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İnsan Hakları Yasası'nı ihlal eden ayrı bir hukuk dalıdır. acil dönemde insan hakları ihlalleri hukukun bu alanda konusudur. (bkz. beşeri bilimler hukuku) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. Sözlüğü var. (bkz. İnsancıl Hukuk Sözlüğü) (bkz: diksiyon pratique du droit humanitaire) (Bkz. Francoise
Boucher saulnier) (raporlara bakınız) ayrıca savaş hakkı (ius ad bellum) ve savaştaki hak ve sorumluluklar (ius in bello) temel alınarak, savaş veya silahlı çatışma durumunda insanlar için yapılacak asgari davranış ve yardımla ilgili bir dizi kuralı içeren bir yasa olarak ifade edilebilir bir dersin parçası olarak
değerlendirilecektir. bu çerçevede, insan hukuku süreci, hukuki kaynaklar, uluslararası barış ve güvenliğin korunması, silahlı çatışma türleri, silahlı çatışmaların başlangıcı, kara, deniz ve hava kanununun uygulanması, deniz ve hava, tarafsızlık, insancıl hukuk kurallarının uygulanması, bu yasada mevcut
suçların türleri, ihlallerde bulunanların ilgili kural ve uygulama yöntemlerinin ihlali halinde uygulanabilecek yaptırımlar yeni gelişmeler ve olumlu yaklaşımlar ışığında bilgilendirilecektir. ukuk/lisans_egitimi.htm uluslararası insani hukuk akla gelmeli, her şeyden önce Cenevre konuşması.hatta: (Bkz. Cenevre
konuşması /#17892113) Türkiye'de bu alanda yüksek lisans derecesine sahip tek örgütün askeri akademiler olduğunu düşünüyorum. savaş yasası ya da silahlı çatışma yasası olarak da bilinir. İnsancıl hukukun temelini oluşturan anlaşmalar 1949 Cenevre Konvansiyonu (4) ve 1977 Protokolleri'dir. Ayrıca
Birinci Cenevre Sözleşmesi, Savaşta war.in Hasta ve Yaralı Silahlı Kuvvetlerin Restorasyonu Sözleşmesi. insani hukuk protokolü, silahlı çatışma yasası veya hukuk Şöyle diyebilirsin. Genel olarak, hepsi aynı kapıya geliyor, ama okuduğum disiplindeki öğretmenler buna savaş yasası demeyi kabul
etmiyorlar, çünkü alan artık sadece savaşı ya da sadece askeri durumlarda değil. (örneğin iç savaşlar veya terörist olaylar). temel amacı, savaş araçlarını ve yöntemlerini kanunla sınırlamaktır. İnsani hukuk hakkında bilinmesi gereken en önemli şey Bello'daki jus ile jus reklam bellum arasındaki farktır.
insani hukuk sadece Bello bölümünde jus umurunda. jus reklam bellum savaşa meydan okuyan nedenlerdir. Örneğin, bir Devlet hangi koşullar altında güç kullanabilir; bir savaş açabilir. Juice in Bello'da, o bu tarafta. devam eden bir savaş var ve savaşta araçlar ve yöntemler sınırsız olmamalıdır. Bello'da
meyve suyu, öyle yapacak. insani hukuk bu noktada yürürlüğe girer. Şimdi her şey insani hukukla ilgili. Savaş başladığında, meşru ve yasadışı militanlar kimlerdir, rehinelerin hakları nelerdir, sivillerin durumu ne olacak, vb. Eğer iki ülke savaştaysa, kurallar açıktır ve devletler bunlara uymak zorundadırlar.
(Teorik olarak konuştuğumu söylememe izin verin), ama bu çatışmanın insani hukuk açıklığı açık lanmaması durumunda nasıl uygulanacağını tam olarak açıklamayacağım; Çünkü sadece eyaletler anlaşmalara taraftır. Örneğin, PKK ile Türkiye arasındaki çatışmada, parti bir devlet olmadığı için PKK hiçbir
kurala bağlı tutulamaz. Yani, tabii ki, sivilleri korumaktan bahsetmiyorum, vs. İhtilaf durumunda elbette sadece Türkiye'yi bağlamak kabul edilemez. Devamı yarın gelecek ... 1899 1907 Lahey Sözleşmeleri 1949 ve ek protokoller sadece devletlerin değil, aynı zamanda devletlerin ve bireylerin insancıl yasa
tarafından yönetilir Giriş Yasası zorunlu uzmanlık Sayfa 2 257 başlık var, TDK anlamı: Tüm yasalar toplumu yöneten ve yaptırımların gücünü belirleyen devletlerin, t'e. Yasa, yazının açılmasıyla kavramsal olarak daha da önem lendi ve devlet yaptırımlarıyla güçlendi. Bu kanundur; Döneme farklı tanımlar
yapıldığından, hala saturatory tanımı yoktur. Kant'a göre: İki avukat hala yasanın tanımını ortaya çıkarıyor. 2 Yukarıda da belirtildiği gibi, hem tanımı hem de hukukun kökeni açısından çok fazla belge ve kaynak yoktur, ancak tarihteki ilk siyasi ve örgütlü devletlere baktığımızda, yasanın gelişimini ve nasıl
resmen tescil edildiğini görebiliriz. Hukuk tarihine baktığımızda, hukukun önemi Hukukun önemi, tarihine, antik Yunan devletine, Büyük Roma Devleti'nin tarihine bakarak görülebilir. Göçebe bir yaşamdan yerleşik bir hayata doğru ilerleyen insan, sosyal hayatı ve koekrizmayı pekiştirmiştir. Bu, siyasi ve
organize devletlerin yaratılmasına zemin hazırladı. Bu, devletin kolluk gücünü oluşturmuş ve bir takım kurallar oluşturulmuştur. Bu, bugünün yasalarının temelidir. Daha önce de belirttiğim gibi, yasa klasik yüzyıllardan günümüze kadar belli bir teoriye ulaşmamıştır ve evrim sürecindedir. İnsanlık olduğu
sürece, yasa evrimini asla tamamlayamayacak ve sürekli gelişecektir. Şimdiye kadar, yasa 20. Dünyanın küreselleşmesi, teknolojinin gelişmesi, iletişimin gelişmesi, kitleleri (tanklar, savaş uçakları, atom bombaları, hidrojen bombaları ve biyolojik silahlar) ve büyük savaş kütlelerini yok edecek silahların
üretimi (Orta Doğu tarihinde gerçekleşen 1. ve 2. dünya savaşları, Soğuk Savaş ve Iç Savaşlar ve Orta Doğu'daki ayaklanmalar) bir örnek olarak ortaya konması sonucu. II. Dünya Savaşı'nın olasılıkları tartışıldığında, yasa daha da önemli hale geldi ve 2everensel2 quality21 oldu. 19. yılda yasa çok çeşitli
hale geldi ve yardımcı uzmanlık dalları kuruldu. Biri Uluslararası İnsani Hukuk. Konuya başlamadan önce bu konuya altyazı yla değinmek istiyorum. Bu makalede, İran-Irak savaşını uluslararası insani hukuk açısından da değerlendirmek istiyorum. ULUSLARARASI İnsanİ HUKUK Şu ana kadar genel
olarak hukuktan bahsettim, ama insancıl hukuka girmeden önce, uluslararası insani hukuk kavramının önemini artıran savaş kavramını dikkate alıyorum. Savaş uluslararası hukuk kadar önemlidir. Her şeyden önce, ben savaş tanımlamak istiyorum, ve ben birkaç altyazı şeklinde bu konuyu açıkladıktan
sonra uluslararası insancıl hukuk girmek istiyorum. 1) Savaş nedir, eğer bunu devletlerin aralarındaki ekonomik ve siyasi farklılıklar dan dolayı siyasi ilişkilerini kestikleri ve ordularıyla birbirlerine karşı harekete geçtikleri silahlı eylemlerin anlamı olarak tanımlarsak. Eğer biraz daha açarsak, savaş şöyle
