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Özet: Ortadoğu ülkelerindeki güvenlik zafiyetinin yarattığı sonuçlar siber 
dünyada da hissedilmektedir. 2010 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen Stuxnet 
ve Aramco saldırıları, boyutları ve etkileri bakımından dünya çapında en çok 
dikkat çeken eylemler arasında yer almaktadır. Bu eylemlerin uluslararası hu-
kuk ve siber savaş bağlamında nasıl değerlendirileceği sorunu ayrı bir önem 
arz etmektedir. Stuxnet ve Aramco siber eylemlerinin İran ve Suudi Arabis-
tan’ın ‘meşru müdafaa’ hakkını doğuracak nitelikte ‘siber saldırı’lar olup ol-
madığı bu tartışmaların başında gelmektedir. Bununla birlikte siber eylemler 
çoğunlukla bir devlet organı tarafından değil, bir grup hacker tarafından ger-
çekleştirildiği için ‘isnat edilebilirlik’ hususu hukukçuları zorlayan bir diğer 
sorundur. Bu yazıda, uluslararası hukukta ‘meşru müdafaa’ ve ‘isnat edilebilir-
lik’ konularına ilişkin normların siber saldırılara nasıl uygulanabileceği incele-
necektir. Bu tartışmalar ışığında Stuxnet ve Aramco saldırılarının uluslararası 
hukuk boyutu değerlendirilecektir.

GİRİŞ

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte devletler, savunma 
ve saldırı kapasitelerini arttırmak adına yeni silah sistemleri geliştirmeye baş-
lamıştır. Geçtiğimiz on senelik zaman diliminde siber dünyada yaşanan geliş-
meler, devletlerin bilgisayar yazılım ve programlarını bir silah olarak kullana-
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bileceğini göstermiştir. Bu dönemdeki siber eylemlerin ölçü ve etkileri dikkate 
alındığında,  devletlerin propaganda amacının yanı sıra düşman ülkeyi fiziksel 
anlamda zarara uğratmak adına siber eylemlere başvurduğu görülmüştür. Siber 
teknolojideki bu ilerleme dünyanın farklı noktalarında farklı şekillerde hisse-
dilmeye başlamıştır. Ortadoğu ülkeleri de bu dönem içerisinde siber saldırıla-
rın hedefi haline gelmiştir. Bu zamana kadarki en ciddi siber operasyon olarak 
değerlendirilen Stuxnet saldırısı, İran’ın nükleer santrallerini hedef almıştır. 
Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Aramco şirketine yönelik saldırı ise, 
bir ticari işletmeye yönelik gerçekleşmiş en büyük saldırı olarak kabul edilmiş-
tir. Ortadoğu ülkelerini hedef alan büyük ölçekli bu siber saldırılar, bölgedeki 
güvenlik zafiyetlerinin bir başka boyutunun da yetersiz siber altyapı olduğunu 
gözler önüne sermiştir. Bu durum, uluslararası hukuk bağlamında Ortadoğu 
devletlerinin siber saldırılara ilişkin hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu 
sorunu gündeme getirmiştir. Literatürde yeni yeni yerini alan ‘siber savaş’ 
kavramı, uluslararası hukukta da yeni tartışmalara kapı aralamıştır. Konvan-
siyonel savaş bağlamında çokça tartışılan hususlardan olan ‘kuvvet kullanımı’ 
ve ‘meşru müdafaa’ kavramlarının siber savaş konseptine nasıl uyarlanması 
gerektiği, siber savaş hukukunu ilgilendiren sorunların başında gelmektedir. 

Bu yazıda 2010 ve 2012 yıllarında gerçekleşen Stuxnet ve Aramco siber 
saldırılarının, İran ve Suudi Arabistan’ın meşru müdafaa hakkını doğuracak 
düzeyde eylemler olup olmadığının cevabını aranacaktır. Bu amaçla ne sevi-
yedeki ‘siber kuvvet kullanımı’ fiillerinin devletlerin meşru müdafaa hakkını 
doğuracağı değerlendirilecektir. İkinci olarak ise, meşru müdafaa hakkının 
doğduğu durumlarda devletlerin bu hakkını kime karşı kullanabileceği soru-
sunun cevabı aranacaktır.  Bu bölümde siber saldırılara ilişkin isnat edilebi-
lirlik standartları, Stuxnet ve Aramco eylemlerinin mağdur devletlerin meşru 
müdafaa hakkını doğurup doğurmadığı sorusunun cevabından bağımsız olarak 
değerlendirilecektir.

