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ÖZ 
 

Başlık      : “Uluslararası Hukukta Azınlık Haklarının Gelişimi ve Ortaya 

                   Çıkardığı Hukuki Sorunlar” 

Yazar Adı: Olgun Akbulut 

 

 

Bu çalışmada, öncelikle, azınlık haklarının uluslararası hukukta tarihsel 

gelişimi, azınlık haklarına ilişkin mevcut hukuki düzenlemeler ve bunların 

uygulamadaki yeri inceleniyor. Bu kapsamda çalışmada ilkin, Birinci Dünya 

Savaşı’ndan önce azınlıklara dair düzenlemeler kısaca incelendikten sonra, savaş 

sonrası yapılan azınlık antlaşmaları ve azınlıklara dair hükümler içeren diğer 

antlaşmalar ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler sonrası 

dönemde uluslararası azınlık haklarının normatif düzeyde gelişimi yine tarihsel süreç 

içinde incelenmiştir. 

İkinci olarak, “azınlık” kavramı üzerindeki kavramsal tartışmalar ele alınmıştır. 

Bu bağlamda, birçok tanımda yer alan azınlıklara ait öznel ve nesnel ölçütler 

inceleme konusu yapılmış; ayrıca, “azınlık” kavramı, benzer kavramlar olan “yerli 

halklar”, “kabile halklar” ve “halk” kavramları ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada, üçüncü olarak, uluslararası belgeler tarafından düzenlenen azınlık 

hakları inceleniyor. Bu bölümde incelenen haklar kültürel ve dilsel haklar, eğitime 

dair haklar, katılım hakları ve dini azınlıkların haklarıdır. Bu bölüm ayrıca, 

uluslararası hukuk temelinde hangi hakların azınlık hakları olduğu ve gerek bağlayıcı 

gerekse bağlayıcı olmayan uluslararası hukuk belgelerinde azınlık haklarının 

yeterince düzenlenmiş olup olmadığına dair soruları irdelemeye çalışıyor. 

Son bölümün amacı, kendi kaderini tayin hakkı ile özerklik hakkının 

azınlıklara uygulanıp uygulanamayacağını araştırmaktır. Bu bölümde incelenen 

haklar, uluslararası hukukta açıkça azınlık hakları olarak düzenlenmediğinden ayrı 

bir bölümde incelenmeleri uygun görülmüştür. 
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ABSTRACT 
 

Title          : “The Development of Minority Rights in International Law  

                    and the Legal Problems It Revealed” 

Author      : Olgun Akbulut 

 

 

This work, first of all, concerns the historical development of minority rights in 

international law with examination of the current law and its practice. Under this 

scope, after analysing the regulations on minorities before the First World War in 

brief, the work makes a thorough examination of minority treaties and treaties 

including minority clauses concluded after the War. Further, the development of 

international minority rights at normative level after the United Nations era is 

investigated in a historical perspective. 

Secondly, the work deals with the conceptual discussions on the concept of 

“minority”. Under this scope, subjective and objective characteristics of minorities 

placed in various definitions are analysed. Further, the concept of “minority” is 

compared with the similar concepts such as “indigenous peoples”, “tribal peoples”, 

and “people”.  

Thirdly, it examines the rights of minorities regulated by the international 

instruments. These rights under inquiry in this chapter include cultural rights, 

linguistic rights, educational rights, participation rights, and the rights of religious 

minorities. The chapter further explores the controversial question of which rights 

are minority rights on the basis of which international law instrument, and the 

question of whether we have adequate provisions in hard and soft international law 

instruments to serve the best interests of minorities. 

The purpose of the last part of the thesis is to analyse the applicability of some 

rights, namely right to self-determination and autonomy, to minorities. Due to the 

fact that these rights under inquiry in this chapter are not explicitly considered as 

minority rights in international law, they deserve to be analysed in a separate chapter. 
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ÖNSÖZ 
 
 
 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 

Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak sunulmak üzere kaleme alınmıştır. Tezin 

konusu, hukukçular arasında sürekli bir tartışma konusu olmuş ve fakat üzerinde tam 

bir anlaşmaya varılamamış konulardan biri olan “uluslararası hukukta azınlık 

hakları”dır. Konuyu bütünüyle kucaklayan uluslararası normların eksikliği nedeniyle 

tartışmalar güncelliğini korumaktadır.  

Azınlık hakları konusu, son yıllarda ülkemizde de ilgi uyandırmaya 

başlamıştır. Bununla birlikte, konu üzerine üretilen çalışmaların çok azı Türkiye’nin 

azınlık hukukunu belirleyen Lozan Antlaşması’nın dışına çıkmıştır. Bu çalışma ise 

konunun uluslararası hukuk boyutunu incelemeyi amaçlamaktadır. 

Bu boyutta kaleme alınan her çalışma gibi, bu çalışmanın sunmuş olduğu katkı 

da tek başına yazarının altından kalkabileceği bir iş değildi. Tezin oluşumuna yazım 

süreci boyunca yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanının katkısı oldu. Bu vesileyle, 

tezin her bölümünü titizlikle inceleyip yol gösteren danışmanım Prof.Dr. Oktay 

Uygun’a, tezin konu başlıklarını tartışma imkanı bulduğum ve yol göstericiliğinden 

yararlandığım Prof.Dr. Mehmet Semih Gemalmaz’a, başta Prof.Dr. Gudmundur 

Alfredsson, Prof.Dr. Martin Scheinin, Prof.Dr. Markku Suksi ve Dr. Kristian Myntti 

olmak üzere yerli ve yabancı akademik camiada tezde değindiğim konuları tartışma 

imkanı bulduğum tüm hocalarıma, meslektaşlarıma ve dostlarıma teşekkürü bir borç 

bilirim. Onlar olmasaydı bu tez de olmayacaktı. 

Çalışmamın yurtdışı araştırma boyutunu cömertçe destekleyen, İsveç Enstitüsü 

ve Kuzey Ülkeleri İnsan Hakları Araştırma Okulu Fonu olmuştur. Bu iki kuruma da 

konuya göstermiş oldukları ilgi ve araştırma ve öğrenme heyecanıma sağladıkları 

destekten ötürü teşekkür ederim. 

Çalışmadaki her türlü hata ve eksikliğin tek sorumlusu ise yazarıdır. 
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GİRİŞ 

 

Neden Azınlık Hakları? 

Tek bir etnik, dinsel ya da dilsel gruptan oluşan devletlerin kalmadığı bir 

dünyada yaşıyoruz. Dünya üzerindeki ülkelerin tümü çoketnili, çokdinli ve birden 

fazla dilin konuşulduğu nüfusa sahiptir ve gelecekte de çeşitlilikte azalmanın değil, 

artmanın olacağı tahmin edilmektedir. Oysa bundan yirmi yıl kadar önce, en azından 

bir ülke (İzlanda), azınlığa sahip olmayan ülke olarak örneklenebilmekteydi. 

Günümüz sosyal değişim dünyası, tek bir siyasi otorite altında birleşmiş homojen 

toplumların sonunu getirmiştir. Ne var ki, bu çok etnili, çok dinli veya çokdilli 

ülkelerin tümü, bu çeşitliliğe hukuki koruma sağlamış değildir. Oysa yapılan 

araştırmalar dünya üzerinde 5000-7000 farklı azınlık grubuna mensup bir buçuk 

milyarlık bir azınlık nüfusunun yaşamakta olduğunu tespit etmektedir. Bir başka 

ifade ile, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini azınlıklar oluşturmaktadır. 

Toplumsal hayatta olan her şey hukuk kuralları tarafından düzenlenmiştir. 

Azınlık kimliği ve varlığı da toplumsal bir gerçekliktir. Bir çok ülkede azınlıklar, 

ülkenin ya ekonomik olarak geri kalmış bölgelerinde ya da gelişmiş bölgelerin 

kıyısında köşesinde yaşamaktadır. Dilleri ve kültürleri çoğunluğunkiyle eş değerde 

görülmemektedir. Azınlık hakları bize, toplumsal gerçekliği hukuka nasıl 

yansıtacağımızı sunuyor. 

 

Yöntem 

Azınlıklar konusu birçok disiplinin ilgi alanı içindedir. Siyaset bilimi, 

antropoloji, etnoloji, sosyoloji, demokrasi kuramı, hak kuramı vb. disiplinlerden 

herhangi birinin yaklaşımıyla azınlık hakları konusu incelenebilir. Bu çalışma 

konuyu, kamu hukuku perspektifinden ele almakta ve ağırlıklı olarak azınlık 

haklarına ilişkin pozitif hukuku açıklamayı ve yorumlamayı amaçlamaktadır. Pozitif 
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hukukun sessiz kaldığı durumlarda ise boşluklar, diğer disiplinlerden doldurularak de 

lege feranda (olması gereken hukuk) ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Azınlıklar üzerine dünyanın her ülkesindeki mevcut pozitif hukuk metinlerini 

bir tek çalışmaya sıkıştırmak kolay değildir. Bu çalışmanın dünya ölçeğinde konuya 

ilişkin bütün hukuki metinleri inceleme gibi bir iddiası yoktur. Çalışma, öncelikle, 

uluslararası hukuk temelli yazılmıştır. Kimi ülkelerdeki ulusal düzenlemelere ise, bu 

düzenlemeler ya kavramsal tartışmalara ya da uluslararası tartışmalara veri 

sundukları, uluslararası normlara açıklık getirdikleri ölçüde değinilmiştir. Yine, 

çalışmada evrensel düzeyde geçerli olabilecek uluslararası hukuk kuralları 

incelenmiştir. Bu da konuyu, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar 

Sözleşmesi ve yine Birleşmiş Milletler Azınlık Hakları Bildirisi temelinde açıklayan 

Birleşmiş Milletler Hukuku’dur. Bir başka ifade ile, bölgesel insan hakları koruma 

sistemleri bu çalışmanın ana konusu değildir. Bunun istisnası Birleşmiş Milletler 

Hukuku’nun suskun kaldığı “azınlıkların eğitim alanındaki hakları” ve “azınlık 

haklarının sınırı” başlıklarıdır. Bu iki alanda Birleşmiş Milletler Hukuku içinde 

konuyu yeterince kucaklayan düzenlemeler ve içtihat olmaması, genel bir ulus-üstü 

ve ulusal hukuk taramasını gerekli kılmıştır. Bu iki konu incelenirken “insan 

haklarının bütünselliği” ilkesi gereği, Birleşmiş Milletler içinde şekillendirilen diğer 

insan hakları belgeleri ile Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgesel sistem olan Avrupa 

Konseyi insan hakları belgelerinden faydalanılmıştır. Bu insan hakları belgeleri 

belirlenirken de bir seçim yapılarak hukuken sözleşme ve bildiri niteliğinde olanlar 

incelenmiştir. Bu istisna dışında, çalışmanın farklı bölümlerinde başkaca ulus-üstü 

düzenleme ve içtihatlara yapılan göndermelerin Birleşmiş Milletler Hukuku ve 

içtihadını biraz daha iyi tanımaktan öteye bir iddiası yoktur. Bütüncül bir azınlıklar 

hukuku okuması için Türkçe okura, Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların 

Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme üzerine Naz Çavuşoğlu’nun; Türkiye’nin 

Azınlıklar Hukuku’nu belirleyen Lozan Antlaşması üzerine de Baskın Oran’ın 

kaynakçada yer verilen çalışmaları tavsiye edilir. 

Çalışmanın salt pozitif hukuk temelli olması hukukçu olmayan okurun her 

cümleden sonra “ama”, “neden” ile başlayan sayısız soru sormasına yol açabilir. 

Azınlık hakları, belki de, “hukuk”un her zaman “adalet” demek olmadığını gösteren 
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ender alanlardan biridir. Bu çalışma mevcut hukuku açıklığa kavuşturmayı 

amaçladığı için, en adil düzenlemelerin bunlar olduğuna dair bir iddiayı içermiyor. 

Azınlık haklarını düzenleyen ulusal hukuk kuralları ulusal uzlaşının, uluslararası 

hukuk kuralları ise uluslararası uzlaşının ürünü olduğundan, azınlık sorunlarına bu 

uzlaşı oranında hukuki çözüm sağlayabilmişlerdir. Bu durum elbette bizi mevcut 

normları eleştirmekten alıkoymuyor. Çünkü insan hakları normları, onları 

yorumlayan ve onların uygulamasının denetimini yapan organlar tarafından durağan 

değil, toplumsal ihtiyaç ve değişimlere göre sürekli içerik değiştirebilen normlar 

olarak yorumlanmaktadır. Çalışmada, özellikle de son iki bölümde, yazılı normun 

amacı ve bugün aldığı şekil arasındaki farklar tartışma konusu yapılmıştır. 

Çalışmada, uluslararası hukuk kişiliği olmakla birlikte, hukuki bağlayıcılığı 

olan belgeler üretme yetkisine sahip olmayan organların azınlıklara dair ürettiği 

siyasi sözverim niteliğindeki belgeler ve bu organların yürüttüğü uzmanlık 

çalışmaları ancak kavramsal tartışmalara katkı sunduğu ve hali hazırda başkaca 

hukuk kuralları tarafından düzenlenen haklara açıklık getirdiği ölçüde ele alınmış, 

tek başına inceleme konusu yapılmamıştır. 

Çalışma uluslararası hukuk temelinde ele alındığından, uluslararası hukukta 

azınlık olarak kabul edilmeyen ama cinsel eğilim (gayler, lezbiyenler), cinsiyet, 

engellilik durumu, çocukluk, yaşlılık, siyasal veya ideolojik aidiyet vb. şeklinde 

çoğunluk-azınlık ilişkisinde azınlık olarak karşımıza çıkabilecek türden gruplar, bu 

çalışmanın kapsamı dışındadır. Yine, farklı dini inanç ya da hukuk sistemlerinin 

azınlık kavramına bakışı da bu çalışmanın dışında bir konudur. 

Bu çalışma, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 27. 

maddesinde koruma altına alınan etnik, dinsel ve dilsel azınlıkların haklarını 

incelemektedir. Birleşmiş Milletler Azınlık Hakları Bildirisi’nde, Medeni ve Siyasal 

Haklar Sözleşmesi’nin 27. maddesindeki azınlıklara ek olarak sıralanan “ulusal 

azınlıklar” ise kavramsal düzeyde incelenmiş, bu grubun hakları yerine göre etnik, 

dinsel ve dilsel azınlık kategorilerinden birinin içinde açıklanmıştır. Yine, BM öncesi 

dönemde  uluslararası hukuk metinlerinde rastladığımız “ırksal azınlık” terimi artık 

kullanılmadığından, sadece tarihçe kısmında ele alınmış ve sonra da kavramsal 

düzeyde incelenmiştir. Bir başka ifade ile, bu çalışma, “içinde yaşadığı toplumda geri 
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kalan nüfusun çoğunluğundan farklı, etnik, dilsel ve dinsel özelliklere sahip 

grup”ların hakları üzerinedir. 

 

Tezin Bölümleri 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, azınlık haklarının tarihsel 

gelişimine ayrılmıştır. Bu bölümde ilkin Milletler Cemiyeti’nin kuruluşuna kadar 

geçen süreçte azınlık haklarını düzenleme konusu yapmış belgeler incelenerek bu 

belgelerin ortak noktaları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunu takip eden başlıkta 

Milletler Cemiyeti dönemi azınlık hakları koruma sistemi ayrıntılı olarak 

incelenmiştir.  

Milletler Cemiyeti dönemi iki nedenden ötürü çalışmada ayrıntılı incelenmiştir: 

Birinci neden, bu dönemde azınlık haklarına özgülenen veya yer veren ve tüm 

Avrupa kıtasını etkileyen uluslararası belgelerin ortaya çıkmış olmasıdır. Bu 

belgelerde düzenlenen hakları denetleyen bir uluslararası organın varlığı 

(Uluslararası Daimi Adalet Divanı) ve bu organın içtihatları bugün için bile birçok 

karmaşık konuya ışık tutar niteliktedir. İkinci olarak, bu dönem, azınlık haklarına 

dair uluslararası belgelerin oluşturulması ve bu belgelerde yer verilen azınlık 

haklarının uygulanması konularına uluslararası hukuku oluşturan devletlerin nasıl 

yaklaştıklarına ilişkin önemli veriler sunmaktadır. Devletlerin günümüzde azınlıklar 

konusuna yaklaşımlarında bile bu dönemden kalan anlayışın izlerine rastlıyoruz. 

