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Özet

1934 yılından bu yana uluslararası topluluğun gündeminde olan terörizm 
konusunda atılan ilk önemli adım,  Milletler Cemiyeti döneminde terörizmin 
önlenmesi ve cezalandırılması amacıyla hazırlanan bir sözleşme taslağıdır. 
Sözleşme, 1937 yılında kabul edilmesine rağmen hiçbir zaman yürürlüğe gi-
rememiştir. 

Birlemiş Milletler’in kuruluşundan sonra özellikle 1963 yılından bu yana 
uluslararası topluluk, terörist eylemeleri önlemek amacıyla evrensel düzeyde 
14 sözleşme ve bu sözleşmelere ilişkin dört değişikliği kabul etmiştir. Anılan 
sözleşmeler, Birleşmiş Milletler’in bu konuda yetkili organı olan Genel Kurul 
ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bünyesinde hazırlanarak  bütün üye 
devletlerin katılımına açılmıştır.

Birleşmiş Milletler bünyesinde uluslararası terörizm konusunda Güvenlik 
Konseyi’nin almış olduğu kararlar önemli bir yere sahiptir. 11 Eylül terörist 
saldırıları sonrasında 28 Eylül 2001’de kabul edilen 1373 (2001) sayılı Güven-
lik Konseyi kararı ile kurulan Terörizmle Mücadele Komitesi, 1373 (2001) ve 
1624 (2005) sayılı Güvenlik Konseyi kararları gereğince üye devletlerin kendi 
sınırları içinde ve dışında terörizmin önlenmesi konusunda alması gereken ted-
birleri ve düzenlemeleri gözetme konusunda görevlendirilmiştir. Terörizmle 
Mücadele Komitesi’ne yardımcı olması amacıyla kurulan Terörizmle Mücade-
le Komitesi İcra Direktörlüğü, üye devletlere terörizmle mücadele konusunda 
yapmaları gereken idari ve yasal düzenlemeler konusunda teknik yardım ola-
nağı sağlamaktadır.



114 Türk-Arap İlişkileri: Çok Boyutlu Güvenlik İnşası

1373 (2001) sayılı Güvenlik Konseyi kararı, üye devletlere terörizmle 
mücadele konusunda iç hukukta yapmaları gereken düzenlemelerin yanı sıra 
Birleşmiş Milletler bünyesinde terörizmle mücadele konusunda kabul edilen 
antlaşmalara taraf olma yükümlülüğü de getirmektedir. Buna koşut olarak da 
üye devletler iç hukuklarında gerekli düzenlemeleri yapma konusunda yüküm-
lülük altındadır. 

2011 yılından bu yana devam eden Suriye iç savaşı ve sürecin kötü yöne-
tilmesi nedeniyle ortaya çıkan boşluk, aşırı uç gruplar tarafından hızla doldu-
rulmuştur. Bölgesel güçler arasındaki rekabetin artması ve mezhep ayrılıkları, 
terörist gruplar için uygun bir zemin hazırlamıştır.  IŞİD ve benzeri terörist 
gruplar, uluslararası barış ve güvenlik için 11 Eylül dehşetini yaşatan El Ka-
ide terör örgütünden bile daha tehlikeli bir hale gelmiştir. Günümüzde IŞİD, 
uluslararası barış ve güvenlik için en büyük tehdit olarak kabul edilmektedir.

Suriye ve Irak’ta etkinliğini devam ettiren IŞİD, Güvenlik Konseyi ta-
rafından da uluslararası barış ve güvenlik için beklenmeyen önemli bir tehdit 
olarak nitelendirilmiş ve Konsey, oybirliği ile alınan 2249 (2015) sayılı Kararı 
aracılığıyla bu örgüt ile mücadele edebilmek için üye devletlerin her türlü ted-
biri almaları gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştur. Ayrıca yine oybirliği ile 
Güvenlik Konseyi, 26 Haziran’da Tunus’un Sousse kasabasında, 10 Ekim’de 
Ankara’da, 31 Ekim’de Peninsula’da, 12 Kasım’da Beyrut ve 13 Kasım’da 
Paris’te IŞİD tarafından gerçekleştirilen vahşi terör saldırıları kınamıştır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi, IŞİD tarafından ger-
çekleştirilen ağır, yaygın ve sistematik insan hakları ihlalleri ve kültürel mira-
sın yok edilmesinden sorumlu kişilerin cezalandırılabilmeleri için üye devlet-
lerin her türlü işbirliğini yapmaları çağrısında bulunmuş ve gerek terörizmin 
gerek terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla her türlü tedbirin alınma-
sı konusunda devletlerin yükümlülükleri hatırlatılmıştır. Öte yandan Birlemiş 
Milletler ve NATO’nun müdahaleye yönelik isteksiz bir tavrı bulunmaktadır.

15 Aralık 2015’te Suudi Arabistan Ortadoğu’daki terörizm sorunu ile 
mücadele edebilmek amacıyla 34 devletten oluşan evrensel bir İslami İttifak 
kurduklarını ve merkezinin Riyad olduğunu açıklamıştır. Türkiye’nin de arala-
rında bulunduğu İttifak, IŞİD’in yanı sıra bölgedeki diğer terör örgütleri ile de 
mücadele etmeyi hedeflemektedir. Suudi Arabistan’ın bölgesel rakipleri olan 
İran, Irak Şii Yönetimi ve Suriye Esad rejimi ise, İttifak’ta yer almamıştır. Sa-
dece Sünniler’den oluşan bir İttifak olması nedeniyle de eleştirilmiştir. 

İttifak’ın kuruluşuna ilişkin açıklamada ise, sadece IŞİD değil diğer terör 
örgütlerinin de hedef alındığı, amacının Birleşmiş Milletler gibi uluslararası 
barış ve güvenliğin temin edilmesine yönelik olduğu belirtilmiştir. Bölgedeki 
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önemli Arap ülkelerinin yanı sıra NATO üyesi Türkiye ve çok sayıda Afrika ve 
Asya ülkesinin de İttifak’ı desteklemesinin öneminin büyük olduğu vurgulan-
mıştır. Kuşkusuz alınacak tedbirler ve gerçekleştirilecek askeri operasyonların 
Birleşmiş Milletler Antlaşması ve özellikle Birleşmiş Milletler’in terörizm ile 
mücadele amacıyla almış olduğu kararlar ile uyumlu olması gerekmektedir. 

Bu çalışma ile Birleşmiş Milletler’in uluslararası terörizm ile mücadele 
yöntemlerinin Güvenlik Konseyi kararları ışığında Ortadoğu’da nasıl uygulan-
dığı güncel gelişmeler özellikle de IŞİD sorunu ve Suudi Arabistan öncülüğün-
de kurulan İslami İttifak kapsamında değerlendirilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Uluslararası Terörizm, Ortadoğu, Birleşmiş Millet-
ler, Güvenlik Konseyi, terörizmin finansmanı, akıllı yaptırımlar, IŞİD, İslami 
İttifak.

Abstract

THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN THE MIDDLE EAST 
AS PART OF COMBAT TERRORISM

Terrorism has been on the international agenda since 1934, when the 
League of Nations took the first major step towards outlawing the scourge by 
discussing a draft convention for the prevention and punishment of terrorism. 
Although the Convention was eventually adopted in 1937, it never came into 
force.

Especially after foundation of the United Nations since 1963, the interna-
tional community has elaborated 14 universal legal instruments and four amend-
ments to prevent terrorist acts. Those instruments were developed under the aus-
pices of the United Nations and its specialized agencies and the International 
Atomic Energy Agency and are open to participation by all Member States.

Guided by Security Council resolutions 1373 (2001) and 1624 (2005), 
the Counter Terrorism Committee (CTC) works to bolster the ability of United 
Nations Member States to prevent terrorist acts both within their borders and 
across regions. It was established in the wake of the 9/11 terrorist attacks in 
the United States. The CTC is assisted by the Counter-Terrorism Committee 
Executive Directorate (CTED), which carries out the policy decisions of the 
Committee, conducts expert assessments of each Member State and facilitates 
counter-terrorism technical assistance to countries.
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Resolution 1373 (2001), adopted unanimously on 28 September 2001, 
calls upon Member States to implement a number of measures intended to 
enhance their legal and institutional ability to counter terrorist activities. The 
resolution also calls on States to become parties, as soon as possible, to the 
relevant international counter-terrorism legal instruments.

The Middle East has been convulsed by instability since 2011. Syria in-
ternal war and bad governance have left vacuums that extremist groups have 
eagerly filled. Competition between regional powers is on the rise; it is often 
waged violently through sectarian proxies, including terrorist groups. ISIS and 
similar terrorist groups a wider range of threats than the spectacular terrorism 
of Al Qaeda prior to 9/11. At the present day ISIS is the most importannt chal-
lenge to international peace and security. 

The Security Council determined today that the Islamic State in Iraq and 
the Levant/Sham (ISIL/ISIS) constituted an “unprecedented” threat to interna-
tional peace and security, calling upon Member States with the requisite capac-
ity to take “all necessary measures” to prevent and suppress its terrorist acts on 
territory under its control in Syria and Iraq. Unanimously adopting resolution 
2249 (2015), the Council unequivocally condemned the terrorist attacks perpe-
trated by ISIL — also known as Da’esh — on 26 June in Sousse, on 10 October 
in Ankara, on 31 October over the Sinaï Peninsula, on 12 November in Beirut 
and on 13 November in Paris, among others.  

The 15-member body condemned in the strongest terms ISIL’s gross, sys-
tematic and widespread abuses of human rights, as well as its destruction and 
looting of cultural heritage.  Those who committed, or were otherwise respon-
sible for, terrorist acts or human rights violations must be held accountable.  
By other terms, the Council urged Member States to intensify their efforts to 
stem the flow of foreign terrorist fighters into Iraq and Syria, and to prevent 
and suppress the financing of terrorism.

Saudi Arabia has declared the formation of a global “Islamic Alliance” of 
34 countries to combat terrorism, following months of pressure for Gulf States 
to do more to tackle militancy within the Middle East. The new coalition was 
announced at a rare press conference in Riyadh, where its centre of operations 
will be based, but faced immediate criticism for a failure to denounce and 
target the Isis militant group specifically. Saudi Arabia’s main regional rivals, 
Iran, were not included in the list, nor was the Shia-dominated government of 
Iraq or the embattled regime of Syria’s Bashar al-Assad.

And the statement made no direct reference to the growing dominance of 
the ISIS militant group on its border, instead citing the general need to “combat 
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terrorism and to save international peace and security. Projecting its ambition 
for regional leadership, Saudi Arabia said tuesday it has lined up most of the 
Arab world, NATO member Turkey and several African and Asian countries 
behind a vaguely defined “Islamic military alliance” against terrorists. 

The aim of this presentation is to examine all of the development in the 
light of the United Nations’ works, especially in the light of the Security Coun-
cil resolutions on the international terrorism.   

Key Words: International Terrorism, Middle East, United Nations, Se-
curity Council, terrorism financing, smart sanctions, ISIS, Islamic Alliance.

 

ORTADOĞU’DA TERÖRİZMLE MÜCADELE KAPSAMINDA 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN ROLÜ

Giriş

Günümüzde Ortadoğu’nun en önemli sorunlarının başında uluslarara-
sı terörizm ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusundaki başarısızlık 
gelmektedir. Suriye’de yaşanan iç savaşın bir vekâlet savaşına dönüşmesi ile 
bölgedeki istikrarsızlık artmış ve buna koşut olarak Irak ve Suriye’de etkinli-
ğini ciddi ölçüde artıran IŞİD, uluslararası bir terör örgütü olarak uluslararası 
barış ve güvenlik için en önemli tehditlerden biri haline gelmiştir. Birleşmiş 
Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından da saptanan bu durum ile evren-
sel düzeyde mücadelede BM’nin başat bir role sahip olması beklenmektedir.