diyecek: İnsanlığın varlığından bu yana çok zaman geçti. Araştırmaya göre, insanlık tarihinin 5.560 yılında 14.531 savaş meydana geldi. Bu, ortalama olarak yaşayan 185 nesilden sadece 10'unun savaşa uymadığı anlamına geliyor. Her yıl ortalama iki savaş yaşandığı düşünülürse, insanlık tarihi
neredeyse bir savaş tarihidir. Bu muhtemelen abartılamaz. Vietnam ve İran-Irak savaşı da dahil olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 20 yıl içinde 40 savaş yaşandığı göz önüne alındığında, bu tanımda adil bir paya sahip olunmuştur. Eski kabilelerin günlerinden beri devam ediyor, ama bugün
anlamsal olarak farklı hale gelmiştir. Hem teorik hem de pratik olarak değişti. Bugün, savaş pratikte çok değişti ve şimdi bir alan olarak çok daha geniş bir alana yayılıyor. 20. yüzyılın sonlarında, savaş yolunda önemli bir gelişme ve değişim yaşandı. Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın sona
ermesiyle birlikte simetrik savaşlar asimetrik savaşa yol açtı. Belirli bir Devletin önderliğinde olmayan silahlı örgütler, 11 Eylül'den bu yana değişen tehdit ve tehdit unsurlarını algılayan bir algıyla zirveye çıktı. Asimetrik savaş söz konusu olduğunda, bu Devletler tarafından yapılan silahlı bir saldırı değil,
devlet dışı silahlı aktörlerin Devletler'e yönelik saldırılarıdır. Savaşın tanımıve doğasındaki bu değişiklik nedeniyle, savaşlarda geleneksel olarak ana aktörler olan askerleryerine siviller ciddi insan hakları ihlalleritarafından hedef alınmıştır. Bu durum, silahlı çatışma sırasında uyulması gereken kurallar ve
tarafları veya sivilleri korumak için uluslararası bir anlaşmaya ihtiyaç yaratmıştır. Bugün, bu sözleşmeler uluslararası insancıl hukukun temelini oluşturmaktadır. Uluslararası insancıl hukuk, silahlı çatışma dönemlerinde artık taraf olmayanları veya savaştan uzak olmayanları korumaya çalışan ve kullanılan
savaş yöntemlerini ve araçlarını sınırlamaya çalışan kurallardan oluşur. Amacı, savaş kurbanlarına mümkün olduğunca çok koruma ve yardım sağlayarak savaşın yol açtığı acıyı sınırlamaktır. Silahlı çatışma hukuku veya askeri hukuk olarak da bilinen uluslararası insancıl hukuk, savaş sırasında
uygulanması gereken ve iki ayrı madde altında değerlendirilen bir haktır: Cenevre yasası savaşa katılmayan veya savaşa aktif olarak katılmayanları korumak için yaratılmıştır, örneğin savaş dışı askerler ve siviller gibi. Lahey yasaları, askeri operasyonları yönetmek için savaşanların hak ve
sorumluluklarının yanı sıra düşmana zarar verme yöntemlerini de sınırlandırıyor. Şimdiye kadar, Savaşı ve insancıl hukukla ilişkisini açıklamaya çalıştım, Cenevre Konvansiyonu ve Lahey Hukuku'nu örnek olarak verdim. Bu konuda iki önemli mağaraya değinmek istiyorum. Ben de Bello ve Jus reklam
Bellum Latince kelime Jus söz yararlı buluyorum. 1.1) Bello ve Jus reklam Bellum Jus uluslararası insancıl hukuk anlayışı açısından, jus reklam bellum arasındaki fark (kuvvet kullanma hakkı, devletlerin bir savaş başlatma hakkı) ve bello jus (savaş sırasında hukukun geliştirilmiş teorisi, savaşın
meşruiyeti) bilinmelidir. Jus reklam bellum genellikle mücadele ya da herhangi bir koşulda bunu yapmak için silahlı kuvvetleri kullanan devletlerin bir durumdur. Jus reklam bellum belirli bir kural ile savaş veya güç kullanımı içeren bir durum bağlar. Birbirine karşı kullanıldığını iddia eden bir gücün haklı bir
nedeni olup olmadığını inceler. Jus in bello ise silahlı çatışmaya karışan taraflar arasındaki savaşı takip etmeli ve takip etmelidir. Jus in bello, daha çok uluslararası insancıl hukuk olarak bilinir, savaş ve hükümleri sırasında uygulanması gereken bir yasadır; çatışmanın nedenleri veya savaşan tarafların
haklı olup olmadıklarına bakılmaksızın her iki taraf için de geçerlidir. Uluslararası insancıl hukuk hangi savaşan tarafın haklı olduğuna karar vermez ya da onu kınamaz. Amacı savaş kurbanlarını ve her iki taraftaki kurbanların temel haklarını korumaktır. Bu nedenle, savaş sırasında yasa (jus in bello)
kuvvet (jus reklam bellum) veya savaş karşıtı hukuk (jus contra bellum) kullanma hakkından bağımsız olmalıdır. Cenevre Konvansiyonu'nun anladığı gibi savaş bazen doğru yapılabilir. Tehdit diğer ülkeler veya ülkeler tarafından tespit edilirse bu durum olabilir. Diğer taraftan, başka kavramlar da var.
Genel olarak, savaş devletler arasında silahlı bir çatışma olarak nitelendirildi ve taraflar bunun bir savaş olarak kabul edilmesine neden oldu. Bu bağlamda, askeri çatışmalar da dahil olmak üzere tüm silahlı çatışmalar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir. Silahlı çatışmaya karışan tarafların tüzel
kişiliklerine göre silahlı çatışmalar şu şekilde sınıflandırılabilir: 1. Gruplar arasındaki silahlı çatışmalara, terörist eylemlere örnek olabiliriz. 4. Devlet içinde çeşitli silahlı gruplar arasında silahlı çatışmalar. Buna bir örnek bir asi kavramıdır. Bu konular söz edildikten sonra, isyancılar ve teröristler kavramlarını
kısaca ele almak da önemlidir. 1.2) İsyancılar veya isyancılar, İngiliz asileri, İngilizce isyancıları ve kanun ve yönetmeliklere karşı isyan eden ve herhangi bir sebep veya sebeple diğer Devletleri destekleyen kişi veya gruplar şeklinde silahlı olarak tanımlanırlar. İsyan ediyor. Aynı zamanda devlet çeşitli
militanlar çağrılabilir. Aslında, bu kavramı bu şekilde dar bir şekilde ele alamayız, ama devletlere ve savaş yasasına dokunduğum şekilde söylenebilir. İsyan her zaman eyalet hukukunda büyük bir suç olarak kabul edilmiştir ve ceza ölümdü. Bu durum eski Türk devletlerinden Osmanlı İmparatorluğu'na
kadar devam etti. İdam cezası verilecek, devleti geri çevirecek, rejimi tehdit edecek, yönetmelikleri alçalacak ve devlet yasalarını tehdit edecek. Bugün bu kavram sadece devleti değil, bölgeyi de tehdit ederek biraz daha genişleyebilir. Ruanda'daki iç savaş sırasında, yaklaşık 1 milyon insan öldürüldü,
başlangıçta küçük bir hutu isyancı grubu tarafından başlatıldı, ve daha sonra devam eden süreçte silahlandı, bazı Avrupa Devletleri tarafından desteklenen büyük bir grup haline geldi ve yaklaşık 1 milyon kişi öldü. Yaklaşık 800.000 Tusi soykırım la işlendi. Bu nedenle Ruanda'daki bu iç savaş bölgede
büyük bir kaosa yol açmıştır. Son Suriye'de de durum böyleydi.Halk ayaklanması sonucu oluşan küçük isyancı gruplar ilk olarak silahlı olup büyük çatışma ve kaosa neden oluyorlar. Domino taşları gibi; sistemleri kısa bir süre için geliştiren ve yok eden veya yıkayan isyancı hareketlerden kaynaklanabilir.