I. SİBER SAVAŞ HUKUKUNDA MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (‘Sözleşme’) 2. maddesi günümüzde 
‘kuvvet kullanma yasağı’nı (the prohibition of the use of force) düzenleyen en 
temel norm olarak kabul edilmektedir. Söz konusu maddeye göre,  “Tüm üye-
ler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlü-
ğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletler’in amaçları ile 
bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet 
kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar”.1 Bu maddede kullanılan ‘kuvvet’ 

1 BM Sözleşmesi Madde 2(4). Belge için bkz. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/
insanhaklari/pdf01/3-30.pdf
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ifadesi dar anlamda yorumlanmıştır ve yalnızca askeri anlamda tedbirleri yani  
‘silahlı gücü’ (armed force) ihtiva etmektedir.2 Siyasi ve ekonomik cebir içeren 
tedbirler bu madde kapsamında değerlendirilmemektedir. Günümüzde devlet-
lerin ve akademisyenlerin önemli bir çoğunluğu kuvvet kullanma yasağını sa-
dece BM Sözleşmesi ve uluslararası teamül hukuku kuralı olarak değil aynı 
zamanda aksine bir düzenlemeye izin vermeyen bir jus cogens kuralı olarak 
kabul etmektedir.3

Kuvvet kullanma yasağının iki temel istisnası vardır. İlk istisnaya göre, 
BM Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barışın tehdit edildiği, bozulduğunu ya 
da bir saldırı olduğunu saptaması ve Sözleşme’nin VII. bölümü kapsamında 
karar alması halinde üye devletler diğer bir ülkeye karşı kuvvet kullanımına 
başvurabileceklerdir. Bu istisna, BM Güvenlik Konseyi’nin Sözleşme’nin 24. 
maddesi uyarınca uluslararası barış ve güvenliğin korunması hususunda başlıca 
sorumlu ve yetkili organ olmasının bir gereğidir. Kuvvet kullanımı yasağının 
ikinci istisnası ise, ‘meşru müdafaa’ hakkıdır. Devletlerin kendi güvenliklerini 
sağlama hakkına dayanan bu uluslararası hak, BM Sözleşmesi’nin 51. madde-
sinde açıkça tanımlanmış olmakla birlikte uluslararası teamül hukukunun da 
bir gereğidir. Buna göre, “Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler 
üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Kon-
seyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya 
dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da kolektif meşru müdafaa hakkına halel 
getirmez. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler 
hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu Antlaşma gereğince 
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerek-
li göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etki-
lemez”. Bir diğer ifadeyle, üye devletler ancak bir ‘silahlı saldırı’nın (armed 
attack) hedefi oldukları durumda meşru müdafaa hakkına başvurabileceklerdir. 

Sözleşme’nin 51. maddesi, hangi düzeydeki kuvvet kullanımı eylemle-
rinin  ‘silahlı saldırı’ kabul edileceğine dair bir tanımlamaya gitmemiştir. Bu 
durum, özellikle modern savaş yöntemleri dikkate alındığında bir takım belir-
sizliklere yol açmaktadır. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Nikaragua Da-
vası’nda ‘ölçü ve etkileri’ bakımında çok ciddi düzeydeki kuvvet kullanımı 
eylemlerinin ‘silahlı saldırı’ olarak kabul edileceğine dair bir içtihat geliştir-
miştir. Divan, basit güç kullanımı fiilleriyle ‘silahlı saldırı’ eylemlerinin ayırt 

2 Albrecht Randelzhofer, Art. 2(4), in: B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A 
Commentary, Oxford University Press, Oxford et al., Vol. I., 2nd ed. 2002, at para. 61.

3 Michael N. Schmitt, ‘Preemptive Strategies in International Law’, Michigan Journal of 
International Law, Cilt 24, Sayı 513, 2003, p. 525; Christine Gray, International Law and the 
Use of Force, Oxford University Press, 2000, p. 24.
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edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.4 Ancak bu ayrımı yaparken hangi kriter-
lerin göz önünde bulundurulması gerektiğine dair bir tanımlama ve gerekçe-
lendirme yapmamış olması, doktrinde farklı yaklaşımların geliştirilmesi so-
nucunu doğurmuştur. Özellikle siber savaş gibi yeni kavramların bu tanımlar 
üzerinden  değerlendirilmesi oldukça güçleşmiştir.5

Bir güç kullanımının ‘silahlı saldırı’ seviyesine vardığı durumlarda, meş-
ru müdafaa hakkının kullanılması için ‘gereklilik’ (necessity) ve ‘orantılılık’ 
(proportionality)6 şartlarının da sağlanması gerekmektedir. Kısaca bu kavram-
lar; karşılık vermek için kullanılan, kuvvet kullanımı içeren yöntemin son çare 
olmasını (barışçıl araçların tüketilmiş olması) ve kullanılan karşı gücün maruz 
kalınan saldırının ölçüsü ile orantılı olması gerektiğini ifade etmektedir.7 ‘Si-
ber saldırı’ tanımından farklı değerlendirilmesi gereken bu hususa bu yazıda 
ayrıntısıyla yer verilmeyecektir.

