. İki hafta sonra, ABD, Afganistan’daki Khowst kasabasının 
etrafında bulunan altı terörist eğitim kampına ve Sudan’ın Hartum şehri do-
laylarındaki bir ecza fabrikasına 79 adet Tomahawk cruise füzesi atmıştır.  

ABD hükümeti eylemlerini meşru müdafaa temelinde haklı gösterme-
ye çalışmıştır. Dönemin Ulusal Güvenlik danışmanı Sandy Berger, “Birleş-
miş Milletler Şartı md. 51 çerçevesinde ABD’nin meşru müdafaa hakkını 
koruyabilmek adına bu tür askeri nitelikli terörist hedefleri bularak, onlara 
engel olmamız ve onları yok etmemizin uygun olduğunu düşünüyorum,” 
demiştir. Uygunluk her zaman hukuka uygunlukla eşleşmediği için, Ber-
ger’in sözcük seçiminin iddianın yüzeyselliğinin farkında olduğuna işaret 
ettiği düşünülebilir. ABD, Afganistan ve Sudan tarafından saldırıya uğ-
radığını ileri sürmemiş, bunun yerine devlet olma özelliği taşımayan bir gu-
rubun eylemlerine karşılık olarak o ülkelere füze gönderme hakkı olduğunu 
iddia etmiştir. 

                                                
20  Byers, a.g.e., s.84-.85. 
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Uluslararası eleştirileri azaltmak ve belki de kuralı değiştirmek 
amacıyla, saldırılardan kısa süre önce Başkan Bill Clinton; İngiltere Başba-
kanı Tony Blair, Fransa Cumhurbaşkanı  Jacques Chirac ve Almanya Şan-
sölyesi Helmut Kohl’e telefon ederek onlardan destek istemiştir. 
Danışmanlarına danışacak zamanı olmayan üç lider destek vermeyi kabul 
etmiş ve ABD’nin eyleminin ardından birbirleriyle örtüşen resmi 
açıklamalar yapmışlardır. Bu destek diğer devletleri verebilecekleri yanıtlar 
açısından sınırlandırmıştır. Pakistan, İran, Irak, Libya ve Rusya gibi, Küba 
da saldırıyı kınamıştır; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ise 
diplomatik bir şekilde “endişe”sini dile getirmiştir. Ancak çoğu hükümet ve 
uluslararası örgüt sessiz kalmıştır, hatta olay Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin gündemine bile girmeyi başaramamıştır. Bu geniş tepki eksikli-
ği, uluslararası teröristlere yataklık eden ya da bir şekilde destek veren ülke-
lere karşı güce başvurulmasına izin verecek şekilde olmasa bile, en azından 
meşru müdafaa hakkının sınırlarının belirsizleşmesine katkıda bulunmuş-
tur21.  

Ne zaman ABD hükümeti mevcut uluslararası hukuk kurallarına 
aykırı hareket etmek istese, hukukçuları düzenli ve etkin bir şekilde kuralı 
değiştirmeye çalışmaktadır. ABD amacına ulaşabilmek için, örf ve adet ku-
rallarını ve Birleşmiş Milletler Şartı gibi antlaşmaların var olan yorumlarını 
değiştirmeye çalışmaktadır. Bunun için de ABD devlet uygulamaları ve opi-
nio juris kalıplarını değiştirmeye çalışmakta ve değişikliklere yön vermekte-
dir. Bill Clinton’ın 1998’de, Sudan ve Afganistan’a düzenlenen füze 
saldırılarından hemen önce yakın müttefikleriyle yaptığı telefon görüşmeleri, 
ABD’nin hukuki tavrına destek ve onay sağlayarak uluslararası hukuku de-
ğiştirme girişimlerinin bir örneğidir. ABD aynı tutumu 11 Eylül saldırıları 
sonrasında Afganistan’a karşı kuvvet kullanılması konusunda da sergilemiş-
tir. ABD Afganistan’a karşı kuvvet kullanımını meşru müdafaa hakkından 
farklı olarak 3 şekilde daha gerekçelendirebilecekken, kuvvet kullanımını 
meşru müdafaa hakkına dayandırmıştır.  ABD’nin ileri sürebileceği diğer üç 
gerekçeden birincisine göre, ABD hali hazırda Afganistan’ın bir kısmını 
kontrol eden ve Afganistan’ın meşru hükümeti sayılabilecek Kuzey İtti-
fakı’nın daveti üzerine eylemde bulunduğunu iddia edebilirdi. BM Şartı’nın 
kuvvet kullanımına getirdiği yasak sadece zorla yapılan müdahalelere yöne-
lik olduğu için, uluslararası örf ve adet hukuku altında davetin müdahale için 
yasal dayanak oluşturduğu geniş kabul görmektedir. İkincisi, ABD, Birleş-
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miş Milletler Güvenlik Konseyi’nden Afganistan’a karşı gerçekleştireceği 
askeri harekat için açık yetki isteyebilirdi. O dönemde ABD’ye karşı yaygın 
sempati olduğu ve hükümetlerin terör konusundaki kaygılarının arttığı düşü-
nüldüğünde, böyle bir yetki mutlaka verilirdi. Ancak ABD böyle bir talepte 
bulunmamıştır. Buna rağmen, ABD, Güvenlik Konseyi’nin 28 Eylül 2001 
tarihinde benimsenen ve başta teröristlerin mal varlığının dondurulmasıyla 
ilgili olan 1373 Sayılı Karar’ın askeri güç kullanımına yetki veren bir dil 
içerdiğini iddia edebilirdi. Üçüncüsü, ABD, 2001-2002 kışında milyonlarca 
Afgan’ın hayatının açlık tehdidi altında olması nedeniyle, kısmen 1999 Ko-
sova Savaşı’nı emsal göstererek, insani müdahale hakkını öne sürebilirdi. 

Bunun yerine, ABD tek bir dayanak üzerine odaklanmayı seçmiştir; 
teröre karşı meşru müdafaa. Böyle yaparak, kendini bir tür yasal ikilem için-
de bulmuştur. Gerçi bu ikilem bütünüyle zararlı olmamıştır. Teröre karşı 
kuvvet kullanmak isteyen ülkelerden oluşan koalisyonu koruyabilmek için, 
11 Eylül 2001 saldırılarına verilecek tepkinin gereklilik ve ölçülülük 
kıstaslarına uyması gerekmekteydi. Bu nedenle askeri harekatta ABD vatan-
daşlarının ölümünden sorumlu olduğuna inanılan kişilere odaklanılması ge-
rekmiştir. Ancak eğer ABD sadece Usama Bin Ladin ve El-Kaide’yi hedef 
gösterseydi, terörist saldırıların, kendi içinde egemen devletlerin toprak-
larında yapılan askeri eylemleri haklı çıkaramayacağı şeklindeki geniş kabul 
gören görüşle karşı karşıya kalmış olacaktı22.  