Birinci bölümün son kısmı, BM’nin kuruluşundan son azınlık hakları belgesi 

ortaya çıkana kadar geçen süreçteki gelişimi incelemektedir. Mevcut uluslararası 

normların hazırlık çalışmaları sırasında yapılan tartışmalar ve varılan uzlaşmalar, 

sonuçta kabul edilen ve bugün azınlık haklarının uluslararası çerçevesini çizen 

normların içeriğini anlamamıza yardımcı oluyor. 

İkinci bölümün konusu, azınlık kavramı üzerine yapılan tartışmalardır. 

Uluslararası hukukta devletlerin üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak bir azınlık tanımı 

olmadığından, azınlık haklarının öznesini belirlemek için, uluslararası düzeyde  

kabul gören bazı tanımların içerdiği unsurlar ve bu unsurların devletler, uluslararası 

organlar ve doktrin tarafından nasıl yorumlandığı, hangilerinin azınlık olmanın 
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şartlarını oluşturduğu bu bölümde açıklanmıştır. Bu bölümün son üç başlığı, azınlık 

kavramının yerine veya onunla birlikte kullanılan benzer kavramlar olan “yerli 

halklar”, “kabile halklar” ve “halk” kavramlarına ayrılmıştır. 

Üçüncü bölümde ilkin azınlık haklarının hedefi ve niteliği tespit edilmiştir. 

Azınlık haklarının bireysel haklar mı, gruba ait haklar mı, yoksa kolektif haklar mı 

olduğu; devletlere pozitif yükümlülük getirip getirmediğine bakılarak da pozitif 

(içerikli) haklar mı, yoksa negatif (içerikli) haklar mı olduğu sorularına cevap 

aranmıştır. 

Üçüncü bölüm, devamla, ikinci bölümde öznesi tespit edilmeye çalışılan 

azınlık haklarını inceliyor. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin azınlık 

haklarını düzenleyen 27. maddesi, tek paragraflık kısa bir hüküm olması nedeni ile, 

bu bölümdeki başlıklar, İnsan Hakları Komitesi’nin ürettiği içtihadın yorumlanması 

ile elde edilen ve azınlıkların korunan özelliklerini açıklayan başlıklar olarak ortaya 

çıkmıştır. Yine, azınlık hakları, bu bölümde, üzerine üretilen içtihat, yürütülen 

çalışmalar ve gerek uluslararası organlar gerekse doktrindeki yazarlar tarafından 

yapılan yorumlar oranında inceleme konusu yapılmıştır.  

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 27. maddesinin ve İnsan Hakları 

Komitesi içtihatlarının suskun kaldığı alanlarda, genel bir ulus-üstü hukuk ve doktrin 

taramasına gidilmiştir. Bu taramanın bir sonucu olarak, üçüncü bölümde, azınlıkların 

eğitim alanındaki hakları önemli bir yer tutmuştur. Bunun sebebi mevcut uluslararası 

normların oluşturulduğu sırada siyasi görülen konuların bugün birer hukuksal sorun 

olarak ortaya çıkmasıdır. Örneğin, eğitim dilini belirleme siyasi bir tercih olarak 

görülmüştür. Bu bölümde araştırılan şey ise, devletleri bu siyasi tercihi yaparken 

sınırlayan hukuk kuralları olup olmadığıdır? Eğer hukuk kuralları yok ya da zayıf ise, 

başka hangi alanlardan bilgiler derlenerek bu boşluğun doldurulabileceği sorusuna, 

cevap aranmıştır. Bölümün son başlıkları azınlık haklarının sınırı konusuna 

ayrılmıştır. 

Dördüncü bölümde, azınlık hakkı olarak düzenlenmeyen ama birçok yönden 

azınlıklara atfedilen kendi kaderini tayin hakkının içsel ve dışsal boyutu inceleme 

konusu yapılmıştır. Gerek uluslararası hukuk belgelerinde, gerekse ulusal 
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mevzuatlarda, azınlıkları azınlık sıfatı ile kendi kaderini tayin hakkının öznesi olarak 

ele alan bir düzenlemeye rastlamadığımız için, kendi kaderini tayin hakkı, azınlık 

haklarının incelendiği üçüncü bölümden ayrı bir bölümde ele alınmıştır.  

Dördüncü bölüm kendi içinde iki alt bölümden oluşmaktadır. Alt bölümler 

hakkın dışsal ve içsel iki boyutu olmasından kaynaklanmaktadır. İlk alt bölümde, 

ilkin kendi kaderini tayin hakkının dışsal boyutu olarak bilinen ayrılma hakkına, 

klasik uluslararası hukuk temelinde kimlerin sahip olduğu incelenmiştir. Bu 

incelemede, uluslararası hukuk metinleri ve bu metinleri yorumlayan uluslararası ve 

ulusal mahkemelerin ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin içtihatları 

esas alınmıştır. İncelemenin sonucunda, azınlıkların bu hakkın sahibi olup 

olmadıkları veya hangi hallerde bu hakkı talep etmelerinin meşru olacağı sorusuna 

cevap aranmıştır. 

İkinci alt başlıkta incelenen kendi kaderini tayin hakkının içsel boyutu, 

azınlıklar için en iyi yol diye görülen özerk yönetim uygulamaları temelinde 

incelenmiştir. Azınlıkların yoğun yaşadığı bölgelerde kurulan, ya da coğrafi bölge ile 

sınırlı olmayıp kültüre ve dinsel kurumlara tanınan özerk yönetimler, bu başlığın 

konusunu oluşturmaktadır. Özerk yönetimler örneklenirken Avrupa kıtasındaki 

devletlerin içinde, merkezi yönetimle ilişkileri gözönüne alınarak kurulan özerk 

yönetimler araştırılmıştır. Eğer ilgili devlet federal yapıda örgütlenmişse, bu yapı 

özerk yönetimin ötesinde düzenlemeler getirdiğinden araştırma dışında tutulmuştur. 

Federe devletler içinde yer alan özerk yönetimler ise merkezi devletle ilişkide 

olmadıkları için yine inceleme dışında tutulmuştur. Bu başlığın son kısmı, dünyanın 

en başarılı özerk yönetimi olarak bilinen Åland adalarındaki özerk yönetimin 

incelenmesi ile sona ermektedir. 

Bu bölümde incelenen kendi kaderini tayin hakkı, azınlıkların herkes gibi sahip 

olduğu genel insan haklarının ve bu çalışmanın üçüncü bölümünde yer alan azınlık 

haklarının dışında, onlara zemin hazırlayan, onların hayata geçirilmelerini sağlayan, 

onları koruyan ve geliştiren bir hak olarak incelenmiştir. 

Çalışmanın sonuç bölümünde, araştırma sonucunda ulaşılan hukuki ve siyasi 

tespitler ile azınlık haklarının geliştirilmesine yönelik hukuki belgelerde yapılması 
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gereken değişiklikler ve mevcut belgelerdeki hakların korunması için alınması 

gerekli önlemleri içeren önerilere yer verilmiştir. 
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Birinci Bölüm 

TARİHSEL GELİŞİM 

 

I. Milletler Cemiyeti Öncesi Dönemde Azınlıkların Korunması 

Milletler Cemiyeti dönemine kadar geçen sürede azınlık haklarını düzenleyen 

üç kategori belgeye rastlamaktayız. Bunlar; yabancıları ve dini olmayan azınlıkların 

haklarını düzenleyen belgeler,  Katolik ve Protestan ülkeler arasındaki din 

savaşlarının bir ürünü olan ve Katolik ve Protestan azınlığın haklarını koruyan 

belgeler ve Osmanlı Devleti’nin taraf olduğu ve azınlıkların haklarına dair hüküm 

içeren belgeler. 

 

A. Yabancıları ve Dini Olmayan Azınlıkları Koruyan Belgeler 

Thornberry’nin bildirdiğine göre, tarihte azınlıklara dair ilk belge 1250 yılında 

St. Louis’nin Fransız tebasından olan Maronitleri koruma sözü verdiği beyanıdır1. 

Sonrasındaki belgeler kronolojik olarak aşağıda sıralanmıştır. 

29 Nisan 1572’de İngiltere kraliçesi Elisabeth ile Fransız kralı IX. Charles 

arasında yapılan antlaşmaya göre, kraliçenin tebasından hiç kimsenin Fransa’da iken 

mülkiyetine dokunulmayacak, tümünün kişi güvenliği sağlanacaktır2. 

1 Eylül 1814 ile 9 Haziran 1815 tarihleri arasında dönemin Avrupalı güçlerinin 

(Birleşik Krallık, Avusturya, Prusya, Fransa, Rusya, İspanya, Portekiz, İsveç) 

büyükelçilerinin bir araya geldiği Viyana Konferansı toplanır. Konferansın amacı 

Napolyon Savaşları sonunda Fransa’nın yenilgiye uğraması üzerine Avrupa 

haritasının yeniden çizilmesidir. Konferansın Nihai Senedi (9 Haziran 1815) ile, 

bugün Polonya sınırları içinde bulunan ama o dönem Alman toprağı olan, Poznan 

                                                 
1 Patrick Thornberry, International Law and the Rights of the Minorities, Oxford, Oxford 
University Press, 1991, s. 27. 
2 Helmer Rosting, “Protection of Minorities by the League of Nations”, The American Journal of 
International Law (AJIL), C. 17, Y. 1923, Published by the American Society of International Law, 
Concord N.H., The Rumford Press, s. 642. 

 8



kentinde yaşayan Polonyalılara Almancanın yanı sıra Lehcenin de resmi işlerde 

kullanılması hakkı tanınmıştır3. 

7 Şubat 1831 tarihli Belçika Anayasası’nın 23. maddesine göre, “Belçika’da 

konuşulan dilleri kullanmak seçimliktir. Bu konu, sadece kamu kurumlarını ve 

yargısal konuları ilgilendirdiği ölçüde yasa ile düzenlenir”4. Maddede ana kural 

birinci cümlede konulmuştur. Eğer, kamu kurumlarına ya da yargıya dair herhangi 

bir durum söz konusu değilse herkes, her alanda istediği dili kullanmakta serbesttir. 

Anayasa 17. maddesi ile de devlet tarafından sağlanacak kamu eğitiminin yasayla 

düzenlenebileceğini belirtmektedir. Bu da şu demektir: Eğer eğitim, devlet tarafından 

sağlanmıyorsa, eğitim alanında da dil serbestliği geçerlidir. 

21 Aralık 1867 tarihinde İmparatorluk Avusturya’sında çıkan anayasal 

düzeydeki yasanın 19. maddesine göre tüm etnik azınlıklar aynı haklardan 

faydalanacaklardır. Bu, özellikle kimliklerini ve dillerini geliştirme hakkını 

içerecektir. Farklı bölgelerde konuşulan dillerin hepsi devlet tarafından eğitimde, 

idarede ve kamusal yaşamda eşit kabul edilecektir. Ayrıca, yasaya göre, birçok etnik 

gruptan oluşan bölgelerde kamuya ait eğitim kurumları, azınlıklara, bölgede 

konuşulan başka bir dili öğrenme zorunluluğu duymaksızın, kendi dillerinde eğitim 

alma imkanı sunmuştur5. 

1868 tarihli 44 sayılı yasayla da Macaristan’da ulusal kimliklerine 

bakılmaksızın herkese eşitlik hakkı tanınmış, ülkede konuşulan farklı dillerin resmi 

hayatta da kullanımına dair düzenlemeler yapılmıştır6. 

1874 tarihli İsviçre Anayasası’nın 116. maddesine göre, İsviçre’de konuşulan 

üç ana dil, Almanca, Fransızca ve İtalyanca kamu hizmetlerinde, yasalarda ve 

mahkemelerde eşit kullanıma sahip olacaktır7. 

                                                 
3 Francisco Capotorti, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, United Nations Study Series No. 5, New York, UN Publications, 1991, s. 3, 
par. 15. 
4 Metin için bkz.: AİHM, “Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in 
education in Belgium" (“Belçika Dil Davası”), (Başvuru No. 1474/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 
2126/64, 1677/62), 23.07.1968, par. 9. 
5 Capotorti, Study On..., s. 3. 
6 A.y. 
7 Rosting, a.g.e., s. 645. 
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Bir dizi antlaşmalar serisini de ABD’nin topraklarını genişletmesi sonrası yeni 

durumu garanti altına alan antlaşmalar oluşturmaktadır. Bunlar; Fransa ile yapılan 

Louisiana’nın devrini düzenleyen 30 Nisan 1803 tarihli antlaşma, İspanya ile yapılan 

Florida’nın devrini düzenleyen 22 Subat 1819 tarihli antlaşma, Meksika ile yapılan 

Yeni Meksika’nın devrine dair 2 Subat 1848 tarihli antlaşma, Rusya ile yapılan 

Alaska’nın  devrine dair 30 Mart 1867 tarihli antlaşma, İspanya ile yapılan Filipinler 

ve Porto Riko’nun devrine dair 10 Aralık 1898 tarihli antlaşma gibi. Bu 

antlaşmaların herbirine eklenen özel hükümlerle, federal anayasa kapsamında 

kazanılan topraklarda yaşayanların haklarının en kısa sürede düzenleme konusu 

olacağı ve böylece haklarının koruma altına alınacağı, arada geçen sürede de 

özgürlüklerinin, mülklerinin korunacağı ve dini ibadetlerini rahatça yapabilecekleri 

düzenlenmiştir8. 

1 Agustos 1916’da ABD ile Danimarka arasında imzalanan Sözleşmeye göre 

de, Batı Hint Adaları’nda yaşayan Danimarka vatandaşlarının hukuken kendilerine 

tanınan özel, idari ya da dini hakları ve özgürlükleri ABD tarafından korunacaktır9. 

 

B. Katolik ve Protestan Devletlerdeki  

     Azınlıkları Koruyucu Belgeler 

Katolik ve Protestan devletlerde azınlıkları koruyucu belgeler; iç hukuk 

işlemleri, ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile Protestan ve Katolik azınlıkları koruyan 

diğer belgelerden oluşmaktadır. 

Tarihte ilk dini azınlık belgesinin 1085 tarihine kadar uzandığını söylemek 

mümkündür. Kastilya ve Leon kralı Alfonso VI, 25 Mayıs 1085 tarihinde Toledo’yu 

fethettiğinde buyruklar yayınlar. Bu buyrukların konusu Toledo’da bulunan 

Müslüman kurumlarının korunması ve kentte kalan Müslümanlar için camilerin, tıpkı 

fetih öncesi gibi, dini ibadete devam etmesidir10.  

                                                 
8 Rosting, a.g.e., s. 644 ve dp. 8. 
9 A.e., s. 642. 
10 P. De Azcarate, League of Nations and National Minorities: An Experiment, İspanyolcadan 
Çev. Eileen E. Brooke, Concord, Rumford Press, 1945, s. 21. 
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Avrupa’da Katolik ve Protestan ülkeler arasındaki din savaşları uzun bir tarihi 

sürece yayıldığı için Katolik ve Protestan azınlıkları koruyan belgeler de sayıca 

oldukça fazladır. Bunlardan tespit edebildiklerimizi sıralamaya çalışalım. 

Kutsal Roma İmparatorluğu ile Schmalkaldic Cemiyeti’ne ait güçler arasında 

imzalanan Augsburg Dini Barışı (25 Eylül 1555) her devlete kendi topraklarında 

yaşayanların dinini belirleme yetkisi tanıyordu. Bu sayede, Katolikler ve Lüteryenler 

yaşadıkları bölgelerde dini özgürlüklere kavuşabilmişlerdir. Ne var ki, Antlaşma 17. 

maddesi ile, Protestanları, Anabaptistleri ve Kalvinistleri açıkça koruma dışı 

bırakmıştır11. 

Fransa’da otuz altı yıl süren dini iç çatışmalar sonrasında IV. Henri, Nantes 

Fermanı (1598) ile Kalvinistlere belirli alanlarda serbest ibadet özgürlüğü tanımıştır. 

