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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ  

YAYIN İLKELERİ 

 

1- Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

(SDÜHFD) "Hakemli Dergi" statüsünde yılda iki sayı (Aralık ve Haziran) 

olarak yayınlanır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik 

ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları 

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye 

devretmiĢ sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez. 

2- Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayınlanmamıĢ ya da 

yayınlanmak üzere gönderilmemiĢ olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul 

edildiği takdirde, dönemine göre ilgili sayıda yayınlanır. Fakat Yayın Kurulu, 

makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesinden olumlu rapor almıĢ 

yazının bir sonraki sayıda yayınlanmasına karar verebilir. 

3- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine 

uygun olarak düzenlenmemiĢ olduğu tespit edilen yazılar, hakeme 

gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade 

edilir. 

4- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine 

uygun olan yazılar kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden 

çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile 

ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının 

yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da 

yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan 

haberdar edilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara 

durum hakkında bilgi verilir. 

5- Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide 

yabancı dilde yazılar da yayınlanacaktır. Hangi dilde kaleme alınırsa alınsın 

yazıların baĢlığı, özetleri ile anahtar sözcüklerinin Türkçe ve Ġngilizcesi 

eklenerek gönderilmesi gerekir. 

6- Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmıĢ 

oldukları ve bu haliyle "basıla" verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine 



uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlıĢlarının tespit edildiği yazılar, 

yayın komisyonu tarafından geri çevrilir. 

7- Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleĢme 

adresleri ile telefon numaralarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler. 

8- Yazılar bilgisayarda times new roman, ana metin 12 punto, dipnotu 

10 punto, kaynakça 12 punto, yazı aralığı 1.2 aralık Ģeklinde ve A4 boyutunda 

hazırlanıp, iki nüsha bilgisayar çıktısı halinde verilmelidir. Yazılar, 

hukuk@sdu.edu.tr adresine baĢvuru yazısıyla birlikte gönderilebilir. 

9- Dergide, hakem denetiminden geçen çalıĢmalar dıĢında, yazarların 

isteğine bağlı olarak hakem denetimine sunulmayacak makalelere de yer 

verilecektir. Ayrıca dergimize kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve 

bilgilendirici notlar da gönderilebilir. Bu nitelikteki yazılar, Yayın Kurulunca 

kabul edilebilir veya geri çevrilebilir. 

10- Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar 

soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. 

Yararlanılan kaynaklara iliĢkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda 

dipnot olarak gösterilmelidir. 

11- Dipnotlarda, yazarın soyadı, adı gösterilmeli; eser adı, yayın yeri, 

tarihi ve sayfa numarası yazılmalı; aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın 

soyadı, gerekliyse kitabın kısaltılmıĢ adı ve sayfa numarası belirtilmelidir. 
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(2) Dergi 

TURHAN, Faruk, “Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanununa Göre 
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Hakemli Makale 

MİLLETLERARASI HUKUKTA MÜTEKABİLİYET 

İLKESİ 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman DOST
1
 

 

 

 

ÖZET 

Mütekabiliyet, milletlerarası hukukun temel prensiplerinden 

biridir. Bu ilkeye özellikle andlaşmalar hukukunda, diplomasi ve 

konsolosluk hukukunda, azınlık andlaşmalarında, insan hakları 

hukukunda, insancıl hukukta ve mültecilik hukukunda 

başvurulmaktadır. Hukukun ideali olan adalet ile mütekabiliyet 

arasında da sıkı bir ilişki mevcuttur. Bu çalışmada mütekabiliyet 

ilkesinin milletlerarası hukukun çeşitli alanlarındaki uygulanması ele 

alınmıştır. Son olarak mütekabiliyet ilkesi ile ilgili yeni gelişmelere 

yer verilmiştir.        

Anahtar kelimeler: Mütekabiliyet, karşılıklılık, 

milletlerarası, uluslararası, hukuk 

 

 

 

 

                                                
1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi 
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THE PRINCIPLE OF RECIPROCITY IN 

INTERNATIONAL LAW 

 

 

 

ABSTRACT 

Reciprocity is one of the fundamental principles of 

international law. This principles is referenced in particularly, in the 

law of treaties, the diplomatic and consular law, the agreement of 

minority, the law of human rights, the humanitarian law and refugee 

law. There is a close relationship between the reciprocity and justice 

that the ideal of law. This study focused on the implementation of the 

principle of reciprocity in various areas of international law. At the 

last it is devoted to new developments related to the principle of 

reciprocity. 

Key words: Reciprocity, international, law, 
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I-GİRİŞ 

 

Mütekabiliyet ilkesi tarihi süreç içerisinde öncelikli olarak 

milletlerarası hukuk alanında ortaya çıkmıştır. Bu ilke özellikle 

diplomasi ve konsolosluk hukuku alanlarında kendisini göstermiş
2
 ve 

zamanla milletlerarası hukukun diğer alanlarında uygulanmaya 

başlanmıştır
3
. Milletlerarası hukuktaki mütekabiliyet ilkesi iki veya 

çok taraflı milletlerarası andlaşmalarda yer almakla birlikte 

milletlerarası teamül hukuku olarak da yerini korumaktadır. Bu 

bakımdan mütekabiliyet ilkesi milletlerarası hukukun asli 

kaynaklarında yerini bulan ve milletlerarası hukuk süjelerinin 

genellikle başvurduğu önemli bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mütekabiliyet ilkesinin milletlerarası andlaşmalarda yer alması ile 

birlikte, şekli anlamda, bu ilkenin milletlerarası hukuk ile bağlantısı 

oluşmuştur.  

Mütekabiliyet ilkesi, milletlerarası hukukta ve özellikle de 

silahlı çatışmalar hukukunda en çok tartışılan temel prensiplerinden 

birisi olmuştur
4
. Bu ilkenin, yararlanma ve engelleme olmak üzere iki 

fonksiyona sahip olduğu söylenebilir. İlk fonksiyon bağlamında, 

                                                
2 KORF, Baron Serge A., “Devletlerarası Hukukun Tarihine Giriş” (Çeviren: İlhan 

LÜTEM), AÜHFD, Cilt:1, Sayı:2, 1944, s.336.  
3 Mütekabiliyet ilkesi her ne kadar hukuk alanında uygulama alanı bulsa da, pek çok 

kavram ile yakın ilişkisi felsefi temelleri bulunmaktadır. Mütekabiliyet temelli 

milletlerarasılaşma ile ilgili bir değerlendirme için bakınız: SANGIOVANNI, 

Andrea, “Global Justice, Reciprocity, and the State”, Philosophy & Public Affairs, 

Vol.35, No.1, Blackwell Publishing, 2007. (özellikle, s.19 vd.). 
4 WATTS, Sean, “Reciprocity and the Law of War”, Harvard International Law 

Journal, Vol. 50, Num.1, Summer-2009, s.365.; Mütekabiliyetin bir milletlerarası 

hukuk kuralı olmadığı ve ülkesellik prensibinin yumuşatılması amacıyla ortaya 

çıkarıldığı görüşü için bakınız: NOMER, Ergin, Devletler Hususi Hukuku, Beta 

Yayıncılık, 21. Bası, İstanbul, 2015, s.378.  
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mütekabiliyet kapsamına giren hususlarda kişiler, devletler veya 

vatandaşları mütekabiliyet şartının bulunduğu milletlerarası 

sözleşmede öngörülen hak ve menfaatlerden yararlanabileceklerdir. 

İkincisi olan engelleme fonksiyonu bağlamında mütekabiliyet şartının 

gerçekleşmediği hallerde, ilgili kişiler, devletler veya vatandaşları, 

sözleşmede öngörülen hak veya menfaatlerden 

yararlanamayacaklardır. İşte mütekabiliyet ilkesinin bulunduğu 

milletlerarası sözleşmelerde işbu iki fonksiyona da işaret edilmektedir. 

Ancak zaman içerisinde bazı milletlerarası andlaşma hükümlerinin 

mütekabiliyet şartına bağlanamayacağı düşüncesi gelişmiştir. Bu 

bağlamda mesela 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna dair 

Cenevre Sözleşmesi‟nde olduğu gibi bazı hallerde mütekabiliyet 

ilkesinin engelleme fonksiyonuna istisna getirilebilmektedir. Böylece 

devletler, sözleşmede öngörülen sınırlı hallerde mütekabiliyet 

ilkesinin uygulanmasına istisna getirmekte veya yumuşatarak 

uygulama yoluna gitmektedir. 

Milletlerarası mütekabiliyet ilkesi aslında, devletlerin 

birbirleriyle eşit egemenlik haklarına sahip olduğunun bir göstergesi 

şeklinde düşünülmektedir
5
. Mesela devletler arasında diplomatik 

dokunulmazlık ve ayrıcalıklar ile kamu malları hakkında 

mütekabiliyet ilkesi tam olarak uygulanmaktadır. Mütekabiliyet iki 

taraflı andlaşma veya ilişkilerde genellikle tam anlamıyla 

işlemektedir. Eğer taraflardan birisi, aralarındaki andlaşmaya uymayı 

reddederse diğer taraf da aynı şekilde davranmakta, böylece her iki 

taraf da işbirliğinin faydasını kaybetmektedir. Böylece devletler diğer 

devletlerden beklentilerini mütekabiliyet ilkesi ile ifade etmektedir
6
. 

                                                
5 WATTS, s.369. 
6 SIMMA, Bruno, “Reciprocity”, Max Plunck Encyclopedia of Public International 

Law, Oxford Public International Law Oxford University Press, 2008, par.3. 

Bakınız: http://opil.ouplaw.com. (Erişim Tarihi:31.12.2015).   
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Ancak yukarıda belirtildiği gibi bütün alanlarda mütekabiliyet şartının 

işletilmesi terk edilmiştir. Mesela insan hakları alanında mütekabiliyet 

ilkesinin uygulanması sadece ihlal eden devleti değil, bu alandaki 

normatif sistemin tümünü etkileyecektir
7
. Öyle bazı temel haklar 

vardır ki bu hakların mütekabiliyet ilkesi kapsamına alınması o hakkın 

ruhuna aykırıdır ve bu haklar açısından mütekabiliyet ilkesi 

uygulanmaz. Mesela yaşama hakkı, adil yargılanma hakkı ve kişi 

dokunulmazlığı hakları gibi haklar mütekabiliyet şartına 

bağlanamayacak nitelikteki temel haklar arasındadır.   

İşbu çalışmada öncelikle genel olarak mütekabiliyet 

kavramına değinilmiştir. Ardından milletlerarası hukukun bazı temel 

konularında mütekabiliyet ilkesinin uygulanması ele alınmıştır. Bu 

kapsamda andlaşmalar hukukunda, insan hakları hukukunda, insancıl 

hukukta, mülteci(lik) hukukunda, diplomasi ve konsolosluk 

hukukunda, mütekabiliyet ilkesi inceleme konusu yapılmıştır. 

Ardından adalet ve mütekabiliyet arasındaki ilişkiye yer verilmiş ve 

mütekabiliyet ilkesi ile ilgili gelişmeler ele alınmıştır
8
. Son olarak da 

milletlerarası hukukta mütekabiliyet ilkesi ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapılmıştır.   

 

 

                                                
7 PETERSEN, Niels, “How Rational is International Law?” The European Journal 

of International Law (EJIL), Vol. 20, No. 4, 2010,  s.1247–1262.; Ayrıca bakınız: 

SIMMA, par.6. 
8 Burada şu hususu belirtmek gerekir ki, mütekabiliyetin ilgili olduğu kavramlara 
ayrıntılı yer verilmemiştir. Sadece ilgili kavram ile mütekabiliyet arasındaki ilişki 

ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca kavram bütünlüğünü sağlamak için mütekabiliyet, 

milletlerarası hukuk ve andlaşma kavramları tercih edilmiştir. Ancak bazı yerlerde 

anlatımın gerektirdiği nispette aynı anlama gelen karşılıklılık, uluslararası hukuk ve 

sözleşme kavramları da kullanılmıştır.     
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II-Mütekabiliyet ve Türleri 

İlk bakışta çok kolay gibi görünen mütekabiliyet kavramı 

“iyilik, fayda veya ceza olarak bana ne yaparsan karşılığında onu 

görürsün” anlayışını ifade etmektedir
9
.  Karşıtlık, karşılıklı olma 

durumu, karşılıklı davranış şeklinde de tarif edilen
10

 mütekabiliyet 

kavramının farklı hukuk dallarında farklı anlam ve içeriği 

bulunmaktadır
11

. Hukuk sözlüğünde de, devletler özel hukuku 

alanındaki kullanımına uygun bir tanım yapılmakta ve şöyle 

denilmektedir: “Bir devletin diğer devletin vatandaşlarına, mahkeme 

kararlarına veya herhangi bir davranış biçimine karşı tutumuna 

karşılık, diğer devletin de aynı biçimde davranmasıdır”. Bu kapsamda 

mütekabiliyet “bir ülke, diğer ülke vatandaşlarından ayakbastı parası 

almıyorsa, vatandaşlarından ayakbastı parası almayan ülkenin 

vatandaşlarından da o ülkenin ayakbastı parası almamasıdır”
12

. 

Yapılan bu tanım ve verilen örnek maksadı anlatmaya yeterli 

                                                
9 GOTTESMAN, Michael D., “Reciprocity and War: , University of California, 

Davis Journal of International Law and Policies, 2008, s.147-183. “Mütekabiliyet 
milletlerarası ilişkiler ve özellikle de milletlerarası hukukun merkez bir kavramıdır. 

Milletlerarası politikada rol oynadığı ve kilit olduğu yaygın inancının aksine 

bununla ilgili önemli boşluklar bulunmaktadır. Öncelikle mütekabiliyetin bütün 

çeşitleri değerli değildir. Çünkü tam mütekabiliyet demek tam bir işbirliği demektir. 

Bu da her zaman mümkün değildir. İkincisi mütekabiliyet için andlaşma gerekir. 

Üçüncüsü mütekabiliyetin pratikte nasıl çalıştığına dair elimizde çok az kanıt 

bulunmaktadır.”  Mütekabiliyet hakkında ampirik ve eleştirel bir değerlendirme için 

bakınız: MORROW, James D., How Does Reciprocity Work? Evidence from the 

Laws of War, University of Michigan, https://www.law.berkeley.edu 

/files/spring05_Morrow.pdf, s.1-3, (Erişim Tarihi:31.12.2015) 
10 MUTLU, Levent, “Yabancı Kişilerin Taşınmaz Mal Edinimi Yönünden Avrupa 
Birliği ve Türkiye”, TBB Dergisi, S:59, 2005, s.280. 
11 KEOHANE, Robert O., “Reciprocity in International Relations”, International 

Organization, Vol. 40, No. 1, Winter-1986, s.3.; PARIS, Francesco / GHEI, Nita 

“The Role of Reciprocity in International Law”, Cornell International Law Journal, 

Vol. 36, Iss.1, 2003, s.104-105.; WATTS, s. 369-370.    
12 YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s.361. 
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sayılabilir. Böylece mütekabiliyet eşdeğer uygulamayı
13

 ifade eden 

“bana nasıl davranırsan ben de sana karşı öyle davranırım” anlamına 

gelmektedir.  

Devletler özel hukuku alanında geniş uygulama alanı bulan 

mütekabiliyet, “en az iki devlet arasında uygulanan ve bir ülkede 

diğerinin vatandaşlarına aynı mahiyette hakların tanınması”nı ifade 

eden bir prensiptir
14

. Başka bir tanıma göre ise “yabancı bir kişinin bir 

ülkede, kendi devletinin yabancılara tanıdığından fazla haklara sahip 

olmaması”dır
15

. Devletlerin kendi ülkelerindeki yabancılara hak 

tanıma hususunda kabul ettikleri bir ilke olan karşılıklılık, aslında 

devletler arasındaki eşitlik esasına dayanmaktadır
16

. Başka bir 

ifadeyle, en az iki devlet arasında söz konusu olabilen karşılıklılık, bir 

devlet vatandaşının yabancı bir devlette belli bazı haklardan 

yararlanabilmesi için, söz konusu yabancı devlet vatandaşlarının da, 

kişinin vatandaşı olduğu devlette aynı mahiyetteki haklardan fiilen 

faydalanabiliyor olması şartına dayanmasını ifade etmektedir.
17

 

Yargıtay‟ın bir kararında da “karşılıklı işlem, en az iki devlet arasında 

uygulanan ve her birinin ülkesinde, diğerinin vatandaşına aynı 

                                                
13 KEOHANE, s.6-8. 
14 ÇELİKEL, Aysel / GELGEL, Günseli Öztekin, Yabancılar Hukuku, 20.bası, Beta 

Yayıncılık, İstanbul, 2014, s.60; ÖZEL, Sibel, “Tapu Kanunu m.35‟de Yapılan 

Değişiklik Tasarısının Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi”, 

İstanbul Barosu Dergisi, C:86, S:2, 2012, s.38.;  
15 NOMER, Ergin / EKŞİ, Nuray / GELGEL, Günseli Öztekin, Milletlerarası 

Tahkim Hukuku, 3.bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.63.  
16 YILMAZ,  Alper Çağrı, “6302 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Yabancı Gerçek 

Kişilerin Türkiye‟de Taşınmaz Edinimi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C:XVII, S.1-2, 2013, s.1112,  
17 TANAKA, Yoshifumi, “Protection of Community Interests in International Law: 

The Case of the Law of the Sea”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 

Vol.15, 2011, s.329-375, (özellikle, s.334); LEVİ, Selim, Yabancıların Taşınmaz 

Mal Edinmeleri, Legal Yayınevi, Birinci Baskı, Mart-2006, s.74. 
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mahiyetteki hakları karşılıklı tanımalarını ifade eder” şeklinde 

belirtilmiştir
18

. 

Mütekabiliyetin farklı hukuk dallarında farklı tanım ve 

uygulamaları olduğu gibi çeşitli açılardan tasnif edildiği de 

görülmektedir. Mesela konu bakımından, belirli mütekabiliyet ve 

yaygın mütekabiliyet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Belirli 

mütekabiliyet, özellikle iki taraflı andlaşmalarda öngörülmektedir. 

Yaygın mütekabiliyet ise devlet ile belirli gruplar arasındaki 

ilişkilerde başvurulmaktadır
19

. Bir başka ayırıma göre mütekabiliyet, 

kısasa kısas (tit for tat) içerikli mütekabiliyet ve karşılıklı bağımlı 

mütekabiliyet (induced) şeklinde tasnif edilmektedir
20

. Devletleri 

mütekabiliyeti uygulama yöntemi ile ilgili diğer bir ayırıma göre de, 

negatif ve pozitif mütekabiliyet kavramları da dile getirilmiştir
21

.   

Diğer alanlarda ve hukuk dallarında uygulanan mütekabiliyet 

ilkesinin milletlerarası hukukta da uygulandığı (veya 

uygulanmamasının öngörüldüğü) haller vardır. Burada milletlerarası 

hukukta mütekabiliyet ilkesinin tanımını yapmaktan çok, bu ilkenin 

milletlerarası hukukun hangi alanlarında ne şekilde uygulandığı ve 

sonuçlarının ele alınması daha isabetli olacaktır. Milletlerarası 

                                                
18 Yargıtay 2. HD, E. 2010/11237, K., 2011/2718.; Karşılıklılık, doktrin ve 

mahkeme kararlarında ahdi, kanuni ve fiili karşılıklılık olarak tasnif edilmiştir. Eğer 

mütekabiliyet, andlaşma yoluyla tanındığında buna siyasal veya ahdi karşılıklılık 

denmektedir. Kanuni veya fiili karşılıklılıkta ise hakların bir andlaşmada karşılıklı 

olarak tanınması aranmaz. Bu sistemi kabul eden devlet, yabancı devlet vatandaşına 

bir takım haklar tanımak için, aynı hakların kendi vatandaşlarına yabancı devlet 

mevzuatında veya fiilen tanınmasını aramaktadır. Görüldüğü gibi mütekabiliyet 

ilkesi ile devletler, egemenliklerini kullanma yetkilerinden kısmen vazgeçerek, 
vatandaşı olmayan kişilere hak ve özgürlük tanırken, hangi devlet ya da devlet 

vatandaşının lehine bir adım atılmış ise aynı adımın ilgili devletten atılmasını talep 

etmektedir. Bakınız: ÖZEL, s.38.; ÇELİKEL / GELGEL, s.60 vd.;  MUTLU, s.280. 
19 WATTS, s. 369-370.    
20 PARIS / GHEI, s.105-106. 
21 WATTS, s.376 vd. 



 Milletlerarası Hukukta Mütekabiliyet İlkesi 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.2, Yıl 2015 9 

 

literatürde de genellikle bu yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. 

Bu bağlamda mütekabiliyet ilkesi, sadece milletlerarası andlaşmalarda 

lafzi olarak yer alan mütekabiliyet şeklinde anlaşılmamalıdır. Bunun 

dışında mütekabiliyet ilkesi, özellikle çok taraflı andlaşmalarda yer 

alan çekinceler konusunda önemli bir etkiye sahiptir
22

. Bu kapsamda 

mesela çok taraflı andlaşmanın bir hükmüne çekince koyan bir devlete 

karşı, diğer bir devletin bu çekinceye karşı çıkma hakkına sahip 

olması şeklinde geniş olarak anlaşılması gerekmektedir. Çünkü bir 

andlaşmanın yapılması ile andlaşmanın bütün tarafları açısından hak 

ve yükümlülük doğurması beklenir. Andlaşmanın taraflarından 

birisinin andlaşmanın bir hükmüne çekince koyması, mütekabiliyet 

ilkesinin bir gereği olarak diğer taraf açısından bu çekinceye karşı 

çıkma hakkını doğuracaktır.     

Mütekabiliyet kavramını, misilleme veya mukabele-i bilmisil 

kavramları ile karıştırmamak gerekir
23

. Milletlerarası hukukta 

misilleme (karşı işlem), bir devletin uluslararası hukuka aykırı olan 

fiiline karşı, hukuka aykırı olmayan yollarla cevap verilmesi olarak 

tarif edilmektedir. Bu kapsamda misilleme yapan devletin fiillerinin, 

uluslararası hukukta yasak olan kuvvet tehdidi veya kuvvet kullanımı 

gibi fiilleri içermemesi zorunludur. Yine bu çerçevede misillemenin 

karşı devletin hakkına değil menfaatine yönelik olması gerektiği ileri 

sürülmüştür. Misilleme, bu yola başvuran devletin takdirinde olan bir 

önlem olduğu ve bu yola başvurulmadan önce karşı tarafa bildirim 

yükümlülüğünün bulunmadığı kabul edilmektedir. Limanların ilgili 

devletin gemilerine kapatılması, ticari ilişkilerin kesilmesi, 

                                                
22 SIMMA, par.4. 
23 WATTS, s.382. Mütekabiliyet ilkesi hukuk alanı ile birlikte milletlerarası 

ilişkilerde (özellikle restleşme dönemlerinde) en çok başvurulan ilkelerden biri 

olmaktadır.  Bakınız: Aynı eser, s.369-370  
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diplomatların istenmeyen kişi ilan edilmesi, söz konusu devletten mal 

ithaline izin verilmemesi, karşı devletin vatandaşlarından vize 

istenmesi misilleme örnekleri olarak sayılmaktadır
24

.  

Görüldüğü gibi hukuki anlamıyla misilleme mütekabiliyetten 

farklı olarak, karşı tarafın milletlerarası hukuka aykırı fiillerine, 

hukuki yoldan cevap verme anlamını taşımaktadır. Mesela taraflardan 

birisinin hukuka aykırı şekilde silah kullanımına karşı, diğer taraf onu, 

ihlal öncesi duruma getirmek amacıyla zorlamak için misilleme 

yapabilir. Ancak misilleme yoluna milletlerarası silahlı çatışma 

hallerinde başvurulabilir. Diğer bir deyişle milletlerarası olmayan 

silahlı çatışmalarda misillemeye başvurulamaz. İnsancıl hukuka ilişkin 

Cenevre Sözleşmeleri sivil kişi ve mallara karşı misillemeyi 

yasaklamaktadır
25

.       

                                                
24 PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s.437 

vd.; Devletler özel hukukunda ise devletin, yabancı bir devletin ülkesinde bulunan 

vatandaşlarının haklarını ihlal eden fiillere karşı aynı şekilde mukabele ederek 

hareket etmesine, karşı işlem yahut mukabele-i bilmisil denmektedir. Halen 
yürürlükte olan 1927 tarih ve 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu, karşı işlem 

uygulamasını, çeşitli haklar ve faaliyetler için açıkça kabul etmiştir. Ayrıca Bakanlar 

Kurulu‟nun, yabancıların taşınır ve/veya taşınmaz mallarına el koyabilmesi için, 

ilgili yabancının tabiiyetinde olduğu devletin Türk vatandaşlarının malları üzerinde 

mülkiyeti kısıtlayan işlemler yapması aranmaktadır. Bakınız: ÇELİKEL / GELGEL, 

s.64 vd.; TEKİNALP, Gülören, Türk Yabancılar Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul, 

1989, s.20. Bu bağlamda karşı işlem yapma yetkisi ile karşılıklılık kavramı birbirine 

benzese de aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Karşılıklılıkta, işlem 

konusu ne ise kısıtlama sadece o konuda yapılmaktadır. Karşı işlem yapma 

yetkisinde ise yapılan karşı işlemin aynı ağırlıkta olması aranmayacaktır. Karşı işlem 

sonradan yapılan bir muamele olduğu halde, karşılıklılık ise olaydan önce var olması 
gereken bir esastır. Bakınız: TEKİNALP, s.20.; ÖZBAKAN, Işıl, Türk Hukukunda 

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Kazancı Hukuk Yayınları, 

Ankara, 1987, s.181. 
25 Misilleme kavramı için bakınız: WHITE, Nigel D. / ABASS, Ademola, 

“Countermeasures and Sanctions”, International Law, (Editor: Malcolm EVANS), 

Oxford University Press, 2015, 543.vd.; DUNLAP, Colonel Charles J., 
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Devlet uygulamalarına bakıldığında misilleme, milletlerarası 

silahlı çatışmalarda uygulanabilir milletlerarası teamül hukukunun bir 

kuralı olarak görülmektedir. Bir savaş misillemesi, aksi durumda 

hukuka aykırı kabul edilecek olan, ancak istisnai durumlarda, hasmın 

hukuka aykırı eylemlerine tepki olarak bir zorlama tedbiri şeklinde 

kullanıldığı zaman uluslararası hukuk altında hukuka uygun kabul 

edilen bir fiilden ibarettir. Milletlerarası insancıl hukukta savaş 

misillemelerini tamamıyla yasaklamaya yönelik bir eğilim mevcuttur. 

Hatta bazı kişi ve mallara yönelik misilleme fiilleri tamamen 

yasaklanmış, hukuka uygun sayılan misilleme uygulamalarının da 

sayısı azaltılmış ve/veya sıkı şartlara tabi tutulmuştur
26

.  

   

III-Andlaşmalar Hukuku ve Mütekabiliyet 

Bilindiği gibi modern milletlerarası hukukun ana kaynağını 

iki veya çok taraflı milletlerarası andlaşmalar oluşturmaktadır. 

Milletlerarası andlaşmalar, tarafları açısından bağlayıcı niteliktedir. 

Bu nedenle bir andlaşma, belirli bazı istisnalar haricinde, andlaşmanın 

tarafı olmayan kişiler açısından hak ve yükümlülük doğurmaz. 

Mütekabiliyet ilkesi devletlerin yapmış oldukları iki veya çok taraflı 

milletlerarası andlaşmaların bir kısmında açıkça yer almaktadır. 

                                                                                                               
“International Law and Terrorism”, http://people.duke.edu/~pfeaver/dunlapterror 

ism.pdf, (Erişim tarihi:31.12.2015), s.4. 
26 HENCKAERTS, Jean-Marie / DOSWALD-BECK, Louise, Uluslararası İnsancıl 

Teamül (Örf-Adet) Hukuku, Cilt:1, Kurallar, Galatasaray Üniversitesi, Hukuk 

Fakültesi Yayınları, 2015, s.573 vd.; Misillemeye yönelik eleştirilerin bir diğer 

gerekçesi de şudur: Milletlerarası hukukta merkezi bir yaptırım sistemi kurma isteği 
dile getirilmektedir. Teorik açıdan düşünüldüğünde merkezi bir yaptırım sistemi, 

milletlerarası hukukun, güvenlik, barış ve adalet gibi amaçlarına daha etkili şekilde 

hizmet edecektir. Ancak devletlerin bireysel olarak uyguladığı misilleme gibi 

yaptırımlar, merkezi bir yaptırım sisteminden uzaklaştıracaktır. Bakınız: 

PETERSEN, s.1249. 
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Ancak bu ilke niteliği gereği, özellikle iki taraflı milletlerarası 

andlaşmalarda açıkça yer almasa da örtülü olarak bulunduğu 

söylenebilir. Çünkü milletlerarası andlaşmaların özünde rıza ve 

karşılıklılık bulunmaktadır
27

. Dolayısıyla karşılıklı bu rızanın gereği 

olarak iki tarafın, andlaşmada öngörülmüş olan yükümlülükleri yerine 

getirmesi gerekmektedir
28

. 

Genel olarak söylemek gerekirse mütekabiliyet ilkesinin iki 

temel amacının bulunduğu söylenebilir. İlki devletler arasında eşdeğer 

bir uygulama meydana getirmektir. İkincisi ise andlaşmaya 

uyulmasını pekiştirmektir
29

. Bu kapsamda devletler, özellikle bazı 

ticaret ve yatırım andlaşmalarında olduğu gibi bazı andlaşmalarda, 

diğer devletlerin andlaşmanın gereklerinin karşılıklı olarak yerine 

getirilmesinden emin olmak için mütekabiliyet şartını öngörmektedir. 

Mütekabiliyet ilkesi milletlerarası hukukun, silahlı çatışmalar, 

yabancılara muamele, diplomatik dokunulmazlık ve bağışıklıklar 

alanlarında olduğu gibi andlaşmalar hukuku kurallarına saygı 

konusunda önemli rol oynamaktadır
30

. Mütekabiliyet ilkesinin bu 

özelliği, milletlerarası andlaşmayı daha güçlü ve kalıcı bir düzenleme 

haline gelmesini sağlamaktadır. Hatta bu durum bir devletin bir 

                                                
27 CRAVEN, Matthew, Differentiation and the Concept of Human Rights treaty in 

International Law, EJIL, Vol.11, No.3, 2000, s.500 vd.   
28 Aslında andlaşmada rıza konusu iki tarafı keskin kılıç gibidir. Çünkü devletler 

milletlerarası andlaşmanın tarafı olurken kendi toplumu adına ve onun menfaatleri 

için hareket eder. Diğer yandan söz konusu andlaşmaya taraf olan diğer devlet de 

aynı saik ile davranmaktadır. Dolayısıyla andlaşmanın uygulanması sırasında 

menfaat çatışması gereği olarak andlaşma ihlalleri söz konu olabilecektir. Bu da bir 

taraftan andlaşmaya uymak ile diğer taraftan kendi toplumunun hak ve menfaatlerini 
savunmak arasında tezatların ortaya çıkması muhtemeldir. Bakınız: GUZMAN, 

Andrew, The Consent Problem in Internatiaonal Law, Berkeley Program in Law 

and Economics, Working Paper Series, s4-5.. http://escholarship.org/uc/item/ 

04x8x174, (Erişim Tarihi:31.12.2015) 
29 SIMMA, par.11. 
30 TANAKA, s.334. 
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milletlerarası andlaşmaya uymaya söz vermesinden daha güçlü bir 

etkiye sahip olduğu söylenebilir
31

.     

Yukarıda belirtildiği mütekabiliyet ilkesinin özünü karşılıklı 

eş değer uygulama teşkil etmektedir. Ancak mütekabiliyet ilkesinin 

iki taraflı milletlerarası andlaşmalar ile çok taraflı andlaşmalarda 

uygulanması arasında farklar bulunduğu ifade edilmektedir. Bu 

bağlamda iki taraflı andlaşmalarda mütekabiliyet ilkesinin daha kolay 

uygulama alanı bulduğu, çok taraflı andlaşmalarda ise uygulamada 

daha fazla zorluklar çıktığı görülmektedir
32

. Diğer yandan insan 

hakları gibi bazı alanlarda yapılan milletlerarası andlaşmaların 

mütekabiliyet şartına bağlanamayacağı yönündeki gelişmeleri de 

unutmamak gerekir.     

Milletlerarası andlaşmalarda ana kuralların yanında ikincil 

nitelikte bazı kurallar da vardır. Bu ikincil kurallar, ana kuralların 

uygulanması ve yorumlanmasında yol gösterici olurlar. Mesela 

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ana kural olarak 

diplomatik temsilcilerin sahip olduğu hak ve yükümlülükler ile 

dokunulmazlık ve ayrıcalıklarını düzenlemektedir. Bunun yanında 

aynı Sözleşme, ikincil kural olarak, Sözleşme‟nin koruduğu 

uygulamalarda, taraflar arasında ayırımcılığı da yasaklamaktadır. İşte 

buradaki gibi mütekabiliyet ilkesi de milletlerarası hukukun ikincil 

kuralı olarak andlaşmalar hukukunda yer aldığı kabul edilmektedir
33

. 

Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi‟nde mütekabiliyet 

ilkesi ile ilgili doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 

mütekabiliyet halinden, dolaylı olarak söz ettiği bazı hükümler örnek 

                                                
31 GUZMAN, s.10.; SIMMA, par.7. 
32 KEOHANE, s.10-13 
33 WATTS, s.370-371. 
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gösterilebilir: Mesela “genel milletlerarası hukukun emredici bir 

normu ile çatışan bir andlaşmanın geçersizliğinin sonuçları” başlıklı 

71. maddesinin 1.fıkrasında “53. maddeye göre batıl olan bir andlaşma 

durumunda taraflar: a- genel milletlerarası hukukun emredici bir 

normu ile çatışan herhangi bir hükme güvenerek icra edilen herhangi 

bir işlemin sonuçlarını mümkün olduğu ölçüde bertaraf edeceklerdir 

ve b- karşılıklı ilişkilerini genel milletlerarası hukukun emredici 

normuna uygun hale getireceklerdir.” hükmü yer almaktadır. Buradaki 

madde ibaresinden, işlemin sonuçlarının bertaraf edilmesini karşılıklı 

yükümlülük haline getirdiği söylenebilir. 

Yine benzer şekilde “Bir andlaşmanın yürürlüğünün askıya 

alınmasının sonuçları” başlıklı 72. maddesinde “Andlaşma başka türlü 

öngörmedikçe, ve taraflar başka türlü karara varmadıkça, bir 

andlaşmanın yürürlüğünün kendi hükümlerine göre veya bu 

Sözleşmeye uygun şekilde askıya alınması: a- aralarından 

andlaşmanın yürürlüğü askıya alınan tarafları askıya alma süresince 

karşılıklı ilişkilerinde andlaşmayı ifa etme yükümlülüğünden 

kurtarır.” ifadesi yer almaktadır. Buna göre andlaşmayı ifa etme 

yükümlülüğü, karşılıklı ilişkiler ibaresine bağlanmış olmakla 

Sözleşme devletleri mütekabiliyet ilkesine göre davranmaya dolaylı 

olarak sevk ettiği söylenebilir. 

“Bir andlaşmanın ihlal edilmesi sonucu sona erdirilmesi veya 

yürürlüğünün askıya alınması” başlıklı 60. maddenin 5.fıkrası “1-3. 

paragraflar insani nitelikteki andlaşmalarda yer alıp kişilerin 

korunmasıyla ilgili hükümlere, bilhassa bu gibi andlaşmalarla himaye 

edilen kişilere karşı herhangi bir misilleme şeklini yasaklayan 

hükümlere uygulanmaz.” hükmü bulunmaktadır. Andlaşmanın bu 

hükmüne göre, insani nitelikteki andlaşmalarda yer alan ve kişilerin 

korunması ile ilgili konularda taraf devletlerden birinin andlaşmayı 
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ihlal etmesi halinde, diğer devlete andlaşmayı sona erdirme veya 

yürürlüğünü askıya alma hakkı vermeyecektir. İnsani nitelikteki 

andlaşmalardan maksat, temel insan haklarını ilgilendiren ve insancıl 

hukuk alanındaki andlaşmalar şeklinde değerlendirilmektedir
34

. 

 

IV-Diplomasi/Konsolosluk Hukuku ve Mütekabiliyet 

Diplomasi ve konsolosluk hukuku mütekabiliyet ilkesinin en 

çok uygulandığı alanlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır
35

. 

Devletler bu alanda önce teamül hukuku, daha sonra da milletlerarası 

andlaşmalarla mütekabiliyet ilkesini uygulamaktadırlar. Diplomatik ve 

konsolosluk misyon ve mensuplarının ayrıcalıklardan yararlandırılma 

yöntemi ve içeriği ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bunun 

sebebi söz konusu muafiyetlerin, mütekabiliyet ilkesi temelinde 

uygulanmasının teorik olarak yasal temelini oluşturan 1961 tarihli 

Diplomatik  İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi   ile 1963 tarihli 

Konsolosluk  İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi‟nin 

mütekabiliyeti doğrudan düzenlememesidir
36

. Ancak diplomasi ve 

konsolosluk ajanlarının görevlendirilmesinden kendi ülkesine geri 

dönüşüne kadar her aşamada kabul eden devletin rızasının alınması 

gerektiği noktasından mütekabiliyetin örtülü bir şekilde bu alanda 

uygulandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Aşağıda Türkiye 

uygulamasında belirtileceği üzere diplomasi ve konsolosluğun hemen 

hemen her alanında örtülü bir şekilde mütekabiliyet görülmektedir. 

Ancak burada bir devletin diğer devleti kendi tezini kabul etmeye 

zorlama yollarından biri olarak diplomatik alanda misillemeye 

                                                
34 HENCKAERTS / DOSWALD-BECK, s.556-557. 
35 SIMMA, par.9. 
36 Sözleşme metinleri için bakınız: BOZKURT, Enver, Milletlerarası Hukuk 

Mevzuatı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014.  
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başvurması ile karıştırmamak gerekir. Mesela kabul eden devlet 

gönderen devletin diplomatik misyon şefini istenmeyen kişi ilan ettiği 

zaman, gönderen devlet de benzer şekilde diplomatik yollarla karşılık 

verebilmektedir. Bu durum mütekabiliyet değil misilleme örneğini 

oluşturmaktadır.       