Bu ikilem karşısında ABD iki ayaklı bir strateji benimsemiştir. Birin-
cisi, Taliban’ı olaya dahil etmiştir. Taliban, Usama Bin Ladin ve El-
Kaide’ye barınak sağlayıp onları teslim etmeyi reddederek, onların eylemle-
rini doğrudan desteklemek ve onaylanmakla suçlanmıştır. Hatta ABD Tali-
ban’a Bin Ladin’i etmesi için süre bile tanımıştır. Bu hareket suça ortak ol-
duklarından emin olunmasını sağlamıştır. Üstelik Taliban’ın Afganistan üze-
rindeki denetiminin devamı halinde terörizm tehdidinin artarak devam ede-
ceği değerlendirilmiştir. ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi John Neg-
roponte 7 Ekim 2001’de Güvenlik Konseyi’ne yazdığı mektupta şu hususları 
vurgulamıştır: 11 Eylül 2001’de yapılan saldırılar ve El-Kaide örgütünün 
ABD’ye ve ABD vatandaşlarına yönelik tehdidini sürdürmesi, Taliban reji-
minin Afganistan’ın kendi kontrolündeki bölgelerini bu örgüte harekat üssü 
olarak kullandırmasıyla mümkün olmaktadır. ABD’nin ve uluslararası top-
lumun tüm çabalarına karşın, Taliban rejimi politikasını değiştirmeyi red-
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detmiştir. El Kaide örgütü, Afganistan topraklarından, tüm dünyada masum 
insanlara saldıran, ABD içindeki ve öteki ülkelerdeki ABD vatandaşlarını ve 
çıkarlarını hedef alan teröristleri eğitmeye ve desteklemeye devam etmekte-
dir. Böylece ABD, Afganistan devletine karşı yapacağı eylemi yasal kılmak 
amacıyla meşru müdafaa iddiasını genişletmiştir. Halen tartışmalı olsa da, 
ABD başka bir ülkede bulunan teröristlere karşı meşru müdafaa hakkı çer-
çevesinde kuvvet kullanabileceğini iddia etmiştir. Taliban’ın daha sonra te-
rörist eylemleri onaylayan beyanları suçlamaları daha da artırmıştır.  

ABD stratejisinin ikinci kısmında, Afganistan harekatı öncesinde 
uluslararası kamuoyunun desteğini sağlamak için çok uğraşmıştır. ABD 
1949 Kuzey Atlantik Antlaşması ve 1947 Amerikalılar Arası Karşılıklı 
Yardım Antlaşması’nın müşterek meşru müdafaa hakkı ile ilgili hükümleri-
ne atıfta bulunarak uluslararası bir koalisyon kurulmasını kolaylaştırmış ve 
meşru müdafaa iddiasını güçlendirmiştir. Hem NATO hem de Amerikan 
Devletleri Örgütü, 11 Eylül 2001 olaylarının resmi olarak “silahlı saldırı” 
olduğuna karar vermişlerdir. Benzer şekilde, 12 ve 28 Eylül 2001’de benim-
senen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da New York ve Was-
hington’a yapılan terörist saldırılar bağlamında uluslararası örf ve adet hu-
kukundaki meşru müdafaa hakkını doğrulayacak şekilde hazırlanmıştır23. 

ABD ve İngiltere 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan’da başlattıkları 
askeri harekatın hukuksal dayanağı olarak, harekattan sonra Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’ne sundukları mektupta Birleşmiş Milletler 
Şartı’nın meşru müdafaa ile ilgili olan md. 51’i göstermişlerdir24. Burada 
meşru müdafaa hakkına başvurmada aranan şartlar, Afganistan harekatı çer-
çevesinde değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeyi yaparken, bazı noktaların 
göz önünde bulundurulması gerekir: Meşru müdafaa hakkı hem örf ve adet 
hukukunda hem de Birleşmiş Milletler Şartı’nda korunan bir haktır. Genel-
likle devletler kendileri söz konusu olduğunda bu hakkın kapsamını geniş 
yorumlamaya çalışsalar da Birleşmiş Milletler Şartı, bu yorumu destekle-
memektedir. 1945’ten bu yana örf ve adet hukuku da, Birleşmiş Milletler 
Şartı’nın etkisindedir25.  Bu yüzden burada meşru müdafaa hakkı Birleşmiş 

                                                
23  Byers, a.g.e., s.90-91. 
24  Letter dated 7 October 2001 from the Permanent Representative of the United Sta-

tes of America to the United Nations adressed to the President of Security Council, 
S/2001/946, (07.10. 2001). 

25  Funda Keskin, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş 
Milletler, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 1998, s.55. 
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Milletler Şartı md. 5126 çerçevesinde incelenecektir. 

Meşru müdafaa hakkına başvurulmasındaki ilk şart, silahlı saldırının 
gerçekleşmiş olmasıdır. Birleşmiş Milletler uygulaması, önleyici meşru mü-
dafaayı kabul etmemektedir. Diğer birçok kavram gibi md. 51’de kullanılan 
silahlı saldırı terimi de, Birleşmiş Milletler Şartı’nda tanımlanmamıştır. Bu 
sorunu çözmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları 
vardır. Ancak bu kararların da, silahlı saldırı kavramını tanımlamamış ve bu 
anlamda sorunu tümüyle çözümlememiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu’nun kararlarını da göz önünde tutarak, 11 Eylül’de yaşananların bir saldırı 
olduğunu rahatlıkla söylenebilir. Zaten 12 Eylül 2001 tarihinde Güvenlik 
Konseyi’nin 1368 sayılı kararında, “korkunç terörist saldırıların en şiddetli 
ifadelerle mahkum edildiği” belirtilmiştir. Bu durumda, 11 Eylül’de ABD’de 
yaşananların saldırı olduğu Güvenlik Konseyi kararıyla da tespit edilmiştir. 
Ancak saldırıların meşru müdafaa hakkını kullanabilmek için gerekli olan 
şartlardan silahlı saldırı olup olmadığı tartışmaya açıktır. 