Ne var ki, Fermanla verilen haklar 1685 yılında geri alınacak ve Kalvinistlere ait 

ibadet yerleri XIV. Louis’nin emriyle yıkılacaktır. Kalvinistler, Yahudilerle birlikte, 

Katolikler ile eşit seviyede, serbest ibadet hakkına tekrar Fransız Devrimi ile 

kavuşacaklardır12. 

Macaristan ile Transilvanya prensi arasında imzalanan Viyana Antlaşması ile 

de (1607) Transilvanya’daki Protestan azınlığa dini ibadet özgürlüğü getirilmiştir13. 

Katolikler ile Protestanlar arasındaki 30 yıl savaşları diye bilinen süreci bitiren, 

bu nedenle de, evrensel dini barış olarak nitelenen ve o ana kadar süren husumetlerin 

sona ermesi ve karşılıklı af ve dostluk üzerine kurulu iki barış antlaşması yapılmıştır 

(24 Ekim 1648). Bunlardan ilki, Protestan İsveç Kraliçesi ve müttefikleri ile Kutsal 

Roma Habsburg İmparatoru ve Alman prensleri arasında Osnabrück’de imzalanan 

Osnabrück Antlaşması’dır. İkinci antlaşma ise Katolik Fransa ve müttefikleri ile yine 

Kutsal Roma Habsburg İmparatoru ve Alman prensleri arasında Münster’de 

imzalanan Münster Antlaşması’dır. Katolik ve Protestan liderler biraraya gelmeyi 

reddettikleri için aralarında 50 km. mesafe olan iki ayrı kentte iki ayrı antlaşma 

                                                 
11 Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 28; Rosting, a.g.e., s. 643; Akif 
Emre Öktem, Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü, Ankara, Liberte Yay., 2002, s. 37-38; Oral 
Sander, Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, 11. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 2003, s. 99. 
12 Arcot Krishnaswami, Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices, 
(E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1), New York, UN Publications, 1960, s. 4-5. 
13 Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 28; Capotorti, Study On..., s. 1. 

 11



yapılmıştır. Doktrinde Vestefalya (Westphalia) Antlaşması olarak anılan metin ikinci 

anlaşma olan Münster Antlaşması’dır14. Antlaşma ile Almanya’daki Protestanlara 

Katoliklerle eşit dini özgürlükler tanınmıştır. Vestefalya barışı ile Kalvinist ve 

Lüteryen mezhepleri de hukuki korumaya kavuşmuşlardır. Augsburg Barışı’nda her 

devlete tanınan kendi topraklarında yaşayanların dinini belirleme yetkisi de 

kaldırılmış ve hükümdarın tebasının dinini zorla değiştirmesi yasaklanmıştır. 

Antlaşma’ya göre, imzacı tarafların her biri Antlaşma’nın her bir hükmünü, gerekirse 

silahlı güç kullanarak, koruma yükümlülüğü altındadır. Bu Antlaşmayla her bir 

egemen güç diğerinin egemenliğini kabul etmiştir. Bu da modern ulus devlete açılan 

ilk kapı olarak görülmektedir. Antlaşma’dan sonra yapılan savaşlar din temelli değil, 

egemenlik temelli olmuştur. 

İsveç ile Polonya arasında yapılan Oliva Antlaşması’nın (23 Nisan 1660) 

konusu ise, iki ülke arasında 1600 yılından beri yapılan savaşların sonucunda İsveç’e 

devredilen Prusya’nın Pomerenya ve Livonya şehirlerinde yaşayan Katolik 

azınlıkların, dini inançlarının gereğini yerine getirme ve sahip oldukları okullarda 

eğitimlerini sürdürme haklarının devamını sağlamaktır15. 

1672 yılından beri Fransa ile Hollanda arasında süren savaşlara son vermek 

için Hollanda’nın Nijmegen kentinde yapılan Nijmegen Antlaşması (10 Ağustos 

1678) ile de, Fransa’dan Hollanda’ya devredilen topraklarda yaşayan Katoliklerin 

dini hakları garanti altına alınmış oluyordu16. Fransa ile Hollanda arasında 1815 

yılına kadar yapılan altı tane daha antlaşmada benzer hüküm yer alacaktır. Bunlar; 

Ryswick, Nimegue, Nystad, Breslau, Versailles ve Frederickshamn antlaşmalarıdır17. 

                                                 
14 Bkz.: Stephane Beaulac, “The Westphalian Legal Orthodoxy – Myth or Reality?”, Journal of the 
History of International Law, C. 2, The Hague, Kluwer Law International, 2000, s. 162-163; Öktem, 
a.y., s. 37-38. 
S. Tomokiyo, “Notes on the English text of the Treaty of Westphalia”, bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.h4.dion.ne.jp/~room4me/docs/west_eng.htm, 23 Eylül 2005. 
Münster Antlaşması’nın metni çin bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/westphal.htm veya (Çevrimiçi) 
http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/historical/westphalia.txt, 23 Eylül 2005. 
15 Danilo Türk, “Protection of Minorities in Europe”, Collected Courses of the Academy of European 
Law, 1992, The Protection of Human Rights in Europe, C. 3, Kitap 2, Dordrecht, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1994, s. 153 143-206; Capotorti, Study On…, s. 2, par. 5; C.A. Macartney, National 
States and National Minorities, London, Oxford University Press, 1934, s. 158-159. 
16 Türk, a.y.; Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 28. 
17 Capotorti, Study On…, s. 2, par. 5; Thornberry, a.e., s. 28; Rosting, a.g.e., s. 643. 
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Prusya ve Saksonya arasında imzalanan Dresden Antlaşması’na (1745) göre 

ise, her iki tarafın sınırları içinde yaşayan Protestanlar Vestefalya Antlaşması’nın 

hükümleri doğrultusunda koruma görecektir18. 

Fransa, Büyük Britanya Krallığı ve İspanya arasında imzalanan (I.) Paris 

(Barış) Antlaşması’na göre (10 Şubat 1763) Britanya’ya devredilen Kanada ve 

Kuzey Amerika’daki topraklarda yaşayan Katoliklerin dini hakları garanti altına 

alınacaktır (m. 4). Kanada’da yaşayan Fransızlar onay belgelerinin değiş tokuşundan 

itibaren 18 ay içinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan mallarını satabilecek ve 

göç edebileceklerdir19. Bu Antlaşma, Britanya’nın Avrupa sınırları dışında uzun 

yıllar sürecek hakimiyetinin başlangıcı olup Avrupa’nın öteki uygarlıklara 

üstünlüğünü göstermeye başlamasına da işaret etmektedir20. 

Belçika Hollanda’ya devredilirken, 21 Temmuz 1814 tarihli yasayla Hollanda 

prensi, Belçika eyaletlerinin egemenliğini tanıyarak burada yaşayan dini azınlıklara 

eşit muamele görme ve ayrım yapılmaksızın kamu hizmetine alınma hakkı tanımıştır. 

Üstelik bu kuralların değiştirilmesi de aynı yasayla yasaklanmıştır21. 

Sardinya, bir kısım topraklarını Cenova kantonuna devrederken, Sardinya kralı 

ile Cenevre kantonu arasında 29 Mart 1815 tarihli bir protokol imzalanmıştır. Bu 

protokolle Cenevre’ye geçen topraklarda yaşayan Katoliklerin hakları tıpkı 

Sardinya’daki gibi korunacak, Sardinya kralı gerekli gördüğünde bu kuralın 

uygulanması için müdahale edebilecektir22. 

Avusturya ile Hollanda arasında yapılan Viyana Antlaşması’nın (31 Mayıs 

1815) konusu ise Belçika ve Hollanda’nın birleşmesidir. Daha önce yasa ile 

düzenlenen Belçikalı Katoliklerin hakları, bu sefer bu Antlaşma’nın ikinci maddesi 

olarak düzenlenmiştir. Bu Antlaşma daha sonra Viyana Konferansı Nihai Senedi’nin 

10. Eki olacaktır23. 

                                                 
18 Thornberry, a.e., s. 28-29. 
19 Antlaşma metni için bkz.: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/paris763.htm , çevrimiçi 25 Eylül 
2004. 
20 Sander, a.g.e., s. 145. 
21 Macartney, a.g.e., s. 158; Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun 
Genel Teorisine Giriş, Beşinci Bası, İstanbul, Legal Yay., 2005, s. 279. 
22 Macartney, a.e., s. 159; Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 30. 
23 Capotorti, Study On…, s. 2, par. 8. 
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Napolyon Savaşları sonrası Avrupa’nın sınırlarının tartışıldığı Viyana 

Konferansı (1 Eylül 1814 - 9 Haziran 1815) sonrasında kabul edilen Nihai Senet (9 

Haziran 1815), birinci maddeyle, Rusya, Prusya ve Avusturya tebası haline gelen 

Polonyalıların ulusal kurumlarda temsil edilmeleri kabul edilmiştir. Aynı maddeye 

göre, Rusya, Prusya ve Avusturya topraklarında yaşayan Polonyalılar ilgili 

hükümetin de yardımıyla temsili ve ulusal kurumlarını kuracaklardır. Nihai Senet’in 

16. maddesine göre de, Hristiyan dininin farklı mezhepleri arasında üyelerinin 

medeni ve siyasi haklarının korunması açısından bir farklılık gözetilmeyecektir. Ek 

olarak, Alman yönetimi, tüm diğer vatandaşlar gibi sorumlulukları taşımak şartıyla, 

Yahudilere medeni haklarının kullanımını sağlayacaktır24. Senet, o ana kadarki 

belgeler arasında dini azınlıklara ek olarak ulusal azınlıkları da koruyan uluslararası 

belge niteliğindedir.  

1830 tarihli Londra Konferansı’nda Yunanistan krallığı oluşurken, Fransa 

Katolikler için garanti ister. Bunun üzerine Yunanistan’ın bağımsızlığının korunması 

karşılığında Büyük Britanya, Fransa, Rusya, Yunanistan ile 3 Şubat 1830 tarihli 

Londra Protokolü’nü imzalar. Protokol’e göre, Yunanistan dini farklılığa 

bakılmaksızın tüm vatandaşlarına eşit medeni ve siyasi haklar tanımayı kabul eder. 

Buna Yunanistan’da yaşayan Müslümanların ibadet özgürlüğü de dahildir. Protokolle 

ayrıca Girit ve Samos’da yaşayanların zalimane muameleye karşı korunmaları da 

düzenlenir25. 

Fransa, Birleşik Krallık, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir 

ticaret antlaşması olarak imzalanıp Çin tarafından da onaylanan Tientsin Antlaşması 

(Haziran 1858) ile aynı zamanda Çin’de yaşayan Protestan ve Katoliklere dini 

vecibelerini yerine getirmede hoşgörü gösterilmesi kararlaştırılmıştır26. 

13 Haziran- 13 Temmuz 1878 tarihleri arasında toplanan Berlin Konferansı’nın 

28 Haziran 1878 tarihindeki oturumunda konu dini özgürlüklere gelir. Sonuç olarak, 

                                                 
24 Leo Gross, “The Peace of Westphalia, 1648-1948”, International Law in the Twentieth Century, 
Ed. Leo Gross, New York, Meredith Corporation, 1969, s. 27-28; Ayrıca bkz.: Türk, “Protection of 
Minorities in Europe”, s. 155. 
25 Macartney, a.g.e., s. 164; Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 33; 
Capotorti, Study On…, s. 2; Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine 
Giriş, s. 279; Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 63-64. 
26 Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 31-32. 
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Avrupa uluslar komitesine girmek için aday ülkelerin de diğer Avrupa ülkelerinin 

üzerine kurulu olduğu toplumsal yapının temel ilkelerine sahip olması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu ilkeler, vatandaşlar ve yabancılar arasında ayrımcılık yapmama, 

dini inanç ve farklılığı medeni ve siyasal haklardan mahrumiyet için gerekçe olarak 

kullanmama, yabancıların dini eserlerinin korunması şeklinde Berlin Antlaşması’nın 

5, 27, 35, 44, 61 ve 62. maddelerinde yerini almıştır. Bu yükümlülükler, Sırbistan, 

Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlıklarının tanınmasının önkoşulları olarak 

öngörülmüştür27. Bu ülkelere ek olarak Antlaşmayla bu hakları tanıyan diğer ülkeler 

ise  Bulgaristan ve Osmanlı’dır. Osmanlı’daki azınlıkların durumunu düzenleyen 61 

ve 62. maddeler ise diğerlerine göre daha detaylı ve sert ifadeler içermektedir28. 

10 Agustos 1913 tarihinde imzalanan Antlaşma sonrası Romanya hükümeti ile 

Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan hükümetleri arasında yapılan nota değişimi ile 

Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan Kutso-Vlachs’deki okulların ve kiliselerin 

özerkliğini, burada bir başpiskoposluk kurulmasını kabul etmiş ve Romanya 

hükümetinin de ilgili hükümetler nezdinde, varolan ve kurulacak kurumlara 

yardımda bulunabileceği belirtilmiştir29. 

 

C. Osmanlı Devleti’nin Taraf Olduğu ve Azınlıkları Koruyucu  

     Hükümler İçeren Belgeler 

Kanuni Sultan Süleyman ile Fransa Kralı 1. François arasında 1535 tarihinde 

yapılan antlaşma Osmanlı’daki Fransızların din özgürlüğünü tanımakta ve onları din 

değiştirmeye yönelik baskılara karşı korumaktaydı. Daha sonra benzer hükümler 

kapütülasyonlar yoluyla düzenlenecektir30. 

1615’te Avusturya ile Osmanlı arasında imzalanan Antlaşma ile (“1615 

Antlaşması”) Osmanlı topraklarında yaşayan Katoliklerin dinsel hakları koruma 

                                                 
27 Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 279; Macartney, 
a.g.e., s. 165-167. 
28 [Lasso] Oppenheim, International Law: A Treatise, C. 1: Peace, Ed.: Arnold D. McNair, London, 
Longman, 1928, s. 582; Rosting, a.g.e., s. 645; Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 66; Gülnihâl Bozkurt, 
Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrımüslim Osmanlı 
Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914), Ankara, TTK Yay., 1989, s. 89-91. 
29 Rosting, a.e., s. 646. 
30 Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 61. 
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altına alınmış oldu. Bu Antlaşma ile Avusturya, Osmanlı’da yaşayan Katoliklerin 

haklarını savunmada Fransa ile rekabete girişmiş oldu31. 

Avusturya, Polonya, Venedik, Rusya ile Osmanlı arasında bugünkü Sırbistan-

Karadağ sınırları içinde kalan Sremski Karlovci’de imzalanan 26 Ocak 1699 tarihli 

Karlofça Antlaşması ile Osmanlı’da yaşayan Katoliklere dinsel özgürlük, Polonya’ya 

da Katolik azınlık için girişim yapma hakkı tanındı. Aynı hüküm Pasarofça (21 

Temmuz 1718), Belgrad (18 Eylül 1739) ve Ziştovi (4 Ağustos 1791) 

antlaşmalarında da tekrarlanmıştır32. 

Avusturya ve Fransa’nın Osmanlı’da yaşayan Katoliklerin koruyucusu olması 

Rusya için de Osmanlı’da yaşayan Ortodoksların koruyucusu olma fikrini 

doğurmuştu. Rusya ile  Osmanlı arasında 1768 yılında başlayıp altı yıl süren savaşlar 

sonunda tarafların kazanımlarını kağıda döken antlaşma Rusya için fırsat oldu. 21 

Temmuz 1774 tarihli Küçük Kaynarca Antlaşması’nın 14. maddesi ile Rusya’ya 

İstanbul Beyoğlu’nda bir Rus Ortodoks Kilisesi kurma hakkı ve Rus büyükelçisine 

de bu kiliseyi koruma hakkı tanınmıştır. Daha sonra bu hak, Rusya’nın Osmanlı’da 

yaşayan Ortodoks Hristiyanları koruma hakkı şeklinde yorumlanmaya başlanmıştır. 

Benzer hükümler daha sonra Aynalı Konak (1779), Bükreş (28 Mayıs 1812), Edirne 

(14 Eylül 1829) ve Hünkar İskelesi (8 Temmuz 1833) antlaşmalarında tekrarlandı33. 