Diplomasi ve konsolosluk konusunda Türkiye‟nin 

mütekabiliyet ilkesini tam olarak uyguladığı görülmektedir. Bu 

kapsamda, ayrıcalığı bulunmayan aile bireylerinin birlikte yaşamak 

üzere ülkemize getirilmesinde, büyükelçilik ve konsolosluk 

binalarının kiralanması, satın alınması veya tadilatında, misyon 

binaları bakımından bütün milli, bölgesel veya beledi vergi ve 

resimlerden bağışıklık hususunda, mal ve hizmet alımlarında katma 

değer vergisi ve özel tüketim vergisinden muafiyet konusunda, özel 

araç edinilmesinde gümrük muafiyetinde mütekabiliyet ilkesi 

uygulanmaktadır. Ayrıca misyon binaları için polis kulübesi veya 

koruma polisi sayısı gibi fiziki önlemlerde, misyon binalarında görevli 

personelin silah bulundurmasında, diplomatik ve konsüler misyon 

mensuplarının hava limanlarına giriş ve VIP salon kullanma 

taleplerinde, trafik cezalarının iptali hallerinde, askeri ataşe 

atamalarında, diplomatik misyon mensuplarının eş ve çocuklarının 

gelir getirici mesleki veya ticari bir faaliyet yapması halinde 

yararlanacakları ayrıcalık ve bağışıklıklar hakkında da mütekabiliyet 

ilkesi çerçevesinde uygulama söz konusudur
37

. 

 

 

 

                                                
37 TAŞHAN, Aylin, Diplomaside Ayrıcalık ve Bağışıklıklar ile İlgili Uygulamalar, 

Dışişleri Bakanlığı, Protokol Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, s.2-58. Bakınız: 

mfa.gov.tr (Erişim Tarihi: 02.11.2015)    
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V-Azınlıklar ve Mütekabiliyet 

Azınlıkların korunmasına yönelik bugüne kadar çok sayıda 

iki taraflı veya çok taraflı milletlerarası andlaşma ile bildiriler 

yapılmıştır. Azınlıklarla ilgili bu sözleşme veya bildirilerde açıkça 

veya örtülü olarak mütekabiliyet ilkesine yer verilmiştir. Özellikle 

azınlık haklarının korunması, geliştirilmesi ve mübadeleye ilişkin 

olarak yapılan iki taraflı andlaşmalarda mütekabiliyet ilkesi 

görülmektedir. Mesela ülkemiz açısından Yunanistan‟daki Batı 

Trakya Türklerinin hukuki statüsünü belirleyen andlaşmalar bunun 

tipik örneğini oluşturmaktadır
38

. Özellikle Lozan Barış 

Andlaşması‟nın 1. Bölüm, 3. Kesimi “Azınlıkların Korunması” başlığı 

altındaki 37-45. maddeleri Batı Trakya Türklerinin hak ve 

özgürlüklerini koruyucu hükümler içermektedir. Azınlıkların hukuki 

statüsü, Andlaşma‟nın 45. maddesinin 3. bölümüyle Yunanistan ve 

Türkiye arasında kurulan mütekabiliyet ilkesine dayandırılmıştır. Bu 

madde, Türkiye‟deki gayrimüslimlerle Yunanistan‟daki Müslüman 

halkın insan hakları açısından benzer muamele görmeleri hususunda 

iki devlete karşılıklı sorumluluk yüklemektedir. Mütekabiliyet 

prensibi, devletlerarasında azınlık haklarında eşitlik ve adalet için 

karşılıklı saygının hukuki temeli anlamına gelse de 45. madde Ankara 

ve Atina arasında bu şekilde yorumlanmayıp, misillemeye açık şekilde 

                                                
38 Türkiye ve Yunanistan‟ın imzaladığı iki taraflı andlaşmalardan 1830 tarihli 

Londra Protokolü, 1881 tarihli İstanbul Sözleşmesi, 1913‟te imzalanan Atina 

Andlaşması ve 3 sayılı Protokol‟ün 11. maddesi, Sevr Antlaşması (1920), Lozan 

Barış Andlaşması‟nın (1923) 37-45. maddeleri, Mübadele Sözleşmesi ve Protokolü 

(1951) ile Kültür Andlaşması (1968).  Hatta Türkiye Lozan‟da mütekabiliyet 
ilkesinin bütün Balkan devletleri bakımından geçerli olmasını istemiştir. Ancak 

müttefikler bu mütekabiliyet ilkesini sadece Yunanistan‟la ilgili olarak kabul 

etmişler ve sınırlandırmışlardır. Bakınız: CİN, Turgay, “Türkiye ile Yunanistan‟daki 

Azınlık Vakıflarının Hukuki Düzenlemelerinin Karşılaştırılması”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Özel Sayı, 2007, s.1111-1143. 
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değerlendirilmektedir. Aşağıda ele alınacağı gibi Viyana Andlaşmalar 

Hukuku Sözleşmesi‟nin 60. maddesi de insan haklarının korunmasıyla 

ilgili misillemeye yönelik uygulamalara yasak getirmiştir. Bu yüzden 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konu ile ilgili davalarda 

devletlerin mütekabiliyet gerekçelerini reddetmiştir
39

.    

Azınlıklarla ilgili iki taraflı andlaşmalarda olduğu gibi çok 

taraflı bazı andlaşmalarda da bazen açık bazen de örtülü bir şekilde 

mütekabiliyete ilişkin hükümlerin yer aldığı görülmektedir. Mesela 

Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve 

Sözleşmesi, azınlık haklarının mütekabiliyet ilkesine 

bağlanamayacağını örtülü olarak benimseyen andlaşmalardan biri 

olduğu söylenebilir. Bu Sözleşme 1 Şubat 1998‟de yürürlüğe giren ve 

ulusal azınlıklara ait kişilerin haklarını korumak amacıyla hazırlanmış 

olan en kapsamlı andlaşmalardan biridir. Bu Çerçeve Sözleşmesi 

Avrupa Konseyi‟ne üye bütün Devletler tarafından kabul gören genel 

bir tanım olmadığı için ulusal azınlık kavramının tanımını 

yapmamıştır. Sözleşmenin tarafları kendi topraklarında hangi 

grupların bu Sözleşme kapsamına girdiğini değerlendirme esnekliğine 

sahiptir. Ancak bu seçim, Çerçeve Sözleşme‟nin 3. maddesinde 

öngörüldüğü şekilde iyi niyetle ve milletlerarası hukukun genel 

prensiplerine uygun olarak yapılmalıdır. Çerçeve Sözleşmesi‟nin 

hangi gurupların Sözleşme kapsamına girdiğini belirleme yetkisini 

devletlere bırakması ve Sözleşme‟nin iyi niyetle ve milletlerarası 

hukukun genel prensiplerine uygun olarak uygulaması kuralının, 

azınlık haklarının mütekabiliyete bağlanamayacağını örtülü şekilde 

kabul ettiği söylenebilecektir.   

                                                
39 ÇOBAN, Filiz / BURULDAY, Aslı Fatma, “Yunan Milliyetçiliğinin ve 

Mütekabiliyet İlkesinin Yunanistan‟daki Müslüman-Türk Azınlığın Haklarına 

Etkileri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 38, Haziran-2015, 

s.347 vd. 
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VI-İnsan Hakları ve Mütekabiliyet 

İnsan hakları konusunda yapılan andlaşmalar, milletlerarası 

hukukta özel ve önemli bir yere sahiptir. Devletlerin, korunması ve 

geliştirilmesi konusunda hemfikir olduğu ancak uygulanması 

konusunda üzerindeki tartışmaların bir türlü sona ermediği konu, 

insan haklarıdır
40

. Modern insan hakları hukukunun, 1948 yılında 

İnsan Hakları Evren Beyannamesi ile başladığı kabul edilmektedir. Bu 

beyanname, devletler açısından bağlayıcılığı haiz olmasa da daha 

sonra yapılan ve benzer içerikteki andlaşmaların yapılmasına önemli 

katkıda bulunmuştur. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Soykırımın Önlenmesi 

Andlaşması, İşkencenin Önlenmesi Andlaşması bu kapsamdaki 

milletlerarası temel metinlerdir.   

İnsan hakları ile ilgili milletlerarası işbu metinler taraf 

devletler açısından bağlayıcı niteliktedir. Yani andlaşmanın tarafı olan 

devletler andlaşmanın gereklerini yerine getirmek zorundadır. 

Craven‟in de belirttiği gibi “Milletlerarası andlaşmaların özünde rıza 

ve karşılıklılık bulunmaktadır
41

”. Yani andlaşmanın tarafı olan devlet, 

diğer taraf devletin de andlaşmanın gereklerini yerine getirmesi 

karşılığında andlaşmaya bağlanmıştır. Bu bakımdan yukarıda da 

belirtildiği gibi, mütekabiliyet andlaşmaların ruhunda olan bir 

özelliktir. Dolayısıyla konusu insan hakları bile olsa andlaşmanın 

tarafı devletler, diğer taraf devletlerden ahde vefa ve iyiniyetle 

uygulama ilkeleri gereği andlaşmanın karşılıklı olarak uygulanmasını 

beklemektedir. Ancak bugünkü gelinen aşama, kendisine has özelliği 

gereği temel insan haklarının mütekabiliyet şartına bağlanamayacağı 

                                                
40 CRAVEN, s.492-493.   
41 CRAVEN, s.500. 
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yönündedir
42

. Bu yöndeki gelişmeler insan hakları konulu çok taraflı 

andlaşmalarda beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Çünkü 

devletler insan hakları konusunda bir andlaşmayı gereklerinin yerine 

getirilmesi için yapmaktadır. Ancak 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar 

Hukuku Sözleşmesi‟nin 60.maddesi uyarınca, andlaşmayı sürekli ihlal 

eden devlete karşı mütekabiliyet ilkesi gereği andlaşmanın 

yürürlüğünü askıya alma veya sona erdirme yoluna bile 

başvurulamamaktadır. Bu durum andlaşmaya uyan devletler açısından 

hayal kırıklığına sebep olacağı açıktır
43

.               

İnsan hakları sözleşmeleri konusunda iki farklı görüş ileri 

sürülmüştür. İlk görüş evrensel olan insan haklarının milletlerarası 

andlaşmalar ile güvence altına alınması faaliyeti olarak görülmesidir. 

İkinci görüş ise insan hakları sözleşmelerinin politik amaçlarla 

yapıldığını ve bu sözleşmelerin devletin menfaatlerine hizmet ettiği 

görüşüdür
44

. İlk görüşe göre insan hakları mütekabiliyet şartına 

bağlanmadan uygulanması gerekir. Ancak ikinci görüşün doğal bir 

sonucu olarak konu insan hakları bile olsa devletler diğer devletlerden 

aynı adımı atmalarını beklemektedir. Bu nedenle mütekabiliyetin 

milletlerarası insan hakları hukukundaki önemini koruduğu 

söylenebilir. 

                                                
42 “Milletlerarası hukukun bazı alanlarında mütekabiliyetin etkisi yoktur. İnsan 

hakları konulu andlaşmalar bunlardan biridir. Bu andlaşmalar insan haysiyetini 

korumak ile devletin menfaatlerini birbirinden ayırmıştır. (…) Aynı şekilde çevrenin 

korunmasına yönelik milletlerarası düzenlemelerde de mütekabiliyet ilkesi 

uygulanmaz. Çünkü çevrenin korunması toplumun menfaati ile ilgili olup insan 

hayatının korunmasını içermektedir. (…) Dolayısıyla bu haller geleneksel 
mütekabiliyet ilkesini sınırlandırmayı gerektirmektedir.” Bakınız: TANAKA, s.334-

336.  
43 Benzer görüş için bakınız: TANAKA, s.335. 
44 POSNER, Eric A., Human Rights, the Laws of War, and Reciprocity, Chicago 

Working Paper Series, 2010, http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html 

(Erişim Tarihi:17.02.2016), s.7. 
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Temel insan hakları sözleşmelerinin mütekabiliyet şartına 

bağlanmaksızın uygulanması her ne kadar, bu andlaşmalarla 1969 

tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi‟ni karşı karşıya 

getirse de mütekabiliyet ilkesine bir istisna kabul edilmesi
45

 

milletlerarası hukukun ve özellikle insan hakları hukukunun 

yerleşmesine katkı sağlayacağı genellikle kabul edilmektedir. Aksi 

takdirde milletlerarası normatif sistemin çökmesi ve anarşi ortamının 

doğması sonucunun kaçınılmaz olacağı düşüncesi baskın bir 

kanaattir
46

. 

İnsan hakları ile mütekabiliyet arasındaki ilişki ile ilgili diğer 

bir sorun da andlaşmalara konulan çekincedir
47

. Kural olarak 

çekincelerin etkisi, karşılıklı ilişkilerde, karşılıklı hak ve 

yükümlülüklerde söz konusudur. Bazı andlaşmalar birbirine bağımlı 

çok sayıda hak ve yükümlülük içermektedir. Bu tip andlaşmalarda 

çekincenin andlaşmanın konu ve amacına uygun olup olmadığı 

değerlendirilirken söz konusu hak ve yükümlülükler arasındaki 

karşılıklı bağımlılığa, çekincenin ilgili olduğu andlaşma hükmünün 

andlaşmanın genel yapısı içindeki yerine ve bu çekincenin andlaşma 

üzerinde etkisinin derecesine bakılmalıdır. (…) Ancak çok taraflı bazı 

andlaşmalar, karşılıklı uygulanmaya müsait olmayan yahut karşılılıkla 

ilgisi olmayan yükümlülükler doğurur. Bir devletin veya uluslararası 

                                                
45 İnsan hakları andlaşmaları, bir yandan muhataplarının devletler değil de bireyler 

olması ve diğer yandan da içerdikleri yükümlülükler bakımından mütekabiliyet 

ilkesinin neredeyse tamamen dışlandığı türden andlaşmalardır. Genel milletlerarası 

hukukun karşılıklılık ilkesinin Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 21. 

maddesinin insan hakları sözleşmelerine uygulanarnayacağı Avrupa İnsan Hakları 

Komisyonu ve Mahkemesi'nin ilk kararlarından bu yana açıkça dile getirilmektedir. 
Bakınız: GÖÇER, Mahmut, “Uluslararası İnsan Hakları Andlaşmalarının 

Bağdaşmazlığı Sorunu ve Uluslararası Hukuk”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 

Cilt/Sayı:56-3, s.47-70. 
46 CRAVEN, s.489-519, (özellikle s.504-507) 
47 GÖÇER, s.47-70. 
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örgütün böyle bir yükümlülük altına girmeyeceğini beyan ettiği bir 

çekincenin, çekince sahibi ile diğer bir taraf arasında ihdas edilmiş 

olması, diğer tarafın yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz
48

. İşte bu 

noktada mütekabiliyet şartına bağlanması mümkün olan konular 

açısından andlaşmalara konulan çekinceler, ilgili devleti veya 

devletleri ilgilendirir. Ancak temel insan hakları konulu andlaşmalara 

konulan çekinceler andlaşmanın yapılış konu ve amacına dolaylı 

yoldan ters düşmekte ve bu andlaşmayı ihlal eden devlete bu ihlal için 

hukuki gerekçe sunma ihtimali söz konusu olabilmektedir
49

.            

 

VII-İnsancıl Hukuk ve Mütekabiliyet 

Milletlerarası insancıl hukuk, bilindiği gibi milletlerarası 

silahlı çatışmalar sırasında sivil kişilerin korunmasına yönelik olarak 

tarafların uyması gereken kurallardan oluşan ve genel olarak savaş 

hukuku olarak da adlandırılan hukuk alanıdır. İnsancıl hukuk ile 

mütekabiliyet arasında yakın bir ilişki vardır. Ancak burada önemle 

belirtilmelidir ki, insancıl hukuka ait kuralların uygulanması 

mütekabiliyet şartına bağlanamayacağı genellikle kabul edilmektedir.  

İnsancıl hukukun esas kaynağını oluşturan 1949 tarihli 

Cenevre Sözleşmeleri, 12 Ağustos 1949 tarihinde imzalanmış, 21 

Ekim 1950 tarihinde yürürlük kazanmıştır. İşbu sözleşmeler Türkiye 

tarafından 10 Şubat 1954 tarihinde onaylanmıştır. 1977 Protokolleri, 8 

Haziran 1977 tarihinde imzalanıp 7 Aralık 1978 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. III. Protokol ise 8 Aralık 2005 tarihinde imzalanmış ve 14 

Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu son protokolü, I. 

                                                
48 UZUN, Elif, “Uluslararası Hukuk Komisyonu‟nun „Andlaşmalara Çekince İleri 

Sürülmesi İçin Uygulama Rehberi‟ Üzerine Betimsel Bir İnceleme” TAAD, Yıl:4, 

Sayı:12, Ocak- 2013, s.208 ve 213. 
49 CRAVEN, s.489-519. 
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ve II. protokollere taraf olmadığını ifade eden bir bildirim eşliğinde 7 

Aralık 2006 tarihinde imzalamıştır
50

. 

1949 Cenevre Sözleşmeleri‟nin ortak 1. maddesi “Yüksek 

Akit Taraflar işbu Sözleşmeye her halükârda riayet etmeyi ve 

ettirmeyi taahhüt ederler.” hükmünü getirmektedir. Benzer şekilde 

kendi ülkesinde milletlerarası mahiyette olmayan silahlı çatışmanın 

çıkması halinde, taraf devletlerin uyması gereken kuralları düzenleyen 

ortak 3.maddesinde “yukarıda bahis konusu kimselere, aşağıdaki 

muamelelerin yapılması, nerede ve ne zaman olursa olsun, memnudur 

ve memnu kalacaktır” ifadesi yer almaktadır. Buna göre devletler işbu 

sözleşmelere uyma ve sözleşmelerin gereklerini yerine getirme 

konusunda mütekabiliyet olmaksızın yükümlülük altına girmişlerdir. 

Ortak 1.maddenin diğer bir özelliği de taraf devletlere, bu 

yükümlülüğü ihlal eden devletlere karşı hesap sorma hakkını 

vermesidir
51

. 

                                                
50 YAMANER, Melike Batur / ÖKTEM, Emre / KURTDARCAN, Bleda R. / 

UZUN, Mehmet C., 12 Ağustos 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, 

Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009, s.III.;  Cenevre Sözleşmeleri 
aslında 12 Ağustos 1949 tarihli dört adet Sözleşme‟den oluşmaktadır: Harp 

Halindeki Silahlı Kuvvetlerin Hasta ve Yaralılarının Vaziyetlerinin Islahı İçin 

Sözleşme, Denizdeki Silahlı Kuvvetlerin Yaralı, Hasta ve Kaza Geçirmiş 

Mensuplarının İyileştirilmesi Hakkında Cenevre Sözleşmesi, Savaş Tutsaklarına 

Uygulanacak İşlemlere İlişkin Cenevre Sözleşmesi, Savaş Zamanında Sivil Kişilerin 

Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi. Bu sözleşmelere ek olarak 1977 yılında 

iki protokol kabul edilmiştir: Uluslararası Silahlı Çatışmaların Mağdurlarının 

Korunmasına dair 1. Protokol ve “Uluslararası Nitelik Taşımayan Çatışmaların 

Mağdurlarının Korunmasına dair 2. Protokol. Türkiye l2 Ağustos 1949 tarihli dört 

Sözleşmeyi de imzalamış ve onaylamıştır. Dört Sözleşme de, Resmi Gazetenin 30 

Ocak l953 tarihli sayılarında yayınlanmıştır. Türkiye, 1977 tarihli her iki protokolü 
ise imzalamamıştır.  
51 MERON, Theodor, “The Geneva Conventions and Public International Law”,  

International Rewiev of the Red Cross, Vol.91, Num.875, September-2009, s.622.; 

1949 Cenevre Sözleşmelerine riayet ile ilgili Sözleşmelerin kabul edildiği günlerde 

yazılmış şu ifadeler dikkat çekicidir: “Cenevre sözleşmeleri müspet devletler hukuku 
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Diğer yandan, milletlerarası insancıl hukuk kurallarına saygı 

gösterme ve saygı gösterilmesini sağlama yükümlülüğünün, 

mütekabiliyete tabi olmadığı milletlerarası örf ve adet hukukuna göre 

de kabul edilmektedir. Devletlerin uygulamalarına göre bu kural, hem 

milletlerarası hem de milletlerarası nitelikte olmayan silahlı 

çatışmalarda uygulanabilir bir milletlerarası teamül hukuku kuralı 

oluşturmaktadır
52

. 

Uluslararası Adalet Divanı, 1971‟de Namibya Davası‟nda ve 

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi 1996‟da Martic 

Davası‟ndaki iddianameyi incelemesinde ve 2000‟de Kupreskic 

Davası‟ndaki kararında, insancıl nitelikteki hukuki yükümlülüklerin 

mütekabiliyete bağlı olamayacağının genel hukuk ilkesi olduğunu 

beyan etmiştir. Bu beyanlar ve yapıldıkları bağlam, bu ilkenin, hem 

milletlerarası silahlı çatışmalarda hem de milletlerarası olmayan 

silahlı çatışmalarda, insancıl nitelikteki herhangi bir yükümlülük için 

geçerli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır
53

. 

                                                                                                               
sahasında atılmış en yeni ve ileri adımların birer ifadesidirler. Devletlerarası hayatta 
harbin yalnız hukuken değil, filen de ortadan kaldırılması imkânı elde edilinceye 

kadar, insanlığın bu sözleşmeler prensiplerine ve onların tatbikim sağlayacak 

Enternasyonal taahhütlere şiddetle ihtiyacı bulunduğu gerçek bir vakıa idi. …Harp 

önlenemeyince, onun günden güne artan tahribatını bir dereceye kadar azaltmaya 

çalışmak insanlık için başlıca bir gayedir. … Hiç şüphesiz ideal teşkil eden gaye, bu 

sözleşmelerin harbin çıkmaması suretiyle tatbik zemini bulmamalarıdır. Harp çıktığı 

zaman da bu sözleşmelere muharipler gereği gibi riayet edecekler midir? Zaten 

taahhütlerine sadık kalmayarak kuvvete başvuran mütecaviz bir devlet, Cenevre 

sözleşmelerini kendi işine elverdiği nispette ihlâle kalkışmayacak mıdır? Bu da 

davanın başka bir cephesidir. Bununla beraber Devletler Hukukunun bugünkü 

durumunda tecavüz harbinin, andlaşmalara riayetsizliğin birer suç teşkil etmesi ve 
dünya amme efkârı ve vicdanının bu suçların cezalandırılmasını istemesi ve haklı 

görmesi, mütecaviz bir devleti dahi hareketlerini frenlemeye icbar edecek bir 

müeyyide mahiyetindedir.” ALSAN, Zeki Mesut, C”1949 Cenevre Sözleşmeleri” 

AÜHFD, Cilt:7, Sayı: 3, 1950, s.37-57.   
52 HENCKAERTS / DOSWALD-BECK, , s.556-557. 
53 HENCKAERTS / DOSWALD-BECK, s.556-557.  



 Milletlerarası Hukukta Mütekabiliyet İlkesi 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.2, Yıl 2015 25 

 

İnsancıl hukukta mütekabiliyet ile ilgili diğer bir konu da 

milletlerarası silahlı çatışma ile ilgilidir. Öyle bazı haller vardır ki 

milletlerarası silahlı çatışma halinin mevcudiyeti, tartışma konusu 

olabilir. Özellikle terör örgütleri ile mücadele sırasında milletlerarası 

hukuk anlamında milletlerarası silahlı çatışma halinin bulunup 

bulunmadığı tartışmalıdır
54

. Bu durumda terör örgütü ile silahlı 

çatışma halinde savaş hukuku kurallarının uygulanıp 

uygulanmayacağı, dolayısıyla da mütekabiliyet ilkesinin devreye girip 

girmeyeceği hususunda tereddüt yaşanabilir. Bu durumda genellikle 

silahlı çatışmanın büyüklüğü ve yoğunluğu ile sınır ötesini ilgilendirip 

ilgilendirmediğine göre değerlendirme yapılmaktadır.                    

İnsancıl hukuk ile mütekabiliyet arasındaki ilişkide karşımıza 

iki ihtimal çıkmaktadır: İlki, bir devletin silahlı çatışma hali içinde 

bulunduğu kabul edildiği ve silahlı çatışma hukuku kuralları devreye 

girdiği takdirde, insan haklarının ihlali söz konusu olabilecektir. Bu 

ihtimalde mütekabiliyet ilkesini, devletlerin halkını ve kamu düzenini 

korumak amacıyla hareket etmesi ve kuvvet kullanmasını, silahlı 

çatışmaya girmesi şeklinde anlamak mümkündür. İkinci ihtimal de ise 

insan hakları sözleşmelerinin mütekabiliyet ile birlikte uygulanıp 

uygulanmayacağıdır
55

. Bu halde de insancıl hukuk kurallarında olduğu 

gibi temel insan hakları kurallarının uygulanması mütekabiliyete 

bağlanamayacaktır. Bu durumun özellikle milletlerarası olmayan 

silahlı çatışmalarda devletler açısından güvenlik zaafiyeti oluşturduğu 

ileri sürülmüştür. Ancak Cenevre Sözleşmeleri‟nin ortak 

3.maddesinde belirtilen asgari şartların milletlerarası olmayan silahlı 

çatışmalarda da uygulanması yükümlülüğü göz önünde tutulmalıdır.     

                                                
54 Konu ile ilgili bir tartışma örneği olarak ABD ile El-Kaide arasındaki silahlı 

çatışma gösterilebilir. Bakınız: POSNER, s.2. 
55 POSNER, s.2. 
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VIII-Mülteci(lik) ve Mütekabiliyet 

Mütekabiliyet ilkesinin mülteci(lik) hukukunda negatif 

anlamda yer aldığını söylemek mümkündür. Birleşmiş Milletler 

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi‟nin 

“Mütekabiliyet şartından muafiyet” başlıklı 7.maddesinde konu ile 

ilgili hüküm bulunmaktadır. 7. maddenin 1.fıkrasında “Bu Sözleşmede 

derpiş olunan daha müsait hükümler saklı kalmak üzere, her akit 

Devlet, mültecilere genel olarak yabancılara
56

 tanıdığı rejimi 

bahşeder.” hükmü yer almaktadır. Bu fıkraya göre akit devletler, 

mültecilere yabancılardan daha fazla haklar tanıyan hükümler saklı 

kalmak kaydı (upper limit) ile ülkesinde, mültecilere genel olarak 

yabancılara tanıdıkları hakları tanıyacaklardır. İşbu fıkra hükmü 

mültecilere tanınacak hakların asgari standardını da (lower limit) 

belirlemiş bulunmaktadır
57

.  

Sözleşme‟nin 7.maddesinin 2. fıkrasında  “Bütün mülteciler, 

akit Devletlerin ülkesinde üç sene ikametten sonra kanuni 

mütekabiliyet şartından muaf olurlar.” denilmiştir. Burada 1.fıkradaki 

“bütün mülteciler” ifadesinin aksine ikamet konusuna dikkat çekerek 

bir akit devlet ülkesinde üç sene ikamet eden mültecilerin 

mütekabiliyet şartından muaf tutulacağı düzenlenmiştir. Bu fıkra 

lafzından, zıt anlamıyla, bir akit devletin, kendi ülkesindeki mülteciler 

hakkında, üç senelik ikamet süresi doluncaya kadar, mütekabiliyet 

şartı uygulayabileceği anlaşılmaktadır. Buradaki kanuni mütekabiliyet 

şartının sadece iç hukukta öngörülen mütekabiliyet şartını değil, 

                                                
56 “genel olarak yabancılara” ibaresinin iyi bir tanım olmadığı eleştirisi yapılmıştır. 

Bakınız: Division of International Protection of the United Nations High 

Commissioner for Refugees, Commentary of the Refugee Convention 1951, 1997,  

www.unhcr.org/3d4ab5fb9.pdf (Erişim Tarihi:31.12.2015), s.16.  
57 Commentary, s.22. 
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milletlerarası andlaşmalarla öngörülmüş olan mütekabiliyet hallerini 

de kapsayacak şekilde geniş anlaşılması gerektiği ileri sürülmüştür
58

.  

Sözleşme‟nin 7.maddesinin 3.fıkrasında “Her akit Devlet, bu 

Sözleşme kendisi hakkında yürürlüğe girdiği tarihte mültecilerin, 

mütekabiliyet şartı olmadan istifade edebilecekleri hakları ve 

menfaatleri kendilerine tanımaya devam eder.” denilmiştir. Bu fıkra 

hükmüne göre akit devletler, mütekabiliyet şartına bağlı olmaksızın 

mültecilere tanıyacakları hakları ve menfaatleri tanıma 

yükümlülüğüne tabi kılınmıştır.  

Sözleşme‟nin 7.maddesinin 4.fıkrasında “Devletler, 

mütekabiliyet şartının bulunmaması halinde mültecilere 2. ve 3. 

fıkralara göre istifade edebilecekleri haklardan ve menfaatlerden 

bahşetmek imkânlarını ve 2. ve 3. fıkralarda mezkûr şartları haiz 

olmayan mültecileri mütekabil muamele muafiyetinden istifade 

ettirmek imkânını müsait surette nazar-ı itibara alırlar.” demektedir. 

Sözleşme‟nin bu hükmü, mütekabiliyet şartı bulunmaması halinde akit 

devletlerin mültecilere 7.maddenin 2.ve 3.fıkralarında belirtilen hak ve 

menfaatlerden yararlandırma ve hatta mütekabiliyet şartından muaf 

tutma durumunu dikkate almaları gerektiğini öngörmektedir. Çünkü 

mütekabiliyet şartı, bulundukları ülkede mültecilerin bazı haklardan 

yararlanamaması sonucunu doğurabilecektir. Bu halde Sözleşme, akit 

devletlere mütekabiliyet şartını gözden geçirmeleri ve bu özel durumu 

dikkate almaları yolunda bir hüküm öngörmüş bulunmaktadır.      

Sözleşme‟nin 7.maddesinin 5.fıkrası “Yukarıda 2. ve 3. fıkra 

hükümleri, gerek bu Sözleşmenin 13., 18., 19., 21. ve 22. 

maddelerinde mezkur haklara ve menfaatlere, gerekse bu Sözleşmede 

                                                
58 Commentary, s.19. 
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derpiş olunmayan haklara ve menfaatlere tatbik edilir
59

.” hükmünü 

getirmektedir. Buna göre 7.maddenin 2. ve 3. fıkraları, mültecilerin 

mülkiyet hakkını düzenleyen 13. maddeye, teşebbüs hakkını 

düzenleyen 18. maddeye, sahip olduğu diplomaya dayanan ihtisas 

mesleğini icra etme hakkını düzenleyen 19. maddeye, konut edinme 

hakkını düzenleyen 21.maddeye ve temel eğitim hakkını düzenleyen 

22. maddeye uygulanacaktır. 

 

IX-Adalet ve Mütekabiliyet    

Hukukun ve dolayısıyla milletlerarası hukukun nihai 

gayesinin adalet olduğu gerçeğinden hareketle, milletlerarası hukukun 

önemli kavramlarından biri olan mütekabiliyet ile adalet arasında 

yakın bir ilişki bulunduğu muhakkaktır. Silahlı çatışmalar hukuku ile 

ilgili eski bir kitapta bulunan bir söz bu ilişkiyi şu şekilde 

açıklamaktadır. “Adalet ve mütekabiliyeti gözlemleyin, Bana göre 

adalet kuralları bireyler arasında, mütekabiliyet devletler arasındadır. 

Adalet, yüce, güçlü, tarafsız bir güç olarak hakları ve sorumlulukları 

düzenler. Gözlerinin üzerindeki bandajla ne kişilikleri ne de 

mütekabiliyeti dikkate almaz. Oysa mütekabiliyet bütün dünyaya ilan 

eder ve der ki: ben adalet değilim, onu dikkate almam, pazarın 

efendisiyim, gözlerim açıktır, milletler pazarı içinde, kendim, adaletin 

fiyatıyım”
60

 Gerçekten de milletlerarası hukukta mütekabiliyet bazı 

hallerde adaleti ifade ederken, çoğu zaman adaletsizliğin aracı 

olmaktadır. 

Yirminci yüzyılın erken dönemlerinde mütekabiliyetin, 

milletlerarası hukukun kökünde yattığı kabul edilmekteydi. 

                                                
59 “bu Sözleşmede derpiş olunmayan haklara ve menfaatlere tatbik edilir” ibaresi 

muğlaklığı sebebiyle haklı olarak eleştirilmiştir. Bakınız: Commentary, s.23.  
60 Aktaran: WATTS, s.365. 
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Mütekabiliyetin şartları da, modern savaş hukuku andlaşmalarında 

evrensel ahlaki bir değer olmaktan çok, savaş kurallarının bir 

yansıması olarak yerini almıştı. Mütekabiliyet ilkesi aslında, 

devletlerin birbirleriyle eşit egemenlik haklarına sahip olduğunun bir 

göstergesi şeklinde düşünülmektedir
61

. Ancak değişen şartlar ve 

özellikle insan hakları ile insancıl hukuk alanındaki gelişmeler, 

mütekabiliyet ilkesinin katı bir şekilde uygulanmasının adaletsiz 

sonuçlar doğuracağı sonucunu gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla 

1949 yılında insancıl hukukla ilgili Cenevre Sözleşmeleri‟ne konu ile 

hükümler konulmuştur.  

 

X-Mütekabiliyet ile İlgili Gelişmeler 

Yukarıda ele alınan mütekabiliyet daha çok geleneksel 

mütekabiliyet kavramını yansıtmaktadır. Ancak milletlerarası hukukta 

yaşanan gelişmeler mütekabiliyet kavramının içerik ve uygulamasının 

da değişmesine yol açmıştır. Süreç içerisinde temel insan hakları gibi 

belirli bazı alanlarda mütekabiliyetin katı bir şekilde uygulanmasından 

vazgeçildiği görülmektedir. Bu bağlamda geleneksel mütekabiliyet 

kavramı yerine pasif veya negatif mütekabiliyet olarak ifade edilen 

kavram önerilmiş ve bu kavramın milletlerarası hukuka daha fazla 

olumlu katkı sağlayacağı ileri sürülmüştür. Aslında geleneksel 

mütekabiliyet kavramı anlayışı, egemenlerin milletlerarası hukuk 

sistemini hem yansıtmakta hem de güçlendirmektedir. Negatif 

mütekabiliyet kavramının ise devletlerin kendine yardım etme ve 

doğru ve yararlı olanı takip etme ölçüsü olacağı iddia edilmiştir. O 

halde negatif mütekabiliyet nedir?  

                                                
61 WATTS, s.368 vd. 
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Negatif mütekabiliyet, belki daha sezgisel olarak, 

milletlerarası ihlallere bir tepki bağlamında devletlerin milletlerarası 

yükümlülüklerini askıya alması anlamına gelmektedir
62

. 1969 tarihli 

Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi,  andlaşmalarla ilgili örf ve 

adet kurallarını kod haline getirmiştir. Üstelik bu Sözleşme‟nin, taraf 

olmayan devletler açısından da örf ve adet hukuku kuralları olarak 

bağlayıcı olduğu kabul edilmektedir. Sözleşme iki taraflı andlaşmalar 

ile çok taraflı andlaşmalar arasındaki belirgin farka işaret ederek, 

negatif mütekabiliyetin uygulanması için daha fazla seçenek yelpazesi 

sunmaktadır. Sözleşme, iki taraflı andlaşmalarda, andlaşmanın ihlali 

halinde, diğer devletin andlaşmayı askıya almak ve sonlandırmak 

konusunda daha az sınırlama öngörmektedir
63

. Yani iki taraflı bir 

andlaşmanın tarafı olan devlete, diğer devletin andlaşmayı ihlal etmesi 

halinde andlaşmanın uygulamasını askıya alma veya sona erdirme 

konusunda daha geniş seçenek sunduğu söylenebilecektir. Yukarıda 

andlaşmalar hukuku ve mütekabiliyet konusunda belirtildiği gibi 1969 

tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi‟nde mütekabiliyet ile 

ilgili açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu anlamda Sözleşme‟nin iki 

taraflı andlaşmalar bakımından negatif mütekabiliyet ilkesini 

benimsediğini söylemek mümkündür.      

Ancak çok taraflı andlaşmalar bakımından durum biraz daha 

karmaşıktır. Çok taraflı bir milletlerarası andlaşmanın ihlali halinde, 

ihlal etmeyen taraf devletin sahip olduğu dört seçenek vardır. Birinci 

seçenek, ihlal eden devlet ile sözleşme ilişkisini tamamen veya sadece 

ilgili bölümle ilgili olarak sona erdirebilir. İkinci seçenek, 

                                                
62 Negatif mütekabiliyet ile misilleme birbirine benzerlik gösterse de farklı 

kavramlar olduğu unutulmamalıdır. Misilleme, karşı tarafı milletlerarası hukuka 

uymaya zorlama amacı taşıyan, hukuka uygun ve duruma göre uygulanan 

yaptırımdır. Oysa mütekabiliyet, misillemenin aksine yerindelik ve ölçülülük 

ilkesinin gereklerine tabi değildir. Bakınız:  WATTS, s.385 
63 WATTS, s.376 
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andlaşmanın ihlali halinde sözleşme ilişkisini tamamen ortadan 

kaldırabilir. Üçüncü seçenekte, diğer devletler, ihlal eden devlet ile 

andlaşma ilişkisini ihlal ölçüsünde sürdürebilir. Ve son seçenekte 

diğer devletler ihlal eden devlete karşı köklü değişiklikler 

öngörebilir
64

. Bu bakımdan negatif mütekabiliyet, çok taraflı bir 

milletlerarası andlaşmaya çekince koyan taraf devlete, diğer 

devletlerin itiraz hakkı kapsamında düşünülebilir. Ancak burada 

çekinceye itirazdan farklı olarak, negatif mütekabiliyet hakkını 

kullanan devlet çekinceye değil milletlerarası andlaşmanın ihlaline 

karşı çıkmakta ve bundan sonra ihlal eden devlet ile olan milletlerarası 

hukuk ilişkilerini, ihlal ölçüsünde farklı seçeneklere tabi tutmaktadır.      

Pozitif mütekabiliyet ise mütekabiliyetin ikinci türünü 

oluşturmaktadır. Bu ilke ise devletlerin, diğer devletler ihlal etsin veya 

etmesin, milletlerarası kural ve andlaşmalara saygı içerisinde karşılıklı 

uyumu ifade eden bir kavramdır
65

. Aslında pozitif mütekabiliyet, 

doktrinde milletlerarası hukuk kurallarının işlerliği konusunda ümit 

veren bir kavram olmasına rağmen gerçekte devletler bir şekilde 

negatif mütekabiliyeti uygulamakta ve bunu bir hak olarak 

görmektedir. 

Son zamanlarda 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri‟nin 

yükümlülüklerine uymak konusunda çok tartışma yaşanmaktadır. Bu 

tartışmaların merkezinde de mütekabiliyet bulunmaktadır. Genellikle 

mütekabiliyetin hangi konularda ve nasıl uygulanacağı konusunda 

çatışma çıkmaktadır. Ancak hiçbir devlet mütekabiliyet olmaksızın 

Cenevre Sözleşmelerinin yükümlülüklerini nasıl yerine 

getirebileceğini araştırmamaktadır. Tarihi veriler silahlı çatışma 

                                                
64 WATTS, s.376. 
65 WATTS, s.377. 
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hukukundaki mütekabiliyet hakkında çarpıcı sonuçlar vermektedir. 