Siber güç kullanımı

Siber eylemleri ‘siber güç kullanımı’ ve ‘siber saldırı’ olarak iki ayrı ka-
tegoride sınıflandırmak mümkündür. Uluslararası kuvvet kullanımı yalnızca 
kinetik, kimyasal, biyolojik ya da nükleer silahların (konvansiyonel silahlar) 
kullanımını ifade etmemektedir ve ne çeşit bir silahın kullanıldığına bakılmak-
sızın her türlü kuvvet kullanımı Sözleşme’nin 2. maddesi kapsamında değer-
lendirilmektedir.8 Konvansiyonel silahların yaratacağı etkilerle kıyaslanabilir 
seviyede gerçekleşen siber eylemler de ‘kuvvet kullanımı’ olarak kabul edil-
mektedir. Ancak siber savaşa ilişkin herhangi bir uluslararası antlaşma maddesi 
veya yargı kararı bulunmaması, bu kavramlara ilişkin kesin bir tanımlama yap-
mayı zorlaştırmaktadır. Bu noktada doktrindeki tartışmalar ve Tallinn uzman-
larının yorumlamaları dikkate alınarak bir takım çıkarımlar yapmak mümkün 
olacaktır. Estonya’nın Tallinn şehrinde 2009 yılında NATO Müşterek Siber Sa-
vunma Mükemmeliyet Merkezi (CCD-COE) kurulmuştur. Bu merkez altında 
toplanan Uluslararası Uzmanlar Grubu (International Group of Experts), siber 
savaşa uygulanacak uluslararası hukuk normlarını derleyerek, hazırladıkları 

4 I.C.J., Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United 
States of America), Merits, I.C.J. Reports 1986, at para. 191-195.

5  Nils Melzer, Cyberwarfare and International Law, UNIDIR RESOURCES, 2011, p.13. 
6 Graham H. Todd, ‘Armed Attack in Cyberspace: Deterring Asymmetric Warfare With an 

Asymmetric Definition’, Vol.64, Cyber Law Edition, The Air Force Law Review, 2009, p. 98.
7 Operational Law Handbook, International & Operational Law Depertmant, The Judge 

Advocate General’s Legal Center, U.S. Army, Charlotsville, 2007, p.4.
8 See International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 

advisory opinion, 1996, at para. 39; and Ian Brownlie, International Law and the Use of 
Force by States, 1963, p. 362, 431.
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bir kılavuzda yayınlamışlardır. Bağlayıcı bir nitelik taşımayan ancak bugüne 
kadar konuya ilişkin hazırlanmış en kapsamlı siber savaş hukuku dokümanı 
olan bu kılavuz yaptığımız değerlendirmelerde başvuru kaynaklarımızdan biri 
olacaktır.

Tallinn Kılavuzu’nun 11 numaralı kuralı siber eylemleri kuvvet kullanımı 
açısından değerlendirmektedir. Buna göre, bir siber harekat, ölçüsü ve etkileri 
bakımından değerlendirilecek ve eğer siber olmayan (konvansiyonel) bir baş-
ka eylemle mukayese edilebilecek seviyede ise kuvvet kullanımı olarak değer-
lendirilebilecektir.9 Bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına 
yönelik bir kuvvet kullanımı veya tehdit içeren bir siber harekat, hukuka aykırı 
olarak kabul edilecektir.10 ‘Ölçü ve etki’nin değerlendirilmesinde kullanılacak 
altı temel unsur ifade edilmektedir. Bunlar; ‘şiddet ölçüsü, ‘yakınlık’, ‘doğru-
danlık’, ‘yayılabilirlik’, ‘ölçülebilirlik’, ‘askeri karakter’, ‘devlet müdahalesi’ 
ve ‘muhtemel meşruiyet’dir.11 Bu bilgiler ışığında, siber kuvvet kullanımını, 
fiziksel bir zarara sebep olan ve genellikle bilgisayar sistemlerini geçici surette 
kullanılmaz hale getiren eylemler olarak tanımlayabiliriz. Bunlar, ölçü ve et-
kileri açısından casusluk faaliyetleri veya geçici sistem aksaklıkları düzeyini 
aşan ve fiziksel zarara sebebiyet veren eylemlerdir. Yalnızca casusluk amacına 
hizmet eden ya da DDoS saldırılar neticesinde maddi hasar oluşturmaksızın, 
bilgisayar sistemlerinde geçici aksaklıklara sebep olan eylemler kuvvet kulla-
nımı olarak değerlendirilmemektedir.12

Stuxnet virüsü, Natanz nükleer tesisindeki çalışmaların uzaktan takibi-
ne olanak sağlamakla birlikte santralde bulunan santrifüjlerden yaklaşık 1000 
tanesini uğrattığı zarar neticesinde durdurmuştur. Uranyum zenginleştirme fa-
aliyetlerinin parçası olan bu nükleer tesisin yaklaşık beşte biri işlemez hale 
gelmiştir. Santrifüjleri kontrol eden SCADA, sisteminin işleyişi bozarak verim 
kaybına neden olmuştur. Tamiri aylar sürecek bir hasara sebep olan bu operas-
yonun geçici surette de olsa fiziksel bir zarara sebebiyet verdiği açıktır ve siber 
kuvvet kullanımı olarak nitelendirilebilecektir.