ABD’de gerçekleştirilen saldırıları, uçakların bir çeşit silah olarak kul-
lanılması dolayısıyla, silahlı saldırı olarak niteleyen yazarlar da bulunmak-
tadır27. Sean D. Murphy, 11 Eylül terör eylemlerinin silahlı saldırı olduğunu, 
bazı tespitlere dayandırmaktadır: Murphy’nin birinci tespiti, saldırılarda ger-
çekleşen yıkımın, ölü sayısının çokluğu ve saldırıların hedefleri açısından 
Japonya’nın II. Dünya Savaşı sırasında Pearl Harbour’a yaptığı saldırıdan 
daha dramatik olmasıdır. Murphy’e göre, ABD yönetimi, saldırılardan sonra 
yaptığı açıklamalarda, olayları bir askeri saldırıyla benzer nitelikte gördüğü-
nü ifade etmiştir. ABD Başkanı Bush, ulusal tehlikenin varlığını ifade etmiş 
ve ABD silahlı güçlerinin yedek kuvvetlerini aktif göreve çağırmıştır. 
Murphy’e göre, ABD’nin olayları silahlı saldırı olarak gören bu yorumu, 
uluslararası toplum tarafından da kabul görmüştür. Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin 1368 ve 1373 sayılı kararları da, söz konusu desteğin bir 
göstergesidir. Murphy, 11 Eylül saldırılarının doğrudan bir devlet tarafından 
                                                
26  Bu Şartın hiçbir hükmü, BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, 

GK uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya kadar, bu 
üyenin doğal olan bireysel ya da müşterek meşru müdafaa hakkına halel getirmez. Üyele-
rin bu meşru müdafaa hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen GK’ya bildirilir ve 
Konsey’in iş bu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da ye-
niden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir 
biçimde etkilemez. 

27  İbrahim Kaya, “11 Eylül Saldırıları ve Sonrası: Uluslararası Hukukta Askeri Müdahale”, 
Stratejik Analiz, Cilt:2, No:19, Kasım 2001, s.106. 
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üstlenilmemesi gerçeğinin, bu terörist saldırıların silahlı saldırı olarak kabul 
edilmesini engellemeyeceğini ifade etmektedir28.  

11 Eylül terör eylemlerinin silahlı saldırı oluşturup oluşturmadıklarını 
bir değerlendirme konusu yapmadan, Güvenlik Konseyi’nin 1368 ve 1373 
sayılı kararlarında sadece saldırı sıfatını kullanmasını eleştiri konusu yapan-
lar da bulunmaktadır29. Çünkü Birleşmiş Milletler Şartı’na göre, meşru mü-
dafaa hakkına başvurabilmesi için, terörist saldırı ya da saldırı eylemlerinin 
değil, silahlı saldırının gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak, Güvenlik Kon-
seyi’nin 1368 sayılı kararı, 11 Eylül’de yaşananları, Birleşmiş Milletler 
Şartı’na göre, meşru müdafaayı haklı kılacak şekilde, açıkça silahlı saldırı 
olarak nitelendirmemiştir. Karar, terör eylemlerini uluslararası barış ve gü-
venliğe yönelik tehdit sayarak mahkum etmiş ve bireysel veya müşterek do-
ğal meşru müdafaa hakkını tanımıştır. 

Birleşmiş Milletler Şartı md. 51, silahlı saldırı gerçekleşmesi halinde 
devletin bireysel veya müşterek olarak müdafaa haklarını kullanabilecekleri-
ni öngördüğüne göre, bu durumda, Birleşmiş Milletler, Afganistan operas-
yonu örneğinde, silahlı saldırı ve terörist saldırı kavramlarını aynı anlamda 
görmektedir denilebilir. Bu yargı, Birleşmiş Milletler nezdinde görevli Fran-
sa Büyükelçisi Jean David Levitte’in, şu ifadesi ile desteklenmiştir: “Füzele-
re dönüştürülen sivil uçaklarla üç bin kişinin öldürülmesinin artık bir terör 
eylemi değil, gerçek bir silahlı saldırı oluşturduğuna oybirliğiyle kanaat ge-
tirdik30.” Yine 1368 sayılı kararın 5. Paragrafında Güvenlik Konseyi, 11 Ey-
lül’deki terörist saldırılara karşılık vermek ve her türlü terörizmle mücadele 
etmek için bütün tedbirleri almaya hazır olduğunu belirtmektedir. Görülmek-
tedir ki, Güvenlik Konseyi, konuya bizzat el koymakla ABD’nin tek taraflı 
eylemlerine razı olmak arasında tereddüt etmiştir31. Söz konusu tereddüdü, 
Birleşmiş Milletler’in 11 Eylül’de yaşananlar için meşru müdafaa hakkını 
tanımasına rağmen, bu olayları silahlı saldırı olarak nitelememesinde de 
görmekteyiz. Buradan yola çıkarak, 11 Eylül’de ABD’de gerçekleşen 
saldırıların silahlı saldırı olup olmadığından ziyade, Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin 1368 ve 1373 sayılı kararlarında, terörist saldırılar ile 
                                                
28  Sean D. Murphy: “Terrorism and the Concept of “Armed Attack” in Article 51 of the 

U.N. Charter”, Harvard International Law Journal, 43,1, Kış 2002, 47-50 
29 Başeren, a.g.m., s.72.  
30  Emre Öktem, “Afganistan Harekatı Üzerine Bazı Gözlem ve Düşünceler”, Prof. Dr. 

Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı Cilt:2, İstanbul, 2002, s.1595.  
31  Öktem, a.g.m., s.1594.  
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silahlı saldırı kavramlarını aynı anlamda kullanıldığı söylenebilir. 

Meşru müdafaa hakkına başvurulabilmesi için diğer bir şart ise, 
saldıran ve saldırılan olmak üzere iki tarafın olmasıdır. 11 Eylül örneğinde, 
ABD’nin karşısındaki tarafın Afganistan olması tartışılmıştır. Konuyla ilgili 
olabilecek uluslararası mahkeme kararlarına bakarsak; Nikaragua davasında 
Uluslararası Adalet Divanı’nın, bir ülke içinde bulunan silahlı gruplara 
yapılan yardımın kuvvet kullanımı sayılabileceğine karar verdiğini görmek-
teyiz. Uluslararası Adalet Divanı, Kontra gerillaların silahlandırılmasını ve 
eğitimini kuvvet kullanma yasağının ihlali sayarken, bu gruba sadece finan-
sal destek verilmesini böyle kabul etmemiştir. 1970 yılında Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu’nun aldığı kararda geçen kuvvet kullanımı ilkesinin tümü-
nü teamül hukuku kabul ederek, Uluslararası Adalet Divanı bu davaya iliş-
kin kararını vermiştir. Aynı ilke, devletlerin misillemelerini yasaklamanın 
yanı sıra devletlerin, başka devletlerin topraklarında istila için silahlı gruplar 
organize etmelerini veya bunların düzenlenmesini teşvik etmelerini ve dev-
letlerin başka devletlerde terör eylemlerinde bulunacak gruplar oluşturma-
larını, bunları kışkırtmalarını ve bunlara yardım etmelerini de yasaklamak-
tadır 32. 