Milletlerarası hukuk devletle mütekabiliyete dayanarak işkenceye 

hiçbir şekilde izin vermemesine rağmen, tarih savaş esirlerine işkence 

ihlalleri ile doludur. Bazı hallerde özel sebepler bulunsa bile, devletler 

ya düşmanı cezalandırmak veya düşmanı işkenceden vazgeçirmek 

amacı ile söz konusu bu kuralları kendileri ihlal etmişlerdir
66

. 

Devletler mütekabiliyetin çoğu zaman faydalı sonuçlar verdiğine 

inanmakta ve Cenevre Sözleşmelerinin yükümlülüklerini yerine 

getirmek yerine, düşman odaklı bir yaklaşım sergilemekte ve 

milletlerarası ilişki ve politikalarını buna göre yönlendirmektedir.  

 

XI-Sonuç 

Mütekabiliyet, milletlerarası hukukun temel prensiplerinden 

biridir. Bu ilke şekli anlamda andlaşmalar hukukunda, içerik 

anlamında da, insan hakları hukukunda, silahlı çatışmalar hukukunda, 

mülteci(lik) hukukunda ve diplomasi ve konsolosluk hukukunda 

pozitif veya negatif anlamda önemli ve ciddi bir etkiye sahiptir. 

Andlaşmalar hukukunda mütekabiliyet ilkesi bazı hallerde açıkça, 

bazen de örtülü olarak yer almakta ve devletler bu ilke gereği olarak 

karşı tarafın andlaşmayı ihlal etmesi halinde andlaşma 

yükümlülüklerini askıya alma veya sona erdirme haklarına sahip 

olmaktadır. Diplomasi ve konsolosluk hukuku ile azınlıklara ilişkin iki 

taraflı andlaşmalarda, belki de işin mahiyeti gereği mütekabiliyet 

ilkesinin geçmişte olduğu günümüzde de tam olarak uygulandığı 

görülmektedir. İnsan hakları hukukunda, özellikle yaşama hakkı, adil 

yargılanma hakkı gibi bazı temel haklar bazında mütekabiliyet 

ilkesinin uygulama alanı gittikçe daralmaktadır. Geçmişte savaş 

                                                
66 GOTTESMAN, s.182 
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hukukunun temel ve vazgeçilmez bir hakkı olarak görülen 

mütekabiliyet ilkesi, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve ardından 

yapılan Protokoller sonrası milletlerarası silahlı çatışmalar hukukunda 

en azından teorik olarak önemini yitirmiştir. Mülteci(lik) hukukunda 

da silahlı çatışmalar hukukunda yaşanan gelişmelere benzer şekilde 

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi 

ve 1967 Protokolü, mültecilerle ilgili bazı hükümlerin mütekabiliyet 

şartına bağlanamayacağını açıkça ifade etmiştir.  

Diğer yandan hukukun ideali olan adalet ile mütekabiliyet 

arasında sıkı bir ilişki bulunduğu açıktır. Özellikle insan hakları 

hukuku, milletlerarası silahlı çatışmalar hukuku ve mülteci hukukunda 

mütekabiliyet ilkesinin tam olarak uygulanması ciddi ve telafi 

edilemez adaletsizliklere yol açacağı muhakkaktır. Ancak 

milletlerarası hukukun temel süjesi olan devletlerin bazı hallerde, 

egemenliklerinin devamını ve kendi vatandaşlarının hak ve 

menfaatlerini korumak görevi çerçevesinde mütekabiliyet ilkesini 

uygulamak zorunda kalacakları da açıktır. Birbiriyle çatışan bu iki 

ilke/değerin birbiriyle uyumlaştırılması da devletlerin adaletin 

sağlanması yolunda atacakları adımlara bağlı olduğu da 

görülmektedir. Bu bağlamda mütekabiliyet ilkesi ile ilgili 

milletlerarası hukukta yeni gelişmeler yaşanmış ve yaşanmaya devam 

etmektedir.  
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ÖZET 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne göre, 4722 sayılı Kanun'un 17. 

maddesi hem yasal hem de iradi mirasçılık için uygulanabilir.  Keza, 

Yüksek Mahkeme, ölüme bağlı tasarrufların yorumlanmasında, 

vasiyetnamenin tanziminden sonra gerçekleşen yasal değişiklikleri bir 

vasiyetname dışı olgu olarak dikkate almıştır. Yargıtay'ın, ölüme bağlı 

tasarrufların yorumunda metne sıkı sıkıya bağlılık prensibi 

hususundaki eskiden benimsediği katı yaklaşımı terkettiği; 

tamamlayıcı yorumun kapılarını araladığı söylenmelidir. Ne var ki, 

Yüksek Mahkeme, yasal değişikliklerin vasiyetçinin iradesinde boşluk 

meydana getireceği varsayımından hareketle, bu boşluğun yorumu 

zorunlu kıldığını ve yorum yapılırken, Uygulama Kanunu'nun 17. 

maddesi mucibince ölüm zamanındaki hükümlerin dikkate alınması 

gerektiğini ifade etmiştir. 

Anahtar kelimeler: 4722 Sayılı Kanun, Miras Hukuku, 

Vasiyetname, Yorum.  
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THE THOUGHTS ON TMK’S INHIBITITION OF 

LAW OF INHERITANCE’ PROVISIONS AND 

INTERPRETATION OF WILLS IN TERMS OF TIME 

 

 

 

ABSTRACT 

According to Supreme Court of Appeal‟s 3
rd

 department, 17
th
 

article of law number 4722 is applicable for legal and voluntary heir. 

During the interpretation of disposition by will,  Supreme Court of 

Appeal considers  the legal changes which happen after the 

arrangement of the will as non testamentary fact.  We shall say that 

Supreme Court of Appeal has changed its former understanding which 

was to adhere strictly to the text during the interpretation of 

disposition by will and opened its doors to complementary 

interpretation.  However, The Supreme Court has declared that it‟s 

necessary to consider the death time‟s laws as required by Application 

Law section 17  , based on the assumption that the legal changes may 

cause a blank in legator‟s willpower and this blank  enforces the 

interpretation.  

Key words: Law number 4722, Law of Inheritance, Will, 

Interpretation 
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I. GĠRĠġ 

 

Bu çalışmamızda, Yargıtay'ın son dönemde vermiş olduğu bir 

karar vesilesi ile, 4722 sayılı "Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "mirasçılık ve mirasın geçişi" 

kenar başlıklı 17. maddesine ve ölüme bağlı tasarrufların yorumuna 

ilişkin genel bir değerlendirme yapmak arzusundayız. 

Bizi, bu incelemeyi yapmaya iten temel sebep, Yargıtay 3. 

Hukuk Dairesi'nin 01.07.2013 tarihli bir ilamı olmuştur. Yüksek 

Mahkeme, söz konusu kararında, şu değerlendirmeleri yapmaktadır:  

"Ölüme bağlı tasarrufun (vasiyetnamenin) yorumlanmasında 

uygulanacak genel kurallar, öncelikle vasiyetnamenin metnine bağlı 

kalınarak sonuca gidilecektir. Bu yapılırken murisin iradesi ve favor 

testamenti ve dış etmenlere bağlılık da sözkonusu olacaktır. 

Vasiyetnamenin düzenlenmesi ile mirasbırakanın ölümü arasında 

geçen süre zarfında yapılan kanuni düzenlemeler nedeniyle ölüme 

bağlı tasarruf için önceden öngörülmüş olan hukuki sonuç boşa 

çıkıyorsa, tamamlayıcı yorum yardımıyla tasarrufun içeriğinde 

değişikliğe gidilmesi mümkündür. Mirasbırakanın tamamlayıcı 

yoruma esas olacak irade yönelmesi, vasiyetnamenin düzenlendiği 

tarihte geçerli olan kanun hükümleri çerçevesinde belirlenecektir; 

sonraki değişikliklerin bir etkisi yoktur; bunlar, irade yönelmesinden 

hareketle yapılacak uyarlamada dikkate alınırlar. Aynı şekilde, yeni 

düzenlemeler uyarınca yasal mirasçılık esaslarında değişiklikler 

meydana gelmişse (örneğin Kanundaki pay oranları yahut kimlerin 

mirasçı olduğu yeniden belirlenmişse vs) bu durum hiç şüphesiz ki, 

vasiyetnamenin yorumunu etkileyecektir. Eğer mirasbırakan 

vasiyetnameyi yasal mirasçılığa uygun bir şekilde kaleme almışsa, 
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yani kimlerin ne oranda hak sahibi olduğu hususunda kanuna 

gönderme yapmışsa ya da ölüme bağlı tasarrufu yasal mirasçılık 

esasları çerçevesinde düzenlemişse, vasiyetnamenin yorumunda 

mirasın açıldığı (vasiyetnamenin hükümlerini doğurmaya başladığı) 

tarihteki kanuni düzenlemeler göz önünde bulundurulur; meğer ki, 

somut olayın özellikleri çerçevesinde mirasbırakanın amacının farklı 

yönde olduğu ortaya çıksın. Nitekim, 04.05.2007 tarihinden itibaren 

kardeşlerin saklı payı yasal olarak kaldırılmıştır. Bu tarihten önce 

vasiyetname düzenleyen ve kardeşinin saklı payını alacağı şartı ile 

kalan malvarlığı için mirasçı atayan murisin iradesinin yorumunda 

Medeni Kanun'da yapılan bu değişiklik dikkate alınmalı, murisin 

farazi iradesi tamamlayıcı yorum olarak belirlenmeli ve 

vasiyetnameyi düzenlediği tarihte kanun değişikliği gerçekleşmiş 

olsaydı nasıl bir tasarrufta bulunacağı tespit edilmeye çalışılmalıdır. 

Vasiyetnamedeki irade yönelmesinden, mirasbırakanın kanun 

hükümleri ile sınırlı bir kazandırma yapmak istediği (nitelikli bir 

kazandırma iradesine sahip olmadığı) anlaşılıyorsa, onun farazi 

iradesi yardımıyla mirasın açıldığı anda terekenin tamamı üzerinde 

atanmış mirasçının hak sahibi olacağı ve saklı payı kaldırılan 

kardeşinin herhangi bir hak talep edemeyeceği sonucuna varılacaktır. 

... O halde Mahkemece, 4722 s.K.'un 17. maddesi; mirasçılık ve 

mirasın geçişinin mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan 

hükümlerine göre belirleneceği hükmü gereğince 4721 sayılı TMK'nun 

506. maddesi uygulanmak suretiyle davacı (alt soyun) saklı payının 

yasal miras payının yarısı olduğu gözetilerek vasiyetnamenin bu oran 

üzerinden tenfizine ilişkin karar vermesi gerekirken itibar edilmeyen 

gerekçeler yanılgılı nitelendirme ile karar verilmesi doğru 

görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir..." 
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II. KAVRAMLAR  

 

Uyuşmazlığa konu olan meselenin etraflı bir şekilde 

tartışılmasına geçmeden önce, incelememize mesnet teşkil eden 

Yüksek Mahkeme kararınına ilişkin bir kısım kavramların 

açıklanmasının isabetli olacağı düşünülmektedir. Zira, 4722 sayılı 

Yürürlük Kanunu‟nun 17. maddesinin kapsamının isabetli bir şekilde 

ortaya konabilmesi ancak böylelikle mümkün olacaktır. 

Herşeyden önce ifade etmek isteriz ki, kararın metninden 

anladığımız kadarı ile uyuşmazlığın temelinde bir tenfizi istenen bir 

vasiyetname vardır. Vasiyetnameler bir ölüme bağlı tasarruf olması 

hasebiyle aynı zamanda bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarrufları, 

mirasbırakanın, sağlığında yapılmış olmakla birlikte, hükümlerini 

ölümünden sonra doğurmasını arzuladığı hukuki işlemler olarak 

tanımlamak mümkündür. Ölüme bağlı tasarruf dendiğinde, bundan, 

dar ve teknik anlamda bir tasarrufi işlem değil de “hukuki işlem” 

anlaşıldığı hususunda da ise tartışma yoktur
1
. 

                                                             
1 Bülent Köprülü, Miras Hukuku Dersleri I, İstanbul 1975-1976, s. 109; Nûşin 

Ayiter/Ahmet Kılıçoğlu, Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara 1993, s. 72; Necip 

KocayusufpaĢaoğlu, Miras Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 1987, s. 126; Aydın 

Zevkliler, Medeni Hukuk, Giriş ve Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku-Aile 

Hukuku, 4. Baskı, Ankara 1995, s. 114-115; Zahit Ġmre, Türk Miras Hukuku, 4. 

Baskı, İstanbul 1978, s. 92; Kemal Oğuzman, Miras Hukuku, 6. Baskı, İstanbul 

1995, s. 94; Aydın Aybay, Miras Hukuku Dersleri, 4. Baskı, İstanbul 2003, s. 29; 

Fikret Eren, Türk Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, 
Ankara 1966, s. 3; Ali Naim Ġnan/Şeref ErtaĢ/Hakan AlbaĢ, Miras Hukuku, 5. 

Baskı, Ankara 2004, s. 156; Hüseyin Hatemi, Miras Hukuku, 7. Baskı, İstanbul 

2013, s. 61 vd.; Mustafa Dural / Turgut Öz, Türk Özel Hukuku, C. IV, Miras 

Hukuku, 7. Baskı, İstanbul 2013, s. 50; Mustafa Dural, El Yazısı İle Vasiyetname, 

İstanbul 1967, s. 1; Zahit Ġmre/Hasan Erman, Miras Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 

2004, s. 49; Mehmet Ayan, Miras Hukuku, 2. Baskı, Konya 2003, s. 67.  
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Ölüme bağlı tasarrufların yorumu meselesi de, yoruma 

ihtiyaç duyulduğu sırada tasarruf edenin hayatta olmaması sebebiyle 

kendi bilgi ve düşüncelerine başvurulması imkanından yoksun 

olacağımız için büyük önem arz etmektedir.  Diğer yandan, ölüme 

bağlı tasarrufların yorumu hususunda kabul edilecek olan düşünce 

tarzı aslında doğrudan yasal mirasçılığın mı yoksa iradi mirasçılığın 

mı esas olduğu yolundaki temel miras hukuku sorunu ile ilgilidir. Biz, 

bu hususta, gerek Yargıtay gerekse doktrinin çoğunluğu bakımından 

yasal mirasçılığın iradi mirasçılığa üstün tutulduğunu peşinen ifade 

etmek isteriz
2
. Bu yaklaşım, özellikle ölüme bağlı tasarrufun 

yorumunda olduğu kadar ölüme bağlı tasarrufa uygulanacak kanun 

hükmünün ve kanun hükmünün kapsamının belirlenmesi hususunda 

şüpheye düşülmesi halinde, yasal mirasçılığın iradi mirasçılığa yeğ 

tutulması sonucunu da kaçınılmaz kılmaktadır. Diğer hukuki işlemler 

bakımından olduğu kadar ölüme bağlı tasarruflarda da, yorum, 

iradenin, dış dünyaya yansıdığı sözlerin, yeri geldiğinde bir kelimenin 

ya da bir eylemin, gerçekte neyi ifade etmek istediğinin tespit 

edilmesine yönelik bir aydınlanma sağlanmak için yapılır. Eğer bir 

vasiyetnamenin yorumu söz konusu olursa, TMK m. 2‟den doğan 

                                                             
2 Tahir Çağa, Türk-İsviçre Hukukuna Göre Mahfuz Hisseli Mirasçıların Hukuki 

Vaziyeti, İstanbul 1950, s. 3. Doktrinin çoğunluğu yasal mirasçılığın asıl olduğu 

hususunda da hemfikirdir. Biz, aksi görüşte olduğumuzu peşinen ifade etmek isteriz. 

Zira, son yasal değişikliklerle, ölüme bağlı tasarrufların geçersizlik sebepleri kısmen 

de olsa yasa metninden çıkarılmış; şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların tabi 

olduğu şekil kuralları yumuşatılmış; saklı paylı mirasçı konumundaki kişiler 

sınırlanmış ve saklı pay oranları azaltılmıştır. Bu cümleden olmak üzere ayrıca bkz. 

Rona Serozan, Miras Hukukumuzda İradi Mirasçıların Konumu Güçlendiren Yeni 

Gelişmeler, Prof. Dr. Aydın Aybay‟a Armağan, İstanbul 2004, s. 283 vd..  
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„güven teorisi‟ yerine BK. m. 18‟den çıkan „irade teorisi‟ uygulama 

alanı bulur
3
. 

Bu vesile ile, ölüme bağlı tasarrufların yorumu bakımından, 

esas olarak iki eğilim olduğunu ve doktrinin çoğunluğunun bunlardan 

“ima kuramı” olarak da adlandırılan görüşü tercih ettiğini söylemek 

gerekir
4
. Bu görüşte olan yazarlar, ancak ölüme bağlı tasarruf 

metninde yer alan irade açıklamalarının yorumlanabileceğine 

inanmaktadır. Başka deyişle, vasiyetnamede bir tutamak bulunması 

halinde vasiyetname dışı olgulara (vasiyetçinin gündelik ilişkilerine, 

tasarruf tarihinden sonra mirasçıları ile olan ilişkilerine ve nihayetinde 

tanık beyanına) başvurulmak suretiyle vasiyetçinin gerçek iradesi 

açığa çıkarılabilecektir
5
. 

                                                             
3 KocayusufpaĢaoğlu, s. 321 vd.; Dural/Öz, s. 219-220 vd.; Ġnan/ErtaĢ/AlbaĢ, s. 

269 vd.; Ġmre/ Erman, s. 105 vd.; Rona Serozan/Baki Ġlkay Engin, Miras 

Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2012, s. 334 vd..  
4 Bu cümleden olmak üzere bkz. Cem Baygın, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yorum, 

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1-2, Erzincan 

2000, s. 567-594; Sanem Aksoy Dursun, Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumuna 
Dair Bazı Düşünceler, İÜHFM, C. LXVI, S. 2, İstanbul 2008, s. 311-326; Serkan 

Ergüne, Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul 2012; Şamil Demir, Ölüme Bağlı 

Tasarrufların Yorumu, TAAD, Y. 4, S. 14, Temmuz 2013, 1151-1172; Jean 

Guinand/Martin Stettler, Droit Civil II, Successions, 5. Ed., Fribourg 2003, p. 63-

64; Paul Piotet, Précis de Droit Successoral, 2. Ed., Berne 1988, p. 55; Paul-Henri 

Steinauer, Le Droit des Successions, Berne 2006, p. 176.  
5 Kanaatimizce, yorum, ölüme bağlı tasarrufun ayakta tutulması için yapılmalıdır. 

Bu cümleden olmak üzere bkz. Baygın, s. 574; Demir, s. 1163. Böylelikle, yasal 

mirasçılığın insanlar arasında yarattığı eşitsizliğin bir nebze de olsa önüne geçilmesi 

ihtimali de desteklenmiş olacaktır. İma kuramının eleştirisi hakkında bkz. Aksoy 

Dursun, s. 322; Ömer Bağcı, El Yazısı İle Vasiyetnamede Düzenleme Yeri ve 

Tarihi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006; Baki İlkay Engin, Yedek Mirasçılık, İstanbul 

2003, s. 51 vd.; Rona Serozan, Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumuna Değişik Bir 

Yaklaşım, Prof. Dr. Halid Kemal Erbil‟e Armağan, İstanbul 1996, s. 426; Steinauer, 

p. 176; Guinand/Stettler, p. 64; Piotet, p. 55.   
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III. YARGITAY 3. HUKUK DAĠRESĠ'NĠN KARARININ 

 DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

1. Ölüme Bağlı Tasarrufun Yorumu Yönünden 

 

II.1.1. Kararın Özeti  

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yukarı almış olduğumuz 

kararında, yerleşik içtihatları ile uyumlu bir şekilde,  

* Vasiyetnamenin yorumu bakımından herşeyden önce 

vasiyetname metninin ve irade teorisinin esas alınacağını; ancak, 

vasiyetname metninde bir tutamak var ise vasiyetname dışı olgulardan 

da yararlanılabileceğini ve keza, favor testamenti ilkesinin 

vasiyetnamenin yorumunda dikkate alınması gerektiğini;  

* Vasiyetnamenin düzenlenmesinden sonra meydana gelen 

kanun değişikliklerinin boşluğa yol açabileceğini ve bu boşluğun 

"tamamlayıcı yorum" suretiyle giderilebileceğini; 

* Tamamlayıcı yoruma esas teşkil edecek iradenin 

vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte yürürlükte olan kanun hükümleri 

çerçevesinde belirleneceğini; sonraki değişikliklerin olsa olsa 

"uyarlama" bakımından önem arzedeceğini; ancak, vasiyetnamenin 

düzenlenmesinden sonra yasal mirasçılık hükümlerinde yapılan 

değişikliklerin vasiyetnamenin yorumuna doğrudan etki edeceğini; 

* Miras bırakan vasiyetnameyi düzenlerken kimlerin ne 

oranda hak sahibi olduğu hususunda kanuna gönderme yapmışsa ya da 
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ölüme bağlı tasarrufu yasal mirasçılık esasları çerçevesinde 

düzenlemişse, vasiyetnamenin yorumunda mirasın açıldığı 

(vasiyetnamenin hükümlerini doğurmaya başladığı) tarihteki kanuni 

düzenlemelerin göz önünde tutulacağını; ancak bu kuralın da mutlak 

olmadığını ve somut olayın özellikleri çerçevesinde mirasbırakanın 

amacının farklı yönde olduğu ortaya çıkarsa vasiyetnamenin 

düzenlendiği tarihte yürürlükte olan yasal hükümlerin esas alınacağını 

tespit  etmiş bulunuyor. 

 

II.1.2. Kararın Değerlendirilmesi 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne göre, ölüme bağlı tasarrufun 

tanzim edilmesinden sonra yasal değişiklikler meydana gelmiş ve bu 

yasal değişiklikler ölüme bağlı tasarrufun tenfizi bakımından bir 

farklılığa sebep olacak nitelikte ise, mirasbırakanın, vasiyetnamesini 

düzenlediği tarihte kanun değişikliği gerçekleşmiş olsaydı ne tarzda 

bir kazandırma yapacağını tespit etmek gerekir.  

Biz, Yüksek Mahkemenin bu vesile ile, lafzi değil ve fakat 

amaçsal yorum yöntemini benimsediğini de ifade etmek isteriz. 

Gerçekten de, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, gerektiğinde vasiyetname 

dışı olgulara başvurulmak suretiyle vasiyetçinin farazi iradesinin 

gerçeğe en uygun şekilde ortaya konması gerekliliğine isabetle işaret 

etmektedir. 

Başka deyişle, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne göre de, 

vasiyetname tamamlayıcı yoruma tabi tutularak mirasbırakanın farazi 

iradesi tespit edilirken, kullandığı sözcükler kadar ve belki ondan da 

önce mirasbırakanın gerçek iradesi ve amacı ortaya konmalı; bu 

gerçek amacı ve iradeyi tespit etmemize imkan tanıyan her türden 

bilgi, belge ve vakıa göz önünde tutulmalıdır. Böylelikle, 
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mirasbırakanın tercih ettiği vasiyetname şekli; vasiyetname tanzim 

edilirken hukuki destek alınıp alınmadığı (ki keyfiyet, mirasbırakanın 

bilinçli bir şekilde hareket ettiğini ve o dönem için yürürlükte olan 

yasal miras paylarını ve saklı payları bildiğini gösterir); yasal 

değişiklikler ile mirasbırakanın ölümü arasında geçen zaman 

diliminde vasiyetnamesini geri alıp almadığı ve yeni bir ölüme bağlı 

tasarruf düzenleyip düzenlemediği; yasal değişikliklerin meydana 

gelmesinden sonra mirasbırakan ile mirasçısı arasındaki kişisel 

ilişkinin kötüleşip kötüleşmediği ve genel hayat tecrübelerine (hayatın 

olağan akışına) uygunluk kriteri mucibince söz konusu yasal 

değişikliklerin mirasbırakanın bilgisi dahilinde olup olmadığı 

hususları başta olmak üzere, vasiyetname dışı olgular, vasiyetnamenin 

tamamlayıcı yoruma tabi tutulması çabasında göz önüne 

alınabilecektir. 

Mirasbırakanın sırf açık bir orandan bahsetmeyip saklı paya 

ve kanuna atıf yapmakla yetinmesinin, davanın taraflarından birisini 

yekdiğerine üstün hale getirip getirmeyeceği sorunu üzerinde ayrıca 

durmak icap eder. Muris, deyim yerinde ise bilinçsiz bir şekilde saklı 

paya atıf yapmakla yetinmiş olsaydı, bu düşünce tarzının bir haklılık 

payı taşıdığı söylenebilecekti. Mamaafih, murisin bir hukukçu 

eşliğinde vasiyetnamesini tanzim ettiği hallerde,  vasiyetnamenin 

düzenlendiği sırada yasal miras payı ve saklı pay hususunda tam bir 

bilinçe hareket ettiği unutulmamalıdır. Hatta, bir vasiyetname 

düzenleyerek mirasçılarından birisini saklı pay almakla deyim yerinde 

ise cezalandıran murisin, söz konusu alanda sonradan ortaya çıkan 

yasal değişikliklerden haberdar olması da hayatın olağan akışına 

uygundur.  İşte bu halde, eğer bir de, anılan yasal değişiklik ile ölüm 

tarihi arasında vasiyetnamenin geri alınması yolunda bir çaba 

gösterilmemişse, Yüksek Mahkemenin ulaştığı sonucu kabul etmek 

daha da güçleşmektedir. Bundan dolayı, vasiyetçinin bir oran 
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zikretmek yerine kanuna atıf yapmakla yetinmesinin iradesini azalan 

saklı paylar yönünde kullanacağını ortaya koyduğunu iddia etmek, her 

hal için genel geçer bir ilke olarak kabul edilemez. Aksi yöndeki 

düşünce iki yönden eleştiriyi haketmektedir: Bunlardan ilki, bu 

düşünce tarzı lafzi yorum ilkesinin benimsenmesi anlamına gelecektir 

ki Yargıtay, hemen yukarıya aldığımız kararında, vasiyetçinin gerçeğe 

uygun farazi iradesini ortaya koymak için her türden çabanın 

gösterilmesi gerektiğinin altını haklı olarak çizmiş bulunmaktadır. 

İkincisi, söz konusu yaklaşım, açıkça, vasiyetçinin deyim yerinde ise 

bir yandan kutsanmaya çalışılan iradesinin,  "kavram 

hukukçuluğunun" tesadüfi gelgitlerine terkedildiği anlamına 

gelecektir. Bir an için düşünün ki, aynı tarihte düzenlenmiş iki 

vasiyetnameden birincisinde o tarihte yürürlükte olan kanundaki saklı 

pay oranına atıf yapılmış; diğerinde ise mirasçının saklı payı ile 

yetineceği söylenmiş olsun. Kanaatimizce, sonradan meydana gelen 

yasal değişiklikler vesilesi ile bu iki vasiyetnamenin farklı hukuki 

rejimlere tabi tutulması, hakkaniyet değerlerini alt üst edecek nitelikte 

bir keyfiliği kabul etmek anlamına gelecektir. 

Son olarak, hangi yorum türü kabul edilirse edilsin, 

mirasbırakanın iradesinden sapma anlamına gelecek bir sonuç kabul 

edilecekse özellikle titiz davranılması gerektiğini eklemek isteriz. 

Öyle ki, miras hukuku ve özellikle iradi mirasçılık alanında hakim 

olan görüş; mirasbırakanın isteklerinin mümkün mertebe 

vasiyetnamede yazdığı şekli ile ve mirasbırakanın istediği kapsam ve 

içerikde hayata geçirilmesidir. Bu hususta şüpheye düşülmesi halinde 

tercih edilecek çözümün, mirasbırakanın vakti zamanında açık olan ve 

fakat sonradan yoruma ihtiyaç duyulan iradesine öncelik tanınması 

şeklinde tezahür etmesi gerektiği söylenmelidir. Tüm bu sebeplerle, 

sonradan meydana gelen yasal değişiklikler yüzünden, vasiyetçinin 
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iradesinin azalan saklı pay oranları üzerinden değişikliğe tabi 

tutulmasının, herşeyden önce, mirasbırakanın vasiyetnamede yazılı 

açık iradesi ile çelişki oluşturacağı unutulmamalıdır. Bir şüphe hasıl 

ise de, vasiyetçinin iradesini olduğu gibi ve vasiyetnamede yer alan 

hali ile ayakta tutmak esas olmalıdır
6
. 

 

2. Yürürlük Kanunu'nun 17. Maddesi Yönünden 

 

II.2.1. Kararın Özeti 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mirasbırakanın, kimlerin hangi 

oranda mirasçı olacağını kanuna atıf yaparak belirlediği haller ile 

ölüme bağlı tasarrufun yasal mirasçılık esasları çerçevesinde 

düzenlendiği hallerde, mirasın açıldığı yani ölüm anındaki kanun 

hükümlerinin cari olacağını; bu türden uyuşmazlıklarda 4722 sayılı 

Kanun'un 17. maddesinin uygulanması gerektiğini ve somut olayın 

özelliklerinin bu kabulün aksini haklı kılabileceğini içtihat etmiş 

bulunmaktadır. 

 

II.2.2. Kararın Değerlendirilmesi  

Biz, bu vesile ile, konumuz bakımından önem arz ettiği için, 

Türk miras hukukunun yakın geçmişine kısaca değinmek isteriz. 

                                                             
6 Bizim bu düşünce tarzımızın iradi mirasçılığa üstünlük tanıyan tavrımız ile bir 

çelişki teşkil etmediğini ayrıca ifade etmek isteriz. Maksadımız, yasal mirasçılık 
alanında yaşanan ve belki iradi mirasçılığı güçlendiren gelişmelerin dahi 

mirasbırakanın iradesi karşısında ikincil planda kalacağını vurgulamaktan ibarettir. 

Yoksa, saklı paylı mirasçıların saklı pay miktarlarının azaltılması yolundaki eğilim 

yasal mirasçılık zemininde elbette desteklenmelidir. Oysa, gerisinde bir ölüme bağlı 

tasarruf bırakarak ölen bir kimse için önceliğin onun bu iradesine tanınması 

gerekeceği açıktır.  
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Öncelikle, 743 sayılı Türk Kanuni Medenisi‟nin 1926 yılında 

kabulü ile İslam Hukuku esaslarına göre ölüme bağlı tasarruf  

düzenlemek imkanının kalmadığı söylenmelidir. Bununla birlikte, 743 

sayılı Türk Kanuni Medenisi ile aynı tarihte yürürlüğe giren "Kanunu 

Medeninin Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanun"un 

(Tatbikat Kanunu) 17. maddesi, düzenlendiği vakit vasiyet edenin 

ölümü zamanında yürürlükte olan kanuna uygun tanzim edilmiş bir 

ölüme bağlı tasarrufun (bir vasiyetnamenin) sonradan şekle aykırılık 

sebebi ile geçersiz sayılmasına engel teşkil etmekteydi (Tatbikat 

Kanunu m. 17/II)
7
. Anılan maddenin ilk fıkrası, “Yeni kanunun 

mer’iyetinden evvel o zamanki kanuna göre bu kabil tasarrufları 

yapmağa ehil olan bir kimsenin yaptığı ölüme bağlı tasarruf veya 

böyle bir tasarrufun o kimse tarafından vaki feshi yeni kanunun 

                                                             
7 Bu cümleden olmak üzere, ölüme bağlı tasarrufun şekli bakımından kanun 

koyucunun irade muhtariyeti ilkesini benimsediği söylenmelidir. Bilindiği üzere, 

ölüme bağlı tasarrufların şekli hususunda 743 sayılı Türk Kanuni Medenisi, İslam 

Hukuku'na nazaran çok daha katıdır ve aslında bir kopuşu ifade eder. İslam 

Hukuku'nun ölüme bağlı tasarrufların şekli hususunda yeni döneme göre çok daha 
özgürlükçü olduğu da söylenmelidir. Keza, Cumhuriyet döneminde sadece 

olağanüstü şartların varlığı halinde yapılabilen sözlü vasiyetname, İslam Hukuku 

için, denebilir ki, asıl vasiyetname türüdür, iki tanık huzurunda serbestçe sözlü 

vasiyetname yapılması imkanı vardır. Tatbikat Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrası 

bizim kanaatimizce şöyle anlaşılmalıdır: Bir kişi eski hukuk döneminde bir 

vasiyetname düzenlemiş ve 743 sayılı Kanun döneminde ölmüş ise, bu vasiyatname 

743 sayılı Kanun dönemindeki vasiyetname şekillerinden birisine uygun şekilde 

düzenlenmişse şekle aykırılık sebebi ile geçersizliği iddia edilemez. Yine, hükmün 

ters anlamından çıkardığımız kadarı ile, bir kişi eski yasa döneminde o zamanki 

şekil şartlarına uygun bir vasiyetname kaleme almış ve 743 sayılı Kanun döneminde 

ölmüş ise, yine söz konusu vasiyetnamenin bu sebeple geçersizliği iddia 
edilemeyecektir. Bu son hususta, Tatbikat Kanunu'nun 1. maddesinin getirdiği düzen 

tarzının aynen benimsenmesinde bir sakınca görmemek icap eder. Böylelikle, 

Tatbikat Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrasında, eski hukuk döneminde yeni 

dönemin şekillerine uygun kaleme alınmış vasiyetnameler bakımından bir istisna 

tanındığını ve böylelikle bu vasiyetnamelerin Tatbikat Kanunu'nun 1. maddesi 

mucibince geçersiz sayılmalarının önüne geçildiğini ifade etmek isteriz. 
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mer’iyeti tarihinden sonra mezkur kimsenin ölümü işbu yeni kanunun 

mer’iyeti zamanında vukubulması ve yeni kanuna nazaran o kimsenin 

ehliyeti haiz olmaması sebep gösterilerek tadil edilemez” şeklinde 

kaleme alınmış idi. Tatbikat Kanununun 17. maddesinin 3. fıkrası ise, 

sadece tenzil davası veya tasarrufun tarzı hakındaki kanunsuzluk 

davası bakımından, ilgilinin yeni kanun döneminde ölmesi halinde 

yeni kanunun uygulanacağını ifade etmekteydi. Öte yandan, Tatbikat 

Kanunu‟nun 16. maddesinde, Türk Kanuni Medenisi yürürlüğe 

girmeden önce ölen bir kişinin mirasçıları ve bunların miras paylarının 

fer‟aiz ilkerine göre tespit edileceği de hüküm altına alınmıştı. 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin görüşüne gerekçe olarak ele 

aldığı 4722 sayılı Kanunun 17. maddesi, „mirasçılık ve mirasın geçişi’ 

başlığını taşımaktadır ve Tatbikat Kanunu'nun sadece 16. maddesi ile 

paralel şekilde kaleme alınmıştır. 

Biz, bu vesile ile, 4722 sayılı Kanunun (Uygulama Kanunu 

veya Yürürlük Kanunu) 17. maddesinin uygulama alanının, Yüksek 

Mahkeme tarafından, iradi mirasçılığı da kapsar tarzda genişletildiğini 

ifade etmek isteriz. Esasen, tarafların mirasçılığı bir vasiyetnameye 

yani bir ölüme bağlı tasarrufa dayanmasaydı, bu yaklaşımı biz de 

tartışmasız bir şekilde kabul edebilirdik. Ne var ki, dava konusu 

olayda gerisinde vasiyetname bırakarak ölen bir muris söz konusudur 

ve taraflardan en azından birisinin mirasçılığı da işbu vasiyetnameye 

dayanmaktadır. Başka deyişle, muris vasiyetname düzenlemeden vefat 

etmiş olsa idi; ilgili tarafın saklı pay oranı Uygulama Kanunu'nun 17. 

maddesi mucibince mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan 

yasaya göre belirlenebilecekti. Aslında, denebilir ki, dava konusu 

vasiyetnamenin tamamlayıcı yoruma tabi tutulabilmesi dahi, 

Uygulama Kanunu'nun 17. maddesinin sadece yasal mirasçılığa 

inhisar edilmesi ile mümkün olabilecektir. Gerçekten de, hukuk 
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tekniği bakımından, bir kere Uygulama Kanunu'nun 17. maddesi, iradi 

mirasçılığı da kapsayacak tarzda yorumlanacak olursa, vasiyetnameye 

dayanan mirasçılık ile yasal mirasçılık arasında hiçbir fark 

kalmayacak; deyim yerinde ise vasiyetnamenin yorumu meselesini 

tartışmaya lüzum görülmeyecektir. Oysa, Yargıtay 3. Hukuk 

Dairesi'nin bozma ilamında vasiyetnamenin yorumu meselesi haklı 

olarak tartışmaya açılmıştır. 

Biz, 4722 sayılı Uygulama Kanunu'nun 17. maddesinin 

münhasıran yasal mirasçılığa yönelik kaleme alındığını; bir hukuki 

işlem olması hasebiyle ölüme bağlı tasarruflar ve bu arada 

vasiyetnameler açısından Yürürlük Kanunu'nun 1. maddesinin 

uygulama alanı bulacağına inandığımızı söylemek isteriz. Öyle ki, 

zaman bakımından uygulanma noktasında benimsediğimiz bu tavır; 

doğal olarak, somut uyuşmazlık bakımından meselenin özellikle 

vasiyetnamenin yorumu hususunda düğümlendiğini; bu yorum 

yapılırken hareket noktamızın ise 4722 sayılı Uygulama Kanunu'nun 

"geçmişe etkili olmama" başlıklı birinci maddesi olması gerektiği 

sonucunu doğurmaktadır.  

Düşüncemizin gerekçesi, bizzat 4722 sayılı Uygulama 

Kanununun meseleyi ele alış şeklidir. Aslında, konunun açık bir 

şekilde ortaya konması, kanun koyucunun gerek 1926 tarihli Tatbikat 

Kanunu, gerekse 2002 tarihli Uygulama Kanunu bakımından 

benimsediği yöntemin karşılaştırılması suretiyle mümkün olacaktır.  