Suudi Aramco şirketine yönelik siber eylem, 30.000’in üzerinde bilgi-
sayarın hard disklerinin yenilenmesini gerektirecek ölçüde zarara sebep olan 

9 Tallinn Manual On The International Law Applicable To Cyber Warfare,  The International 
Group of Experts at the Invitation of The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence, 2013, p. 47. 

10  Tallinn Manual, p. 45.
11 Kavramların ayrıntılı analizi için bkz. Tallinn Manual, p. 49-52, Şener Çelik, ‘Stuxnet 

Saldırısı ve ABD’nin Siber Savaş Stratejisi: Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanmaktan 
Kaçınma İlkesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme’, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi Cilt: 15, Sayı: 1, 2013, p. 161.

12 Cyberwarfare and International Law, p. 9.
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bir operasyondur. Günlük cirosu 1 milyar doların üzerinde olan şirketin petrol 
üretimi durma noktasına gelmese de bilgisayar ve e-mail sistemlerinin yenil-
mesi gerektiğinden şirket içi iletişimin yaklaşık 10 gün aksaması bir takım 
zararlara sebep olmuştur. Bu eylem de ölçüsü ve etkileri açısından siber kuvvet 
kullanımı eşiğini aşmıştır. Bu operasyon, bilgisayar sistemlerinde fiziksel bir 
zarara sebep olmaksızın yalnızca şirketsel dokümanların yok olmasına sebe-
biyet verseydi, yok olan verilerin şirket için ne kadar önemli olduğu sorusunu 
sormamız gerekecekti.  

Siber saldırı

Tallinn Kılavuzu’nun 13. kuralına göre, ‘silahlı saldırı’ seviyesine varan 
bir siber harekata maruz kalan bir devlet, ‘meşru müdafaa’ hakkına başvura-
bilecektir. Söz konusu siber eylemin ‘silahlı saldırı’ olup olmadığına eylemin 
‘ölçü ve etkisi’ göz önünde bulundurularak karar verilecektir. Diğer bir ifadey-
le ‘siber saldırı’, ölüm ya da yaralanmaya sebep olan ya da bir ülkenin kritik alt 
yapılarında ciddi düzeyde bir yıkıma neden olan siber eylemlerdir.13 Kılavuzun 
öngördüğü ölüm ve yaralanma ifadelerinin anlamı açık olmakla birlikte ‘kritik 
altyapıların’ neler olduğunun tespitinin yapılması gerekmektedir. Her ne kadar 
küresel düzeyde kabul edilmiş bir tanımlama söz konusu olmasa da kritik alt 
yapılar; ulusal güvenliği, kamu sağlığını veya ulusal ekonomiyi ayakta tutan 
temel unsurlar olarak nitelendirilebilir.14 Güvenlik, gıda, su, ulaşım, banka-
cılık ve finans, sağlık ve enerji gibi devletin korumak zorunda olduğu temel 
hizmetlere yönelik gerçekleşen ve bunların imhası veya işlemez hale gelmesi 
sonucunu doğuran eylemler siber saldırı olarak kabul edilmektedir.15

Stuxnet ve Aramco operasyonlarının meşru müdafaa hakkını doğuracak 
düzeyde olup olmadığını anlamak için öncelikle eylemlerin ‘siber saldırı’ eşi-
ğini aşıp aşmadığını tespit etmek gerekmektedir. Bunun değerlendirmesi, yu-
karıda belirttiğimiz tanım çerçevesinde eylemlerin ölçü ve etkileri göz önün-
de bulundurularak yapılması gerekmektedir. Maruz kalınan bir siber harekat 
sonrasında devletler genellikle güvenlik zafiyetlerini açığa çıkarmamak için 
uğranılan zararı tüm boyutları ile kamuoyuna yansıtmazlar. Bu noktada güven-
lik şirketlerinin ve bilişim uzmanlarının siber eylemlere ilişkin hazırladıkları 
raporlar, yapacağımız değerlendirmelere ışık tutacaktır.

İlk olarak gerçekleşen siber eylemin ölüm veya yaralanmaya sebebiyet 
verip vermediği ya da böyle bir durumun oluşacağına dair yakın bir tehdidin 

13 Bkz. Tallinn Manual, p. 53-59; Nicholas Tsagourias, ‘Cyber-attacks, Self-Defence and the 
Problem of Attribution’, Journal of Conflict and Security Law, 2012, p. 231.

