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İk�nc� Dünya Savaşından sonra uluslararası hukukta meydana gelen en öneml� gel�şme, devletler arası �l�şk�ler�n

kurumsallaştırılmasını sağlayan uluslararası örgütler�n ortaya çıkmasıdır. İşlevsell�ğ� ve gen�ş kapsamlı faal�yet

alanı �le B�rleşm�ş M�lletler, kend�s�nden sonrak� örgütlenmeler�n öncüsü olmuştur. Uluslararası

kurumsallaşmanın öneml� b�r parçası olarak Güvenl�k Konsey�, bütünüyle eks�ks�z b�r kurum olmasa da,

B�rleşm�ş M�lletler�n kurumları arasında öne çıkmıştır. Güvenl�k Konsey� Dem�r Perde yıkılıncaya kadar çok az

tartışma konusu olmuştur. Ancak, uluslararası toplumun devlet dışı aktörler g�b� yen� ve zor tanımlanır

had�selerle karşı karşıya kalarak farklı b�r evreye geçmes� ve Güvenl�k Konsey�’n�n, kural koyucu b�r k�ml�ğe

bürünerek söz konusu had�selere karşı akt�f tutum takınması, egemen devletler�n �şb�rl�ğ�n� kolaylaştırmak �ç�n

kurdukları s�stem�n, onların aleyh�ne b�r yöne yönelmes� neden�yle reform talepler�ne konu olmaya başlamıştır.

Böylece s�yasetç�ler�n kullandığı b�r mekan�zma olarak hukuk, ulusal ve uluslararası düzeyde, yen�den çok zor

b�r görev üstlenmek zorunda bırakılmıştır.

Uluslararası Hukuk, Güvenl�k Konsey� Reformu, Güvenl�k Konsey�n�n Yetk�ler� ve Sınırları, Denet�m.

One of the most �mportant changes �n �nternat�onal law order s�nce WW II has taken place w�th�n the area of

�nst�tut�onal�zat�on of states’ relat�onsh�p that has g�ven r�se to �nternat�onal organ�zat�ons. Character�s�ng

subsequent ones �n the�r own act�v�ty of f�elds, the Un�ted Nat�on (UN) has become the leader of the

subsequent �nst�tut�ons by establ�sh�ng a funct�onal and far reach�ng system for ma�nta�n�ng the �nternat�onal

peace and secur�ty. As one of the key �nst�tut�on of �nternat�onal �nst�tut�onal�zat�on, the Secur�ty Counc�l has

stand out w�th the role wh�ch has des�gned �n the UN Charter, one may cla�m that �t has not been thoroughly

done. The Secur�ty Counc�l has rarely been a top�c on agenda of �nternat�onal commun�ty unt�l the end of the

per�od of the Iron Curta�n. Together w�th the transformat�on of �nternat�onal commun�ty by confront�ng new

challenges, such as non-state actor phenomenon, that have moved �nternat�onal commun�ty �nto a d��erent

stage of �mpetus on the one hand, and the Secur�ty Counc�l’s act�ve deployment over the new challenges, as �f

�t was a law maker on the other, the cooperat�on system establ�shed sovere�gn state turns �nto them that calls

urgent reform espec�ally for the Secur�ty Counc�l. One more t�me the law as a mach�nery of pol�t�c�ans �n both

nat�onal and �nternat�onal level �s �nv�ted for a conundrum.

Internat�onal law order, Secur�ty Counc�l Reform, Powers of the Secur�ty Counc�l and L�m�ts of Powers, Jud�c�al

and Pol�t�cal Rev�ew.
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Özell�kle y�rm�nc� yüzyılın başlarından �t�baren �lk örnekler� görülmeye başlanan ve devletlerarası �l�şk�ler�n

kurumsallaşmış b�r b�ç�m� olan uluslararası örgütler, devletler�n k�m� sorunları �k�l� �l�şk�lerle veya çok tara�ı

olmakla b�rl�kte sürekl�l�ğ� olmayan süreçler çerçeves�nde çözmek yer�ne, kalıcı �şb�rl�ğ� ve dayanışmayı

hede�eyen mekan�zmalarla çözmey� terc�h ett�kler� yapılardır. Her uluslararası örgütün �şlev�, kend�s�ne tevd�

ed�len görevler� kurucu belges�nde tanımlanan amaç ve mekan�zmalar �le yer�ne get�rmek ve kend� görev

tanımları kapsamına g�ren konularla �lg�l� sorunları çözmek ya da ortaya çıkmalarını engellemek �ç�n ortak

kararlar almaktır. B�r uluslararası örgütün �şlev�, görev�, amacı, mekan�zmalarının nasıl �şleyeceğ� ve üret�len

kararların nasıl uygulanacağı �se kurucu devletler�n �rades� ve uluslararası hukuk �lkeler� ve kuralları

çerçeves�nde bel�rlen�r. M�lletler Cem�yet�, B�rleşm�ş M�lletler, Avrupa Konsey�, Afr�ka B�rl�ğ�, Dünya T�caret

Örgütü ve Avrupa B�rl�ğ�, farklı görev, amaç ve mekan�zmalarla �şlev gören örgütlerden bazılarıdır. Bu çalışmada

detaylarına g�r�lmeyecek olmakla b�rl�kte, Avrupa B�rl�ğ�’n�n devletler arası �şb�rl�ğ�n� aşan ve b�rçok açıdan

devletler� bütünleşt�ren b�r yapı olduğu gerçeğ�n� bel�rtmem�z gerek�r.

Uluslararası örgütler�n çoğu, kurulduktan ve b�r süre başarıyla �şlev gördükten sonra, uluslararası toplumun

memnun�yets�zl�kler�n� açığa vuran eleşt�r�, ş�kayet ve değ�ş�m talepler�n� �çeren reform çağrılarına konu olurlar.

Bu reform çağrıları �k� başlık altında toplanab�l�r.

Bunlardan �lk�, uluslararası örgütün zaman �ç�nde ortaya çıkan k�m� değ�ş�kl�klere karşılık vermekte zorlanmasıdır.

Uluslararası toplumun, s�yasal, sosyal, ekonom�k ya da teknoloj�k gel�şmeler�n etk�s� altında yaşadığı değ�ş�m�n,

bu değ�ş�m�n yaşandığı zaman per�yodunda, uluslararası örgütler�n bünyes�ne (örneğ�n, üyel�k statüsü ve

yapısına, örgütün amaçları/bunlara bağlı görevler�ne ve değ�ş�m�n parametreler�n�n karar alma

mekan�zmalarına) yansıtılamamasına bağlı olarak, uluslararası örgütlerde reform �ht�yacı ortaya çıkab�l�r.

