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Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya ile sürdürdüğü ilișkilerin önemli bir boyutunu üç devletin de Karadeniz’e
kıyıdaș devlet olmaları olușturmaktadır. Özellikle Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan ve Türk
Boğazları olarak da adlandırılan Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçiș rejiminin nasıl ve ne șekilde
yürütüleceği sorusu saldırının bașladığı tarihten itibaren sorulmaya bașlanmıștır. 

22 Şubat 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin tarafından Ukrayna’nın doğusunda bu-
lunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rusya

yanlısı ayrılıkçılarca ilan edilen ‘Donetsk Halk Cumhu-
riyeti’ ve ‘Luhansk Halk Cumhuriyeti’’nin bağımsızlığını
ve egemenliğini tanıyan kararnameler imzalanmıştır.1 24
Şubat tarihinde ise NATO’nun genişlemesine özel vurgu
yaptığı konuşmasında Vladimir Putin, Donetsk ve Lu-
hansk bölgelerini kapsayan Donbass’a  ‘özel askeri ope-
rasyon’ başlatıldığını duyurmuş ve bu operasyon ile
Ukrayna topraklarını işgal etme amaçlarının olmadığını
belirtmiştir.2 Ancak bu açıklamanın aksine Rus Silahlı
Kuvvetleri Ukrayna’nın başkenti Kıyiv’e kadar ilerlemiş,
Odesa, Mariupol, Harkiv gibi başka şehirlerde de askeri
operasyonlarını sürdürmüştür. Rusya’nın Ukrayna’ya yö-
nelik olarak gerçekleştirdiği bu saldırı, dünya çapında ses
getirmiş, birçok devletin tepkisini çekmiş ve küresel düz-
lemde hararetli tartışmalara neden olmuştur. Türkiye için
ise saldırı sonrasında ortaya çıkan tartışmalar, hem NATO
üyesi olması hem de Ukrayna ve Rusya ile sürdürdüğü
ilişkiler nedeniyle daha da önemli bir hal almıştır. 

Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya ile sürdürdüğü ilişki-
lerin önemli bir boyutunu üç devletin de Karadeniz’e kı-
yıdaş devlet olmaları oluşturmaktadır. Özellikle Karadeniz
ile Akdeniz’i birbirine bağlayan ve Türk Boğazları olarak
da adlandırılan Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçiş

rejiminin nasıl ve ne şekilde yürütüleceği sorusu saldırının
başladığı tarihten itibaren sorulmaya başlanmıştır. Nite-
kim saldırıların başladığı tarih olan 24 Şubat tarihinde de
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar tarafından
yapılan açıklamada, “…Çanakkale ve İstanbul Boğazı’nın
Rus gemilerine kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İl-
gili talebimizi Türk tarafına ilettik.” ifadeleri kullanılmış
ve tartışma resmi bir zemine taşınmıştır.3

Bu durum karşısında Türkiye, boğazlardan geçişlerin
sınırlandırılması hususunda Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi’ne atıf yaparak saldırının mahiyeti noktasında bir
değerlendirme yapıldığını belirtmiştir. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, saldırının ikinci gününde yaptığı bir
açıklamada, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin geçmişten
beri olduğu gibi şeffaf ve objektif bir şekilde, harfi harfine
uygulanmaya devam edileceğini vurgulayarak saldırının
bir savaş hali alıp almadığı noktasında yapılan değerlen-
dirmenin sürdüğünü aktarmıştır.4 Görüldüğü üzere Tür-
kiye, Türk Boğazları konusunda Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’nin geçerli olduğunun altını çizmektedir. Bu
nedenle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ilgili hükümle-
rine değinmekte yarar vardır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Türk Boğazları her ne kadar çevresi Türkiye Cumhu-
riyeti toprakları ile çevrili olsa da iki açık denizi birbirine



bağlaması hasebiyle milletlerarası su yolu niteliğindedir
ve bu nedenle uluslararası düzenlemelere tabidir.5 Günü-
müzde Türk Boğazlarından geçiş rejimini tanzim eden
uluslararası düzenleme Montrö Boğazlar Sözleşmesi’dir.6