Ayrıca, Güvenlik Konseyi, 1368 sayılı kararın 3. Paragrafında bütün 
devletleri, 11 Eylül’deki terör eylemlerinin faillerini, bunları örgütleyen ve 
finanse edenleri adalet önüne çıkarmak için acilen işbirliği yapmaya davet 
etmektedir. Aynı paragrafta Güvenlik Konseyi, eylemlerin faillerine, bunları 
örgütleyen ve finanse edenlere yardım etme, destek verme ve yataklık etme 
sorumluluğunu taşıyanların hesap vermek zorunda olduklarının altını çiz-
mektedir. Görüldüğü gibi, bu karar, teröristlere destek veren ve yataklık 
edenleri hedef almaktadır. Bu kararı ve Uluslararası Adalet Divanı’nın Nika-
ragua davasındaki kararını birlikte ele alırsak, bir devletin veya bir devlet 
dışı birimin başka bir devlete yukarıda sayılan ve 11 Eylül’de yaşananlara 
benzer eylemleri gerçekleştirmesi için destekte bulunması yasaklanmaktadır. 
Böyle eylemlerde bulunan devletler, kuvvet kullanmış olarak kabul edilmek-
tedir. Buna göre, El Kaide kampları bulunan Taliban idaresindeki Afganis-
tan, meşru müdafaa eyleminin muhatabı olacaktır. 

Ne var ki, Güvenlik Konseyi’nin 1368 ve 1373 sayılı kararlarında, 
saldırıların failini ve meşru müdafaa hakkının sahibini açıkça göstermemesi 
de, ilginç bir noktadır. Çünkü Güvenlik Konseyi, 1999 yılında 1267 sayılı ve 

                                                
32  Kaya, a.g.m., s.106. 
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2000 yılında 1333 sayılı kararlarında Taliban yönetimince kontrol edilen 
Afganistan’ın, teröristlerin barınması, eğitilmesi ve terör eylemlerinin örgüt-
lenmesi amacıyla kullanılmasını kınamıştır. Bu kararlarda Güvenlik Konse-
yi, Usame Bin Ladin’in Taliban kontrolü altındaki Afganistan’dan bir terör 
örgütü yönetmesine müsaade edilmesini de, mahkum etmiştir. Bu durumda, 
Güvenlik Konseyi’nin 11 Eylül saldırılarının faili olarak Taliban rejimini 
göstermekten kaçındığı söylenebilir. Güvenlik Konseyi, daha önce, Afganis-
tan’daki Taliban rejiminin uygulamalarının hukuka aykırılığına33 ve 1998’de 
Kenya ile Tanzanya’da gerçekleştirilen bombalama olaylarında rolü olduğu 
iddia edilen Usame bin Ladin’in geri verilmesini resmen isteyen ABD’ye 
iadesine ilişkin34 bazı kararlar da vermiştir. Konsey, 19 Aralık 2000 tarihin-
de aldığı başka bir kararla35, Taliban rejiminin Güvenlik Konseyi’nin önceki 
kararlarını dikkate almayarak uluslararası barış ve güvenliğe karşı tehdit 
oluşturduğunu da tespit etmiştir. 

 Güvenlik Konseyi, bu defa da 1368 sayılı kararı ile terörizmin ulus-
lararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini tespit etmiştir. Her tür terörizm ile 
mücadele etmeyi Birleşmiş Milletler Şartı’ndan doğan bir sorumluluk olarak 
görmüş fakat 11 Eylül 2001’de meydana gelen terörist saldırılara cevap 
vermek için sadece gerekli tüm tedbirleri almaya hazır olduğunu bildirmekle 
yetinmiştir. Güvenlik Konseyi, somut olarak bu tedbirlerin ne olduğunu ya 
da bu tedbirlerin nasıl icra edileceğini de belirtmemiştir. Güvenlik Konseyi, 
1368 sayılı kararında Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun olarak bireysel ya 
da müşterek doğal meşru müdafaa hakkını teslim etmektedir. Kararda meşru 
müdafaa hakkından söz edilmekle birlikte, Güvenlik Konseyi’nin meşru 
müdafaa hakkı kullanmak için peşinen izin verdiğini düşünmek normatif 
açıdan eleştiriye açık kalacaktır36. Kararda, üye devletlerden Birleşmiş Mil-
letler emrine askeri güç vermeleri istenmediği gibi ne ABD’ye ne de NA-
TO’ya askeri güç kullanma yetkisi verilmemiştir. Bu durum karşısında, Gü-
venlik Konseyi yeni bir karar almadıkça, ABD ya da NATO’nun normatif 
açıdan Birleşmiş Milletler kolektif güvenlik sistemi içinde harekete geçme 
imkanlarının bulunmadığı söylenebilir37.     

                                                
33 S/RES/1214 (08.12.1998). 
34 S/RES/1267 (15.10.1999). 
35 S/RES/1333 (19.10.2000). 
36 Başeren, .(2007), Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet Kullanma-

larının Sınırları, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi., 2007, s.148.  
37  Başeren, a.g.m., s.71. 
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Meşru müdafaa hakkı, “gereklilik ve orantılılık” vasıflarını da 
taşımalıdır. Başka bir deyişle, saldırıyı engellemek için, askeri güç kul-
lanılmasından başka hiçbir çare kalmamalı ve meşru müdafaa amacıyla kul-
lanılan askeri güç, yapılan haksız saldırı ile orantılı olmalı ve aşırı zarar ve-
rilmemelidir38. 11 Eylül saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkının kul-
lanılmasının hukuka uygunluğu kabul edilse bile, bu hak sınırsız bir takdir 
yetkisi içinde kullanılmamalıdır. Meşru müdafaa eylemleri, istisnai olduğu 
gibi, saldırıyı durdurma ve önleme amacıyla sınırlı ve bu amaca varmak için 
makul ölçülerde olmalıdır. Meşru müdafaa hakkını kullanan devlet, bu 
amacın dışına taşarak silahlı saldırıda bulunan devletin topraklarını işgal et-
memelidir. Böyle bir işgal eylemi, ancak saldırgan devletin bundan sonraki 
olası saldırılarını önlemek için zaruret arz ediyorsa, yasal sayılabilir39.  

Orantılılık ilkesi ile savaş hukuku arasında yakın bir ilişki vardır. Ger-
çekten de 1977 yılında 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerine ekli I No’lu Pro-
tokol’ün kabulüyle birlikte, orantılılık ilkesi savaş hukukunun önemli bir 
kuralı haline gelmiştir. Bu Protokol’ün ilgili hükümleri, hem savaşta fiilen 
yer alan kişileri, hem de savaşın dışındaki kişileri “orantısız” saldırılardan 
korumayı amaçlamaktadır40. 