Bugün bu fenomen artık çok farklı gizli niyetleri ile değerlendirilen devletler olabilir. Böylece süper küçük devletler sistemlerini yok etmek istedikleri ülkelerin sistemlerini yok edebilirler. Daha fazla lanıt madan, terörist kavramını da duyuyorum. 1.3) Terör, teröristin İngilizce terörist kelimesinden geldiği ve bu
kelimenin anlamı, siyasi bir davanın kabuledilmesinde karşı tarafı korkutacak şekilde hareket eden ve olumlu, indial, indial bir şekilde hareket eden herkes. Terör, hangi güç olursa olsun, toplumda korku, korku, sindirme ve güvensizlik ortamı yaratmak amacıyla bir takım siyasi hedeflere ulaşmak için
örgütlü grupların masum ve tarafsız kitlelere karşı uyguladığı bir şiddet eylemidir. Terör, terörü özgürleştirmek için seçilmiş ve planlanmış eylem ve eylemler tehdididir. Terörizm siyasal yapıyı değiştirmek için şiddetin sistematik kullanımı. Yirminci yüzyılın uluslararası araçlarında terörizm, ceza hukukunun
birleştirilmesi, terörle mücadele sözleşmeleri, milletler topluluğu kararları, Birleşmiş Milletler (BM) belgeleri, Avrupa Konseyi kararları ve AGİT belgelerinin birleştirilmesi konulu uluslararası konferanslar olarak tanımlanmaktadır. Aslında, daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunu birkaç örnekle bitirmek
istiyorum. 21. yüzyılda. Eğer bir isim verilecekse, bence adı Terör ve Kargaşa Çağı olmalı. Kolombiya'da faaliyet gösteren FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri) terör örgütü, daha sonra Kolombiya ve Bolivya merkezli Marksist Sisysi partisi olduğunda terör örgütü haline geldi. Boko Haram (Davet
ve Cihat Topluluğu  رارووار ﻣﺮاروq  )اررروNijerya'da 2002 yılında kurulan, Afrika kıtasındaki en büyük ve en kanlı eylem, modern yüzyılda terörizmin tanımını karmaşıklaştıran ve vahşilaştıran bir örgüttür. Türkiye, 1974 yılında Abdullah Öcalan tarafından kurulan PKK'nın (Karqueron Kurdistan Party) adını
taşıyan bir örgüttür. Bu örgüt sadece Türkiye'de değil, geniş bir dağıtım alanı içinde yer alan İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ermenistan'da da faaliyet göstermektedir. 1988 yılında Afganistan'da cihatçı bir örgüt olan ve özellikle Afganistan ve Pakistan sınırlarında Orta Asya'da faaliyet gösteren El Kaida,
modern Orta Doğu'daki terör örgütlerinin kaynağıdır. (St. A. Bu örgüt bir örgütdür 11 Eylül 2001'de ABD'deki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terör saldırısına neden olan örgüttür ve bu nedenle Amerika'nın Orta Doğu politikasında ilk etapta değişiklikler ve bu nedenle dünyada güvenlik ve terörist algısı.
binlerce insanın ölümüne ve yaklaşık 4 milyon kişinin göç ettiği ve küresel bir krize yol açtığı. (Irak ve Şam İslam Devleti.  ارررارروed-Devlet'ul İslamyye) 2014 yılında Irak ve Suriye'de kurulduğundan bu yana dünyanın en zengin terör örgütü olarak biliniyor ve petrol kaynaklarına daha yakın. Yaptım aynı
zamanda terörist olmayan uygulamaları nedeniyle en şiddetli terör örgütü olarak da bilinir. Bu organizasyon küresel bir bunalım ve çıkmaza neden oldu. Yaklaşık 7 kıtada terör eylemleri gerçekleştirmiştir. Bu ciddi bir küresel güvenlik krizine neden oldu. Büyük bir insanlık dramında başrol oyuncusu.
Özetle, bu makalenin bugün büyük ve büyük savaşlar kadar etkili olduğuna ve uluslararası insani hukuka girmeden önce ayrıntılı olarak yer alacağına dikkat çekmek istiyorum. Özellikle terör örgütü IŞİd'in yarattığı küresel kaos savaştan daha etkiliydi. Bu da dünyanın kutuplaşmasını artırdı. Bu bir göç
krizine neden oldu. 1.3.1) Terörizm ve terör eylemleri ile ilgili uluslararası insani hukuk maddeleri silahlı çatışma sırasında veya barış zamanında yer alabilir. Uluslararası insani hukuk, barış zamanında işlenen terör eylemlerine karşı herhangi bir eylem sağlamaz, çünkü bunlar sadece silahlı çatışma
durumlarında uygulanmaktadır. Sivillere yönelik saldırıların yasaklanması veya sivillerle savaşçılar arasında ayrım yaparak kişisel olmayan saldırılar yasanın temelidir. Terörizmin sivil toplumda yaygınlaştırılmasına yönelik tüm eylemlerin açık bir şekilde yasaklanmasına ek olarak (Protokol II, paragraf 2 m.
13 ve uluslararası insani yardım protokolü I. paragraf 2. 51 amacı na mıdırarmak için), uluslararası insani hukuk aşağıdaki eylemleri terör eylemi olarak da sağlar: sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırılar 1.Protokol m. 51/2 ve m.52; II Protokol m. 13) - Ayırt Edilemeyen Saldırılar (Protokol I m. 51/4) Müminlere saldırı (Protokol I m. 53; II. Protokol m. 16) - Tehlikeli kuvvetiçeren fabrika lara ve nesnelere saldırı (Protokol I m.56; II. Protokol m. 15) - Rehin alma (Protokol I m. 75; Dağıtılmış Madde 3; II. Protokol m. 4/2b) Bu makale (terörizm ve terörizm) çok, çok geniş bir şekilde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Şu anda ABD listesinde yaklaşık 74 büyük ve etkili terörist grup bulunmaktadır. Onlar hakkında o kadar çok şey duyduğumu ve küresel krizlere neden olduğunu açıklamaya çalışıyordum. 2) Uluslararası insani hukukun kurulmasına ve gelişmesine yol açan savaş paragrafında bahsettiğim uluslararası
insani hukuk. Şimdi bu makaleyi yeterince açıklamak istiyorum. Bu konuya başlamadan önce uluslararası insancıl hukukun nasıl ortaya çıkaracağını bilmek gerekir. Yukarıda da belirttiğim gibi, yakın gelecekte silah endüstrisinin gelişmesiyle, Devletler aynı bölge dışındaki çoğu Devlet için bir sorun haline
gelen gruplarla savaşa girecekler. Aslında, savaş kavramının anlamındaki teorik ve pratik değişim aynı zamanda uluslararası insan hukukunun doğuşuna da yol açmıştır. 1980'lerde , II. Son olarak, 2000'li yılların başında Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'deki genel merkezinde İnsani Hukuk Okulunu,
Birleşmiş Milletler'in kurucularından birinin tezlerini, insancıl hukuk doktora ve yüksek lisans derecelerini ve bazı hukuk okullarının müfredatını ayrı bir insan hakları ve insan hakları biçiminde kurmuştur. Bu durumda, kamusal alanlarda insan hakları konusu insan hakları kavramı olarak çok fazla
görülmediğinden, bu konuda genel bir mürekkep durumu söz konusudur. Bu nedenle, bazı yanlış anlamalar veya siyasi amaçlar için bilgi kasıtlı saptırma vardır. İnsani hukuk, Birleşmiş Milletler'in ürkütücülüğü ve dehşeti nedeniyle kararlarında ve resmi belgesinde savaş kelimesini dikkatli kullanmadığı için,
İnsani Hukuk adı altında Birleşmiş Milletler'in himayesinde kurulmuştur. İnsancıl hak şu şekilde tanımlanabilir: - Her türlü silahlı çatışmanın sıcak gerginlikleri karşısında silahlı çatışma ve sıcak savaşa taraf olamayan Masum (Sivil) İnsanları Koruma Yasası vb. Bu, silahlı çatışmalardan kaynaklanan tüm
zararları önleyen ve sivilleri bu tür tehditlerden koruyan bir dizi kuraldır. İnsani hukuk, silahlı çatışmalardan kaynaklanan insani sorunlarla hem uluslararası hem de uluslararası alanda başa çıkmak için tasarlanmış bir yasadır. - Toplumun bazı kesimlerini ve zarar görmüş veya çatışmada görülebilecek mal
ve mallarını koruyan antlaşma veya komuta hukuku kuralları. Явление терроризма на этапе глобализации, которое появилось после окончания холодной войны, является более гораздо более гораздо более гораздо более гораздо более гораздо более гораздо более гораздо более гораздо
более гораздо более гораздо более гораздо более гораздо более гораздо более гораздо более гораздо более го Права человека и гуманное право показали и в некотором смысле начали угрожать всем странам мира как глобальный террор. Bölücü girişimlerin bir terör aracı olarak
kullanılması birçok ülkede iç barışı bozmuş ve bazı ülkelerde sıcak bir savaş aranmayan çatışma koşulları yaratmıştır. Uluslararası hukuka göre, her egemen devlet iç çatışmaları bastırmaya, gerekli önlemleri alma, dış çatışmalara karşı savunma hakkına sahiptir. Aynı zamanda insancıl hukukun kamu
düzeni açısından farklı anlamları vardır. 1949 Cenevre Konvansiyonu'nun 3. Ancak, 1977 tarihli, belirsiz silahlı çatışmalarda uygulanacak silahlı çatışma yasasının kurallarını ayrıntılarıyla anlatan Protokol II, belirsiz silahlı çatışmaları tanımlar. Eğer uluslararası insani hukuku genelleştirirsek, bu masaya
getirebiliriz. Tabloda da görüldüğü gibi, İnsancıl Hukuk hukukun çeşitli diğer dallarından oluşur. Savaşların bile bir sınırı vardır. Cenevre Konvansiyonu temelinde, uluslararası insani hukuk, silahlı çatışma dönemlerinde savaşa katılmayan veya katılmayanları korumaya çalışan ve kullanılan savaş
yöntemlerini ve araçlarını sınırlamaya çalışan bir dizi kuraldan oluşmaktadır. 3) Uluslararası insani hukukun temel normlarından, savaşa dahil olmayanları bir dizi kurala uygun olarak korumaya çalışan uluslararası hukukun bazı temel normlarından bahsedilmelidir. Yani her şey açıklığa kavuştu.