14 Public Law 107–56 (26 October 2001) s 1016(e).
15 Cyber-attacks, Self-Defence and the Problem of Attribution, p. 231.
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olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Bilişim ve güvenlik şirketleri-
nin yaptıkları incelemelere göre, Stuxnet ve Aramco operasyonlarında ne her-
hangi bir ölüm veya yaralanma olmuş ne de böyle bir yakın tehlike öngörül-
müştür.16 Stuxnet, nükleer santrifüjlerde erime ve yanmaya sebebiyet verse de 
bunlar can kaybı ya da yaralanmaya sebebiyet düzeyde etkilere sahip bir eylem 
olarak görülmemiştir. Kaldı ki Stuxnet virüsü, bilgisayar sistemlerinin işleyişi 
bozarak İran nükleer programının ertelenmesi amaçlamıştır.17

İkinci ve daha çok tartışmalı olan sorun ise bu eylemlerin İran ve Suudi 
Arabistan’ın kritik altyapılarında ciddi düzeyde bir zarara sebep olup olmadı-
ğıdır. Stuxnet virüsü, esas itibariyle İran’ın nükleer kapasite geliştirme faali-
yetlerinin takip edilmesi ve santrallerin işleyişlerini bozarak nükleer progra-
mın ertelenmesi amaçlamakta idi. Ülkenin enerji altyapısı için kritik önemi 
haiz bir nükleer tesisi hedef alan bu eylem, ancak ciddi düzeyde yıkıcı bir 
etkisi olması veya enerji arzını sarsacak şekilde ciddi bir aksaklığa sebebiyet 
vermesi durumunda ‘siber saldırı’ olarak nitelendirilebilecektir. Natanz santra-
linin İran’ın tek nükleer tesisi olmadığı ve durdurulmak zorunda kalınan 1000 
adet santrifüjün bu santraldeki toplam santrifüj sayının beşte biri olduğu göz 
önünde bulundurulursa, eylemin ülkenin enerji altyapısını sarsacak düzeyde 
bir etki doğurmadığı söylenebilecektir.18 Kaldı ki, İran, bu eylem neticesinde 
aksayan nükleer faaliyetlerini telafi etme amacıyla diğer santrifüjleri daha yo-
ğun çalıştırma yoluna gitmiş ve ciddi bir zararın önüne geçmiştir. Sonuç ola-
rak, bugüne kadar elimize geçen veriler ışığında Stuxnet’in İran’ın kritik enerji 
altyapısını sarsacak düzeyde ciddi bir yıkıma sebebiyet verdiği söylenemez. 
Bu yüzden de ‘siber saldırı’ eşiğini aşmayan bu operasyonun, İran’ın meşru 
müdafaa hakkını doğurmadığı söylenebilecektir.

Suudi Aramco şirketi, günde 12.5 milyon varil petrol üretimiyle dünya-
daki en büyük petrol üreticisi olarak yerini almaktadır. Şirketin 2015 yılında 
günlük cirosu 1 milyar doların üzerindedir. Suudi Arabistan hükümetinin his-
selerin tamamını elinde bulundurduğu bu şirket, ülkenin kritik enerji altyapı-
sını oluşturmaktadır ve milli ekonominin köşe taşıdır. Peki ticari bir işletmeye 
yönelik gerçekleşen bu zamana kadarki en büyük siber harekat, ‘siber saldırı’ 
eşiği aşacak seviyede bir yıkıma sebebiyet vermiş midir? Shamoon virüsü, şir-
ket içi iletişimi yaklaşık 10 gün sekteye uğratmıştır ve on binlerce bilgisayarın 
16 Bkz. Ivanka Barzashka, ‘Are Cyber-Weapons Effective?’, The RUSI Journal 158(2), 2013, 

p. 49-52; E. David Sanger, Confront and Conceal: Obama’s Secret Wars and Suprising Use 
of American Power, Random House, 2012, p. 206.

17 Brandon Valeriano and Ryan C. Maness, Cyber War Versus Cyber Realities: Cyber Conflict 
in the International System, Oxford University Press, 2015, p. 153.

18 Katharina Ziolkowski, ‘Stuxnet - Legal Considerations’, NATO Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence, 2012, p. 11.
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ve kurulu sistemin yenilenmesi aylar sürmüştür. Bunun yanında çok sayıda 
belge de kalıcı surette yok olmuştur. Ancak tüm bunlar petrol üretimini kısa 
süreli sekteye uğratsa da durdurmamıştır. Ayrıca hard disklerinin yenilenmesi 
dışında ifade edilebilecek ciddi bir fiziksel zarar da söz konusu olmamıştır.19 
Bu bilgiler ışığında, Aramco siber operasyonunun da Stuxnet gibi ‘siber saldı-
rı’ eşiğini aşmadığı ve Suudi Arabistan’ın meşru müdafaa hakkının doğmadığı 
söylenebilecektir.

Özetle, Stuxnet ve Shamoon virüsleri casusluk faaliyetlerinin ötesinde 
fiziksel bir zarar ortaya çıkarmakta ve bu eylemler ‘güç kullanımı’ olarak ni-
telendirilmektedir. Ülkelerin kritik altyapılarını hedef alan ve belli düzeyde 
fiziksel zarara sebebiyet veren bu operasyonlar ‘siber saldırı’ eşiğini aşacak 
‘ölçü ve etkiye’ sahip değildir ve söz konusu devletlerin meşru müdafaa hak-
kı doğmamıştır. Şunu da ifade etmek gerekir ki, zarara uğrayan bu ülkelerin 
meşru müdafaaya başvuramaması, kuvvet kullanımı ihtiva etmeyen karşı-ted-
birlere başvurma, tazminat ve resmi özür talep etme hakkına halel getirme-
mektedir.20