Osmanlı devletinde halk ve yönetim arasındaki ilişkilerde Hristiyanlar aşağı 

düzeyde tutulmuştu. Din ayrımına dayalı bu sistem batılılar tarafından 

eleştirilmekteydi. Batılı devletlerin isteği vatandaşlık temelli eşitlikti. Eşitlik yanlısı 

II. Mahmut “Ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini 

havrada fark ederim. Aralarında başka bir fark yoktur” diyor ve fakat Padişahın eşit 

muamele sözü batılı devletler için yeterli bir güvence taşımıyordu. Osmanlı da, 

yukarıda ele alınan antlaşmalarla, batılı ülkelere ayrıcalık ve müdahale hakkı 

tanımaktan bıkmıştı. Ne var ki, padişahın sözveriminin, batıda olduğu gibi bir 

                                                 
31 Baskın Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, 4. Baskı, Ankara, İmaj yay., 2001, s. 120; Thornberry, 
International Law and the Rights of Minorities, s. 27; Macartney, a.g.e., s. 162. 
32 Macartney, a.e., s. 162; Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 27; 
Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. I, Çev. Mehmet Harmancı, 
İstanbul, E Yay., 1982, s. 306; Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 62. 
33 Bozkurt, Gayrımüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu, s. 36-38; Macartney, a.e., s. 
162; Thornberry, a.e; Shaw, a.e., s. 340; Öktem, a.e., s. 63. 
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belgeyle tanınıp hukukileştirilmesi gerekiyordu. 3 Kasım 1839 tarihli Gülhane Hattı 

Hümayunu bunu sağlamıştır. Belgede ciddi bir eşitlik vurgusu vardır. Hatta kimi batı 

kamuoyları tarafından ihtilal diye nitelenmiştir34.  

Ne var ki, iş 1839 Fermanı ile bitmemiş, Batı devletleri bu sefer de 1856 Paris 

Konferansı öncesi Osmanlı’yı Rusya’nın müdahalelerine karşı korumanın ve Avrupa 

devletler ailesine kabul etmenin şartı olaraktan, düğüm noktası Hristiyan azınlıklara 

tanınacak haklar olan yeni istekler ileri sürmüşlerdir. Bunun üzerine 1856 tarihli 

Islahat Fermanı ilan edilmiştir. Ferman, Osmanlı ile Rusya arasındaki Kırım 

Savaşına son veren 30 Mart 1856 tarihli (V.) Paris Antlaşması’ndan hemen önce ilan 

edilmiştir. Ferman’ın hedefi Müslüman olmayanlara Müslüman olanlarla, bu sefer, 

her yönden eşitlik sağlamaktı35. Bunun sonucu olarak, Paris Antlaşması 7. 

maddesinde Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletler ailesine girişini ve Avrupa kamu 

hukukundan faydalanacak olduğunu teyid ediyordu. Antlaşma’nın, 9. maddesinde de 

Ferman’ın değerinin altı çizilerek bu Fermanla Osmanlı Sultanı’nın dış güçlerin 

(İngiltere, Avusturya, Fransa, Prusya, Rusya ve Sardinya) Osmanlı’nın iç işlerine 

karışma imkanını ortadan kaldırdığı belirtilmiştir. Böylelikle Osmanlı, bağımsızlığını 

ve toprak bütünlüğünü korumuş olacaktır36. Ne var ki, Osmanlı’nın iç işlerine 

karışma imkanının ortadan kalkması adı geçen dış güçlerin bundan vazgeçmesi 

sonucu olmayacaktır; eldeki metin (Padişah’ın irade-i seniyesi) hukuken buna imkan 

vermemektedir. Osmanlı’nın o dönemde sınırlarının yeniden tanınması sorunu 

olmadığı, mevcut sınırlar üzerindeki egemenliği kabul edilmiş olduğundan, dış 

güçler Osmanlı’ya bir sözleşme dayatamayacaklarını anlamışlardı37. 

Berlin Antlaşması’nın hemen ardından 21 Nisan 1879 tarihinde Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı arasında imzalanan İstanbul Antlaşması, 

azınlıklara dönemin diğer belgelerine göre oldukça geniş haklar tanıyan metinlerden 

biridir. Antlaşma’nın konusu Bosna-Hersek’in devridir. Antlaşma’nın 21. maddesine 

                                                 
34 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980), İstanbul, YKY, 2001, s. 81-91. 
35 Ferman’da azınlıklar için düzenlenen hakların listesi için bkz.: Tanör, a.e., s. 95-96. 
36 Charles de Visscher, Theory and Reality in Public International Law, Fransızcadan Çev. P.E. 
Corbert, Princeton, Princeton University Press, 1968, s. 47-48; Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 65; 
Cihan Osmanağaoğlu, Tanzimat Dönemi İtibarıyla Osmanlı Tâbiiyyetinin (Vatandaşlığının) 
Gelişimi, İstanbul, Legal Yay., 2004, s. 119-121. 
37 Bkz.: A History of the Peace Conference of Paris, C. V: Economic Reconstruction and Protection 
of Minorities, Ed. H.W.V Temperley, London, Oxford University Press, 1921, s. 115-116. 
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göre, Bosna-Hersek’te yaşayan Müslümanların gelenekleri, dini özgürlükleri, kişi 

güvenlikleri ve mülkleri Avusturya-Macaristan tarafından garanti altına alınacaktır. 

Müslümanlara, mülklerine ve dini eserlerine yönelik her türlü düşmanca eylem ağır 

şekilde cezalandırılacaktır. Ayrıca, padişahın ismi hutbede anılmaya, Osmanlı parası 

Bosna-Hersek’de kullanımda kalmaya, Osmanlı bayrağı da gelenek olduğu üzere 

minarelerde asılmaya devam edecektir38.  

Teselya’nın Yunanistan’a devredildiği 24 Mayıs 1881 tarihli İstanbul 

Sözleşmesi’nin üçüncü maddesine göre, devredilen topraklarda yaşayanların 

yaşamlarına, namuslarına, mülklerine, dini inançlarına ve geleneklerine saygı 

gösterilecektir. Bu kişiler Yunan tebasının sahip olduğu medeni ve siyasal haklara 

sahip olacaklardır. Sekizinci maddeye göre de, Yunanistan’a devredilen topraklarda 

yaşayan Müslümanların dini özgürlükleri ve toplu ibadet hakları koruma altında 

olacaktır. Mevcut olan ya da ileride kurulacak olan Müslüman dini kurumlarının ne 

hiyerarşisine veya özerkliğine, ne de sahip oldukları mülklerin ve fonların 

yönetimine karışılacaktır. Bu kurumların dini konularda uzman kişi ya da kurumlarla 

ilişkisine herhangi bir engel konulmayacaktır. Yine bu kapsamda eğitim 

kurumlarının malvarlığı korunacak, yerel dini mahkemelerin varlığına 

dokunulmayacaktır39. 

29 Eylül 1913 tarihinde Bulgaristan ile Osmanlı arasında yapılan İstanbul 

Antlaşması, 14 Kasım 1913 tarihinde Yunanistan ile Osmanlı arasında yapılan Atina 

Sözleşmesi ve 1-14 Mart 1914 tarihinde Sırbistan ile Osmanlı arasında yapılan 

İstanbul Antlaşması (Stamboul) da bu ülkelerde yaşayan Müslümanların haklarına 

                                                 
38 Rosting, a.g.e., s. 645, dp. 16; Macartney, a.g.e., s.171; Thornberry, International Law and the 
Rights of Minorities, s. 26. 
39 Sözleşme’nin ilgili maddeleri için bkz.: Temperley, a.g.e., s. 114; Sözleşme hakkında ayrıca bkz.: 
Macartney, a.e., s. 172; Rosting, a.e., s. 645; Thornberry, a.e., s. 25-26; Sevin Toluner, “Lozan 
Azınlıklarının Korunması Rejimi ve Batı Trakya Türkleri”, Cumhuriyet’in 75. Yıl Armağanı, 
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yay., 1999, s. 223. Oran, bu Sözleşme’nin Batı Trakya’yı 
kapsamadığını, kapsadığı alanlarda da nüfus değişimi nedeniyle bugün Müslüman azınlık kalmadığını 
yazmaktadır. Bkz.: Baskın Oran, “Türk Dış Politikası ve Batı Trakya”, Türk Dış Politikasının 
Analizi, Ed. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul, Der Yay., 1998, s. 313; Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 64, 
68. 
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dair, 24 Mayıs 1881 tarihinde Yunanistan ile yapılan Sözleşme gibi, ayrıntılı 

düzenlemeler içermektedir40. 

 

D. Değerlendirme 

Milletler Cemiyeti öncesi azınlık belgelerine genel bir bakışla, Berlin 

Konferansı ile birlikte dini vecibelere saygı gösterilmesine ek olarak, medeni ve 

siyasi haklardan eşit yararlanma kuralının getirilmeye başlandığını ve yine 1789 

Fransız Devrimi’nin etkisi ile, dini azınlıkların korunmasına ek olarak ulusal 

azınlıkların korunmasının da gündeme geldiğini tespit etmek mümkündür. 

Belgelerde kullanılan dil, azınlık koruma hükmünü dayatan ülkenin sahip 

olduğu güçle orantılı (güçlü) ifadeye sahiptir. Bunun doğal sonucu şudur: 

Hükümlerin hayata geçirilmesi, bunları kabul ettiren devletin, eden devlet üzerindeki 

nüfuzuna bağlı olmaktadır; çünkü, taraflar üstü koruma mekanizması bu dönem için 

henüz erkendir. O nedenle azınlık koruma sisteminden bahsetmek zordur. 

Capotorti’ye göre, Hristiyan ülkeler arasında oluşturulan belgelerle Hristiyan 

ülkelerin Osmanlı ile yaptıkları antlaşmalar arasındaki temel fark, Osmanlı ile 

akdedilenlerin daha geniş uygulama alanı bulmuş olmasıdır. Hristiyan ülkeler 

arasında yapılan anlaşmaların uygulama alanı, temel olarak, savaşta kaybedildiği için 

devredilen topraklar iken, Osmanlı ülkenin her yerinde yaşayanlar için yükümlülük 

üstlenmektedir41. Patrick Thornberry’e göre, bunun bir sebebi Osmanlı’daki millet 

sistemidir42. Millet sistemi sayesindedir ki, 15. yy.dan Cumhuriyet dönemine kadar 

dini gruplar gerek medeni sahada gerekse dini işlerde özerkliğe sahip olabilmişlerdir. 

Son olarak şu belirtilebilir ki, antlaşmaların çoğu herkesi ortak sorumluluk 

altına almaya çalışmaktan uzaktır. Ancak, Danilo Türk’e göre, salt dini azınlıkların 

haklarını düzenliyor olsa da ele alınan antlaşmalardaki azınlık hakları düzenlemeleri, 

                                                 
40 Rosting, a.e., s. 646; Temperley a.e., s. 119; Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 68. Atina Sözleşmesi’nin 
metni için bkz.: Türkiye ile Yunanistan arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar, Önemli Belgeler ve 
Bildiriler, Ed. Hulusi Kılıç, Ankara, TC Dışişleri Bakanlığı Yay., 1992, s. 11-20. 
41 Capotorti, Study On..., Giriş, par. 6. 
42 Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 29. 
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azınlık hakları için insan hakları hukukuna gerek olmadığını da göstermektedir43. 

İnsan hakları kavramı BM Şartı’nda kullanılmadan önce, bugün insan hakları başlığı 

altında incelenen azınlık hakları ele alınan belgelerle koruma altına alınabilmiştir. Bu 

durum Milletler Cemiyeti döneminde de sürecektir. 

 

II. Milletler Cemiyeti Dönemi 

A. Genel Olarak 

Milletler Cemiyeti (MC), Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından kuruldu. 

Savaş sonunda üç büyük çokuluslu imparatorluk (Avusturya-Macaristan, Rus ve 

Osmanlı imparatorlukları) tarihe kavuşmuştu. Bu imparatorlukların eski toprakları 

üzerinde yeni devletler ortaya çıkmıştı. ABD devlet başkanı Woodrow Wilson’un 8 

Ocak 1918 tarihli 14 ilkesinin sonuncusu ulusların siyasal bağımsızlığını ve toprak 

bütünlüğünü, hem büyük hem de küçük devletler için aynı şekilde sağlayacak, özel 

bir sözleşmeyle kuracakları uluslararası bir yapılanmadan bahsediyordu44. Savaş 

sonrasında toplanan (Ocak 1919) Paris Barış Konferansı bu yapılanmanın kurulduğu 

süreçtir. Milletler Cemiyeti Ana Sözleşmesi başlıca ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve 

Japonya’nın (“Principal Allied and Associated Powers”: “Başlıca Müttefik ve Ortak 

Devletler”. Kısaca, “müttefikler” olarak geçecektir) temsilcilerinden oluşan özel bir 

komite tarafından hazırlandı. Komite’nin başkanlığını ABD başkanı Woodrow 

Wilson yapıyordu. 25 Ocak 1919’da Paris Konferansı’nda alınan kararla Milletler 

Cemiyeti adıyla uluslararası bir örgütün kurulmasının önemi vurgulandıktan sonra, 

örgüt ana sözleşmesinin barış antlaşmasının parçası olarak kaleme alınması karara 

bağlandı. Bu karar bağlayıcı oldu ve 28 Nisan 1919’da kabul edilen Ana Sözleşme, 

28 Haziran 1919’da imzalanan Versailles Antlaşması’nın 1. bölümünü oluşturdu45. 

                                                 
43 Türk, “Protection of Minorities in Europe”, s. 153. 
44 Bkz.: Murat Sarıca, Birinci Dünya Savaşından Sonra Avrupada Barışı Kurma ve Sürdürme 
Çabaları (1919-1929), İstanbul, İÜSBF Yay., 1982, s. 5-7. 
45 David Hunter Miller, The Drafting of the Covenant, C. 1, New York, The Rnickerbocker Press, 
1928, s. 76. Bu nedenle Cemiyet sistemine “Versailles sistemi” de denilmektedir. Versailles 
Antlaşması’nın İngilizce ve Fransızca metni için bkz.: Miller, a.e., C. 2, s. 720-743; ayrıca ingilizce 
metin için şu adrese de başvurulabilir: (Çevrimiçi) http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/menu.htm, 
20 Eylül 2004. Milletler Cemiyeti Ana Sözleşmesi için Türkiye’de basılı kaynaklar: Fransızca metin 
için bkz.: “Cemiyeti Akvam Misakı”, Sicili Kavanini – Kanunlar, Tefsirler, Kararlar; C. 10, 1933-

 20
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Ana Sözleşme’nin giriş bölümü, MC’nin amacını, uluslararası işbirliğini geliştirmek 

ve uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, savaştan kaçınmak, uluslar arasında açık, 

adil ve onurlu ilişkiler kurmak, uluslararası hukuku uluslararası ilişkilerin temel 

davranış normu olarak kabul etmek olarak belirlemişti. 

Ana Sözleşme’nin ikinci maddesine göre, MC üç idari organdan oluşuyordu. 

Bunlar; Genel Kurul, Konsey, Sekreterya.  

Genel Kurul: Ana Sözleşme’nin üçüncü maddesine göre, MC Genel Kurulu 

tüm üyelerin temsil edildiği ana organdır. Her üye devlet Genel Kurul’da en fazla üç 

temsilci bulundurabilir ve her üye devletin tek bir oy hakkı vardır.  Genel Kurul, 

MC’nin çalışma alanına giren veya dünya barışını ilgilendiren konuları ele alabilir. 

Konsey: Ana Sözleşme’nin dördüncü maddesine göre, Konsey’e üye ülkeler 

öncelikle Başlıca Müttefik ve Ortak Devletler (ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, 

Japonya beşlisi) ve ayrıca MC üyesi dört ülke. Müttefik ve Ortak Devletler daimi 

üyeler olup diğer dört üye (ilk seçime kadar geçici olarak Belçika, Brezilya, İspanya 

ve Yunanistan) Genel Kurul tarafından seçilecektir. Genel Kurul’un onayıyla üye 

sayısını artırmak mümkün olacaktır. MC’ne üye ülkelerden herhangi biri kendisini 

ilgilendiren konularda Konsey toplantılarına üye sıfatıyla katılabilecektir. Konsey’de 

her ülke bir üyeyle temsil edilecek, her üyenin de bir oyu olacaktır. Maddenin 

üçüncü fikrasında Konsey’in yılda en az bir defa olmak üzere gerektiğinde 

toplanması öngörülmüştür. 