Çatışmanın tarafları, sivil nüfusa ve taraflara zarar vermemek için siviller ve savaşçılar arasında her zaman doğru bir ayrım yapmak zorundadır. Siviller bireysel ya da ayrı ayrı saldırıya uğruyor. Saldırılar sadece askeri tesislere karşı yapılabilir. Savaşa karışmayanların ya da muhas (savaş) olmayanların
yaşamı, fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Bu tür kişiler ayrımcılık yapılmadan her koşulda korunmalı ve insancıl davranılmalıdır. Teslim olan ya da savaştan çıkan diğer tarafın bir üyesini öldürmek veya yaralamak yasaktır. Ne çatışmanın tarafları ne de ordunun sınırsız bir yöntem ve
savaş yöntemi seçeneği vardır. Gereksiz kayıplara veya aşırı ağrıya neden olabilecek savaş araçları ve yöntemleri kullanmak yasaktır. Yaralılar ve hastalar, onları en iyi şekilde ele alan çatışma lar tarafından toplanıp önemsenmelidir. Tıbbi personel ve sağlık tesisleri, araç ve ekipmanları ayrı tutulmalıdır.
Beyaz arka plan üzerindeki KızılHaç veya Kızılay amblemi bu tür insanları ve nesneleri koruyan işaretlerdir ve bu işaretlere uyulmalıdır. Yaşamlarına, onurlarına, kişisel haklarına, siyasi, dini ve diğer inançlara saygı, kendilerini karşı tarafın egemenliği altında bulan esir askerler ve siviller için bir meseledir.
Herhangi bir şiddet veya misilleme eyleminden korunmalıdırlar. Aileleri ile iletişim kurma ve yardım alma hakları var. Temel yasal garantileri olmalı. 4) Rousseau ve Martens insanlık ilkesini ifade ederken, St. Petersburg Deklarasyonu'nun yazarları hem açık hem de dolaylı olarak farklılaşma, askeri
gereklilik ve gereksiz acıların önlenmesi ilkelerini formüle etti: Savaş sırasında devletlerin başarmaya çalışması gereken tek meşru hedef düşman silahlı kuvvetlerinin zayıflamasıdır. Mümkün olduğunca çok adamı yaralamak için yeterli. Yaralıların acılarını artırmak ya da ölümlerini kaçınılmaz kılmak için
gereksiz silah kullanımı bu amaçla ortaya çıkacaktır. 1864'teki ilk Cenevre Konvansiyonu kabul edilip hazırlanmadan önce, Grotius gibi avukatlar ve filozoflar çatışmaları organize etmekle ilgileniyorlardı.18 19. yüzyılda, güney-güney Rousseau uluslar arasında savaşın geliştirilmesi aşağıdaki ilke formüle
önemli bir rol oynadı: Savaş devletler arasında bir ilişki değil, insan-insan ilişkisi olmak hiçbir şey. Burada insanlar sadece şans eseri düşmandır, insan ya da vatandaş olarak değil, asker olarak. Savaşın amacı düşman devleti yok etmek olduğundan, silah taşıdıkları sürece karşı tarafın savunucularını
öldürmek yasaldır, ama silahlarını bırakıp teslim olduklarında, düşman ya da düşman temsilcisi olarak statüleri sona erer ve tekrar insan olurlar; Artık onların canını almak yasal değil. 1977'deki ek protokoller, bu ilkelerin belirli bir şekilde açıklanma prensibini güçlendirdi ve ayrıntılı olarak açıkladı:
Çatışmaya taraf olanlar her zaman sivilleri ve askerleri, sivil tesisleri ve askeri tesisleri ayırarak operasyonlarını doğrudan askeri amaçlara yönlendirecektir. (Protokol I Madde 48; Protokol II Madde 13). Yukarıda verilmiş. 1899'da Fyodor Martens, Uluslararası İnsani Hukuk'un kapsamına giren durumlar için
şu ilkeyi benimsedi: Vatandaşlar ve askerler, yerleşik gelenek ve göreneklerden, insanlık ilkelerinden ve halkın vicdan düzeninden türeyen uluslararası hukuk ilkeleri tarafından korunmaktadır ve saygı görüyor. Martens hükmü olarak bilinen söz konusu ilke, 1977 Ek Protokol I'in 1. Son olarak, önemli olan
orantılılık ilkesi, birbirinden uzak iki çıkar arasında dengeler hak veya yasaklar mutlak olmamakla birlikte, biri askeri gereksinim, diğeri ise insani ihtiyaçları hesaba kattığında ortaya çıkar. (5) Birleşmiş Milletler önderliğindeki ve Birleşmiş Milletler tarafından güvence altına verilen Evrensel İnsan Hakları
Düzeni'nin yürürlüğe girmesiyle, temel hak ve özgürlüklere karşı çıkan veya siyasi amaçlarla kullanan Birleşmiş Milletler Üye Devletleri'ne karşı evrensel bir koruma sistemi içinde insani müdahale arayışı başlamıştır. Soğuk savaş sırasında küresel gerginliklerin ikincil sayılmı olan bu müdahale,
küreselleşme döneminde daha da ele alınmış ve bir bakıma tüm dünya ülkeleri için yeni bir müdahaleci küreselleşme aracı olarak, insani müdahale konusu Birleşmiş Milletler aracılığıyla dünyanın çeşitli ülke ve bölgelerinde uygulamaya getirilmiştir. Batı dünyasının büyük imparatorluk devletleri, yeni bir

hegemonya arayışı içinde, insani müdahale konusunu siyasi çıkarları doğrultusunda, başka bir yerde de dahil etmek üzere, insani müdahale meselesini bir bakıma emperyalist genişlemenin yeni bir döneminin etik bir gerekçesi ya da yasal gerekçesi olarak kullanmaları gerektiğini kanalize etmeye
çalıştılar. Örgüt üyeleri, Birleşmiş Milletler üyesi olarak Devletlerin sınırları ve içişleri nezdinde temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, insani müdahalenin yeni çağı olarak adlandırılan küreselleşme çağında, küçük ve orta ölçekli Devletler Batı bloğunun büyük ve emperyal devletlerinin
istediklerine uygun olarak açıktan siyasi veya ekonomik müdahaleye evrimleşmiştir. Bu nedenle, insan hakları adımları evrensel insani hukukun gelişimine uygun olarak yapılırken, insan hakları ve insani müdahale siyasi kazanç için kullanıldığı için evrensel bir insancıl hukuk sistemi kurulamamaktadır. 6)
Savaş Hukuku ve İnsan Hukuku Çağdaş hukuki ve siyasal bilimsel araştırmalarda öne çıkan haklı savaş kavramı, insan haklarının bir uzantısı, hatta insan haklarına bir katkı olan insan haklarının sınırlarını açıkça tanımlamak veya tanımlamak için gereklidir. Siyasi yönelimli saldırılar, hegemonya kurma
girişimleri veya devletler arası rekabet bağlamında silahlı eylemler veya benzeri çatışma koşulları nın yaratılması karşısında, doğru ya da yanlış savaş kavramı da tartışma konusu olmuştur. İnsanların tüm temel haklarının en üst düzeyde kullanılmasını sağlamak Böyle kutsal bir amaca ulaşamadığı insan
hakları hukuku, bir anlamda insancıl hukuku uluslararası hukuk düzenine yaptırım olarak dayatarak, silahlı çatışma ortamı yaratarak, sivil ve masum insanlara zarar vererek önlenebilir. Siyasi amaçlarla, hegemonya kurmak veya yeni imparatorluk planları oluşturmak için tüm silahlı eylemler veya terör
olayları haksız bir savaşın parçası olarak ele alınır. Bu tür silahlı çatışma durumlarında, hem uluslararası hukuk hem de hukukun üstünlüğü sistemleri açısından, insan haklarının bağımsız olarak gözden geçirilmesi, zarar gören insan haklarının yeniden tesis edilebilmesi ve bu bağlamda kamu düzeninin