AB’ye üye devletler ve pek çok Batılı devlet, Afganistan harekatının, 
Güvenlik Konseyi’nin 1368 sayılı kararına ve Birleşmiş Milletler Şartı’na 
uygun ve meşru olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak, Güvenlik Konseyi’ne 
üye bazı devletler, harekatın ölçülülüğü ve sivil hedeflere sirayet etmesi ko-
nusundaki kaygılarını beyan etmişlerdir. Afganistan’a gerçekleştirilen hare-
katta amaç, teröristlerin eğitim kampları ve tesislerinin imha edilmesidir. 
Afganistan’da yoğun hava saldırıları sonrasında sivillerin öldürülmesi, kent 
merkezi gibi kalabalık yerlere kesin hedef gözetmeyen bombalar atılması, 
bazı temel alt yapı birimlerinin tahrip edilmesi, orantılılık ilkesine tam an-
lamıyla uyulmadığını göstermektedir. Ayrıca Taliban rejiminin askeri kuv-
vet kullanımı ile ortadan kaldırılarak ulusal iradeye dayanmayan bir hükü-
metin iktidara getirilmesinin de, Birleşmiş Milletler Şartı md. 51 çerçevesin-
de meşru müdafaa kapsamına nasıl girebileceği hususu tartışmalıdır. 

Afganistan harekatında gereklilik kıstasına bakıldığında, terörist grubu 

                                                
38  D.W. Greig, “Self-Defence and the Security Council: What Does Article 51 Require?”, 

International and Comparative Law Quaterly, 40, 1991, s.383. 
39 Aral, a.g.e., s.29. 
40 Aral, a.g.e., s.32-33. 
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barındıran ülkenin bu tutumundan vazgeçmesiyle hukuk ihlalin sona ereceği 
ifade edilebilir. Afganistan’a yapılan müdahale öncesinde Taliban, El Kaide 
ile ilgili kanıt olmadan sınır dışı işlemlerinin başlamayacağını bildirmiştir. 
Bu bağlamda, bu kıstasın yerine getirildiği söylenebilir41.  

Meşru müdafaa hakkına ilişkin önemli diğer bir husus ise, devletin bu 
kapsamda aldığı tedbirleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bildirme 
yükümlülüğüdür. Bu husus, Birleşmiş Milletler Şartı’nda açık ve kesin ola-
rak belirtilmesine rağmen, uygulama genellikle bu yönde olmamıştır. Nika-
ragua davasında Divan’a göre, bir devletin meşru müdafaa hakkı kap-
samında aldığı tedbirleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bildirme 
yükümlülüğü esasa ilişkin değil, prosedürel bir zorunluluk olduğu için bildi-
rimde bulunulmamış olması meşru müdafaa hakkına halel getirmemektedir. 
Saldırı Güvenlik Konseyi eyleme geçtiği anda sona erdirilmelidir. Çünkü 
meşru müdafaa hakkı geçici niteliktedir. Md. 51’e dayandırılarak girişilen 
eylemlerin sona erdirilip erdirilmemesine ilişkin kararı Güvenlik Konseyi 
verecektir. Ancak veto mekanizması nedeniyle, Güvenlik Konseyi’nin söz 
konusu durumda harekete geçmesi zorlaşmaktadır. Afganistan harekatında 
bu gelenek işlemiştir. Güvenlik Konseyi’nin kesin ve somut adımlardan 
kaçınarak yarattığı belirsizlikler, ABD tarafından doldurulmuştur. Bildirim 
koşulunu ABD, Afganistan operasyonuyla ilgili olarak yerine getirmemiş, 
sadece böyle bir operasyona başladığını bildirmiştir42.  

Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1368 sayılı ka-
rarıyla, silahlı saldırı deyimini kullanmadan, 11 Eylül terörist saldırılarına 
karşı, bireysel veya müşterek meşru müdafaa hakkını tanımıştır. Güvenlik 
Konseyi, 11 Eylül’deki terörist saldırıları, silahlı saldırı kavramı ile özdeş-
leştirme eğilimi göstermiştir. Usame Bin Ladin ve onu destekleyen Taliban 
hükümeti açıkça düşman ilan edilmeden, ABD’nin eylemleri Güvenlik Kon-
seyi nezdinde meşruiyet kazanmıştır. Ancak, ABD’nin eylemlerinin ulusla-
rarası hukuk açısından meşruiyet konusu, yukarıda görüldüğü gibi, çok 
tartışılmıştır. ABD tarafından uygulanan yasa-yapma stratejilerinin ve dünya 
çapında terörle ilgili kaygıların artmasının sonucunda, meşru müdafaa hakkı, 
söz konusu devlete teröristlerin saldırmış olması koşuluyla, terörist grupları 
isteyerek barındıran ya da destekleyen ülkelere karşı verilen askeri 
karşılıkları da içine almaktadır. Uzun süredir var olan görüş birliği doğrultu-
                                                
41  Stanimir Alexendrov, Self- Defence Against The Use of Force in International Law, 

Boston, 1996, s.146.  
42 Özkan, a.g.m., s.245. 
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sunda –ve Birleşmiş Milletler Şartı md. 51’e göre – meşru müdafaa bireysel 
ya da müşterek olabilir, böylece teröristler tarafından saldırıya uğrayan dev-
letler öteki devletlere harekata yardım etmeleri için çağrıda bulunabilirler. 

ABD’nin meşru müdafaa hakkına ve terörizme yaklaşımının uzun va-
deli sonuçları önemli olabilir. Terörizme karşı meşru müdafaa hakkı konu-
sunda geçmişte yapılan girişimler uluslararası kamuoyu tarafından kabul 
edilmemiş olsa da, 11 Eylül 2001 sonrasındaki durum göreceli olarak daha 
uygundur. Şimdi ABD ve diğer devletlerin, terörizme karşı kuvvet kullan-
mak için meşru müdafaayı bir dayanak noktası haline getirme fırsatını elde 
ederek, koşulların o kadar da vahim olmadığı ve hedefteki devletin sorumlu-
luğunun o kadar da kesin olmadığı durumlarda da aynı gerekçeye atıfta bu-
lunabilmelerinin yolu açılmıştır43.   

III- AFGANİSTAN’A DÜZENLENEN ASKERİ MÜDAHALE-
DE ABD-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER-NATO İLİŞKİSİ 

A. ABD-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLİŞKİSİ 

Birleşmiş Milletler’in hantal yapısı ve Güvenlik Konseyindeki veto 
mekanizması nedeniyle gerekli kararları alamaması, bu örgüte olan güvenir-
liği de zedelemektedir. Birleşmiş Milletler’in kuruluşunda öngörülen barışın 
korunması hedefinin ortak bir güvenlik sisteminin geliştirilmesi ile gerçek-
leştirilmesi planlanırken bu hedef hiçbir zaman gerçekleştirilememiştir44. 
Güvenlik Konseyi’nin yetkisindeki ortak güvenlik sistemi, saldırganı bulup 
durdurmayı ve uluslararası barış ve güvenliği sağlamayı hedefleyen bir sis-
temdir. Ancak Birleşmiş Milletler kurulduğundan beri Güvenlik Konseyi, bir 
silahlı çatışma durumunda saldırganı teşhis etmeyi genellikle başaramamış 
ya da bilinçli olarak bundan kaçınmıştır45. Bu işlemeyen yapıyı da Güvenlik 
Konseyin’de veto hakkına sahip olan devletler, özellikle ABD, suistimal et-
miştir. 