Öte yandan, olguların değ�ş�m�nden bağımsız olan ama onları der�nleşt�ren yapısal sorunlar da uluslararası

örgütler �le �lg�l� eleşt�r� ve reform talepler�ne yol açar. Bu yapısal sorunlar, amaçları doğrultusunda kend�ler�ne

ver�len görevler� yer�ne get�r�rken, uluslararası örgütler� �şlevsel kılan mekan�zmaların �y� �şley�p �şlemed�ğ� ve

�şley�ş�n denetlen�p denetlenemed�ğ� noktasında toplanır. Uluslararası hukuk ve s�yaset l�teratüründe buna -b�r

yere kadar hukukun üstünlüğü �lkes�n� �kame edeb�len- hesap ver�leb�l�rl�k (accountab�l�ty) denmekted�r.

Uluslararası örgütler arasında, kend�s�ne yapılan tüm eleşt�r�lere ve bünyes�nde barındırdığı bütün eks�kl�klere

rağmen B�rleşm�ş M�lletler (BM), devletler arasındak� �l�şk�lerde en yoğun olarak kullanılan platformdur ve

gündeme geld�ğ� çarpıcı konular b�r yana, görece başarılı b�r örgüttür. Bununla b�rl�kte, B�rleşm�ş M�lletler (BM)

�le �lg�l� tartışmalar ve reform çalışmaları uzun zamandan ber� ve gen�ş b�r perspekt�fte devam etmekted�r.

B�z �se bu çalışmada BM’n�n en öneml� organlarından b�r� olan ve tartışmaların üzer�nde yoğunlaştığı Güvenl�k

Konsey�’n� ele alacağız. Aks� yönde oldukça kuvvetl� b�r akım olduğunu kabul etmekle b�rl�kte, uluslararası

hukuk düzen�n�n temelde devletler�n egemen eş�tl�ğ� �lkes�ne dayanan ‘devlet merkezl�’ b�r düzen olduğu

gerçeğ�ne rağmen, Güvenl�k Konsey�’n�n uluslararası hukuk düzen�ndek� yer� ve �şlev�, hem kend� tasarru�arı �le

değ�şm�şt�r hem de şu ank� duruma yapılan eleşt�r�ler karşısında daha da değ�şecek g�b� görünmekted�r.

Buradan hareketle bu çalışmanın b�r�nc� bölümünde BM’n�n amaçları, Güvenl�k Konsey�’n�n görevler� ve �şley�ş�

�le �lg�l� temel unsurlara değ�neceğ�z. İk�nc� bölümde reform tartışmalarına konu olan çeş�tl� eleşt�r�ler ve bunlara

�l�şk�n öner�ler� ortaya koymaya çalışacağız. Üçüncü bölümde �se yaptığımız bu eleşt�r� ve öner�ler�n anal�z� ve

onlarla sınırlı olan b�r değerlend�rmeye yer vereceğ�z.

GİRİŞ

İ



28.09.2020 Jur�x | Kolluk Gücünden Yasama Organına: Güvenl�k Konsey� - Reform Mümkün mü?

https://jur�x.com.tr/art�cle/20106 3/13

BM’n�n kurucu uluslararası belges� olan BM Şartı’nda (Şart) bel�rt�len ana amacı, uluslararası barışın ve güvenl�ğ�n

korunmasıdır.  Şart’ta devletler�n �y� �l�şk�ler �ç�nde olması ve uluslararası düzen�n sağlanması �ç�n başka bazı

amaçlar da tanımlanmışsa da,  ana amacın savaşları ve hukuka aykırı kuvvet kullanımını önlemek olduğu, d�ğer

amaçların �se devletler arası �l�şk�ler�n bozulmasına neden olacak ve onları karşı karşıya gelme safhasına

taşıyacak gerg�nl�kler� önlemeye h�zmet ett�ğ� söyleneb�l�r.

BM bu amaçlarına ulaşmak �ç�n Genel Sekreter, Genel Kurul, Güvenl�k Konsey�, Ekonom�k ve Sosyal Konsey,

Vesayet Konsey� ve Uluslararası Adalet D�vanı’ndan oluşan b�r kurumsal m�mar�ye sah�pt�r. BM’n�n amaçlarını

gerçekleşt�rmeler� �ç�n Şart’ta bu organlar görevlend�r�lm�ş ve �şlevler�n� nasıl gerçekleşt�recekler�ne �l�şk�n

düzenlemelere yer ver�lm�şt�r.

Uluslararası barışın ve güvenl�ğ�n korunması �ç�n esas �t�bar� �le Güvenl�k Konsey� görevl� ve yetk�l� organ olarak

karşımıza çıkmaktadır. BM’n�n kuruluş aşamasındak� üye sayısı 50 �d�  ve Güvenl�k Konsey� de beş� da�m� altısı

geç�c� olmak üzere onb�r üye devletten oluşuyordu. Güvenl�k Konsey� üyeler�n�n beş da�m� üyes� Şart’ın

müzakereler� sırasında bel�rlenm�şt�r. Bunlar, ABD, Rusya, Ç�n, İng�ltere ve Fransa’dır. BM’ye üye devlet sayısının

115’e ulaşması �le 1965 yılında, Güvenl�k Konsey� geç�c� üyeler�n�n sayısı 6’dan 10’a çıkartılmıştır.  Böylece

Güvenl�k Konsey�’n�n bugünkü üye sayısına ulaşılmıştır. Oysa k� bugün BM’ye üye devlet sayısı 192’d�r. Bu sayı

tam üye statüsünün dışında kalan üyeler� kapsamamaktadır, üye olmayan gözlemc� devlet statüsünde olduğu

g�b� (Örneğ�n, F�l�st�n). Güvenl�k Konsey�’n�n geç�c� 10 üyes� coğraf� dağılım ölçütüne göre rotasyona tab� olarak

Genel Kurul tarafından seç�lmekted�r. B�r devlet üst üste �k� kez geç�c� üye olamamaktadır.