Bilindiği üzere uluslararası hukuk ile ilgili en önemli eleştiri noktası, yap-
tırım eksikliğidir. Öte yandan uluslararası topluluğun örgütlenme düzeyi art-
tıkça, merkezi yaptırım uygulama kapasitesi de artmaktadır. Milletler Cemiye-
ti (MC) ve daha sonra BM’nin kurulması ile birlikte kolektif yaptırım uygulan-
ması mümkün hale gelmiştir. BM kapsamında uygulanan merkezi nitelikteki 
yaptırımlar, günümüzde çok farklılaşmıştır. Özellikle BM’nin yürütme organı 
olarak nitelendirilebilecek olan Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan yaptı-
rımların hem türü hem de sayısı son yirmi yıldır ciddi ölçüde artmıştır. Anılan 
yaptırımların uygulanabilmesi, bu eleştirileri zayıflatabilecektir.

11 Eylül terörist saldırıları sonrası, uluslararası terörizmin uluslararası ba-
rış ve güvenliğe yönelik en önemli tehditlerden biri haline gelmesi nedeniyle 
Güvenlik Konseyi tarafından yeni bir yaptırım türü olarak akıllı yaptırımların 
uygulandığı bir döneme girilmiştir. Üstelik önceleri sadece devletlere yöne-
lik ve çoğunlukla geniş kapsamlı yaptırımlar uygulanırken, spesifik nitelik-
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teki akıllı yaptırımlar ile birlikte hedefin devletlerden, devlet dışı aktörlere ve 
bireylere yöneldiği görülmektedir. Bu durum, klasik uluslararası hukuk an-
layışında önemli bir dönüşüme işaret etmektedir. Terörizmin finansmanı ile 
mücadelede sadece devletlere yönelik yaptırım uygulanması etkili sonuç ver-
meyeceğinden, farklı türde yaptırım uygulamaları kaçınılmaz olmuştur.

Belirtilen bu yeni tür yaptırımlar, uluslararası hukuk kurallarının uygulan-
dığı uluslararası topluluğun belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Artık 
uluslararası topluluğun sadece devletlerden oluştuğu düşüncesine dayanan ge-
leneksel uluslararası hukukun yerini, uluslararası topluluğun devletler, ulusla-
rarası örgütler, devlet niteliği kazanmamakla birlikte örgütlenmiş topluluklar, 
uluslararası topluluğun genel çıkarlarını ya da paylaştığı değerleri ilgilendiren 
bireylere ilişkin hususlarda doğrudan bireyler1den oluştuğu bir uluslararası hu-
kuk almıştır. Bu durumda uluslararası hukuk, bütün bu süjelere uygulanacak 
olan kuralları kapsamaktadır.2 Gerek terörizm gerek terörizmin finansmanı ile 
hukuki yollardan mücadele de uluslararası topluluğun kapsamında yer alan 
bütün süjelere yaptırım uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Böylece devlet dışı 
aktörler de devletler tarafından uygulanmak zorunda olan bağlayıcı kararların 
süjesi haline gelmektedir.3

Küreselleşen terörizm, yöneldiği hedeflere ulaşabilmek için önemli bir 
mali desteğe ihtiyaç duymakta; bunun sonucunda ihtiyaç duyduğu mali kay-
naklara ulaşabilmek için hukuka uygun ya da aykırı pek çok yoldan ciddi bir 
gelir elde etmektedirler. Bunun için uluslararası finans sistemlerinin kullanıl-
ması gerekmekte ve böylece terörizm ulusal bir sorun olmaktan çıkarak küre-
sel bir sorun haline gelmektedir. Mali desteğin büyük bölümü de yüksek gelire 
sahip bireyler ve kuruluşlardan temin edilmektedir. 

BM ise, Güvenlik Konseyi kararları aracılığı ile bu kişi ve kuruluşlara yö-
nelik uygulanacak yaptırımları tek merkezde toplamaya çalışmaktadır. Mün-
ferit bazda yapılmış olan çok sayıda uluslararası terörizm antlaşmasının mev-
cudiyetine rağmen, pekçok devlet, çeşitli gerekçeler ile bu antlaşmalara taraf 
olmaktan kaçınmaktadır. Ayrıca bu antlaşmalara riayetin sağlanmasına yönelik 
icra mekanizmaları da bulunmamaktadır. İşte ortaya çıkan bu boşluk da Gü-
venlik Konseyi’nin akıllı yaptırım kararları ile doldurulmaya çalışılmaktadır. 

1  PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005, s.5.
2  JENNINGS, Robert; WATTS, Arthur, Oppenheim’s International Law, Vol:1, Introduction 

and Part 1, Longman, London/New York, 1996, s.16.
3 JACOISTE, Eugenia, “The UN Collective Security System and its Relationship with 

Economic Sanctions and Human Rights”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 
Vol: 14, 2010, s.332.
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BM yaptırımları, uluslararası hukukta uygulanan yaptırımlara paralel 
olarak çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Ekonomik ve mali nitelik-
li yaptırımlar geniş kapsamlı bir şekilde uygulanabileceği gibi, sadece silah, 
petrol, değerli madenler gibi belirli ürünlere yönelik de uygulanabilmektedir. 
BM kapsamında sıkça başvurulan ekonomik yaptırımlar, uluslararası hukuka 
aykırı davranışta bulunan devleti, bu davranıştan vazgeçirmek ya da bu davra-
nışı nedeniyle ortaya çıkan zararı kendisine tazmin ettirebilmek amacıyla eko-
nomik yollarla uygulanan yaptırımlardır. Bir başka ifade ile haksız fiil işleyen 
devletin, diğer devlet ya da devletlerle olan ticari, mali ve ekonomik ilişkile-
rine zarar vermek amacı gütmektedir.4 Gerçek anlamda uygulandığı takdirde, 
ekonomik yaptırımlar etkili sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle günümüzde bu 
yaptırımlar, savaşın liberal bir alternatifi olarak görülmektedir.5

BM’nin kuruluşuna giden resmi çalışmalara daha savaş devam ederken 
başlanmış ve yeni dünya örgütünün kurucu antlaşması, II. Dünya Savaşı sona 
ererken hazırlanmıştır. Selefi olan MC’ye göre daha evrensel ve gelişmiş bir 
yapıya sahip olan BM’nin öncelikli amacı, kolektif bir güvenlik sistemi oluş-
turmak olmuştur. BM kolektif güvenlik sisteminin amacı da BM üyesi olsun 
olmasın bütün devletlerin “bağımsızlık”, “toprak bütünlüğü” ve “egemenlik” 
haklarının belirli mekanizmalar dâhilinde güvence altına alınması olarak ifade 
edilebilir. BM Antlaşması’nın VII. Bölümü’nde “barışın tehdidi”, “bozulması” 
ve “saldırı” eylemi durumunda, Örgüt’ün kolektif güvenliğinin sağlanabilmesi 
için başvurabileceği gerekli zorlama önlemleri düzenlenmiştir. Ancak bu ko-
nuda devletler ile antlaşmalar yapılması gerekli olup VII. Bölüm’de yer alan 
önlemlerin uygulanması tek tek devletlerin rızasına bağlanmış olmaktadır.6

BM Antlaşması’nın 39. maddesine göre, “Güvenlik Konseyi, barışın teh-
dit edildiğini, bozulduğunu veya bir saldırı fiilinin vuku bulduğunu tespit eder 
ve uluslararası barış ve güvenliğin muhafaza ve korunması için tavsiyelerde 
bulunur veya 41 ve 42. maddeler gereğince hangi tedbirler alınacağını karar-
laştırır.”

Düzenlemeden de anlaşıldığı üzere, ihlalin oluştuğunu tespit etme ve uy-
gulanacak yaptırımlara karar verme konusunda Güvenlik Konseyi yetkilidir ve 
bu konuda çok geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır.7 Hemen şunu belirtmek 
4 ÖZMAN, Aydoğan, Devletler Hukukunda Müeyyide, Basılmamış Doçentlik Tezi, Ankara, s.88. 
5 SHAGABUTDINOVA, Ella, BEREJIKIAN, Jeffrey, “Deploying Sanctions while Protecting 

Human Rights: Are Humanitarian Smart Santions Effective”, Journal of Human Rights, 
Vol:6, 2007, s.60. 

6 MORGENTHAU, Hans J., Uluslararası Politika II, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, 
Sevinç Matbaası, Ankara, 1970, (Çev: Baskın Oran; Ünsal Oskay), s.394; TOLUNER, s.6.

7 CAMERON, Iain, “UN Targeted Sanctions, Legal Safeguards and the European Convention 
on Human Rights”, Nordic Journal of International Law, Vol: 72, 2003, s.178.
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gerekir ki Güvenlik Konseyi’nin bu yaptırımları uygulamaya karar verirken 
herhangi bir öncelik sırası bulunmamaktadır. Eğer durum çok ağır ve ciddi 
nitelikte ise, doğrudan askeri nitelikteki önlemleri de uygulaması mümkün-
dür. BM Antlaşması’nın 24/1. maddesine göre, Örgüt üyeleri, “uluslararası 
barış ve güvenliğin korunması”nda başlıca sorumluluğu Güvenlik Konseyi’ne 
vermişlerdir. Madde 24/2’de ise, bu konudaki sorumluluklarını yerine getire-
bilmesi için verilen muayyen ve mahsus yetkilerin, Antlaşma’nın VI., VII., 
VIII. ve XII. bölümlerinde gösterildiği düzenlenmektedir. Anlaşıldığı üzere, 
VII. Bölüm’de yer alan yaptırımlar konusunda başlıca sorumluluk Güvenlik 
Konseyi’ne verilmiştir. Bu konuda son derece geniş bir takdir yetkisi bulundu-
ğu için Konsey, Genel Kurul dâhil Örgüt’ün diğer organları ve üye devletlerin 
iddiaları ile bağlı değildir.8

Terörizm İle Mücadeleye İlişkin Güvenlik Konseyi Kararları 

Güvenlik Konseyi genel olarak bütün terör eylemlerini kınadığını belirt-
mekle birlikte, bütün bu eylemlerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit etti-
ğine ilişkin bir tespitte bulunmamaktadır. Böyle bir tespitin yapılabilmesi için, 
1269 (1999)9 ve 1368 (2001)10 sayılı kararlarda belirtildiği üzere, uluslararası 
nitelik taşıyan bir terörizm eylemi gerçekleşmiş olmalıdır. Örneğin, devletlerin 
ülkelerini teröristlerin barınması, eğitimi ve plan yapması için kullandırmala-
rı 1214 (1998) sayılı Karar ile rahatsız edici bulunurken, 1267 (1999) sayılı 
Karar ile ağır bir şekilde kınanmıştır. Öte yandan teröristlerin barındırılmama-
ları ve eğitilmemeleri yönündeki talepleri karşılamaması 1267 (1999) sayılı 
Karar11 ve Usame Bin Ladin’in iade edilmemesi 1333 (2000) sayılı Karar12 
ile uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak nitelendirilmiştir. 
Güvenlik Konseyi, 1377 (2001) sayılı Kararı13’nda ise, uluslararası nitelikteki 
terör eylemlerinin, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik 21. yy.’daki en bü-
yük tehditlerden biri olduğunu tespit etmekle yetinmeyip, bu eylemlerin aynı 
zamanda BM’nin amaç ve ilkelerine aykırı olduğunu da saptamıştır. 

8 ÖZMAN, s.302.
9 Karar için bkz.<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1269(1999)>(10.04.2016).
10 Karar için bkz.<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1383(2001)>(10.04.2016).
11 Karar için bkz.<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1267(1999)>(10.04.2016).
12 Karar için bkz.<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1333(2000)>(16.01.2016).
13 Karar için bkz.<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1377(2001)>(18.01.2016).
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BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin 
kararlarının, Genel Kurul’dan çok daha sonra 11 Eylül saldırılarını takiben 
alındığı görülmektedir. Öte yandan 2000 yılının başlarından itibaren teröriz-
min finansmanı ile mücadele konusunda bütün dünyada başat aktör haline 
gelen Güvenlik Konseyi, son derece radikal kararlar alarak bir tür ulus-üstü 
organ gibi hareket etmeye başlamıştır.