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936 yılında, 1923 yılında
imzalanmış olan Lozan Boğazlar Sözleşme’nin yerini alan
ve Türkiye ile birlikte Avustralya, Bulgaristan, Fransa,
Büyük Britanya, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği, Yu-
goslavya ve Yunanistan’ın taraf olduğu, Lozan Boğazlar
Sözleşmesi’ne nazaran Türk Boğazları konusunda Türkiye
lehine daha çok ayrıcalık içeren bir uluslararası andlaşma-
dır.7 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Lozan Boğazlar Söz-
leşmesi’nde kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu
kaldırılarak yetkileri Türkiye Hükümeti’ne devredilmiştir
ve Türkiye’nin Boğazlar’da asker konuşlandırması ile si-
lahlandırması yönündeki engeller ortadan kalkmıştır.8

Geçiş rejimi esas olarak ticaret gemileri ve savaş gemi-
leri olmak üzere ikili bir ayrım ile düzenlenmiştir. Bu ikili
ayrıma ek olarak düzenlemeler, barış dönemi ile savaş dö-
nemi, Karadeniz’e kıyısı olan devletler ile olmayan dev-
letler ve Türkiye’nin savaşa taraf olup olmadığı durumlar
için de farklı uygulamalar öngörmektedir. 

Ticaret Gemileri

Öncelikle Sözleşme’nin 7. maddesi uyarınca ticaret
gemisi, savaş gemisi dışındaki gemilerdir. Savaş gemileri
ise aşağıda inceleneceği üzere Sözleşme’nin II sayılı Eki ile
düzenlenmiştir. 

Ticaret gemilerinin barış döneminde Boğazlar’dan ge-
çişinde kural olarak tam geçiş serbestisi söz konusudur.
Böylece Sözleşme’nin 2. maddesine göre ticaret gemileri,
yükü veya bayrağı fark etmeksizin (bayrağını taşıdığı ül-
kenin Karadeniz’e kıyısı olsun olmasın) gece veya gündüz
Boğazlar’dan tam geçiş ve seyrüsefer serbestisine sahiptir-
ler. Boğazlar’dan geçen ticaret gemileri, geçişleri esnasında
bir limana uğramadıkları takdirde, Sözleşme’nin I sayılı
Eki’nde belirtilenler hariç olmak üzere vergi ve harca tabi
tutulamayacaklardır. Ayrıca ticaret gemileri geçişleri sıra-
sında bir kılavuzluk veya römorkaj hizmeti de almak zo-
runda değildir. Yalnızca Sözleşme’nin 3. maddesi uyarınca
Boğazlar’a giren her gemi bir sağlık denetiminden geçmek
durumundadır. Salgın hastalık riski olan durumlar dı-
şında ilgili denetim, gemiye yanaşan bir teknede bulunan
sağlık görevlisine ilgili sağlık belgelerinin gösterilmesi şek-
linde gerçekleşmektedir.9

Sözleşme’nin 4. maddesine göre, Türkiye’nin taraf ol-
madığı bir savaş zamanında da yine yukarıda bahsi geçen
2. ve 3. maddeler geçerli olacaktır. Bir başka deyişle ticaret
gemileri, bayrak ve yük fark etmeksizin, Boğazlar’dan
geçiş ve seyrüsefer serbestisinden faydalanacaklardır.

Türkiye’nin kendisi için pek yakın bir savaş tehlikesi
tehdidi olduğunu kabul ettiği durumlarda ise ticaret ge-

mileri için 2. madde yine geçerli olmaya devam edecektir.
Fakat bu halde, ticaret gemilerinin Boğazlar’a gündüz gir-
mesi ve geçişlerin de Türk makamlarınca gösterilen yoldan
yapılması gerekmektedir. Bu durumda var olan diğer bir
istisna da kılavuzluk hizmetinin mecburi tutulabilecek ol-
masıdır. Yine de 6. maddede düzenlendiği üzere kılavuz-
luk hizmeti bu halde de ücrete tabi değildir.

Sözleşme’nin 5. maddesinde ise Türkiye’nin taraf ol-
duğu bir savaş durumu düzenlenmiştir. Bu durumda ise
Türkiye’ye karşı savaşan tarafta olmayan bir devletin tica-
ret gemileri, düşmana hiçbir şekilde yardım etmemek, Bo-
ğazlar’a gündüz girmek ve geçiş esnasında Türk
makamlarınca gösterilen yoldan geçmek şartıyla, geçiş ve
seyrüsefer serbestisinden faydalanabileceklerdir. 