Güvenl�k Konsey�’n� tartışmaların odağı hal�ne get�ren en öneml� nedenlerden b�r� onun �şlev�d�r. Güvenl�k

Konsey�’n�n �şlevler�n�n dayanağı olan yetk�ler�, Şart’ın 5, 6, 7 ve 12. Bölümler�nde düzenlenm�şt�r. Güvenl�k

Konsey�’n�n en öneml� �şlev� �se, uluslararası barışın ve güvenl�ğ�n korunması �ç�n -münhasıran olmamakla-

b�r�nc�l derecede sorumlu olmasıdır.  Güvenl�k Konsey�’n� BM’n�n temel b�r kurumu hal�ne get�ren bu �şlev�, onu

uluslararası barışın ve güvenl�ğ�n korunması �le �rt�batı olan her meselede �şlevsel hale get�rm�şt�r. Bununla

b�rl�kte, Güvenl�k Konsey�’n�n en öneml� �şlev�, uluslararası barış ve güvenl�ğ�n bozulduğu ya da tehd�t altında

olduğu durumlara �l�şk�n olarak kend�s�ne 7. Bölümde tanınan yetk�lerde ortaya çıkmaktadır. Bu yetk�lere

dayanarak Güvenl�k Konsey� �k� farklı n�tel�kte karar alab�l�r: Tavs�ye  kararları ve devletler� bağlayıcı kararlar.

Evvel em�rde, Güvenl�k Konsey� uluslararası barışın ve güvenl�ğ�n bozulduğunu ya da bozulma tehd�d� altında

olduğunu tesp�te yetk�l� organdır. İk�nc� olarak Güvenl�k Konsey� eğer bu tesp�t� yaparsa, barışın ve güvenl�ğ�n

yen�den tes�s� ve muhafazası �ç�n gerekl� önlemler� almaya da yetk�l�d�r. Güvenl�k Konsey�’ne buradak� yetk�s�n�

aşamalı b�r şek�lde kullanma �mkanı ver�lm�şt�r. Üçüncü olarak eğer, aşamalı tedb�rler�n uygulanmasına rağmen

sonuç alınamaması ya da daha haf�f tedb�rler�n alınmasında fayda görülmüyor �se, Güvenl�k Konsey�, kolekt�f

kuvvet kullanılmasına karar vermek yetk�s� �le donatılmıştır. 

I. BM’NİN AMAÇLARI, KURUMLARI VE
ÖZELLİKLE GÜVENLİK KONSEYİ
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A. Güvenl�k Konsey�’n�n Yetk�ler� ve İşlev�
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Her ne kadar kuvvet kullanma kararı alındıktan sonra Genel Sekreter�n bu kuvvet�n nasıl oluşturulacağına �l�şk�n

b�r koord�nasyon görev� var �se de, bugüne kadark� uygulama göstermekted�r k�, kuvvet kullanma kararlarını

yer�ne get�recek asker� kuvvetler�n oluşumu genelde Güvenl�k Konsey�’n�n da�m� üyeler�n�n olanak, kapas�te ve

�radeler�ne bağlı olmaktadır.  Geç�c� üyeler�n ve BM’n�n d�ğer üyeler�n�n bu kompoz�syona katılmaları sınırlı

kalmaktadır. Bu durum veto �mkânı �le b�rl�kte değerlend�r�l�rse ortaya çıkan sonuç haklı eleşt�r�lere yol

açmaktadır.

Güvenl�k Konsey� �le �lg�l� b�r d�ğer eleşt�r� alan husus beş da�m� üyen�n veto hakkıdır. BM Şartı’nın veto �le �lg�l�

düzenlemeler�, Şart’ın müzakereler�n�n yapıldığı 1945 N�san ayındak� San Franc�sco konferansından �k� ay önce, 4

-11 Şubat tar�hler� arasında Yalta’da ABD, İng�ltere ve SSCB arasındak� görüşmelerde kararlaştırılmıştır.

Güvenl�k Konsey�’n�n usule �l�şk�n konuların dışında kalan konularda (kuvvet kullanılması dah�l) karar alab�lmes�

�ç�n, beş da�m� üyen�n heps�n�n oylamada olumlu oy vermes� şartı �le on beş üyen�n dokuzunun olumlu oyu

gerekmekted�r.  Usule �l�şk�n konularda �se da�m� üyeler dah�l olsun ya da olmasın herhang� dokuz üyen�n

olumlu oyu yeterl�d�r. Bu durum �lk bakışta h�ç olmazsa usule �l�şk�n konularda üyeler arasında eş�t oya dayalı b�r

karar alma �mkanı ver�yor g�b� gözükse de, b�r konunun usule �l�şk�n olup olmadığı konusunda çıkan

anlaşmazlığın çözümüne �l�şk�n oylamada da�m� üyeler veto �mkanını kullanab�lmekted�r.

Güvenl�k Konsey�’n�n ana �şlev�n� yer�ne get�rmek �ç�n aldığı kararların �çer�k çerçeves�n�n bel�rl�l�ğ� şekl�nde de

formüle ed�leb�lecek, kararların kapsamı ve kapsamın nelerle sınırlı olacağı meseles�, 1990’lı yıllardan bu yana

tartışılmaya başlanmıştır. Doğu blokunun ortadan kalkması �le aynı zaman d�l�m�ne karşılık gelecek b�ç�mde,

Güvenl�k Konsey� kararları öncek� kararlarından kapsam �t�bar� �le farklılaşmaya başlamıştır. Bu farklılığı ortaya

koyan çok sayıda Güvenl�k Konsey� kararı vardır, ancak örnek olması amacıyla, b�z bunlardan bazılarını kısaca

ele alacağız.

Güvenl�k Konsey�’n�n Kuveyt’�n Irak tarafından �şgal�n�n sona erd�r�lmes�nden sonra alınan kararlarından bazıları

Güvenl�k Konsey�’n�n olağan kararlarından farklıdır. Kollekt�f güç kullanma kararı �le �şgal�n sona erd�r�lmes�nden

sonra Güvenl�k Konsey�, meseleye yönel�k olarak �k� farklı karar almıştır. Öncel�kle Güvenl�k Konsey�, Irak

devlet�n�n s�lahsızlandırılması �ç�n hukuk� yükümlülükler koyan b�r karar kabul etm�şt�r.  Daha sonra da, Irak �le

Kuveyt arasındak� sınırı bel�rleyen ve dahası bu durumu garant� eden b�r karar almıştır.

Güvenl�k Konsey�’n�n kararlarının kapsamının gen�şlemes�ne b�r d�ğer örnek �se, Yugoslavya ve Ruanda’da

gerçekleşen bazı f��ller�n muhakeme ed�lmes� görev� �le �k� savaş suçluları mahkemes� kurmasıdır.  Daha önce

de s�lahlı çatışmalar �le �lg�l�, uluslararası antlaşmalar �le kurulan uluslararası mahkemeler vardır,  bu �lk değ�ld�r;

ancak Güvenl�k Konsey�’n�n uluslararası mahkemeler� b�r karar �le kurması kararların kapsamı konusunda

tartışma yaratmıştır.  Güvenl�k Konsey� bu tasarrufu �le ancak devletler�n gerçekleşt�reb�leceğ� tasarru�arı

kararlarının kapsamına almaya devam etm�şt�r.