1990’lı yıllara bakıldığında, Güvenlik Konseyi’nin BM Antlaşması’nın 
VII. Bölümü kapsamında Libya’ya yönelik almış olduğu 31 Mart 1992 tarihli 
748 sayılı Kararı14nda, devletlerin terörizme yönelik her türlü destekten ka-
çınması yükümlülüğü hatırlatılmıştır.15 Burada devlet desteğinin kapsamında 
maddi desteğin de olduğuna kuşku yoktur. Ancak bu kararda terörizmle mü-
cadelenin Lockerbie Olayı’na Libya’nın karıştığının anlaşılmasıyla, Libya’nın 
terörist gruplara yardımı kesmesi çağrısında bulunularak ad hoc bazda gerçek-
leştirildiği görülmektedir.16

Bir başka ilgili karar, Afganistan’ın özellikle Taliban denetimindeki top-
raklarının, terörizme verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği 8 
Aralık 1998 tarihli 1214 sayılı Karar’dır.17 Karar’ın 14. paragrafında, Afganis-
tan topraklarında üretilen uyuşturucu maddelerin gelirlerinin terör örgütlerinin 
eline geçmesinin endişe verici olduğu belirtilmiş; bu kararın gereklerinin ye-
rine getirilmemesi üzerine de Taliban’ın, Usame Bin Ladin ve destekçilerine 
verdiği destek nedeniyle, VII. Bölüm kapsamında 15 Ekim 1999 tarihli 1267 
sayılı Karar18 alınmıştır. Terörizmin finansmanı ile mücadelede bir dönüm 
noktası olarak kabul edilebilecek19 bu karar ile Taliban Yönetimi’ne ait hava 
araçlarının iniş-kalkışları yasaklanmış, mali kaynak ve fonlarının dondurulma-
sı gibi yaptırımlar uygulanmıştır. Böylece Güvenlik Konseyi’nin VII. Bölüm 
kapsamında almış olduğu kararları ile terörizmin finansmanı ile mücadelenin 
yolunu açmış olduğu görülmektedir. 

14 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/-748(1992)> 
(12.04.2016).

15  Bkz. TAŞDEMİR, Fatma, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma 
Yetkisi, USAK Yayınları, Ankara, 2006, ss.67–71.

16 KAYA, İbrahim, Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk, USAK Yayını, Ankara, 2005, 
s.93.

17 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/-1214(1998)>(12.04.2016).

18 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/-1267(1999)>(12.02.2016).

19 Bkz. BIERSTEKER, Thomas; ECKERT, Sue, “Addressing Challanges to Targeted Sanctions: 
An Update of the Watson Report”, An Update the “Watson Report”, Watson Institute, October, 
2009, s.7.
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Terörizmin finansmanı ile mücadele kolektif tedbirler alınmasını gerek-
tiren bir problemdir. 1267 (1999) sayılı Karar ile anılan yaptırımların uygu-
lanmasını gözetmek amacı ile 1267 Yaptırımlar Komitesi kurulmuştur. Komi-
te’nin görevlerinden biri de Karar’ın 4. paragrafında bahsi geçen fon ve diğer 
mali kaynakların belirlenmesi ve yine uygulanacak yaptırımlar konusunda 
gelecek olan muafiyet taleplerini değerlendirmek olarak belirlenmiştir. Anılan 
Karar’ın bir diğer önemi de bir terörist örgütün, uluslararası barış ve güvenliğe 
karşı önemli bir tehdit olarak kabul edilmiş olmasıdır. 

1267 (1999) sayılı Karar’ın ardından alınan 1333 (2000)20 ve 1390 
(2002)21 Güvenlik Konseyi kararları ile Taliban Yönetimi’ne yönelik yaptırım-
ların yanı sıra, Usame Bin Ladin ve El Kaide’yi destekleyen tüm kişi ve ku-
ruluşların bütün devletler tarafından tespit edilerek yargılanmaları yönündeki 
çağrısı ile yaptırımların kapsamı genişletilmiştir.22 Böylece yaptırım uygulana-
cak kişiler ve kuruluşlar Afganistan sınırlarıyla bağlı tutulmamıştır.23 Belli bir 
ülke sınırları ile bağlı olma gerekliliği ortadan kalkmıştır.24 Bütün devletlerin 
uluslararası terörizm ve terörizmin finansmanının önlenmesi için, gerekli ted-
birleri almaları gerektiği hatırlatılmıştır. Bu kararlarda ön plana çıkan özellik, 
Güvenlik Konseyi’nin uyguladığı yaptırımların muhatabının bir devlet değil, 
devlet dışı bir aktör olan terör örgütü ve ona destek sağlayan gerçek ve tüzelki-
şiler olmasıdır. Terörizmle mücadelede “devlet desteğinin engellenmesinden”, 
“terörizmin finansmanının cezalandırılması” yönünde bir evrilme ve genişle-
me olduğu görülmektedir.25

11 Eylül 2001 saldırılarından bir gün sonra alınan 1368 (2001) sayılı Ka-
rar’ın26 3. paragrafı ise, terörizmin finansmanı ile mücadelede işbirliğini ön 
plana çıkarmıştır. Karar’da özellikle bu saldırıların mali destekçilerinin adalet 
önüne çıkarılması konusundaki işbirliğine vurgu yapılmıştır. 

20 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/-1333(2000)> (11.04.2016).

21 Karar için bkz.<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/-1333(2000)> (11.04.2016).

22 Bkz. FORCESE, Craig; ROACH, Kent, “Limping Into the Future: The UN 1267 Terrorism 
Listing Process at the Crossroads”, The Geo. Wash. Int’l L. Rev.,Vol: 42, ss.221-222. 

23 PORTELA, Clara, “National Implementation of United Nations Sanctions”, International 
Journal, Winter 2009–2010, s.16.

24 CAMERON, s.164.
25 CLUNAN, Anne, “The Fight against Terrorist Financing”, Political Science Quarterly, 

Vol:121/4, 2006/2007, s.576.
26 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1383(2001)>(11.02.2016).
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28 Eylül 2001 tarihinde kabul edilen 1373 (2001) sayılı Karar, terörizmin 
finansmanı ile mücadele konusunda son derece büyük bir öneme sahiptir. BM 
Antlaşması’nın VII. Bölümü’ne dayanarak alınan bu karar, ilk defa belirli bir 
olaydan bağımsız olarak ele alınmış, bunun sonucunda da genel ve bağlayıcı 
nitelikte düzenlemeler içermiştir. Bu nedenle de Karar, bir tür “mevzuat”, “ya 
da mini antlaşma” olarak nitelendirilmiştir.27 Bu durumda, Güvenlik Konse-
yi’nin terörizmle mücadele kapsamında almış olduğu akıllı yaptırım karar-
larının ikiye ayrıldığı söylenebilir. İlki, 1267 (1999) ve devamı niteliğindeki 
Taliban ve El Kaide bağlantılı belli kişi ve kurumları hedef alan ve somut dü-
zenlemeler içeren akıllı yaptırım kararları; ikincisi ise, 1373 (2001) ve devamı 
niteliğindeki terörizm ve terörizmin finansmanı konularında genel düzenleme-
ler içeren kararlardır.28

İçerik olarak bakıldığında 1373 (2001) sayılı Karar’ın, Terörizmin Fi-
nansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme29 ile paralel düzenle-
meler içerdiği ve kararın devletleri bu sözleşmeye taraf olmaya davet ettiği 
görülmektedir.30 Karar ile devletlere çok çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. 
Terör eylemlerinin finansmanının engellenmesi ve bastırılması (parag. 1/a); 
terör eylemlerinin icrasında doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılmak üzere, 
kendi vatandaşları tarafından veya kendi topraklarında fon toplanması veya 
tahsisinin suç haline getirilmesi (parag. 1/b); terör eylemlerini gerçekleştiren, 
gerçekleştirmeye teşebbüs eden, kolaylaştıran veya bunlara katılan kişilerin, 
bu kişiler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan veya kontrol 
edilen kuruluşların, sayılan kişiler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sa-
hip olunan veya kontrol edilen eşyadan kaynaklanan veya temin edilenler de 
dâhil olmak üzere, fon ve diğer mali ve ekonomik kaynaklarının vakit geçiril-
meksizin dondurulması (parag.1/c), vatandaşları veya ülkelerindeki diğer kişi 
ve kuruluşlar tarafından (c) bendinde sayılan kişi ve kuruluşlara fon, mali ve 
ekonomik kaynak ve ilgili hizmetler sağlanmasının engellenmesi (parag. 1/d); 

27 Bkz. BANTEKAS, Illias, “The International Law of Terrorist Financing”, The American 
Journal of International Law, Vol:97, No:2, 2003, s.326.

28  AKIN, Engin, Terör ve Terörün Finansmanı Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009, s.17.
29 Terörizmin Finansmanı’nın Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin hazırlanmasına 

Genel Kurul önayak olmuş; 17 Aralık 1996 tarihli 51/210 sayılı ve 15 Aralık 1997 tarihli 
52/165 sayılı kararlarında, BM üyesi devletleri “teröristlere gerek doğrudan gerek kuruluşlar 
aracılığı ile finansman sağlanmasını önlemek” amacıyla gerekli tedbirleri almaları çağrısında 
bulunmuştur. Anılan kararlarda bu amaçla, terörizmin finansmanı suçunu işleyenlerin etkili 
cezai yaptırımlara bağlanması ve bu konuda etkin izleme ve denetleme mekanizmaları 
oluşturulması gereği vurgulanmıştır. Sözleşme de bu talebe çağrının bir sonucu olarak ortaya 
çıkmış ve 9 Aralık 1999’da kabul edilmiştir. 10 Ocak 2000’de imzaya açılan Sözleşme, 10 
Nisan 2002’de yürürlüğe girmiştir.

30 BANTEKAS, s.326
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terör eylemlerini finanse edenlere güvenli sığınak sağlanmaması (parag.2/c); 
bu kişilerin kendi topraklarını kullanmalarının önlenmesi (parag. 2/d), teröriz-
min finansmanına katılanların adalet önüne çıkarılması ve ulusal hukuk düzen-
lerinde bu tür eylemlerin ağır ceza gerektiren ihlaller olarak değerlendirilerek 
ağırlıkları ile orantılı cezalar öngörülmesi (parag. 2/e); delil temini dâhil olmak 
üzere terör eylemlerinin finansmanı veya desteklenmesine ilişkin ceza soruş-
turma ve kovuşturmalarında, diğer devletler ile işbirliği yapılmasına (parag. 
2/f) ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

1373 (2001) sayılı Karar’ın 6. paragrafı ile sayılan yükümlülüklerin ye-
rine getirilmesini gözetmek amacıyla Güvenlik Konseyi üyelerinin temsilcile-
rinden oluşan Terörizmle Mücadele Komitesi kurulmuştur.31 Komite’ye 1373 
(2001) sayılı Karar kapsamında yer alan konularda gerekirse örnek kanun tas-
lakları hazırlayarak, en iyi uygulama örneklerinin tanıtılması görevi de veril-
miştir. Görüldüğü üzere, Komite’nin devletlere ulusal hukuklarında yapacak-
ları düzenlemeler konusunda yol gösterici bir misyonu bulunmaktadır.