II. SİBER SALDIRILARIN İSNAT EDİLEBİLİRLİK KURALLARI
‘Siber saldırı’ eşiğinin aşıldığı yani meşru müdafaa hakkının doğduğu bir 

durumda bu hakkın kime karşı kullanılacağı meselesi, siber savaş bağlamın-
da önümüze çıkan en ciddi sorunlardan birini teşkil etmektedir. Bir devletin 
uluslararası haksız bir fiilden sorumlu tutulabilmesi ve saldırıya uğrayan dev-
letin meşru müdafaa hakkını kullanabilmesi, ancak saldırının o devlete isnat 
edilebilmesi ile mümkündür. Bu kural esas olarak Uluslararası Hukuk Komis-
yonu’nun hazırladığı ‘Uluslararası Haksız Bir Fiilden Ötürü Devletin Ulusla-
rarası Sorumluluğu Üzerine Taslak Maddeler’in (“Taslak Maddeler”) ilk mad-
desinde düzenlenmiş olup uluslararası teamül hukukunun bir parçasıdır. 

Siber dünyanın bazı karakteristik özellikleri, siber eylemlerin bir devlete 
isnat edilebilirliğini oldukça güç kılmaktadır. Siber harekatların anonim olarak 
farklı ülkelerden, farklı bilgisayarlar kullanılarak gerçekleşmesi eylemlerin ar-
kasındaki esas gücün tespitini oldukça zorlaştırmaktadır. Saldırının kaynağının 
yani kullanılan bilgisayarın hatta onu kullanan kişinin tespit edilmesi, saldırıyı 
bir devlete isnat etmek için yeterli olmamaktadır. Saldırıların bir devlet tara-
fından koordine edilip edilmediğinin cevabı oldukça önem taşımaktadır. Bu 
hususta, Taslak Maddeler ve devlet uygulamaları isnat edilebilirliğe ilişkin üç 
temel standart ortaya koymaktadır.21

19 Cyber War Versus Cyber Realities, p. 153.
20 Bruno Simma, ‘NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects’, European Journal of 

International Law, Vol. 10, 1999, p. 2.
21 Cyber-attacks, Self-Defence and the Problem of Attribution, p. 236.
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Devlet organları

Bunlardan ilki saldırıların bir ‘devlet organı’ tarafından gerçekleştirilme-
sidir. Örneğin bir devletin de jure organlarından olan silahlı kuvvetlerinin ya 
da bünyesindeki siber savunma komutanlıklarının gerçekleştirdiği bir saldırı, 
o devlete isnat edilebilmektedir.22 Bunun dışında, bir devlete tamamen bağımlı 
olan, devlet organları içerisinde gizlenmiş ancak ülkenin iç mevzuatında dü-
zenlenmemiş organları tarafından gerçekleştirilen saldırılar da o devlete isnat 
edilebilmektedir. Söz konusu bu de facto organların tüm faaliyetleri bir devlet 
tarafından kontrol edilmekte ve bu organlar, özü gereği o devletten bağımsız 
hareket etme kapasitesine sahip değillerdir.23 Bu kontrol derecesinin ne öl-
çüde olması gerektiğine dair kesin bir değer benimsenmemiştir. Uluslararası 
Adalet Divanı, Nikaragua Davası’nda Nikaragua içerisindeki muhalif grubun 
ABD’nin mutlak kontrolü altında olmadığına hükmetmiştir.24 Benzer şekil-
de, UAD, Bosna Soykırımı Davası’nda Bosnalı Sırpların VRS adlı grubunun 
Sırbistan’ın de facto organı olmadığına karar vermiştir.25 Kararlara esas teşkil 
eden gerekçe ise bu grupların ilgili devletlere tamamen bağımlı olmaması ol-
muştur.

Devlet temsilcileri (State agents)

İkinci standarda göre, bir kişi veya grup uluslararası eylemlerini bir dev-
letin talimatı, yönlendirmesi veya kontrolü altında gerçekleştiriyorsa söz ko-
nusu eylemler o devlete isnat edilebilecektir.26 Eylemi gerçekleştiren grup ile 
devlet arasındaki bu ilişkinin ne düzeyde olması gerektiğine dair uluslararası 
mahkemelerin farklı yaklaşımları söz konusudur. UAD, Tahran Rehineler, 
Nikaragua ve Bosna Soykırımı davalarında ortak bir prensip benimsemiş ve 
devletlerin, söz konusu davalardaki grupların belirli bir eylemi (particular act) 
üzerinde bir kontrolünün olup olmadığına bakmıştır.27 UAD’nin benimsediği 
‘etkili kontrol’ (effective control) prensibi, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nce kabul görmemiştir. Mahkeme Tadic Davası’nda kontrol eşiği-

22 he Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), 
International Law Commission Report, A/56/10, August 2001, art. 4.