9

B. Güvenl�k Konsey� Kararları

1. Üye Yapısı ve Kararların Alınmasına Etk�s�
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2. BM Şartı 7. Bölüm Çerçeves�nde Güvenl�k Konsey�’n�n Kararlarının Kapsamı
ve Sınırları
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Güvenl�k Konsey�’n�n kararlarının sınırlarını zorladığı d�ğer b�r örnek de, k�tle �mha s�lahları �le �lg�l� olanlardır.

Devlet dışı aktörler�n bu s�lahları elde etmes�n�n önlenmes� g�b� yükümlülükler� devletlere yükleyen Güvenl�k

Konsey�,  yükümlülükler�n çerçeves�n� de son derece gen�ş tutarak, ancak devletler�n açık �radeler� �le karar

vereb�lecekler� konularda tasarrufta bulunmuştur.

N�hayet Güvenl�k Konsey�’n�n yasama n�tel�ğ� öne çıkan kararları arasında akıllı yaptırımlar (Smart Sanct�ons) en

somut örneklerd�r. Güvenl�k Konsey�, devlet dışı aktörler�n terör eylemler�n�n sorumluları �le b�r şek�lde bağlantılı

k�ş�, k�ş� grupları ve bunların t�car� ş�rketler� veya vakı�arından oluşan oldukça gen�ş kapsamda k�ş� ve kuruluşu

kapsayan yaptırım kararları almaya başlamıştır. Bu çerçevede Güvenl�k Konsey�, Afgan�stan’da �kt�darda olan

Tal�ban hükümet�ne karşı, ekonom�k yaptırımlar �çeren 1267 sayılı kararı almıştır. Güvenl�k Konsey�, Tal�ban

yönet�m�, yönet�mde görev alanlar ve onlarla bağlantılı k�ş�ler�n malvarlıklarına karşı f�nansal önlemler

uygulamaları kararı almıştır.  Bu karar �le Güvenl�k Konsey�, yaptırımların hedef� olan k�ş�ler�n �s�mler�n� tesp�t

etme kararını almaya yetk�l� olmak üzere yaptırım kom�tes� (1267 Kom�tes�) adı �le b�r kom�te kurmuştur.  1267

sayılı karar gereğ�nce, BM üyes� devletler, kend� ülkeler�nde, Tal�ban yönet�m� �le bağlantılı veya onun tarafından

b�r şek�lde kontrol ed�len varlıkları, ş�rketler�, vakı�arı veya y�ne Tal�ban yönet�m� �le �ş veya �şb�rl�ğ� yapan k�ş�ler

ve bu k�ş�ler�n varlıklarını, 1267 Kom�tes�’n�n �lan ett�ğ� çerçevede, dondurmak yükümlülüğü altına g�rmekted�r.

Bu önlemler�n etk�nl�ğ�n�n artırılması amacıyla, Güvenl�k Konsey�, 1390 sayılı kararla yaptırımlar rej�m�n�n madd�

�çer�ğ�n� gen�şleterek, hedef k�ş�ler�n seyahat özgürlükler� üzer�nde de kısıtlamalar get�rm�şt�r.

BM çatısı altında yapılan çalışmalarda, BM üyeler�n�n, Güvenl�k Konsey�’nde tems�l�n�n daha fazla sayıda olması

gerekt�ğ�ne �l�şk�n b�r mutabakat olduğu söyleneb�l�r. Bu açıdan tartışılan mesele, bu gen�şlemen�n nasıl

olacağıdır. Bu konudak� öner�ler �k� başlık altında toplanab�l�r.

Afr�ka B�rl�ğ� Örgütü Güvenl�k Konsey�’ne Afr�ka kıtasından 2’s� da�m� 6’sı geç�c� 8 devlet�n eklenmes�n�

önermekted�r. G4 grubu adı ver�len Brez�lya Almanya, H�nd�stan ve Japonya �se Güvenl�k Konsey�’n�n üye

sayısının 25’e çıkarılmasını önermekted�r. Yen� üyeler�n 6’sı da�m� üye (2 Afr�ka devlet�, 2 Asya devlet�, 1 Lat�n

Amer�ka ve 1 Batı Avrupa devlet�), 4’ü de geç�c� üye (1 Afr�ka devlet�, 1 Asya devlet�, 1 Doğu Avrupa devlet� ve 1

Lat�n Amer�ka devlet�) olarak öner�lmekted�r. Fransa �le İng�ltere’n�n ortak öner�s� �se, bazı devlet �s�mler�n� de

ortaya koymak suret� �le, Brez�lya, Almanya, H�nd�stan, Japonya ve Afr�ka’dan tesp�t ed�lecek b�r devlet�n yen�

da�m� üyeler olarak Güvenl�k Konsey�’ne katılmasını �çermekted�r.
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Bu öner�ler Güvenl�k Konsey�’n�n geç�c� üye sayısının 3-6 üye devlete kadar artırılmasını öngörmekte, ancak bu

öner�ler�n ortak yönü b�r başka noktada ortaya çıkmaktadır. Özell�kle İtalya ve Kolomb�ya’nın l�derl�ğ�n� yapan

grubun öner�s�ne göre, �k� tür geç�c� üye statüsü öngörülmekted�r. B�r�nc� olarak ş�md�k� geç�c� üyel�k süres� olan

2 yıl korunmakta ancak yen�den seç�lmen�n önü açılmaktadır. İk�nc� türde �se, 5 yıllık b�r geç�c� üyel�k

öngörülmekte bu üyeler �se görev süreler� sonunda yen�den seç�lememekted�r.

Güvenl�k Konsey�’nde bazı üyeler�n veto hakkına sah�p olması tartışmaların en öneml� bölümler�nden b�r�n�

oluşturmaktadır ve reform teşebbüsler�n� en fazla akamete uğratan noktalardan b�r�d�r. Öte yandan veto hakkına

�l�şk�n muhtemel değ�ş�kl�kler Güvenl�k Konsey�’n�n üye sayısının artırılmasına bağlıdır da den�leb�l�r. Güvenl�k

Konsey�’n�n da�m� üyeler� şu ank� kompoz�syonda sah�p oldukları bu avantajdan onları yoksun bırakacak

öner�lere karşı çıkmaktadırlar.  Muhtemel b�r gen�şleme durumunda �se veto hakkı konusunda BM üyeler�n�n

kesk�n b�r görüş ayrılığı �ç�nde oldukları görülmekted�r. İçler�nde H�nd�stan, Brez�lya ve şu ank� da�m� üyeler�n de

bulunduğu b�r grup devlet veto hakkının devam etmes�n� savunmaktadır.  Afr�ka B�rl�ğ� �se veto hakkının

tamamen kaldırılmasını savunmakla b�rl�kte, eğer sadece bu nedenle süreç akamete uğrayacaksa bu konuda

ısrar etmeyeceğ�n� �fade etmekted�r.  Bazı Avrupa devletler�, Kolomb�ya ve Arap L�g� üyes� devletler �se veto

hakkının sınırlanması, yan� sadece sınırlı konularda kullanılmasını önermekted�r.

