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Antigua ve Roran devletleri arasında 23 yıldır süren savaşın sona ermemesi bölge devletleri arasında 

huzursuzluk yaratmaktadır. Zafir devleti bölge devleti olmamakla beraber her iki devletle ticari ilişkisi 

vardır. 

 

Birleşmiş Milletler sözcüsü bir basın toplantısında, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı savaş dışı 

yöntemlerle çözmek için geç kalmadıklarını belirtmiş, tarafları milletlerarası hukuka ve çatışmalar 

esnasında sivillerin korunmasına ilişkin kuralları belirleyen Milletlerarası İnsancıl Hukuk normlarına 

uygun davranmaya davet etmiştir.  

 

1. Birleşmiş Milletler sözcüsünün bahsettiği savaş dışı yöntemler neler olabilir? 

 

11 yıl önce, Antigua devleti Roran devletinin dağlık Remia bölgesinde askeri cephane saklandığı 

istihbaratını elde eder. Bölgeye havadan ve karadan operasyon düzenlenir. Remia bölgesindeki 

köylerde yaşayan siviller bu saldırıdan ağır şekilde etkilenir; 320 sivil hayatını kaybeder, 6 köyden 4’ü 

yok olur, diğer 2 köy Antigua askerince zorla boşaltılır. Yapılan aramalarda, köylülere ait av tüfekleri 

ve fişekleri dışında, köylerde askeri mühimmata ya da askere rastlanmaz.  

 

Bölgede yaşananlar sonrası Roran devlet başkanı, sivil kayıpların hiçbir şekilde açıklanamayacağını, 

Antigua devletinin Remia’daki eylemlerinin savaş suçu teşkil ettiğini belirterek, milletlerarası hukuk 

uyarınca ölenler için adalet arayacaklarını belirtmiştir.    

 

2. Savaş suçu kavramını tanımlayınız. Antigua devletinin Remia bölgesindeki eylemleri savaş 

suçu teşkil eder mi, milletlerarası hukuk ışığında, değerlendiriniz. 

3. Roran devleti Antigua devletinin Remia’daki eylemleri nedeniyle Uluslararası Adalet 

Divanı’na başvurabilir mi? Şartlarını tartışınız.  

 

Olay sonrasında milliyetçi duygular yükselmiş, Roran devleti içinde yaşayan ve nüfusun %15’ini 

teşkil eden Antigua kökenli vatandaşlara karşı başlayan sporadic1 şiddet eylemleri, zamanla yerini 

ROAR isimli aşırı milliyetçi bir örgütün sistematik, silahlı şiddet eylemlerine bırakmıştır. 

 

ROAR kendini terörist bir grup olarak nitelendirmemekte, son Antigua kökenli ülkeyi terk edene 

kadar kanlı eylemlerine devam edeceğini belirtmektedir. Söz konusu eylemler karşısında Roran 

devletinin eylemsiz kalması üzerine, Antigua kökenli vatandaşlar sınıra doğru kaçarak canlarını 

kurtarmaya çalışmışlar, bunun üzerine Birleşmiş Milletler sınırda bu kişiler için bir koruma bölgesi 

oluşturulmasına ve bölgenin askerden arındırılmasına karar vermiştir.  

 

4. Koruma bölgesi oluşturulmasına ilişkin kararı BM’in hangi organı alabilir? Böyle bir kararın 

hukukî dayanağı nedir? 

5. ROAR örgütünün eylemlerinden dolayı Roran devletinin sorumluluğundan bahsedilebilir mi? 

                                                 
1 Gelişi güzel, düzensiz 



6. Antigua devleti, Roran devleti içinde yaşayan Antigua kökenli soydaşlarının canlarını 

korumak için ‘meşru müdafaa’ hakkına dayanabilir mi? Kavramı tanımlayarak, olayın şartları 

içinde değerlendiriniz. 

 

Bir süre sonra, Antigua donanması aldıkları bir istihbarat üzerine, karadan 11 deniz mili açıkta 

seyreden ULTIMO RATIO isimli gemiye dur ihtarında bulunulur, sahil güvenlik botları gemiyi takip 

etmeye başlar. Takip edildiğini anlayınca gemi kaçmaya başlar ve kıyıdan 35 mil açıkta durdurulur. 

Antigua askerlerince gemi arandığında, Zafir devleti logolu yiyecek sandıkları içerisinde yüklü 

miktarda silah ve askeri mühimmat olduğu tespit edilir. ULTIMO RATIO kaptanı sorgusu esnasında, 

sandıkları Roran devletine teslim etmek üzere taşıdığını kabul eder. 

 

7. Olayda belirtilen deniz alanlarını tanımlayınız. 

8. Antigua donanmasına ait sahil güvenlik botlarının, belirtilen deniz alanında, ULTIMO 

RATIO’yu takip etme, durdurma ve arama yapma yetkisi var mıdır, tartışınız.  

9. Zafir devletince gönderildiği varsayılırsa, Zafir devletine ait sandıkların içinden askeri 

mühimmat çıkmasını, kuvvet kullanma hukukuna ilişkin bilgileriniz uyarınca değerlendiriniz. 

Antigua devleti Zafir devletine karşı her hangi bir hukuki yola başvurabilir mi? 

 

Antigua ve Roran devletleri 2001 yılında barış andlaşması imzalamak üzere İsviçre’nin Lozan 

kasabasında müzakerelere başlarlar. Antigua devleti adına Dışişleri Bakanı görüşmelere katılırken, 

Roran devleti Savunma Bakanı düzeyinde temsil edilmektedir. Müzakerelere nezaret eden BM 

temsilcisi, 2002 yılında, Roran’ı ziyareti esnasında, ROAR militanlarınca düzenlenen bir saldırıda ağır 

şekilde yaralanır, sonrasında hayatını kaybeder. Bu durum barış görüşmelerini sekteye uğratır. Taraflar 

arasında 11.08.2004 tarihinde imzalanan ateşkes antlaşması sonrasında büyük ölçekli silahlı çatışma 

yaşanmamıştır.  

 

10. Barış görüşmelerindeki temsilcilerin yetkilerini, temsil yetkisine ilişkin hukuki dayanakları da 

belirterek tartışınız. 

11. Hayatını kaybeden ajanı bakımından,  BM herhangi bir hukuki talepte bulunabilir mi? 

12. Ateşkes andlaşmasının etkisini belirterek, savaşın uluslararası andlaşmalar üzerindeki etkisini 

kısaca açıklayınız. 

 

11.04.2014 tarihinde Zafir devlet başkanı Antigua devletinin 23 yıl önce Roran’da gerçekleştirdiği 

eylemleri, ‘soykırım’ olarak nitelendirmiş, Antigua devletinin Roran halkından ve özellikle Remia 

kurbanlarından özür dilemesi gerektiğini söylemiştir.   

 

13. Zafir devlet başkanının açıklamasını milletlerarası hukuk bilgileriniz uyarınca nitelendiriniz. 

Bu tarz bir açıklamanın hukuki değerini tartışınız. 