Savaş Gemileri

Barış Zamanı Savaş Gemileri

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemli bir kısmı
savaş gemilerine ayrılmış olup ilgili düzenlemeler, bir gö-
rüşe göre gelişen teknolojinin gerisinde kalan, karmaşık,
anlaşılması zor ve belirsiz hükümler içermektedir.10 Nite-
kim özellikle Karadeniz’e kıyıdaş olmayan ABD kaynaklı
bazı görüşler, Sözleşme’nin kaleme alındığı tarihten bu
zamana dek savaş gemilerinin gösterdiği gelişim nedeniyle
sözleşme hükümlerinin uygulanması zor hükümler oldu-
ğunu ve tartışmaya açık olduğunu savunmaktadır.11 Söz-
leşme’nin savaş gemisi dışındaki gemileri ticaret gemisi
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olarak tanımladığı ve ticaret gemileri için de tam geçiş ve
seyrüsefer serbestisini ilke edindiği göz önünde tutuldu-
ğunda Sözleşme’nin II sayılı Ek’inde bulunan hükümlerin
yorumu önem arz edecektir. 1936 tarihli Londra Deniz
Kuvvetleri Andlaşması’ndan alınmış olan ilgili düzenle-
meler, öncelikle savaş gemilerinin tonaj hesaplamasını dü-
zenlemektedir. Sonrasında ise savaş gemilerini altı sınıfa
ayırmaktadır: Hattıharp gemileri, uçak gemileri, hafif su-
üstü gemileri, denizaltılar, küçük savaş gemileri ve yar-
dımcı gemiler. Bu sınıflandırmanın önemi ise geçişlerin
sınıflara göre farklılık gösterebilmesindendir.

Öncelikle yakıt taşımak için yapılmış olan yardımcı
gemiler (askeri tankerler), barış zamanında, bayrakları
önem arz etmeksizin, silah sınırlarını aşmadıkları tak-
dirde, ön bildirimde bulunmadan, tek başlarına ve gün-
düz girmek şartıyla Boğazlar’dan geçebilecektir. 9.
maddedeki düzenlemeye göre bu gemiler, ileride görece-
ğimiz sınırlamaya tabi olmamak üzere tonaj hesabına ka-
tılmazlar.

10. maddeye göre ise hafif su üstü gemileri ve küçük
savaş gemileri, barış zamanında, bayrakları önem arz et-
meksizin, Boğazlar’a gündüz girmek şartıyla Boğazlar’dan
geçiş yapabilmektedirler. Bu iki sınıf savaş gemisinin geçiş
hususunda yardımcı gemilerden ilk farkı bir ön bildi-
rime12 tabi tutulmalarıdır. Bir diğer fark ise tonaj hesap-
laması üzerinedir. Buna göre Boğazlar’daki yabancı savaş
gemisi sayısı 9 gemiyi ya da 15.000 tonu aşmamalıdır.13

Yukarıda sayılan savaş gemileri dışında kalan savaş ge-
mileri (hattıharp gemileri, denizaltılar ve uçak gemileri)
içinse Karadeniz’e kıyısı olan ve olmayan devletlerin savaş
gemileri arasında bir ayrım yapılmaktadır. Buna göre Ka-
radeniz’e kıyısı olmayan devletler için sadece yukarıda sa-
yılan üç sınıf gemiyi Boğazlar’dan geçirme hakkı olup
hattıharp gemilerini, denizaltılarını ve uçak gemilerini Bo-
ğazlar’dan geçirmesi yasaklanmıştır.14 Karadeniz’e kıyısı
olmayan devletler için bir diğer kısıtlama ise Sözleşme’nin
18. maddesinde yer almış olup kural olarak ilgili devlet-
lerin Karadeniz’deki savaş gemilerinin toplam tonajının
30.000 tonu geçmemesi ve bu devletlerin Boğazlar’dan
geçen savaş gemilerinin Karadeniz’de 21 günden fazla ka-
lamaması üzerinedir.