Tartışma konusu yaptığımız iki uygulama kanunu arasındaki 

temel fark, bunların tarih itibari ile ikincisinde ölüme bağlı tasarruflar 

ile ilgili olmak üzere (Tatbikat Kanununun 17. maddesinin karşılığı) 

özel bir hüküm sevkedilmemiş oluşudur. Gerçekten de, 4722 sayılı 

Uygulama Kanunu'nun 17. maddesi "Mirasçılık ve mirasın geçişi" 
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kenar başlığı altında "Mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın 

ölümü tarihinde yürülükte olan hükümlere göre belirlenir" şeklinde 

kalem alınmıştır. Oysa, Tatbikat Kanunu, meseleyi iki farklı madde de 

düzenleme yolunu tercih etmişti. Öyle ki, Tatbikat Kanunu'nun 

"Miras, mirasçılar ve intikal" başlıklı 16. maddesinde "Yeni kanunun 

meriyetinden evvel ölmüş olan bir kimsenin mirası, meriyetinden 

sonra dahi eski kanuna tabi olur./Bu kaide gerek mirasçılara gerek 

mirasın intikaline şamildir"denmekte; "Ölüme bağlı tasarruflar" 

başlıklı 17. maddesi ise, meseleyi,  "Yeni kanunun meriyetinden evvel 

o zamanki kanuna göre bu kabil tasarrufları yapmağa ehil olan bir 

kimsenin yaptığı ölüme bağlı tasarruf veya böyle bir tasarrufun o 

kimse tarafından vaki feshi, yeni kanunun meriyeti tarihinden sonra 

mezkur kimsenin ölümü işbu yeni kanunun meriyeti zamanında 

vukubulması ve yeni kanuna nazaran o kimsenin ehliyeti haiz 

olmaması sebep gösterilerek talil edilemez./Tanzim edildiği zaman 

vasiyetçinin vefatı zamanında cari kanuna uygun bulunan bir 

vasiyetname, şekil noksanı sebebiyle feshedilemez./Ölüme bağlı bir 

tasarrufta tenzil davası veya tasarrufun tarzı hakkında kanunsuzluk 

davası, mezkur tasarrufta bulunan kimse eğer yeni kanunun meriyeti 

zamanında ölmüş ise, yeni kanuna tabi olur" şeklinde ele almaktadır. 

Görüldüğü üzere, 4722 sayılı Uygulama Kanunu'nda, ölüme 

bağlı tasarruflara dayanan mirasçılık bakımından özel bir hüküm 

sevkedilmiş değildir. Hatta, söylemek gerekir ki, Yargıtay 3. Hukuk 

Dairesi'nin bozma kararı, esas itibari ile, somut uyuşmazlık 

bakımından uygulanma imkanı olmayan eski Tatbikat Kanunu'nun 17. 

maddesinin 3. fıkrası ile örtüşür tarzda kaleme alınmıştır. Başka 

deyişle, eski Tatbikat Kanunu'nun 17. maddesinin 3. fıkrası hükmü 

ilga edilmiş olmasaydı ya da bugün için geçerli olan 4722 sayılı 

Yürürlük Kanunu'nda benzer tarzda bir hüküm yer alsaydı, biz de, 

bozma ilamındaki düşüncelere katılabilirdik. Ne var ki, hemen 
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yukarıda andığımız gerekçelere ek olarak, 4722 sayılı Yürürlük 

Kanunu'nun gerekçesi de, bizim, anılan 17. maddenin kapsamının 

yasal mirasçılık ile sınırlı olduğu yolundaki düşüncemizi 

desteklemektedir. Gerçekten de, 4722 sayılı Yürürlük Kanunu'nun 17. 

maddesinin gerekçesinde, aynen, "Madde mirasçıların kimler olduğu 

ve mirasın geçişi (intikali) konusunda miras hukuku alanında geçerli 

olan bir temel ilkeyi tekrar etmektedir. Miras hukukunda kimlerin 

mirasçı oldukları ve mirasın mirasçılara ne zaman geçeceği 

konusunda temel ilke, mirasın açılma anının göz önünde 

bulundurulmasıdır. Mirasın açılma anı ise, mirasbırakanın ölüm 

tarihidir. Mirasbırakanın ölümü kavramı, ölüme benzer diğer halleri 

de (gaiplik ve ölüm karinesi) kapsar. Bu madde ile getirilen hüküm 

sonucu, mirasçıların kimler olduğu, mirasın kimlere, hangi oranda 

geçtiği konularında, mirasbırakanın ölümü tarihine bakılacaktır. 

Mirasbırakanın ölümü tarihinde hangi kanun yürülükte ise, o kanun 

hükümleri bu konularda uygulanmaya devam edecektir. Türk Kanunu 

Medenisinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde 

mirasbırakan kişilerin mirasçılarının ve mirasın geçişi ile ilgili 

uyuşmazlıkların Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden 

sonra da ortaya çıkması olasılığı zayıftır. Bununla birlikte, uzak da 

olsa bu tür olaylar karşısında, bu ilke gereğince, mirasbırakan eski 

hukuk zamanında ölmüşse, bu konularda feraiz hükümleri, 

mirasbırakan Türk Kanunu Medenisi döneminde ölmüşse bu kanun 

hükümleri, Türk Medeni Kanunu döneminde ölmüşse bu kanun 

hükümleri uygulama alanı bulacaktır" denmektedir.  

Gerek Uygulama Kanunu'nun 17. maddesinin madde 

metninde, gerekse madde gerekçesinde ölüme bağlı tasarrufları ya da 

iradi mirasçılığı çağrıştıracak en ufak bir kavrama yer verilmiş 

değildir. Kaldı ki, maddenin kenar başlığı dahi Tatbikat Kanunu'nun 
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16. maddesinin kenar başlığı ile uyumlu şekilde "Mirasçılık ve mirasın 

geçişi" lafzıyla ifade edilmiştir. Biz, burada uzun uzadıya madde 

kenar başlıklarının madde metnine dahil olup olmadığı sorununu 

tartışmak niyetinde değiliz. Bununla birlikte, Medeni Kanun 

bakımından, meselenin 1946 tarihli bir yorum kararı ile çözüme 

kavuşturulduğunu; buna göre, madde kenar başlıklarının madde 

metnine dahil olmadığını; ne var ki, metnin kapsamının 

belirlenmesinde ve yorumlanmasında madde kenar başlığından 

yararlanmanın mümkün olduğunu ifade etmek isteriz. Bu açıdan 

bakıldığında da, 17. maddenin sadece yasal mirasçılık bakımından cari 

olduğu sonucuna ulaşmak icap edecektir. Ancak, herşeyden önemlisi, 

elbette bu husus bakımından bizlere ilham verecek temel nokta bizzat 

maddenin gerekçesi olmalıdır. Önemine istinaden yukarıya aynen 

aktardığımız madde gerekçesi açıkça göstermektedir ki, Uygulama 

Kanunu'nun 17. maddesi, sadece ve sadece yasal mirasçılık ve yasal 

mirasçılığın geçişi düşünülerek kaleme alınmıştır. Aksi halde, 17. 

madde metninin çok daha kapsamlı bir şekilde kaleme alınması ve 

madde kenar başlığı mirasın geçişini de kapsadığı için, örneğin vasiyet 

lehdarlarının kendilerine bırakılan mal varlığı değerlerini nasıl ve ne 

zaman kazandıkları gibi hususları da düzenlenemesi beklenirdi. Ne 

var ki, yukarıdan beri açıklandığı üzere, kanun sistematikleri 

incelenecek olduğu vakit, kanun koyucunun bilinçli bir şekilde 

Tatbikat Kanunu'nun "ölüme bağlı tasarruflar" başlıklı 17. maddesine 

yeni Yürürlük Kanununda yer vermediği sonucuna ulaşılacaktır. Bu 

noktadan sonra, olsa olsa, bu boşluğun nasıl doldurulacağı sorunu ile 

karşılaşılacaktır. Anılan çözümün eğer mümkünse mevcut Yürürlük 

Kanununda aranması da doğaldır. Nitekim, 4722 sayılı Yürürlük 

Kanununun 1. maddesinin, bir hukuki işlem olmaları hasebiyle ölüme 

bağlı tasarruflara da uygulanması kaçınılmazdır. "Geçmişe etkili 

olmama kuralı" başlıklı mezkur madde, "Türk Medeni Kanunu'nun 
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yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukuki sonuçlarına, bu 

olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o 

kanun hükümleri uygulanır./Türk Medeni Kanununun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce yapılmış olan işlemlerin hukuken bağlayıcı olup 

olmadıkları ve sonuçları, bu tarihten sonra dahi, yapıldıkları sırada 

yürürlükte bulunan kanunlara göre belirlenir./Türk Medeni 

Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen olaylara, 

Kanunda öngörülmüş ayrık durumlar saklı kalmak kaydıyla, Türk 

MedeniKanunu hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzen 

benimsemiştir.  

Sadece bir örnek olması açısından dile getirmek gerekir ise, 

Uygulama Kanunu'nun 17. maddesinin iradi mirasçılığıda kapsayacak 

tarzda yorumlanması sonucunda, mesela 1990 yılında düzenlenen bir 

elyazısı ile vasiyetname, metinde düzenleme yeri gösterilmemiş olsa 

bile, eğer vasiyetçi 01.01.2002 tarihinden sonra vefat etmiş ise, 

düzenlendiği dönemde yasal geçerlilik şartı olarak aranan bir unsurun 

eksik olmasına rağmen geçerli kabul edilecektir. Çünkü, yeni Medeni 

Kanunda düzenleme yeri bir geçerlilik şartı olarak öngörülmemiştir 

(TMK m. 538). Bir başka örnekte, aynı haldeki bir vasiyetçinin 

ömrünün 2002'lerin sonrasını görmeye yetmediğini düşünelim. Bu son 

halde, vasiyetnamenin de geçersiz kabul edilmesi icap edecektir. 

Medeni hukukun en önemli sorunlarından bir tanesinin, insanoğlunun 

bilmesinin imkan dahilinde olmadığı vasiyetçinin ölüm zamanına ve 

böylelikle keyfiliğe terkedilmiş olması genel hukuk mantığımız ile 

bağdaşmadığı gibi aksi yaklaşımın hakkaniyet duygusunu ciddi 

biçimde zedelediği de ortadadır.  

Kanaatimizce, Yargıtay'ın kararına konu olan uyuşmazlığın 

temelinde, yasanın çizdiği sınırlar içinde ve tasarruf özgürlüğü 

bünyesinde (tarafların iradesine bırakılmış bir   alanda) tasarrufta 
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bulunan "mirasbırakanın iradesi" yer almaktadır. Yoksa, 

mirasbırakanın yasada öngörülmüş olan bir saklı pay oranı hilafına 

hareket etmesi söz konusu değildir. Bundan dolayı, 4722 sayılı 

Uygulama Kanunu'nun gerek 2. gerekse 3. maddesi somut uyuşmazlık 

bakımından bir önem arzetmemektedir. Çünkü, mesele, kamu düzeni 

ve genel ahlak ile ilgili olmadığı gibi içeriği kanunla belirlenmiş bir 

ilişkiden de bahis açmak mümkün değildir. Gerçekten de, tarafların 

istek ve iradelerine bağlı olmaksızın içeriği doğrudan doğruya kanunla 

tespit edilmiş bir ilişkiden bahsedilemediği gibi meselenin kamu 

düzeni ile de ilgisi yoktur. Uyuşmazlık, miras bırakanın saklı pay 

kurallarını ihlal etmeye yönelik bir iradesinden değil ve fakat tam da 

yasanın izin verdiği sınırlar içinde tasarruf özgürlüğünü kullanan yani 

kendi iradesine bırakılan özgürlük alanında hareket eden 

mirasbırakanın iradesine verilecek anlamın tespit edilmesinden 

ibarettir. Davaya konu uyuşmazlık bir vasiyetnameden kaynaklanmasa 

ya da anılan vasiyetname saklı pay kurallarını ihlal etmeye yönelmiş 

olsaydı Yürürlük Kanunu'nun 2 ve 3. maddelerinin uygulanması 

günmdeme gelebilecekti ki bu halde dahi, aslında, bu maddeler ile 

ulaşılan çözümün, bizzatihi yasal mirasçılığı düzenleyen 17. madde 

hükmünde aranması icap edecek idi. Böylelikle, Uygulama 

Kanunu'nun 17. maddesinin, kamu düzeninden olduğu kadar kamu 

düzeninden olmayan yasal mirasçılık ilişkilerinin intikali bakımından 

önem arzettiğini de dile getirmiş olmaktayız. Tüm bu sebeplerle, 

uyuşmazlık konusu olaya, 4722 sayılı Uygulama Kanunu'nun 17. 

maddesinin değil ve fakat 1. maddesinin 2. fıkrasının uygulanması 

gerektiği düşünülmektedir
8
. 

                                                             
8 Son olarak, Yargıtay'ın, söz konusu kararında, yasal dayanağı olmayan bir kısım 

ayrımlar yapma yoluna gittiğini ifade etmek isteriz. Kararda geçen "vasiyetnamenin 

yasal mirasçılığa uygun kaleme alınması" ve "ölüme bağlı tasarrufun yasal 

mirasçılık sınırları içinde düzenlenmesi" kavramlarının yine Yüksek Mahkeme 

tarafından daha net ve anlaşılabilir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Yargıtay'a 
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IV. SONUÇ 

 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 4722 sayılı Türk Medeni 

Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 

"mirasçılık ve mirasın geçişi" kenar başlıklı 17. maddesini, hem yasal 

hem de iradi mirasçılık için uygulanabilir nitelikte kabul etmektedir. 

                                                                                                                                               
göre, bu hallerde, somut uyuşmazlığın özellikleri aksini haklı kılmadıkça, vasiyetnamenin 
yorumunda, ölüm zamanındaki kanun hükümleri uygulanmak icap eder. Bu vesile ile, biz de, 
sadece kapalı beyanların yoruma muhtaç olduğuna inanmadığımızı söylemeliyiz. Bununla 
birlikte, Mahkeme'nin öncelikle iki hususu birbirinden net çizgilerle ayırması gerektiği 
eklenmelidir. Bunlardan ilki, öncelikle vasiyetnameye uygulanacak hukukun tespit 
edilmesinden ibarettir. Diğeri ise, tespit edilen bu hukuka göre, eğer ihtiyaç duyuluyor ise, 
yoruma başvurulmasıdır. Oysa, Yüksek Mahkeme, öncelikle, vasiyetnamenin tanziminden 
sonra meydana gelen yasal değişikliklerin vasiyetnamenin anlamı bakımından boşluklar 

doğurabileceğini ve bu sebeple yoruma ihtiyaç duyulacağını kabul etmekte; sonrasında, söz 
konusu boşluğun doldurulması bakımından başvurulmasını kaçınılmaz olarak gördüğü yorum 
yapılırken Uygulama Kanunu'na başvurarak tespit edilecek olan uygulanacak hukukun esas 
alınacağını ifade etmektedir. Yani, önce uygulanacak hukuku tespit etmek ve buna göre bir 
boşluk olup olmadığını tartışmaktansa; önce peşinen yasal değişikliklerin yorumu zorunlu 
kıldığından hareket edip, sonrasında yorum için uygulanacak hukuku tespit edebilmek 
masadıyla yürürlük kanununa başvurmaktadır. Oysa, bizim iddiamız, daha temelde, yürürlük 
kanununa göre uygulanacak hukukun tespit edilmesi gerektiği ve bu tespite göre de 

vasiyetnamenin yoruma muhtaç olup olmadığının ayrıca sorgulanmasıdır. Söylemek 
istediğimiz, Yargıtay'ın yaklaşımının, aslında Yürürlük Kanunu'nun sevkediliş amacını 
bütünüyle ortadan kaldırmış olduğudur. Yürürlük Kanunu'nun 1. maddesinde, bir hukuki 
işlem hangi kanun döneminde yapılmış ise, bu işlemin sonuçlarına o zaman yürülükte olan 
kanun hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Mirasbırakan, gerisinde bir vasiyetname 
bırakarak ölmüştür ve vasiyetname bir hukuki işlemdir. Karardan anladığımız kadarı ile, 
doğurmak istediği hukuki sonuç, mirasçılarından birisinin saklı payı ile yetinmesidir. İşte bu 
hukuki sonuca uygulanacak hukuk da yürürlük kanununa göre belirlenecektir. Yoksa, 

yürürlük kanununun işlevi, vasiyetnamenin yorumlanmasına uygulanacak hukuku tespit 
etmek değildir. Biz, tüm bu sebepler ile, sonradan meydana gelen yasal değişikliklerin, 
vasiyetçinin vasiyetnamesini her zaman için serbestçe geri alabileceği bir hukuk sisteminde, 
her halde, onun iradesinde boşluk oluşturan bir sebep olarak telakki edilmesine de karşı 
çıkmaktayız. Sonuç, elbette aksi yönde de tezahür edebilir, ne var ki, bu sonuca yürürlük 
kanunu üzerinden değil de, bu iddiayı haklı kılan vasiyetname içi ve vasiyetname dışı 
olguların titizlikle değerlendirilmesi suretiyle ulaşılması isabetli olacaktır. Yargıtay 3. Hukuk 
Dairesi'nin mezkur kararının söz konusu ayrımları yapmaktan uzak olduğu açıktır. Yargıtay'ın 
tartıştığı mezkur uyuşmazlıkta, aslında bir yorum sorunu olmadığı dahi dile getirilebilecektir. 

Meselenin, aslında, sadece ve sadece, uygulanacak hukuku tespit etmekten ibaret olduğu 
iddiası, hayal ürünü olmaktan uzak ve teorik gerekçeleri bakımından tutarlı bir düşünce tarzı 
olarak karşımızda durmaktadır.  
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Oysa, 743 sayılı Türk Kanuni Medenisi'nin zaman bakımından tatbik 

edilmesine yönelik hükümlerle kıyaslandığında Uygulama Kanununun 

17. maddesinin yasal mirasçılık ilişkileri düzenlediği; ölüme bağlı 

tasarruflar için ise aynı Kanunun 1. maddesinin esas alınması gerektiği 

söylenmelidir. Keza, Yüksek Mahkeme, bu kararı ile, ölüme bağlı 

tasarrufların yorumlanmasında, vasiyetnamenin tanziminden sonra 

gerçekleşen yasal değişiklikleri bir vasiyetname dışı olgu olarak 

dikkate almıştır. Bu vesile ile, Yargıtay'ın, ölüme bağlı tasarrufların 

yorumunda metne sıkı sıkıya bağlılık prensibi hususundaki eskiden 

benimsediği katı yaklaşımı terkettiği; tamamlayıcı yorumun kapılarını 

araladığı söylenmelidir. Ne var ki, Yüksek Mahkeme, bu kararında, 

önce Uygulama Kanunu mucibince uygulanacak hukuku tespit etmek 

ve sonra yorum meselesini değerlendirmek yerine; yasal 

değişikliklerin vasiyetçinin iradesinde boşluk meydana getireceği 

varsayımından hareketle bu boşluğun yorumu zorunlu kıldığını ve 

yorum yapılırken, Uygulama Kanunu'nun 17. maddesi mucibince 

ölüm zamanındaki hükümlerin dikkate alınması gerektiğini ifade 

etmiştir. 
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Hakemli Makale 

WHY DO STATES SHARE THE BURDEN DURING 

REFUGEE EMERGENCIES? 

     Dr. Meltem Ineli-Ciger  

 

 

 

ABSTRACT 

Burden sharing, which is sometimes referred to as 

responsibility sharing, deals with how costs of common initiatives or 

the provision of public goods should be shared between states. Burden 

sharing in mass influx situations implies sharing the costs and 

responsibilities associated with the displacement. The principal 

instrument for the protection of refugees worldwide, the Convention 

Relating to the Status of Refugees does not create a duty for its 

signatories to share the asylum related burdens of another state in 

mass influx situations. Except Article 80 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union there are no enforceable 

international or regional treaties that oblige states to share the 

asylum related burdens of another state. In the light of the absence of 

a legal framework obliging states to participate in burden sharing 

arrangements, this article addresses the question: What does motivate 

states to share the burden in mass influx situations? To address this 

question, this article reviews various literature on burden sharing 

including past proposals by James C. Hathaway and Peter Schuck 

and analyses two burden sharing practices namely, the 
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Comprehensive Plan of Action and the Humanitarian Evacuation 

Programme which played crucial roles in solving the Vietnamese and 

Kosovar refugee crises. Following this analysis, the article identifies 

different elements that motivate states to share the burden in mass 

influx situations and examines whether these elements can be 

integrated to a generic burden sharing proposal.   

Key words: Burden sharing, asylum, mass influx situations, 

solidarity, Humanitarian Evacuation Programme, the Comprehensive 

Plan of Action, international cooperation, solidarity
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NEDEN DEVLETLER KİTLESEL MÜLTECİ 

AKINLARINDA KÜLFET PAYLAŞIMINDA 

BULUNURLAR? 

 

 

 

ÖZET 

Sorumluluk paylaşımı olarak da adlandırılan külfet 

paylaşımı, kamu mallarının ve ortak girişimlerin maliyetinin devletler 

arasında nasıl paylaşılması gerektiği ile ilgilenir. Kitlesel mülteci 

akınlarında külfet paylaşımı bu akın ile ilgili maliyet ve 

sorumlulukların paylaşımı anlamına gelir. Külfet paylaşımı mülteci 

akınlarının daha iyi bir şekilde yönetilmesi ve sağlanan korumanın 

daha çok kişiye ulaştırılabilmesi için vazgeçilmezdir. Buna rağmen 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmeşi kapsamında 

sözleşme taraflarının diğer devletlerin mültecilere ilişkin 

yükümlülüklerini paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. Avrupa 

Birliği'nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 80. Maddesi dışında 

devletlerin başka devletlerin mültecilere ilişkin külfetlerini paylaşmak 

zorunluluğunu barındıran ve bu zorunluluğu yaptırıma bağlayan 

uluslararası ve bölgesel bir anlaşma da bulunmamaktadır. Külfet 

paylaşımını düzenleyen uluslararası hukuki bir çerçevenin yokluğunu 

göz önünde bulundurarak bu makale, devletleri kitlesel akınlarda 

külfet paylaşımına sevk eden nedenleri araştırmaktadır. Bu nedenleri 

belirlemek için, külfet paylaşımının kitlesel akınlarda sağladığı 

yararlar ortaya konulacak, külfet paylaşımı ile ilgili mevcut literatür 

incelenecek ve James Hathaway ile Peter Schuck tarafından 

geliştirilen külfet paylaşımı önerileri analiz edilecektir. Bununla 

birlikte Kosova ve Vietnam’da yaşanmış olan mülteci krizlerini 
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çözmede önemli rol oynayan iki külfet paylaşımı uygulaması 

incelenecektir. Bu konuların incelenmesi sonucu mülteci 

akınlarınlarında devletleri işbirliği ve külfet paylaşımına iten nedenler 

belirlenecektir. Makalenin son bölümünde bu nedenlerin 

belirlenmesinden yola çıkılarak tüm mülteci akınlarında 

uygulanabilen bir külfet paylaşımı önerisi getirilebilir mi sorusu 

tartışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Külfet paylaşımı, Kitlesel mülteci akını, 

Mülteci akınlarında devletlerarası yardımlaşma, Kosova Mülteci krizi, 

Vietnamlı Mülteciler, Devletlerarası işbirliğinin şartları
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I INTRODUCTION  

 

Burden sharing, which is sometimes referred to as 

responsibility sharing, deals with “how costs of common initiatives or 

the provision of public goods should be shared between states.”
1
 

Burden sharing in humanitarian emergencies and mass influx 

situations implies sharing the costs and responsibilities associated with 

the displacement.
2 

States usually participate in the burden sharing by 

making financial contributions or providing refuge or resettlement to 

persons who need protection.
3
 United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) Roundtable Conclusions provide that, 

“international cooperation and burden sharing can take many forms 

including material, technical or financial assistance, as well as the 

physical relocation of people through humanitarian evacuation or 

resettlement.” 
4
  

The principal instrument for the protection of refugees 

worldwide, the Convention Relating to the Status of Refugees
5
 (the 

1951 Convention) does not oblige its signatories to share the burden 

                                                             
1 THIELEMANN, Eiko R., „Between Interests and Norms: Explaining 

Burden‐Sharing in the European Union‟ (2003) 16(3) Journal of Refugee Studies p. 

235. 
2 VAN SELM, Joanne, Refugee Protection in Europe: Lessons from the Yugoslavian 

Crisis (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 1998) p. 125; HANS, Asha, SURKHE, 

Astri, „Responsibility Sharing‟ in James C. Hathaway (ed), Reconceiving 

International Refugee Law (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 1997) p.103. 
3 THORBURN, Joanne, „Transcending Boundaries: Temporary Protection and 

Burden-Sharing in Europe‟ (1995) 7(3) International Journal of Refugee Law p. 469. 
4 UNHCR, „Roundtable on Temporary Protection: 19-20 July 2012‟ International 

Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy: Summary Conclusions on 

Temporary Protection‟ 20 July 2012, p. 6. 
5 UNGA, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United 

Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137. 
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of asylum or participate in burden sharing schemes. 
6
 The preamble of 

the 1951 Convention recommends that “Governments continue to 

receive refugees in their territories and that they act in concert in a true 

spirit of international cooperation in order that these refugees may find 

asylum and the possibility of resettlement.”
7
 Hence, the 1951 

Convention urges states to act according to the true spirit of 

international cooperation. However, this provision is only advisory 

and does not oblige states to participate in burden sharing 

arrangements. Similarly, except Article 80 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union
8
 there are no enforceable 

international and regional treaties that oblige states to share the 

asylum related burdens of another state.
 9

 This is also true in mass 

                                                             
6 HATHAWAY, James C., NEVE Alexander R., „Making International Refugee 

Law Relevant Again: A Proposal for Collectivized and Solution-Oriented 

Protection‟ (1997) 10 Harvard Human Rights Journal p. 169; ALBORZI, 

Mohammed R., Evaluating the Effectiveness of International Refugee Law: The 

Protection of Iraqi Refugees (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2006) p. 248. 
7  Paragraph D Preamble of the 1951 Refugee Convention. 
8 Article 80 of the Treaty on the Functioning of the European Union states that “The 

policies of the Union set out in this Chapter and their implementation shall be 
governed by the principle of solidarity and fair sharing of responsibility, including 

its financial implications, between the Member States. Whenever necessary, the 

Union acts adopted pursuant to this Chapter shall contain appropriate measures to 

give effect to this principle.” Consolidated Version of the Treaty on the Functioning 

of the European Union, OJ C 326, 26 October 2012. This article “applies to all 

matters falling within the policy area of border checks, asylum and immigration.” 

VANHEULE, Dirk, VAN SELM, Joanne, BOSWELL Christina, „The 

Implementation of Article 80 TFEU - on the Principle of Solidarity and Fair Sharing 

of Responsibility, Including its Financial Implications, between the Member States 

in the Field of Border Checks, Asylum and Immigration (European Parliament 

Study 2011) p. 36. 
9 Article 2(4) of the African Unity Convention OAU Convention Governing the 

Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 10 September 1969, 1001 U.N.T.S. 

45. and Article 2(2) of the UNGA, Declaration of Territorial Asylum, 14 December 

1967, UN doc A/RES/2312 (XXII) are on burden sharing however they are both 

declaratory in nature. SCHUCK, Peter H., „Refugee Burden-Sharing: A Modest 

Proposal‟ (1997) 22 Yale Journal of International Law p. 253, 254; NOLL, Gregor, 
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influx situations. In the light of the absence of legal principles 

obliging states to participate to the burden sharing arrangements, this 

article seeks to clarify the reason why states participate to the burden 

sharing arrangements in mass influx situations. In line with this 

objective, the main research question of the article is: What motivates 

states to share the burden in mass influx situations?  To address this 

question, this article explores existing academic literature on burden 

sharing as well as past proposals on burden sharing by prominent 

scholars including James Hathaway
10

 and Peter Schuck
11

. It also 

reviews two significant burden sharing practices which played a key 

role in solving the Kosovar and Vietnamese refugee crisis.  

The article has a structure of three Parts. The first Part 

explores why burden sharing plays a key in responding to mass influx 

situations, whereas the second Part reviews burden sharing throughout 

the Kosovar and Vietnamese refugee crisis with a view to identifying 

which elements contributed to the willingness of states to participate 

to the burden sharing schemes. Building on this discussion, the third 

part reviews existing literature on burden sharing and clarifies what 

motivates states to participate to the burden sharing schemes in mass 

influx situations. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Negotiating Asylum: The EU Acquis, Extraterritorial Protection and The Common 

Market Of Deflection (Vol 6, 2000 Martinus Nijhoff Publishers, Leiden) p. 279.  
10  HATHAWAY and NEVE, p. 169. 
11  SCHUCK, p. 279. 
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II WHY DOES BURDEN SHARING MATTER? 

 

To begin with, it is necessary to clarify the meaning of a mass 

influx situation. There is no absolute definition of a mass influx 

situation as Edwards notes, stating “There is neither a minimum 

number, nor speed of arrival, for a „mass influx‟ ”.
12

 The Council 

Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on Minimum Standards for 

Giving Temporary Protection defines mass influx situations as “arrival 

in the community of a large number of displaced persons, who came 

from a specific country or geographical area.”
13

  An analysis of the 

relevant literature reveals the following indicators of mass influx 

situations: Large scale arrival of persons seeking refuge
14

, “a rapid 

rate of arrival”
15

, an overwhelmed reception capacity of the host 

states
16

 and inability of the national asylum systems to absorb the 

                                                             
12 EDWARDS, Alice, „Temporary Protection, Derogation and the 1951 Refugee 

Convention‟ (2012) 13 Melbourne Journal of International Law p. 603, 604. 
13 Article 2(d) of the Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum 

standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced 
persons and on measures promoting a balance of efforts between member states in 

receiving such persons and bearing the consequences thereof, OJ l.212/12, 7 August 

2001. 
14 ExCom Conclusion No 100 (LV) „Conclusion on International Cooperation and 

Burden and Responsibility Sharing in Mass Influx Situations‟ (2004); DURIEUX, 

Jean-François, MCADAM, Jane, „Non-refoulement Through Time: the Case for a 

Derogation Clause to the Refugee Convention in Mass Influx Emergencies‟ (2004) 

16 (1) International Journal of Refugee Law p. 17; UNHCR, „Ensuring International 

Protection and Enhancing International Cooperation in Mass Influx Situations: 

Advance Summary Findings of the Study Commissioned by UNHCR‟ (2005) 24(1) 

Refugee Survey Quarterly p. 118. 
15 UNHCR, „Ensuring International‟ p. 118. 
16 UNHCR, „Ensuring International‟ p. 118; EGGLI, Vibeke A., Mass Refugee 

Influx and the Limits of Public International Law (Martinus Nijhoff Publishers, 

Leiden 2002) p. 23; ExCom Conclusion No 100; GOODWIN-GILL, Guy S., 

MCADAM, Jane,  The Refugee in International Law (3rd edn, OUP Oxford 2007) p. 

335. 
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arrival of persons seeking refuge.
17

 With the help of these indicators, 

each situation can be examined on a case by case basis and a decision 

can be reached whether a situation can be defined as a mass influx 

situation or not.  

Mass influx situations create many challenges for host states. 

The vast number of persons seeking refuge usually overwhelms the 

asylum and reception capacities of host states.
18

 Protecting the mass 

flows is costly.  It creates a heavy financial burden on host states 

especially there is no burden sharing mechanism to distribute the costs 

and burdens. The following figures show the financial burden of 

protecting mass flows. It is declared in October 2015 that the financial 

cost of Syrians refugees in Turkey has exceeded $7.5 billion.
19

 Similar 

to Turkey, “Jordan has spent about $6.6 billion since the Syrian 

refugee crisis began in March 2011.”
20

 Related to the financial burden, 

mass influx situations may negatively affect income, livelihoods, 

health care and education in the host states.
21

 

Mass influx situations also create problems with regard to 

security. In many instances a mass influx situation has been identified 

                                                             
17 UNHCR, „Ensuring International‟ p. 118; ExCom Conclusion No 100; EGGLI, p. 

23; EDWARDS, p. 603; GOODWIN-GILL and MCADAM, p. 335. 
18 COLES, p. 202. 
19 CETINGULEC, Mehmet, „At a Cost of $500 Million Each Month, Turkey 

Staggers under Growing Refugee Burden‟ Al Monitor, 20 October 2015 

<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/10/turkey-syria-refugees-spent-

billion-in-three-months.html#> accessed 1 December 2015. 
20

 KAPLAN, Michael, „Syrian Refugee Crisis and Jordan Budget Deficit: Amid 
Economic Slowdown, Asylum Seekers Cost Country $6.6B‟ International Business 

Times, 19 October 2015 < http://www.ibtimes.com/syrian-refugee-crisis-jordan-

budget-deficit-amid-economic-slowdown-asylum-seekers-2146203> accessed 1 

December 2015. 
21 See for these negative impacts in the case of Lebanon, International Labour 

Association (ILO), and „Assessment of the Impact of Syrian Refugees in Lebanon 

and their Employment Profile‟ (ILO 2013). 



Meltem Ineli-Ciger 

74 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.2, Yıl 2015  

as a national security threat.
22

 The national security problems arise 

especially when there are armed groups among those who are seeking 

refuge.
23

 Besides creating national security problems, mass influx 

situations can also create tensions between the local community and 

the protected groups,
24

 especially when the local community and the 

persons who are protected in the host states have different ethnic 

backgrounds and follow different religions.
 25

 In addition to this, 

tensions can arise in cases “when the protected persons compete with 

local communities for resources, jobs, social care, health care, 

education and housing.”
26

 Owing to these reasons, states especially 

first asylum states, their legal, humanitarian and moral obligations 

aside, might have valid reasons to be reluctant to open their borders in 

mass influx situations and give access of their territories to all persons 

seeking refuge. Despite the identified challenges that mass influx 

situations create, admission of persons fleeing persecution, torture and 

inhuman or degrading treatment to the territories of host states and 

their return to the country of origin are clearly governed by the treaty 

and customary law principles.  

The principle of non-refoulement is one of the most 

important safeguards that the 1951 Convention offers to refugees and 

the principle is established by Article 33 of the 1951 Convention as 

follows “No Contracting State shall expel or return („refouler‟) a 

refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where 

his life or freedom would be threatened on account of his race, 

                                                             
22 COLES, p. 201; GOODWIN-GILL and MCADAM, p. 336. 
23 VOLKER, Türk, „Forced Migration and Security‟ (2003) 15 International Journal 
of Refugee Law p. 123-124; LOESCHER, Gil, MILNER, James, Protracted 

Refugee Situations: Domestic and International Security Implications (Routledge, 

London 2005) p. 8-11. 
24 LOESCHER and MILNER, p. 32, 33. 
25 LOESCHER and MILNER, p. 32. 
26 LOESCHER and MILNER, p.  32. 
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religion, nationality, membership of a particular social group or 

political opinion.”
27

 Besides the 1951 Convention, the principle of 

non-refoulement has also developed through human rights 

mechanisms.
28

 States have certain refoulement related obligations that 

stem from widely ratified human rights treaties including the 

Convention against torture
29

 (CAT) the International Covenant on 

Civil, Political and Rights
30

 (ICCPR) and European Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
31

 

(ECHR).
32

 While Article 3 of the CAT prohibits states to return a 

person to another State where there are substantial grounds for 

believing that he would be in danger of being subjected to torture, 

Article 7 of the ICCPR when read in the light of General Comment no 

20 issued in 1992, prohibits states to expose individuals to the danger 

of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 

                                                             
27 Article 33 of the 1951 Refugee Convention.  
28 HURWITZ, Agnes, The Collective Responsibility of States to Protect Refugees 

(OUP, Oxford 2009) 187; GOODWIN-GILL and MCADAM, p. 285. 
29 UNGA, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 

1465, p. 85. 
30 UNGA, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, 

United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171. 
31

 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 

1950, ETS 5. 
32 HATHAWAY, James C., The Right of Refugees under International Law (CUP 

2005) p. 119,120; SKORDAS,  Achilles, „Article 7 1951 Convention‟ in A. 

Zimmermann, F. Machts, J. Dorschner (eds), The 1951 Convention Relating to the 

Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary (OUP, Oxford 2011) p. 

754; GOODWIN-GILL and MCADAM, p. 285, 286. 
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upon return to another country by way of their extradition, expulsion 

or refoulement.
33

  

Article 3 of the ECHR provides “No one shall be subjected to 

torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.” 

ECtHR‟s case-law under Article 3 of the ECHR has become key for 

the protection of asylum seekers, refugees, irregular migrants and 

persons fleeing armed conflict in Europe. In various judgments, the 

ECtHR has noted that: “Contracting States have the right, as a matter 

of well-established international law and subject to their treaty 

obligations, including the Convention, to control the entry, residence 

and expulsion of aliens.”
34

 Soering v UK 
35

 was the first case where 

the non-refoulement character of Article 3 of the ECHR was 

established.
36

 Beginning from the Soering case, the Court established 

that “Article 3 of the ECHR is applicable where substantial grounds 

have been shown for believing that a person, if expelled, would face a 

real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 in the 

receiving country.”
37

 One of the landmark judgments with regard to 

protection of asylum seekers and irregular migrants under Article 3 

was Hirsi and Others v. Italy
38

 adopted in 2012. Hirsi and Others v. 

                                                             
33 UNHCR, „UNHCR Statement on Subsidiary Protection under the EC 

Qualification Directive for People Threatened by Indiscriminate Violence‟ January 

2008, < http://www.refworld.org/pdfid/479df7472.pdf > accessed 1 December 2015, 

para 9. 
34 Chahal v UK (1997) 23 EHRR 413, para 73; Vilvarajah and Others v. UK App 

No 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87 (ECHR, 30 October 1991) 

para 102; Hirsi Jamaa and Others v Italy, Application No 27765/09 (ECHR, 23 

February 2012) para 113.  
35 Soering v. UK (1989) 11 EHRR 439. 
36 LAUTERPACHT,  Elihu, BETHLEHEM, Daniel, „The Scope and Content of the 

Principle of Non-Refoulement: Opinion‟ in E. Feller, V. Türk, F. Nicholson (eds), 

Refugee Protection in International Law UNHCR’s Global Consultations on 

International Protection (CUP 2003) p. 155. 
37 Soering v. UK, para 91; Chahal v UK, para 114. 
38 Hirsi Jamaa and Others v Italy. 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bailii.org%2Feu%2Fcases%2FECHR%2F1996%2F54.html&ei=IdRMVaqXMoS6UZKmgOAJ&usg=AFQjCNFVWb_HYRnPi963YNm4jVegJqkANg&sig2=RS3mOeFrdiZbc1BUH979kQ&bvm=bv.92765956,d.d24
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Italy established that interception at high seas of potential asylum 

seekers and their return to states where they would be in a risk of 

torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment can 

indeed violate Article 3 of the ECHR. The Judgment also obliged 

states to consider the consequences of their removal or pushback 

practices before engaging in any act that has the potential to constitute 

breaches of the ECHR. Aside from being part of these human rights 

treaties, the prevailing academic opinion is that the principle of non-

refoulement has become part of customary law.
39

 It is widely accepted 

that the customary norm of refoulement protects refugees as defined 

by the 1951 Convention and asylum seekers until their asylum claims 

are processed and rejected.
40

 It is also widely accepted that the 

customary norm of non-refoulement also protects people from being 

returned to the territories of a state where they would be subjected to 

torture.
41

  

It is clear that the principle of non-refoulement creates a duty 

for states especially first asylum states to provide refuge to persons 

fleeing persecution, torture, inhuman and degrading treatment. This 

means, states neighbouring the country of origin usually bear a 

disproportionate burden compared to states that do not share a border 

with the country of origin. In such cases, burden sharing plays a key 

role in mass influx situations: Burden sharing motivates host states to 

keep their borders open and not to implement non-entrée policies by 

                                                             
39 

Non-refoulement is acknowledged as a customary law principle by 
LAUTERPACHT and BETHLEHEM, p.  149; KJAERUM, Morten, „Temporary 

Protection in Europe in the 1990's‟ (1994) 6 International Journal of Refugee Law 

444; GOODWIN-GILL and MCADAM, p. 347, 354. 
40LAUTERPACHT and BETHLEHEM, p.  149-155; GOODWIN-GILL and 

MCADAM, p. 348. 
41 GOODWIN-GILL and MCADAM, p. 348; LAUTERPACHT and BETHLEHEM, 

p. 150-155. 
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lightening their asylum burden.
42

 It also improves the protection 

standards of the protected persons and overall leads to better responses 

to mass influx situations.
43

 In view of this and considering that the 

1951 Convention does not oblige its parties to participate to burden 

sharing arrangements, an equitable burden sharing mechanism 

contributes to the willingness of states to admit persons seeking refuge 

to their territories and enable effective and equitable distribution of the 

asylum burden in mass influx situations.
44

 Having established this, 

next Part reviews two important burden sharing practices and 

examines the reason why states have participated to those burden 

sharing schemes.   