BM Güvenl�k Konsey�’n�n bazı üyeler�ne alınacak kararları veto �mkânı tanınması BM Şartı’nın 2. maddes�nde

düzenlenen devletler�n egemen eş�tl�ğ� �lkes�ne aykırıdır. Bununla b�rl�kte, bu konuda b�r değ�ş�kl�k yapılab�lmes�

BM Şartı’nın 108. maddes�ndek� usule tab�d�r. Buna göre, Genel Kurul’da 2/3 çoğunluk sağlanması ve BM’ye üye

devletler�n -Güvenl�k Konsey�’n�n da�m� üyeler�n� �çerecek şek�lde- 2/3’ünün değ�ş�kl�kler� ulusal anayasal

usullere göre onaylaması gerekmekted�r.  Görüldüğü g�b�, değ�ş�kl�k öner�ler�n�n da�m� üyelerce veto ed�lmes�

mümkün değ�ld�r. BM Şartı’nın 108. maddes� Şart’ın nasıl değ�şt�r�leceğ� usulünü düzenlem�ş ve yapılacak

değ�ş�kl�klere konu bakımından b�r sınır get�rmem�şt�r.  Dolayısıyla vetoyu düzenleyen 27. madden�n

değ�şt�r�lmes� �ç�n hukuken b�r �mkân vardır.

BM Şartı’na göre, uluslararası barış ve güvenl�ğ� korumak ve muhafaza etmek Güvenl�k Konsey�’n�n görev�d�r.

Güvenl�k Konsey� barışın ve güvenl�ğ�n bozulduğunun veya tehd�t altında olduğunun tesp�t�n� yapmaya yetk�l�

olduğu g�b�, barışın ve güvenl�ğ�n yen�den tes�s� �ç�n de asker� kuvvet kullanmak dah�l her türlü önlem� almaya

yetk�l�d�r. Soğuk Savaş’ın sona ermes�ne kadar kuvvet kullanılarak yapılan müdahaleler �le �lg�l� alınan Güvenl�k

Konsey� kararları, Doğu ve Batı Blokları arasındak� dengen�n bozulması end�şeler� yüzünden, çok fazla ger�l�m

yaratmazken, bu dönemden sonra yapılan ya da yapılmayan asker� müdahaleler yoğun tartışma konusu

olmuştur. Özell�kle Yugoslavya’nın dağılma sürec�nde Bosna’da yaşanan �nsan� felakete çok geç yapılan

müdahalede, Kosova’ya yapılan müdahalede, başlangıçta meşru müdafaaya dayandırılan ancak çok uzun süren

ve kapsamı meşru müdafaayı aşan Afgan�stan Harekâtında, Irak’a yapılan �k�nc� asker� harekâtta, L�bya

müdahales�nde ve n�hayet Sur�ye meseles�nde, Güvenl�k Konsey�’n�n aldığı ya da almadığı kararlar yoğun olarak

eleşt�r� konusu olmuştur.

2. Güvenl�k Konsey� Geç�c� Üye Sayısının Artırılması

B. Güvenl�k Konsey� Da�m� Üyeler�n�n Veto İmkanı
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Bu eleşt�r�ler�n b�r bölümü, yukarıda değ�n�len da�m� üyeler�n veto hakkının kullanmasındak� tutumları üzer�nden

yapılmakta �se de, Güvenl�k Konsey�’ne bu açıdan yapılacak esas eleşt�r�, kanımızca, BM kurulurken uluslararası

barışın ve güvenl�ğ�n bozulmasına neden olacak tehd�tler�n nereden kaynaklanab�leceğ� �le �lg�l� tesp�tlere göre

yapılandırılmış Güvenl�k Konsey�’n�n, yen� ortaya çıkan tehd�tler karşısında yetk�ler�n� kötü b�r şek�lde kullanması

ya da yetk�ler�n� aşmasıdır.

Özell�kle �k� kutuplu dünyanın ortadan kalkmasından sonra ortaya çıkan bu yen� tehd�tler, devlet dışı aktörler�n

terör faal�yetler� ve devletler�n yaşadıkları �ç çatışmalardır.

Güvenl�k Konsey� barışa karşı tehd�tler�n devletlerden geleb�leceğ� öngörüsü �le tasarlanmış ve bu çerçevede

yetk�lenm�şt�r. Devlet dışı aktörler�n uluslararası ölçekte uyguladığı yaygın terör eylemler�ne karşı Güvenl�k

Konsey� tedb�r almakta zorlanmakta ve yukarıda bazılarından örnek verd�ğ�m�z neredeyse yasama n�tel�ğ�nde

kararlar almaktadır. B�r yandan hem devlet dışı aktörler�n ve hem de eylemler�n�n tanımındak� bel�rs�zl�kler,

d�ğer yandan Güvenl�k Konsey�’n�n bunlara karşı önlemler�n�n kural koyma n�tel�ğ� taşıması ve zorunlu olarak

dolaylı olması, Güvenl�k Konsey� kararlarının kapsamının ne olduğu ve sınırlarının nasıl bel�rleneceğ� sorunlarını

gündeme get�rmekted�r. İk� kutuplu dünyanın ortadan kalkması ve özell�kle de 11 Eylül had�ses�nden sonra,

devlet dışı aktörler�n eylemler�ne karşı saldırıya uğrayan devlet�n meşru müdafaa hakkını dünyanın her yer�nde

kullanab�leceğ�n� kararlarına yansıtan Güvenl�k Konsey�, meşru müdafaanın kapsam ve sınırlarının -bu tür

saldırıların n�tel�ğ� ve doğası neden�yle- �hlal ed�lmes� �ht�mal�n� gözden kaçırmıştır. Bunun sonucu olarak,

ABD’n�n Afgan�stan harekâtı b�r meşru müdafaaya dayanan kuvvet kullanımı olarak başlamış ve fakat b�r

devlet�n ülkes�n�n b�r kısmının asker� olarak �şgal� �le sonuçlanmıştır.