1945’ten sonra ABD’nin öncülüğünde dünyayı daha adil ve yaşanılır 
kılmak amacıyla oluşturulan Birleşmiş Milletler Sistemi, II. Dünya Savaşı 
sonrasında uluslararası karar mekanizmalarında her zaman ABD’nin son 
sözü söylediği ve istediği kararları çıkarttığı bir platform olmuştur.  ABD, 
                                                
43  Byers, a.g.e., s.92. 
44  Çiğdem Tunç, “Değişen Dünya Düzeni, Değişen Barış Gücü Misyonları ve Türkiye’nin 
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SSCB dağıldıktan sonra ise Birleşmiş Milletler’i üye devletlerle birlikte de-
ğil, tek başına yönlendirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca ABD, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’den istediği kararları çıkaramayacağını anladığı zaman 
Birleşmiş Milletler’i bir engel olarak algılamakta ve  bu örgütü yok saymak-
tadır46.  

11 Eylül saldırıları sonrasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Kofi Annan, “Dünyanın bütün ulusları, failleri bulmak ve adalete teslim et-
mek için beraber çalışmalıdır. Bir ülkeye gerçekleştirilen terörist saldırılar, 
tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır” şeklinde konuşarak, ABD’nin sorununa 
Birleşmiş Milletler’in ortak olduğunu açıklamıştır47. Daha sonra Güvenlik 
Konseyi, 1368 sayılı karar ile 11 Eylül’deki saldırıların barış ve güvenliğe 
tehdit oluşturduğunu belirtmiş ve 1373 sayılı karar ile, ülkelerin uluslararası 
barış ve güvenliğe tehdit oluşturabilecek her türlü terörizmin finansmanını 
ve hazırlığını kontrol etmesi hakkında protokol ve benzer nitelikli protokol 
ve konvansiyonların onaylanması kararını almıştır.  

11 Eylül saldırılarının terörist saldırılar olması, Birleşmiş Milletler 
üyeleri üzerinde birleştirici bir etki yaratmıştır. Terörizm, Birleşmiş Millet-
ler’in bu konudaki çalışmalarını hızlandırmasına neden olmuş ve bu konuda 
Birleşmiş Milletler’in kararlılığını etkilemiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi, 1373 sayılı kararla, ABD’nin, Birleşmiş Milletler Şartı’nın kuvvet 
kullanımını düzenleyen VII. Bölümü’nün esaslarına uygun davranabileceği 
yönünde bir eğilim göstermiştir. ABD ise, Güvenlik Konseyi’nin terörizmle 
mücadele konusunda kendisine verdiği desteği, girişeceği operasyona askeri 
birlik, mühimmat vb. maddi destek şeklinde değil, bu askeri müdahalenin 
meşruluğunu tanımak şeklinde olmasını tercih eder şekilde davranmıştır48. 
Güvenlik Konseyi, kuvvet kullanımı kararını almadığı için, ABD kuvvet 
kullanımı konusunda daha çok NATO ile işbirliği halinde olmuştur. 11 Eylül 
2001 tarihinden itibaren, Afganistan operasyonu çerçevesinde, ABD-
Birleşmiş Milletler ilişkilerine baktığımızda işin, daha çok ABD’nin aldığı 
kararları uluslararası topluluğa bildirmesi ve ardından Birleşmiş Milletler’in 
ABD’nin hareketlerini onaylaması ya da bu konuda kararlar alması şeklinde 

                                                
46  M. Zeki Duman, “Amerika’nın Uluslararası Meşruiyet Sorunu ve Birleşmiş Milletler’in 
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geliştiği görülmektedir49.  

B. BM-NATO İLİŞKİSİ 

ABD’de yaşanan olaylar NATO’nun gündemine de girmiştir. NATO 
Genel Sekreteri Lord Robertson, 11 Eylül 2001 günü, bu barbarca hareketle-
rin demokrasiye karşı olduğunu ve tolerans gösterilemeyecek boyutta bir 
saldırı oluşturduğunu dolayısıyla uluslararası toplum ve ittifak üyelerinin 
terörizm belasına karşı mücadelede güçlerini birleştirme ihtiyacının önemini 
gösterdiğini söylemiştir50. Kuzey Atlantik Konseyi, aynı gün toplanarak; bu 
büyük trajedi ve matem anında Amerika Birleşik Devletleri ile da-
yanışmasını ifade etmiş; NATO devletleri, bir NATO üyesine karşı işlenen 
bu barbarca eylemleri oybirliği ile kınamışlardır51.  

 12 Eylül 2001 tarihinde Kuzey Atlantik Konseyi, Güvenlik Konseyi 
bu saldırının ABD’ye dışarıdan yöneltildiğine dair bir karar verirse, Was-
hington Antlaşması’nın Avrupa ya da Kuzey Amerika’da bir ya da daha faz-
la müttefike karşı gerçekleşen bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış bir 
saldırı olarak görüleceğini belirten md. 5’in kapsamı dahilinde kabul edile-
ceğine karar vermiştir52. Bu gerçekten önemli bir gelişmedir. Normatif 
açıdan BM Güvenlik Konseyi karar vermeden NATO’nun Birleşmiş Millet-
ler Kolektif güvenlik sistemi çerçevesinde kuvvet kullanma yetkisi yoktur. 
Buna karşılık, Kuzey Atlantik Konseyi bu kararı ile NATO tarihinde ilk defa 
md. 5’i çalıştırmaya karar vermiştir. Böylece, meşru müdafaa hakkının kul-
lanılması için NATO çerçevesinde yolun açıldığı görülmektedir53. Birleşmiş 
Milletler Şartı’nda, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında, Birleşmiş 
Milletler yanında bölge anlaşmaları ya da örgütlerine de rol veren çeşitli hü-
kümler bulunmaktadır. Bölge anlaşmaları veya örgütleri, Birleşmiş Milletler 
Şartı’nda açıkça düzenlenmeyen ancak uygulamada oldukça sık başvurulan 
barışı koruma operasyonlarında, gerek kendi başlarına gerekse Birleşmiş 
Milletler ile birlikte faaliyet göstermektedirler. 