Sözleşme’nin 11. maddesi uyarınca Karadeniz’e kıyısı
olan devletler ise tonajı 15.000 tonu aşan hattıharp gemi-
lerini, ön bildirim şartına uyarak tek başına ve en çok iki

torpido eşliğinde Boğazlar’dan geçirebilirler. Bir sonraki
maddeye göre de Karadeniz’e kıyısı olan devletler, Kara-
deniz dışında yaptırdıkları veya satın aldıkları denizaltıla-
rını ya da başka denizlere onarıma gönderdikleri
denizaltılarını, Türkiye’ye yeterli bir süre içinde bu konu
hakkında ayrıntılı bilgi vermek, geçiş esnasında su üstün-
den gitmek ve gündüz geçmek şartlarıyla Boğazlar’dan ge-
çirebileceklerdir. Uçak gemilerinin Boğazlar’dan
geçirilmesi ise “Sözleşme’nin lafzına ve ruhuna kesin olarak
aykırıdır.”15

Şimdiye kadar savaş gemilerinin geçişi ile ilgili ince-
lediğimiz durumların barış zamanında geçerli olduğunu
hatırlatarak buraya kadarki incelemelerimizi özetlememiz
gerekirse; Karadeniz’e kıyısı olmayan devletler, belirli şart-
lar altında Boğazlar’dan yardımcı gemilerini, hafif su üstü
gemilerini ve küçük savaş gemilerini geçirebilmekte ve
savaş gemilerini Karadeniz’de 21 günden fazla tutama-
maktadır. Karadeniz’e kıyısı olan devletler ise bu üç sınıfa
ek olarak belirli şartlar altında hattıharp gemilerini ve
başka ülkelerden satın almış oldukları denizaltılarını Bo-
ğazlar’dan geçirebilmektedir. 

Savaş Zamanı Savaş Gemileri 

Savaş zamanına yönelik yapılan düzenlemeler Tür-
kiye’nin güvenliği ve uluslararası topluma karşı yüklendiği
sorumluluklar açısından büyük önem arz etmektedir.16

Öncelikle Sözleşme’nin 19. maddesi uyarınca Tür-
kiye’nin savaşan olmadığı bir savaş zamanında, savaşa
taraf olmayan savaş gemileri, yukarıda bahsi geçen barış
zamanı düzenlemelerine uygun şekilde, Boğazlardan geçiş
yapabilecektir. Savaşan statüsündeki devletlerin ise savaş
gemilerinin Boğazlardan geçişi yasaktır. Fakat bu kurala
bir istisna olarak Karadeniz’e kıyısı olan ya da olmayan
savaşan devletlere ait olup da bağlama limanlarından ay-
rılmış bulunan savaş gemileri, bu limanlara dönebilirler.
Kuralın diğer bir istisnası ise Birleşmiş Milletler17 (BM)
Andlaşması çerçevesinde yapılmış olan ve Türkiye’yi de
bağlayan bir yardım anlaşması gereğince saldırının mağ-
duru olan devlete yapılan durumlarıdır. Böyle bir durum
kapsamında Boğazlar’dan serbestçe geçecek olan savaş ge-
mileri için sayı ve tonaj kısıtlaması olmayacaktır.18

Türkiye’nin savaşan olduğu ve kendini pek yakın bir
savaş tehdidi altında saydığı durumlar ise 20. madde ile
21. maddede düzenlenmiştir. Bu hallerde savaş gemileri-
nin Boğazlardan geçişi Türkiye Hükümeti’nin tercihine
bırakılmıştır. Yalnızca, Türkiye’nin kendini pek yakın
savaş tehdidi altında saydığı durumda, bu durumdan önce
bağlama limanından ayrılmış savaş gemilerinin geri dö-
nüşüne izin verilmelidir. Ayrıca Türkiye yine böyle bir du-
rumda aldığı kararları taraf devletler ile BM Genel
Sekreterliği’ne bildirmeli ve kararların BM Güvenlik Kon-
seyi’nde 2/3 çoğunlukla reddedilmemesi gerekmektedir. 
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Uçaklar

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 23. maddesi yalnızca
sivil uçaklar için bir düzenlemeye yer vermiştir. Buna göre
sivil uçaklar Akdeniz ile Karadeniz arasındaki geçişleri için
Türk Hükümeti hava koridorları belirleyecek ve tarifesiz
uçuşlar 3 gün önceden bir bildirimle, tarifeli uçuşlar ise
genel bir bildirimle gerçekleştirilecektir.19 Böylece askeri
uçakların geçişi sözleşme dışında tutularak Türkiye’nin
egemen yetkisine bırakılmıştır.20