Öte yandan, Güvenl�k Konsey� kararlarını tartışmalı hale get�ren b�r d�ğer unsur da b�r devlet �ç�nde yaşanan

çatışmalara ve �ç savaşlara yapılan ya da yapılamayan müdahalelerd�r. Bu anlamda Güvenl�k Konsey�’n�n kuvvet

kullanmasına müsaade ett�ğ� ya da etmed�ğ� kararları eleşt�r�ye son derece açıktır. B�r çatışmanın ne zaman

uluslararası barışı ve güvenl�ğ� bozduğu ne zaman b�r devlet�n �ç çatışması olarak kaldığının değerlend�r�lmes�,

müdahalen�n konu olduğu kararlarda çok az tartışılmaktadır. Aslında Güvenl�k Konsey�’nde bu tür müzakereler�n

yapılamamasının neden�n�, b�r devlet�n �ç �şler�ne karışılmasının BM Şartı’nda açıkça yasaklanmasında aramak

gerek�r.  Buna göre, BM s�stem�, uluslararası barış ve güvenl�ğe karşı tehd�tler�n devletlerarası çatışmalardan

kaynaklanacağı öngörüsü �le tasarlanıp ancak bu şartla Güvenl�k Konsey�’n� yetk�lend�rd�ğ�nden, b�r devlet�n

kend� �ç�ndek� çatışmalara müdahale �ç�n Güvenl�k Konsey�’n�n alacağı her kararın meşru�yet� tartışmalı hale

gelmekted�r. Örneğ�n, Güvenl�k Konsey�, L�bya’dak� �ç karışıklık ve çatışmalara çok hızlı b�r şek�lde kuvvet

kullanılması kararı alarak cevap ver�rken, Sur�ye’dek� �ç savaşı -çok daha fazla kayba neden olması, mültec�

durumuna düşen �nsan sayısının m�lyonlarla �fade ed�lmes� ve çatışmanın bölge devletler�ne sıçrama olasılığı

çok daha fazla olmasına rağmen- herhang� b�r yaptırımı gündem�ne b�le almamıştır.
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Yapılan tartışmalar göstermekted�r k� Güvenl�k Konsey�’n�n üye sayısının artırılması b�r zorunluluktur. Bugün

BM’ye üye devlet sayısı d�kkate alındığında Güvenl�k Konsey�’n�n uluslararası toplumu tems�l etme kab�l�yet�

düşüktür. Devletler de bu konuda neredeyse görüş b�rl�ğ� �ç�nded�rler.

Da�m� üyel�k ve veto, BM Şartı’nın hazırlık çalışmalarında gal�p devletler�n s�yas� baskısı sonucu get�r�len ve

devletler�n egemen eş�tl�ğ�n� bozan b�r düzenlemed�r. Her ne kadar uygulama ya da �cra �le görevlend�r�lm�ş b�r

kurulun sınırlı sayıda üyes� olması gerekt�ğ� genel kabul ed�leb�l�rse de, bu sınırlı sayıda üyelerden bazılarının

�mt�yazlı olması kurulun bu n�tel�ğ� �le açıklanamaz. Üstel�k bu devletler�n meşru�yet� kuruluşta dah� tartışmalı

�mt�yazları bugün artık h�çb�r şek�lde savunulamaz. Bugün dünya ekonom�s�nde ve pol�t�kasında öneml� rollere

sah�p ülkeler karşısında gal�p devletler�n poz�syonları dengelenmel�, Güvenl�k Konsey� üyeler�n�n da�m� statüsü

�le veto �mt�yazı kaldırılmalıdır. Eğer bu devletler�n ‘gal�p’ sıfatını bugün de ‘asker� üstünlük’ �le �kame eden

yaklaşımlar hak�m�yet�n� sürdürecek olursa, Güvenl�k Konsey�’n�n kend�s� sorgulanır hale gelecekt�r.

B�r başka sorunlu alan �se, uluslararası barışın ve güvenl�ğ�n tehd�t altında olduğunun tesp�t�ne �l�şk�nd�r. Özell�kle

Güvenl�k Konsey�’n�n, uluslararası ceza mahkemeler� �hdas ederken, yaptığı uluslararası tehd�t değerlend�rmes�

ve bunun sonucunda, mahkemeler�n kurulmasını vak� tehd�t tesp�t�ne bağlaması sorunludur.  İç çatışmaların

uluslararası güvenl�ğ� tehd�t ett�ğ�ne �l�şk�n tesp�t�n dayanakları b�r yana, bu tehd�d�n, mahkemeler kurulması

yolu �le bertaraf ed�leceğ� sonucuna varılması kuşku yaratmaktadır. D�ğerler� yanında, barışın tehd�t ed�ld�ğ�ne

�l�şk�n kararı s�yasal takd�r�n kaçınılmaz olduğu b�r karardır. Güvenl�k Konsey�’n�n 7. Bölüm kararlarında gen�ş b�r

takd�r yetk�s� olduğu �ler� sürüleb�l�rse de,  Güvenl�k Konsey�’n�n bu tesp�t� tek başına yapması yer�ne,

uluslararası barışın ve güvenl�ğ�n tehd�t altında olduğunun tesp�t� �le �lg�l� karar sürec�ne Genel Kurul’un da dah�l

ed�lmes� yönünde yapılacak b�r değ�ş�kl�ğ�n bu tesp�t�n meşruluğu ve etk�nl�ğ� üzer�nde olumlu b�r etk� yapacağı

söyleneb�l�r. Kuvvet kullanma kararını verme yetk�s� y�ne Güvenl�k Konsey�’ne a�t olab�l�r ancak bu kararın Genel

Kurul’un ana ç�zg�ler� �le ortaya koyduğu b�r tutuma dayanmasının gerekl�l�ğ� BM Şartı’nda düzenleneb�l�r.

Öte yandan, BM Genel Sekreter�’ne yönel�k olarak BM Şartı’nın 99. maddes�ndek� ‘uluslararası barışı ve güvenl�ğ�

tehl�keye atan hususlarda Güvenl�k Konsey�’n�n d�kkat�n� çekeb�l�r’ hükmü daha �şlevsel hale get�r�lerek, Genel

Sekter�n oy hakkı olmaksızın, Güvenl�k Konsey� kararlarını etk�lemes� veya katkıda bulunması sağlanab�l�r.

Kararlarının özneler�n�n ve konularının n�tel�kler� neden�yle de Güvenl�k Konsey� eleşt�r�ye uğramaktadır.