1390 (2002) sayılı Güvenlik Konseyi Kararı32, yaptırımların uygulana-
cağı süjeleri somutlaştırarak El Kaide terör örgütü üyeleri, Usame Bin Ladin 
ve 1267 Yaptırımlar Komitesi’nin hazırladığı listede yer alan diğer kişi, grup, 
teşebbüs ve kuruluşlar ile bunlar adına veya bunların talimatıyla hareket eden 
kişiler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olunan veya kontrol edi-
len eşyadan kaynaklanan veya temin edilenler de dâhil olmak üzere, fon ve 
diğer mali varlık ve ekonomik kaynaklarının vakit geçirmeksizin dondurul-
ması, ayrıca vatandaşları veya ülkelerindeki diğer kişi ve kuruluşlar tarafın-
dan belirlenen kişilere her tür fon, mali ve ekonomik kaynak sağlanmasının 
engellemesini kararlaştırmıştır. Görüldüğü üzere, anılan kararlar doğrudan bir 
devleti hedef almayıp belirlenen gerçek kişi ve kuruluşları hedef almaktadır.

1526 (2004) sayılı Karar33 ile de Güvenlik Konseyi’ne devletlerin konuya 
ilişkin tedbirleri geliştirmesi konusunda tavsiyelerde bulunma görevi verilmiş-
tir. Ayrıca, El-Kaide, Usame Bin Ladin ve Taliban ile bağlantılı kişi ve kuru-
luşlara fon veya diğer mali ve ekonomik kaynak akışının kesilmesi konusunda 
daha etkili yöntemlere başvuru çağrısında bulunularak, Karar’ın 21. paragrafı 
ile kar amacı gütmeyen örgütler ve alternatif para gönderme yöntemlerinin 
suiistimalinin engellenmesi dâhil olmak üzere, terörizmin finansmanının ön-
lenmesi alanındaki mevzuatın geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

31 Bkz. <http://www.un.org/en/sc/ctc/> (21.03.2016).
32 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1390(2002)> (12.02.2016).
33 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1526(2004)>(11..02.2016).
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1540 ( 2004) sayılı Güvenlik Konseyi Kararı34 ile de özellikle terörist 
örgütler başta olmak üzere, devlet dışı aktörlerin kitle imha silahlarına eriş-
melerinin önlenmesine yönelik tedbirler belirlenmiştir. Bunun için devletlerin 
ulusal hukuk sitemlerinde etkili mevzuat çalışmaları yapmaları gerektiğinin 
üzerinde durulmuştur. Ayrıca Karar’ın 4. paragrafında, kitle imha silahlarının 
denetimi amacı ile 1540 Komitesi olarak adlandırılan yeni bir Komite kurul-
masına karar verilmiştir. 

Üye devletlerin ulusal hukuk sistemlerinde 1373 (2001) sayılı Karar’ın 
etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla Terörizmle Mücadele Komitesi’nin 
devletleri ziyarete başlamasını düzenleyen 1566 (2004) sayılı Karar da önemli 
bir yere sahiptir (parag. 8). Ayrıca yine bu karar ile oluşturulan bir çalışma 
grubundan terör eylemlerinin mağdurları ve bunların aileleri yararına bir fon 
kurulması olanaklarının araştırılması talep edilmiştir (parag. 9-10). Fon’un da 
terörist örgütlerin üyeleri ve destekçilerinden müsadere edilen varlıklarının bir 
kısmı ile gönüllülerin katkılarından sağlanması öngörülmüştür. Ayrıca 1456 
(2003) sayılı Karar’ın ekinde Güvenlik Konseyi nezdinde terörizmin ne oldu-
ğu ve terörizmle mücadelenin hangi esaslar dâhilinde yapılması gerektiği hu-
susunun maddeler halinde sayılmış bulunduğu görülmektedir. Bu Karar, Gü-
venlik Konseyi’nin konuya yaklaşımını netleştirmesi bakımından özel önem 
taşıyan bir karardır.35

1617 (2005) sayılı Karar36da ise, devletlerin 1267 (1999), 1333 (2000), 
1390 (2001) sayılı kararları gereğince almaları gereken önlemler tekrar edilmiş 
ve bütün devletlerden FATF tarafından alınan 49 adet tavsiye kararında yer 
alan uluslararası standartları uygulamaları talep edilmiştir (parag. 7).

Güvenlik Konseyi’nin 1730 (2006) sayılı Kararı37yla sayılan yaptırım ko-
miteleri tarafından oluşturulan listelerdeki kişi ve kuruluşların listeden çıkarı-
labilmesine ilişkin usul ile yaptırım komiteleri tarafından oluşturulan listeler-
deki kişi ve kuruluşların gerektiğinde listeden çıkarılabilmesine yönelik usul 
belirlenmiştir. 1735 (2006) sayılı Karar38 ile de listelerde yer alan isimlerin 
belirlenmesinde uyulacak usul kurallarına ilişkin düzenlemeler yer almıştır. 
Anılan düzenlemelere göre, devletler olaya ilişkin bir açıklamada bulunmalı, 

34 Karar için bkz. <http://www.uncc.ch/resolutio/res1546.pdf> (10.02.2016).
35 KAYA, s.94.
36 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1617(2005)> (10.02.2016).
37 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1730(2006)> (10.02.2016).
38 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1735(2006)> (10.02.2016).
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bu açıklamada kişi ve kuruluşun listeye girmeyi gerektiren bilgiler ile bu bil-
gilere ulaşmayı sağlayan belgeler olabildiğince ayrıntılı açıklanmalıdır. Ayrıca 
açıklamada yer alan bilgiler, ilgili kişi ve kuruluşu haberdar etmek için kamuya 
açıklanabilecek ve ilgili devletlerin talebi üzerine açıklanabilecek kısımları da 
belirlenecektir (parag. 6). 1822 (2008) sayılı Güvenlik Konseyi Kararı39 ise, 
BM’nin ilgili internet sayfası üzerinde, listede bulunan kişilerin hangi gerekçe 
ile listeye alındığına ilişkin özet bir bilgiye yer verilmesini öngörmüştür. Bu da 
temel hak ve özgürlükler açısından bireyler için önemli bir gelişmedir.

Genel olarak Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele amacıyla al-
mış olduğu kararlar incelendiğinde, hep daha önce alınan kararlarda ortaya 
çıkan problemlerin sonrakiler ile giderilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu da 
sözkonusu sorunları bütüncül bir şekilde gidermeye yönelik reform çalışması 
yapılmadığı sürece etkili bir sonuç almayı zorlaştırmaktadır. Güvenlik Konse-
yi’ne ilişkin kapsamlı reform çalışmalarında bu konuya özel bir yer verilmesi 
gerektiğinde kuşku yoktur.40

Ortadoğu’da Terörizmle Mücadelede Akıllı Yaptırımların Önemi 

Akıllı yaptırımlar, BM’nin geleneksel yaptırımlarından farklı olarak yeni 
bir yaptırım türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Akıllı yaptırımlar (smart sancti-
ons), seçilmiş ve hedefi belli olan, geniş anlamlı veya genel ticari yaptırımların 
karşıtını ifade etmek için kullanılmaktadır.41 Konuya ilişkin çalışmalarda akıllı 
yaptırım yerine hedeflenmiş/hedefe yönelik yaptırımlar (targeted sanctions; 
designer sanctions) terimlerinin de kullanıldığı görülmektedir.42 Özellikle Ku-
veyt’in işgali sonrasında BM, ABD ve AB tarafından Irak’a yönelik uygulanan 
genel nitelikli ekonomik yaptırımlar ve ambargonun gayri insani sonuçları, 
Güvenlik Konseyi kararlarının bu şekilde yön değiştirmesine neden olmuştur. 

1998–1999 yıllarında İsviçre Hükümeti’nin inisiyatifi ile başlatılan In-
terlaken Süreci, gerek idari gerek hukuki anlamda hedefe yönelik mali yap-
tırımların uygulanmasının kapsamını belirleme konusunda çalışmalar yürüt-

39 Karar için bkz.<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/-1822(2008)> (10.02.2016).

40 Güvenlik Konseyi reform çalışmaları için genel olarak bkz. ÖĞÜT, Selman, 21. Yüzyılda BM 
Güvenlik Konseyi’nin Yeniden Yapılandırılması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014.

41 GÖZTEPE, Ece “Hukuk Devleti İlkesinin Ulusal ve Ulusalüstü Boyutta Korunması ile İlgili 
Sorunlar- Yasin El Kadı Örneği” , Mümtaz Soysal’a Armağan, (Edt. Cem Eroğul; İlter 
Ertuğrul), Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara, 2009, s.313. 

42 JACOISTE, s.302.; BRZOSKA, Micheal, “From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN 
Sanctions”, Global Governance, Vol: 9, 2003, s.521. 
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müştür. Özellikle karapara ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 
bankacılık sektörü önemli rol oynamıştır. Burada üzerinde durulan konu, ilgili 
yaptırımların ulusal düzeyde uygulanmasının nasıl temin edileceği olmuştur.43 
Gerçekleştirilen toplantılar, Watson Enstitüsü’nün hedeflenmiş mali yaptırım-
lara ilişkin hazırladığı bir rapor ile neticelenmiştir.44 Ardından Almanya’nın 
sponsorluğunda 1999–2000 yılları arasında gerçekleştirilen Bonn-Berlin Süre-
ci, silah ihracatı politikaları üzerine yoğunlaşmış ve hedefe yönelik silah am-
bargosu yaptırımları ile seyahat yaptırımlarının kapsamı hakkında çalışmalar 
yürütmüştür.45

Uluslararası Barış Akademisi, 2000 yılının Nisan ayında New York’ta 
“Daha Etkili ve Akıllı Yaptırımlara Doğru”46 adlı bir konferans gerçekleştir-
miştir. Ardından çalışmalar devam etmiş, aynı yılın Kasım ayında dönemin 
BM Genel Sekreteri Kofi Annan, gerçek suçluların bulunup cezalandırılabil-
mesi için, akıllı yaptırımların uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. Güvenlik 
Konseyi’nin akıllı yaptırım kararları konusunda İsveç Dışişleri Bakanlığı ve 
Uppsala Universitesi’nin inisiyatifi ile başlatılan Stockholm Süreci kapsamın-
da gerçekleştirilen çok sayıda toplantı neticesinde önemli gelişmeler kaydedil-
miş, yaptırımların insani ve sosyo-ekonomik etkileri değerlendirilmiştir. Adil 
yargılanma hakkına ilişkin güvencelerin sağlanması gerektiği üzerinde durul-
muştur.47 Ardından da BM, konuya ilişkin kendi bünyesinde çeşitli paneller 
ve komiteler kurarak, ilgili yaptırımların uygulanması ve denetimi konusunda 
çalışmalar yapmış48 ve akıllı yaptırımların uygulanma yöntemi belirlenmiştir. 
Neticede, Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul, 2005 Dünya Sonuç Zirvesi’nde 
yaptırımlara ilişkin varılan sonuçları içeren bütün yaptırımlar için “en iyi uy-
gulamalar ve rehberler”49 kabul edilmiştir.50

43 GORDON, Joy, “Smart Sanctions Revisited”, Ethics& International Affairs, Vol: 25/3 (2011), 
s.319.

44 Watson Institute for International Studies, “Targeted Financial Sanctions: A Manual for Design 
and Implementation: Contributions from Interlaken Process”, 2001.; Yaptırımların etkili 
sonuç verebilmesi için belirli bir süreye bağlanması ve kısa olması gerektiği vurgulanmıştır.

45 Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related Sanctions: 
Results of the Bonn-Berlin Process, (Bonn, Ger.: Bonn International Center for Conversion, 
2001) (Edt. M. Brzoska)

46 “Toward Smarter, More Effective UN Sanctions”.
47 “Making Targeted Sanctions Effective: Guidelines for the Implementation of UN Policy 

Options. Final Report on the Stockholm Process on the Implementation of Targeted Sanctions”, 
2003, (Edt. P. Wallansten, et al.) Special Program on the Implementation of Targeted Sanctions 
(SPITS), the “Stockholm Process”, <www.smartsanctions.se/> (20.01.2014).