 

III BURDEN SHARING DURING THE KOSOVAR 

AND VIETNAMESE REFUGEE CRISES  

 

Arrangements implemented throughout the Kosovar and the 

Vietnamese refugee crisis can be identified as successful examples of 

burden sharing. Thus, they provide good case studies for examining 

the preconditions of successful burden sharing and factors affecting 

willingness of states to participate to the burden sharing schemes. 

 

1 Kosovar Refugee Crisis and Burden Sharing  

With Kosovo‟s status loss as an autonomous province of 

Former Republic of Yugoslavia (FRY) in 1989, “the discrimination 

and human rights abuses against the Albanian ethnic community in 

                                                             
42 See Part III. 
43 ExCom Conclusion No 100; ILA, „Report of the Committee on Refugee 

Procedures of the ILA (Delhi Conference, 2002). Final Report and Draft Guidelines 

on Temporary Protection‟ (2002) p. 7. 
44 THORBURN, p. 460-480; UNHCR, „Ensuring International‟ p. 120. 
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Kosovo increased.”
45

 In 1998, as the Serbian security forces 

intensified operations against the Kosovo Liberation Army
46

, “the 

excessive and indiscriminate use of force by Serbian security forces 

and the Yugoslav Army caused numerous civilian casualties”
47

 and 

forced 230,000 Kosovars
48

 to flee their homes.
49

 The root causes of 

the flight of Kosovars included ethnic cleansing, rape, torture, and 

imprisonment for false reasons, mortal threats, severe beatings and 

killings by the Serbian military and paramilitary forces.
50

 The 

UNHCR, as well as many other commentators, were of the opinion 

that many ethnic Albanians who fled Kosovo would, at the time, 

qualify as refugees.
51

 By April 1999, the number of persons who had 

fled Kosovo reached 450,000.
52

 

 

The Kosovars seeking refuge outside Kosovo initially fled to 

Albania, Croatia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia 

                                                             
45 AMBROSO Guido, „The Balkans at a Crossroads: Progress and Challenges in 
Finding Durable Solutions for Refugees and Displaced Persons from the Wars in the 

Former Yugoslavia‟ (UNHCR 2006) p. 6, 7. 
46 AMBROSO, p. 6, 7. 
47 WHITMAN, Jim, „Nato‟s Humanitarianism versus Human Rights‟ (2000) 4(3) 

International Journal of Human Rights p. 167-172. 
48 The term „Kosovars‟ refers to all persons who were displaced by the armed 

conflict in Kosovo. 
49 UNSC Res 1199 (23 September 1998) UN Doc S/RES/1199; AMBROSO, p. 7. 
50 FUNDO, Christian A., „Toward a More Individualized Assessment of Changed 

Country Conditions for Kosovar Asylum Seekers‟ (2010) 43 Cornell International 

Law Journal p. 625. 
51 UNHCR, „UNHCR Position Paper on the Treatment of Refugees and Asylum-

Seekers from Kosovo‟, 18 November 1998; Amnesty International (AI), „The 

protection of Kosovo Albanian Refugees‟, 19 May 1999, EUR 65/03/99, p. 11; 

ALBORZI, p. 229; KJAERUM, Morten, „Human Rights, State Security and Burden-

Sharing: People or States First‟ (2001) 14 Journal of Refugee Studies p. 117; 

FUNDO, p. 626-627. 
52 KUSHNER, p. 74. 
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(hereinafter Macedonia).
 53

 In contrast to Albania that admitted all 

Kosovars seeking refuge in its territories, Macedonia closed its 

borders.
54

 In a meeting assembled by UNHCR, the US, Sweden, 

Norway, Austria, Turkey and other states declared their willingness to 

evacuate Kosovar refugees from neighbouring states and protect 

them.
55

 As a result, the Humanitarian Evacuation Programme (HEP) 

and the Humanitarian Transfer Programme (HTP) were introduced 

and implemented in collaboration with UNHCR and IOM.
56

 Under the 

HEP nearly 96,000 Kosovars were evacuated from Macedonia and 

transferred to 28 states.
57

 The HTP was another programme under 

which Kosovars were transferred to Albany and Turkey from 

Macedonia, though, unlike the HEP, HTP evacuees travelled by 

                                                             
53 UNSC „Report of the Secretary-General Prepared Pursuant to Resolutions 1160 

(1998), 1199 (1998) and 1203 (1998) of the Security Council‟ 17 March 1999, 

S/1999/293, p. 2; BARUTCISKI Micheal, SUHRKE Astri, „Lessons from the 

Kosovo Refugee Crisis: Innovations in Protection and Burden-Sharing‟ (2001) 14(2) 

Journal of Refugee Studies p. 98. 
54 ICG Report noted that “Although it is observed that that the border was not 
actually closed but rather the entering and processing of refugees are slowed down 

drastically, Macedonia also exercised some short term border closures in later dates 

to compel European states to share the burden of refugees.” International Crisis 

Group (ICG), „Macedonia: Towards Destabilisation? The Kosovo Crisis Takes its 

Toll on Macedonia‟, 21 May 1999, p. 1-3; Amnesty International (AI), „Bosnia-

Herzegovina: “Who‟s Living in My House?”: Obstacles to the Safe Return of 

Refugees and Displaced People‟ 19 March 1997, EUR 63/001/1997, p. 1-4. 
55 BARUTCISKI and SUHRKE, p. 96, 97. 
56 AI „The protection of Kosovo Albanian Refugees‟ p. 9; SKORDAS, Achilles, 

„Council of the European Union, Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on 

Minimum Standards for Giving Temporary Protection in the Event of a Mass Influx 
of Displaced Persons and on Measures Promoting a Balance of Efforts Between 

Member States in Receiving such Persons and Bearing the Consequences Thereof‟ 

in K. Hailbronner (ed), EU Immigration and Asylum Law Commentary on EU 

Regulations and Directives (Hart Publishing 2010) p. 822. 
57 AI „The protection of Kosovo Albanian Refugees‟ p. 10; BARUTCISKI and 

SUHRKE, p. 101.  
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land.
58

 The HEP is considered unprecedented in terms of its speed and 

the number of persons that it managed to evacuate.
59

  The evacuation 

programmes proved to be an efficient and quick way to lighten the 

burden of Macedonia and enabled the Macedonian government to 

keep its borders open.
60 

 

A considerable number of states, together with the World 

Bank, supported Macedonia financially throughout the Kosovo 

refugee crisis and shared the costs related to reception of the 

Kosovars.
61

 Through the evacuation programmes, many states also 

shared the material burden of the Kosovar mass influx.
62

 Although 

some states contributed to the protection of Kosovars more than 

others, the burden of the Kosovar mass influx was distributed between 

states through an adhoc mechanism.
63

 This begs the question: „What 

was the reason for the materialization of burden sharing?‟ A number 

of scholars argue that political factors were decisive as the members 

of NATO were exceptionally willing to share the burden due to their 

military engagement in the Kosovar conflict.
64

 This can be an 

indicator that states that are militarily involved in the armed conflict 

which is related to the displacement may be more willing to contribute 

to the burden sharing arrangements.
65

 It can also be argued that many 

states participated in the burden sharing for the Kosovars because the 
                                                             
58 BARUTCISKI and SUHRKE, p. 105. 
59 BARUTCISKI and SUHRKE, p. 101. 
60 EINARSEN, Terje, „Refugee Protection beyond Kosovo: Quo Vadis?‟ (2001) 

14(2) Journal of Refugee Studies p. 125. 
61 BARUTCISKI and SUHRKE, p. 98. 
62 BARUTCISKI and SUHRKE, p. 98. 
63 FITZPATRICK, Joan, „Temporary Protection of Refugees: Elements of a 

Formalized Regime‟ 92 (2000) (2) American Journal of International Law p. 290. 
64 BOSWELL, Christina, „Burden- Sharing in European Union: Lessons from the 

German and UK experience‟ (2003) 16(3) Journal of Refugee Studies p. 331. 
65 BOSWELL, p. 331. 



Meltem Ineli-Ciger 

82 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.2, Yıl 2015  

humanitarian aspects of the crisis were clear, in particular the 

atrocities which created displacement were clear; therefore, public 

opinion in many host states supported protection of the Kosovars. 
66

 

Another reason might be related to the adhoc nature of the 

burden sharing arrangements introduced during protection of the 

Kosovar refugees. As Boswell notes, in the case of protection of 

Kosovars, burden sharing materialized based on „double voluntarism‟ 

unlike the formalized burden sharing regime once proposed by 

Germany during the Bosnian refugee crisis.
67

 Therefore, although 

European states rejected being bound by a formalized burden sharing 

regime, when the necessity was apparent, they nevertheless willingly 

introduced the evacuation programmes and shared the burden of the 

Kosovar mass influx.  

 

2 Vietnamese Refugee Crisis and Burden Sharing 

The Vietnam War ended in 1975 with the fall of Saigon, in 

other words, “the invasion of the capital of South Vietnam by the 

People's Army of Vietnam and the National Liberation Front of South 

Vietnam.”
68

 Indo-Chinese flight under the Comprehensive Plan of 

Action (CPA) context began with the fall of Saigon and unification of 

Vietnam.
 69

 Between 1975 and 1980 more than one million people fled 

Vietnam, Kampuchea and Laos and sought refuge in Indonesia, Hong 
                                                             
66 European Commission, Directorate-General Home Affairs, „Study on the 

Feasibility of Establishing a Mechanism for the Relocation of Beneficiaries of 

International Protection‟, July 2010,  JLX/2009/ERFX/PR/1005 < 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf> accessed 1 December 
2015, p. 6. 
67 BOSWELL, p. 331; See for Germany‟s proposal footnote 162 and 163. 
68 UNHCR, The State of World Refugees 2000: Fifty Years of Humanitarian Action 

(OUP, Oxford 2000) 81. 
69 BRONÉE, Sten A., „The History of Comprehensive Plan of Action‟ (1993) 5(4) 

International Journal of Refugee Law p. 539. 
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Kong, the Philippines, Thailand, Malaysia, among other states.
70

 The 

Indo-Chinese asylum-seekers
71

 who sought refuge in different South 

East-Asian states included different ethnic groups and various social 

statuses, with each group having different reasons for leaving the 

country of origin.
72

 People were forced to flee Vietnam and 

Kampuchea during the 1970‟s because of “harsh treatment and re-

education of those who had connections with the old regime and the 

US; deterioration of living conditions; and discriminative policies 

against people with ethnic Chinese origin.”
73

 In addition to this, forced 

resettlement of the aforementioned groups in remote areas and their 

political exclusion, government repression and violation of human 

rights increased the number of individuals seeking asylum.
74

 

The first countries of asylum, such as Thailand, Malaysia and 

Hong Kong, initially admitted boats carrying Indo-Chinese asylum-

seekers.
75

 However, once the number of individuals seeking refuge 

                                                             
70 BRONÉE, p. 529; DAVIES, Sarah E., Legitimising Rejection International 
Refugee Law in Southeast Asia (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2008) p. 86-88; 

HATHAWAY and NEVE, p. 124. 
71 The term „Indo-Chinese asylum-seekers‟ refers to persons who were forced to flee 

Vietnam, Cambodia and Laos between 1975 and 1996. 
72 HELTON, Arthur C., „Comprehensive Plan of Action for Indo-Chinese Refugees: 

An Experiment in Refugee Protection and Control‟ (1990) 8 New York Law School 

Journal of Human Rights p. 112; TRAN, Yen, „Closing of the Saga of the 

Vietnamese Asylum-seekers: The Implications on International Refugees and 

Human Rights Laws‟ (1994) 17 Houston Journal of International Law p. 467; 

COURTLAND ROBINSON, William, Terms of Refuge: The Indochinese Exodus 

and the International Response (Zed Books 1998) p. 10-58. 
73 TRAN, p.  465, 466; UNHCR The State of World Refugees, p. 81-82; 

COURTLAND ROBINSON Terms of Refuge p. 26-33. 
74 TRAN, p.  467. 
75 COURTLAND ROBINSON, William, „The Comprehensive Plan of Action for 

Indochinese Refugees, 1989–1997: Sharing the Burden and Passing the Buck‟ 

(2004) 7(3) Journal of Refugee Studies 319; Courtland Robinson Terms of Refuge p. 

39-65. 
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increased, they began implementing non-entrée policies.
 76

 To find a 

solution to the „Vietnamese boat people‟ problem, an international 

conference was convened by the UN Secretary-General in 1979 with 

the participation of 65 States.
77

 As a result of the conference, a 

number of European states, the US, Canada and Australia pledged to 

resettle more than 135,000 people.
78

 Although in the conference states 

did not make any formal commitments, the first countries of asylum 

agreed to provide temporary refuge to the Indo-Chinese asylum-

seekers until they were resettled.
 79

 Indo-Chinese asylum-seekers were 

granted prima facie refugee status and became automatically eligible 

for resettlement following their arrival to these states.
80

 

Implementation of these arrangements reduced the number of boat 

arrivals and stopped pushback policies arising in first countries of 

asylum for a few years.
81

 The number of Indo-Chinese boat arrivals 

significantly increased in 1988.
82

 As the number of boat arrivals 

increased
83

, the resettlement quotas became insufficient.
84

 

Overwhelmed with continuous arrivals, Thailand and Indonesia an 

implemented non-entrée policies
85

  whereas Hong-Kong used 

mandatory detention policies to deter new arrivals.
86

 

                                                             
76 Courtland Robinson „The Comprehensive Plan of Action for Indochinese 

Refugees‟ p. 319. 
77 UNHCR The State of World Refugees p. 84. 
78 BRONÉE, p. 535.  
79 UNHCR The State of World Refugees p. 84. 
80 BRONÉE, p. 536; UNHCR The State of World Refugees p. 84. 
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To find a solution to the problem of the second influx of 

Indo-Chinese people, an international conference was convened in 

1989 with the participation of 70 States including the Vietnamese 

government. This conference adopted the Declaration and 

Comprehensive Plan of Action (the CPA Declaration).
87

 According to 

the CPA Declaration, Indo-Chinese asylum-seekers would not be 

granted prima facie refugee status upon their arrival to first counties 

of asylum but would, instead, be required to go through individual 

RSD based on the refugee definition provided in the 1951 

Convention.
88

 To comply with this agreement, first countries of 

asylum had to establish their own refugee status determination 

mechanisms.
89

 A cut-off date was introduced in each host state and, 

after the particular cut-off date, an asylum seeker had to successfully 

claim asylum to be eligible for resettlement.
90

 Following the status 

determination, Indo-Chinese asylum-seekers that were proved to be 

refugees were resettled in third states.
 91

  The UNHCR, one of the key 

actors of the CPA, summarizes the achievements of the CPA as 

follows:  

[…] providing temporary refuge for some 112,000 asylum-

seekers from Vietnam and the Lao People‟s Democratic Republic, 

reducing clandestine departures, expanding legal departure 

                                                             
87

 UNGA, Declaration and Comprehensive Plan of Action of the International 
Conference on Indo-Chinese Refugees, Report of the Secretary-General (A/44/523), 

22 September 1989, UN doc A/44/523 (the CPA Declaration); Courtland Robinson 
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possibilities and introducing region-wide refugee status determination 

procedures.
92

  

The CPA represents a unique policy that facilitates 

cooperation between country of origin, countries of first asylum and 

resettlement states, so as to solve a major humanitarian crisis. In terms 

of burden sharing, the CPA can be defined as a successful precedent.
93

 

An important factor that contributed to this success was the generous 

resettlement quotas provided by third states.
94

 The CPA would not 

have been introduced in the first place if the third states were not 

willing to offer resettlement. This begs the question: „Why did third 

States agreed to provide resettlement throughout the Indo-Chinese 

flight?‟ It is generally acknowledged that politics played a major role 

on the introduction and implementation of the CPA. First, there was 

the US defeat in Vietnam and its willingness to rescue its South 

Vietnamese allies fleeing the Communist regime.
 95

  The US pressure 

on its allies to grant resettlement was decisive in the participation of 

the third states to the burden sharing arrangements.
96

 The biggest 

contribution to the burden sharing came from the US; Betts notes that 

the US committed to take approximately 40% of both the pre- and 

post- cut-off date asylum-seekers from Vietnam.
97

 Hein suggests that 

Indo-Chinese asylum-seekers were allied aliens as a result of the 
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failed American military intervention and this explains why the US 

granted resettlement.
98

 Although the European states were initially not 

enthusiastic to provide resettlement
99

, the influence of the US on its 

allies and the collective concern for the growing dangers that Indo-

Chinese asylum-seekers faced, were among the key reasons for 

European states offering resettlement.
100

  Second, aside from the US, 

France and China resettled many Indo-Chinese asylum-seekers; 

political and historical factors played an important role in their 

decision of states to offer resettlement.
101

 Third, there were also 

compelling humanitarian reasons for offering resettlement as the 

severity of the situation in terms of human suffering was clear.
102

  It 

was estimated that “between twenty and thirty per cent of the asylum-

seekers who departed Vietnam by boat did not reach land.”
103

 Another 

source estimated that “six out of ten people who attempted to flee did 

not survive.”
104

 

There are different arguments put forward to explain the logic 

behind the burden sharing throughout the CPA.  Betts argues that 

Northern states do not participate in refugee burden sharing for 

altruistic reasons.
105

 He notes that, under the CPA arrangements, all 

                                                             
98 HEIN, Jeremy, From Vietnam, Laos, and Cambodia: a Refugee Experience in the 

United States (Twayne Publishers 1995) p. 19. 
99 DAVIES, p. 94. 
100 DAVIES, p. 94.  
101 DAVIES, p. 2, 3. 
102

 SAAR, John, „Boat People Backlash‟, Newsweek, 25 June 1979, p. 55. 
103 SAAR, p.  55. 
104 Nguyen Cong Hoan, a former member of the Vietnamese National Assembly did 

this estimation. See Vietnam: Under Two Regimes, DEP'T ST. BULL., Sept. 1985, 

6 cited in TRAN, p. 467. 
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three groups fulfilled their commitments and, in return, they fulfilled 

their wider policy interests by participating in burden sharing and the 

UNHCR enabled states to recognise these interests.
106

 He also notes 

that the US participated to the burden sharing because US regional 

and global security interests required it to do so.
 107

 It was beneficial 

for the US to cooperate with ASEAN countries at the time.
108

   

According to Suhrke, collective burden sharing in a specific 

region which is likely to experience mass influx situations bears some 

resemblance to a good insurance policy.
109

 Equitable and fair burden 

sharing is beneficial for all participants.
110

 Collective action also 

implies that no state will be alone to handle the asylum burden in a 

mass influx situation.
111

 Suhrke asserts that the collective action in 

mass influx situations serves the interests of all states.
 112

 It 

strengthens international order and stability and protects the rights of 

refugees.
113

 She explains the success of inter-regional burden sharing 

throughout the CPA with the “informal responsibility sharing guided 

by hegemonic pressure on individual actors to do more, but leaving 

each actor to define that share according to its own selection 

procedures.”
114

 In conclusion, she argues that, without the 

participation of the US in the burden sharing and the impact this had 

on its allies, “humanitarian imperatives alone would not have sufficed 

to sustain the CPA.”
115

  Following Suhrke‟s argument, Betts notes that 
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considering the US engagement without taking into account the role of 

UNHCR will result in an incomplete picture since the US, at times, 

waivered in its commitment to the CPA.
116

 Similarly, Schuck notes 

that, without the US and UNHCR‟s contribution to the CPA, the 

consensus to share the burdens may not have materialized.
 117

 

There is more than one factor which can be accounted for to 

explain the success of the burden sharing and the cooperation of states 

under the CPA. UNHCR‟s active role in implementation of the CPA is 

one of these factors.
118

 UNHCR led the international discussion 

through the drafting process of the CPA Declaration and fully 

supported the operational phase of the CPA.
119

 In view of the outlined 

points, it can be concluded that inclusion of the UNHCR to the 

protection process increased the chances for improved cooperation 

and more viable burden sharing.
120

  

Building on this analysis, next Part discusses the reason that 

states participate to the burden sharing arrangements.  

 

IV WHY DO STATES PARTICIPATE TO THE 

BURDEN SHARING ARRANGEMENTS DURING REFUGEE 

EMERGENCIES?   

 

                                                             
116 Betts Protection by Persuasion p. 125. 
117
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118 Betts argues that the dynamic of the burden sharing can be explained with the 
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 It is previously established that there is no structured legal 

regime regulating burden-sharing in mass influx situations. Since the 

1951 Convention does not oblige its parties to participate in the 

burden-sharing arrangements, Part II argued that a response to mass 

influx situations which incorporates an equitable burden-sharing 

mechanism would contribute to the willingness of states to admit 

persons seeking refuge and enable effective and equitable distribution 

of the asylum burden in mass influx situations.
121

 Building on this 

argument, the question „what motivates states to participate to the 

burden-sharing arrangements?‟
122

 is discussed below in the light of a 

literature review and the conclusions reached in Part III. 

Hathaway and Neve raise a valid point in noting “Not all 

states will be equally drawn to cooperate in the provision of refuge 

protection, nor will they be willing to commit themselves to other 

governments with equivalent intensity.”
123

 I agree with their view; 

expecting each state to participate equally in the burden-sharing 

arrangements is unreasonable, since each state has a different level of 

interest in any particular displacement. Having established this, the 

literature on burden-sharing, especially the academic proposals by 

Hathaway, Schuck, Suhrke, Noll and other authors, provides 

important insights into what motivates states to participate in burden-

sharing arrangements in mass influx situations.
124

    

                                                             
121 THORBURN, p. 460-480. 
122 The same question is also posed by SCHUCK, p. 273 and THIELEMANN, Eiko 
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Hathaway and Neve propose burden-sharing based on 

collectivised responsibility shared by interest-convergence groups.
 125

 

They claim that the proposed scheme will work like an insurance 

scheme.
126

 Under their proposed scheme, states can participate in the 

burden-sharing by providing temporary protection, resettlement, or by 

funding the protection system.
127 

 They argue that four main 

considerations may motivate third states to participate to the burden-

sharing scheme.
 128

 First, burden-sharing might “provide them with a 

less absolute, but more sustainable, mechanism to promote their 

migration control objectives”.
129

 Second, this could “serve to relevant 

interests or concerns related to conflict and first countries of 

asylum.”
130

 And third, this could “serve immediate strategic or 

economic interests at stake or looser bonds such as cultural or 

religious similarities”
131

 Fourth, states would be willing to be part of 

such a scheme because “they have a good-faith, principled 

commitment to the advancement of refugee protection and 

development issues”.
132 

 

Different from Hathaway and Neve, Schuck proposes a 

market system for distributing the burden of refugees with the 

                                                                                                                                               
Protection by Persuasion p. 54, 61-64 argues that the dynamic of the burden-sharing 
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facilitation of an international agency. 
133

 First step in his proposal is 

to define and determine number of persons who need international 

protection. 
134

 Next, it foresees allocation of the whole population in 

need of protection to each state and the criteria for the distribution 

would be states‟ capacity to provide the most minimal safeguards and 

amenities to refugees under the 1951 Convention, national wealth, 

population density and land mass.
 135

 Once state quotas are 

established, states would be expected to either actually protect these 

refugees themselves or pay another state in exchange of providing 

temporary refuge or resettlement.
136

 Schuck claims that the possibility 

of states which receive fewer refugees now to become popular 

destination states in the future may motivate states to share the asylum 

burdens. 
137

 Schuck also notes that powerful states can persuade other 

states to participate burden-sharing by manipulating the carrot and 

sticks by using concessions, technical assistance, financial support, 

political pressure, negotiation, resource transfers.
138

 

Similar to Hathaway and Schuck, scholars have tried to 

explain the logic behind states‟ decision to participate to the burden-

sharing arrangements with reference to a number of theories including 

game theory, public goods theory, insurance logic, suasion game, 

prisoner‟s dilemma and others.
139

 Although these theories provide 

important insights on what motivates states to participate to burden-

sharing schemes in general, they fall short of introducing criteria 

which would make sure burden-sharing is materialized in all mass 
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influx situations. For example, Suhrke argues that, collective burden-

sharing in a specific region which is likely to experience mass influx 

situations bears resemblance to good insurance.
140

 Thus, an equitable 

and fair burden-sharing benefits all of the participators of the burden-

sharing by reducing the instability and risks associated with large 

scale movements of forced migrants.
141

 Collective action also implies 

that no state will be alone to handle the asylum burden in a mass 

influx situation.
142

 She asserts that collective action in mass influx 

situations serves for the interests of all states; “it strengthens 

international order and stability and protects the rights of refugees.”
143

 

Although Suhrke‟s insurance logic suggests a sound approach and 

explains why states may choose to cooperate in mass influx situations, 

it does not explain why this insurance logic has not worked in a 

number of instances including arrival of mixed flows by sea through 

Mediterranean to the European shores in past few years. Similar to 

this example, although Betts explains burden-sharing through cross 

issue persuasion by barrowing elements from the CPA, he argues that 

it is difficult to adopt this model in the context of displacements in the 

Mediterranean.
144

  

Reviewed proposals and literature illustrate that there is not 

one clear answer to the question what motivates states to participate to 

the burden-sharing schemes that would apply in all mass influx 

situations: mainly because the political, humanitarian, economic and 

legal issues surrounding each mass influx situation are different in 
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each case. Despite this difference however, still the review of the 

proposals above and conclusions drawn in Part 2 lead to following 

conclusions:  

A state may more likely to participate to the burden-sharing 

schemes, if: 

- this participation and cooperation serves its political, 

financial and other interests and contributes to its prestige and 

reputation in international arena
145

,  

- this cooperation is linked to cooperation in other areas 

such as economy, trade etc.
146

, 

- if the state is engaged in military activity related to the 

armed conflict that triggered the flight
147

 , 

- this means greater stability for a particular region or a 

state
148

, 

- there is a strong public opinion to act this way
149

, 

- the state has historical, ethnic, cultural, linguistic and 

religious ties with the displaced community
150

, 

- a powerful state is involved in the scheme and urging 

other states to follow its lead
151

, 

                                                             
145 HANS and SUHRKE, p. 105; JACOBSEN, Karen, „Factors Influencing the 

Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influxes‟ (1996) 15(3) 

International Migration Review p. 660-666; SCHUCK, p. 274, 276; HATHAWAY 
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- there are clear humanitarian and moral reasons to 

protect the displaced groups
152

, 

- participation to the burden-sharing arrangements 

conforms with international, supranational, regional or domestic legal 

norms
153

, 

- If UNHCR or any other international agency or 

organisation facilitates and supports the burden-sharing process
154

, 

- If the burden-sharing schemes are implemented in an 

adhoc manner rather than formalized regimes
155

, 

Fulfilment of these criteria may increase the probability of 

states participating in burden-sharing arrangements. However; it is 

very difficult to incorporate these elements into a burden-sharing 

proposal because the majority of the suggested criteria cannot be 

controlled externally. For example; a state may be more willing to 

contribute to a burden-sharing scheme because it has links with the 

displaced community, but this link cannot be established artificially. 

Similarly, when a powerful state leads the burden-sharing process, 

participation rate may increase, but it is not possible to make sure a 

powerful state such as the US is part of the burden-sharing process. 

Many of these criteria cannot be integrated into a burden-sharing 

proposal. Recognising this difficulty, I conclude that it is not feasible 

to make a universal burden-sharing proposal that would apply in every 

mass influx situation. Two major proposals on burden-sharing which 

                                                             
152
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belong to Hathaway and Neve, and Schuck have never been 

implemented in practice, seeming to prove this point. Moreover, the 

two proposals have received severe criticisms with respect to their 

conformity with international law and human rights, feasibility and 

political viability.
156

  

These proposals are not the only failed attempts to formalize 

burden-sharing. The German presidency in 1994 proposed a burden 

sharing scheme which foresaw distribution of refugees among 

European States according to three criteria: population, size of country 

and Gross Domestic Product (GDP).
157

 Although the proposal was 

welcomed by a few States which were also overwhelmed by the 

Bosnian influx, most states, including the UK, rejected this proposal 

since they were less affected by the influx.
158

 Yet, as Part III 

illustrated, when the necessity arose European States willingly 

introduced the evacuation programmes and shared the burden of the 

Kosovar mass influx. The burden-sharing practices throughout the 

Kosovo refugee crisis and the CPA suggest that states prefer adhoc 

burden-sharing arrangements rather than formalized regimes. 

According to Noll, an adhoc burden-sharing allows member states to 

carry out case by case negotiations and this leaves room for situation 

adapted behaviour which increases the odds for cooperation.
159

 

Similarly, Suhrke links the success of burden-sharing to informal 

responsibility sharing.
160 
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An adhoc burden-sharing mechanism suggests a more 

flexible and practical alternative, allowing the states themselves to 

decide on the burden-sharing measures that they actually wish to 

implement. Such a mechanism also allows states to decide on their 

own contribution to the burden-sharing by endorsing a system based 

on voluntariness. In the light of this, it is affirmed here that adhoc 

burden-sharing arrangements rather than formalized regimes might be 

preferable. Thus, viable responses to future mass influx situations 

should include adhoc burden-sharing arrangements based on 

voluntariness.  

 

V CONCLUSION  

 

The recent refugee crisis in the Mediterranean demonstrated 

that individual state responses without any collective action are 

usually inadequate to cope with mass influx situations. This article 

argued that a response to mass influx situations which incorporates an 

equitable burden-sharing mechanism contributes to the willingness of 

states to admit persons seeking refuge, increases level of the 

protection afforded to the persons seeking refuge in the host states and 

enables effective and equitable distribution of the asylum burden.  

Despite this significance, the 1951 Refugee Convention or any other 

international legal instrument does not oblige states to share the 

asylum related burden of another state in mass influx situations. In the 

light of the absence of such a legal framework, this article examined 

the factors that affect decision of states to participate to the burden 

sharing schemes in mass influx situations.  

Through a review of literature on burden sharing and an 

analysis of state practice on burden sharing during the Kosovar and 
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Vietnamese influxes, this article concluded that there is not one clear 

answer to the question what motivates states to participate to the 

burden-sharing schemes that would apply in all mass influx situations: 

mainly because the political, humanitarian, economic and legal issues 

surrounding mass influx situations are different in each case. Despite 

this however, a state may more likely to participate to the burden-

sharing schemes, if this participation and cooperation serves its 

political, financial and other interests or if the state is engaged in 

military activity related to the armed conflict that triggered the flight. 

States might also be willing to share the burden in mass influx 

situations if there are clear humanitarian and moral reasons to protect 

the displaced groups or there is a strong public opinion to act this way. 

Similarly, historical, ethnic, cultural, linguistic and religious ties with 

the displaced community and involvement of a powerful state in such 

a burden sharing affect the willingness of states to share the burden in 

refugee emergencies. Having said that, in every mass influx situation, 

the variables which affect the decision of states in terms of whether to 

participate in the burden-sharing are different. It is also extremely 

difficult to control these variables and incorporate them into a legally 

binding formalized burden-sharing regime. Taking into account this 

difficulty, the absence of motivation for states to be part of such 

regimes in the past and recognising the benefits of adhoc consultations 

between states while introducing burden-sharing arrangements, this 

article concluded that an adhoc burden-sharing mechanism, instead of 

a legally binding formalized burden-sharing regime is preferable. 
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ÖZET 

Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun emredici 

kuralları gereğince kuvvet kullanma ve kullanma tehdidinde 

bulunma yasaktır. Ancak bu yasağa rağmen uluslararası hukuka 

aykırı fiiller ve bunlara karşı zorlama yollarına başvurulduğu da bir 

gerçektir. Uluslararası hukukta misilleme, müdahale ve zararla 

karşılık savaşa varmayan zorlama yolları olarak sayılmaktadır. Bu 

yollardan biri olan zararla karşılık yolu, kapsamındaki fiillerin genel 

olarak kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidi içerdiğinden 

dolayı uluslararası hukuka aykırılığı tartışma konusudur. Bu 

çalışmada zararla karşılık zorlama yolunun kapsamı, başvurma 

şartları ve sınırları, teori ve uygulama açısından incelenecektir.   
 

Anahtar Kelimeler: Zararla karşılık, misilleme, 

uluslararası hukuk. 

                                                
1 Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi 
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REPRISAL AS A ONE WAY OF COERCION AND 

SOME APPLICATIONS 

 

 

 

ABSTRACT   

According to the United Nations Charter and international 

mandatory rules, use of power and threat of use of power are 

prohibited. However, despite this prohibition, it is fact that acts 

contrary to international law and is also recourse to force against 

them. Reprisal, retortion and intervention are countermeasures in 

international law.  As one of countermeasures reprisal contains use 

of force and threat of use of force. Because it is controversial one 

way of coercion. It shall be examined, the scope of the reprisal,  

conditions and limitations of application, in terms of theory and 

practice.  

 

Key Words: Reprisal, retorsion, international law 
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I-GĠRĠġ  

 

Uluslararası hukuk süjelerinin haklı veya haksız bir Ģekilde 

diğer bir süjeye karĢı zorlama yollarına baĢvurduğu bir gerçektir. 

Bilindiği gibi uluslararası hukukta zorlama yolları, savaĢ (forcible 

measures) ve savaĢa varmayan zorlamalar (non-forcible measures) 

Ģeklinde ikiye ayrılmaktadır
3
. Misilleme, zararla karĢılık, ekonomik 

zorlama ve yaptırımlar, kesin bir ayırım olmamakla birlikte karşı 

önlemler kapsamında savaĢa varmayan zorlama yolları olarak 

sayılmaktadır
4
. Ancak zararla karşılık zorlama yolu, aslında savaĢa 

varmayan zorlama yolu olarak sayılmasına rağmen kapsamındaki 

fiillerin büyük bir kısmı kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma 

tehdidinde bulunma içerdiğinden, kuvvet kullanma yasağına 

aykırılığı konusunda özellikle önem taĢımaktadır.  

BirleĢmiĢ Milletler ġartı, uluslararası barıĢ ve güvenliğin 

korunmasını görevini genel olarak Güvenlik Konseyi‟ne havale 

etmiĢtir. Ancak Konsey‟in karar alma usulü bugün uluslararası 

hukuka aykırı fiile maruz kalan devletleri genellikle kaderleriyle baĢ 

baĢa bırakmaktadır. Bu bağlamda devletler tarafından, savaĢa 

                                                
3 MERAY, Seha L., Uluslararası Hukuk ve Örgütler, Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Yayınları, Gözden GeçirilmiĢ 2. Baskı, Ankara, 1979, s.232. 
4 WHITE, Nigel / ABASS, Ademola, “Countermeasures and Sanctions”, 

International Law, (Ed: Malcolm D. Evans), Oxford University Press, 2013, s.537-

562. 
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varmayan zorlama yollarına bireysel olarak baĢvurulup 

baĢvurulamayacağı konusu daha da önem kazanmıĢtır. 

Uluslararası hukukun niteliği gereği uluslararası hukuk 

süjeleri ve özellikle devletler, ulusal çıkarlarını korumak için 

yaptıkları iĢlem veya fiillere hukuki gerekçeler oluĢturma çabası 

içine girmektedir. Bu kapsamda mesela bir devlet, yaptığı fiil veya 

iĢlemin evrensel hukuka veya pozitif hukuk kurallarına uygun 

olduğunu iddia etmektedir. Bu fiil veya iĢleme muhatap olan devlet 

ise genellikle bunun aksini söyleyerek söz konusu bu fiilin 

uluslararası hukuka aykırı
5
 olduğunu ve bu fiile karĢı kendi yaptığı, 

karĢı fiil veya iĢlemin hukuka uygun olduğunu savunmaktadır. Bu 

bağlamda, bir fiil veya iĢleme muhatap devletin karĢı fiil veya 

iĢleminin misilleme, zararla karĢılık veya meĢru müdafaa 

kapsamında olup olmadığı uluslararası hukukta tartıĢma konusu 

olmaktadır. Bu tartıĢma, bazen devletlerin kendi aralarında anlaĢması 

veya yargı/hakemlik kararı sonuçlanmakta, bazen de kuvvet 

kullanımı gibi daha baĢka önlemlerin kullanılması ile uluslararası 

hukukun gündeminde kalmaya devam etmektedir. Zararla karĢılık 

                                                
5 Uluslararası hukuka aykırı fiilin hangi Ģartlarda sorumluluk doğurduğu ile ilgili 

geniĢ bilgi ve değerlendirmeler için Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından 

hazırlanan Taslak metne bakınız: Draft articles on Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts with Commentaries,  (A/56/10), In Yearbook of the 

International Law Commission, 2001, (özellikle s.72 vd.) 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf 

(EriĢim tarihi:31.12.2015) 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf


SavaĢa Varmayan Zorlama Yolu Olarak Zararla KarĢılık ve Bazı Uygulamalar 

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.2, Yıl 2015 115 

 

zorlama yolu da bu tartıĢmalı önlemlerden birisi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

ĠĢbu çalıĢmanın esas konusu, savaĢa varmayan bir zorlama 

yolu
6
 olarak zararla karĢılık ve bu yolun günümüzde 

uygulanabilirliğidir. Bu kapsamda zararla karĢılık kavramı, 

baĢvurma Ģartları, sınırları, benzer kavramlarla karĢılaĢtırılması, 

uygulama örnekleri ve son olarak da bu yola devletler tarafından 

bireysel olarak baĢvurabilmesinin uluslararası hukuka uygun olup 

olmadığı konuları üzerinde durulacaktır.  