Güvenl�k Konsey�’n�n kararlarının kapsamının g�derek gen�şled�ğ� dönemde, Güvenl�k Konsey� sadece devletler�n

antlaşmalar ya da d�ğer hukuk kuralı oluşturma yöntemler� �le yapab�leceğ�, uluslararası mahkemeler kurma,

yükümlülükler koyma, uluslararası hukuk kurallarını değ�şt�rme ve k�ş�ler�n haklarını düzenleme/sınırlamayı

�çeren kararlar alınmaktadır.

Bu açıdan da Güvenl�k Konsey�’n�n reforma �ht�yacı vardır. Bununla b�rl�kte, yukarıda bu konuda değ�n�len

noktalar ışığında, Güvenl�k Konsey�’n�n özell�kle 7. Bölüm kararlarının meşru�yet�n� sağlamak �ç�n salt b�r Güvenl�k

Konsey� reformu kanımızca yeters�z olacaktır. Muhtemel reform daha bütünlükçü b�r karakter taşımalı ve BM’n�n

yapısal sorunlarını hedef almalıdır. Bu yapısal reformlar, zamana bağlı değ�ş�mler�n get�rd�ğ� �ht�yaçların

karşılanması �le sağlanamaz. K�m� değ�ş�mler�n gerekt�rd�ğ� reformlar, esaslı yapısal sorunları ele almayı

önlememel�d�r. B�r hukuk düzen�ne karakter�n� veren en öneml� unsur, d�ğerler� yanında, karar alıcıların ve karar

mekan�zmalarının hukukun üstünlüğü �lkes� gereğ�nce hukuk� b�r denet�m altında olmalarıdır. Uluslararası

örgütler�n hukuk düzen� �se bu açıdan eks�kt�r.  Çalışmamızın başında bel�rtt�ğ�m�z uluslararası örgütler�n ve

BM’n�n �şley�ş�n�n eleşt�r�lmes�ne neden olan yapısal sorun bu eks�kl�kten kaynaklanmaktadır. Güvenl�k Konsey�
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kararlarının hukuk� denet�m� �ç�n BM s�stem�nde h�çb�r araç, �mkân ve süreç yoktur. Bu da 7. Bölüm

çerçeves�ndek� hayat� meselelerde Güvenl�k Konsey�’n�n yetk�ler�n� kullanırken takd�r�n� sınırları bel�rs�z b�r

şek�lde kullanmasına ya da h�ç kullanmamasına yol açmaktadır.

Güvenl�k Konsey� kararlarının kapsamının ne olduğu ve sınırlandırılması açısından temel olarak tartışılan �k� ayrı

öner� söz konusu ed�leb�l�r. Bunlardan b�r� Güvenl�k Konsey� kararlarının meşru�yet eş�ğ�n� artıracak önlemler�n

alınması, d�ğer� �se hukuk� denet�md�r.

Bu anlamda, Güvenl�k Konsey� kararlarına Genel Kurulu’nda müdah�l olması b�r çare olab�l�r. Böylece özell�kle

müdahale kararlarının muhatapları ve bundan etk�lenecek olanlar daha fazla söz söyleme hakkına sah�p olab�l�r.

Örneğ�n, Güvenl�k Konsey� kararlarına dayanak olan sahte ve yalan �st�hbarat belgeler�ne karşı kend�ler�n�

savunma �mkânı bulab�l�rler. Genel Kurul’un Güvenl�k Konsey�’n�n karar verme sürec�ne dah�l ed�lmes� zor

görünse de, çözümü olan b�r meseled�r. Örneğ�n bazı üye devletler� �çeren ve Genel Kurul’un ortak talepler�n�

Güvenl�k Konsey� müzakereler�ne dah�l etmekle görevl� b�r Kom�te bu �şlev� göreb�l�r.

Güvenl�k Konsey�’n�n s�yasal �çer�kl� kararlar alan b�r kurum olması, onun Şart’a uygun hareket etme

mükellef�yet�n� etk�lemez.  Dolayısıyla Güvenl�k Konsey�’n�n kararlarını alırken, Şart’ın hükümler�ne uygun

hareket etmes� gerek�r. Sorun, Güvenl�k Konsey�’n�n buna uygun davranmadığının �dd�a ed�ld�ğ�, örneğ�n

yukarıda açıklanan b�rçok durumda, Şart’a ya da d�ğer uluslararası hukuk normlarına aykırılığın hukuk�

denet�m�d�r. Örneğ�n, barışın tehd�t ed�ld�ğ�ne �l�şk�n kararlar s�yasal kararlardır ve takd�re gen�ş yer ver�rler. Bu

takd�r�n doğru kullanılıp kullanılmadığının bel�rlenmes�n�n b�r d�ğer yolu da hukuk� denet�md�r. Öte yandan,

Güvenl�k Konsey�’n�n mülk�yet hakkı g�b� temel hakların sınırlandırılmasını yükümlülük olarak devletlere

yükleyen kararları da b�r mahkeme denet�m� altında olmalıdır.

Hukuk� denet�m�n yapılab�lmes� �ç�n �lk seçenek Uluslararası Adalet D�vanı’nı (UAD) bu konuda yetk�l� kılmaktır.

Her ne kadar UAD, Danışma Görüşü ya da doğrudan dava yolu �le Güvenl�k Konsey� tasarru�arı �le �lg�l� kararlar

ver�yor �se de, bunlar �k� nedenle etk�s�zd�r. Evvela, Güvenl�k Konsey� UAD önünde dava ed�lemez ve dolayısıyla

UAD kararlarının doğrudan bağlayıcı b�r etk�s� olmaz. İk�nc�s�, b�reyler bugün UAD önünde taraf olma ehl�yet�ne

sah�p değ�ld�r. Güvenl�k Konsey� kararlarına b�r etk�s� olmasa da b�reyler�n, başka BM mekan�zmalarını

kullanab�lmeler� de olasıdır ve b�reylere UAD önünde taraf olma hakkı ver�lmes� yakın gelecekte muhtemel

gözükmemekted�r. Bununla b�rl�kte, d�ğer seçenek, Güvenl�k Konsey�’n�n UAD önünde özell�kle bell� başlı

koşullar altında dava ed�leb�lmes�n�n, önü açılmalıdır.

İk�nc� olarak, hukuk� denet�m dolaylı olarak yapılab�l�r. Bunun örnekler� özell�kle Güvenl�k Konsey�’n�n mülk�yet

hakkı ve d�ğer temel hakları sınırlandıran kararlarına karşı yapılan g�r�ş�mlerde görülmüştür.

Güvenl�k Konsey� kararlarının üye devlet �ç hukuk s�stemler�ne sokulması ve uygulanması sonucu etk�lenen bazı

davacılar yerel mahkemeler ve daha sonra da uluslararası mahkemeler önünde düzenley�c� �ç hukuk

normlarına, dolayısıyla da Güvenl�k Konsey� kararlarına karşı dava açmıştır.