Ukrayna’nın Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
Kapsamındaki Talebi ve Türkiye’nin Tutumu

Yukarıda da belirtildiği üzere Ukrayna’nın talebi üze-
rine Türkiye, 25 Şubat’ta yetkili uzmanları ile bir inceleme
başlatmış olduğunu aktarmıştır. İncelemenin odak nok-
tası Ukrayna’da bir savaş durumu olup olmadığı üzerine
olmuştur. Çünkü Karadeniz’e kıyıdaş iki devlet olan Uk-
rayna ile Rusya’nın taraf olduğu bir savaş halinde, Montrö
Boğazlar Sözleşmesi’nin 19. maddesi uyarınca söz konusu
iki devletin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi kural ola-
rak mümkün olmayacaktır. Ancak bu devletlerin bağlama
limanlarından ayrılmış olan gemilerinin limanlarına dön-
melerine izin verilebilecektir. 

Savaş Durumunun Tespiti

Söz konusu maddenin uygulamaya konulabilmesi için
Türkiye’nin savaş durumunun varlığını ve savaşa taraf
olan devletleri belirlemesi gerekmektedir. Sözleşme, bu
hususlar hakkında bir tanım içermemektedir. Ayrıca Söz-
leşme, Birleşmiş Milletler Andlaşması’nın kabulü, modern
insancıl hukukun gelişimi gibi olgulardan önce kaleme
alınmış ve 86 yıldır bir değişikliğe uğramadan uygulan-
mıştır.21 Yine de doktrinde konu genelinde tam anlamıyla
bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bir görüşe göre Söz-
leşme metninde yer alan “savaş” kavramı, uluslararası olan
veya olmayan “silahlı çatışmalar” olarak anlaşılmalıdır.22

Bir diğer görüşe göre ise böyle bir yorum sözleşmenin ya-
pıldığı dönem de göz önünde bulundurulduğunda taraf-
ların niyetinden daha geniş kapsamlı bir yorum
olacaktır.23 Nitekim 1907 tarihli Muhasamatın Başlama-
sına Dair III sayılı Lahey Sözleşmesi’nin 1. maddesine
göre savaş, bir savaş ilanı ile veya savaş koşuluna bağlı bir
ültimatom ile başlamaktadır. Fakat, uygulamada devlet-
lerin ilan etmeksizin savaş yaptığı birçok durum da ya-
şanmıştır ve Ayşe Nur Tütüncü’ye göre aksi taraflarca açık
bir şekilde belirtilmedikçe taraflar arasındaki düşmanca
davranışlar hukuki anlamda savaş sayılır.24 Yücel Acer de
yaptığı değerlendirmede “Uluslararası hukuk kurallarına
göre bir savaş durumunun olduğunun kesin tespiti için
resmi bir savaş beyanı gerekmemektedir. Silahlı güç kul-
lanan devlet tarafından resmi bir savaş ilanı yapılmasa da
‘kapsamlı’ bir silahlı güç kullanımı mevcut olduğunda
savaş hukuku kurallarının uygulanmaya başlanması ge-
rekmektedir” demektedir.25 Rusya’nın kara, deniz ve hava
kuvvetlerini yoğun bir biçimde kullandığı ve Ukrayna’nın
da bu saldırılara karşılık verdiği de ‘kapsamlı’ güç kulla-
nımı noktasında göz önünde bulundurulmalıdır.26 Dev-
letlerin günümüzde siyasi nedenlerle savaş ilanından
kaçındığı da dikkate alındığında 19. maddeyi uygulama
noktasında bir savaş ilanını beklememenin gerekmediği
söylenebilir. Ayrıca Ukraynalı yetkililerin açıklamalarında
‘savaş’ kavramını kullanması, Rusya ile diplomatik ilişki-
lerini kesmesi27 ve Türkiye’den Sözleşme’nin 19. Madde-
sinin uygulanmasını talep etmesi de özellikle Ukrayna
tarafınca savaş durumunun oluştuğunun kabul edildiğini
göstermektedir.28 Görüldüğü üzere savaş kavramının ta-
nımı noktasında Montrö Boğazlar Sözleşmesi özelinde
yakın ama farklı görüşler bulunmaktadır. Yine de yuka-
rıda bahsi geçen görüşlerin ortak noktası, hangi görüş baz
alınırsa alınsın Ukrayna’da bir savaş durumunun mevcut
olduğunun kabulüdür.