sağlanması gerekmektedir. Terörizm ve benzeri silahlı çatışmalar veya ayaklanmalarla mücadele tedbirleri hukukun üstünlüğü içinde kalırken alınabilir ve uluslararası hukuk açısından insancıl yaklaşımlar geliştirilebilir. Her silahlı çatışmanın farklı büyüklüğü nedeniyle, geçerli bir genel çözüm veya
Birleşmiş Milletler protokolü hepsi için hazırlanamaz, ancak her sıcak olay için hem Genel Kurul'da hem de Güvenlik Konseyi'nde kararlar alınabilir. 7) Uygulamada, dünya çapında tam barışı sağlamak için kuruyan BM, çeşitli ülke ve bölgelerde silahlı çatışmayı önlemek için bir takım kararlar almıştır. Her
olay diğerlerinden farklı olduğundan, Birleşmiş Milletler komisyonları özel durumları inceler; barış, güvenlik ve kamu düzeni, bazen Genel Kurul, bazen de Güvenlik Konseyi aracılığıyla. Barışa yeniden erişim uyarınca, insancıl hukuk yaratan bedensiz kararlar ve raporlar resmi olarak yayımlandı. Bm, her
türlü silahlı çatışmanın önlenmesi ne kadar önemli sayılsa da, uluslararası düzeyde dünyanın çeşitli bölgelerine katılarak barış ve kamu düzeninin sağlanmasına öncülük etmektedir. Eski Yugoslav devletinin dokunulmazlığı ve BM örgütünün silahlı çatışmaları önleme girişimleri etrafında yaşanan olaylar,
insani hukukun uygulanmasının önemli bir örneğidir. Özellikle küreselleşme aşamasında ortaya çıkan silahlı çatışma durumunda, BM'nin daha etkin bir şekilde adım atarak devletlerin genel barış ve kamu düzenine çözüm ürettiği açıktır. Humane Law'ın ne olduğu, nasıl işlediği ve nasıl uygulandığı
hakkında buradaydım. Bu, saygı görülmesi gereken uluslararası düzeyde bağlayıcı bir yasadır. Uymazsanız ne gibi yaptırımlar uygulanabilir ve bir ihlal durumunda ne yapılabilir. (8) İnsan hakları yaptırımları açısından insancıl hukukun ihlali ve uygulanması, zaman içinde tamamlanmış bir ceza
mahkemesinin bulunmaması ve özel mahkemeler dışında ortak bir yargı sisteminin kurulması, dünya barışının korunması doğrultusunda insancıl hukuk daha etkili hale gelmiştir. Güçlü bir yaptırım sistemi uygulamak için, Birleşmiş Milletler ve uluslararası ceza mahkemesinin ortak çabaları yararlıdır. Hak
ve ceza normlarının iç hukuk düzenine yansıyan uluslararası araçlara yansıdığı göz önüne alındığında, insanlığa ve dünyaya karşı işlenen suçlar hak ettikleri cezaları almayı kolaylaştırdı. İnsancıl hukukun ihlali karşısında, ortak bir uluslararası yaptırım sisteminin kurulması daha yararlı bir adalet düzenine
yol açmıştır. Bu kez terör örgütleri ile Devletler arasında genellikle devletler arasında olası olan silahlı çatışmalar, bugün tam ölçekli bir savaş yerine asimetrik bir çatışma durumuyla ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda; Devletler zayıflarsa ve terör örgütleri güçlenirse, mevcut toplumsal düzen
kaçınılmaz olarak çöker. Doğal olarak, Devlet ulusal ve uluslararası düzen çerçevesinde varlığını, egemenliğini ve hukukun üstünlüğünü korumalıdır. Bu şartlar altında, insani hukuk, yaşam hakkını ortadan kaldıran terör eylemlerinin engellenmesini sağlamak için müdahale etmelidir, ancak çoğu zaman
İnsani Hukuk'u ihlal eden süpergolar, hegemonyalarını güçlendirmek için söz konusu ihlalleri gerçekleştirmiş ve genel olarak hiçbir yaptırım uygulamamaktadır. Bu nedenle, insan hukukunun temel normları tüm devletler ve insanlık için önemli ve bağlayıcıdır, çünkü tüm uluslararası toplumun ortak
çıkarlarını paylaşırlar. Uluslararası sözleşmeleruyarınca, Devletler uluslararası düzeyde sıcak çatışma bölgelerine müdahaleye direnirler ve ulusal çıkarlarını savunma yolundadırlar. İnsancıl hukuk, tüm insanlığı ve uygarlığı yok edebilecek silah teknolojileri geliştikçe daha da önemli hale gelmiştir.
Teknolojik gücün kontrolü günümüz ortamında insancıl hukukun temel sorunu haline gelmiştir. İnsanlığın geleceği için, insancıl hak tüm güçleri kontrol edebilmelidir. Eğer insan hakları insan hakları bir insan hakkı yla tamamlanacaksa, evrensel barış korunabilir. Bugüne kadar uluslararası insani hukuka ve
bunun amaçlarına, kurumlarına ve yapısına değindim. Sonuçlara ve yaptırımlara da değindim. BM ve Cenevre Konvansiyonu Ayrıca, ihlal edildiğinde yaptırımlar olabileceğini de belirttim. Bu bağlamda İran-Irak savaşını, terminolojisini ve uluslararası insani hukuku değerlendirmek istiyorum. İran-Irak
savaşı 22 Eylül 1980'de başladı ve 20 Ağustos 1988'de sona erdi ve 20 Temmuz 1987'de BM Güvenlik Konseyi kararıyla sona erdi. Son zamanların en anlamsız savaşlarından biri Irak-İran savaşının kökenindeki mezhep mücadelesi ve bunun önemli nedenlerinden biri de siyasi üstünlük mücadelesinin
devamıdır. İran-Irak savaşına başlamadan önce, savaş öncesi durumları ve iki ülke arasındaki ilişkileri kısaca ele almak istiyorum. 1) Savaş öncesi ülkeler ve İran-Irak ilişkileri 1.1) Şubat 1979'da Şah'ın devrilmesi ve Humeyni rejiminin başlamasıyla İran'daki durum hızla kötüleşmeye başladı. Humeyni
rejimi Irak için rahatsız ediciydi. Çünkü İran'da Şii rejiminin kurulması, nüfusunun en az yüzde 40'ının Şii olduğu Irak için tehlikeli bir olay oldu. Ancak Humeyni, tüm Arap ülkelerindeki Şiileri ilk günden itibaren yükselmeye teşvik etti ve bununla yetinmedi, bir takım yıkıcı eylemlerde de bulundu. Irak lideri
Saddam Hüseyin 17 Eylül 1980'de Ulusal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada Cezayir Anlaşması'nı feshettiğinde konuya şu sözlerini verdi: Katrevilerin itirazı, Acem'deki ırkçılığı gizlemek için bir maskeden başka bir şey değildir. Irkçılar, din sisi Araplara olan nefretlerini gizlemeye çalışırlar, din din adamı
sisi bölge halkları arasında nefret, emism ve bölünme duygularını besler ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak uluslararası siyonizmin hesabı olarak hizmet eder. Humeyni rejimi ile Irak arasındaki ilişkileri koparan bir diğer konu da, Şah zamanında olduğu gibi Kürt sorunudur. Şah'ın İran'da devrilmesi ve iktidarın
tasfiyesi ve İran Kürt bağımsızlık hareketi, Irak'a komşu İran bölgelerini Iraklı Kürtler için güvenli bir sığınak haline getirdi. Irak hükümetinin zulmünden kaçan Kürtler, İran'ın bu bölgelerine sığındılar. Ancak Türkiye ve İran'ın Irak'ı kendi vatanlarındaki Kürt ayaklanmalarına engel olması için işbirliğine ihtiyacı
vardı. Aslında Irak 20 Nisan 1979'da Türkiye ile bir anlaşma imzaladı. Ama İran'la aynı işbirliğini kuramadı. Bunu yapmak için Irak, İranlı Kürtlerin Iraklı Kürtlerle ilişkilerini kesecek ve onlara bir uyarıda bulunacak. 4 Haziran 1979'da İran'ın Sanandaj semtindeki Kürt köylerine uçakla ateş açıldı. Bu