23 Nicaragua Case, at para. 109, 111.
24 Nicaragua Case, at para. 109, 227.
25 I.C.J., Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment  of the Crime of Genocide, Bosnia and Herzegovina v Serbia, (Bosnia Genocide 
Case), 2007, Rep 43, at para. 395.

26 ARSIWA art. 8.
27 I.C.J., Case Concerning Oil Platforms, Islamic Republic of Iran v USA, Merits, 2003, Rep 

161, at para. 58, Nicaragua Case at paras. 116-117, Bosnian Genocide Case, at para. 398.
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ni düşürmüş ve ‘genel kontrol’ (overall control) ilkesini benimsemiştir.28 Buna 
göre, bir devletin bir grubun eylemlerinin genel olarak planlamasını yapıyor 
olması isnat edilebilirlik için yeterli olacaktır. 

Taslak Maddeler’de belirtilen bu kontrolün ne seviyede olacağına dair bir 
kesinliğin söz konusu olmaması, mahkemeleri davanın şartlarına göre farklı 
testler uygulamaya itmiştir. Siber saldırılara ilişkin olarak da siber dünyanın 
zorlukları ve isnat edilebilirlikte bahsettiğimiz zorluklar göz önünde bulun-
durulduğunda, mahkemelerin kontrol eşiğini düşürmesi ve devletleri daha so-
rumlu davranmaya itmesi muhtemeldir.

Devletin müsamaha göstermesi

Son standart, saldırının arkasında bir devlet organının ya da devletin kont-
rolündeki bir grubun tespit edilemediği ve saldırının bağımsız hareket eden 
devlet dışı bir aktör tarafından gerçekleştirildiği durumda saldırının nasıl isnat 
edilebileceğine ilişkindir. Uluslararası haksız bir fiil, ancak söz konusu dev-
let, haksız fiili gerçekleştiren aktörün eylemlerine müsamaha gösteriyor veya 
gerekli tedbirleri almakta isteksiz davranıyor ise, o devlete isnat edilebilmek-
tedir.29

Uluslararası hukuka göre, bir devlet kendi toprakları üzerinden gerçekle-
şen ve başka bir devletin haklarını ihlal eden hiç bir eyleme izin vermemeli-
dir.30 Müsamaha gösteren egemen devlet, bu saldırıları engellemek adına ge-
rekli tedbirleri alma yükümlülüğünü (due diligence) ihlal ettiği için mağdur 
devletin bu ülkeye karşı meşru müdafaa hakkı doğmaktadır. Konvansiyonel 
savaş bağlamında bu hakkı ABD, 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan’a mü-
dahale ederken kullanmıştır. BM Güvenlik Konseyi’nin Taliban hükümetine 
El-Kaide’ye karşı gerekli tedbirleri alma noktasında yaptığı çağrılara rağmen 
Taliban, tedbir almakta isteksiz davranmış hatta reddetmiştir. Bunu takiben 
Güvenlik Konseyi ABD’nin meşru müdafaa hakkının doğduğuna ilişkin 1368 
(2001) ve 1373 (2001) kararlarını almıştır. IŞİD kontrolündeki Siber Halife 
Ordusu gibi grupların gerçekleştirdiği siber eylemler, eğer saldırı boyutuna 
vardı ve eylemlerin kaynak ülkesi saldırıları engellemek adına gerekli tedbir-
leri alma noktasında isteksiz ise, mağdur devletin, IŞİD’e müsamaha gösteren 
devlete karşı meşru müdafaa hakkı doğacaktır. 

Burada bir hususun altını çizmek gerekmektedir. Ülkedeki egemen dev-
letin saldırıyı gerçekleştiren devlet dışı aktör üzerinde bir otorite sergileye-
28 ICTY, Prosecutor v Dusko Tadic (Appeal), ICTY-94-1-A, 15 July 1999, at para. 131 and 137.
29 Cyber-attacks, Self-Defence and the Problem of Attribution, at. 242.
30 I.C.J., Corfu Channel, United Kingdom v Albania, Merits, 1949; Council of Europe 

Convention on Cybercrime, 23 November 2001; GA Res 55/63 22 January 2001.
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mediği, başka bir ifadeyle saldırıları engelleyecek kapasiteye sahip olmadığı 
durumda saldırı egemen devlete isnat edilememektedir.31 Örneğin, Esad hü-
kümetinin IŞİD’in Suriye üzerinden gerçekleşen saldırılarını engelleyemediği 
gerekçesiyle devletler, IŞİD’e karşı koalisyon gücüne katılmıştır. Avustralya, 
Kanada, Türkiye ve ABD, Esad Hükümeti’nin rızasını almadan gerçekleştir-
dikleri bu operasyonlarda bu gerekçeye dayanmıştır. Böyle bir durumda meşru 
müdafaa hakkı, yalnızca saldırıyı gerçekleştiren devlet dışı aktöre karşı kulla-
nılabilmektedir ve “egemen” olan devlete bu saldırılar isnat edilememektedir.