Ana Sözleşme’nin oylama ve usule dair beşinci maddesinde, aksi Versailles 

Antlaşması’nda öngörülmedikçe, gerek Genel Kurul’un, gerekse Konsey’in oybirliği 

ile karar alması düzenlenmiştir. 

Sekreterya: Altıncı maddeye göre, Genel Sekreter başkanlığındaki personelden 

oluşan bir Sekreterya kurulacaktır. İlk Genel Sekreter Ana Sözleşme’nin ekinde 

belirlenmiştir (James Eric Drummond). Sonraki Genel Sekreterler de Genel Kurul’un 

çoğunluk kararı üzerine Konsey tarafından atanacaktır. Genel Sekreter de Konsey’in 

onayıyla Sekreteya’nın personelini atayacaktır.  

                                                                                                                                          
1934, İstanbul, Sühulet Matbaası, 1934, s. 561-575; Türkçe serbest çeviri için bkz.: Aslan Gündüz, 
Milletlerarası Hukuk – Temel Belgeler, Örnek Kararlar, İstanbul, Beta yay., 1998, s. 70-80. 
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Sekreterya’nın içinde daha sonra “Azınlıklar Bölümü” kurulmuştur.  

Yargı: Ana Sözleşme’nin 13. maddesine göre, üyeler arasında diplomasi ile 

çözümlenemeyen sorunlar tahkime veya yargısal çözüme sunulacaktır. Tahkim 

organı tarafların arasında anlaştıkları herhangi bir mahkeme ya da 14. madde ile 

kurulacağı bildirilen Uluslararası Daimi Adalet Divanı’dır. Eğer anlaşmazlığın 

tarafları konuyu tahkime ya da yargısal çözüm yoluna götürmezlerse, anlaşmazlığın 

çözüm yeri Konsey olacaktır. Konsey isterse konuyu herhangi bir aşamada Genel 

Kurul’a havale edebilir (m. 16).  

14. maddeye göre, Konsey, Uluslararası Daimi Adalet Divani için tasarı 

hazırlayıp üyelere sunacaktır. Divan, uluslararası anlaşmazlıkların çözüm yeridir. 

Ayrıca, Konsey’in veya Genel Kurul’un kendisine sunduğu konularda danışma 

görüşü verebilecektir. Divan, Cemiyet üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edilen 

statüsü ile 20 Ağustos 1921’de kurulmuştur. 

 

B. Milletler Cemiyeti Ana Sözleşmesi ve Azınlık Hakları 

Milletler Cemiyeti’ni kuran Ana Sözleşme’de azınlık haklarına dair herhangi 

bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak bu durum azınlıklar konusunun o günün 

gündeminde hiç yer almadığı anlamına gelmez. Aşağıda görüleceği gibi, Milletler 

Cemiyeti dönemi azınlık haklarının evrilme sürecine dair ciddi adımların atıldığı bir 

dönem olacaktır. MC Ana Sözleşmesi’nin yapılış sürecinde, Ana Sözleşme’ye 

azınlıklara dair hüküm konulması yönünde önemli girişimlerde bulunulmuştur. İlk 

girişim Fransa’dan gelmiştir. Fransa, Kasım 1918’de Amerika’ya “Yahudiler 

Komitesi” kurulmasını önermiştir. Daha sonra Ocak 1919’da bu girişim barış 

konferansının rehber ilkelerinden biri olarak ırksal ve dinsel azınlıkların haklarının 

korunması ve halkların kendi kaderini tayin hakkı olarak somutlaşacaktır. Doktrinde, 

Fransa’nın girişiminde azınlık hakları konusunda Yahudileri, kendi kaderini tayin 

hakkı konusunda da İtalya’ya Londra Antlaşması ile verilen topraklarda yaşayan 

Almanları düşünerek bulunduğu ileri sürülmüştür46.  

                                                 
46 Macartney, a.g.e., s. 218. 
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Başkan Woodrow Wilson, Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu için baş hukuk 

danışmanı David Hunter Miller ile birlikte dört taslak metin hazırlamıştı. Bunlardan, 

10 Ocak 1919 tarihli “ilk Paris tasarısı” olarak bilinen ikinci taslakta, birinci taslağa 

ek olarak kaleme alınan altı maddenin altıncısında ırksal ve ulusal azınlıklara eşit 

muamelede bulunma düzenlemesi vardı. Buna göre, Milletler Cemiyeti, yeni 

devletlerden, bağımsız veya özerk devletler olarak tanınmaları için, yargı 

yetkilerinde bulunan ırk azınlıklarına ve ulusal azınlıklara, tıpkı halkın çoğunluğunu 

oluşturan ırktan ve ulustanmış gibi, hem hukuk önünde hem de uygulamada, 

tamamen aynı muamelede bulunmalarını ve güvenliklerini sağlamayı garanti 

etmelerini isteyebilecektir47. 

Önerilen hükmün altı çizilmesi gereken noktaları şunlardır: 

1. Azınlıklara tanınacak olan eşit muamele görme ve güvenlik hakkı, hukuki 

düzenlemeye konu olacak ve bu düzenlemenin hayata geçirilmesi de sağlanacaktır. 

2. Koruma sadece ırksal ve ulusal azınlıklara sağlanmaktadır. Bir önceki 

dönemin “dini azınlıklar”ı koruma düşüncesinin izleri bu hükümde yoktur. Yine bu 

iki kavramdan bugün sadece “ulusal azınlıklar” kavramı kullanılmaya devam 

etmektedir. İleride değinilecek olan “ırksal azınlık” terimi de MC sistemi sonrası 

yaşam alanı bulamamıştır. Miller’a göre, dini ve kültürel hakların eşit tanınacağı 

aşikardır; fakat Miller, tüm ırksal azınlıkların kendi dillerini resmi kayıtlarda 

kullanmalarının imkansız olduğunu söyler. Bir kaç azınlık grubunu içeren küçük 

devletlerdeki yerel yönetimlerde bile bunun imkansızlığına vurgu yapmıştır48. 

3. ABD Başkanı Woodrow Wilson’un hedefi kesinlikle MC üyesi devletlere 

yargı yetkileri içindeki azınlıkları koruma yükümlülüğü getirmek değildir. Hüküm, 

gayet bilinçli olarak kaleme alındığı üzere, sadece yeni kurulan devletleri azınlıkları 

koruma yükümlülüğü altına sokmaktadır. Miller, yeni devletlerin yanısıra 

Bulgaristan gibi bazı eski devletlere de aynı zorunluluğun getirilebileceğini 

belirtmektedir. Fakat, eski devletlerden neden bazılarına bunun şart koşulup 

diğerlerinin hesaba katılmadığı ya da eski devletler arasında hangi kritere göre ayrım 

                                                 
47 Miller, a.g.e., C. 1, s. 40; Metin için ayrıca bkz.: Miller, a.e., C. 2, s. 91 ve Macartney, a.e., s. 218. 
48 Bkz.: Miller, a.e., C. 2, s. 91. 
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yapılacağından bahsetmez49. Çünkü, müttefikler, MC Ana Sözleşmesi’ne tüm üyeleri 

bağlayan azınlıkları koruyucu hükümler koymayı hiç düşünmemişlerdir. Onların 

istediği belli devletlerle azınlıkları koruyucu anlaşmalar yapmak ya da barış 

antlaşmalarına azınlıklara dair hükümler yerleştirmekti. Bunu daha sonra, MC’ne üye 

olmak isteyen ülkelerin azınlıkların korunmasına dair beyanda bulunma zorunluluğu 

izledi. 

4. Yeni devletlerin azınlıkları koruma yükümlülüğü, tanınmalarının ön şartı 

olarak düzenlenmiştir. Bu haliyle hükmün kabulü dayatılmaktadır. 

İngiliz ve ABD delegasyonunun birlikte hazırladıkları 20 Ocak 1919 tarihli 

“ikinci Paris tasarısı” (üçüncü Wilson tasarısı) da ek bir anlaşma içeriyordu. Bu 

metinde azınlıkların korunması yeni devletlerin tanınma ve MC’ye üyelik şartı olarak 

düzenlenmişti50 (ek anlaşmalar m. 6). Ek bir paragrafla yine aynı amaca yönelik 

“dini vecibelerin yerine getirilmesine karışmama ya da  yerine getirilmesini 

engellememe”, bir başka ifade ile “dini hoşgörü”, şartı getirildi (ek anlaşmalar m. 7). 

ABD Başkanı Woodrow Wilson’un 3 Şubat 1919 tarihli üçüncü ve “son Paris 

tasarısı” (dördüncü Wilson tasarısı) da azınlıklara yönelik birinci tasarıdaki hükmü 

barındırıyordu51 (ek anlaşmalar  m. 6). Bir önceki tasarının dini vecibelere 

karışmama maddesi de aynen korunmuştu. Fransa ve İtalya tarafından hazırlanan 

diğer taslaklarda ise azınlıklara yönelik hiçbir hüküm yoktu. 

Komisyon’un 7 Şubat 1919’da yapılan beşinci oturumunda Japonya’nın 

önerdiği “eşitlik” maddesi tartışıldı52. Bu maddeye göre, ulusların eşitliği MC’nin 

temel ilkesi olacak ve Ana Sözleşme’ye taraf devletler topraklarında bulunan 

yabancılara ırksal ve ulusal kökenlerine dayalı ayrımcılık yapmama, eşit ve adil 

davranma yükümlülüğü eklenmiştir. 

Komisyon’un 13 Şubat 1919’da yapılan onuncu oturumunda ise azınlık 

maddesi yerine Ana Sözleşmeye 21. madde olarak din özgürlüğü maddesi konulması 

                                                 
49 Athanasia Spiliopoulou-Åkermark, Justifications of Minority Protection in International Law, 
Uppsala, Iustus Förlag, 1997, s. 103. 
50 Metin için bkz.: Miller, a.g.e., C. 2, s. 98-105. 
51 Metin için bkz.: A.e., C. 2, s. 145-154. 
52 Metin için bkz. Miller, a.e., C. 1, s. 179-184; Macartney, a.g.e., s. 220. 
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tartışılmıştır53. Anlaşma sağlanamaması üzerine bundan da vazgeçilmiş ve konu 

tekrar gündeme gelmemiştir. 

Bir çok devletin ortak çalışması olan Mart-Nisan 1919 tasarısında ise ne din 

özgürlüğünden ne de azınlıklardan bahsediliyordu. Sonuçta kabul edilen metin, tüm 

üyeleri kapsayan genel bir metin oldu ve azınlıklara dair herhangi bir hüküm 

içermiyordu. 

Azınlıklara dair düzenleme için geriye tek bir yol kalmıştı: Müttefikler 1 Mayıs 

1919 tarihinde “Yeni Devletler Komitesi” adıyla bir organ oluşturdular. Resmi 

olmayan adıyla “Yeni Devletler ve Azınlıkların Korunması Komitesi”. Komitede 

temsil edilen ülkeler ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya idi. Komitenin amacı 

Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin (müttefikler) savaştan mağlup çıkan 

(Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Osmanlı), savaş sonrası topraklarını genişleten 

(Romanya, Yunanistan) ve savaştan sonra kurulan devletlerle (Çekoslovakya, Sırp-

Hırvat-Sloven devleti, Polonya) yeni sınırları göz önüne alarak yapacağı 

antlaşmaların taslaklarını hazırlamaktı54. Galip devletler azınlık sorununa işin 

başından beri anılan ülkelerin sorumluluk alacağı konu olarak baktıklarından herkese 

uygulayamayacakları bir düzenlemeyi Ana Sözleşme’ye koymaları imkansızdı55. Ne 

var ki, 31 Mayıs 1919’da yapılan ilk toplantıda anılan devletler kendilerine 

dayatılacak hükümleri ancak MC’ne üye diğer devletler de benzer yükümlülük altına 

girerlerse kabul edebileceklerini belirttiler. Aksi halde bunun devlet olmanın gereği 

olan egemenliklerinden taviz verme ve diğer devletlerin içişlerine karışması olarak 

algılayacaklarını belirttiler. Paris Barış Konferansı Başkanı M. Clemenceau, Polonya 

Azınlıklar Antlaşması’nın nihai metniyle birlikte Polonya hükümetine gönderdiği 24 

Haziran 1919 tarihli mektubunda özetle azınlık antlaşmalarının bir ilk olmadığı, 

Avrupa kamu hukukunda uzun süreden beri yerleşik bir durumu ifade ettiği ve buna 

göre eğer yeni bir devlet ortaya çıkmış ya da mevcut bir devlet sınırlarını kayda 

değer ölçüde genişletmişse, bu yeni durumun büyük güçler tarafından resmen 

                                                 
53 Bkz.: Miller, a.e., C. 1, s. 243-271. 
54 Jacob Robinson v.d., Were the Minorities Treaties a Failure, New York, Antin Press, 1943, s. 19-
20; Baskın Oran, Türkiye’de Azınlıklar: Kavramlar, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, 
İstanbul, Tesev yay., 2004, s. 49-50. 
55 Azcarate, a.g.e., s. 92. 
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tanınması için uluslararası bir antlaşma yapılması gerektiğini belirtmiştir56. Burada 

vurgu yapılan kamu hukuku geleneği, yukarıda ele alınan MC öncesi dönemdeki dini 

savaşlar sonrası iki ya da çok taraflı antlaşmalarla dini azınlıkların korunması 

geleneğidir. Gelenek, 1878 yılında toplanan Berlin Konferansı’nda kural haline 

getirilmişti. Böylelikle büyük güçler azınlıkların garantörü konumuna gelmiş 

oluyorlardı. Rosting’in isabetle belirttiği gibi, oysa şimdi durum daha farklı idi. 

Öncelikle, garantörlük büyük güçlerden, daha objektif bir mekanizmaya, Milletler 

Cemiyeti’ne bırakılıyordu. İkinci olarak da garantörlük siyasi  alandan hukuki alana, 

Uluslararası Daimi Adalet Divanı’na, geçmişti57. 

Akla şu soru da gelebilir: “ulusların kendi kaderini tayin” ilkesi, Wilson ilkeleri 

içinde yer almış olmasına rağmen ulusal azınlıklar için neden aynı ilke gündeme hiç 

gelmedi? Kanımca azınlıklar koruma sisteminde söz konusu olan bir devletten 

ayrılarak bağımsız bir devlet kurma ya da bir başka devlet ile bütünleşme 

anlamındaki dışsal kendi kaderini tayin değildir. Ayrılma hakkı vermeyen içsel kendi 

kaderini tayin ise azınlıkların yönetime etkin katılımı, seçimler ve kimi zaman da 

özerklik yoluyla düzenlenmeye çalışılmıştır58. Kunz’a göre, batılılar Avrupanın o 

dönemdeki ulusal azınlık sorununu kendi kaderini tayin ilkesi ile çözemeyeceklerini 

anlamışlardı; bu nedenle, azınlık koruma sistemi dışsal kendi kaderini tayinin yerine 

düzenlenmiştir59.    

 

 

 

 

 

                                                 
56 “Letter addressed to M. Paderewski by the President of the Conference transmitting to him the 
Treaty to be signed by Poland under Article 93 of the Treaty of Peace with Germany”, Metin için 
bkz.: Temperley, a.g.e., s. 432-437. Ayrıca bkz.: Gross, a.g.e., s. 28; Azcarate, a.e., s. 165-166.  
57 Rosting, a.g.e., s. 646, dp. 23 ve s. 647. 
58 Azınlıkların içsel ve/veya dışsal kendi kaderini tayin hakkı olup olmadığı konusu ileride dördüncü 
bölümde ele alınmıştır. 
59 Josef L. Kunz, “The Future of the International Law for the Protection of National Minorities”, 
AJIL, C. 39, Y. 1945, s. 91; Josef L. Kunz, “The Present Status of the International Law for the 
Protection of Minorities”, AJIL, C. 48, Y. 1954, s. 282. Aynı yönde bkz.: Lee C. Buchheit, 
Secession: The Legitimacy of Self-Determination, Michigan, Yale University Press, 1978, s. 58, 64, 
66-67. 
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C. MC Döneminin Azınlıklara Dair Belgeleri 

1. Paris Barış Konferansı Sonrası İmzalanan  

    Azınlık Antlaşmaları 

1. Polonya Azınlıklar Antlaşması: 28 Haziran 1919 tarihinde Versailles 

Antlaşması ile aynı anda Versailles’da imzalandı. Azınlık antlaşmalarının ilki olduğu 

için diğerlerine kaynaklık eden hükümler içermektedir. Bu nedenle “model 

antlaşma” olarak nitelendirilebilir60. 

2. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’nın Çekoslovakya ile 10 Eylül 

1919’da imzaladığı antlaşma (kısaca, Çeks. ant.)61. 

3. Müttefik Güçlerle Sırp-Hırvat-Sloven devleti arasında 10 Eylül 1919’da 

imzalanan antlaşma (SHS ant.)62. 

4. Müttefik Güçlerin Romanya ile 9 Aralık 1919’da Paris’de imzaladığı 

antlaşma (Rom. ant.)63. 

5. Müttefik Güçlerin Yunanistan ile 10 Ağustos 1920’de Sèvres’de imzaladığı 

antlaşma64 (Yunan Sevri). 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Antlaşma’nın metni için şu kaynaklara bakılabilir: [İngilizce ve Fransızca metin birlikte] Manley O. 
Hudson, International Legislation, C. 1, Y. 1919-1921, Oceana Publications, New York, s. 283-298; 
Temperley, a.g.e., s. 437-446; Robinson, a.g.e., s. 313-317; Thornberry, International Law and the 
Rights of Minorities, s. 399-403; Macartney, a.g.e., s. 502-506. 
61 Antlaşma’nın metni için bkz.: Hudson, a.e., C. 1, s. 298-312; AJIL, C. 14, Y. 1920, New York, 
Published for the American Society of International Law by Oxford University Press, (Supplement 
Section of Official Documents), s. 311-323; Temperley, a.e., s. 461-470.  
62 Antlaşma’nın metni için bkz.: Hudson, a.e., C. 1, s. 312-323; AJIL, C. 14, Y. 1920, (Supplement 
Section of Official Documents), s. 333-343; Temperley, a.e., s. 446-454. 
63 Antlaşma’nın metni için bkz.: AJIL, C. 14, Y. 1920, (Supplement Section of Official Documents), 
s. 324-332; Temperley, a.e., s. 454-460. 
64 Antlaşma’nın metni için bkz.: AJIL, C. 15, Y. 1921, (Supplement Section of Official Documents), 
s. 161-169. 
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2. Azınlıklara Dair Hükümler İçeren Barış Antlaşmaları 

Bu antlaşmalar, Birinci Dünya Savaşı’nın mağlup devletleri ile yapıldığı için 

azınlıklara dair tek bir antlaşmadan ziyade, bu konuyu da içeren genel barış 

(teslimiyet) antlaşması yapılması tercih edilmiştir. 

1. Saint-Germain Antlaşması: müttefik güçlerle Avusturya arasında 10 Eylül 

1919 tarihinde imzalandı65. Antlaşmanın 62. ve 69. maddeleri arasında (beşinci 

bölüm) azınlıklar konusu düzenlenmiştir. 

2. Neuilly Antlaşması: müttefik güçlere ek olarak onların ortağı devletler 

sıfatıyla Belçika, Çin, Küba, Yunanistan, Hicaz, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırp-

Hırvat-Sloven devleti, Siam ve Çekoslovakya ile Bulgaristan arasında 27 Kasım 

1919’da imzalandı66. Azınlıklara ilişkin düzenleme, Antlaşmanın altıncı bölümünde, 

54-60. maddeler arasında, yer almaktadır. 

3. Trianon Antlaşması: müttefik güçlere ek olarak onların ortağı devletler  

sıfatıyla Belçika, Çin, Küba, Yunanistan, Nikaraguay, Panama, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven devleti, Siam ve Çekoslovakya ile Macaristan arasında 

4 Haziran 1920’de imzalandı67. Azınlıklar konusu, Antlaşmanın altıncı bölümünde, 

54-60. maddeler arasında, düzenlenmiştir. 

4. Sèvres Antlaşması (Sèvres O): müttefik güçlere ek olarak onların ortağı 

devletler sıfatıyla Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven devleti ve Çekoslovakya ile Osmanlı Devleti arasında 

10 Ağustos 1920’de imzalandı68. Antlaşma’yı imzacılardan sadece Yunanistan 

onayladı. Diğer imzacılar onaylamadığı için yürürlüğe girmedi. Antlaşma’nın 

                                                 
65 Antlaşma’nın metni için bkz.: AJIL, C. 14, Y. 1920, (Supplement Section of Official Documents), 
s. 1-183; Temperley a.e., s. 173-302; “Treaty of Peace with Austria”, ATS, 1920, No. 3 (electronic), 
Australasian Legal Information Institute, (Çevrimiçi) www.austlii.edu.au, 2 Mart 2004. 
66 Antlaşma’nın metni için bkz.: AJIL, C. 14, Y. 1920, (Supplement Section of Official Documents), 
s. 185-309; Temperley a.g.e., s. 305-358. 
67 Antlaşma’nın metni için bkz.: AJIL, C. 15, Y. 1921, New York, Published for the American 
Society of International Law by Oxford University Press, (Supplement Section of Official 
Documents), s. 1-151; Temperley, a.e., s. 173-304. 
68 Antlaşma’nın metni için bkz.: AJIL, C. 15, Y. 1921, (Supplement Section of Official Documents), 
s. 179-295; Türkçe metin için bkz.: Seha L. Meray, Osman Olcay, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışması, Sevr Andlaşması, İlgili Belgeler), Ankara, AÜSBF yay., 
No. 409, 1977. 

 28

http://www.austlii.edu.au/


dördüncü bölümü, 140 ile 151. maddeler arası, “Azınlıkların Korunması” başlığını 

taşımaktadır. 

Gerek Antlaşma metni için atıf yapılan kaynakta, gerekse uluslararası hukuk 

doktrininde, Sèvres’in Türkiye ile imzalandığı yazılmaktadır. Kanımca, doğrusu 

Osmanlı Devleti ile imzalandığıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Antlaşma’nın imzalandığı 

tarihte hem iç hukuk açısından hem de uluslararası hukuk açısından henüz hukuken 

doğmamıştır. Lozan’a giden heyet TBMM hükümeti vasfını taşımaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti ile imzalanan, yeni devletin temsilcilerinin tüm hazırlık sürecinde yer 

aldığı antlaşma, Lozan Antlaşmasıdır. Eğer batılı yazarların “Türkiye” kavramıyla 

kasdettikleri ta 16.yy’dan beri batı literatüründe kullanılan anlamıyla Türkiye ise, 

kanımca bu terimi hukuk alanında kullanmak yanlıştır. 

5. Lozan Antlaşması: İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya 

ve Sırp-Hırvat-Sloven devleti ile  Türkiye arasında 24 Temmuz 1923’te Lozan’da 

imzalandı69. Antlaşmanın 3. Bölümünün (37-45. maddeler arası) başlığı 

“Azınlıkların Korunması”dır. 

Diğer azınlık ve barış antlaşmalarının ve de Sèvres’in oluşturulduğu dönemde 

Milletler Cemiyeti Sekreteryası’nda görev alan Rosting’e göre, Türkiye diğer azınlık 

antlaşmalarında yer alan hükümlere benzer hükümleri kabule sıcak bakmış ama 

Sèvres’in azınlık hükümlerini kabul edilebilir bulmamıştır. Bu nedenle, Sèvres’de 

yer alan farklı azınlık hükümlerine itiraz edip Lozan’ı kabul ettirmiştir70. Lozan, 

Birinci Dünya Savaşı’nı son verdiğine inanılan antlaşmaları (Sèvres O.) ilk bozan 

antlaşma olmuştur. Kuşkusuz, Türkiye’yi Lozan görüşmelerinde sert müzakereci 

tavır takınmaya iten şey kazanılan Kurtuluş Savaşı’dır71. 

 

 

 
                                                 
69 Antlaşma’nın Türkçe metni için bkz.: (Çevrimiçi)  
http://www.mfa.gov.tr/grupe/ed/eda/edaa/default.htm, 15 Mart 2004; İngilizce ve Fransızca metin için 
bkz.: League of Nations Treaty Series, C. 28, 1924, No. 1, 2, 3 & 4, League of Nations Official 
Journal, s. 11-113. 
70 Rosting, a.g.e., s. 648, dp. 32. 
71 Bülent Tanör, Kurtuluş-Kuruluş, 4. Baskı, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 2002, s. 127, 130-131; 
Oran, Türkiye’de Azınlıklar…, s. 50; Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 74. Bir yazar bunu Türkiye’nin 
başarılı direnci olarak nitelemektedir. Bkz.: Macartney, a.g.e., s. 255. 
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3. Galip Devletlerle İmzalanan Antlaşmalara Ek Olarak  

    Milletler Cemiyeti Döneminin Diğer Azınlık Belgeleri 

1. Polonya ile Özgür Danzig Şehri72 arasında 9 Kasım 1920 tarihinde 

imzalanan Paris Sözleşmesi. Ana konusu azınlıklar olmamakla birlikte Sözleşme’nin 

dördüncü kısmı Danzig’deki Polonyalı azınlıkların korunması konusuna ayrılmıştır. 

Bu Sözleşmeyle Danzing de, Polonya Azınlıklar Antlaşması’nda öngörülen şekliyle 

yükümlülük altına girmiştir.  

2. Baltık denizinde bulunan Åland Adaları’nda yaşayan İsveçce konuşan 

azınlığın haklarını düzenleyen Milletler Cemiyeti Konseyi kararı. Finlandiya, 6 

Aralık 1917’de bağımsızlığını ilan edince, Åland Adaları’nda yaşayan İsveçce 

konuşan grup eski ülkeleri İsveç’e katılmak isterler. Finlandiya da adaları kaybetmek 

istemez ve Ålandlılara özerklik önerir. Adalılar bunu kabul etmeyince, konu 

Milletler Cemiyeti’ne sunulur ve Konsey adaların Finlandiya’ya ait ve fakat özerk 

statüde olmasına, bu özerklik düzenlemesi ile İsveçcenin, İsveçce konuşan azınlığın 

kültürünün ve yerel geleneklerinin korunmasına ve adanın silahsızlandırılmasına dair 

bir anlaşma yapılması gerektiğine karar verir. Konsey kararına karardan üç gün sonra 

Finlandiya yazılı bir Beyan ile karşılık verir. Bu beyanda şu düzenlemeler vardır: 

İsveçce eğitim, adalarda ikamet  etmeyenlere mülk satılmasının sınırlandırılması ve 

mali özerklik. Finlandiya beyanın yedinci maddesinde Konsey’i ve Uluslararası 

Daimi Adalet Divanı’nı Beyan’ın uygulanmasının gözetimiyle yetkilendirmiştir. Bu 

Beyan, Konsey kararına eklenir73. 

                                                 
72 Polonya’nın bugünkü liman şehri Dansk o dönemde Milletler Cemiyeti şemsiyesi altında bağımsız 
ama geri planda Almanya tarafından yönetilen bir bölge idi. Adı geçen anlaşma ile Danzig’e verilen 
hukuki statü hukukçular arasında tartışma konusu olmuştur. Kimileri “Özerk Danzig Şehri”nin 
varlığını savunurken, diğerleri “yarı egemen”, “ülke içi egemen” veya “egemen olmayan devlet” 
nitelemelerinde bulunmuşlardır. Tartışmalar için bkz.: J.H.W. Verzijl, International Law in 
Historical Perspective, C. 2: International Persons, Leiden, A.W. Sijthoff, Publications of the 
Institute for International Law of the University of Utrecht, 1969, s. 517-544. 
73 Cemiyet Konseyi Kararının İngilizce metni için bkz.: “The Resolution of the Council of the League 
of Nations on the Åland Islands, 24 June 1921”, Autonomy and Demilitarisation in International 
Law: The Åland Islands in a Changing Europe, Ed. Lauri Hannikainen, Frank Horn, The Hague, 
Kluwer Law International, 1997, s. 297-299; “Folkförbundsrådets beslut av den 24 Juni 1921”, 
Ålands Lagsamling 2004, Mariehamn, Ålandstryckeriet, 2004, s. 750. Finlandiya’nın beyanı için 
bkz.: “Ålandsöverenslammelsen av den 27 Juni 1921”, a.e., s. 751. 
Resmi tarihçe için bkz.: “Finlandiya’nın Çerçeve Sözleşme’nin Uygulanmasına Dair İkinci Raporu”, 
(ACFC/SR/II/(2004) 012 E), 10.12.2004, s. 23.  
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3. Milletler Cemiyeti Genel Kurulu, 15 Aralık 1920’de kabul ettiği kararla yeni 

ülkelerin (Arnavutluk, Baltık (Estonya, Letonya, Litvanya) ve Kafkas ülkelerinin 

(Azerbeycan, Ermenistan, Gürcistan) ve de Ukrayna’nın Cemiyet’e üyeliği için 

azınlık antlaşmalarında belirlenen hükümleri kabul etmeleri ve bu hükümleri nasıl 

hayata geçireceklerini Konsey’e bildirmeleri gerektiğini karara bağlar. Bunun 

üzerine, Arnavutluk temsilcisi 2 Ekim 1921 tarihinde azınlık antlaşmalarında 

öngörülenlere benzer hükümler içeren bir  Bildiri imzalar74. Bunu daha sonra 

sırasıyla Litvanya’nın (12 Mayıs 1922)75, Letonya’nın (7 Temmuz 1923), 

Estonya’nın (17 Eylül 1923) ve Irak’ın (30 Mayıs 1932) beyanları izler76. 

4. Almanya ve Polonya arasında Yukarı Silezya Bölgesi’nde bulunan 

azınlıkların korunması için 15 Mayıs 1922’de Cenevre’de imzalanan Sözleşme 

(Cenevre Sözleşmesi)77: 606 maddelik uzun bir metne ve ayrıntılı düzenlemelere 

sahip olan Sözleşme (Versailles Antlaşması bile 440 maddeden oluşuyordu) ile 

azınlıklara uluslararası ve bölgesel olmak üzere iki başvuru yolu tanınmıştır. 

Sözleşme’nin 147. maddesine göre azınlığa mensup herkes Sözleşme’de tanınan 

azınlık haklarına dair Milletler Cemiyeti’ne başvuru hakkına sahiptir (uluslararası 

başvuru). Bölgesel garanti kapsamında ise Sözleşme’nin 148. maddesi ile her iki 

bölgede de (Silezya’nın Alman ve Polonya bölgeleri) “Azınlıklar Ofisi” kurulmuştur. 