 

II-KAVRAM 

 

Uluslararası hukuka saygıyı sağlamak amacıyla baĢvurulan 

ve uluslararası hukuka uymayı sağlamaya ya da riayet edilmemesini 

cezalandırmaya yönelik önlemler zorlama yolları olarak 

nitelendirilmektedir
7
. SavaĢa varmayan zorlama yolları ise, 

misilleme, müdahale ve zararla karĢılık olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır. Ekonomik zorlama ve yaptırımlar genellikle 

                                                
6 SavaĢa varmayan zorlama yolları hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: 

KORKMAZ, Zehra, Uluslararası Hukukta SavaĢa Varmayan Zorlama Yolları, 

(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku  Anabilim Dalı, Isparta, 2014.  
7 ALLAND, Denis, “The Definition of Countermeasures” The Law of 

International Responsibility, (Edited by James Crawford, Alain Pellet, and Simon 

Olleson), Oxford: Oxford University Press, 2010, s.1127–1136; WHITE, / 

ABASS, s.543. 
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ekonomik içerikli misilleme veya zararla karĢılık içinde ele 

alınmaktadır. 

Misilleme ve zararla karşılık önceleri herhangi bir ayrım 

yapılmaksızın mukabele-i bilmisil kavramı içerisinde 

değerlendirilmekteyken, günümüzde misilleme ve zararla karĢılık 

kavramları ayrı ayrı ele alınmaktadır
8
. Zararla karşılık kavramını 

daha net ortaya koymak için benzer kavramlardan ayırt etmek 

gerekmektedir. Burada diğer savaĢa varmayan zorlama yollarının 

ayrıntılı izahına gidilmeyecek, sadece zararla karĢılık kavramı ile bu 

kavramın benzer kavramlardan farklı yönleri üzerinde durulacaktır.  

Zararla karşılık, bir devletin diğer bir devlete karĢı 

uluslararası hukuka aykırı olarak iĢlediği haksız fiiline karĢı, bu fiile 

maruz kalan devletin yine uluslararası hukuka aykırı bir fiil ile 

haksız fiili yapan devlete cevap vermesi olarak tanımlanmaktadır
9
. 

Bir baĢka yönüyle zararla karĢılığı ise Ģöyle tanımlamak 

                                                
8 BERKĠ, ġakir, Devletler Umumi Hukuku, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1968, 

s.114; PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, C.3, Turhan Kitabevi, 
Gözden GeçirilmiĢ 4. Baskı, Ankara, 2005, s.205. 
9 LE FUR, Louis, Devletler Umumî Hukuku, (Çeviren: ġinasi Z. Devrin), Ġstanbul 

Üniversitesi Devletler Hukuku Enstitüsü, Ankara, 1943, s.472; MERAY, Seha L., 

Devletler Hukukuna Giriş, C.2, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Yayınları, Gözden geçirilmiĢ 4. Bası, Ankara, 1975, s.414; LÜTEM, Ġlhan, 

Devletler Hukuku Dersleri (Yetkiler-Alanlar-Yetkilerin Kullanılması-Barış ve 

Güvenliğin Sağlanması), C.2, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 

Ġstanbul, 1956, s.659-660; ALSAN, Zeki Mesud, Yeni Devletler Hukuku 

(Milletlerarası Camianın Düzenlenmesi), C.2, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayınları, Ankara, 1951, s.374. 
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mümkündür: “Zararla mukabele tedbirleri bir devlet tarafından 

diğer bir devletin Devletler Hukuku kaidelerine aykırı olmakla 

beraber ikinci devleti hukuka hürmete icbar gayesini güden zorlama 

tedbirleridir”.
10

 Zararla karĢılıkta amaç, uluslararası hukuk 

açısından haksız fiil iĢleyen devleti uluslararası hukuka uygun 

davranmaya sevk etmektir
11

. 

Günümüzde zararla karĢılık, uluslararası hukuk süjelerinden 

birinin diğerine karĢı yapmıĢ olduğu haksız fiil sonucunda 

baĢvurduğu, bütün savaĢa varmayan zorlama yollarını ifade etmek 

için kullanılan bir kavram haline dönüĢmüĢtür
12

. Zararla karĢılık 

önlemine devletler veya uluslararası örgütler tarafından hem barıĢ ve 

hem de savaĢ zamanlarında baĢvurulabilmektedir. Zararla karĢılık, 

                                                
10 LÜTEM, C.2, s.660. 
11 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.414.; Zararla karĢılık fiilleri, silahlı 

kuvvetler, savaĢ gemileri, idarî memurlar veya devletlerin özel emri ile 

gerçekleĢtirilebilmektedir. Bu fiillerin ilk çağlarda, özel kiĢiler aracılığıyla da 

yapıldığı görülmektedir. Örneğin, ilk çağlarda Atina‟da, bir Atinalının yakınlarının 

yabancı bir memlekette öldürülmesi halinde, olayın vuku bulduğu devlet failleri 

cezalandırmaktan kaçındığı takdirde, bu Ģahsın, üç kiĢiyi yargılanmaları için 
Atina‟ya getirme hakkı bulunduğundan söz edilmektedir. Yine Orta çağda, 

devletlerin, yabancı bir devletin ya da o devlete mensup olanların kendi tebaalarına 

karĢı iĢlemiĢ oldukları haksız ve tazmin edilmemiĢ fiillerine karĢılık belgeler veya 

mektuplar verdiğinden söz edilmektedir. Bu vesika ya da mektupların, haksız fiile 

uğrayan ve zararını tazmin edemeyen kiĢiye, zararını gidermek üzere faaliyetlere 

giriĢme izni veren bir nevi ruhsat niteliği taĢıdığı görülmektedir. Sonrasında ise, 

bireylerin kendi kendilerine hak alma durumunun son bulduğu ve on sekizinci 

yüzyıl sonuna gelindiğinde bu anlayıĢın tamamen terkedildiği belirtilmektedir. 

Bakınız: LÜTEM, C.2, s.662.  
12 MERAY, C.2, s.415. 
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bir iĢlem, fiil veya davranıĢ (müspet) olabileceği gibi pasif (menfi) 

bir hareketle de olabilmektedir. Müspet zararla karĢılık, haksız fiil 

yapan devletin mallarına el koyma Ģeklinde gerçekleĢebilirken, 

menfi zararla karĢılık, haksız fiil iĢleyen devlete karĢı verilen 

taahhütlerin ifasından kaçınma Ģeklinde ortaya çıkabilmektedir. Her 

iki zararla karĢılık türünde de amaç, haksız fiil yapan devlete zarar 

vermektir
13

. 

Ġlk etapta, zararla karĢılık ve misilleme yolları birbiriyle 

benzer gibi görünse de, misilleme ve zararla karĢılığı birbirinden 

ayıran temel nokta Ģu Ģekilde izah edilmektedir: Zararla karĢılıkta 

her iki devletin fiili de uluslararası hukuka aykırı olduğu halde, 

zararla karĢılık yoluna baĢvuran devletin fiili, diğer devletin haksız 

fiili sebebiyle meĢruluk kazanmaktadır
14

. Yani zararla karĢılıkta, 

uluslararası hukuka aykırı fiile, yine, uluslararası hukuka aykırı bir 

fiil ile karĢılık verme durumu söz konusudur. Oysa misillemede her 

iki devletin fiili de, uluslararası hukuka uygun ya da ilk devletin fiili 

uluslararası hukuka aykırı bir fiil olsa bile, misilleme fiilini yapan 

devletin fiili uluslararası hukuka uygun, ancak dostça sayılmayan fiil 

                                                
13 ALSAN, Yeni Devletler Hukuku, C.2, s.374, LE FUR, s.472, SEVĠĞ, Muammer 

RaĢit, Özel Devletler Umumî Hukuku, GeniĢletilmiĢ ve Yeniden Gözden 

GeçirilmiĢ 2. Baskı, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 1958, s.211; 

ALSAN, Zeki Mesud, Devletler Hukuku Dersleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Yayınları, Ankara, 1947, s.562. 
14 KELSEN, Hans, Principles of International Law, The Lawbook Exchange, Ltd., 

Clark, New Jersey, 2003, s.23. Bakınız: https://books.google.com.tr (EriĢim 

tarihi:31.12.2015).; WHITE, / ABASS, s.543-544.  

https://books.google.com.tr/
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olmaktadır
15

. Bu kapsamda diplomatik iliĢkilerin kesilmesi, ticaret 

ve yatırımların azaltılması veya sürdürülmemesi, ekonomik 

yardımların kesilmesi, diğer devletin vatandaĢlarının sınır dıĢı 

edilmesi, söz konusu devletten ithal edilen mallar için ağır mali 

yükümlülükler öngörülmesi, sıkı pasaport düzenlemeleri misilleme 

örnekleri olarak sayılmaktadır
16

 Ancak uygulamada hangi iĢlem, 

karar ve uygulamaların, misilleme veya zararla karĢılık kapsamına 

dahil olduğu konusunda farklı görüĢler olabilmektedir. Mesela diğer 

devletin vatandaĢlarının sınır dıĢı edilmesi bir açıdan misilleme 

sayılsa da pek çok yönden zararla karĢılık önlemi sayılabilir.     

Zararla karĢılık ile meşru müdafaa arasında da fark vardır. 

Zararla karĢılık yoluna, her tülü çıkar ihlali halinde 

baĢvurulabilirken,  meĢru müdafaaya, haksız bir saldırı
17

 söz konusu 

olduğunda baĢvurulabilmektedir. Zararla karĢılığın, bir nevi meĢru 

müdafaanın daraltılmıĢ hali olduğu ifade edilmektedir. Kural olarak 

                                                
15 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.414. 
16 WHITE, / ABASS, s.544.  
17 Bu hususta, doktrinde, hakkın kötüye kullanımının önüne geçmek amacıyla, 
meĢru müdafaa hakkının kullanılabilmesi için sadece silahlı saldırının mevcut 

olması gerektiğini öne sürenler vardır. Buna karĢılık meĢru müdafaa hakkının,  

yalnız silahlı saldırılara karĢı değil, baĢka güç kullanımlarına karĢı da makul 

ölçüde önlemler alınmasını içerdiği, aksine bir yorumun BM ġartı‟nı anlamsız hale 

getireceğini savunanlar da bulunmaktadır. Kanaatimizce saldırı fiilini sadece 

silahlı saldırı olarak değil, diğer güç kullanma biçimlerini de içine alacak Ģekilde 

biraz daha geniĢ yorumlamak gerekmektedir. Ancak, silahlı saldırı haricindeki 

kuvvet kullanımları söz konusu olduğunda, bu kuvvet kullanımına karĢı kuvvet 

kullanımı dıĢında baĢka bir Ģekilde meĢru müdafaada bulunulması gerekmektedir. 

Aksi bir düĢünce, meĢru müdafaa fiilini amacından oldukça uzaklaĢtırabilir. 
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zararla karĢılık yoluna baĢvuran devletin fiillerinin, kuvvet kullanma 

veya kuvvet kullanma tehdidi içermemesi gerekirken, meĢru 

müdafaada kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidi asıldır. 

Zararla karĢılıkta amaç diğer devleti cezalandırmak iken, meĢru 

müdafaada asıl amaç savunmadır. Zararla karĢılıkta, fiiller arasında 

zaman açısından yakınlık aranmazken, meĢru müdafaada zaman 

bakımından yakınlık göz önünde bulundurulmaktadır. Yine, zararla 

karĢılık yoluna baĢvurulabilmesi için zarar gören devletin zarar 

düzeltme talebinin kabul edilmemesi gerekirken, meĢru müdafaa için 

böyle bir Ģart aranmamaktadır
18

. 
 

III-ZARARLA KARġILIK ġARTLARI  

 

1-Nauliaa Olayı  

Uluslararası hukukta savaĢa varmayan bir zorlama yolu 

olarak zararla karĢılık fiilinin Ģartları Nauliaa Olayı ile açıkça ifade 

edilmiĢtir. Almanya ile Portekiz arasında yaĢanan olay ile ilgili 

olarak hakemliğe baĢvurulmuĢtur. Söz konusu uyuĢmazlık ile ilgili 

hakem kararında zararla karĢılığın Ģartları belirtilmiĢtir
19

.  

                                                
18 WHITE, / ABASS, s.537-539; DOĞAN, Ġlyas, Devletler Hukuku, Astana 

Yayınları, GeniĢletilmiĢ ve 2. Baskı, Ankara, 2013, s.166, TAġDEMĠR, Fatma, 

Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, Usak 

Yayınları 10, Uluslararası Hukuk Serisi 3, 1.Baskı, Ankara, 2006, s.118. 
19 MITCHEL, Andrew D., “Does One Illegality Merit Another? The Law of 

Belligerent Reprisals in International Law”, Military Law Review, Vol:170, 2001, 

s.155-177.   
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Hakemlik yargılamasına konu olay özetle Ģu Ģekildedir: 

1914 yılı Ekim ayında, Portekiz, I. Dünya Savaşında henüz tarafsız 

iken, Alman asker ve subaylarından bir heyet Almanya’nın Güney-

batı Afrika sömürgesi sınırını aşarak Angola, Portekiz sömürgesine 

girmişler ve Alman sömürgesine yiyecek ithali meselesi ile ilgili 

müzakerelerde bulunmuşlardı. Alman tercümanın tercümede 

karşılaştığı güçlükler dolayısı ile iki taraf arasında anlaşmazlık 

çıkmış ve bir Portekiz subayı Almanlardan birinin atının eğerini 

sarsması üzerine Alman’dan darbe yemiştir. Bir başka Alman 

subayının tabancasını çekmesi üzerine ise Portekiz subayı 

adamlarına ateş etmelerini emretmiştir. Alman memuru ve iki subay 

ölmüş, tercüman ile bir Alman askeri Portekiz makamları ile irtibat 

sağlamamakla beraber Alman kuvvetleri zararla mukabele önlemi 

olmak üzere Angola’daki bazı mevki ve karakollara saldırmışlardır. 

Portekiz sonradan Almanya’ya karşı savaş açmıştır. Savaştan sonra 

söz konusu bu uyuşmazlığı çözmek için üç İsviçre hukukçusundan 

oluşan hakem heyeti oluşturulmuştur. Heyet, 31 Temmuz 1928 de 

karar vermiştir.  

Olayla ilgili hakemlik yargılamasında Almanya, hareketinin 

zararla mukabele çerçevesini aĢmadığını ve haklı olduğunu ileri 

sürmüĢtür. Mahkeme, Nauliaa mevkiinde Almanların ölmesi 

hadisesinin gerek sivil gerekse askerî Alman veya Portekiz 

makamlarına izafe edilebilecek devletler hukukuna aykırı hareketler 

sonucunda vuku bulmamıĢ olduğunu tamamen arızî bulunduğunu, 
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anlaĢmazlıklardan ve Alman memurunun biraz (küstahça) hareket 

etmiĢ olmasından meydana geldiğini belirtmiĢtir. Hakem heyetinin 

olay ve zararla karĢılık hakkındaki görüĢü Ģu Ģekildedir:  

Zararla karşılık, zarara uğramış devletin sonuçsuz kalmış 

bir talep sonunda, ihlâlde bulunmuş devletin, devletler hukukuna 

aykırı fiiline cevap teşkil eden bir hareketidir. Bunun neticesinde iki 

devlet arasındaki ilişkilerde devletler hukuku kaidelerine riayet 

geçici olarak kesilir. Zararla karşılık önlemleri insaniyet ve iyi niyet 

esasları ile sınırlandırılmıştır. (Bu nedenle) Devletler Hukukuna 

aykırı bir fiilin mevcudiyeti olmadığı takdirde haklı gösterilemez. 

Amaçları ihlâlde bulunan devleti tazmine zorlamak veya yeni 

suçların işlenmesini önleyerek meşruiyete dönüşü temindir. 

Zararla karşılıkta bulunmanın (Sine Qua non) şartı 

Devletler Hukukuna aykırı bir fiilin varlığıdır. Alman temsilcisinin 

de kabul ettiği bu şartın adem-i mevcudiyeti (yokluğu)  Alman 

hükûmetinin müdafaa kapsamında öne sürdüklerini bertaraf etmeğe 

kâfidir. Kaldı ki Almanları haklı çıkarmak için şu hususların da 

mevcudiyeti gerekir. Zararla karşılık ancak neticesiz kalmış bir 

talepten sonra vuku bulduğu takdirde meşrudur. Kuvvet 

kullanılmasını, zaruret hali bulunması haklı kılabilir. (…) 

Zararla karşılık ile ihlâl arasında bir nispet (orantı) mevcut 

olması gerektiği de Alman cevabında kabul edilmektedir. Devletler 

Hukukunun zararla mukabelenin, ihlâl ile mütenasiben (orantılı) 

ölçülmesi gerektiği hususunu şart koşmadığı kabul edilse dahi 
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kendilerine vücut vermiş fiil ile aralarında büyük nispetsizlik 

(orantısızlık) bulunan zararla mukabele önlemlerinin aşırı ve 

dolayısıyla haksız sayılacaklarına şüphe yoktur. Bu mesele ile onu 

takip eden (…) zararla mukabele fiili arasında açık bir nisbetsizlik 

(orantısızlık) mevcuttur.  

Hakem heyeti 1914 Ekim, Kasım, Aralık aylarında Alman 

saldırılarının, Nauliaa olayı veya Portekiz makamlarının sonraki 

fiilleri ile meĢru gösterilemeyeceği sonucuna varmıĢ ve Almanya‟yı 

tazminat ödemeye mahkûm etmiĢlerdir.”
20

 ġu halde bir fiilin 

uluslararası hukuka göre zararla karĢılık olarak sayılabilmesi için, 

belirli bazı Ģartları taĢıması gerekmektedir. Bu Ģartlar kümülatiftir, 

yani Ģartlardan birinin eksik olması halinde meĢru bir zararla karĢılık 

fiilinden bahsetmek mümkün olmayacak ve bu fiili iĢleyen devletin 

fiili, haksız fiil olarak kabul edilip uluslararası sorumluluk yoluna 

gidilebilecektir.  

 

2-Zararla KarĢılık Ġlke ve ġartları 

SavaĢa varmayan bir zorlama yolu olarak zararla karĢılık 

önlemine baĢvurabilmek için, bu önlemin bazı temel ilkeler 

çerçevesinde belirli Ģartları taĢıması gerekmektedir. Öncelikle 

baĢvurulan önlemin sınırlandırılması gerekmektedir. Ġkinci olarak 

önlemin ihlale cevap niteliği taĢıması ve sadece zarar gören devlet 

adına baĢvurulması lazımdır. Üçüncü ilke, bu önleme baĢvurmanın 

                                                
20 LÜTEM, C.2, s.664-665. 
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uluslararası hukuk tarafından kabul edilebilir olmasıdır. Dördüncüsü, 

karĢı önlemin amacının devletin mağduriyetini telafiye yönelik 

olması gerekir. BeĢinci ilke, önlem ile hukuka aykırı fiil arasındaki 

orantılılıktır
21

. 

Uluslararası alanda devletlerin zararla karşılık kapsamında 

olduğunu iddia ederek gerçekleĢtirdiği fiillerin sayısının artması 

üzerine Uluslararası Hukuk Enstitüsü tarafından, 1934 Paris 

Toplantısı‟nda zararla karşılık fiilinin Ģartları
22

 Ģu Ģekilde 

belirlenmiĢtir:  

1-Haksız fiil iĢleyen devletten, söz konusu fiile son 

verilmesinin ya da fiilin düzeltilmesinin talep edilmesi, 

2-Zararla karĢılık fiilinin, ilk haksız fiil iĢleyen devletin fiili 

ile orantılı ve ölçülü olması, 

3-Zararla karĢılık yoluna, yalnızca haksız fiil iĢleyen devlete 

karĢı baĢvurulması, 

4-Ġnsanlık yasalarına ve kamu vicdanına aykırı ter türlü 

tedbirden kaçınılması, 

5-Zararla karĢılıkta, baĢlangıçtaki amacın muhafaza 

edilmesi, bu amaçtan sapılmaması, 

                                                
21 CRAWFORD, James, “Counter-measures as Interim Measures”, EJIL, Vol:5, 

1994, s.65-76. Ayrıca baĢvurulan karĢı önlemin ahlakiliği hakkında bakınız: 

BURTON, M. Leiser , "The Morality of Reprisals," Ethics, Vol:85, Number:2, 

Jan-1975, s.159-163.   
22 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.415, (Dipnot, 20).  
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6-Zararla karĢılıkta güdülen amaca ulaĢılır ulaĢılmaz söz 

konusu fiile son verilmesi. 

Bütün bu Ģartlarla birlikte uluslararası hukuka aykırı bir fiile 

maruz kalan bir devletin zararla karĢılık kapsamında bulunurken 

baĢvurduğu karĢı önlemin amaç ve sınırlarının belirlenmesi gerekir. 

Aksi takdirde karĢı önlem yoluna baĢvuran devletin sorumluluğuna 

gidilebilecektir. Bu husus, Devletlerin Haksız Fiilden 

Sorumluluğuna Dair Taslak metnin 49.maddesinde açıkça 

düzenlenmiĢtir
23

. Uluslararası Hukuk Enstitüsü‟ne göre bir fiilin 

uluslararası hukuka göre zararla karşılık olarak sayılabilmesi için 

sayılan bu Ģartlar hakkında Ģunları söylemek mümkündür:  

 

a-Zararla karĢılık fiilinin muhatabı devletin uluslararası 

hukuka aykırı bir fiilinin bulunması gerekir. 

Zararla karĢılık yoluna baĢvurulabilmesi için ilk Ģart, zararla 

karĢılık fiilinin muhatabı devlet tarafından iĢlenmiĢ uluslararası 

hukuka aykırı bir fiilin bulunması gerektiğidir. Hukuka aykırı fiil 

aynı zamanda sorumluluk sebebi olup devletin organları tarafından 

iĢlenmesi gerekir
24

. Uluslararası hukuka aykırı bir fiil iĢlenmemiĢse, 

                                                
23 CRAWFORD, James, Materials on the Responsibility of States for International 

Wrongful Acts (=Wrongful Acts), United Nations Legislative Series, New York, 

2012, s.309. 
24 MITCHEL, s.159.; BirleĢmiĢ Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu 

tarafından hazırlanan Devletlerin Haksız Fiilden Sorumluluğuna Dair Taslak‟ta bu 

husus düzenlenmiĢtir. Bakınız: CRAWFORD, Wrongful Acts s.7.   
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devletlerin zararla karĢılık yoluna baĢvurma hakkı yoktur. Bu halde 

zorlama yoluna baĢvuran devletin uluslararası sorumluluğunun
25

 

doğacağı kabul edilmektedir
26

. Mesela andlaĢma hükümlerine aykırı 

davranma, bir ülkenin Ģeref ve haysiyetinin ihlali, bir ülkeye saldırı 

yapılması gibi haller haksız fiil örnekleri arasında zikredilmektedir
27

. 

 

b-Haksız fiile uğrayan devletin, zarar düzeltme talebinin 

diğer devlet tarafından kabul edilmemiĢ olması gerekir. 

Uluslararası hukuka aykırı bir fiile maruz kalan devletin, 

diğer devletten zarar düzeltme talebinde bulunmuĢ olması ve bu 

                                                
25 Uluslararası sorumluluk, uluslararası hukuk süjelerince uluslararası örf ve adet 

kurallarına veya uluslararası antlaĢmadan doğan yükümlülüklere aykırılık durumu 

söz konusu olduğunda bu fiili yapan süjenin sorumluluğunun doğması olarak 

tanımlanmaktadır. Uluslararası sorumluluk yoluna gidilebilmesi için; bir 

uluslararası hukuk kuralının ihlali, zarar ve söz konusu zarar ile uluslararası hukuk 

süjesinin fiili arasında illiyet bağı bulunması gerekmekte olup, fiilin kusurlu ya da 

kusursuz olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: 

ERKĠNER, Hakkı Hakan, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası 

Sorumluluğu, XII Levha Yayıncılık, 1. Baskı, Ġstanbul, 2010; DOĞAN, Ġlyas, 
Devletler Hukuku, Astana Yayıncılık, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Ankara, 2013, s.339-

352; ÜNAL, ġeref, Uluslararası Hukuk, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005, s.295-

311. 
26 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.415,; Ayrıca karĢı önlemelere baĢvuran 

devletin bazı yükümlülükleri devam etmektedir. Devletlerin Haksız Fiilden 

Sorumluluğuna Dair Taslak metnin 50.maddesinde, karĢı önleme baĢvuran 

devletin, temel insan haklarından, insancıl hukuktan ve uluslararası hukukun genel 

ilkelerinden doğan yükümlülüklerini etkilemeyeceği belirtilmektedir. Bakınız: 

CRAWFORD, Wrongful Acts, s.316.     
27 LÜTEM, C.2, s.660. 
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talebin diğer devlet tarafından kabul edilmemiĢ olması, zararla 

karĢılık yoluna baĢvurabilmek için aranan Ģartlardan birisidir
28

. Eğer 

uluslararası hukuka aykırı fiil baĢka bir devletin özel kiĢisine karĢı 

yapılmıĢsa bu durumda doktrinde kabul edilen görüĢ, özel kiĢinin 

devletinin zararla karĢılık yoluna baĢvurmadan önce, bu fiilden zarar 

gören kiĢilerin, zarar veren devletin iç hukuk yollarını tüketmesi 

gerektiğidir
29

. Her iki halde de düzeltme taleplerinin diğer devletçe 

kabul edilmemesi, yerine getirilmemesi, hareketsiz kalması, 

düzeltme talebine cevap verilmesine rağmen doyurucu bir sonuç 

alınamaması, etkili bir yargı mekanizmasının iĢletilememesi zararla 

karĢılık yolunu meĢru hale getirecektir
30

. 

Konu ile ilgili klasik örneği burada belirtmek gerekir: 

1870’de isyan halinde bulunan bir topluluk, Yunan asker ve 

jandarmalarının da yardımı ile Cebel-i Tarık doğumlu ve Atina’da 

ikamet eden Don Pacifico adlı şahsın evine girmiş ve yağma 

etmişlerdir. Don Pacifico, Yunan mahkemelerinde hakkını aramamış 

olmasına rağmen İngiltere hükûmeti Yunanistan’dan tazminat 

talebinde bulunmuştur. Yunanistan, İngiltere’nin taleplerini 

reddetmiş ve Don Pacifico’nun önce Yunan mahkemelerine 

müracaatı gerektiğini ileri sürmüştür. İngiltere tazminat konusunda 

ısrar etmiş ve 1870 yılında Yunan limanlarını bloküs’e tâbi tutarak 

                                                
28 MITCHEL, s.161.;  CRAWFORD, Wrongful Acts, s.329.; MERAY, Devletler 

Hukuku, C.2, s.416. 
29 PAZARCI, C.3, 207. 
30 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.416. 
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gemilerine el konulması emrini vermiştir. Uyuşmazlık Yunanistan’ın 

Don Pacifico’ya tazminat ödemesi ile çözülmüştür
31

. 

Söz konusu olay neticesinde Ġngiltere‟nin baĢvurduğu 

zararla karĢılık önlemi, doktrinde büyük bir çoğunluk tarafından 

kabul edilen bir yöntem olmamıĢtır ve çoğunluk Yunan 

Mahkemeleri‟nden gelecek hükmün beklenilmesi gerektiğini ve bu 

hükmün olumsuz olması halinde Yunan Hükümeti‟nden talepte 

bulunulması gerektiğini belirtmiĢtir
32

.  

 

c-Zararla karĢılık fiili ile ilk haksız fiilin orantılı olması 

gerekir. Zararla karĢılık yoluna baĢvurulabilmesi için bir diğer 

Ģart, zararla karĢılık yoluna baĢvuracak devlet tarafından iĢlenen 

fiilin, diğer devlet tarafından iĢlenen uluslararası hukuka aykırı fiil 

ile orantılı olması gerektiğidir
33

. Ancak söz konusu orantılılıktan 

kasıt aynı fiillerle ve aynı Ģekilde karĢılık verilmesi gerektiği 

değildir
34

. Yine, doktrinde zararla karĢılık hakkını kötüye kullanarak 

orantılılığı aĢan devletlere karĢı uluslararası hukuka aykırı fiili ilk 

iĢleyen devletin, orantılılığı aĢan zararla karĢılık fiiline karĢı da 

                                                
31 LÜTEM, C.2, s.661-662. 
32 LÜTEM, C.2, s.662. 
33 MITCHEL, s.160.; CRAWFORD, Wrongful Acts, s.324.; PAZARCI, 

Uluslararası Hukuk, s.432. 
34 BOZKURT, Enver / KÜTÜKÇÜ, M. Akif / POYRAZ, Yasin, Devletler 

Hukuku, Yetkin Yayınları, GeniĢletilmiĢ 6. Baskı, Ankara, 2015, s.276. 
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zararla karĢılıkta bulunabileceği kabul edilmektedir
35

. Ayrıca zararla 

karĢılıkta, baĢlangıçtaki amacın muhafaza edilmesi, bu amaçtan 

sapılmaması ve takip edilen amaca ulaĢılınca karĢı önleme son 

verilmesi gerekir. Aksi takdirde zararla karĢılık önlemine baĢvuran 

devletin sorumluluğu doğacaktır
36

.  

 

d-Zararla karĢılık fiilinin sadece uluslararası hukuka 

aykırı fiili iĢleyen devlete karĢı yöneltilmesi gerekir. 

Zararla karĢılık fiilinin yalnızca uluslararası hukuka aykırı 

fiili iĢleyen devlete yöneltilmiĢ olması gerekmektedir. Üçüncü kiĢi, 

devlet veya mallarına zarar verilmemesi esastır
37

. Yine, üçüncü 

devletlerin de uluslararası hukuka aykırı fiile maruz kalan devlet 

adına ya da lehine zararla karĢılık yoluna baĢvurabilmeleri mümkün 

değildir
38

. Haksız fiili iĢleyen devlete veya o devlete vatandaĢlık 

bağı ile bağlı bulunan kiĢilerin sahip oldukları Ģeylere karĢı, zararla 

karĢılık fiilinde bulunulabilmektedir. Ancak haksız fiil iĢleyen 

devletin memurlarına ya da vatandaĢlarına karĢı baĢvurulabilecek 

zararla karĢılık önleminin sadece tutuklama, alıkoyma, hapsetme ile 

                                                
35 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.417. 
36 CRAWFORD, Wrongful Acts, s.333 vd. 
37 MITCHEL, s.161 vd.; WHITE, / ABASS, s.547 vd.. 
38 PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi Yayınları, Gözden 

GeçirilmiĢ 5. Bası Ankara, 2007, s.432. 
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sınırlı kalacağı ileri sürülmektedir
39

. Bu kiĢilerin, rehine olarak 

tutulması, cezalandırılması ya da mahkûm edilmesi mümkün 

değildir. Yine, ülke dıĢında bulunan haksız fiili iĢleyen devletin 

gerek diplomatik temsilcileri, gerekse devlet baĢkanları gibi 

dokunulmazlık ve ayrıcalıklara sahip kiĢilerine karĢı da zararla 

karĢılık fiilinde bulunulmaması gerektiği kabul görmektedir
40

. 

 

e-Söz konusu önlemin ilke olarak kuvvet kullanımını 

içermemesi gerekir. 

Klasik uluslararası hukuk anlayıĢında kuvvet kullanımı 

içersin ya da içermesin zararla karĢılık yolu meĢru görülmekteydi. 

Ancak, günümüzde BM ġartı gibi modern uluslararası andlaĢmalar 

dikkate alındığında kuvvet kullanımı içeren zararla karĢılık yolu, 

genelde meĢru görülmeyen bir önlem olarak karĢımıza 

çıkmaktadır
41

.  

Bununla birlikte Güvenlik Konseyi uygulamalarına 

bakıldığında makul nitelikli ve sınırlı kuvvet kullanılmasına iliĢkin 

ölçülü zararla karĢılık önlemleri meĢru sayılabilmektedir
42

. BM 

ġartı‟nın 51.maddesinde düzenlenen meĢru müdafaa hakkı ve VII. 

                                                
39 Günümüzde kiĢinin iĢlemediği bir suçtan dolayı cezalandırılması anlamına gelen 

bu uygulamayı kabul etmek mümkün değildir. 
40 LÜTEM, C.2, s.663. 
41 PAZARCI, C.3, s.208, POYRAZ, Yasin / ĠPEK, Aydın, “Uluslararası Hukukta 

SavaĢa Varmayan Kuvvet Kullanımı”, Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C.1, S.1, 2013, s.206.  
42 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.428, PAZARCI, C.3, s.208. 
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Bölüm kapsamında Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan kuvvet 

kullanılması yoluna gidilebilmesi, bazı Ģartlarla kuvvet kullanımı 

içeren zararla karĢılık Ģeklinde değerlendirilmektedir. Doktrinde bazı 

yazarlar bir fiilin savaĢ niteliği mi yoksa savaĢa varmayan bir 

zorlama önlemi olarak zararla karĢılık niteliği mi taĢıdığı hususunun, 

objektif verilerden ziyade tarafların sübjektif değerlendirmelerine 

göre belirlenmesi gerektiğini ileri sürmektedirler
43

. Bu görüĢe göre, 

bir saldırı fiiline karĢı yapılan ve boyutları bakımından savaĢa 

varmayan ölçülü kuvvet kullanımı, zararla karĢılık olarak kabul 

edilmesi gerekir
44

. Buna karĢılık sadece devletlerin sübjektif 

iradelerine değer veren görüĢü tehlikeli bulanlar da bulunmaktadır
45

.  

 

IV-ZARARLA KARġILIK ġEKĠLLERĠ VE 

UYGULAMA ÖRNEKLERĠ 

 

1-Genel Olarak  

Kuvvet kullanımı içermeyen ve savaĢa varmayan bir 

zorlama yolu olarak zararla karĢılık uluslararası hukuka uygun bir 

önlem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bir andlaĢma ya da örf ve adet 

kuralını yerine getirmemek, yabancıların toplu halde sınır dıĢı 

                                                
43 NEWTON, Michael A., “Reconsidering Reprisals”, Duke Journal of 

Comparative & International Law, Vol:20, 2010, s.361-388.; PAZARCI, C.3, 

s.208. 
44 PAZARCI,C.3, s.209. 
45 LÜTEM, C.2, s.667. 
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edilmesi, andlaĢmaların durdurulması veya feshi fiilleri kuvvet 

kullanımı içermeyen fiillere örnek gösterilmektedir. Bu kapsamda 

zararla karĢılık fiili, devletlerin yükümlülüklerine aykırı bir davranıĢ 

olabileceği gibi yükümlülüklerini yerine getirmemek Ģeklinde pasif 

haller de olabilmektedir. Kuvvet kullanımı içeren zararla karĢılık 

fiilleri ise boykot, ambargo, barıĢ içinde abluka, bombardıman ve 

barıĢ içinde iĢgal olarak sıralamak mümkündür. Ancak zararla 

karĢılık fiilleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Zararla karĢılık yoluna 

baĢvuran bir devlet herhangi bir yöntemi benimsemek zorunda 

olmadığı gibi, daha önce denenmemiĢ bir yolu da bu kapsamda icra 

edebilir.
46

 

Bir Türk vatandaĢı Fransa‟da haksız bir kamulaĢtırmaya 

maruz kalsa ve/veya mallarına el konularak zarara uğratılsa, 

Fransa‟dan bu zararı gidermesi için talepte bulunulsa, fakat talebi 

kabul edilmezse, Türkiye kendi ülkesinde bulunan Fransız 

vatandaĢlarının mallarına el koyabilecektir. Ancak talep de 

bulunulmadan doğrudan yaptırım uygulamak ihkak-ı hak 

sayılacağından zararla karĢılıktan bahsetmek mümkün 

olmayacaktır
47

. Söz konusu husus 28.05.1927 tarihli ve 1062 sayılı 

Mukabele-i Bilmisil Kanununda Türk uyruklu kiĢilerin mülkiyet 

                                                
46 KESKĠN, Funda, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve 

Birleşmiş Milletler, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara, 1998, s.95; 

ERDAL, Selcen, “Uluslararası Hukukta KarĢı Önlemler ve Akçakale‟de 

YaĢananlar”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.22, S.1, 2014, s.20. 
47 BERKĠ, s.114.; PAZARCI,C.3, s.209. 
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haklarını kaldıran ya da kısıtlayan devletlerin Türkiye‟deki 

vatandaĢlarına karĢı, Bakanlar Kurulu Kararı ile, zararla karĢılık 

kapsamında bu kiĢilerin taĢınır ve taĢınmazlarına kısmen veya 

tamamen tahdit uygulanabileceği düzenlenmiĢtir
48

. 

Benzer Ģekilde, Fransa ile Türkiye arasında bir ticaret 

andlaĢması yapıldığını ve Fransa‟nın andlaĢmayı ihlâl ederek 

Türkiye‟yi zarara uğratmıĢ olduğunu varsayalım. Türkiye‟nin zararın 

giderilmesi talebine Fransa tarafından olumlu cevap verilmezse 

Türkiye zararla karĢılık yoluna baĢvurabilecektir. Ġki devlet arasında 

yapılmıĢ olan bir andlaĢmayı, devletlerden birisi ihlal ettiği takdirde, 

diğer devlet antlaĢmanın askıya alınması veya feshi ile birlikte o 

devlet ile yapmıĢ olduğu bütün andlaĢmaların uygulanmasının askıya 

alınmasını ya da feshini talep ederse bu durumun da zararla karĢılık 

olarak sayılması gerektiği ileri sürülmektedir
49

.  

Zararla karşılık hakkındaki bu genel bilgi ve örneklerden 

sonra uygulamada yer alan ve bünyesinde genellikle kuvvet 

                                                
48 “Ġdari mukarrerat veya fevkalade veya istisnai kanunlarla Türkiye tebaasının 

hukuku  mülkiyetini kısmen veya tamamen tahdit eden devletlerin Türkiye'deki 

tebaasının hukuku mülkiyeti dahi icra  Vekilleri Heyeti kararıyla Hükümet 

tarafından mukabele-i bilmisil olmak üzere kısmen veya tamamen tahdit ve  

menkulat ve gayrimenkulatına vaz-ı yed olunabilir. Vaz-ı yed edilen emvalin 

varidatı ve ledelicap (icap ettiğinde) tasfiyelerinden mütevellit hasılatı, vesaike 

istinaden ispat edecekleri zarar nispetinde, zarar gören Türk teb‟asına tevzi 

olunur.” (Mukabele-i Bilmisil Kanunu, m.1) 
49 SUR, Melda, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayıncılık, Tıpkı 6.Baskı, 

Ġstanbul, 2013, s.261. 
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kullanımı içeren zararla karşılık yolları ele alınacaktır. Bu 

bağlamda boykot, bombardıman ve barış içinde işgal, barış içinde 

abluka ve ambargo üzerinde durulacak ve her bir önlem ile ilgili bu 

yola başvurmanın şartları ve günümüzde hangilerine başvurmanın 

meşru kabul edildiği hususları hakkında bilgi verilecektir. 