Türkiye’nin Verdiği Karar ve Aldığı Tepkiler

Güncel durumda Rusya, Ukrayna’ya karşı bir savaş
ilanında bulunmamış ve saldırıya ilişkin olarak Rus yet-
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kililerce yapılan açıklamalarda da 24 Şubat’tan bu zamana
dek “özel askeri operasyon” kavramı kullanılmıştır.29 Yine
de 27 Şubat 2022 tarihine gelindiğinde ise Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapılan değerlendirme ile birlikte
Ukrayna ve Rusya’nın taraf olduğu bir savaşın varlığına
kanaat getirildiğini söylemiştir.30 Böylece tarafların savaş
gemilerinin Türk Boğazlarından geçişi yasaklanmıştır.
Türkiye’nin bu kararına karşı Rusya’dan veya başka her-
hangi bir devletten olumsuz bir tepki gelmemiştir. Hatta
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, yaptığı bir
açıklamada Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi kap-
samındaki tutumunun Rusya tarafından takdir edildiğini
belirtmiştir.31 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’da
Türkiye’yi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni uygulaması
noktasında takdir ettiğini aktarmıştır.32

Türkiye’nin verdiği bu karardan en çok etkilenecek
devlet elbette Rusya’dır. Kırım’ın işgali sonrasında Kara-
deniz’deki deniz gücünü arttıran Rusya’nın, bir analize
göre 24 Şubat tarihinde Akdeniz’de 16 savaş gemisi bu-
lunmaktadır.33 Rusya’nın Akdeniz’de bulunan bu 16 savaş
gemisinden ise Sözleşme’nin 19. maddesinde belirtilen
“Karadeniz’e kıyıdaş olan ya da olmayan savaşan Devlet-
lere ait olup da bağlama limanlarından ayrılmış bulunan
savaş gemileri, bu limanlara dönebilirler” yönündeki kural
uyarınca yalnızca beşinin Karadeniz’e dönebileceği ifade
edilmektedir.34 Nitekim Türkiye, Rusya’nın Boğazlardan
geçerek Karadeniz’e sokmak istediği dört savaş gemisin-
den üçünün bağlama limanlarının Karadeniz’de olmadı-
ğını ifade ederek bu yöndeki bir talebi geri çevirmiştir.35

Türkiye’nin Kendini Yakın Bir Savaş 
Tehlikesi Tehdidi Altında Sayma İhtimali 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi özelinde Türkiye’nin tu-
tumunun tartışılan bir diğer noktası ise Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı bir açıklama üzerine ol-
muştur. Söz konusu açıklamada Çavuşoğlu, “Kıyıdaş
olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi ge-
çirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu
uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız” demiştir. Ça-
vuşoğlu’nun bu açıklaması sonrası Boğazlar’dan savaşan
devletlere ait olmayan savaş gemilerinin de geçirilmeye-
ceği yönünde bazı endişeler dile getirilmiştir. Böyle bir

uygulamanın ise Sözleşme kapsamında hukuka aykırı ola-
cağı belirtilmektedir.36 Çünkü yukarıda da belirtildiği
üzere Türkiye böyle bir kararı ancak Sözleşme’nin 20. ve
21. maddeleri uyarınca, bir başka deyişle ancak savaşan
taraf olduğu bir durumda veya kendini pek yakın bir savaş
tehdidi altında saydığı durumda alabilecektir. Bir görüşe
göre bu açıklama Boğazlardan geçerek Karadeniz’e giriş
yapması muhtemel NATO üyesi devletlerin savaş gemi-
lerine Rus kuvvetlerce saldırılması ihtimalinden kaynak-
lanmaktadır.37 Böyle bir durumda bir NATO üyesi olan
Türkiye’nin de NATO Andlaşması’nın 5. maddesi gere-
ğince saldırıya uğramış olarak değerlendirilebileceği ve
böylece de Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 21. madde-
sinin devreye girmesinin söz konusu olabileceği ihtimali
bulunmaktadır. Fakat Türkiye’nin gerçekçi temelleri ol-
madan 21. maddeyi uygulamaya sokmasının hem Rusya
hem de NATO üyesi devletler için bir güvenlik açığı oluş-
turacağı belirtilmektedir.38 Ayrıca böyle bir uygulama,
Türkiye için de bir anlamda zararlı olacaktır. Türkiye’nin
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan dolaylı yol-
dan büyük oranda olumsuz etkilendiği bir gerçektir. Fakat
savaş nedeniyle doğrudan bir etki hissetme ihtimali şim-
dilik düşük olan Türkiye’nin, kendi güvenliği ve egemen-
liği için önemli bir araç olarak gördüğü Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’ni gerçekçi temeller olmadan uygulaması, Söz-
leşme’nin sorgulanmasına yol açacaktır.39