Devletler gibi, bölgesel veya evrensel uluslararası örgütler de kuvvet 

                                                
49  Raju G. C. Thomas, “NATO, the UN and International Law”, Mediterranean Quarterly, 

10 Mart 1999, s.27. 
50  NATO Press Release PR/CP (2001) 121-11 Sep.2001. 
51  NATO Press Release PR/CP (2001) 122-11 Sep.2001. 
52  NATO Press Release PR/CP (2001) 124-12 Sep.2001. 
53 Başeren, a.g.m., s.73. 
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kullanabilirler. Bu tür kuvvet kullanmaya hangi durumlarda başvurulabile-
ceği, her örgütün kurucu antlaşmasında belirlenmiştir. Bölge antlaşmaları 
veya örgütlerinin silahlı kuvvet kullanılmasını gerektiren tedbirlere başvura-
bilmeleri, Birleşmiş Milletler Şartı’nın md. 53/1’de Güvenlik Konseyi’nin 
izni şartına bağlanırken, Birleşmiş Milletler Şartı’nda bu konuya iki istisna 
getirilmektedir. Bu istisna, meşru müdafaanın düzenlendiği md. 51’dir54. 
Md. 51’e göre, devletler bireysel ve müşterek meşru müdafaa hakkına sahip-
tirler. Ancak bu hak, saldırıya bir cevap niteliğinde kullanılıyorsa, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği tekrar sağlayacak 
tedbirleri alıncaya kadar geçerlidir. Güvenlik Konseyi bir önlem alamıyorsa, 
bölgesel organizasyon çabalarını sürdürebilecektir55. 

Bölge antlaşması veya örgütü, müşterek meşru müdafaa hakkı kap-
samında geçici bir süre kuvvet kullanılabilecek, ardından Konseye başvura-
rak, almış olduğu tedbirleri bildirecektir. 12 Eylül 2001’de alınan kararla 
NATO, tarihinde ilk kez, kurucu antlaşmasında yer alan md. 5’i uygulamaya 
geçirmiştir. NATO Antlaşması Md. 5 ise şöyledir: “Taraflar, kendilerinden 
birine ya da daha fazlasına, Kuzey Amerika’da veya Avrupa’da yöneltilecek 
silahlı saldırının, hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceğinde 
ve eğer böyle bir saldırı olursa, Birleşmiş Milletler Şartı md. 51’de tanınan 
bireysel veya kolektif meşru müdafaa hakkını kullanarak her birinin, Kuzey 
Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için, bireysel olarak ve 
diğerleri ile birlikte uyum içinde, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak 
üzere, gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan taraf ya da 
taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.” 

Md. 5’e göre, meşru müdafaa kapsamında alınan bütün önlemler, der-
hal Güvenlik Konseyi’ne bildirilecektir. Bu düzenlemeye uygun olarak, 11 
Eylül’de ABD’de gerçekleşen saldırıların md. 5 kapsamında değerlendirildi-
ği yönündeki karar, NATO Genel Sekreteri Lord Robertson tarafından, ka-
rarın alındığı 12 Eylül 2001 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne 
bildirilmiştir. Ancak burada altı çizilmesi gereken bir diğer nokta, 5. madde-
nin, silahlı saldırı olduğu zaman geçerli olacağıdır. Bu durumda iki sonuca 
ulaşılmaktadır. Birincisi, NATO, ABD’ye düzenlenen 11 Eylül saldırılarını, 
meşru müdafaa hakkının kullanılabilmesi için yaşanmış olması gereken si-
                                                
54  Bozkurt, a.g.e., s.87-88. 
55  Canan Ateş, “Barış ve Güvenliğin Korunmasında Bölge Anlaşmaları veya Örgütlerinin 
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lahlı saldırı kavramı içinde değerlendirmiştir. İkinci sonuç ise, Birleşmiş 
Milletler’in 11 Eylül saldırıları ile ilgili kararlarında ve tutumunda, bu 
saldırıların silahlı saldırı olup olmadığı konusunda bir karar almayarak, si-
lahlı saldırı ve saldırıyı eşit tutma yönünde davranmasıdır. NATO Antlaş-
ması md. 5’in uygulamaya geçirilmesi, ABD’nin Afganistan’a düzenleyece-
ği askeri müdahaleye NATO bağlamında meşruluk getirmiştir56.  

7 Ekim 2001 tarihinde İngiltere ile beraber ABD’nin başlattığı askeri 
müdahalenin ilk safhasında olmasa da ilerleyen aşamalarında, birçok NATO 
üyesi devlet, askeri ve tıbbi yardım başta olmak üzere her türlü desteği sağ-
lamışlardır57. Taliban’ın düşürülmesiyle Afganistan’da istikrar arayışlarına 
vakit kaybedilmeden başlanmıştır. Afganistan’a karşı askeri müdahalede 
bulunurken ABD ve müttefiklerinin amacı El-Kaide örgütünü ve Taliban 
rejimini ortadan kaldırmanın yanında, aynı zamanda Afganistan’ı bir daha 
terörizme kaynaklık etmeyecek hale getirmek için bir dönüşüm süreci içine 
sokmaktır. 

Ancak Afganistan’ın terörizme kaynaklık eden bir ülke konumundan 
çıkarmak ve bu bağlamda ülkede barış ve istikrarı tesis etmek için nasıl bir 
yol izleneceği önemli bir soru olarak ortaya çıkmıştır. Bu konuda tüm taraf-
ların mutabık kaldığı husus, Afgan yönetiminin Taliban rejiminin sona er-
mesinden sonra ortaya çıkan otorite boşluğunu doldurabilmesi, demokrasiye 
geçiş için tüm kesimlere temsil hakkı tanınması, ve Birleşmiş Milletler’in 
Afganistan’ın dönüşüm sürecinde oynadığı role halk karşısında meşruiyet 
sağlanması gibi amaçlara ulaşmak için Afganistan içindeki farklı grupları 
içine alan, tüm grupları çözüm mekanizmalarına katan bir yöntem izlenmesi 
gerektiğiydi. İşte tüm bu arzular Amerikan müdahalesi sonrası Afganistan’ın 
geleceğini belirleyen Bonn Anlaşması’na dahil edilmiştir. Bu bağlamda önce 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 14 Kasım 2001’de, Afganistan’da bir 
geçici yönetim oluşturulması amacıyla, Birleşmiş Milletler’in merkezi rolü 
çerçevesinde istikrar ve güvenliği sağlamak için üye ülkelerin oluşturulacak 
barış gücüne katkıda bulunmasını öngören 1378 nolu kararı almıştır. 
Ardından da 5 Aralık 2001’de Birleşmiş Milletler’in davetiyle Afganistan’ın 
önemli grupları Almanya’nın Bonn kentinde toplanmış ve 6 Aralık’ta ülkeyi 
Temmuz 2002’ye kadar ülkeyi yönetecek 30 üyeli geçici yönetimin oluştu-
rulduğu Bonn Antlaşması imzalanmıştır. Bonn Antlaşması’na göre yeni ana-
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yasa oluşturuluncaya kadar 1964 Anayasası’na göre hareket edilmiş ve Ka-
bil’de güvenlik ve istikrarı sağlayacak bir barış gücü oluşturulmasına karar 
verilmiştir. Bonn Konferansı’nın sonuçları Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin 1385 nolu kararıyla onaylanmıştır. Afganistan geçici yönetimi-
nin yaptığı başvuru gereğince 19 Aralık 2001 tarihinde, 1386 sayılı karar, 
Güvenlik Konseyi tarafından alınmıştır. Bu karar çerçevesinde, Afganis-
tan’ın yeniden bir iktidar mücadelesine sürüklenmesini önlemek  güvenliği 
sağlamak amacıyla Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) oluşturul-
muştur58. Yeni yönetimin başına Hamid Karzai getirilmiş ve oluşturulan 30 
kişilik kabinenin 13 üyesi Kuzey İttifakı güçlerinden seçilmiştir. Altı ay sü-
reyle faaliyette bulunan bu geçici yönetimin ardından, yine Karzai liderli-
ğinde ülkeyi 2004 yılındaki seçimlere hazırlayacak olan bir kurucu hükümet 
oluşturulmuş, bu süre içinde her şey önceden planlandığı gibi gitmiş, seçim-
ler yapılmış ve Hamit Karzai halk tarafından devlet başkanı olarak seçilmiş-
tir59. 