Stuxnet ve Aramco üzerine değerlendirme

İlk bölümde açıkladığımız üzere aslında Stuxnet ve Aramco operasyonları 
‘siber saldırı’ değildir ve mağdur ülkelerin meşru müdafaa hakkı doğmamıştır. 
Ancak siber saldırılarda isnat edilebilirlik mevzunu açıklamak için, burada bu 
iki eylemin ‘siber saldırı’ olduğu varsayılarak bir değerlendirme yapılacaktır.  

Stuxnet’in iddia edildiği üzere Amerika ve İsrail’e, Aramco operasyonu-
nun ise İran’a isnat edilebilmesi için uluslararası haksız bu fiillerin yukarı-
da ifade ettiğimiz üç standarttan birini sağlaması ve buna ilişkin ikna edici 
açık delillerin bulunması gerekmektedir. ABD, söz konusu saldırıda bir rolü 
olduğuna dair herhangi bir resmi beyanda bulunmamıştır. Ancak İran Sivil 
Savunma Kurumu, yaptığı açıklamada Stuxnet virüsünün nükleer santrallere 
ilişkin edindiği bilgileri nereye rapor ettiğinin izinin sürüldüğünü ve buranın 
ABD’nin Texas eyaletinde olduğunu tespit ettiklerini iddia etmiştir. Bunun 
yanında birçok bilişim uzmanı saldırının arkasında ABD ve İsrail’in olduğu-
nu iddia etmiştir.32 Ancak tüm bunlara rağmen isnat edilebilirlik standartlarını 
sağlayacak güçlü deliller ortaya konulmamıştır.  Aramco saldırılarına ilişkin 
olarak ise ABD’li yetkililer İran’ı fail olarak işaret etmişlerdir. Saldırıların 
İran, Irak, Suriye gibi birden fazla ülke üzerinden gerçekleştiği tespit edilmiş 
ancak saldırıları üstlenen Cutting Sword of Justice (Adaletin Keskin Kılıcı) 
grubunun İran ile ilişkisine dair isnat edilebilirlik için yeterli somut delil ortaya 
konulmamıştır.33 

Kısacası, bu eylemler meşru müdafaa hakkını doğuracak düzeyde siber 
saldırılar olsaydı bile, isnat edilebilirlik standartları sağlanamadığı için iddi-
alara konu olan devletler eylemlerinden dolayı  sorumlu tutulamayacaklar-

31 Bkz. Nicholas Tsagourias, ‘Non-State Actors and the Use of Force’ in J d’Aspremont 
ed),  Participants in the International Legal System: Multiple Perspectives on Non-State 
Actors in International Law, Routledge, 2011.

32 Cyber War Versus Cyber Realities, p. 151.
33  Nicole Perlroth, New York Times, 2012, bkz. http://www.nytimes.com/2012/10/24/business/

global/cyberattack-on-saudi-oil-firm-disquiets-us.html?_r=1
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dı. Konvansiyonel savaşlara uygulanmak üzere belirlenen isnat edilebilirlik 
standartları, siber savaş mefhumuna uygulanırken güçlükler ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bu durumda neredeyse hiç bir siber güç kullanımı veya siber 
saldırı bir devlete isnat edilemeyecektir. Eğer isnat edilebilirlik için gerekli 
olan ‘kontrol’ eşiği siber dünyaya uyarlanmak suretiyle aşağı çekilmez ise, 
devletler hacker gruplarını kendilerini gizlemek ve sorumluluktan kaçmak için 
bir perde olarak kullanma yoluna gidecektir. Bu da uluslararası barış ve gü-
venliğin sağlanmasında oldukça büyük güvenlik zafiyetlerine sebep olacaktır. 

SONUÇ

Siber güç kullanımı ve siber saldırı kavramlar arasındaki ayrımı çok net 
çizgilerle yapmak mümkün olmamakla beraber konvansiyonel savaş hukuku-
na uygulanan normları siber dünyaya uyarlamak, bizlere genel bir değerlen-
dirme yapmanın yolunu açmaktadır. Ancak günümüzde sayıları gittikçe artan 
siber eylemlerin uluslararası hukuk boyutunu değerlendirmek ve devletlerin 
hak ve yükümlülüklerini açıkça ortaya koyabilmek için özel olarak siber savaşı 
düzenleyen uluslararası normlara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Benzer şekilde, 
isnat edilebilirlik hususunda konvansiyonel savaş hukukuna uygulanan stan-
dartlar siber dünya açısından kısır kalmakta ve devletlerin siber eylemlerinden 
dolayı sorumlu tutulması oldukça güçleşmektedir. Bu durum, isnat edilebilirlik 
standartlarının siber savaş bağlamında tekrardan göz geçirilmesini zaruri hale 
getirmektedir. Aksi takdirde Stuxnet ve Aramco gibi ciddi sonuçlar doğuran 
siber eylemler, ne mağdur devletin meşru müdafaa hakkını kullanmasına cevaz 
verecek; ne de bu eylemler, eylemleri koordine ettiğine dair ikna edici bulgular 
olan devletlere isnat edilebilecektir.
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