48 GORDON, s.320.
49 Best Practices and Guidelines.
50 Doc. S/2006/997 of 22 December 2006, “Report of the Informal Working Group of the 

Security Council on General Issues of Sanctions”.
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Akıllı yaptırımlar doğrudan, gerçek failler ile bunların ilişki içinde olduğu 
şirket ve kuruluşları hedef almaktadır.51 Bir başka ifade ile hedef net ve belir-
lenmiş durumdadır. Belli sayıda kişi ve kuruluş ile sınırlanan listeler, Güvenlik 
Konseyi kararlarına eklenmekte; bu kişi ve kuruluşlar ile onların ticari ilişki 
içinde bulunduğu kişilerin hak ve özgürlükleri akıllı yaptırımlar ile kısıtlan-
maktadır. Görüldüğü üzere, bu yeni kuşak yaptırımların daha net ve doğru bir 
şekilde nitelendirilebilmesi için, esasında daha akıllı olmalarından çok daha 
insancıl ve mantıklı sonuçlara ulaşmaları önemlidir. Bu yeni kuşak Güvenlik 
Konseyi kararlarının ilk uygulaması, Angola’da 1997 yılında UNITA üyelerine 
karşı seyahat ve mali yaptırımlar olarak karşımıza çıkmaktadır.52

Akıllı yaptırımların dayanağı, silahlı kuvvet kullanılmasını gerektirme-
yen yaptırımların düzenlenmiş olduğu, BM Antlaşması’nın 41. maddesidir. Bir 
başka ifade ile askeri nitelikte olmayan yaptırımlardandır. Ancak taşıdığı özel-
likler nedeni ile bu yaptırımlar, yepyeni sui generis bir kategori oluşturmuş 
durumdadır. Güvenlik Konseyi, 1990 yılına kadar BM Antlaşması’nın VII. 
Bölümü’ne dayanarak Güney Rodezya ve Güney Afrika’ya karşı 41. madde, 
Kuzey Kore ve Haiti’ye karşı 42. madde kapsamında çeşitli yaptırımlar uygu-
lamıştır. Oysa Konsey, Soğuk Savaş sonrasında çok sayıda devlete ve ayrılıkçı 
rejime karşı pek çoğu insanı müdahale olmak üzere, farklı gerekçelere daya-
narak yaptırım kararları almış ve her duruma ilişkin özel bir yaptırımlar rejimi 
oluşturmuştur. 

İlgili yaptırımlar rejimleri, Güvenlik Konseyi tarafından çok farklı ge-
rekçelere dayandırılarak her somut olayın özelliklerine göre ad hoc nitelikli 
oluşturulmuştur.53 Günümüzde küresel barışı tehdit eden durumların sayısında 
önemli bir artış olmuş; bunların pek çoğu da BM Antlaşması’nda öngörül-
memiştir. Örneğin Güvenlik Konseyi Komiteleri ile oluşturulan yaptırımlar 
rejimleri terörizm ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmek amacı ile oluş-
turulmuştur. 

Kitle imha silahlarının kontrolü, uluslararası çatışmalar, ayrılıkçı rejim-
lerin askeri faaliyetlerinin önlenmesi, seçimlerin yenilenmesi, barış antlaşma-
larına uyumun sağlanması ve ağır insan hakları ihlalleri de Güvenlik Konse-
yi’nin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği gerekçesi ile müdahalede 
bulunarak yaptırımlar uygulamasının dayanakları olarak karşımıza çıkmakta-

51 GÖZTEPE, s.113.
52 Bkz. Güvenlik Konseyi’nin 1127 (1997), 1130 (1997), 1173 (1998) ve 1176 (1998) sayılı 

kararları. Sonraki uygulamalar için bkz. CAMERON, ss.163-165.
53 Bkz. BURCI, Gian, Luca, “Legal Aspects of UN Economic Sanctions”, <http://www.lcil.

cam.ac.uk/sites/default/files/LCIL/documents/papers/Burci.pdf> ss.1–10. (14.01.2016).
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dır.54 Debbas’a göre, Güvenlik Konseyi adeta bir güvenlik fabrikası gibi çalış-
maktadır.55 Özellikle de iç çatışmaların artması sonucunda ayrılıkçı rejimlere 
yönelik yaptırımlar artırılmıştır.56

Bütün bu yaptırımların her biri belirli bir hedefe yönelmiş olmaları bakı-
mından bir ülkenin bütün ekonomik sektörlerine yönelik olan ve bütün sosyal 
hayatı etkileyen57 geniş kapsamlı yaptırımlardan ayrılmaktadır. Böylece 1994 
yılından beri BM yaptırımlarının belirli bir hedefe yönelik olduğu görülmek-
tedir.58 Hedef doğrudan belirli kişi ve kuruluşlar olabileceği gibi, doğrudan bir 
hükümet de olabilmektedir. Örneğin İran ve Kore’ye ilişkin olarak oluşturulan 
yaptırımlar rejiminin hedefi, nükleer faaliyetlerin geliştirilmesinin önlenmesi 
ve bu amaçla İran ve Kore Hükümeti’ne yönelik yaptırım uygulanmasıdır.59

Görüldüğü gibi hedefe yönelik yaptırımlar, hedeflenen davranışın zorla-
yıcı tedbirler ile değiştirilmesi, ekonomik kaynaklara ulaşımın engellenmesi, 
uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden her kişi, kuruluş, terör örgütü, gerilla 
hareketi ve yönetimin hedef haline gelebileceğine ilişkin mesaj verilmesi ama-
cıyla uygulanmaktadır.60 Neticede, Güvenlik Konseyi, bütün bu yaptırımlarına 
dayanak olan kararlarını BM Antlaşması’nın 39. maddesine göre sahip olduğu 
barışın tehdit edildiği, bozulduğu ya da bir saldırının varlığı konusundaki tes-
pit yetkisinin sonucunda almaktadır.

Ortaya çıkan yeni tehditler, farklı mücadele yöntemlerinin de geliştiril-
mesini gerektirmiştir. Örneğin hedeflerin net bir şekilde belirlenmemiş olması 
ya da belirlenmiş olsa bile hedefin yön değiştirmesi, anılan bu yaptırımlar açı-
sından önemli sakıncalar doğurmuştur. Yaptırımların yanlış hedefe yönelmesi 
bazen savaştan daha yıkıcı sonuçlara neden olabildiği için, örtülü bir savaş 

54 Ayrıntılı olarak bkz. FARRALL, Jeremy, M., United Nations Sanctions and the Rule 
Of Law, Cambridge Uni. Press, London, 2009, ss.85-103. Ayrıca bkz. DEBBAS,  Vera 
Gowlland, The Security Council and Issues of Responsibility under International Law, 353 
Recueil des cours de l’Académie de droit international (2011), s.217.

55 DEBBAS, s.218.
56 PORTELA, s.15. 
57 BRITZ, Willem, S., United Nations Security Council’s Al Qaida and Taliban Targeted 

Sanctions Practices: Guilty until Proven Innocent, Leiden Uni. Faculty of Law, LL.M 
Thesis (Public International Law), 2012, s. 26.

58 “Designing United Nations Targeted Sanctions, Targeted Sanctions Consortium”, Watson 
Institute for International Studies, Brown University, 2012, s.6 <http://graduateinstitute.
ch/files/live/sites/iheid/files/sites/internationalgovernance/shared/PSIG_images/Sanctions/
Designing%20UN%20Targeted%20Sanctions.pdf> (21.03.2014).

59 Designing UN Targeted Sanctions, s.10.
60  Designing UN Targeted Sanctions, s.24.; PORTELA, s.15.
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halini alabilmektedir.61 Örneğin, Bosna’ya uygulanan silah ambargosu nede-
niyle Bosnalı Müslümanlar kendilerini savunamamış; silah stokuna sahip olan 
Sırplar, bir katliama neden olmuşlardır.62

BM bünyesinde uygulanan yaptırımların insan hakları ihlallerine neden 
olması ve özellikle de Irak’a yönelik yaptırımların yıkıcı etkileri çok tartışıl-
mıştır. Sözkonusu yaptırımlar, sadece hedef ülkeyi değil, komşu devletlerin 
ekonomisini de etkilemektedir.63 Örneğin bu yaptırımlar, Türkiye ekonomisi 
üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur.64 Körfez Savaşı’nın başlamasından 
günümüze kadar Türkiye, uygulanan yaptırımlar nedeniyle çok zarara uğra-
mış; bu nedenle anılan zararın karşılanması için hem BM hem AB nezdinde gi-
rişimlerde bulunmuştur.65 17 Nisan 2000 tarihinde Irak Yaptırımlar Rejimi’ne, 
Irak’a uygulanan yaptırımlar nedeni ile ağır ekonomik ve toplumsal kayıplar 
yaşadığı için bir başvuru yapmış olmasına rağmen sonuç alamamıştır.66

Irak’ın koşulsuz olarak Kuveyt’ten çekilmesine yönelik 660 (1990) sayılı 
Karar’ın ardından, BM Antlaşması’nın 51. maddesinde yer alan kolektif meşru 
müdafaa hakkına dayanılarak, ekonomik ambargo ve bunun etkili bir şekilde 
uygulanmasına ilişkin düzenlemeler içeren 661 (1990) sayılı Karar alınmıştır. 
Ancak bu da yeterli görülmemiş, yaptırımlar ağırlaştırılmış, 665 (1990) ve 670 
(1990) sayılı kararlar ile deniz ve hava ablukası uygulanmasına karar verilmiş-
tir.67 Nihayet 678 (1990) sayılı Karar da Irak’a karşı kuvvet kullanımının yo-
61 KARABULUT, Bilal, “Uluslararası Yaptırımların Hukuksal Bir Analizi”, Uluslararası 

Hukuk ve Politika, C.3, S.12, 2007, s.24.
62 KARABULUT, s.33; Sözkonusu silah ambargosu uygulamasının etik ve eşitliğe aykırı 

olduğu hakkında görüş için bkz. GORDON, s.324.
63 Genel Kurul’un, Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu yaptırım kararlarını, üçüncü devletleri 

dikkate alacak şekilde düzenlemeye davet eden çok sayıda kararı bulunmaktadır. 19 
Kasım 2002 tarihli 57/25 sayılı Genel Kurul Kararı’nda Güvenlik Konseyi’nin uygulanan 
yaptırımlar nedeni ile ekonomik sorunlar yaşayan devletler ile görüşmelerde bulunmasını ve 
yaptırımlar komitelerinin etkinliği ile şeffaflığının artırılmasını talep etmiştir.

64 KESKİN, Funda,  Birleşmiş Milletler ve Türkiye: Uluslararası Barış ve Güvenliğe İlişkin 
Sorunlar, Ekin Yayınları, Ankara, 2005, s.69–71.

65 BM Antlaşması’nın 50. maddesinde, BM’ye üye olsun ya da olmasın uygulanan 
yaptırımlardan olumsuz etkilenen devletlerin bu zorlukların aşılması amacıyla Güvenlik 
Konseyi’ne başvurma hakları bulunmaktadır. Ancak uygulamada, Güvenlik Konseyi’nin 
etkili bir çözüm bulamadığı görülmektedir. Bkz. ATEŞ, s.157.