                                                                                                                                          
Doktrinde bir çok yazar, İsveç ile Finlandiya arasında Åland’ın özerkliğini düzenleyen 1921 tarihli bir 
anlaşmanın varlığından ve Milletler Cemiyeti’nin de bunu onayladığından bahsetmektedir. Bu 
dönemde bir uluslararası anlaşma yapılmıştır ama konusu Åland’ın özerkliği değil, Konsey kararı 
doğrultusunda, Åland Adaları’nın silahsızlandırılmasıdır. Bkz.: “Convention Relative a la Non-
Fortification et a la Neutralisation des Iles d’Åland, October 1921”, Hannikainen/Horn, a.e., s. 299-
308; Hudson, a.g.e., C. 1, s. 744-751. Bu Anlaşma’nın tarafları ise Almanya, Danimarka, İzlanda, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Hindistan, İtalya, Letonya, Polanya ve İsveç’dir. 
Finlandiya’nın Konsey kararına konu  beyanı, İsveç ile Finlandiya heyetlerinin üzerinde anlaşmaya 
vardıkları bir metindir. Ancak her iki devlet tarafından da imzalanmış bir anlaşma değildir. Beyan’ın 
konusu Finlandiya tarafından Ålandlılara verilen garantilerdir. Bkz.: “The Agreement Between the 
Negotiators of Finland and Sweden on the Guarantees for the Autonomy and Swedish Character of the 
Åland Islands on 27 June 1921 at the League of Nations; Annexed to the Council’s Resolution of 24 
June 1921”, Hannikainen/Horn, a.e., s. 298-299. 
74 Metin için bkz.: Hudson, a.g.e., C. 1, s. 733-738. 
75 Metin için bkz.: Hudson, a.e., C. 1, s. 868-873. 
76 Macartney, a.g.e., s. 265-267; Rosting, a.g.e., s. 650-652. 
77 Sözleşme’nin İngilizce metni için bkz.: Julius Stone, Regional Guarantees of Minority Rights: A 
Study of Minorities Procedure in Upper Silesia, New York, The Macmillan Company, 1933, s. 
213-261, Fransızca orijinal metin için bkz.: Georges Kaeckenbeeck, The International Experiment 
of Upper Silesia: A Study in the working of the Upper Silesian Settlement, 1922-1937, London, 
Oxford University Press, 1942, s. 567-822; Sözleşme’nin oluşum süreci için bkz.: Kaeckenbeeck, a.e., 
s. 3-22. Sözleşme’ye konu Yukarı Silezya Bölgesi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tamamen 
Polonya’ya bağlanmıştır. 
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149. maddeye göre, azınlıklar, üst makamdan emir alan bir idari organ tarafından 

Sözleşme’de yer alan azınlık haklarının uygulanması ve yorumlanmasına dair işlemi 

Azınlıklar Ofisi’nin incelemesine sunabilir. Azınlıklar Ofisi’ne idari organa yapılan 

başvurudan sonra şikayette bulunulabilecektir (Sözleşme m. 150/a, günümüz 

anlamında iç hukuk yollarının tüketilmesi süreci). Eğer Azınlıklar Ofisi başvuran 

azınlık mensubu kişi ya da kişileri tatmin edici bir sonuca varamazsa konuyu Karma 

Komisyon’a havale edecektir. Karma Komisyon Sözleşme’nin 560. maddesi 

gereğince iki Alman, iki Polonyalı üyenin yanında, yabancı ve tarafsız bir başkandan 

oluşur78. Başkan diğer üyelere görüşünü sorar ve görüşünü Azınlıklar Ofisi’ne ve 

ilgili idari organa sunar (Sözleşme m. 153). Eğer azınlık mensubu kişi ya da grup, 

idari organın bu aşamadan sonra alacağı önlemle tatmin olmazsa konuyu Milletler 

Cemiyeti Konseyi’ne götürebilir. Sözleşmenin 157. maddesine göre, konunun 

hükümet tarafından Konsey’e iletilmesi hazırlıklarını Azınlıklar Ofisi yapar. Bundan 

sonraki süreç Milletler Cemiyeti sistemi içinde azınlıklar tarafından yapılan 

başvuruların ele alınma usulüne göre görüşülecektir79. 

5. Memel’de bulunan azınlıkların korunmasına dair 8 Mayıs 1924 tarihli Paris 

Sözleşmesi80: Müttefikler ile Litvanya arasında imzalanan Sözleşme’nin ikinci 

maddesine göre, Memel Litvanya’nın egemenliği altında yasal, yargısal, idari ve mali 

özerkliğe sahip olacaktır. Yine bu kapsamda Almanya’dan Litvanya’ya geçen Memel 

bölgesindeki mülkler de Memel yönetimine bırakılacaktır (m. 5). Madde 11’de 

ayrıca, Litvanya’nın yukarıda anılan azınlıklar bildirisinin, Memel’de yaşayan 

azınlıkları da kapsayacağı düzenlenmiştir. 

Ele alınan antlaşmaların uygulamaya konulması için de birçok ülke aralarında 

ikili antlaşmalar hazırlamışlardır. Örnek olarak, Çekoslovakya ve Avusturya arasında 
                                                 
78 Aynı Sözleşme ile üyelerinden biri Alman, diğeri Polonyalı, başkanı da bağımsız olan bir de Karma 
Hakem Mahkemesi kurulmuştur. Mahkeme’nin görevi, Sözleşme’den kaynaklanan kişiler arası özel 
hukuk sorunlarını çözüme kavuşturmak ve Sözleşme’nin yorumlanmasına dair her iki devletin idari ve 
yargısal organlarından kendisine yapılan başvuruları incelemektir. Kaeckenbeeck, a.e., s. 27-29 v.d. 
[Yazar, 1922-1937 yılları arasında bu Mahkeme’nin başkanlığını yapmış bir hukukçudur.] 
79 Bkz.: aş. “Cemiyet Garantisi” başlığı. 1922-1932 tarihleri arasında Sözleşme kapsamında MC’ne 
doğrudan yapılan başvuru sayısı 56’dır. Bunların 39’u Alman azınlık tarafından, 17’si Polonyalı 
azınlık tarafından yapılmıştır. Aynı dönemde, bölgesel garanti yolu denendikten sonra Milletler 
Cemiyeti’ne giden başvuru sayısı 12’dir. Bunlardan sadece biri, Yukarı Silezya’nın Almanya 
bölgesinden gitmiştir; diğerleri Yukarı Silezya’nın Polonya bölgesinden Alman azınlıkça yapılan 
başvurulardır. İstatistikler için bkz.: Stone, Regional Guarantees of Minority Rights, s. 295-299. 
80 Metin için bkz.: Hudson, a.g.e., C. II (1922-1924), s. 1265-1283. 
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ilki 7 Haziran 1920’de Brunn’da ve diğeri 23 Ağustos 1920’de Carlsbad’da 

imzalanan, ilki antlaşma diğeri ona ek anlaşma şeklindeki belgeler. Çekoslovakya ile 

Polonya da buna benzer bir metne 29 Kasım 1920’de imza koymuşlardır. Bu 

belgelerin üzerinde yoğunlaştığı konular vatandaşlık ve eğitim konularıdır. Buna 

göre, azınlık dilinin kullanımı resmi dairelerle iletişimi kapsamaktadır ama azınlık 

dilinde eğitimin gözetimi merkezi yönetimin sorumluluğu altına bırakılmıştır. 

Azınlık okulları çoğunluğun devam ettiği okullarla hukuken ve yönetim yönünden 

aynı statüde olacaktır. Ayrıca azınlık sorunlarının çözüme bağlanacağı bir Karma 

Komisyon kurulmuştur81. 

Bu bağlamda Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan üç sözleşmeden 

sözedilebilir. Bunlardan ilki, 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da imzalanan ve zorunlu 

nüfus değişimini düzenleyen Sözleşme’dir82. Sözleşme’ye göre, Türkiye’de oturan 

Türk vatandaşı ortodoks Rumlar, Yunanistan’da yaşayan Müslümanlarla değişime 

tabi tutulacaktır. 

Diğer Sözleşme, 1 Aralık 1926 tarihinde Atina’da imzalanan ve Lozan 

Antlaşması’na ek 9 nolu Bildiri (“Yunanistandaki Müslümanlara ait Mülkler 

Hakkında Bildiri”) üzerine çıkan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için yapılan 

17 maddelik Atina Sözleşmesi’dir83. 

Üçüncüsü ise, göçmenlerin taşınır ve taşınmaz mallarının düzenlenmesine dair 

Sözleşme’dir84. Bu Sözleşme’ye göre, göç eden Müslümanların Yunanistan’da 

bıraktıkları malların tam mülkiyeti Yunan hükümetine, göçen Rumların Türkiye’de 

bıraktıkları malların mülkiyeti de Türk hükümetine geçecektir. Bu Sözleşme’nin 10. 

maddesi ile Türkiye, İstanbul’a geldikleri tarih ve doğdukları yere bakılmaksızın, 

                                                 
81 Rosting, a.g.e., s. 649-650; Macartney, a.g.e., s. 268-269. 
82 Metin için bkz.: Kılıç, a.g.e., s. 21-26; (Çevrimiçi) 
http://www.mfa.gov.tr/grupe/ed/eda/edaa/Lozan6.htm, 20 Kasım 2004. 
83 Lozan Antlaşması’na ek 9 nolu Bildiri’nin metni için bkz.: Kılıç, a.e., s. 30-31. Bu Bildiri’ye 
açıklama getiren Sözleşme için bkz.: a.e., s. 35-41. 
84 “Değişime Tabi Olanlar Hakkında Lozan Antlaşması ile Atina Sözleşmesi ile Atina Sözleşmesi’nin 
Uygulanmasından Doğan Sorunların Kesin Suretle Halli Hakkında Sözleşme”. Metin için bkz.: Kılıç, 
a.e., s. 44-55; Onay kanunu: “Mübadelei ahali hakkındaki 30 Kan. s. 1923 Lozan mukavelenamesile 1 
Kan. Ev. 1926 tarihli Atina ililafnamesinin tatbikından mütevellit mesailin halline dair 10 Haziran 
1930 tarihli mukavelename ve bunu musaddık kanun”, 17 Haziran 1930, Sicili Kavanini, Kavanin-
Muahedat-Mukavelat, C. 6, 14 Teş. s. 1929 – 17 Haziran 1930, İstanbul, Cihan Matbaası, 1931, s. 
720-728. 

 33

http://www.mfa.gov.tr/grupe/ed/eda/edaa/Lozan6.htm


İstanbul’da oturan mübadeleden muaf tutulmuş Türk vatandaşı tüm Ortodoks 

Rumlara “etabli” (orada oturan, yerleşik kişi) sıfatını tanıyordu. Aynı şekilde, 

Yunanistan da batı Trakya’da yaşayan ve geldikleri tarih ve doğdukları yere 

bakılmaksızın Yunan vatandaşı bütün Müslümanlara “etabli” sıfatını tanımıştır. 

Yine, Türkiye ile Bulgaristan arasında yapılan 18 Ekim 1925 tarihli Türk-

Bulgar Dostluk Antlaşması’na Ek Protokol’ün A maddesinin birinci paragrafına 

göre, Bulgaristan, azınlıkların korunmasına ilişkin olarak, 1919 Neuilly 

Antlaşması’nda yazılı hükümlerin tümünden Bulgaristan’da oturan Müslüman 

azınlığı, Türkiye de Lozan Antlaşması’nda yazılı hükümlerin tümünden Türkiye’de 

oturan Bulgar azınlığı yararlandıracaktır. Bu Antlaşma kapsamında, Bulgar azınlık, 

anadili Bulgarca olan Hristiyan Türk vatandaşlarıdır. Yine ayrıca aynı maddenin 

ikinci paragrafına göre, Neuilly ve Lozan’ı imzalayan devletlerde azınlıkların sahip 

olduğu hakların tümünü Türkiye ve Bulgaristan, karşılıklı olarak, belirtilen azınlık 

gruplarına tanıyacaklardır85.  

 

D. MC Döneminin Azınlıklara Dair Belgelerinde Ana Model:  

     Polonya Azınlıklar Antlaşması  

Birinci ve ikinci grupta yer alan galip devletlerle imzalanan antlaşmaları, ana 

model kabul edilen Polonya Azınlıklar Antlaşması üzerinden inceleyelim; 

Antlaşma beş farklı grup için hak düzenlemektedir. Bunlar; Polonya’da oturan 

herkes; Polonya vatandaşları; ırk, din ve dil azınlıkları; başka bir dil konuşan 

Polonya vatandaşları ve Yahudiler. 

Polonya’da oturan herkes m. 2’ye göre, doğum, milliyet, ırk, dil ve din ayrımı 

olmaksızın yaşam ve özgürlük hakkına ve kamu düzeniyle veya kamu ahlakıyla 

çelişmedikçe özel ve kamusal olarak inancının, mezhebinin ve dininin gereğini 

serbestçe yerine getirebilme hakkına sahiptir. (Aynı madde Saint-Germain m. 63, 

Trianon m. 55, Neuilly m. 50, Sèvres O m. 141, Lozan m. 38, Yunan Sevri m. 2, 

Çeks. ant. m. 2, Rom. ant. m. 2, SHS ant. m. 2). Ülkede oturan herkese neden bir 

                                                 
85 Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, s. 141-142, dp. 68; Antlaşma’nın metni için bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.mfa.gov.tr/grupe/ef/default.htm, 13 Kasım 2004. 
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azınlık anlaşmasında hak getirildiği sorusu cevapsız kalmıştır. Sistemin içinde yer 

alan hukukçular bile gerekçe konusunda sadece tahmin yürütebilmişlerdir. Bunlardan 

bir yoruma göre, ülkede oturan herkese hak tanıyarak azınlık yükümlülükleri altına 

giren ülkedeki herkes koruma altına alınıyor, azınlık yükümlülüğü altına girmeyen 

ülkenin sakinleri koruma dışı bırakılıyordu86. Ancak eklemek gerek ki, Cemiyet 

Garantisi ülkede oturan herkese tanınan hakları kapsamamaktadır. 

Lozan’ın 38. maddesine denk düşen bu düzenlemeye 39. maddenin ikinci 

fıkrasında ek olarak din ayrımı gözetilmeksizin yasa önünde eşitlik hükmü 

eklenmiştir.  

Polonya vatandaşları m. 7/1’e göre, ırk, dil veya din farkı gözetilmeksizin 

medeni ve siyasal hakları kullanmada yasa önünde eşittir. Din, inanç ve mezhep farkı 

Polonya vatandaşlarının medeni ve siyasal haklarını kullanmada, örneğin kamu 

hizmetine girme, kamuda çalışma ve yükseltilme veya mesleğin icrası ve özel 

işletme kurma bakımından farklılık yaratmayacaktır (m. 7/2). Tüm Polonya 

vatandaşlarının özel işlerinde, ticari hayatta, dini hayatta, basında ve her türlü 

yayında veya kamusal toplantılarda istedikleri dili kullanma hakkı vardır (m. 7/3). 

Lehce dilinden başkaca bir dili konuşan Polonya vatandaşlarına mahkemeler önünde 

yazılı ya da sözlü olarak dillerini kullanabilmeleri için gerekli imkanların sağlanması 

zorunluluğu getirilmiştir (m. 7/3, Saint-Germain m. 66, Trianon m. 58/1, 2, 3, 4, 

Neuilly m. 53, Sèvres O m. 145, Yunan Sevri m. 7/1, 3, 4, 5, Çeks. m. 7, Rom. ant. 

m. 8, SHS ant. m. 7). Yasa önünde eşitlik kuralı, uygulamada en çok merkezi 

Avrupada yapılan tarım reformu sonrasında, toprak sahibi ve toprak üzerinde 

çalışanların farklı ırktan olması durumunda, azınlıkta kalanların diğerinden şikayeti 

yönünde kullanılmıştır. Azcarate’ye göre, bu başvurular, sadece azınlık sorunlarına 

değinmiyor, ekonomik, sosyal ve bazen de salt tarımsal konulara ilişkin şikayetler 

içeriyordu87. 

Irk, din ve dil azınlıkları m. 8’e göre, gerek hukuk önünde gerekse uygulamada 

diğer Polonya vatandaşları ile aynı muameleyi görme ve güvenliğe sahip olma 

                                                 
86 Azcarate, a.g.e., s. 59. Lozan’da yer alan benzer hüküm nedeniyle Oran, Lozan Antlaşması’nı bir 
insan hakları belgesi olarak nitelendirmiştir. Bu görüşe gelen yoğun itirazlara cevaben yazarın 
gerekçeleri için bkz.: Oran, Türkiye’de Azınlıklar..., s. 58-60.  
87 Azcarate, a.g.e., s. 61-66, 64. 
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hakkına sahiptir. Bu kapsamda özellikle, giderlerini ödeyerek vakıf, dini ve sosyal 

kurumlar, okul ve diğer eğitim amaçlı kurumlar kurma, yönetme ve bu kurumları 

kontrol etme, buralarda kendi dillerini kullanma ve dinlerinin gereğini serbestçe 

yerine getirme hakkına sahiptirler (Saint-Germain m. 67, Trianon m. 58/5, Neuilly 

m. 54, Sèvres O m. 147, Yunan Sevri m. 8, Çeks. m. 8, Rom. ant. m. 9. SHS ant. m. 

8). 

Başka bir dil konuşan Polonya vatandaşlarına, diğer azınlıklara ek olarak, 

önemli oranda yaşadıkları bölgelerdeki ilk okullarda, ana dillerinde öğretim 

yapabilmeleri için yeterli imkanlardan yararlanma hakkı tanınmıştır. Bununla 

birlikte, bu imkan Polonya hükümetinin bu okullarda Lehceyi zorunlu ders olarak 

koymasına engel değildir (m. 9/1). Önemli oranda yaşadıkları yerlerde kendilerine 

eğitim, din işleri veya yardım amacıyla (vakıf) devlet ya da belediye bütçesinden 

veya diğer bir bütçeden hakkaniyete uygun bir pay sağlanacaktır (m. 9/2). 9. 

maddenin 3. fıkrasına göre, m. 9/1 ve 9/2’de düzenlenen haklar sadece, 1 Ağustos 

1914 tarihinde Alman toprağı olan ama Antlaşma’nın yapılış zamanında Polonya’ya 

ait olmuş bulunan bölgedeki Almanca konuşan Polonya vatandaşları için geçerlidir88 

(Saint-Germain m. 68, Trianon m. 59, Neuilly m. 55, Sèvres O m. 148, Yunan Sevri 

m. 9, Çeks. m. 989, Rom. ant. m. 10. SHS ant. m. 9). 