Bunların yanında, Çavuşoğlu’nun bu açıklamasının,
hukuki bir gerçeğe atıf yapmak niyetiyle değil Karade-
niz’deki gerilimin tırmanmasının önüne geçmek niyetiyle
yapılan bir açıklama olarak algılanması doğru olacaktır.
Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin Boğazlardan geçi-
rebilecekleri savaş gemilerinin tonajlarının ve sayılarının
kısıtlı olduğu akılda tutulduğunda Karadeniz’e kıyısı ol-
mayan devletlerin Karadeniz’den Rusya’ya yönelik ciddi
bir tehdit oluşturması güç görünmektedir. Nitekim geç-
mişte de Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin tonaj sı-
nırını aşan savaş gemilerinin Karadeniz’e girişi Türkiye
tarafından engellendiği örnekler bulunmaktadır.40 Bu ne-
denle Boğazlardan geçecek savaş gemileri, Rusya’ya göz-
dağı vermekten daha çok devletler arasındaki gerginliği
arttırmaya hizmet edecektir. Halihazırda ise Rusya dışında
bir devletin karar sonrasında Boğazlardan savaş gemisi ge-
çirmek yönünde bir talebi bulunmamıştır. Ayrıca geçti-
ğimiz aylarda NATO misyonu kapsamında iki İspanyol
savaş gemisi Karadeniz’de bulunmasına ve bundan önce
de iki ABD savaş gemisinin Karadeniz’de görev icra etme-
sine41 rağmen şu an için Karadeniz’de NATO misyonu
kapsamında görev icra eden bir savaş gemisi de bulunma-
maktadır.42

Savaşın Uzaması İhtimali

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş netice-
sinde aldığı karar ile İkinci Dünya Savaşı’ndan bu za-
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Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 
19. maddesi uyarınca söz konusu iki

devletin savaş gemilerinin Boğazlardan
geçişi kural olarak mümkün

olmayacaktır. Ancak bu devletlerin
bağlama limanlarından ayrılmış olan
gemilerinin limanlarına dönmelerine

izin verilebilecektir. 
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mana, ilk kez Sözleşme’nin 19. maddesini uygulamaya so-
karak savaşan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan
geçişini yasaklamıştır. Yakın bir tarihte Kırım ve Gürcis-
tan’da olduğu gibi geçmişte de yaşanan bazı silahlı çatışma
durumlarında ilgili maddenin uygulamaya koyulması
gündeme gelmiş fakat Türkiye tarafından böyle bir karar
alınmamıştır.43 Yine de Türkiye’nin uzunca bir aradan
sonra ilgili maddeyi uygulamasının neredeyse tüm dev-
letlerce takdirle karşılandığı görülmektedir.  Rusya’ya karşı
Avrupa ve ABD öncülüğünde uygulanan ekonomik ve si-
yasi yaptırımlara katılmayan Türkiye’nin, Türk Boğazları
noktasındaki bu tutumunu Rusya’ya verilen tepkiler kap-
samında bir destek olarak gören görüşler de bulunmak-
tadır.44 ABD Kongresi’ne sunulan 11 Mart 2022 tarihli
bir raporda da Ukrayna, Azerbaycan, Polonya ve Gürcis-
tan ile savunma konusundaki bağlarını güçlendiren Tür-
kiye’nin ekonomik kaygılar ile Suriye’deki durum
nedeniyle yaptırımlara katılmadığı ancak Ukrayna’ya sa-
hada başarılı olduğu görülen silahlı insansız hava araçları
tedarik ettiği, insani yardım sağladığı ve 19. madde kap-
samında Boğazlardan Rus savaş gemilerinin geçişini kısıt-
ladığı vurgulanmaktadır.45 Ayrıca Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’nin şeffaf ve açık bir şekilde uygulanması
Rusya için de bir güvenlik mekanizması sağlıyor olsa da
savaşın uzaması ile birlikte Rus savaş gemilerinin bakım
ve onarım noktasında bir zafiyet yaşaması ihtimali ve Av-
rupa hava sahasının Rus uçaklarına kapatılması sonu-