66 UN Doc., Security Council, S/PV.4128, 17 Nisan 2000.
67 Körfez Savaşı’nın sonuna kadar, uygulanan abluka kapsamında 7882 yük gemisine 

müdahale edilmiş; 996 tanesi kontrol edilmiştir. Ayrıca ablukayı delmeye çalışan 46 ticaret 
gemisinin Irak limanlarına girişine izin verilmemiştir. Bkz. BOZKURT, Enver, “Körfez 
Savaşı, Ambargo ve Türkiye’nin Politikası”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, 
(Der: İdris Bal), Alfa Yayınları, İstanbul, 2001, ss.501–502; Irak’a yönelik uygulanan bu 
abluka, insancıl hukuka ilişkin hukuk kurallarının esas alındığı bir örnek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bkz. TOPAL (2012), s.113, dn.19.
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lunu açmıştır. Bu çok geniş zamana yayılan ve ülke halkının genelini olumsuz 
etkileyen yaptırımların hukuki dayanakları olsa bile, uygulanmaları neticesin-
de insancıl hukuk açısından sorunlar çıkabilmektedir.68 Verilen örneklerden de 
anlaşılacağı üzere, hedeften sapmayan akıllı bombalar gibi hedefi şaşırmayan 
akıllı yaptırımların uygulanması gereği ortaya çıkmıştır.69 Güvenlik Konseyi 
de 30 Kasım 1999 tarihinde yaptırımların hedefe yönelik hale getirilmesi ve 
açıkça tanımlanmış hedeflere ulaşmak için ve mümkün olduğunca olumsuz 
insani etkilere yol açmayacak şekilde uygulanması gereğini bildirmiş70, 1352 
(2001) sayılı Kararı ile de bunu teyit etmiştir.71

Akıllı yaptırımlarda asıl hedef, ilgili devletin siyasi elitleridir72; çünkü 
genel kapsamlı ekonomik yaptırımların uygulanması, ülke halkını fakirleşti-
rirken, elit kesimi fazla etkilememektedir.73 Bu da halkın daha çok marjinal-
leşmesine neden olmaktadır.74 Sayılan olumsuzlukların ortaya çıkmaması için 
özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşan sosyal grubun bu yaptırım-
lardan çok fazla etkilenmemeleri, gerekli ilaç ve gıda yardımının yapılabilmesi 
gerekmektedir.75 Bir başka ifade ile ekonomik yaptırımlar tek başlarına uygu-
landığında, rasyonel bir seçim olmaktan çıkmakta, diplomatik baskı araçları ile 
desteklendiğinde daha rasyonel bir seçim haline gelmektedir.76

ABD, Körfez Savaşı sonrasında Irak’a yönelik uygulanan yaptırımlar ne-
deniyle uluslararası topluluğu karşısına almasına rağmen, özellikle 11 Eylül 
terörist saldırılarından sonra, güvenlik algısındaki radikal değişime koşut ola-
rak kitle imha silahlarının barındırılmasının ve terör örgütleri ile işbirliği yapıl-
68 SCHACHTER, Oscar, “The UN Legal Order: An Overwiew”,The United Nations and 

International Law, ( Edt. J. Joyner) , Cambridge Uni. Press, Cambridge, 1997, s.16.
69 KARABULUT, s.34.
70 UN Doc., Security Council S/PV.4073, 30 Kasım 1999.
71 Karar için bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/RES/-1352(2001)> (13.01.2014).
72 Bir toplumda iç içe geçmiş çok sayıda elit bulunmaktadır. Bu elit gruplar arasında keskin 

bir ayrım bulunmamaktadır. Siyasi elit ise, yüksek iktidar sınıfı olarak tanımlanabilir. 
Siyasi elitin özelliği, siyasi iktidarı az çok elinde tutan, onu kontrol eden mütecanis bir 
grup oluşudur. Siyasi elit, kendi üstünlüğü konusunda bir değer yargısına sahiptir. Ayrıca bu 
durum, halk tarafından da kabul edilmiş durumdadır. Askeri elitler, işadamları elitleri, memur 
elitleri ve din adamları elitleri de siyasi elitler ile yakın ilişki içinde bulunmaktadırler. Bkz. 
DAVER, Bülent, “Az Gelişmiş Ülkelerde Siyasi Elitler (Seçkinler)”, <http://dergiler.ankara.
edu.tr/dergiler/42/389/-4191.pdf>, ss.519–521.

73 SHAGABUTDINOVA; BEREJIKIAN, s.60 ve 62. 
74 KARABULUT, s.34.
75 KARABULUT, s.33.
76 Bkz. BALDWIN, David, “The Sanctions Debate and the Logic of Choice”, International 

Security, Vol: 24, No:3, 1999/2000, s.86. 
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masının kendisi için potansiyel bir saldırı tehdidi olduğu gerekçesi ile İngiltere 
ile birlikte Irak’a yeni bir operasyon düzenlemiştir. Yine BM’nin desteğini al-
maya çalışan ABD, Güvenlik Konseyi’nin Irak ile ilgili önceki kararlarına atıf 
yapan 1441 (2002) sayılı Kararı’na dayanarak bu operasyonu gerçekleştirmiş-
tir.77 Oysa bu karar, Irak’taki silah denetimini sıkılaştırmakla beraber, kuvvet 
kullanımına izin veren bir ifade içermemektedir. Saddam Hüseyin Rejimi’nin 
devrilmesinin ardından ABD, 1483 (2003) sayılı Karar78 ile Irak’ta yeniden 
yapılandırma çalışmaları konusunda sorumluluk üstlenmiştir.

Çoğunluğuna ABD’nin öncülük ettiği 1980–2007 yılları arasında 77 ül-
kede uygulanan yaptırımlar incelendiğinde, hedeflenen ülkelerde uygulanan 
ticari kapsamlı yaptırımların çok ağır insan hakları ihlallerine yol açtığı ve 
demokrasi üzerinde çok olumsuz bir etkisi olduğu görülmüştür.79 Bütün bu ge-
lişmelerin neticesinde hedef ülkenin siyasi rejimine ve elitlerine yönelik akıllı 
yaptırım uygulanmasının, geleneksel kapsamlı yaptırımların uygulanmasından 
daha etkili olacağına ilişkin bir kanı oluşmuştur.80 Bir başka ifade ile akıllı yap-
tırımlar, hedeflenen siyasi rejimin elit destekçilerine81 uygulanarak, bu olum-
suz sonuçların ortadan kaldırılması amacıyla ortaya çıkmıştır.82

Silah ambargosu, en sık başvurulan akıllı yaptırım türlerinden biridir. 
Özellikle iç savaş sırasında uygulanan silah ambargosu, hedeflenen ülkenin, 
sivil halka yönelik müdahalesini engellemek ve azaltmak amacıyla uygulan-
maktadır. Bunların uygulanması ile ilgili örneklere bakıldığında, genellikle 
hedeflenen ülkedeki insan hakları ihlallerini azaltmada etkili oldukları; ancak 
o ülkenin demokrasisinin gelişmesini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.83

Seyahat yaptırımları da bir başka akıllı yaptırım türü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Belirli kişilere yönelik vize yasakları, kişilerin bazı ülkelere ya da 
havalimanlarına girişlerinin yasaklanması bu yaptırımlara örnek olarak göste-

77 ABD’nin meşru müdafaa hakkına dayandırdığı operasyonun uluslararası hukuk açısından 
bir değerlendirmesi için bkz. HALATÇI, Ülkü, “Birleşmiş Milletler Ortak Güvenlik 
Sistemi ve Sistemin İşleyişindeki Sorunlar”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2004ss.101–107.

78 Karar için bkz. <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/389/4191.pdf> (15.03.2016). 
79 CHRISTENSEN, Mikkel, Soelberg, Sanctioning Smarter? The Impact of Smart 

Sanctions on Democracy and Human Rights, University of Missoiri-Columbia, Master of 
Arts Thesis, 2012, s.1.

80 DREZNER, s.98.
81 Siyasi elitlerin aile üyeleri, üst düzey yöneticiler, siyasetçiler, bürokratlar, işadamlarından 

oluşan bir gruptur.
82 WILLIS, s.8.
83 CHRISTENSEN, s.16.
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rilebilir.84 Akıllı yaptırım niteliğindeki seyahat yaptırımları genellikle, hedefle-
nen rejimin elitlerine yönelik uygulanmaktadır. Seyahat yasakları, hedeflenen 
ülkede insan hakları ihlallerinin önlenmesinde herhangi bir etkiye sahip ol-
madığı gibi hedeflenen ülkenin demokrasi gelişiminde olumsuz bir etkiye yol 
açmaz.85 Seyahat yaptırımları, belirli bir hava yolu şirketine ya da belirli bir 
ülkenin havayolu endüstrisine yönelik de uygulanabilmektedir.86

Malvarlıklarının dondurulması, özellikle terörizmin finansmanın önlen-
mesi amacıyla, 1990’lı yıllardan bu yana BM’nin en çok uyguladığı yaptırım 
türlerinden biridir. Irak’ta Bağdat Yönetimi’ne de malvarlıklarının dondurul-
ması yaptırımı uygulanmış; ancak etkili bir sonuç alınamamıştır. Çünkü sa-
dece Irak Hükümeti’nin malvarlıklarının dondurulması nedeniyle, bireyler ile 
devlet dışı aktörlerin malvarlıkları kontrol edilememiş; bu nedenle Saddam 
Hüseyin ve ailesinin servetlerinin dışarıya kaçışı engellenememiştir.87 İşte bu 
nedenle, hedef rejimin elitlerine yönelik malvarlığı dondurma yaptırımının 
uygulanabilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Böylece sadece hedeflenen elitle-
rin malvarlığı durumu etkilenecek ve halkın üzerinde olumsuz bir etki ortaya 
çıkmayacaktır. Yine hedef rejimin lideri ve en zengin destekçilerinin lüks mal-
larına yönelik ambargo uygulanması da sivil halkın ekonomisini olumsuz bir 
şekilde etkilememeye yönelik bir başka akıllı yaptırım türüdür.88

Görüldüğü üzere, her ne kadar terörizmin finansmanı ile mücadele kapsa-
mında ön plana çıksa da akıllı yaptırımların farklı pekçok hedefi olabilmekte-
dir. Öte yandan terörizmle mücadele amacıyla alınan akıllı yaptırım kararları 
uygulamayı daha belirgin hale getirmektedir.89 

IŞİD İle Mücadelede Güvenlik Konseyi’nin İşlevi

Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin görüş ayrılıklarına bağlı olarak 
Suriye’ye yönelik bir müdahale kararı konusunda uzlaşamamaları nedeniyle 
BM, sorunun çözümünde başat bir role sahip olması gerekirken ne yazık ki 
etkisiz kalmıştır. Sözkonusu durum da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mü-
cadeleyi daha da zorlaştırmıştır. IŞİD, Suriye, Irak ve genel olarak Orta Do-
ğu’’da güvenlik ve istikrar için bir tehdit oluşturmaktadır. IŞİD, terör yöntemi-
ne başvurmakta ve uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ağır 
ihlallerine sebebiyet vermektedir. IŞİD’in gerek Ortadoğu’da etkinlik alanını 

84 GORDON, s.324.
85 CHRISTENSEN, s.17.
86 GORDON, s.325.
87 CHRISTENSEN, ss.17–18.
88 GORDON, s.326.
89 JACOISTE, s.305.
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genişletmesi gerek Avrupa’da gerçekleştirdiği vahim terör eylemleri nedeniy-
le, devletlerin bu konuda acilen işbirliğine gitmeleri kaçınılmaz olmuştur.90 

Konuya ilişkin önemli bir adım, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
34 devlet tarafından kurulan “Teröre Karşı İslam İttifakı”dır. İttifak’ın amacı, 
IŞİD ve diğer terörist saldırılara karşı birlikte mücadele etmektir. 14 Aralık 
2015’te resmi olarak kurulduğu duyurulan ve Suudi Arabistan’ın teröre karşı 
mücadele etmek üzere öncülük ettiği İttifak’ın aynı zamanda uluslararası ör-
gütler ve küresel ittifaklarla koordinasyon içerisinde birlikte hareket edeceği 
belirtilmiştir.91 Aralarında NATO üyesi tek ülkenin Türkiye olması, Türkiye’yi 
İttifak açısından önemli bir pozisyona sokmaktadır. Suudi Arabistan’ın Ri-
yad şehri organizasyonun merkezi komuta karargâhı olarak kabul edilmiştir. 
Yapılan açıklamada “ Mezhebi ne olursa olsun İslam toplumlarını tüm kötü-
lüklerden koruma”nın amaçlandığı belirtilmiştir. Koalisyon içerisinde ordusu 
bakımından iyi donanımlı, fazla sayıda askere sahip ve yeterli askeri teçhiza-
ta sahip ülkeler bulunmaktadır. Askeri personel sayısında Pakistan, Türkiye 
ve Mısır en ön saflarda yer almaktadır. Aynı zamanda koalisyon içerisinde-
ki Pakistan, nükleer silahlara sahip tek İslam ülkesidir. İran, Suriye, Irak ve 
Cezayir’in İttifak’ta yer almaması ve sadece ağırlıklı olarak Sünni ülkelerden 
oluşması İttifak’a yönelik önemli bir eleştiri olmuştur. İttifak, 27 Mart 2016’da 
merkezi olarak kabul edilen Riyad’ta taraf devletlerin temsilcileri ile biraraya 
gelmiştir. Toplantının ana gündemi, terör örgütlerinin mali kaynaklarının ku-
rutulması olmuştur.92

IŞİD ile mücadele konusunda Güvenlik Konseyi tarafından alınan karar-
larda yer alan amaçlar ile paralel bir yapılanma içinde olan İttifak açısından en 
önemli sorun, İttifak’a taraf olmayan İslam ülkelerinin Suriye konusunda farklı 
bir tutum içinde olmasıdır. Bu da sıklıkla Güvenlik Konseyi kararlarında vur-
gulanan evrensel işbirliğini açısından aşılması zor bir engel teşkil etmektedir. 