 

2-Zararla KarĢılık ġekilleri 

 

a-Boykot 

Boykot
50 

kavramı, bir devletin, kendilerine veya kendi 

devletlerine karĢı haksız bir fiil iĢlediği görüĢünde olan özel 

kiĢilerin, bu fiili yapan devletten gelen malları satın almama ve 

kullanmama konusunda ortak bir davranıĢ sergilemeleri olarak 

tanımlanmaktadır
51

. 1908‟de, Bosna ve Hersek‟in Avusturya-

Macaristan tarafından bu devlete katılması üzerine, Avusturya 

mallarına, 1909 ve 1910‟da Girit‟i Yunanistan‟a katma giriĢimleri 

üzerine Yunan mallarına karĢı Türklerin uyguladığı boykotlar, ilk 

boykot örnekleri olarak sayılabilir
52

  

                                                
50 Bu kavram, 1880 yılında bir Ġrlandalı toprak sahibinin adamlarının kendisiyle 

her türlü iliĢkiyi sona erdirdiği ve onun namına çalıĢmama kararı aldıkları Captain 

Boycott‟tan adını almıĢtır. Bakınız: MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.423(Dipnot 

48). 
51 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.423. 
52 BERKĠ, s.116. 
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Boykot önlemini diğer zararla karĢılık yollarından ve diğer 

savaĢa varmayan zorlama yollarından ayıran en temel özellik Ģudur: 

Diğer tedbirler, devletler tarafından icra edilebilirken, boykot 

genellikle tacirler, Ģirketler, vatandaĢlar tarafından icra 

edilmektedir
53

. Ancak boykot her ne kadar özel kiĢilerin bir 

davranıĢı olarak tanımlansa da fiilin uluslararası hukuk anlamında 

boykot olarak nitelendirilebilmesi için, hükümet tarafından 

desteklenmesi gerekmektedir
54

. Aslında hükümet tarafından 

desteklenmeyen davranıĢlar da, boykot kavramına dâhil sayılmakta 

ancak, uluslararası hukuk anlamında bir zararla karĢılık önlemi 

olarak boykottan bahsedebilmek için, boykotun hükümet tarafından 

desteklenmesi Ģartı aranmaktadır.  

Japonya 1931‟de, Çin‟de halkın Japon mallarına karĢı 

giriĢtiği boykot yüzünden, Çin Hükümeti‟nin sorumlu olduğunu öne 

sürmüĢtü. Aslında Çin Hükümeti, ne Japon gemilerine ambargo 

koymuĢ, ne de Japon mallarının Çin‟e girmesini yasaklamıĢtı. Söz 

konusu olayı, Milletler Cemiyeti adına soruĢturmakla görevlendirilen 

Lytton Komitesi 1932 tarihli raporunda, Çin‟deki boykotun zararla 

karĢılık kapsamına olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
55

 

Burada Ģöyle bir soru akla gelebilir: Boykot önlemi 

devletlerin uluslararası sorumluluğunu ortadan kaldırır mı? 

                                                
53 ALSAN, Yeni Devletler Hukuku, C.2, s.376. 
54 MERAY, Devletler Hukuku C.2, s.423. 
55 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.424. 
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Uluslararası sorumluluk Ģartları varsa, bir zararla karĢılık önlemi 

olarak boykota baĢvurmak, bu önleme baĢvuran devletin uluslararası 

sorumluluğuna yol açabilmektedir. Bu kapsamda zararla karĢılık 

Ģartlarını taĢımayan bir fiil, mesela boykot önleminde bulunan 

devletin vatandaĢlarınca, yabancılara veya yabancıların mallarına 

karĢı yapılan saldırılar, devletin uluslararası sorumluluğunu ortadan 

kaldırmamaktadır.
56

 Dolayısıyla devletin haksız fiile maruz kalması 

yüzünden vatandaĢlarının, karĢı devlete uyguladığı boykot 

sırasındaki bazı fiiller uluslararası sorumluluğu ortadan kaldırıcı bir 

etkiye sahip değildir. 

BM ġartı gereği olarak Güvenlik Konseyi tarafından alınan 

zorlama tedbirlerine bütün üye devletler katılmak zorundadır
57

. 

Milletler Cemiyeti döneminde, Milletler Cemiyeti yaptırımı olarak 

yapılan boykot uygulaması meĢru görülmekte, bireysel olarak 

yapılan boykotun uluslararası hukuka aykırılık teĢkil ettiği kabul 

edilmekteydi
58

. BM sitemi içinde aynı sonuçtan bahsetmek 

                                                
56 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.424. 
57 ALSAN, Devletler Hukuku Dersleri, s.565. BM ġartı‟na göre “Güvenlik 

Konseyi, kararlarını yürütmek için silahlı kuvvet kullanımını içermeyen ne gibi 

önlemler alınması gerektiğini kararlaĢtırabilir ve BileĢmiĢ Milletler üyelerini bu 

önlemleri uygulamaya çağırabilir. Bu önlemler, ekonomik iliĢkilerin ve demiryolu, 

deniz, hava, posta, telgraf, radyo ve diğer iletiĢim ve ulaĢtırma araçlarının tümüyle 

ya da bir bölümüyle kesintiye uğratılmasını, diplomatik iliĢkilerin kesilmesini 

içerebilir.” (m.41)    
58 MENEMENCĠOĞLU, Etem, Devletler Umumî Hukuku, C.1-2, Ġstanbul Devlet 

Basımevi, Ġstanbul, 1938, s.14. 
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mümkündür
59

. Ancak BM sistemi içinde karar alma 

mekanizmalarının geç çalıĢması, veto sebebiyle iĢlememesi gibi 

haller yüzünden uluslararası hukuka aykırı haksız bir fiile maruz 

kalan bir devletin, bireysel olarak boykot önlemine baĢvurabilmesini 

meĢru görmek gerekmektedir.  

 

b-Ambargo 

Tutuklama anlamına gelen ambargo
60

, bir devletin 

uluslararası hukuka aykırı fiile maruz kalan ve bu haksız fiili baĢka 

türlü düzeltme ya da onarma imkanı bulunmayan devletin, liman ya 

da karasularında bulunan ve haksız fiili iĢleyen devletin bayrağını 

taĢıyan gemilere, bu sulardan çıkmamaları veya belirli yükleri 

taĢımamaları hususunda uyguladığı bir zorlama önlemi olarak 

tanımlanmaktadır
61

. Bu anlamdaki ambargo, devletin çıkarlarını 

korumak amacıyla baĢvurulabilen bir iç önlem olabileceği gibi, 

savaĢa varmayan bir zorlama yolu ya da ilerideki muhtemel bir savaĢ 

için alınacak bir önlem biçiminde de gerçekleĢebilmektedir
62

. SavaĢa 

varmayan bir zorlama önlemi olan ambargoda, söz konusu gemilere 

                                                
59 ALSAN, Devletler Hukuku Dersleri, s.566. 
60 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.418, (Dipnot 28). 
61 ALSAN, Yeni Devletler Hukuku, C.2, s.377, MERAY, Devletler Hukuku, C.2, 

s.418, ECER, A. Vehbi, “Ġslam Tarihinde Ġlk Ambargo Uygulaması”, Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.2, 1988, s.146, M. Yusuf Eren, 

“Uluslararası Hukukta SavaĢa Varmayan Kuvvet Kullanma Yolları”, İnönü 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.2, 2012, 240-241. 
62 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.418. 
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tamamen el koyma olmamaktadır. Haksız fiil düzeltildiği ya da iki 

devlet arasında bir anlaĢma sağlandığı takdirde bu gemiler serbest 

bırakılmaktadır
63

. Uygulamada haksız fiili iĢleyen devletin bayrağını 

taĢıyan, açık denizdeki gemilere de ambargo uygulandığı 

görülmektedir
64

. Ancak açık denizlerde uygulanan ambargo, 

devletlerin egemenliği ilkesine aykırılık teĢkil etmekte ve 

uluslararası sorumluluk kurallarının iĢletilmesine neden 

olmaktadır
65

. SavaĢ ilanı neticesinde uygulanan ambargo
66

 halinde 

ise gemilere geçici olarak değil, kesin bir Ģekilde el konulup 

müsadere edilmektedir
67

. 

Bir zararla karĢılık Ģekli olarak ambargo, ticaret gemilerinin 

özel kiĢilere ait olması sebebiyle bu kiĢileri iĢlemedikleri fiilden 

dolayı cezalandırma niteliği taĢıdığından, savaĢ gemilerine 

uygulandığı takdirde de, bir çeĢit savaĢ baĢlangıcı teĢkil ettiğinden 

                                                
63 LE FUR, s.473-474, ALSAN, Yeni Devletler Hukuku, C.2, s.374-375, SEVĠĞ, 

s.212. 
64 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.418. 
65 BERKĠ, s.115. 
66 Bu hususta gemilerin limanları belirli bir süre için terk etmemeleri hususunda 

uygulanan „‟Arret de Prince‟‟ ile ambargo arasındaki farka değinmek 

gerekmektedir. Bu önlem, savaĢ hazırlığında olan bir devletin söz konusu 

hazırlıklarının dıĢarıya sızmaması gayesiyle yabancı gemileri bulundukları 

limanda bir süre alıkoyma Ģeklinde uygulanan bir ihtiyatî tedbir niteliğindedir. 

Teknolojide yaĢanan geliĢmeler artık bu tedbirin uygulanmasının gereksizliğini 

gösterdiğinden dolayı artık uygulaması terkedilmiĢtir. Bakınız: 

MENEMENCĠOĞLU, s.13, ALSAN, Devletler Hukuku Dersleri, s.564. 
67 LE FUR, s.473-474, ALSAN, Yeni Devletler Hukuku, C.2, s.374-375, SEVĠĞ, 

s.212. 
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dolayı eleĢtirilmektedir.
68

 Her ne kadar bu önlem için sınırlı bir 

kuvvet kullanımından bahsedilse de, haksız fiil iĢleyen devletin 

bayrağını taĢıyan gemilere bulundukları sulardan çıkmamaları 

Ģeklinde uygulanan önlemin, kuvvet kullanma ve kullanma 

tehdidinde bulunmaya aykırılık teĢkil ettiği ileri sürülmektedir. Diğer 

yandan belirli bir yükü taĢımama Ģeklinde uygulanan ambargo 

önlemi ise bazı hallerde, kuvvet kullanımı ve kuvvet kullanma 

tehdidinden daha ağır sonuçlara sebep olma potansiyeli 

taĢıyabilmektedir. Bu nedenle her somut olayı kendi Ģartları içinde 

değerlendirmek ve bu önleme ihtiyatla yaklaĢmak gerekmektedir. 

Ancak, silahlı çatıĢmaların söz konusu olduğu bir ülkeye karĢı silah 

ambargosu uygulanmasının, etkili ve uluslararası hukuka uygun bir 

zararla karĢılık Ģekli olduğu söylenebilir.  

 

c-BarıĢ Ġçinde Abluka 

BarıĢ içinde abluka, bir devletin uluslararası hukuka aykırı 

fiil iĢlendiğini öne sürerek, bu fiili yapan devletin limanlarını savaĢ 

gemileriyle sararak, bu devletin bayrağını taĢımakta olan gemilerin 

limanlara girmelerini ya da bu limanlardan çıkmalarını önlediği ve 

ablukayı yarmaya çalıĢan gemilere el koyduğu bir önlem olarak 

tanımlanmaktadır
69

. BarıĢ içinde abluka önlemi ile ulaĢılmak istenen 

                                                
68 LE FUR, s.473-474, ALSAN, Devletler Hukuku Dersleri, s.564, SEVĠĞ, s.212. 
69 LÜTEM, C.2, s.668, MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.420. 
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amaç, haksız fiile maruz kalan devletin, haksız fiil iĢleyen devleti 

zorlayarak taleplerini kabul ettirmesidir
70

. 

XIX. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar bir savaĢ önlemi 

olarak kullanılmakta olan abluka, günümüzde savaĢa varmayan bir 

zorlama yolu olarak barıĢ döneminde de kullanılmaktadır
71

. Peki 

barıĢ içinde ablukayı savaĢtaki abluka önleminden ayıran özellik 

nedir? SavaĢa varmayan zorlama yolu olarak uygulanan barıĢ içinde 

abluka önleminde, bütün sonuçlarıyla bir savaĢ durumunun 

bulunmaması sebebiyle, savaĢ ve tarafsızlık kurallarının (kapsamlı 

bir Ģekilde) uygulanamıyor olmasıdır
72

.  

Doktrinde barıĢ içinde abluka önlemini daha kötü sonuçları 

önlediği düĢüncesiyle destekleyenler olduğu gibi uluslararası hukuka 

aykırı görenler de bulunmaktadır. Bu görüĢ sahipleri, iĢbu önlem 

                                                
70 LÜTEM, C.2, s.668.; BarıĢ içinde abluka önleminin ilk uygulamalarında, 

üçüncü devlet gemileri de abluka kapsamında değerlendirilmekteydi. Daha sonra 

üçüncü devletlerin gemileri abluka kapsamı dıĢında tutulmaya baĢlanmıĢtır. 

Bakınız: LE FUR, s.473, MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.422, 

MENEMENCĠOĞLU, s.13, ALSAN, Yeni Devletler Hukuku, C.2, s.375, BERKĠ, 
s.115.; Dolayısıyla, barıĢ içinde abluka durumu söz konusu olduğunda üçüncü 

devletler bir tarafsızlık sıfatı almamakta, abluka altına alınan devletle ticarî 

iliĢkilerini devam edip ettirmeme serbestileri devam etmekte ve ticarî faaliyette 

bulunan üçüncü devlet gemileri zapt ve müsadere edilememektedir. Bakınız: 

ALSAN, Devletler Hukuku Dersleri, s.567, LÜTEM, C.2, s.668.; SavaĢ 

zamanında ise, üçüncü devletler tarafsızlık sıfatını almakta ve bu sıfatın 

gerektirdiği Ģekilde hareket etme mecburiyetinde bulunmaktadır. 
71 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.420; TÜTÜNCÜ, AyĢe Nur, İnsancıl 

Hukuka Giriş, Beta Yayınları, 2.Baskı, 2012, s.117-118. 
72 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.420. 
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tarafsız devletlere de zarar verdiğini, sadece uyuĢmazlığın taraflarına 

uygulandığında da beklenen sonucu vermediğini savunmaktadırlar. 

Ayrıca savaĢ ilanından kaçınmak isteyen devletlerin de, barıĢ 

zamanında söz konusu önleme baĢvurarak, savaĢ gayelerini bu 

önlemin arkasına sakladıkları da gözden uzak tutulmamalıdır
73

.  

Uluslararası Hukuk Enstitüsü 1887 Heidelberg toplantısında 

barıĢ içinde abluka önleminin uluslararası hukuk tarafından meĢru 

görülebilmesi için taĢıması gereken Ģartları belirlemiĢlerdir
74

: 

i) Yabancı bayrağını taşıyan gemiler serbestçe girebilir. 

ii) Barış içinde abluka resmen ilân ve tebliğ edilmeli ve 

yeterli kuvvet ile uygulanmalıdır. 

iii) Abluka edilen devlet gemileri, ablukaya uymadıkları 

takdirde el konulabilirler. Ablukanın bitiminde bu gemiler (…) 

sahiplerine iade olunurlar.’’ 

Bu Ģartları taĢıyan bir barıĢ içinde abluka önlemi, önlemin 

zararlı sonuçlarını büyük ölçüde düĢürmekle birlikte, önlemden 

beklenen amacın sağlanmasını da büyük oranda azaltmıĢtır. Bu 

nedenle devletler iĢbu zararla karĢılık yolunu daha az tercih eder hale 

gelmiĢtir
75

. 

Sonuç olarak, barıĢ içinde abluka zorlama yolunun 

genellikle güçlü devletlerce, güçsüz ya da küçük devletlere karĢı 

                                                
73 LE FUR, s.475, SEVĠĞ, s.214,ALSAN, Yeni Devletler Hukuku, C.2, s.379. 
74 ALSAN, Devletler Hukuku Dersleri, s.568, LÜTEM, C.2, s.669. 
75 LE FUR, s.476, SEVĠĞ, s.214,ALSAN, Yeni Devletler Hukuku, C.2, s.379. 
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kullanılmakta olduğu, bazı hallerde de bu önleme maruz kalan 

devletin ablukayı yapan devlete karĢı savaĢa giriĢtiği 

görülmektedir
76

. Dolayısıyla bu önlem, uluslararası hukuka aykırı 

fiile maruz kalan ve bu önleme baĢvuran devlet için dahi zararlı ve 

tehlikeli olabilmekte ve uluslararası iliĢkileri 

gerginleĢtirebilmektedir
77

. Kaldı ki, BM sisteminde, 1970 tarihli 

Bildiri‟de ve günümüzdeki uluslararası hukukun emredici kuralı 

olarak kabul edilen kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinde 

bulunma yasağı kapsamında devletlerin bireysel olarak bu yola, 

zararla karĢılık kapsamında baĢvurmaları meĢru görülmemektedir. 

 

d-Bombardıman ve BarıĢ Ġçinde ĠĢgal 

Devletlerin, uluslararası hukuka aykırı bir fiile maruz 

kaldığını ileri süren devletin bu fiili yapan devlete ya da devletlere 

karĢı bombardıman ya da barıĢ içinde iĢgal önlemine baĢvurduğu 

görülmektedir
78

. Bu önlem her ne kadar savaĢ olarak görülmese de 

savaĢa sebebiyet verme potansiyeli taĢımaktadır
79

. Uluslararası bir 

uyuĢmazlık halinde, (bir andlaĢmaya dayanmadan ve iĢgal altına 

alınan devletin rızası dıĢında), bir devletin diğer bir devletin ülkesini 

veya bir bölümünü iĢgal etmesi ve uyuĢmazlık çözülene kadar da 

                                                
76 MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.421. 
77 MENEMENCĠOĞLU, s.15. 
78 ALSAN, Yeni Devletler Hukuku, C.2, s.379-380, LÜTEM, C.2, s.669-670, 

MERAY, Devletler Hukuku, C.2, s.424. 
79 LÜTEM, C.2, s.669. 



SavaĢa Varmayan Zorlama Yolu Olarak Zararla KarĢılık ve Bazı Uygulamalar 

 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.2, Yıl 2015 143 

 

iĢgal altında tutması, geçici iĢgal olarak adlandırılmaktadır. Yine bir 

devletin diğer bir devletin ülkesindeki bazı yerleri bombalaması ise 

bombardıman olarak tanımlanmaktadır
80

. 

Uluslararası hukuk tarihinde pek çok iĢgal ve bombardıman 

örnekleri mevcuttur: Amerikalı bir Ģirkete haksız fiil iĢlendiği 

iddiasıyla Amerikan savaĢ gemisi, Nikaragua‟nın Greytown 

Limanı‟nı iki kez bombardımana tabi tutmuĢ ve Ģehri yakmıĢtır. 

Ġngiltere, konsolosuna kötü muamelede bulunulmuĢ olduğu 

iddiasıyla Nikaragua‟nın Corinte Limanı‟nda gümrük ve hükümet 

binalarını uzun süre iĢgal altında tutmuĢtur. Milletler Cemiyeti 

döneminde de çok sayıda iĢgal ve bombardıman örneği 

bulunmaktadır. Arnavutluk sınırını saptamakla görevli Büyükelçiler 

Konferansında, Yunanistan‟ın sınır bölgesinde incelemelerde 

bulunan Ġtalyan Generali Tellini ve yardımcılarının Yunanistan 

güçleri tarafından öldürülmesi üzerine, Ġtalyan Hükümeti 29 Ağustos 

1923‟te Yunanistan‟ın Korfu adasını önce bombardımana tabi 

tutmuĢ, sonra iĢgal altına almıĢ ve bu fiilini zararla karĢılık 

kapsamında olduğunu ileri sürmüĢtür. Günümüzde de sayısız 

bombardıman örnekleri vardır: Japonya‟nın yaptığı Pearl Harbour 

saldırısı sonrası, ABD‟nin HiroĢima ve Nagasaki‟ye atom bombası 

atması, yine 11 Eylül 2001 yılında El Kaide Terör Örgütü‟nün Ġkiz 

Kulelere yaptığı saldırı sonrası ABD‟nin, Afganistan‟daki örgüt 

                                                
80 LE FUR, s.472-473, ALSAN, Devletler Hukuku Dersleri, s.570, LÜTEM, C.2, 

s.669. 
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mevzilerini bombalaması örnek gösterilebilir. Bu zararla karĢılık 

fiilleri, genellikle orantısız olması ve sivil kiĢilerin zarar görmesi 

bakımından uluslararası hukuk kurallarına aykırı kabul edilmektedir.     

Devletler bombardıman veya barıĢ içinde iĢgal zorlama 

tedbirlerine geçmiĢte zararla karĢılık kapsamında 

baĢvurulabilmekteydi. Ancak bu yol, gerek Milletler Cemiyeti 

Misakı gerekse de BM ġartı‟nda meĢru görülen bir zorlama tedbiri 

olarak görülmemiĢtir
81

. Kaldı ki BM Bildirisinde
82

 bir devletin 

ülkesinin, BirleĢmiĢ Milletler ġartı'nı ihlâl edecek Ģekilde kuvvet 

kullanmaktan ileri gelen askerî iĢgalin konusu olmayacağı, yine bir 

devletin ülkesinin, kuvvet kullanması veya kuvvet kullanması 

tehdidinde bulunmasından ileri gelen bir iktisabın konusu 

olmayacağı belirtilmektedir.
83

 Dolayısıyla, devletlerin 

uyuĢmazlıkların çözümü için bireysel olarak geçici iĢgal ve 

bombardıman yoluna baĢvurabilmeleri, uluslararası hukuk açısından 

meĢru görülmemektedir.  

 

 

 

                                                
81 ALSAN, Devletler Hukuku Dersleri, s.571, BERKĠ, s.116. 
82 24 Ekim 1970 tarih ve 2625 (XXV) sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilen 

Devletler Arasında Birleşmiş Milletler Şartı'na Uygun Şekilde Dostane 

Münasebetler Kurma ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri 

Hakkında Bildiri. 
83 AKSAR, Yusuf, Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk -1-, Seçkin 

Yayıncılık, Gözden GeçirilmiĢ ve GüncellenmiĢ 3. Baskı, Ankara, 2015, s.204. 
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3-Türkiye ile Ġlgili Güncel Örnekler 

Yukarıdaki anlatılanlar ıĢığında 3 Ekim 2012 yılında 

Suriye‟den atılan top mermisinin ġanlıurfa‟nın Akçakale ilçesine 

düĢmesi ve 5 kiĢinin ölmesi olayında Suriye güvenlik güçlerinin 

fiilinin haksız olduğunda Ģüphe yoktur. Bu haksız fiile maruz kalan 

Türkiye, konu ile ilgili BM‟ye bilgilendirmiĢ ve görüĢme 

kanallarının açık tutulacağı ifade edilmiĢtir. Türkiye, Suriye‟den bu 

olayla ilgili ortaya çıkan zararın giderilmesini talep etmiĢse de 

olumlu bir cevap alınamamıĢtır. Bunun üzerine Türkiye tarafından, 

daha baĢka zararların doğmasına engel olmaya yönelik olarak sınır 

ötesindeki bazı askeri hedefler vurularak Türkiye-Suriye sınırının 

Suriye tarafının güvenli hale getirilmesi sağlanmıĢtır
84

. 

Bu bağlamda Türkiye tarafından yapılan sınır ötesi 

operasyon ve çalıĢmalar zararla karĢılık olarak değerlendirilebilir 

mi? Yukarıda ele alınan zararla karĢılık Ģartları açısından 

değerlendirildiğinde Türkiye, Suriye tarafından yapılan uluslararası 

bir haksız fiile maruz kalmıĢ ve bundan zara görmüĢtür. Türkiye 

Suriye tarafından zararın düzeltilmesi ve sınırın diğer tarafının 

güvenliğinin sağlanması talebinde bulunmuĢtur. Suriye tarafından 

buna olumlu cevap verilmemiĢtir. Bunun üzerine Türkiye orantılı, 

amacı ve sınırları belirlenmiĢ ve daha fazla zararın doğmamasına 

yönelik karĢı önlemlere baĢvurmuĢtur. Bu nedenle Türkiye‟nin 

                                                
84 http://www.milliyet.com.tr, 3 Ekim 2012. 



Süleyman Dost ve Zehra Korkmaz 

 

146 S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.5, S.2, Yıl 2015  

Akçakale‟ye top mermisi düĢmesi olayı ile ilgili aldığı karĢı 

önlemler zararla karĢılık kapsamında değerlendirilmesi gerekir
85

. 

24 Kasım 2015 tarihinde Rusya Federasyonu Hava 

Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-24M tipi savaĢ uçağı Türkiye‟nin 

sınırlarını ihlal ettiğinden olayı Türk Hava Kuvvetleri tarafından 

düĢürülmüĢtür. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay BaĢkanlığı'nın 

yaptığı açıklamaya göre Türk hava sahasını ihlal eden uçak, beĢ 

dakika içerisinde on defa uyarılmasına rağmen sınır ihlaline son 

vermeyince angajman kuralları gereği iki Türk F-16 uçağı tarafından 

vuruldu. Uçak, Suriye Türkmen Ordusu'nun kontrolündeki 

Bayırbucak bölgesine düĢtü. Uçaktaki iki pilot paraĢüt ile atlamasına 

rağmen, pilotlardan biri Suriye Türkmen Ordusu'na bağlı 10. Tümen 

tarafından ölü olarak geçirildi. Diğer pilot sağ olarak Lazkiye'deki 

Rus üssüne ulaĢtırıldı. DüĢen uçağın parçalarının etrafa 

savrulmasından dolayı Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de iki Türk 

vatandaĢının yaralanmasına sebebiyet verdi. Rusya Savunma 

Bakanlığı ise uçağın Türk hava sahasını ihlal etmediği iddiasında 

bulundu. ABD öncülüğünde IġĠD'e karĢı yapılan Doğal Kararlılık 

Operasyonu'nun Sözcüsü Albay Steve Warren ise Rus uçağının sınır 

ihlaline karĢı on defa uyarıldığını doğruladı. NATO ise ellerindeki 

verilerin Rus uçağının Türk hava sahasını ihlâl ettiği yönünde 

olduğunu açıkladı
86

. 

                                                
85 Aynı görüĢ için bakınız: ERDAL, s.3 vd. 
86

 http://www.bbc.com/turkce/haberler, 24 Kasım 2015.   

http://www.bbc.com/turkce/haberler
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Bu olay üzerine Rusya, Türkiye‟nin yaptığı fiilin 

uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, Türkiye aleyhine 

çok sayıda karar almıĢtır. Alınan bu kararların karĢı önlem 

kapsamında olduğunu ileri sürmüĢtür
87

. Türkiye ise, Rus uçağının 

Türkiye hava sahasını ihlal etmesi sebebiyle düĢürülmesinin 

uluslararası hukuka aykırı olmadığını, bu nedenle Türkiye aleyhine 

Rusya tarafından alınan yaptırım kararlarının haksız olduğunu, bu 

kararların uygulanması ve devam etmesi halinde Türkiye‟nin karĢı 

önlemler almak zorunda kalacağını açıklamıĢtır. Bu kapsamda 

Türkiye, Rusya yerine Azerbaycan ve Ġran'dan ilave doğal gaz Katar, 

Cezayir ve Nijerya'dan sıvılaĢtırılmıĢ gaz alımı olabileceğini, Rusya 

ile devam eden tercihli ve serbest ticaret anlaĢması görüĢmelerinin 

yavaĢlatılabileceğini, Rusların Türkiye‟de yeni banka açma 

baĢvurularının yavaĢlatılabileceğini, üçüncü nükleer santral 

yapımında Rus Ģirketlerinin devre dıĢı bırakılabileceğini 

                                                
87 Türkiye aleyhine alınan kararların bazıları Ģunlardır: Türkiye ile bütün askeri 

iliĢkilerin kesmesi, bazı özel turizm Ģirketlerinin Rus hükümeti desteği ve teĢviki 

ile Türkiye turlarını iptal etmesi, Rusya göçmen dairesince bir tarım fuarına 

katılmak üzere Rusya‟ya giden 39 Türk iĢadamının sınır dıĢı edilmesi, Rus Eğitim 

Bakanlığı‟nın, Rus üniversitelerden Türkiye ile iĢbirliklerine son vermelerini 

istemesi, Türkiye‟den bazı gıda maddelerinin ithalatının yasaklanması, Türk 

Ģirketlerine yönelik kısıtlamalar, Türkiye‟ye turizm amaçlı turların durdurulması 

ve bazı uçak seferlerinin iptali, vizesiz seyahat uygulaması kaldırılması, 

Türkiye‟den gelen tırların ve Karadeniz‟deki gemilerin daha sıkı bir denetime tabi 

tutulması. http://www.bbc.com/turkce/haberler, 4 Aralık 2015.    
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belirtmiĢtir
88

. Bu olayda Rusya‟nın karĢı önlem kapsamında aldığı ve 

uyguladığı kararlar zararla karĢılık kapsamanda değerlendirilemez. 

Çünkü Türkiye‟nin uçak düĢürme fiili uluslararası hukuka aykırı bir 

fiil değildir. Tam aksine Rusya‟nın Türkiye aleyhine aldığı ve 

uygulamaya koyduğu yaptırım kararlarına karĢı Türkiye‟nin atacağı 

adımlar karĢı önlem ve zararla karĢılık kapsamında kabul 

edilmelidir.       

  

V-SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

SavaĢa varmayan zorlama yolu olarak zararla karĢılık 

önleminin Ģartları ve içeriği ile ilgili önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. 

Özellikle devletlerin karĢılıklılık kavramına bağlı yükümlülükleri bu 

geliĢmelerde etkili olmuĢtur
89

. Artık doktrinde evrensel pozitif 

uluslararası hukuk kurallarında öngörülen kuvvet kullanma ve 

kuvvet kullanma tehdidinde bulunma yasağı ile uyuĢmazlıkların 

barıĢçı yollardan çözülmesi yükümlülüğü bağlamında, devletlerin 

zararla karĢılık önlemlerine baĢvurarak yükümlülüklerini ihlâl 

etmemeleri gerektiği savunulmaktadır
90

. Bu kapsamda artık 

                                                
88

 http://www.milliyet.com.tr, 1Aralık 2015.  
89 MITCHEL, s.175. 
90 NEWTON, s.361-388.; Zararla karĢılık önlemleri ile ilgili Ģu tespitin oldukça 

yerinde olduğunu söylemek mümkündür; “Hiç de tam ve mükemmel bir müeyyide 

olmadığında Ģüphe yoktur. Hattâ gayesi meĢru olduğu, hukuka riayeti temin bahis 
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günümüzde zararla karĢılık türleri olan geçici iĢgal ve bombardıman 

ile abluka önlemlerine devletlerin bireysel olarak baĢvurmalarının 

yasak olduğu hususunda Ģüphe bulunmamaktadır
91

.  

Kaldı ki Devletler Arasında BirleĢmiĢ Milletler ġartı'na 

Uygun ġekilde Dostane Münasebetler Kurma ve ĠĢbirliği Yapmaya 

Dair Milletlerarası Hukuk Ġlkeleri Hakkında Bildiri‟ de; ‘’devletlerin 

milletlerarası münasebetlerinde, herhangi bir devletin siyasi 

bağımsızlığı veya ülke bütünlüğüne karşı yöneltilmiş askerî, siyasi, 

iktisadî veya diğer herhangi bir zorlama şeklinden sakınma 

görevlerini hatırlatarak, bir devlet veya ülkenin millî birliğini ve 

ülke bütünlüğünü veya siyasi bağımsızlığını kısmen veya tamamen 

bozmaya yönelik herhangi bir teşebbüsün Şart'ın amaç ve ilkeleriyle 

bağdaşmadığına kani olarak, devletler arasında dostane 

münasebetler ve işbirliğiyle ilgili milletlerarası ilkeleri gözden 

geçirdikten sonra, her devletin milletlerarası münasebetlerinde 

herhangi bir devletin ülke bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı 

veya Birleşmiş Milletler'in amaçlarıyla bağdaşmayan herhangi bir 

tarzda kuvvet kullanma tehdidinden veya kuvvet kullanmaktan 

kaçınma görevi bulunmaktadır. Böyle bir kuvvet kullanma tehdidi 

veya kuvvet kullanma milletlerarası hukukun ve Birleşmiş Milletler 

Şartı'nın bir ihlâlini teşkil etmekte ve bu yolun bir milletlerarası 

                                                                                                 
mevzuu olduğu zaman dahi, fiilen bu hareket ekseriyetle evvelki haksızlıklara 

yenilerini katmaktadır.” Aktaran: LÜTEM, C.2, s.665. 
91 PAZARCI, C.3, s.211-213. 
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sorunu çözme aracı olarak asla kullanılmayacağı belirtilmektedir. 

Yine, bir milletlerarası ihtilafın tarafı olan Devletlerin ve de diğer 

Devletlerin milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasını tehlikeye 

düşürecek şekilde durumu ağırlaştırabilecek herhangi bir hareketi 

yapmaktan kaçınacakları ve Birleşmiş Milletler' in amaç ve 

ilkelerine göre hareket edecekleri belirtilmektedir.” Bildiri ile 

böylece kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdidi içeren, BM 

amaç ve ilkeleriyle bağdaĢmayan hiçbir zorlama önleminin 

uluslararası hukuka göre meĢru kabul edilmeyeceği kesin bir Ģekilde 

belirtilmektedir.  

Buna karĢılık gerek doktrinde gerekse söz konusu 

Bildiri‟de, devletlerin ekonomik nitelikteki zararla karĢılık yollarına 

baĢvurmaları, kuvvet kullanma ve kullanma tehdidinde bulunma 

biçiminde değerlendirilmemektedir
92

. Ancak öyle bazı önlemler 

vardır ki kuvvet kullanma ya da kuvvet kullanma tehdidi 

içermemesine rağmen silahlı kuvvet kullanımından daha kötü 

sonuçlara yol açabilecek potansiyele sahip olduğu gözden uzak 

tutulmamalıdır.  

AndlaĢmaların durdurulması ya da feshi önleminin, zararla 

karĢılık kapsamında bireysel olarak devletler tarafından uygulanması 

mümkündür
93

. Ancak burada Ģu hususa dikkat edilmesi gerekir: 

                                                
92 PAZARCI, C.3, s.115; ACER, Yücel / KAYA, Ġbrahim, Uluslararası Hukuk 

Temel Ders Kitabı Ġngilizce Özetli, Gözden GeçirilmiĢ ve GeniĢletilmiĢ 5. Baskı, 

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.331.  
93 PAZARCI, C.3, s.209. 
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Zararla karĢılık zorlama yoluna ancak baĢka herhangi bir yol 

bulunmadığı takdirde (uyuĢmazlık çözümü noktasında) baĢvurmak 

meĢrudur
94

. Bu kapsamda devletler, BM ġartı‟nın Güvenlik 

Konseyi‟ne vermiĢ olduğu yolları kullanarak, bireysel olarak silahlı 

kuvvet kullanımını içeren zararla karĢılık önlemlerine baĢvurmaktan 

kaçınmak zorundadır. BM ġartı‟na göre Güvenlik Konseyi, barıĢın 

tehdit edildiğini, bozulduğunu ya da bir saldırı eylemi olduğunu 

saptar ve uluslararası barıĢ ve güvenliğin korunması ya da yeniden 

kurulması için tavsiyelerde bulunur veya 41. ve 42. maddeler 

uyarınca hangi önlemler alınacağını kararlaĢtırır. (BM ġartı, m.39) 

Bu kapsamda Güvenlik Konseyi kuvvet kullanma veya kuvvet 

kullanma tehdidi içeren zararla karĢılık önlemlerine 

baĢvurabilmektedir. Bu önlemlere baĢvurmayı devletlerin sübjektif 

değerlendirmelerine bırakmanın tehlikeli olduğu da bir gerçektir
95

.  

Bu bağlamda bazıları savaĢa varmayan zorlama yollarının, özellikle 

zararla karĢılık yolunun örtülü savaĢ
96

 olarak nitelendirmektedir. 

Bunun sonucu olarak da zararla karĢılık zorlama yoluna ancak 

uluslararası toplum adına hareket eden bir örgüt tarafından 

baĢvurulması teorik olarak yerindedir. Ancak, BM‟nin, Genel 

Kurulun etkisizliği, Güvenlik Konseyinin ise veto yüzünden çoğu 

                                                
94 ALSAN, Devletler Hukuku Dersleri, s.563. 
95 LÜTEM, C.2, s.667. 
96 KARABULUT, Bilal, “Uluslararası Yaptırımların Hukuksal Bir Analizi”, 

Uluslararası Hukuk ve Politika, C.3, S.12, 2007 s.16. 
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zaman karar alamaz duruma düĢmesi
97

, hukukî olmaktan çok siyasî 

karar alma mekanizmasına sahip olması sebebiyle uluslararası 

hukuka aykırı birçok duruma seyirci kaldığı, değerlendirilmesi 

gereken bir konudur.  

Aslında barıĢ için birlik kararı olmasına ve Güvenlik 

Konseyi veto yüzünden iĢleyemez duruma düĢtüğünde Genel Kurul 

onun yerine zorlama önlemlerine baĢvurma kararı alabilme yetkisine 

sahip olmasına rağmen, Genel Kurul‟un bu yola baĢvurduğu pek 

görülmemektedir. Bu durumda kuvvet kullanma yasağının diğer 

istisnası
98

 ve doğal bir hak olarak kabul edilen meĢru müdafaa hakkı, 

haksız bir saldırıya uğrayan devletler açısından önemli hale 

gelmektedir. Bu Ģekilde devletler, yukarıda izah edilen Ģartları 

taĢıyan zorlama yoluna, meĢru müdafaa kapsamında baĢvuru 

                                                
97 Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖĞÜT, Selman, 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk 

Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi’nin Yeniden Yapılandırılması, XII Levha 

Yayıncılık, 1.Baskı, Ġstanbul, 2014. 
98 BM ġartı m.2/4 kapsamında Kuvvet kullanma ve kullanma tehdidinde bulunma 

yasağının istisnaları: 1. i) MeĢru Müdafaa Durumunda Kuvvet Kullanımı (m.51) 
ii) BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kuvvet Kullanımı (VII. Bölüm) iii) Güvenlik 

Konseyi Faaliyete Geçmeden BeĢ Sürekli Üyenin Kuvvet Kullanması (m.106) iv) 

II. Dünya SavaĢı‟ndaki DüĢman Devletlere KarĢı Kuvvet Kullanılması (m.107). 

Madde metninde dört istisna sayılmasına rağmen; kuvvet kullanma ve kullanma 

tehdidinde bulunma yasağının geçerli ve uygulanabilir iki istisnası bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi, BM Güvenlik Konseyi kararı ile kuvvet kullanımı iken, bir diğeri 

meĢru müdafaadır. Bakınız: BOZKURT, Enver, Uluslararası Hukukta Kuvvet 

Kullanımı, Asil Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2003, s.23; TOSUN, Fatih, 

“Uluslararası Hukuk‟ta „Kuvvet Kullanma ve KarıĢma‟ Kavramlarının DeğiĢen 

Anlamı”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, S. 9, 2009, s.106. 
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hakkına sahip olduğu kabul edilmelidir. Böylece devletlerin bireysel 

olarak kuvvet kullanma ve kullanma tehdidi içeren önlemlere 

baĢvurması kural olarak yasak olmasına rağmen, meĢru müdafaa 

Ģartları varsa savaĢa varmayan zorlama yollarına baĢvurabilme 

hakkına sahip olduğu söylenebilir.  Ancak bu hakkın kötüye 

kullanılması ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır.  
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Hakemli Makale 

ROTTERDAM RULES’ SCOPE OF APPLICATION IN 

THE CONTEXT OF MULTIMODAL TRANSPORT 

     Dr. Selim Ciger  

 

 

 

ABSTRACT  

Door to door transport contracts are becoming increasingly 

prevalent in modern liner transport. However, these contracts are 

largely falling outside the ambit of existing international legal 

instruments, in the absence of an international legal regime 

specifically governing multimodal transport. The Rotterdam Rules 

intend to change the status quo by extending their application to door 

to door transport, covering not only the sea voyage but also the 

carriage by another mode preceding or following the sea voyage 

under a contract of carriage. To realize this goal, the Convention 

omits documentary requirements and adopts a flexible definition for 

the contract of carriage. This ensures that the most liner contracts 

currently being used will fall within the ambit of the Convention, 

including those concluded on door to door basis. However, there are 

also certain contracts of carriage, referred as non-mode-specified 

carriage contracts, under which the carrier is entitled to choose the 

method or the mode of carriage. The language of article 1.1 does not 

elaborate whether these type of contracts would also fall within the 
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ambit of the Convention. In light of the preparatory work, this article 

argues that the article 1.1 should be read as applying to non-mode-

specified contracts, subject to the condition that the contract provides 

for sea carriage either explicitly or implicitly. It is submitted here that 

this is the most faithful interpretation of article 1.1 to both the text and 

its spirit, though it would be preferable had the Rotterdam Rules 

elaborated the issue with a specific provision regarding such 

contracts.  