bombalama bir süredir sonuç verdi. Ancak İran ve Irak arasındaki sınır çatışmalarına son veremiş durumda. Çatışmalar 1980 boyunca devam etti. Öyle ki, 27 Ağustos 1980'de İranlılar ilk olarak Irak güçlerine karşı karadan karaya (SS) füzeler kullandılar. Bu 1980 yazında böyleydi. Buradaki olaylar yavaş
yavaş iki ülkeyi burunlarına getirecek, ki bu da savaşa giden yolda adım adım gidecek.şimdi Irak'ın durumuna bakalım. 1.2) Temmuz 1958'de Irak'ta monarşinin yıkılmasından sonra Irak'taki durum, İran ve Irak arasındaki ilişkiler yolunda gitmedi. O zamandan beri, Batı siyasetini izleyen İran Şahı Rıza
Pehlevi, Irak'taki sol rejimlerin hakimiyetinden her zaman keyif almıştır. Öte yandan, İngiltere'nin 1970'te Basra Körfezi'nden çekilmesinden sonra İran Şahı, Basra Körfezi adını verdiği Basra Körfezi'ni İran gölüne çevirmek istedi ve bu faaliyette Irak için bir engel haline geldi. Bu siyasi mücadelede İran,
1961'den beri Irak için sorun olan Kürt meselesini zaman zaman Irak üzerinde koz olarak kullanıyor ve Kürt isyancıları destekliyor. Temmuz 1968'de Baafos Sosyalist Partisi Irak'ta iktidara geldi. Baas Partisi, özellikle Devrimci Komuta Konseyi Başkan Yardımcısı Saddam Hüseyin Takriti'nin çabalarıyla
1961 yılından beri devam eden Kürt sorununa çözüm bulmak üzere; Mart 1970'te Kürdistan Demokrat Partisi lideri Molla Mustafa Barzani ile Kürtlere başkanlık hakkı vermek için bir anlaşma imzaladı. Bu nedenle Baassi rejimi Irak'ın yıllardır uğraştığı bir sorunu ele alıyor. Nisan 1972'de Baassi rejimi
Sovyet Rusya ile bir dostluk ve işbirliği antlaşması imzaladı ve Sovyetlerden silah satın almaya başladı. Bu, tabii ki, İran memnun edecek bir gelişme değildi. 1970'te Kürtlerle yapılan Irak anlaşması uygulanmadı. Çünkü bu anlaşmanın uygulanmasında iki taraf arasında anlaşmazlıklar vardı. Daha sonra,
Nisan 1974'te, Kuzey Irak'ta Kürtler ve Irak güçleri arasında silahlı bir çatışma başladı ve giderek artan bir iç savaş haline geldi. İran da Kasım 1974'ten beri bu iç savaşa dahil olmuştur. Çünkü İran Kürtlere silah ve sigara karşıtı silahlar vermeye başladığından beri Irak güçlerine kaçan Kürtler İran'a
sığındılar ve oradan takviye alarak irak güçlerine karşı tekrar savaşmaya başladılar. 1974'ün sonunda İran'a sığındı. Iraklı Kürtlerin sayısı 130 bini geçti. Bu tür şeylere değindikten sonra, şimdi savaşa dönmek istiyorum. 2) Saddam Hüseyin'in savaştan önce cumhurbaşkanı olduktan sonra kısa bir süre
İran'a karşı saldırgan tavrı şüphesiz İran'a büyük katkı larda bulunmuştur. Basra Körfezi bölgesinde birbirini alt etme mücadelesi iki ülkeyi rakip yaptı. Yabancı ülkelerin etkisi de ülkelerin bu durumda neden büyüktür. Devrimden önce, ABD'nin yarattığı çift sütunlu politika, en önemli müttefiki İran'ın Batı
bloğunun bir parçası olmasına yol açtı, Irak ise İran'la savaşmak için Sovyet tarafındaydı. İran 1971'de Basra Körfezi'nde batılı ülkelerin desteğiyle petrol taşımada önemli olan üç adayı (Ebu Musa, Büyük Tubb ve Küçük Tubb) işgal etti. Batılı ülkeler İran'ı burada sınırlandırmış, Şah daha ileri giderek
Bahreyn'in haklarını ileri sürerek. Arap Birliği'nin liderliği için oynayan Irak, buna yanıt verdi. İran ile diplomatik ilişkileri kopararak İran'ın Abadan rafinerisi ile Hurremşah limanına taşınma hakkını kısıtladı. Bu olayların bir sonucu olarak, iki ülke arasındaki soğuk çatışma ateşli bir çatışmaya yol açmaya
başladı. 3) Askeri durum Yukarıda belirtilen nedenlerle, iki ülke arasındaki gerginlikler Soğuk Savaş'ı sıcak bir savaşa yaklaştırdı ve şimdi iki ülkeye saldırmak için yeterli gerekçe ler vardı ve savaş atmosferi ortaya çıktı. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Irak şu anda İran'a karşı savaş içindedir. Buna
ek olarak, Irak'ın İran'la savaş başlatmasının nedenlerinden biri, Saddam Hüseyin'in Temmuz 1979'da, İran Devrimi'nden birkaç ay sonra iktidara geçmesinden sonra kendisine ve arkadaşlarına karşı komploların başlamasıydı. 1980'de bu muhalefet yoğundu. Şii destekli Yargı Partisi bu siyasi muhalefeti
temsil etti. Bu siyasi muhalefette, Saddam Hüseyin'le birlikte bozulmaya başlayan Suriye'nin nüfuzuna sahip olduğundan emin. Ancak Saddam Hüseyin bu siyasi muhalefete karşı sert önlemler aldı ve davayla ilgisi olan herkesin idam edileceğini belirtti. Tam tersine, Yargı Partisi ile bağlantısı olan Iraklı
mücahit grup, Irak içinde ve dışında bir dizi cinayet ve sabotajda da yer alıyor. Bu iç muhalefet nedeniyle Saddam Hüseyin kesinlikle dış soruna kamuoyunun dikkatini çekmek isteyemez. Bu koşullar altında, savaş Başladı. Çatışmalar iki ülke arasındaki sınıra odaklandı. 10 Eylül'de Irak, Kasr-ı Şirin ile
Naft-ı Şah arasındaki araziyi ele geçirdiğini duyurdu. Irak'ın tek bir şeyi kaldı: Resmen bir savaş başlatmak. 17 Eylül 1975'te Saddam Hüseyin, Ulusal Meclis'te yaptığı bir konuşmada 6 Mart 1975'teki Se-ul-Arap Antlaşması'nı feshettiğini açıkladı. Bu yüzden Irak nehrin her iki tarafının da ona ait olduğunu
söylemek istedi. 22 Eylül 1980'den bu yana irak ordusu; Kuzeyde Kasr-ı Şirin, ortada Mehran ve güneyde Suuzangerd, Ahwaz ve Hurremşehir İran topraklarına girmeye başladı. Irak-İran savaşı böyle başladı. Irak İran'a saldırdığında kolay bir zafer kazanarak Arap dünyasında büyük bir prestij
kazanacağını, Humeyni'nin itibarını sarsmasını ve muhtemelen onu yemesini umuyordu. Irak'ı o ülkeye gönderen en önemli etken, İran ordusunun zayıf olması ve dağılmasıydı. Ancak İran Ordusu'nun silahları çoğunlukla Amerikan silahlarıydı ve ABD'nin iki yıl boyunca yedek parçaları yoktu. Irak'ın umudu
yok. Tıpkı İran'ın başa ramazması gibi, savaşın başında İran da işgal ettiği toprakların bir kısmını İran'dan geri aldı. İran beklenmedik bir direniş gösterdi. Humeyni'nin ülkedeki prestiji nasıl arttıkça, Saddam Hüseyin'in prestijinin de büyük zarar gördüğüne şüphe yok. Kuzeyde 700 kilometrelik cephede,
Panjvi ve Kasr-zi Şirin'de faaliyet gösteren Irak güçleri, Mehran'ı ortadan kattı ve Suzanne, Ahwaz ve Hurremşehir'in önünde İranlıların güçlü direnişleriyle karşılaştı. Ekim 1980'in sonunda Hurremşehir Irak güçlerini ele aldı. Bundan sonra, kara savaşları durdu ve ön stabilize. Taraflar zaman zaman
karşılıklı saldırılar gerçekleştirse de, uzun zamandır herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş. Mayıs 1982'de, İran'ın büyük güçlerle yaptığı saldırılar karşısında, Irak güçleri savaşın başlangıcından beri sahip oldukları tüm toprakları terk etmek ve Irak sınırlarına dönmek zorunda kaldılar. 1983'ün