Güvenlik Konseyi’nin IŞİD ile mücadele konusundaki ilk kararı, ancak 
Suriye iç savaşının başlamasından yaklaşık 5 yıl sonra alınabilmiştir. 15 Ağus-
tos 2014’te oybirliği ile kabul edilen 2170 sayılı Karar, öncelikle uluslararası 
terörizmle ilgili önceki kararlarını hatırlatmış; ardından da Irak Cumhuriyeti ve 

90 İttifak üyesi devletler, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Katar, Pakistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Tunus, Fas, Libya, Sudan, Filistin, Lübnan, Yemen, 
Bangladeş, Malezya, Somali, Maldivler, Sierra Leone, Gine, Benin, Komor Adaları, Çad, 
Moritanya, Togo, Nijer, Cibuti, Nijerya, Senegal, Mali, Gabon’dur.

91 Bkz.<http://www.aljazeera.com/news/2015/12/saudi-arabia-forms-muslim-anti-terrorism-
coalition 151215035914865.html> (13.04.2016)

92 Bkz.<http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/03/27/Spokesman-Muslim-
states-coalition-vows-to-dry-up-terrorists-resources.html> (10.04.2016)
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Suriye Arap Cumhuriyeti’nin ülkesel bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığını teyit 
etmiştir. IŞİD, El Nusra ve El Kaide ile bağlantısı olan bütün kişi ve kuruluşlar 
kınanmış; bu kişi, grup ve kuruluşlara malvarlığının dondurulması, seyahat 
yasağı ve silah ambargosu yaptırımlarının uygulanacağı ifade edilmiştir.93 Anı-
lan terör örgütlerine yabancı terörist savaşçı katılımının önlenmesi amacıyla 
devletlerin ulusal düzenlemeler yaparak her türlü tedbiri almaları ve sınır kont-
rollerini sıkılaştırmaları gerektiği ifade edilmiştir. Terörizmin finansmanı ile 
mücadele amacı ile Güvenlik Konsey komiteleri tarafından oluşturulan listele-
rin güncellenmesi ve devletlerin bu konuda işbirliği yapmaları çağrısında bu-
lunulmuştur. Ayrıca devletler, sayılan terör örgütleri ile ilgili aldıkları tedbirler 
hakkında Güvenlik Konseyi’ne bildirimde bulunmalıdırlar.94  24 Eylül 2014’te 
kabul edilen 2178 sayılı kararda da IŞİD ve diğer terör örgütleri ile mücadele 
konusundaki işbirliği çağrısı daha güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. 95 

12 Şubat 2015 tarihinde kabul edilen 2199 sayılı karar ise, Güvenlik Kon-
seyi’nin VII. Bölüm’de yer alan yetkilerine dayanarak, özellikle terörizmin fi-
nansmanının önlenmesine yönelik önemli düzenlemeler içermektedir. 96 IŞİD, 
El Nusra ve El Kaide terör örgütleri ile gerçekleştirilen petrol ve petrol ürünleri 
ticaretinin engellenmesi, bu örgütler ile ilişki içinde olan kişi, grup ve kuruluş-
ların malvarlıklarının dondurulması, ilgili örgütlerin uyuşturucu madde kaçak-
çılığı yapmasının önlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Ortadoğu’daki terör 
örgütleri için önemli bir gelir kaynağı olan Suriye ve Irak’taki kültürel malvar-
lıklarının yağmalanması ve ticaretinin engellenmesi üzerinde durulan bir baş-
ka konu olmuştur. İnsan kaçakçılığı ve fidye gelirleri ile devletlerden sağlanan 
maddi ve silah yardımlarının tamamen sona erdirilmesi sonucunda, terör ör-
gütlerinin mali kaynaklarının tamamen kurutulması hedeflenmiştir. Bankacı-
lık işlemlerinin sıkı bir şekilde denetlenmesi ve malvarlıklarının dondurulması 
yaptırımının uygulanabilirliğinin sağlanması son derece önemlidir.97 Bir başka 
ifade ile IŞİD’e mali kaynak sağlayan her türlü gelir kaynağının kurutulması 
için devletler üst düzeyde işbirliği yapmalı, her türlü tedbiri almalıdır. 

Paris’te gerçekleştirilen ve tüm uluslararası toplulukta büyük bir şok etkisi 
yaratan IŞİD saldırısı sonrası Fransa tarafından hazırlanan ve IŞİD ile mücade-
lenin artırılması ve operasyonlara katılan ülkelerin koordineli hareket etmesini 

93 Bkz.<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3 
CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2170.pdf> (12.04.2016)

94 Bkz.http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2170.pdf (12.04.2016)

95 Bkz.<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2170.pdf > (12.04.2016)

96 Bkz.http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2199 (2015) (10.04.2016)
97 Bkz.<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2199 (2015)> (13.04.2016)
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içeren karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
20 Kasım 2015’te kabul edilen 2249 sayılı Karar’da IŞİD’in Tunus, Ankara, 
Beyrut ve Paris’teki terör saldırıları ile Rus uçağının düşürülmesi eylemleri net 
bir dille kınanmış, IŞİD’in uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu 
tekrar vurgulanmıştır. BM üyesi devletlerin Suriye ve Irak’ta IŞİD ile mücade-
ledeki çabalarını ve kapasitelerini ikiye katlamaları, bu konuda koordineli ha-
reket etmeleri talep edilmiştir. Ayrıca Karar’da mücadeleye katılan üyelerden 
Irak ve Suriye’de IŞİD’in sığınaklarını yok etmeleri, tüm BM üyelerinden de 
yabancı terörist savaşçıların bölgeye seyahatleri ve terör örgütüne finansman 
sağlanmasının engellenmesi talep edilmiştir.98 İlgili Karar’da BM’nin VII. Bö-
lüm kapsamında kuvvet  kullanımına yetki veren bir ifade yer almamıştır. Öte 
yandan üye ülkelerden IŞİD ile mücadele için gerekli bütün önlemleri alması 
istenmiştir. Bu kararın Suriye hükümetinin talebi olmadan Suriye topraklarında 
terör hedeflerine operasyon yapmaya yasal dayanak oluşturabileceği yönünde 
yaygın bir görüş oluşmuştur. Özellikle Rusya’nın operasyonu sonrasında Suri-
ye ve Irak’taki IŞİD hedeflerinin vurulabileceği ifade edilmektedir. Ancak BM 
Antlaşması’nda yer alan düzenlemelere göre ilgili kararlardan böyle bir sonuca 
ulaşmanın mümkün olmadığı görülmektedir. 

Suriye’deki iç savaşın sona ermesine yönelik 18 Aralık 2015’te oybirliği 
ile alınan 2254 sayılı Karar, en kısa sürede Suriye’deki çatışan tarafların silahı 
bırakmaları, Cenevre müzakerelerinde yapıcı olmaları ve ateşkesin sağlanması 
yönünde girişimde bulunmaları çağrısında bulunmaktadır. Bu minvalde IŞİD 
ile mücadele konusuna da vurgu yapılmıştır. 99 17 Aralık 2253 sayılı Karar ise, 
IŞİD ile bağlantılı kişi, grup ve kuruluşların listelerinin güncellenmesi ve lis-
tede yer alan kişi, grup ve kuruluşlara etkili bir şekilde yaptırım uygulanması 
yönünde üye devletlere çağrıda bulunmakta ve yapılması gerekenler ile ilgili 
çok ayrıntılı düzenlemelere yer vermektedir.100 2254 sayılı Güvenlik Konse-
yi Kararı ise, 18 Aralık 2015’te kabul edilmiş ve Suriye’ye ilişkin Cenevre 
Bildirisi’ni teyit emiştir.101 Rusya ve ABD’nin anlaşması üzerine 5 yıl sonra 
Suriye’de tekrar ateşkes ilan edilerek, durum Güvenlik Konseyi kararı ile de 
tescillenmiştir. 

98  Bkz.<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/2249(2015)> (10.04.2016) 

99 Bkz. <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/2254(2015)> (10.04.2016)

100 Bkz.< http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/2253(2015)>(13.04.2016)

101 Bkz.< http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/2254(2015)> (13.04.2016)



137Turkish-Arab Relations: Multi-Dimensional Security Building

Sonuç

Günümüzde en önemli küresel tehditlerden biri olarak kabul edilen te-
rörizm ile mücadele kapsamında çok sayıda ulusal ve uluslararası düzenle-
me bulunmasına rağmen, terörizmin henüz kesin ve nihai bir tanımı bulun-
mamaktadır.102 Bu nedenle terörist fiiller, bütün ülkelerde suç teşkil etmesine 
rağmen neredeyse her devletin farklı bir terörizm tanımının bulunması, ortak 
bir tanım yapmayı zorlaştırmaktadır. Üstelik bir devletin terörist dediğine bir 
başka devlet kahraman diyebilmektedir.103 Bassioni bu durumu, “bazılarına 
göre terörizm olan diğerlerine göre kahramanlıktır” şeklinde özetleyerek tanı-
mın sübjektifliğine dikkat çekmektedir.104 Örneğin, 1980’li yıllarda SSCB’nin 
Afganistan’ı işgali sırasında, ABD’nin milyonlarca dolarlık maddi desteği ile 
silah yardımını alanlar arasında bulunan ve CIA tarafından eğitilerek özgürlük 
savaşçısı olarak kabul edilen Usame Bin Ladin ve yandaşları, günümüzde ge-
rek ABD gerek bütün uluslararası topluluk açısından uluslararası terörizmin 
öncülerinden kabul edilmektedir.105 Terörizmin tanımlanması sorunu ile ilgili 
olarak, gerek Türk literatürü gerek yabancı literatürde çok sayıda çalışma ya-
pılmış olduğu görülmektedir.106 Tanım konusunda evrensel düzeyde bir tanım 
kabul edilmediği sürece uluslararası terörizm ile etkili olarak mücadele etmek 
mümkün değildir. 

102 Konuya ilişkin tanım örnekleri ve tartışmalar için ayrıntılı olarak bkz. TOPAL, Ahmet, H., 
Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet Kullanımı, Beta Yayınları, 
İstanbul, 2005, ss.32-34. Terörizm kavramı etimolojik olarak Latince korkutmak anlamına 
gelen “terrere” ve büyük korku, dehşet anlamına gelen “terror” kelimelerinden türemiştir. 
Bütün Batı dillerinde aynı sözcüğün tercih edildiği görülmektedir. Bkz. ÇİTLİOĞLU, 
Ercan, Gri Tehdit Terörizm, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2005, ss.82-97. Ancak her şiddet 
olayı terör ya da terörizm anlamına gelmemektedir. Şiddet terörizmin hem amacı hem ön 
şartı olmakla birlikte, terörizmi tamamlayan şiddet siyasi bir amaç taşımaktadır. Terörizm, 
uzun süreli korku ve dehşet durumunu ifade eden terörden farklı olarak, siyasi amaçlar 
için örgütlü, sistemli ve sürekli terör kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir strateji 
anlayışıdır. Görüldüğü gibi terör ve terörizm kavramları farklı anlama gelmelerine rağmen 
pekçok yerde birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılabilmektedir. TOPAL, Ahmet, H, 
“Uluslararası Hukukta Terörizmin Tanımlanması Sorunu”, <http://www.e-akademi.org/
incele.asp?konu=ULUSLARARASI%20HUKUKTA%20TER%D6R-%DDZM%DDN%20
TANIMLANMASI%20SORUNU&kimlik=1097056714&url=makaleler/ahtopal-1.htm> 
(20.02.2016).