cunda da Türk Boğazlarındaki hava sahasının öneminin
artması ihtimali de bulunmaktadır.46

Sonuç

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya yöne-
lik olarak başlattığı saldırı neticesinde Ukrayna, Türki-
ye’den Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde Türk
Boğazlarından Rus savaş gemilerinin geçişini engelleme-
sini talep etmiş ve bu talep sonrasında Türkiye’nin tutu-
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Nitekim Türkiye de bu karara vararak
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez

Sözleşme’nin 19. maddesini
uygulamaya koymuştur. Bu karar hem
Rusya hem de başka devletlerce takdir

edilmiştir. Türkiye’nin bu kararının
Rusya için şimdilik büyük bir önem arz

etmediği düşünülse de savaşın
uzaması ile birlikte Türkiye’nin kararlı
tutumunun Rus savaş gemilerini bazı
sorunlarla karşı karşıya bırakabileceği

düşünülmektedir. 
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munun ne yönde olacağı merak konusu olmuştur. Talep
üzerine Türkiye, Ukrayna’da bir savaş halinin varlığını ve
savaşa taraf olan devletleri değerlendirmiş, 27 Şubat 2022
tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı
açıklama ile de bir savaşın varlığına kanaat getirildiğini ve
böylece savaşa taraf olan Ukrayna ile Rusya’ya ait savaş
gemilerinin kural olarak Boğazlardan geçemeyeceğini vur-
gulamıştır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin savaş durumu ile sa-
vaşanlar için bir tanım içermemesi ve kaleme alınışından
beri geçen 86 yıllık sürede gelişen olgular nedeniyle Tür-
kiye’nin savaş halini nasıl belirlemesi gerektiği noktasında
bazı fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Bir görüşe göre Söz-
leşme’de geçen ‘savaş’ kavramı bugün için ‘silahlı çatışma-
lar’ kavramına denk gelmektedir. Bir görüşe göre ise böyle
bir yorum genişletici bir yorum olacaktır. Savaş durumu-
nun tespiti için savaş ilanı gerekip gerekmediği sorusuna
ise genel olarak “kapsamlı bir güç kullanımının” varlığı
halinde ilan edilmese dahi bir savaş durumundan bahse-
dilebileceği yönünde cevaplar verilmektedir. Anılan gö-

rüşler istikametinde bakıldığında Rusya’nın Ukrayna’ya
yönelik başlattığı askeri saldırının bir savaş halini aldığını
belirtmek yanlış olmayacaktır.

Nitekim Türkiye de bu karara vararak İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra ilk kez Sözleşme’nin 19. maddesini uy-
gulamaya koymuştur. Bu karar hem Rusya hem de başka
devletlerce takdir edilmiştir. Türkiye’nin bu kararının
Rusya için şimdilik büyük bir önem arz etmediği düşü-
nülse de savaşın uzaması ile birlikte Türkiye’nin kararlı
tutumunun Rus savaş gemilerini bazı sorunlarla karşı kar-
şıya bırakabileceği düşünülmektedir. Nitekim Türkiye,
Türk Boğazları’ndan geçmek isteyen üç Rus savaş gemi-
sinin geçişine izin vermeyerek Sözleşme’yi uygulama nok-
tasında kararlı olduğunu göstermiştir. Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’ni “şeffaf ve açık” bir şekilde uluslararası hu-
kuka uygun olarak uygulamaktaki bu kararlılık, hem Tür-
kiye’nin hem de Karadeniz’e kıyısı olan diğer devletlerin
güvenliğini sağlama noktasında büyük önem arz etmek-
tedir. 
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