 

Keywords: Rotterdam Rules, Scope of Application, Door to 

door transport contracts. 
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ROTTERDAM KURALLARI’NIN MULTİMODAL 

TAŞIMALARA MÜTEALLİK UYGULAMA ALANI 

 

 

 

ÖZET 

Günümüzde, kapıdan kapıya taşıma sözleşmeleri tarifeli 

(liner) taşıma uygulamasında giderek önem kazanmaktadır. Fakat 

multimodal taşımaları düzenleyen bir uluslararası hukuki rejimin 

eksikliği sebebiyle, bu tür sözleşmeler mevcut uluslararası 

düzenlemelerin uygulama alanı dışında kalmaktadır. Rotterdam 

Kuralları, uygulama alanını deniz yolu ile yapılan taşımaların yanı 

sıra bir deniz yolculuğunun öncesinde veya sonrasında kara, demir 

yolu, iç suyolları ve hava yolları gibi diğer taşıma modları ile 

gerçekleşen taşıma faaliyetlerini de içerecek şekilde genişleterek, 

kapıdan kapıya taşıma sözleşmelerini de kapsamayı amaçlamaktadır. 

Bu amaca ulaşmak için, Rotterdam Kuralları uygulama alanına 

girecek sözleşmelerde herhangi bir şekil şartı aramamakta ve son 

derece esnek bir taşıma sözleşmesi tanımını esas almaktadır. Bu 

niteliklerin bir sonucu olarak, mevcut tarifeli taşıma seferlerine ilişkin 

pek çok navlun sözleşmesinin Konvansiyon’un uygulama alanı 

içerisine gireceğini söylemek mümkün olacaktır. Bununla beraber, 

uygulamada taşıyanın yükü uygun gördüğü taşıma türü veya metodu 

ile taşıma serbestisine haiz olduğu, modu belirlenmemiş taşıma 

sözleşmesi olarak adlandırılabilecek taşıma sözleşmelerine de 

rastlanmaktadır. Konvansiyonun birinci maddesinin ilk fıkrası bu tür 

sözleşmelerin Rotterdam Kuralları’nın uygulama alanına girip 

girmediği konusunda yeterince açık değildir. Bu makalede, 

Konvansiyon’un hazırlık aşamasındaki tartışmalar ışığında, sadece 
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sözleşme açık veya zımni bir biçimde deniz taşımasını öngördüğü 

sürece bu tür sözleşmelerin Rotterdam Kuralları madde 1.1’in 

kapsamı içinde değerlendirilmesi gerektiği görüşü savunulmaktadır. 

Her ne kadar, Rotterdam Kuralları’nın bu meseleyi açıkça düzenlemiş 

olması çok daha yerinde olacaksa da, kanımızca yukarıda anılan 

görüş madde 1.1’in lafzına ve ruhuna en uygun düşen yorumdur. 

Anahtar kelimeler: Rotterdam Kuralları, Uygulama Alanı, 

Kapıdan Kapıya Taşıma Sözleşmeleri 
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            I- Introduction 

Whilst the multimodal transport operations are by no means 

novel
1
, the volume of goods carried via multimodal transport has 

rocketed following the advent of containerisation in 1970’s.
2
 It is 

difficult to ascertain the total volume of goods being transported via 

multimodal transport; however, a somewhat recent European 

Commission (EC) report suggests, in European Union (EU) alone, 

volume of total combined transport operations reached nearly 27.9 

million TEU in 2011.
3
 Furthermore, the increase in volume of 

containerised cargo, most of which are moved via multimodal 

transport operations
4
, also serve as an indication regarding the 

prevalence of multimodal transport: since 2000 container cargo 

volume loaded has almost been tripled from 598 millions of tonnes to 

1578 millions of tonnes in 2013.
5
 The container trade accounts for 16 

percent of global maritime trade by volume (as of 2012) and more 

than half by value (as of 2007).
6
 

                                                
1 In fact the first attempts to regulate the multimodal transport rules date back to the 

1910’s, see de Wit, Ralph, “Multimodal Transport”, (LLP, London 1995), para 
2.172; Erling Selvig, “The Influence of Hamburg Rules on the Work for a 

Convention on International Multimodal Transport”, in “Bill of Lading Conventions 

Conference”  (LLP, London, 1978), 3. 
2 UNCTAD, “Report on Multimodal Transport: The Feasibility of an International 

Legal Transport” (2003), UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1, para 6, found at 

<unctad.org/en/Docs/sdtetlb20031_en.pdf> (accessed, 30/03/16). 
3European Commission, “Analysis of the EU Combined Transport”, 30 found at 

<http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/2015-01-freight-

logistics-lot2-combined-transport.pdf> (accessed, 30/06/16). 
4 Kindred, Hugh M., and Brooks, Mary R. “Multimodal transport rules” (Martinus 

Nijhoff Publishers, London, 1997), 11. 
5 UNCTAD, “Report on Review of Maritime Transport” (2013), 
UNCTAD/RMT/2013, 7, <unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2013_en.pdf> 

(accessed, 30/06/16). 
6 UNCTAD/RMT/2013, 22. 
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Yet, there are no mandatory rules governing multimodal 

transport contracts on an international scale. There have been several 

unsuccessful attempts in the past to establish a uniform multimodal 

transport regime.
7
 Although the most recent of these, the 1980 United 

Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods 

(MTC) has been finalized and opened to signature, it has failed to 

enter into force. There are also two sets of model rules created by 

International Chamber of Commerce (ICC) and UNCTAD however 

these are entirely contractual and voluntary.
8
 In the absence of an 

international mandatory regulatory framework, some states have taken 

the lead and created their own set of rules on multimodal transport, 

and these are differing considerably from each other on numerous 

issues.
9
 Furthermore, if it is accepted that multimodal transport is 

consisted of unimodal transport stages, then unimodal transport 

conventions also may become applicable to multimodal transport 

contracts and, indeed, some of these conventions even include specific 

provisions to that effect.
10

 Therefore, in modern liner transport 

practice, carriers become subject to a plethora of legal principles that 

might, potentially, be applicable to the contract of carriage and 

                                                
7 See further de Wit, 147-160. 
8 “The ICC Uniform Rules for a Combined Transport Document”, ICC Publication 

No. 298; “UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents”, ICC 

publication No. 481. 
9 For example see Dutch Civil Code, BW articles 8.40 to 8.52; German Commercial 

Code, HGB §§ 452 to 452d HGB, see, Trappe, Johannes, “The Reform of German 

Transport Law”, [2001] LMCLQ, 392, 401; Hoeks, Marian ,“Multimodal Transport 

Law: The Law Applicable to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods” 

(Kluwer Law International, The Netherlands,  2009), non-commercial edition found 

at <http://hdl.handle.net/1765/17470, 367> (accessed, 30/03/16); Faghfouri, Mahin, 

“International regulation of liability for multimodal transport” (2006) 5.1 

WMUJMA 95, 100; also see the recently amended Turkish Commercial Code (no: 
6102), arts. 902-905. 
10 Asariotis, Regina, (et al.), “Intermodal Transportation and Carrier Liability” 

(European Commission, Luxembourg, 1999), 14 
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regulate their liability in part or on the whole.
11

 This results in 

considerable fragmentation and uncertainty regarding the rules 

governing the carrier’s liability, not to mention the lack of a level 

playing field concerning the rights and liabilities of the parties 

involved.
12

 

The problems, mainly instigated due to the lack of an 

international liability regime governing multimodal transport 

contracts, are not, merely, observed on a theoretical level; but, also 

being experienced in practice with extra costs and expenses caused by 

necessity of acquiring separate cargo insurance cover, higher 

insurance premiums and litigation costs.
13

 Not surprisingly, there 

                                                
11 See example given by Pontoppidan, Knud, “Shipowners’ View on UNCITRAL 

Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly 

by Sea”, 2009 CMI Yearbook, 282, 284. 
12 “noting that shippers and carriers do not have the benefit of a binding and 

balanced universal regime to support the operation of contracts of carriage involving 

various modes of transport”, see, Rotterdam Rules’ (hereafter referred as RR in 

footnotes) preamble; also see further on the problems caused by lack of uniformity 

and legal certainty: Sturley, Michael F, “Uniformity in the law governing the 

carriage of goods by sea” (1995) 26 JMLC 553; Clarke, Malcolm, “The Transport of 
Goods in Europe: Patterns and Problems of Uniform Law” [1999] LMCLQ 36; 

Marten, Bevan,  “Multimodal Transport Reform and the European Union: A Treaty 

Change Approach”, (2012) 36 TMLJ 741; Chhina, Ramandeep, “Uniform 

International Legal Regime for Multimodal Transport: Unarguable Need but No 

General Acceptance”, (2013) 19 JIML, 516; Bokareva, Olena, “Carriage of goods 

through multimodal transportation: in search of international and regional 

harmonisation”  (2015) 21 JIML 368. 
13 Clarke, Malcolm A., “Multimodal transport in the new millennium” (2002) 1.1 

WMUJMA 71, 73; Asariotis (et al.), 20; UNECE report on “Possibilities for 

reconciliation and harmonization of civil liability regimes governing combined 

transport” TRANS/WP.24/1999/2, para 16, found at 

<http://undocs.org/TRANS/WP.24/1999/2> (accessed 30/03/16); 
UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1, para 14. A 2001 survey made by EC suggests that 

the harmonisation of legal rules regarding multimodal transport may result in 

decreasing costs involved with multimodal transport and amount to a saving of up to 
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seems to be consensus amongst the industry participants that the 

current regime governing multimodal transport is unsatisfactory: in a 

2003 UNCTAD questionnaire, the majority of respondents expressed 

dissatisfaction with the current regime and remarked that it was not 

cost effective.
14

 Moreover, 92 percent of respondents stated that an 

international instrument governing the carrier’s liability is desirable.
15

  

The same position is echoed in a recent study carried out for the EC, 

which also found that the majority of participants were not satisfied 

with the current liability regime and it was stated that the considerable 

costs involved in transferring between modes were discouraging the 

multimodal transport.
16

 Similarly, the vast majority of the respondents 

to the EC survey were of the view that the liability should be 

harmonised for multimodal transport.
17

 Therefore, the industry seems 

to acknowledge that the legal framework regarding the multimodal 

transport needs to be improved. 

The calls for reform were not ignored by the drafters of the 

Rotterdam Rules. Indeed, the preamble of the Convention explicitly 

states that “the current legal regime governing the international 

                                                                                                               
50 Million Euros per year, see EC, “The economic impact of carrier liability on 
intermodal freight transport”, (European Commission, 2001), 39-40, found at: 

 

<http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/2001_11_22_intermodal

_transport.zip>, (accessed, 30/03/16). The potential savings would, arguably, 

amount to a greater sum now, considering the market share of container trade which 

is realized mostly via multimodal transport have almost tripled from 2000 to 2013, 

see UNCTAD/RMT/2013, 7. 
14 UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1, para 21.  
15 UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1, para 27. 
16European Commission, “Report on Details and added value of establishing a 

(optional) single transport (electronic) document for all carriage of goods…” 

TREN/CC/01-2005/LOT1/LEGAL ASSISTANCE ACTIVITIES, 113, found at 
<http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/2009_05_19_multimoda

l_transport_report.pdf> (accessed, 30/03/16). 
17 TREN/CC/01-2005/LOT1/LEGAL ASSISTANCE ACTIVITIES, 155. 
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carriage of goods by sea… fails to adequately take into account 

modern transport practices, including containerization, door-to-door 

transport contracts…” and “that the adoption of uniform rules to 

modernize and harmonize the rules that govern the international 

carriage of goods involving a sea leg would enhance legal certainty, 

improve efficiency and commercial predictability in the international 

carriage of goods and reduce legal obstacles to the flow of 

international trade among all States”.
18

 Accordingly, the Convention 

has been designed so as to extend its application to door-to-door 

transport, applying not only to the sea voyage but also to carriage by 

another mode that may precede or follow it. The Rules provide 

continuous application to the carriage contract, including unlocalised 

losses but may not apply in certain circumstances stipulated by 

Articles 26 and 82, opening possibility for application of other 

international instruments.
19

 Admittedly, this is not a fully-fledged 

multimodal liability regime as the Convention will not apply to 

multimodal transport contracts lacking a sea leg. However, 

considering that at least eighty percent of world trade is carried by 

sea
20

, it is without doubt that a significant portion of multimodal 

                                                
18 See, RR preamble. 
19 It is not the intention of this article to evaluate the multimodal liability regime 

under the Rotterdam Rules, on which subject much ink has already flowed in the 

recent years, see, de Wit, Ralph, “Minimal music: multimodal transport including a 

maritime leg under the Rotterdam Rules”, Ch. 5 in Thomas, Rhidian D (ed), “The 

Carriage of Goods by Sea under the Rotterdam Rules”, (Lloyd’s List, London, 

2010), para 5.105, (hereafter, de Wit-2); van der Ziel, Gertjan, “Multimodal Aspects 

of Rotterdam Rules”, 2009 CMI Yearbook 301; Haak, Krijn, “Carriage Preceding or 

Subsequent to Sea Carriage under the Rotterdam Rules” (2010) 2 EJCLL 65. 
20 See UNCTAD/RMT/2013, xi; a contemporary IMO report puts the figure higher, 

at %90, see IMO, “International Shipping Facts and Figures – Information 

Resources on Trade, Safety, Security, Environment”, (2012), 7 
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transport operations is expected to fall within the ambit of the 

Convention. 

At this juncture, it seems beneficial to examine the scope of 

application provisions of the Rotterdam Rules in connection with the 

Convention’s application to the multimodal transport contracts. This 

article concentrates on articles 1.1 and 5, with a view to assessing 

whether the Rotterdam Rules cover multimodal transport contracts 

that are frequently encountered in modern liner transport. The article 

will start with briefly discussing the rationale behind the Convention’s 

scope of application rules by drawing support from the travaux 

preparatoires. The article will continue with an evaluation of the 

Rotterdam Rules’ provisions regarding the scope of application, 

namely the articles 1.1 and 5. Then, the article will consider the 

Convention’s applicability to certain types of multimodal transport 

contracts that are currently being used in modern transport practice, 

including the contracts in which the mode of transport is not specified. 

Finally, the article will conclude with a view on whether the 

Rotterdam Rules succeed in realizing its goal of modernising the rules 

that govern the international carriage of goods involving a sea leg and 

providing a legal regime that take into account modern transport 

practices, including containerization and door-to-door transport 

contracts.  

 

 

 

                                                                                                               
<http://www.imo.org/KnowledgeCentre/ShipsAndShippingFactsAndFigures/TheRol

eandImportanceofInternationalShipping/Documents/International%20Shipping%20-

%20Facts%20and%20Figures.pdf> (accessed, 30/03/16) 
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II- The Convention’s application to multimodal transport 

contracts 

The Rotterdam Rules Article 5.1 states that: 

“Subject to article 6, this Convention applies to contracts of 

carriage in which the place of receipt and the place of delivery are in 

different States, and the port of loading of a sea carriage and the port 

of discharge of the same sea carriage are in different States, if, 

according to the contract of carriage, any one of the following places 

is located in a Contracting State:  

(a) The place of receipt;  

(b) The port of loading;  

(c) The place of delivery; or  

(d) The port of discharge.” 

As can be presumed from this formulation, in contrast with 

the Hague - Visby Rules which only applies to bills of lading
21

, the 

Rotterdam Rules do not stipulate any documentary requirements for 

its application.
22

 Instead, the Rotterdam Rules apply to international
23

 

                                                
21 See HVR Articles I.b and X, on the prospects of the HVR’s application to 

multimodal transport documents, see Ozdel, Melis, “Multimodal Transport 
Documents in International Sale of Goods”, (2012) 23 ICCLR 238, 249.  
22 Therefore, there seems to be no substantial problems regarding the RR’s 

application to multimodal transport documents. However, although issuance of a 

transport document is not required for the Convention’s application, it nevertheless 

include detailed provisions on transport documents. Unless dictated by custom or 

agreed by parties otherwise, a transport document will be issued and these will be 

subject to ch. 8 of the RR. Instead of using existing terminology regarding transport 

documents such as bill of lading, waybill etc, the RR simply divides them into two 

main groups: (a) non-negotiable and (b) negotiable transport documents. The latter 

group will also be subject to ch.11 of the RR which deals with transfer of rights, see 

Sturley, Michael F, Tomotaka, Fujita, and van der Ziel, Gertjan J., The Rotterdam 

Rules: the UN convention on contracts for the international carriage of goods 
wholly or partly by sea, (Sweet & Maxwell, 2010), ch. VII; Thomas, DR, “A 

comparative analysis of the transfer of contractual rights under the English Carriage 

of Goods by Sea Act 1992 and the Rotterdam Rules”, (2011) 17 JIML 437, 445. 
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contracts of carriage of goods, wholly or partly, by sea. As clarified by 

Article 1, as long as they include a sea leg, multimodal carriage 

contracts are within the ambit of the new convention. This extended 

scope of application is aptly described as “maritime plus”
24

, which 

emphasizes the Rotterdam Rules’ maritime roots and indicates that the 

Convention is not a comprehensive multimodal instrument.
25

  

Although the Convention was originally planned as being 

limited to port-to-port transport, the extended application to other 

modes of carriage had been envisaged from the early stages of the 

Working Group discussions.
26

 Whilst, the UNCTAD survey on 

Multimodal Transport demonstrates that support for the “maritime 

plus” approach was markedly low throughout the industry 

respondents
27

, this did not seem to curb the Working Group’s 

enthusiasm; it was agreed in the eleventh session that the 

                                                                                                               
23 Subject to art. 5, below, text preceding fn. 32. 
24 UNCITRAL, “Transport Law: Preparation of a draft instrument on the carriage of 

goods [by sea] - General remarks on the sphere of application of the draft 

instrument”, (A/CN.9/WG.III/WP.29), para 8, found at 

<http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.29> (accessed 30/03/16); UNCITRAL, 
“Transport Law: Preparation of a draft instrument on the carriage of goods [by sea] - 

Proposal by the Netherlands on the application door-to-door of the instrument” 

A/CN.9/WG.III/WP.33, para 2, found at <http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.33> 

(accessed 30/03/16); Glass, David, “Meddling in the multimodal muddle? A 

network of conflict in the UNCITRAL Draft Convention on the Carriage of Goods 

[wholly or partly][by sea]” [2006] LMCLQ 307, 308; the extended scope is also 

hinted in the official name of the convention: “the UN Convention on Contracts for 

the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea”. 
25 Sturley (et al.), para 4-007. 
26 UNCITRAL, “Report of the Working Group on Transport Law on the work of its 

ninth session” (A/CN.9/510), para 26, found at <http://undocs.org/A/CN.9/510 

(accessed 30/03/16). 
27 UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1, para 34; Nikaki, Theodora, “The UNCITRAL 

draft instrument on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea]: multimodal at 

last or still all at sea?” [2005] JBL 647, 653.  
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Convention’s extended scope of application should be maintained.
28

 

One reason for this seems to be that, though the method was open to 

question, the support for a new instrument dealing with multimodal 

transport was undeniably strong.
29

 Another reason is that the extended 

application to other modes of carriage was seen as a vital feature that 

might increase the attractiveness of the new instrument.
30

 

Consequently, it is probable that the drafters had believed the existing 

differences on the subject could be resolved over the course of 

drafting sessions.
31

   

 

III- Applicability criteria 

As was mentioned above, the Convention applies to contracts 

of carriage. The definition is given in Article 1.1: “a contract in which 

a carrier against the payment of freight, undertakes to carry goods 

from one place to another.” Furthermore, the article continues by 

stating that “this contract shall provide for carriage by sea and may 

additionally provide for carriage by another mode of transport”. 

However, according to Article 5, the Convention only applies to such 

                                                
28 UNCITRAL, “Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its 

eleventh session” (A/CN.9/526), para 240, found at <http://undocs.org/A/CN.9/526> 

(accessed 30/03/16). 
29 UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1, para 27. 
30 A/CN.9/510, para 28; UNCITRAL, “Transport Law: Preparation of a draft 

instrument on the carriage of goods [by sea] - Proposal by Italy” 

(A/CN.9/WG.III/WP.25), para 1, found at 

<http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.25> (accessed 30/03/16). 
31 Nevertheless, extended scope of application remained controversial until the very 

end of the working group discussions, see UN GA, “UNCITRAL Compilation of 

comments by Governments and intergovernmental organizations” 

(A/CN.9/658/Add.11), paras 3-5, found at <http://undocs.org/A/CN.9/658/Add.11> 
(accessed 21/07/15); UN GA, “UNCITRAL Summary record of the 877th meeting” 

(A/CN.9/SR.877), pages 3-8, found at <http://undocs.org/A/CN.9/SR.877> 

(accessed 21/07/15). 
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contracts of carriage, if the place of receipt/delivery and the port of 

loading/discharge are in different states, at least one of which is a 

member to the Convention. These two articles provide the two 

primary tests for the Convention’s application to multimodal transport 

contracts.  

The first to be considered is the test of internationality: the 

Rotterdam Rules only apply if both the sea voyage and the carriage as 

a whole is of international character and it is not sufficient that, only, 

the sea voyage is international.
32

 For example, the Rotterdam Rules do 

not apply to a contract of carriage by road from Ourense, Spain to 

Porto, Portugal and then by sea to Valencia, Spain. However, the 

additional voyage by another mode of transport can be domestic as 

long as it is part of an international carriage contract.
33

 Therefore, the 

Convention would, for instance, apply to the domestic road legs under 

a contract of carriage from Reading to Paris via Felixstowe and Le 

Havre ports. Nationality of the vessel or the carrier etc. is immaterial 

for the Convention’s application.
34

 

The second, and more problematic, test is whether the 

contract of carriage falls within the ambit of the Rotterdam Rules. The 

Convention applies to contracts of carriage within the definition 

provided in Article 1.1. According to this, the sea voyage is a must for 

the Convention’s application to be triggered but the Rotterdam Rules 

equally apply to other modes of carriage in the same contract 

                                                
32 A/CN.9/526, para 243; Thomas, Rhidian D, “The Emergence and application of 

the Rotterdam Rules”, in Thomas, Rhidian D (ed), “The Carriage of Goods by Sea 

under the Rotterdam Rules”, (Lloyd’s List, London, 2010), para 1.34; Baatz, 

Yvonne, (et al.) “The Rotterdam Rules: a practical annotation” (Informa, London, 

2009), para 5-04; Sturley (et al.), para 2-037 et seq; Franco, Manuel, “Multimodal 

transport after the Rotterdam Rules; will it work this time?”, (2012) 18 JIML 208, 
214. 
33 Sturley (et al.), para 2-039. 
34 RR, art. 5.2. 
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regardless of them being supplementary
35

 or an independent leg.
36

 

What matters here is the contractual carriage, not the actual carriage:
37

 

for example, the Rotterdam Rules would apply to carriage from 

Singapore to Felixstowe, UK, where the contract provides for sea 

transport but the goods are in fact carried by air and road in breach of 

contract. Similarly, the Rotterdam Rules would not apply to carriage 

from Hong Kong to Hamburg, Germany, where the goods were 

originally agreed to be carried by air and road, but the carrier changed 

the mode of transport without permission and transported the goods by 

sea. Therefore, if the contract provides for sea carriage, the Rotterdam 

Rules shall apply even though the actual carriage is undertaken by 

another mode; but, it does not apply to actual sea carriage if it was not 

provided for in the contract.
38

  

 

 

 

 

 

                                                
35 See CIM, art.1.3&1.4; MC art. 18.4. 
36 A/CN.9/526, para 242; Diamond A, “The Rotterdam Rules” [2009] LMCLQ 445, 

451. 
37 UNCITRAL, “Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its 

fourteenth session” (A/CN.9/572), para 89, found at 

<http://undocs.org/A/CN.9/572> (accessed 30/03/16); UN GA, “Report of 

UNCITRAL 41st Session”, (A/63/17), para 24, found at 

<http://undocs.org/A/63/17(Supp)> (accessed 30/03/16); UN GA, “UNCITRAL 

Compilation of comments by Governments and intergovernmental organizations” 

(A/CN.9/658), para 16, found at <http://undocs.org/A/CN.9/658> (accessed 
30/03/15); Diamond, 451; van der Ziel, 302; Sturley (et al.), para 2-024. 
38 Diamond, 452; Berlingieri, Francesco, “Revisiting the Rotterdam Rules”, [2010] 

LMCLQ 583, 585. 
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IV- Application to non-mode-specific carriage contracts 

Since, the Convention, per Article 6, normally applies to liner 

transportation
39

, where the ports of loading and delivery or the name 

of the vessel will be specified in the carriage document, focusing on 

the contract of carriage to determine whether the Convention applies 

or not will hardly raise any questions in most cases. However, there 

also exists certain contracts of carriage in which the mode of carriage 

is left open and the carrier is allowed to choose the mode(s) of 

carriage.
40

 It is not clear whether the Rotterdam Rules apply to this 

latter group of contracts.
41

 The question is significant because if the 

answer is given in the positive, then the Convention could apply to 

non-maritime multimodal transport, in stark contrast with its 

“maritime-plus” rationale. On the other hand, if the answer is given in 

the negative, then the sea carriage performed under non-mode-specific 

contracts would fall outside the ambit of the Convention. 

The issue was extensively discussed in the Working Group, 

and in twelfth session a proposal was made to ensure that the 

Convention applies in such cases if there is an actual sea carriage
42

; 

                                                
39 Which was defined as “a transportation service that is offered to the public 
through publication or similar means and includes transportation by ships operating 

on a regular schedule between specified ports in accordance with publicly available 

timetables of sailing dates” under the Rotterdam Rules, see art. 1.3 
40 Described as “fleximodal”, Verheyen, Wouter, “Fleximodal Contracts and CMR: 

the Belgian Approach”, (2012) 18 JIML 364, 364-365; or non-mode-specific, UN 

GA “UNCITRAL Compilation of comments by Governments and 

intergovernmental organizations” (A/CN.9/658/Add.13), para 10, found at 

<http://undocs.org/A/CN.9/658/Add.13> (accessed 30/03/16); most standard form 

multimodal transport contracts allows this practice, see MULTIDOC 95, c.6; FIATA 

92, cl.11.  
41 Diamond, 452; Nikaki, Theodora and Soyer, Baris “New International Regime for 

Carriage of Goods by Sea: Contemporary, Certain, Inclusive and Efficient, or Just 
Another One for the Shelves.” (2012) 30 BJIL 303, 313. 
42 UNCITRAL, “Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its 

twelfth session” (A/CN.9/544), para 68, found at <http://undocs.org/A/CN.9/544> 
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however, this was ultimately rejected on the ground that it was 

unnecessary.
43

 The Working Group’s decision is regrettable, as the 

proposed modification would have provided a clear solution to this 

problem.
44

 The UK delegation had proposed re-consideration of the 

modification in the final stages of the preparatory work on the 

Convention, however, this was rejected once more.
45

 The UK position 

was that, even without the proposed amendment, the Rotterdam Rules 

would apply if the goods were actually carried by sea, where the 

contract permits such carriage.
46

 The US delegation explained that the 

Working Group assumed most courts would read Article 1.1 this 

way.
47

 However, the problem with this view is that it sits at odds with 

the Convention’s clearly professed logic of applying to the contract 

instead of the actual carriage.
48

 Had the abovementioned proposal
49

 

                                                                                                               
(accessed 30/03/16); UNCITRAL, “Transport Law: Preparation of a draft instrument 

on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea] - Provisional redraft of the 

articles of the draft instrument considered in the Report of Working Group III on the 

work of its twelfth session (A/CN.9/544)” (A/CN.9/WG.III/WP.36), para 6, 

art.2.1bis, found at <http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.36> (accessed 30/03/16); 

UNCITRAL, “Transport Law: Preparation of a draft instrument on the carriage of 

goods [wholly or partly] [by sea] - Scope of Application Provisions”, 
(A/CN.9/WG.III/WP.44), para 2, found at 

<http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.44> (accessed 30/03/16). 
43 UNCITRAL, “Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its 

fifteenth session”, (A/CN.9/576), para 33, found at <http://undocs.org/A/CN.9/576> 

(accessed 30/03/16). 
44 Treitel, Guenter H QC, Sir and Reynolds, Francis MB, QC, Carver on bills of 

lading, (3rd Ed., Sweet & Maxwell, London, 2011), 778, (hereafter, Carver); de Wit-

2, para 5.105. 
45 UN GA, “UNCITRAL Summary record of the 865th meeting” (A/CN.9/SR.865), 

para 36 et seq, found at <http://undocs.org/A/CN.9/SR.865> (accessed 30/03/16). 
46 A/CN.9/658/Add.13, para 11; also see Berlingieri, 585 and Carver, 778, though 

the latter express some doubt. 
47 A/CN.9/SR.865, para 43. 
48 “…in any event, the key for determining the scope of application of the draft 

instrument was the contract of carriage, not the actual carriage of the goods.” 
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been accepted, this could have been justified as an exception to the 

contractual approach adopted in the Rotterdam Rules and the actual 

carriage might have been sufficient for the Convention’s application. 

But, as it stands, such interpretation of Article 1.1 is clearly in conflict 

with the drafters’ intentions in the larger context.  

Nevertheless, this is not to say that non-mode-specific 

contracts are entirely excluded from the Convention’s ambit: whilst 

some commentators read the rejection of the above mentioned 

proposal to this effect
50

, it must be remembered that the proposal was 

rejected because it was found unnecessary.
51

 Two reasons were given 

for this: first was that one way of reaching the same outcome could be 

via reading the word “provide” in a broader manner.
52

  In the context 

of Article 1.1, the word “provide” might mean both “stipulate”
53

 and 

“allow”
54

. If it is read as the latter, then it is possible to argue that any 

contract which permits carrier to carry by sea will fall under the ambit 

of the Convention. However, as was argued, this potentially brings the 

undesirable consequence of making non-maritime carriage contracts 

subject to the Rotterdam Rules. For instance, a contract of carriage 

under which the carrier is entitled to choose any reasonable method of 

transportation would be subject to the Rotterdam Rules, even if the 

                                                                                                               
A/CN.9/576, para 33; Nikaki & Soyer, 313; above, fn. 37; but see Quantum 

Corporation v Plane Trucking, [2002] 1 WLR, 2678, para 14-F. 
49 Above, fn. 42. 
50 Verheyen, Wouter “Forum clauses in carriage contracts after the Brussels 1 (bis) 

Regulations: procedural (un)certainty”, (2015) 21 JIML 23, 31. (hereafter, 

Verheyen-2) 
51 Above, fn. 43; similarly Glass, 316. 
52 A/CN.9/576, para 33. 
53 Shorter Oxford English dictionary, (5th Edition, OUP, 2002), 2382; Collins 

English Thesaurus Home Edition, (HarperCollins Publishers, 2009), 556. 
54 Oxford Compact Thesaurus, (2nd Edition, OUP, Oxford, 2001), 684; or “to make 

possible”, Collins English Dictionary, (HarperCollins Publishers, London, 2009), 

603; also see Diamond, 452, who points out that it may be read as “sanction”. 
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actual carriage takes place from Florence, Italy and Bremen, Germany 

via railway on European Rail Freight Corridor (RFC) no. 3
55

.  This 

would be an unprecedented extension of the Convention’s scope of 

application, which could, surely, not have been intended by the 

drafters given the clear emphasis on sea carriage.
56

 Therefore, it seems 

difficult to support the view that the word “provide” could be read in 

that way. 

The second reason was that “a contract could implicitly 

provide for carriage by sea”, so that a contract may fall within the 

application of the Convention even though the sea carriage was not 

explicitly provided for.
57

 In most cases, this can be determined with 

consideration of various features of the contract such as geographical 

scope of carriage, type of goods, freight rate, agreed time of delivery 

and customary transport methods.
58

 Naturally this would mean leaving 

the matter to the courts, so that the application of the Convention to an 

actual sea carriage under a non-mode-specific contract of carriage is to 

be decided on case-by-case basis.
59

 Although this introduces a 

significant deal of unpredictability regarding the Convention’s 

application to sea carriage under non-mode-specific carriage contracts, 

the courts may eventually be able to produce general formulations to 

determine whether the parties envisaged sea carriage from the 

                                                
55 See Rail freight corridors under The Regulation concerning a European Rail 

Network for Competitive Freight (Rail Freight Regulation 913/2010) 

<http://www.rne.eu/rail-freight-corridors-rfcs.html> (accessed, 30/03/16). 
56 See Berlingieri Francesco, “Multimodal aspects of the Rotterdam Rules”, (CMI 

Colloquium of the Rotterdam Rules, 2009), 2 found at 

<http://www.rotterdamrules2009.com/cms/uploads/Def.%20tekst%20F.%20Berlingi

eri%2013%20OKT29.pdf> (accessed, 17/07/15) (hereafter, Berlingieri-2); de Wit-2, 

para 5.8; Glass, 313; Sturley (et al.), para 4-007. 
57 A/CN.9/576, para 33. 
58 Sturley (et al.), para 2-028–2-032. 
59 A/CN.9/544, para 72; Sturley (et al.), para 2-031; Franco, 215. 
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circumstances of the case.
60

 Of course, such generalisations cannot 

successfully conclude that the contract implicitly provides sea carriage 

in every possible case; however, in certain cases it must be possible 

for the courts to deduce that the parties must have contemplated 

carriage by sea. For example, where the possibility of air transport can 

be ruled out (either because the freight rate is too low, or the goods in 

question are too bulky to be carried by air), it would be natural to hold 

that a contract of carriage from Atlanta, Georgia-US and Birmingham, 

UK implicitly provides for carriage by sea. Perhaps, provided that the 

air carriage can be ruled out again, the same would also not be 

implausible when the carriage operation is one that typically involves 

sea transport, e.g. carriage of ten TEU containers from Paris to Hong 

Kong. However, it will be immediately obvious that such formulations 

cannot be relied on if there are viable inland routes –which will be the 

case in a considerable number of such movements. 

Therefore, it is submitted that while leaving the matter to the 

courts is the most suitable solution to both the letter and spirit of the 

Convention in line with the contractual approach adopted therein, this 

is clearly at the expense of legal certainty. Furthermore, even though 

the ambiguity regarding the Convention’s applicability would 

eventually be alleviated through litigation, the interpretation of Article 

1.1 will inevitably generate different opinions, considerably 

prejudicing prospects of uniformity.
61

 

 

 

 

                                                
60 But see Verheyen, 368-370, who argues, in context of CMR’s application to non-
mode-specific contracts, an implicit choice of transport mode based on contract 

terms is very unlikely. 
61 Nikaki & Soyer, 314. 
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V- Conclusion 

This article has aimed to consider to what extent the 

Rotterdam Rules achieved its goal of providing a legal regime that 

take into account modern transport practices, including 

containerization and door-to-door transport contracts. To realize this 

goal, the Rotterdam Rules adopts a flexible formulation of contract of 

carriage which, coupled with the lack of any documentary 

requirements, ensures that the Convention applies to multimodal 

transport contracts as long as they include a sea leg. Whilst this means 

that non-maritime multimodal transport contracts fall out of the 

Convention’s ambit, it would seem somewhat unfair to criticise this as 

an inadequacy since the Rotterdam Rules were designed with mainly 

liner contracts in mind.
62

 Consequently, the Convention is likely to 

achieve its professed goal of regulating contracts for the carriage of 

goods, partly or wholly, by sea –covering most traditional contracts 

used in liner carriage as well as those concluded on door to door basis.  

Unfortunately, the same cannot be said regarding the non-

mode-specific carriage contracts. There is considerable uncertainty on 

the Convention’s application to the carriage contracts under which the 

mode of transport is not specified. As was demonstrated above, it 

seems possible to construe the language of article 1.1 in more than one 

way and, accordingly, transport by sea under a non-mode-specific 

contract could fall within the ambit of the Convention or not, 

depending on which interpretation is adopted. This article has taken 

the view that the most faithful interpretation of the article 1.1 to the 

text and its spirit, is that the Convention should apply to such carriage 

as long as it could be established that the contract implicitly provides 

                                                
62 Similarly, see Beare, Stuart, “The Rotterdam Rules – Some Controversies”, 2010 

CMI Yearbook, 516. 
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for carriage by sea. However, it must be admitted that this is likely to 

introduce a great deal of unpredictability regarding the Convention’s 

application, as the parties will, frequently, feel the need to bring the 

question before the courts. 

Ultimately, the examination of the Rotterdam Rules’ scope of 

application provisions in the context of multimodal transport contracts 

yield mixed reviews. On the one hand, the Convention acknowledges 

the modern transport practices and extend its application to the liner 

carriage contracts that have been concluded on door to door basis. On 

the other hand, the Convention omits specific provisions for sea 

transport performed under non-mode-specific carriage contracts and 

results in significant ambiguity. Therefore, the legal certainty 

promised by the Rotterdam Rules regarding the regulation of liner 

carriage that includes another mode of transport, will inevitably be 

marred given the prevalence of non-mode-specific contracts in 

multimodal transport. Nevertheless, considering the current lacuna in 

international transport law regarding the liner carriage contracts that 

include another mode of transport, the treatment of the subject under 

the Rotterdam Rules is to be welcomed, despite the certain blemishes 

that the Convention may have. 
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