103 Bu bakış açısı, hukukun üstünlüğünün reddi anlamına geldiği için eleştirilmektedir. Bkz. 
ÇİTLİOĞLU, s.57 vd.

104 BASSIONI, Cherif, International Terrorism: Multilateral Conventions (1937–2001), 
Transnational Publishers, 2001, Newyork, 2001, s.15.

105 KAYA, s.10.
106 Örneğin konuya ilişkin farklı görüşler ve tanımlar yapan çalışmalar için bkz. BAŞEREN, 

Sertaç, “Uluslararası Hukuk Açısından Terörizm”, Dünya’da ve Türkiye’de Terör, TC 
Merkez Bankası Yayını, Ankara, 2002, ss.183-206. ÇAĞIRAN, Mehmet, Emin, Terörizm 
ve Uluslararası Hukuk, Platin Yayınevi, Ankara, 2007. 
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Uluslararası terörizmin, uluslararası barış ve güvenliğe karşı büyük bir 
tehdit oluşturmasını takiben107, ulusal, bölgesel ve uluslararası nitelikte ciddi 
önlemler alındığı görülmektedir. Burada mücadele edilen devlet dışı aktör ni-
teliğindeki terör örgütleridir ve bu örgütlerin gücü hiç de küçümsenecek boyut-
ta değildir. Terör örgütlerinin bu güce ulaşabilmeleri için önemli bir ekonomik 
gelire sahip olmaları gerekmektedir. Örneğin, 11 Eylül öncesi, El Kaide’nin 30 
milyon dolar operasyon bütçesine sahip olduğu ifade edilmektedir.108 IŞİD’in 
2015 yılındaki yıllık petrol gelirinin 500-1.000 milyon dolar arası olduğu tah-
min edilmektedir. Örgüt savaşçılarına aylık ortalama 500 dolar, diğer ülke-
lerden katılan yabancı savaşçılarına da 1000 dolar ücret ödeyebilmektedir.109 
Dünya’da terörizmin elde ettiği kaynakların bu kadar artmasına koşut olarak 
terör örgütlerinin etki ve ölçeği çok geniş terör eylemleri yapabilme olanağı 
sağlamaktadır. Görüldüğü gibi, terörizm ile mücadele etmenin en önemli yolu, 
öncelikle terörizmin finansmanının önlenmesi, bunun için de bu örgütlerin 
mali kaynak akışının tespiti ve izlenmesidir.

Terör örgütleri, ilk aşamada hukuka uygun ya da uygun olmayan yollar-
dan gelir elde eder,110 daha sonra geliri ihtiyaç olan bölgeye gönderebilmek 
107 Güvenlik Konseyi’nin 1377 (2001) sayılı Kararı, uluslararası terörizmin uluslararası barış ve 

güvenliğe karşı 21. yy.’daki en önemli tehditlerden biri olduğunu ve BM’nin amaç ve ilkelerini 
ihlal ettiğini belirtmiştir. Karar için bkz. <http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/
docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resolution%201373%20(2001).pdf> 
(14.02.2016)

108 COMARS; Victor, “Al Qaeda Finances and Funding to Affiliated Groups”, Straight 
Insights, Vol:4, Issue I, Center for Comtemporary Conflict, <http://www.isn.
ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-
a6a8c7060233&lng=en&id=34215> (14.02.2014). El-Kaide’nin gerçek anlamda bir 
uluslararası terör örgütü olma özelliği ile, diğer terörist örgütlerden önemli farkları 
bulunmaktadır. Tarihte ilk defa bir terörist örgüt, küresel amaçlar için ortaya çıkmış ve ABD 
ile müttefiklerine karşı sürekli saldırılar düzenlemiştir. Dünya çapında bir altyapı oluşturmuş; 
11 Eylül saldırıları, El Kaide’nin kitle imha silahları da dâhil olmak üzere şiddet düzeyi çok 
yüksek silahlar kullanabileceğini ortaya koymuştur. Örgütlenmesi gevşek, yarı özel hücreler 
biçimindedir. Ancak planlamalar, maddi kaynaklar ve eğitim, merkezden sağlanmaktadır. 
Ayrıca diğer ülkelerdeki İslamcı terör gruplarıyla bağlantıları da bulunmaktadır. Bkz. 
KESKİN, ss.155–156.

109 LANG, Hardin; JUUL Peter; SUTTON Trevor, “Confronting the Terror Finance Challenge 
in Today’s Middle East”, Center American Progress, November, 2015, s. 20.

110 Bkz. CLUNAN, s.569; Terörizme kaynak sağlayan hukuka aykırı faaliyetler arasında 
uyuşturucu madde üretimi ve pazarlanması, silah kaçakçılığı, insan ticareti, değerli taş ve maden 
kaçakçılığı, akaryakıt, sigara ve lüks araç kaçakçılığı, haraç toplama, fidye alma, hırsızlık 
ve gasp, sahte para ve evrak düzenleme faaliyetlerini saymak mümkündür. Bkz. DALYAN, 
“Combating the Financing of Terrorism: Rethinking Strategies for Success”, Defence Against 
Terrorism Review, Vol:1/1, 2008, s.140.; YILDIRIM, Zeki, Türk Hukukunda Terörizmin 
Finansmanı Suçu ve Malvarlıklarını Dondurma, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, ss.40–46. 
Bunlar organize suç örgütleri aracılığı ile gerçekleştirildiğinde ölçeği büyümektedir. Hukuk 
dışı yollardan elde edilen bu gelirler, karapara aklama yöntemleri ile yasal hale getirilerek 
terörist faaliyetlerde kullanılabilmektedir. Bkz. KAYA, s.36.
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için alternatif bankacılık hizmetlerinden yararlanır ve son olarak da nakledilen 
kaynak, ihtiyaç duyulan zamana kadar kaynağında korunur.111 Görüldüğü gibi, 
terörizmin finansmanı suçu, görünüşte hukuka uygun yöntemlerle de gerçek-
leştirilebilmektedir.112 Bu nedenle, karaparanın aklanmasına ilişkin mücadele 
teknikleri kanun dışı kazançların takibinde etkili olmalarına rağmen, teröriz-
min finansmanı ile mücadelede etkili sonuçlar vermeyebilmektedir. Örneğin 
hayır kurumları aracılığı ile terörizmin finansmanı amacıyla elde edilen hu-
kuka uygun gelirlerin, hukuka aykırı bir faaliyet için kullanılması sözkonusu 
olduğu için, karapara aklamanın tam tersi bir süreç işlemektedir.113 Bu nedenle 
de ikisi ile mücadele yöntemlerinin farklılaşması ihtiyacı ortaya çıkmış; FATF 
(The Financial Action Task Force)114 raporlarında da anılan duruma vurgu ya-

111 YILDIRIM, s.35.
112 Hukuka uygun yollardan elde edilen gelirlere bakıldığında vakıf, dernek gibi tüzel kişilere 

yapılan bağışlar, üyelik aidatları neticesinde elde edilen maddi değerler, teröre destek 
veren ticari işletmelerin kazançları, sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler, 
yayın gelirleri, gerçek kişilerin yaptığı yüklü bağışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
BANTEKAS, s.320. Vakıf ve derneklere yardımda bulunan kişilerin çoğu zaman anılan 
yardımların terörizmin finansmanında kullanılacağından haberi olmamaktadır. Bu durumun 
da daha çok İslam Dünyası’nda belirgin olduğu ileri sürülmektedir. Bkz. PAZ, Reuven, 
“Targeting Terrorist Financing in the Middle East”, <http://www.ict.org.il/Articles/tabid/66/
Articlsid/56/currentpage/36/Default.aspx> (14.02.2016). Başta Almanya olmak üzere, 
Avrupa’daki İslami vakıf ve dernekler aracılığıyla toplanan yardımlarla terörist faaliyetlerin 
finanse edildiği görülmektedir. Çoğunlukla Kur’an kaynaklı mesajlar aracılığı ile camilerde 
toplanan yardımlar, Kafkasya’da, Güneybatı Asya’da, Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Afrika’da 
kriz bölgelerine ulaştırılmakta, sonra da İslami misyonerlik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 
bölgelere gönderilmektedir. İlgili paraların terörist organizasyonları desteklemek amacıyla 
kullanıldığı görülmektedir. Bkz. ÖZGENÇ, İzzet, Suç Örgütleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 
2013, s.166. RAPHAELI, Nimrod, “Financing of Terrorism: Sources, Methods and 
Channels”, Terrorism and Political Violance, Vol:15/4 (2003), ss.59–82.

113 LOONEY, Robert, “The Mirage of Terrorist Financing: the Case of Islamic Charities”, Strategic 
Insights, Vol: V, Issue 3, 2006, <http://www.isn.ethz.ch/-Digital-Library/Publications/
Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=32195> 

 s.2. (12.01.2016).
114 Karaparanın ciddi bir soruna dönüşmesine koşut olarak ABD, Kanada, Japonya, Almanya, 

Fransa, İngiltere ve İtalya’dan oluşan G–7 ülkelerinin Temmuz 1989’da aklama ile bağlantılı 
mali sorunların ele alınması ve para aklama ile ilgili mücadeleye ilişkin mevzuatların 
standardizasyonu, bankacılık sisteminin ve mali kurumların karapara aklama amacıyla 
kullanımının önlenmesi ve üye devletler arasında sürekli bir bilgi değişiminin tesis 
edilmesi amacıyla FATF adlı organizasyon kurulmuştur. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
FATF’a 36 ülke ve bölgesel kuruluş üyedir. Karaparanın aklanması amacıyla kurulmuş 
olmasına rağmen, 11 Eylül saldırılarından sonra “terörizmin finansmanı” da FATF’ın görev 
alanına dâhil edilmiştir. Önceden FATF bünyesinde çıkarılan 40 tavsiye kararına, 9 özel 
tavsiye kararı daha eklenmiştir. <http://www.fatf-gafi.org/topics/> (20.01.2014). Ayrıca bkz. 
SCHANZER, Jonathan, “Türkiye’de Terörizmin Finanmasını: Giderek Artan Bir Endişe, 
FDD Press, Washington, DC, Şubat, 2014, s.26 vd.
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pılmıştır.115

Terörizmin finansmanı ile mücadele, terörizmle mücadele yöntemlerin-
den ayrılmak zorundadır. Klasik anlamda terörizmle mücadele yolları terö-
rizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kaldığı için devletler, istihbarat, 
diplomasi, kolluk ve mali denetim kapasitelerini artırmaya yönelik tedbirler 
almaktadırlar. Bu amaçla, devletlerin gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde 
maddi ve şekli ceza hukukuna ilişkin tedbirlere, terörizmin finansal kaynakla-
rının izlenmesi ve denetimine ilişkin tedbirlere ve küresel tehdit algılamasına 
paralel olarak uluslararası tedbirlere başvurdukları görülmektedir.116 Ulusla-
rarası tedbirler konusunda BM ön plana çıkmakta ve Genel Kurul, terörizmin 
finansmanı ile mücadele konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir. Ancak 
asıl olarak Güvenlik Konseyi’nin bu konuda uyguladığı akıllı yaptırımlar ön 
plana çıkmakta ve devletler tarafından gerçek anlamda uygulandığında etkili 
sonuç vermektedir. 
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