SONUÇ       

11 Eylül 2001 terör eylemlerinin hemen ardından Amerikan yönetimi 
savaştan bahsetmeye başlamıştır. ABD yönetimine göre eylemin büyüklüğü, 
kurbanların sayısı, eylemin yapılış biçimi ve kamuoyu üzerindeki derin etki-
si, bu korkunç eylemin basitçe başka bir terörist saldırı olarak 
sınıflandırılmasını imkansızlaştırmıştır. Başkan George W. Bush’un değer-
lendirmesiyle bunlar “terör eylemlerinden daha fazlasıydı. Bunlar savaş ey-
lemleriydi60.” Dışişleri Bakanı Colin Powell, “Amerikan halkı, bunun  bir 
savaş olduğunu açıkça anlamıştır. Hukuken doğru yada yanlış olsun, bunu 
başka biçimde değerlendiremezsiniz… ve biz de buna bir savaşmış gibi 
karşılık vermek zorundayız61” diyerek bu görüşü desteklemiştir. ABD’nin 
hukuki ve siyasal stratejisi, “ 11 Eylül 2001’de meydana gelen terörist 
saldırıları planlayan, yöneten yapan yada yardım edenler ile El-Kaide’yi 
barındıran ülkeler, örgütler  veya kişileri” aynı kategoriye koymak olmuş-
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tur62.  

ABD, terörizmle mücadele söylemini, 11 Eylül’den sonra gerçekleş-
tirdiği eylemlerin meşruiyet zemini olarak belirlemiştir. ABD 11 Eylül’de 
gerçekleştirilen terörist eylemleri silahlı saldırılar olarak değerlendirmiş do-
layısıyla da terörizme karşı meşru müdafaa hakkının doğduğunu ileri sür-
müştür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise, 1368 ve 1373 sayılı karar-
larında, ABD’nin aksine, terörizmle mücadelede askeri olmayan alanlarda 
uluslararası işbirliğinin zorunluluğunu vurgulamıştır. Bu yüzden Birleşmiş 
Milletler, teröristlerin finansal olarak desteklenmelerinin cezalandırılması ve 
terörizme karşı mücadelede daha iyi hukuksal dayanakların geliştirilmesi 
için çaba harcamıştır. Uluslararası terörizmin oluşum aşamasında kaynak-
larının kurutulması amaçlanmıştır. Bununla birlikte Güvenlik Konseyi söz 
konusu kararlarda ABD’nin doğal meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu 
da belirterek her ne kadar ABD’nin ve müttefiklerinin Afganistan’a karşı 
kuvvet kullanmasına açıkça izin vermemişse de yarattığı bilinçli belirsizlikle 
ABD müdahalesini zımmen onaylamıştır. 

ABD’nin meşru müdafaa hakkına dayanarak ve terörizmle mücadele 
söylemi çerçevesinde Afganistan’a karşı gerçekleştirdiği askeri müdahale 
sonrasında Taliban yönetimi devrilmiştir. Ancak, ABD’nin Afganistan’da 
var olan rejimin ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası işbirliği çabaları 
ve bir devletin içişlerine doğrudan müdahale etme isteği, gelecekte uluslara-
rası hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Sürekli bir devinim ve deği-
şim içinde olmakla beraber, Birleşmiş Milletler Şartı’nda çizilen çerçevenin 
kuvvet kullanma ile ilgili hukuksal ilkelerin temelini oluşturduğu üzerinde 
mutabık olunan bir gerçektir. Güçlü devletlerin, özellikle ABD’nin kuvvet 
kullanımlarını Birleşmiş Milletler sistemi çerçevesinde meşrulaştırmaya 
çalışmaları bunun kanıtıdır. Bazı gözlemcilere göre, ABD, BM’yi bir araç 
olarak algılamakta ve dünya meselelerini yalnızca kendi özel çıkarlarına, 
gündemine ve hedeflerine uygun olacak şekilde düzenlemekte ve idare et-
mektedir. Bu suretle de, ABD, otoriter çok taraflılık ya da yeni tek taraflılık 
olarak adlandırılabilecek bir güç kullanmaktadır63.  
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ABD, Afganistan’a düzenlenen harekatın öncesi ve sonrasında Bir-
leşmiş Milletler ile çok taraflılık bağlamında uyumlu çalışmıştır. Çünkü 
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, Afganis-
tan harekatına uygun bir hukuksal çerçeve çizebilmiştir. Ayrıca bu harekatın 
başlatılması hususunda, Birleşmiş Milletler organları tarafından hiçbir olum-
suz karar alınmamıştır. Ancak ABD, istediği kararları çıkartamayacağını ya 
da istemediği kararların çıkartılacağını sezdiğinde, Birleşmiş Milletler‘i yok 
saymaktadır. Irak’a gerçekleştirilen ABD müdahalesi, bu durumun bir örne-
ğidir. Afganistan operasyonunu, ABD’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği bir-
çok askeri operasyondan farklı kılan yönler bulunmaktadır. Bu hususlardan 
en önemlileri, ABD’nin operasyonunu salt olarak meşru müdafaa hakkına 
dayandırması ve bu süreçte Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası kamuoyu-
nun ABD’nin terörizmle mücadele söylemini desteklemesidir. Birleşmiş 
Milletler, ABD’nin Afganistan operasyonu çerçevesindeki birçok eylemine 
zımni onay verme eğilimi göstermiştir. Bu da, Afganistan harekatı örneğin-
de, Birleşmiş Milletler Şartı’nın lafzını zorlayan çözümler yaratılmasına ne-
den olmuştur.       
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