başlarında İran ikinci büyük bir saldırıyla Irak topraklarına girmek ve Bağdat-Basr yolunu kesmek istedi, ama aynı zamanda hiçbir ilgisi yoktu. Savaş garip bir şekilde devam ediyor. Savaş her iki tarafın da petrol kaynaklarına zarar verdi. Her iki taraf da savaşın ilk gününden beri birbirlerinin rafinerilerini
havadan bombaladı. 1981'in başında Irak'ta günlük 3,1 milyon varil, İran'da ise günlük 1,4 milyon varil olan petrol üretimi her iki kişi için de günde 600 bin varile geriledi. Irak'ın tek bir şeyi kaldı: Resmen bir savaş başlatmak. 17 Eylül, Saddam Hüseyin'in Millet Meclisi'ndeki konuşması 6 Mart 1975'te Xie alul Arap antlaşmasını feshettiğini açıkladı. Bu yüzden Irak nehrin her iki tarafının da ona ait olduğunu söylemek istedi. 22 Eylül 1980'den bu yana irak ordusu; Kuzeyde Kasr-ı Şirin, ortada Mehran ve güneyde Suuzangerd, Ahwaz ve Hurremşehir İran topraklarına girmeye başladı. Irak-İran savaşı böyle
başladı. Irak İran'a saldırdığında kolay bir zafer kazanarak Arap dünyasında büyük bir prestij kazanacağını, Humeyni'nin itibarını sarsmasını ve muhtemelen onu yemesini umuyordu. Irak'ı o ülkeye gönderen en önemli etken, İran ordusunun zayıf olması ve dağılmasıydı. Ancak İran Ordusu'nun silahları
çoğunlukla Amerikan silahlarıydı ve ABD'nin iki yıl boyunca yedek parçaları yoktu. Irak'ın umudu yok. Tıpkı İran'ın başa ramazması gibi, savaşın başında İran da işgal ettiği toprakların bir kısmını İran'dan geri aldı. İran beklenmedik bir direniş gösterdi. Humeyni'nin ülkedeki prestiji nasıl arttıkça, Saddam
Hüseyin'in prestijinin de büyük zarar gördüğüne şüphe yok. Kuzeyde 700 kilometrelik cephede, Panjvi ve Kasr-zi Şirin'de faaliyet gösteren Irak güçleri, Mehran'ı ortadan kattı ve Suzanne, Ahwaz ve Hurremşehir'in önünde İranlıların güçlü direnişleriyle karşılaştı. Ekim 1980'in sonunda Hurremşehir Irak
güçlerini ele aldı. Bundan sonra, kara savaşları durdu ve ön stabilize. Taraflar zaman zaman karşılıklı saldırılar gerçekleştirse de, uzun zamandır herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş. Mayıs 1982'de, İran'ın büyük güçlerle yaptığı saldırılar karşısında, Irak güçleri savaşın başlangıcından beri sahip
oldukları tüm toprakları terk etmek ve Irak sınırlarına dönmek zorunda kaldılar. 1983'ün başlarında İran ikinci büyük bir saldırıyla Irak topraklarına girmek ve Bağdat-Basr yolunu kesmek istedi, ama aynı zamanda hiçbir ilgisi yoktu. Savaş garip bir şekilde devam ediyor. Savaş her iki tarafın da petrol
kaynaklarına zarar verdi. Her iki taraf da savaşın ilk gününden beri birbirlerinin rafinerilerini havadan bombaladı. 1981'in başında Irak'ta günlük 3,1 milyon varil, İran'da ise günlük 1,4 milyon varil olan petrol üretimi her iki kişi için de günde 600 bin varile geriledi. 4) Savaş karşısında Devletler, ABD ve Sovyet
Rusya'nın tarafsız olması ve taraflara silah vermemesi durumunda Irak-İran savaşının güvensiz hale getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sovyetler her iki tarafı da gücendirmekten kaçındı. Kendisine daha yakın olan Irak'a yaptığı silah yardımı İran'ı Batı'nın eline verebilir. ABD'nin Irak'la ING'si yoktu ve
Irak'ın İsrail'e o sıkılık savunucularından biriydi. Arap ülkelerine gelince, Körfez Savaşı olarak adlandırılan Irak-İran savaşı, Arap dünyasındaki bölünmeyi daha da şiddetlendirdi. Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan Irak-İran savaşından kurtarıldı. Körfez ülkeleri Saddam Hüseyin'in Basra Körfezi'ne
hükmetme ve Arap liderliğini ele geçirme tasarılarının farkında olsalar da, İran'ı yenmek ve Şii tehdidini ortadan kaldırmak Irak'ın çıkarınadır. Öyle ki, 1982'de Irak'taki durum kötüleşmeye başladığında Suudi Arabistan İran'a savaşı durdurmak için 50 milyar dolar teklif etti ama İran 150 milyar dolar istedi.
Bu durum Ürdün ve Suriye arasındaki ilişkileri gerdi. Çünkü Suriye kesinlikle İran'ı destekliyor. Libya da Suriye'nin tarafını tandı. İsrail ve Mısır savaştan kâr ediyordu. Çünkü Arap dünyasının bölünmesi ve özellikle Irak'ın İran'la olan sorunları İsrail için rahatlatıcı bir olaydı. Mısır genellikle Rakraq'a sempati
dusa da, bu farklılıklara aktif olarak dahil değildi. Buna karşılık, Mısır'ın bu çatışmaların dışında bırakılan etkisi ve prestiji artmıştır. Hem Suudi Arabistan hem de F.K.O. gizlice Mısır ile temasa geçti. Irak-İran savaşı Humeyni devrimini destekleyen F.K.O. için endişe verici bir durum yarattı. Son olarak, Irakİran savaşı Körfez ülkeleri için güvenlik kaygılarını da ortaya çıkardı. Bu nedenle, altı Körfez ülkesi (Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman) ile Suudi Arabistan arasındaki uzun temas ve görüşmelerden sonra 26 Mayıs 1981'de Körfez İşbirliği Konseyi kurulmuştur. Askeri ya da politik bir ittifak
değildi. Ama o yöne gidebilir. Türkiye en başından beri kendi tarafını tutmaya çalıştı. Ancak avukatlar önerilerini her iki tarafın da dikkatine sundular. 5) Savaşı ilk günden itibaren durdurma çabaları, bu savaşı durdurmak için farklı çevrelerden çeşitli girişimlerde bulunulmuş, ancak bunların hiçbiri bir sonuca
varmadı. 23 Eylül 1980'de, Güvenlik Konseyi başkanı tarafları savaşı sona erdirmeye çağırdığında, Güvenlik Konseyi 479 ve 28 Eylül 1980 tarihli kararda aynı çağrıyı tekrarladı. İran 24 Mayıs 1982'de Hurremşehir'i iade edip Irak topraklarında savaşı sürdüreceğini açıkladığında, Güvenlik Konseyi 12, 1982
sayılı kararı ve 514 sayılı kararı kabul ederek tarafların derhal ateşkese son vermesini istedi. Bu, Bu, 4 Ekim 1982 tarihli 522 sayılı Konsey Kararı'nda yinelenmiştir. Buna ek olarak, ABD Genel Sekreteri, İsveç'in eski başbakanı Olaf Palma'ya Irak ve İran arasında arabuluculuk talimatı verdi. Palme Kasım
1980, Ocak, Şubat ve Haziran 1981'de Tahran ve Bağdat'ı ziyaret etti ve son olarak Şubat 1982'de bir sonuç alamadı. İran, Irak işgali altındaki topraklardan tamamen çekilmesi, Irak'a yönelik borçların onarılması ve cezalandırılması için gerekli şartları öne sürüyor. Savaşın başında Irak'ın durumu, İran'ın
Irak'ın Sul-ul-Arab üzerindeki egemenliğini tanımasıydı.İslam Konferansı ilk günden itibaren arabulucuya geçti. Pakistan Cumhurbaşkanı Sia-ul-Haq başkanlığındaki üç kişilik Müslüman Konferansı heyeti Tahran ve Bağdat'a geldi. İslam Konferansı 20 Ekim'de her iki taraf için de ateşkes önerdi. 25-29 Ocak
