
İÜHF MİLLETLERARASI HUKUK DERSİ  

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

DAVA ÖZETİ 

 

Dava: Bozkurt-Lotus Davası (Uluslararası Sürekli Adalet Divanı) 

S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7) 

Dava Konusu: Türk ve Fransız bayraklı gemilerin açık denizde çatması, Türkiye’nin yargılama 

yetkisini uluslararası hukuka uygun olarak kullanıp kullanmadığı. 

Hukuki Öz: Devletlerin eylemlerinin bir milletlerarası teamül kuralı oluşturması için bu eylemlerin bir 

yükümlülük duygusu ile (manevi unsur) yapılması gerekir. 

Vakıalar: Dava konusu olay açık denizde Türk ve Fransız gemilerinin çatması sonucu ortaya çıkmıştır. 

Çatma neticesinde Bozkurt adlı Türk gemisi batmış, sekiz yolcu ve mürettebatı ölmüştür. Lotus adlı 

gemi ise Türk limanına çekilmiş, Fransız mürettebat tutuklanmış ve Türk mahkemelerince taksirle 

öldürme fiilinden yargılanmış ve mahkum olmuştur. Fransa, Türkiye’nin yargı yetkisine itiraz etmiş ve 

dava Uluslararası Sürekli Adalet Divanı önüne götürülmüştür.  

Hukuki Mesele: Milletlerarası hukukta açık denizde gemiler bayrağını çektikleri devletin (bayrak 

devletinin) yetkisine tabidir. Fransa buna dayanarak USAD önünde söz konusu kazada sadece Fransız 

mahkemelerinin yetkili olduğunu iddia etmiştir. Türkiye açık denizde seyrüsefer hakkını icra eden 

geminin Türk bayrağını taşıdığını ve Fransız gemisinin eylemlerinin neticelerinin kendi ülkesinde 

gerçekleştiğini dolayısıyla yargı yetkisinin bulunduğunu ileri sürmüştür.  

Fransa Divan önünde, açık denizde meydana gelen çatmalarda bayrak devletinin tek başına yargı 

yetkisine sahip olduğunu; bu tip kazalar ne zaman açık denizde meydana gelse zarar gören fakat bayrak 

devleti olmayan devletlerin kendi ülkelerinde dava açmaktan kaçındıklarını, dolayısıyla bu kuralın bir 

milletlerarası teamül kuralı olduğunu öne sürmüştür. 

Mahkemenin kararı: Divan Türkiye’nin iddialarını yerinde bulmuş ve yargılama yetkisinin 

uluslararası hukuka uygun kullanıldığına karar vermiştir. Divan’a göre bayrak devleti dışında kalan 

devletlerin açık denizdeki çatmalarda yetki kullanma yönündeki kararlarının azlığı sadece devletlerin 

uygulamada çok defa ceza davası açmaktan kaçındıklarını gösterir. Kendini bunu yapmaya mecbur 

hissettikleri anlamına gelmez. Çünkü ancak böyle bir kaçınma bilinçli bir kaçınma görevi biçimindeyse 

bir milletlerarası teamülden bahsetmek mümkün olur. İleri sürülen eylem devletlerin böyle bir görev 

bilinci içinde oldukları sonucunu çıkarmaya izin vermemektedir. 

 