Öte yandan Güvenl�k Konsey� kararları, Avrupa B�rl�ğ� Tüzükler� vasıtası �le üye devlet �ç hukuk s�stemler�ne

g�rd�ğ�nde, y�ne hakları etk�lenen bazı b�reyler bu kez Avrupa B�rl�ğ� Adalet D�vanı önünde dava açmıştır.

Güvenl�k Konsey� kararlarının gen�ş s�yasal takd�r�n� sınırlayıcı b�r rol oynayan, yerel ya da uluslararası

mahkemelerde açılan davalar ve kararların temel uluslararası hukuk normlarına aykırılığının tesp�t�, dolaylı ve

arız� de olsa, hukuk� denet�m anlamında olumlu b�r gel�şmed�r. Bununla b�rl�kte bu tür denet�m, uluslararası

hukuk-ulusal hukuk arasında b�r takım gerg�nl�klere ve uluslararası/uluslarüstü hukuk düzenler� arasında da

çatışma ve parçalanmalara neden olan bazı olumsuz yönler taşımaktadır. İlk olarak, BM’n�n kuruluşunda böyle

b�r hukuk� denet�m tartışılmış ve açıkça redded�lm�şt�r.  İk�nc�s�, BM Şartı’nın üye devletlere, Şart’ın hükümler� �le

çatışan d�ğer hukuk� yükümlülükler� �hmal etmes� ve Şart’ın hükümler�ne uyma yükümlülüğü get�rm�şt�r.
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Üçüncü olarak, dolaylı ve yapılandırılmamış denet�m, değ�ş�k devlet ya da uluslararası mahkemeler�n farklı

kararlar vermes� olasılığını taşıdığından, b�r yandan, Güvenl�k Konsey�’n�n kararlarının etk�nl�ğ� azalma r�sk� ortaya

çıkmakta, d�ğer yandan da uyumlu b�r uluslararası hukuk düzen�ne ulaşma tehl�keye atılmaktadır

(Fragmentat�on). Dördüncüsü, Güvenl�k Konsey� kararlarının dayandığı, del�ller, belgeler, �st�hbarat raporları ve

devletler tarafından ya da BM organlarınca Güvenl�k Konsey�’ne sunulan b�lg�ler�n, hem söz konusu dolaylı

denet�me sunulmasında zorluklar vardır, hem de öte yandan bu belgeler�n sunulması bazen yargılamaya

elver�şs�zl�k (non-just�c�able) neden� �le muhakemey� durdurab�l�r. N�hayet, bu tür b�r denet�m boyunca b�reyler�n

yer�ne get�rmek zorunda olduğu usuller ve yargılamaların süres�,  böyle b�r denet�m� etk�l� olmaktan

çıkarmaktadır.

Devletler�n, kurucu antlaşmalardak� taahhütler�ne uygun şek�lde uluslararası örgütler�n otonom karar almasına

ve bu kararların uygulanmasına, onların tasarlanma amacına b�naen rıza gösterd�ğ� kuşkusuzdur; bununla

b�rl�kte, bu rızanın ancak kurucu antlaşmalarda bel�rlenen çerçeven�n aşılmamasına bağlı olarak ver�ld�ğ� açıktır.

Bell� amaçları gerçekleşt�rmek �ç�n yetk�lerle donatılmış Güvenl�k Konsey�’n�n, uluslararası toplumun geç�rd�ğ�

değ�ş�m neden�yle, üye yapısı, veto hakkı ve karar alma yetk�s� g�b� yönlerden �ht�yaçlara cevap veremed�ğ� ve

bu nedenle b�r takım reformların gerçekleşt�r�lmes� gerekt�ğ� açıktır. Ancak BM’n�n h�tap ett�ğ� sorunların

farklılaşması g�b� c�dd� sorunlar, son y�rm� yıldır Güvenl�k Konsey�’n�n b�r kural koyucu g�b� hareket etmeye

başlaması �le b�rleşt�ğ�nde, Güvenl�k Konsey� kararlarının denet�m� çerçeves�ndek� yapısal sorunları daha öneml�

hale get�rmekted�r. Bu son hal, b�r başka dey�şle, Güvenl�k Konsey�’n�n tasarru�arının denet�m� sorunun çözüm

yolları, genel reform öner�ler�nden n�tel�k anlamında öne çıktığından, onlardan ayırt ed�lmel� ve denet�m sorunu

üzer�nde özell�kle durulmalıdır.

BM dışı ulusal ve uluslararası hukuk� denet�m�n temel hak ve özgürlükler�n korunması açısından olumlu b�r yol

sunduğu açıksa da, denet�m�n, yukarıda �zah ed�len olumsuz yönler� d�kkate alındığında, etk�s� sınırlı kalmaktadır.

Ayrıca, Güvenl�k Konsey� kararlarında �nsan haklarına r�ayets�zl�ğ�n dışında odak nokta, Güvenl�k Konsey�’n�n

kural koyucu g�b� davranmasının önüne geç�lmes� ve genel olarak b�r denet�me tab� tutulmasıdır. Ancak kabul

etmek gerek�r k�, bugün uluslararası örgütler�n hukuk düzen�nde hukukun üstünlüğü �lkes�n� aramak veya

bunun gerçekleşt�r�lmes� �ç�n çareler üretmeye çalışmak, den�leb�l�r k�, ‘�mkânsız b�r görevd�r’. Ancak son yıllarda

hukukun üstünlüğü �lkes� yer�ne �kame ed�len ve uluslararası örgüt organlarının kararlarını b�r ölçüde denet�m

altına almak �ç�n ‘hesap ver�leb�l�rl�k’ adı ver�len b�r kavram öne çıkmaktadır. Buna göre, saf hukuk� denet�m

mümkün olmasa da, örgüt organlarının kararlarının, s�yas�- hukuk� araç, mekan�zma ve süreçlerle

denetleneb�leceğ�n�n altı ç�z�lmekted�r.  UAD’n�n ya da Genel Kurul’un, Güvenl�k Konsey� tasarru�arının

çerçeves�n�n bel�rlenmes� �ç�n yetk�l� kılınması, Güvenl�k Konsey�’n�n son y�rm� yıllık süreç �ç�nde 7. Bölüm

altındak� tasarru�arı çerçeves�nde gerçekleşt�rd�ğ� ve kend�s�n� kural koyucu tek otor�te poz�syonuna get�ren

�pso facto reformun sonuçlarını ortadan kaldırab�l�r.
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