1981'de Taif'te toplanan 3. Komite 28 Şubat-1 Mart 1981 tarihleri arasında Tahran, Bağdat ve Cidde arasında birkaç kez, Mart 1982'de, Nisan 1982'de, Haziran 1982'de ve son olarak Ekim 1982'de toplam dokuz kez çalıştı. Ama bir uzlaşmaya varamadı. Ayrıca, Arap Birliği'nin isteği üzerine, Türkiye
Başbakanı Beland Ulusu Ocak 1982'de kendisini arabulucu gibi taklit etmeye çalıştı. Küba lideri Castro, F.K.O., Suriye ve Kuveyt'in yanı sıra adama aracılık etmeyi de teklif etti. Irak ve İran'ın ayrılığa dahil olması nedeniyle Ekim 1980'de Küba, Hindistan, Pakistan, Malezya, Malezya ve FCO temsilcisinin
dışişleri bakanları temelinde bir Arabuluculuk Komitesi kurulmuştur. Komite Şubat 1981, Nisan 1981, Mayıs ve Ağustos ve son olarak Nisan 1982'de arabuluculuk yaptı. 6) Savaşın sonuçları - İran-Irak savaşında 100 milyon canA sahibiz. Savaşan partiler ekonomik kaynaklarını küçük faydalar için
tükettiler. Savaşın bir sonucu olarak İran-Irak sınırı değişmedi. Savaşın sonuçları yıllardır hissedildi. Petrol üretimi düştü ve iki ülkenin birbirlerinin petrol tesislerini vurmaya başlamasıyla petrol fiyatları yükseldi. Savaş sırasında Irak, onu destekleyen devletlerden borç alarak silah satın aldı. Bu borçların geri
ödenmesindeki sorunları onu 1990 yılında kuveyt'e saldırarak buradaki petrol kuyularını ele geçirmeye iten bir girişime yol açtı. Bu tutum Irak'ı da ve belirsiz bıraktı. Savaş sona erdi ve BM ve Batı ülkeleri özellikle bir Amerikan ortopedi projesi oluşturdular. Savaştan sonra Humeyni birçok eyaletten
tamamen kopmuştu. Özellikle Amerika ve İsrail ile bağlarını tamamen kopardı. Bu da İran'ı diğer ülkelerden izole ediyor ve İran'ın 38 yıllık devriminde kapatacak. 7) Uluslararası insani hukuka göre, savaştan önce İran-Irak savaşında tarafların ihlal ettiği ve Saddam'ın üstesinden gelinen durumlar saldırgan
ve tutarsız davranışlarda bulunmuş. Saddam'ın Orta Doğu'da, özellikle arap ülkelerinde prestij kazanma arzusu. Bu da onu kafasında müşriklik yapmaya sevk etti. Savaşın başlamasından bu yana geçen yıllarda Irak, İran'ın görünüşte zayıf ve kirli askeri düzenini sömürmeye çalıştı. Savaş başladığında,
insanlık dramaya yol açtı, özellikle Saddam'ın komşu İran olduğu sınırlarda. - Hiremscher'de, sadece İran ordusuna değil, sıradan sivl'lere de kimyasal gaz attı. Bu gaz (OPCW) aynı zamanda hava yolunu bozacak bir gaz türüydü. Yaklaşık 30.000 kişi etkilendi ve İran'ın savaş gazileri bunun sonucunda
solunum yetmezliği çekmeye devam ediyor. Bu sadece nefes alma üzerinde değil, aynı zamanda hasta olan genital ve organlar üzerinde yıkıcı ve yanıcı bir etkisi vardı. Bunu yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne yol açacak bir olay takip edecek. - İran'ın doğusundaki Irak şehirleri yüzlerce sivil toplum
kuruluşunda silahla vurularak öldürüldü. Bu da yaklaşık 300.000 kişinin göçe yol açtı. Bu da mülteci sorununa yol açtı. Savaş yasası dokunulmaz siviller ilkesini ihlal ediyor. - Şiilerin İran sınırında yaşadığı Irak kentleri, Irak ordusunun Şii halktan tecrit edilmesi sonucu, Yaklaşık 450 bin kişinin İran'a göç
etmesi, İran'da büyük gıda sıkıntısına yol açıyor. - Savaş sırasında yakalanan İran ordusu askerlerinin insanlık dışı muamelesi de başka bir unsurun ayaklar altına aldalabına yol açmıştır. (Savaş esirleri kurtarılmamalı) - Irak ordusu İran petrol ticaretini uçaklarla bombalayarak oradaki doğal yaşamı
etkileyen petrol sızıntılarına neden oldu. Bu gelecekte küresel bir Petol krizine yol açacaktır. - İran ordusunun Irak petrol kuyularını bombardımanı da bu krizi derinleştirecektir. Çünkü dünyanın en büyük 2 Üreticileri farkında olmadan büyük bir buhrağa yol açan İran ve Irak, bunun sonucunda BM harekete
geçti ve arabulucu olmaya çalıştı. BM'nin çabaları sonucunda savaş sona erdi. Her iki ülke de hiçbir başarı ya da üstünlük elde edemedi.İran'da yaklaşık 1 milyon isan kaybı yaşandı. Temel insan hakları tüm Devletler ve insanlık için önemli ve bağlayıcıdır, çünkü tüm uluslararası ortak çıkarların ilgisini
çekebilirler. Uluslararası sözleşmeleruyarınca, Devletler uluslararası düzeyde sıcak çatışma bölgelerine müdahaleye direnirler ve ulusal çıkarlarını savunma yolundadırlar. İnsancıl hukuk, tüm insanlığı ve uygarlığı yok edebilecek silah teknolojileri geliştikçe daha da önemli hale gelmiştir. Teknolojik gücün
kontrolü günümüz ortamında insancıl hukukun temel sorunu haline gelmiştir. İnsanlığın geleceği için, insancıl hak tüm güçleri kontrol edebilmelidir. Eğer insan hakları insan hakları bir insan hakkı yla tamamlanacaksa, evrensel barış korunabilir. Sivil statülü insan hakları sisteminin sökülüp kaybedilebildiği
yerlerde, insancıl hukuki adımlar atmak ve insan haklarını uygun şekilde en aza indirebilecek sistemler kurmak hala önemlidir. Mutlak kayıplar, özellikle yoksunluk ve olası hasarlar, sivil toplumun ve halkın kitlelerinin her türlü saldırı ve tecavüze karşı meşru müdafaa hakkına sahip olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. Silahlı çatışma veya terörizm gibi her türlü saldırıya karşı, bunları önlemek ve böylelikle barışçıl bir ortam sağlamak için kararlı tedbirler alınmalıdır. İnsan hakları barışçıl bir ortamda güvence olarak gücünü dünyanın en üst düzeyinde koruyabilmeli ve ulusal veya uluslararası düzeydeki
insani hukuki tedbirler, barış ın veya kamu düzeninin silahlı eylemlerle tehdit edildiği aşamalarda kurtarıcı olarak aktif hale getirilmelidir. Sanaz Yousefi MOGHADAM KAYNAK KİTABI - Cenevre Sözleşmeleri ve 12 Ağustos 1949 Tarihli Ek Protokoller, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Yayınları Fakültesi 42,
İstanbul ,2005 (Yönetmelik ve İlkeler Protokolü) - ABRAHAMIAN, Erwand, Modern İran Tarihi, Modern İran Tarihi, Çeviri. Dilek Şendil, Türk Bankası Yayınları,2009 - ARMAOĞLU, Fakhri, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timas Yayınları, İstanbul,2014 - CLEAVELAND, William L., Ortadoğu Çağdaş Tarihi, Mehmet
Harmanche (Sev.) İstanbul: Agora Yayınları,2008 - DAG, Ahmet Emin, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler ve İstanbul: Agora,2008 Yayınları Sözlük, Yayınlar Vadisi, İstanbul, 2016, - 1907 Lahey Sözleşmesi, Sözleşme (IV) yeryüzündeki savaş yasa ve geleneklerine saygılı ve ek: Yeryüzündeki
savaş yasa ve geleneklerine ilişkin kurallar. Lahey, 18 Ekim 1907, Cenevre Sözleşmeleri ve Yorumları, Uluslararası Kızılhaç Taahhüdü, ( - FEO, Hasan Serdar, Hukuk Savaşı ve İnsancıl Hukuk, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011 - KURŞUN,
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