Yahudiler, m. 11’e göre, kutsal cumartesi (Şabat) gününü ihlal edecek herhangi 

bir iş yapmaya zorlanamazlar; cumartesileri hukuk mahkemelerinde bulunmayı veya 

herhangi bir hukuki işlem yapmayı reddetmeleri aleyhlerine olmayacaktır. Bu 

hükmün istisnası şudur; diğer tüm Polonya vatandaşları gibi Yahudiler de askerlik 

hizmeti, ulusal savunma ve kamu düzeninin korunması gibi yükümlülüklerden 

cumartesileri muaf değildirler. Bununla birlikte, 11. maddenin ikinci fıkrası ile 

Polonya, yerel ya da genel seçimlerin cumartesi günü yapılması ya da yine aynı gün 

seçimler veya başka bir neden için kayıt tutulmasını zorunlu koşmaktan kaçınma 

niyetini belirtmiştir. Antlaşma’nın 10. maddesi ile Yahudilerin başka bir dil konuşan 

                                                 
88 Benzer hüküm Yunan Sevri’nin dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrasında vardır. Buna göre, 
düzenlenen haklar, sadece Yunanistan’a 1 Ocak 1913 tarihinden sonra geçen topraklarda 
uygulanabilecektir. 
89 Diğer antlaşmalardan farklı olarak Çekoslovakya ile yapılan Antlaşma’nın dokuzuncu maddesinde 
ilk okul terimi geçmemekte, hakkın genel olarak kamu eğitim sisteminde kullanılmasından 
bahsedilmektedir. İlgili madde için bkz.: Hudson, a.g.e., C. I, s. 303-304. 
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Polonya vatandaşlarına getirilen haklardan yararlanacakları ayrıca hüküm altına 

alınmıştır (Benzer hüküm Yunan Sevri m. 10’da vardır. Sèvres O m. 150’de ise 

Yahudilere ek olarak Hristiyan azınlıklar için de benzer düzenleme yer almıştır). 

Romanya ile yapılan Antlaşma’nın yedinci maddesi de, ülkede yaşayan 

Yahudilerin eğer başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip değillerse, kayıtsız koşulsuz 

Romanya vatandaşlığına alınacaklarını belirtmiştir. 

Farklı gruplara getirilen farklı hakların paylaşım noktaları da vardır. Şöyle ki; 

Polonya vatandaşları; ırk, din ve dil azınlıkları; başka bir dil konuşan Polonya 

vatandaşları ve Yahudiler, Polonya’da oturanlar sınıfına girdiği müddetçe yukarıda 

madde 2’de yer alan hakkın korunması altındadırlar. Yine bu gruplar, Polonya 

vatandaşı oldukları müddetçe yukarıda madde 7’de düzenlenen haklara da sahiptirler. 

Yahudiler, m. 8’de yer alan ırk, din ve dil azınlıklarına tanınan haklardan da 

yararlanabileceklerdir. 

Antlaşma’nın birinci maddesine göre, sadece Polonya’da oturan herkes, 

Polonya vatandaşları ve ırk, din ve dil azınlıkları için getirilen düzenlemeler (m. 2, 6, 

7, 8) iç hukukun üzerindedir. (Aynı hüküm Saint-Germain m. 62, Trianon m. 54, 

Neuilly m. 49, Sèvres O m. 140, 149/1, 2, Yunan Sevri m. 1, Lozan m. 37, Çeks. m. 

1, Rom. ant. m. 1 ve SHS ant. m. 1’de de yer almıştır.) Yine, Cemiyet (siyasal ve 

hukuki) garantisi sadece ırk, din ve dil azınlıkları için geçerlidir. Bu iki istisnanın 

sonucu olarak; örneğin, Yahudilere m. 11’de getirilen haklar üst hukuk normu 

değildir ama Cemiyet garantisi altındadır. 

Bunlar dışında, Polonya Azınlıklar Antlaşması’nın 3, 4, 5 ve 6. maddeleri 

Polonya vatandaşlığına dair hükümler içermektedir (Saint-Germain m. 64, 65, 66, 

Trianon m. 61-66, Çeks. m. 3, 4, 5, 6, Rom. ant m. 3, 4, 5, 6, SHS ant. m. 3, 4, 5, 6). 

Bu hükümlerle Polonya, Antlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte, ipso facto, herhangi 

bir işleme tabi olmaksızın Polonya toprağı kabul edilen yerlerde oturan (yerleşik 

kişiler/sakin) Alman, Avusturyalı, Macar ve Rus vatandaşlarının Polonya vatandaşı 

olduğunu kabul eder (m. 3). 
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18 yaşını aşanların başkaca bir vatandaşlık seçme hakları da olacaktır. Bu 

seçim sonrası, takip eden 12 ay içinde taşınır mülkleriyle vatandaşı oldukları devlete 

taşınacaklardır (m. 3). 

Polonya ayrıca ebeveynlerin Antlaşma yürürlüğe girdiği sırada orada yerleşik 

değilse de doğum sırasında o bölgede oturan Alman, Avusturyalı, Macar ve Rus 

vatandaşlarının da herhangi bir işleme tabi olmaksızın, ipso facto, Polonya vatandaşı 

olacaklarını kabul etmiştir. Bu kişilere Antlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren iki yıl içinde Polonya vatandaşlığını terk etme hakkı tanınmıştır (m. 4). 

Polonya toprağında doğan ve başkaca bir ülkenin vatandaşı olmayan kişiler de, 

ipso facto, Polonya vatandaşı olacaklardır (m. 6). 

Polonya, Antlaşma’nın beşinci maddesi ile de, müttefiklerin Almanya, 

Avusturya, Macaristan ve Rusya ile yaptıkları veya yapacakları barış antlaşmalarında 

kişilere tanınan Polonya vatandaşlığını seçme hakkının kullanılmasını engellememe 

sözveriminde bulunmuştur. 

Polonya Azınlıklar Antlaşması’nın burada incelenen hükümleri uzun 

tartışmalardan sonra Barış Konferansı’nda müttefiklerin üzerinde anlaşmaya 

vardıkları hükümlerdir. Oysa Amerika’nın sunduğu ilk antlaşma metninde, yukarıda 

anılan hakların nüfusun %1’ini oluşturan her azınlığa kamu fonları kullanılarak 

sağlanması düzenlenmişti90.  

 

E. Diğer Antlaşmalardaki Model Antlaşmaya Ek Düzenlemeler 

Ana model Polonya Azınlıklar Antlaşması’nda yer alan hükümlerden, 

Yahudilere dair düzenlemeler hariç, diğer tümü diğer antlaşmalarda da hemen hemen 

aynı cümlelerle tekrarlanmıştır. Bununla birlikte, model antlaşmadaki hükümlere ek 

olarak bazı antlaşmalarda taraf ülkenin farklı konumundan kaynaklanan farklı 

hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümler, özerklik düzenlemeleri ve Müslümanların 

konumuna dair hükümler içermektedir. Yine Sèvres O.’nın getirdiği farklı 

düzenlemeleri de burada anmak gerekir. 

                                                 
90 Bu ilk metin için bkz.: Macartney, a.g.e., s. 221-222. 
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1. Özerklik 

Romanya ile yapılan Antlaşma’da Transilvanya’da yaşayan Szekler ve 

Saksonlara, Romanya devletinin kontrolü altında olmak üzere, dini konularda (din 

eğitimi dahil) özerklik verilmiştir (m. 11).  

Yunanistan ile yapılan Antlaşma’da da benzer şekilde Pindus’daki Ulahlara 

dini konularda yerel özerklik tanınmıştır (Yunan Sevri m. 12). Yunanistan ayrıca 

Berlin Antlaşması’nın 62. maddesi gereği Athos dağında yaşayan Yunanlı olmayan 

toplulukların geleneksel haklarını ve özgürlüklerini tanımayı üstlenmiştir (Yunan 

Sevri m. 13). Hüküm geleneksel haklardan bahsettiği için, azınlık haklarından çok, 

üstü kapalı şekilde yerel halkların haklarını düzenliyor gözükmektedir. 

Yunanistan, Antlaşma’nın 15. maddesi ile de Edirne Bölgesi’nde yaşayan 

farklı ırksal grupların temsil edileceği belediye konseyi kurmayı kabul etmiştir.  

Çekoslovakya ile yapılan Antlaşma’nın 10. maddesi ile güney Karpat’daki 

Ruthenya Bölgesi’ne (bugünkü Romanya’nın Karpat bölgesi) Çekoslovakya 

devletinin bütünlüğünü bozmayacak şekilde en geniş anlamıyla kendi kendini 

yönetim hakkı verilecektir. 

Ruthenya Bölgesi’nin kendine özgü bir yasama organı olacak ve bu organ 

dilsel, dinsel (din eğitimi dahil) ve yerel yönetime dair konularda ve Çekoslovakya 

yasalarının öngördüğü diğer konularda yasama yetkisine sahip olacaktır. Bölge’nin 

yöneticisi Çekoslavak devlet başkanı tarafından atanacak ama Ruthenya Meclisi’ne 

karşı sorumlu olacaktır (m. 11). Bölge’de çalışacak diğer kamu görevlileri de 

mümkün olduğu ölçüde yerel halk arasından seçilecektir (m. 12). Ruthenya 

Bölgesi’nin ulusal mecliste temsil hakkı da vardır. Ancak Bölge’nin temsilcileri 

kendi yetki alanlarına giren konularda ulusal meclisteki oylamalara 

katılamayacaklardır (m. 13). 

Sèvres O.’nın 149. maddesine göre de hükümet tüm ırksal azınlıkların dini 

konulardaki (eğitim dahil) özerkliğini kabul etmiştir. Osmanlı idaresi tarafından 
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kendilerine tanınan dini ve yargısal ayrıcalıklarla çelişen her türlü yasal düzenleme 

hükümsüz sayılacaktır.    

Farklı bir özerklik düzenlemesi de Lozan Antlaşması’nın 42. maddesinde 

Müslüman olmayan azınlıklara aile hukukuna dair işlerde tanınan hukuki özerkliktir. 

42. maddenin birinci ve ikinci fıkrasına göre91, 

 

“Türk Hükümeti, Müslüman olmayan azınlıkların aile hukuklarıyla kişisel durumları 

konusunda, bu sorunları, söz konusu azınlıkların gelenek ve görenekleri uyarınca çözümlenmesine 

elverecek bütün önlemleri almayı kabul eder. 

Bu önlemler, Türk Hükümetleriyle ilgili azınlıklardan her birinin eşit sayıda temsilcilerinden 

kurulu özel Komisyonlarca kararlaştırılacaktır. Anlaşmazlık çıkarsa, Türk Hükümetiyle Milletler 

Cemiyeti Konseyi, Avrupalı hukukçular arasından birlikte seçecekleri bir üst-hakem atayacaklardır”. 

 

Bu düzenlemenin amacı, Antlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye’de 

yürürlükte bulunan şeriat hukukunun aile ve kişiler hukukuna dair hükümlerinin 

Müslüman olmayan azınlıklara uygulanmasının önüne geçmektir92. Laik reformlar 

ve özellikle de İsviçre Medeni Kanunu’nun iktibasının gündeme gelmesi üzerine 

Yahudi, Ermeni ve Rum cemaatleri 42. maddedeki haklarından feraget ettiklerini 

bildirmişlerdir93. Bu nedenle 42. maddenin anılan fıkraları uygulama dışı kalmıştır.  

 

2. Müslümanların Konumu 

Arnavutluk, Yunanistan ve Sırp-Hırvat-Sloven devletinde yaşayan Müslüman 

varlığı (camiler, mezarlıklar, vakıflar) ek hükümlerle koruma altına alınmıştır. 

Edirne’de yaşayan Müslümanlara ise idari organlara katılma hakkı tanınmıştır 

(Yunan Sevri m. 14, 15). 

                                                 
91 Metin için bkz.: (Çevrimiçi) http://www.mfa.gov.tr/grupe/ed/eda/edaa/default.htm, 15 Mart 2004. 
92 Yuda Reyna, Ester Moreno Zonana, Son Yasal Düzenlemelere Göre Cemaat Vakıfları, İstanbul, 
Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın, 2003, s. 61; Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de 
Benimsenmesi: Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Resepsiyon Süreci (1839-1939), 
Ankara, Türk Tarih Kurumu Yay., 1996, s. 182. 
93 Tanör, Kurtuluş-Kuruluş, s. 124; Bozkurt, a.e.; Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 97. Feragat metinleri 
için bkz.: Reyna/Zonana, a.e., s. 62-67. 
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Sırp-Hırvat-Sloven devleti ile yapılan Antlaşma’nın 10. maddesine göre, 

Müslümanların aile hukuku ve kişi halleri Müslüman örf ve adetlerine göre 

belirlenecektir. Reis’ül Ulema’nın seçiminde kolaylık sağlanacak, camiler ve 

mezarlıklar başta olmak üzere Müslüman varlıkları koruma altına alınacaktır. 

Müslüman vakıfları tanınacak ve faaliyetleri için tam bir güvenlik sağlanacaktır. 

Yeni vakıflar kurulmasına da engel olunmayacaktır (Yunan Sevri m. 14). 

Yukarıda anılan Yunan Sevri’nin 15. maddesinde, Müslümanların yönetime 

dair konularda Edirne Belediye Meclisi’ne katılımı öngörülmüştür. Yine aynı 

maddeye göre, bölgedeki Müslüman varlığına ait binalar dokunulmaz statüde olacak 

ve kamu yararı nedeniyle dahi bu statüden vazgeçilemeyecektir. 

 

3. Sèvres-Osmanlı 

Osmanlı’nın teslimiyet antlaşması olan  Sèvres’de yer alan bazı hükümlere 

diğer hiç bir antlaşmada rastlamak mümkün gözükmemektedir. Lord Curzon, 20 

Mart 1920 tarihinde Lordlar Kamarası’nda yaptığı konuşmada Sèvres O’nın 

farklılığının nedenlerini anlatmıştır. Curzon’a göre, bu Antlaşma’da öncelikle diğer 

antlaşmalardaki tüm garantiler sıralanmış, Anadolu’da yaşayan azınlıklar için ek 

maddeler düzenlenmiş, İslam hukuku çerçevesinde azınlıklara tanınan ayrıcalıklar 

yeniden ele alınmış, şartların gerektirdiği yeni garantiler eklenmiştir94. İşte bu 

çerçevede hazırlanan Antlaşma’nın 142. maddesine göre, Osmanlı hükümeti, savaş 

sırasında gerçekleşen katliamların (kastedilen Ermeni olaylarıdır) acısını sarmak 

babından 1 Kasım 1914’ten itibaren kaybolan, kaçırılan, alıkonan ya da tutulan 

insanların bulunması ve kurtarılması için her türlü imkanı seferber edecektir. 

Hükümet ayrıca, MC Konseyi tarafından mağdur ve mağdur yakınlarından 

gelecek şikayetleri değerlendirmek ve karara bağlamak için kurulacak karma 

komisyonların çalışmasını ve kararlarının yerine getirilmesini sağlamayı üstlenmiştir.  

Irk azınlıklarına mensup kişilerin karşılıklı ve gönüllü göçünü Müttefik Güçler 

uygun görürse hükümet de bu hükümleri tanıyacağını garanti eder (m. 143/1). 

                                                 
94 Macartney, a.g.e., s. 255. 
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Yine, 143. maddeye göre, hükümet, Yunanistan ile Bulgaristan arasında 

imzalanan, 27 Kasım 1919 tarihli, karşılıklı göçe dair Antlaşma’nın 16. maddesinde 

yer alan haklardan yararlanmaktan feragat etmiştir. Altı ay içinde Yunanistan ile 

karşılıklı göçe dair özel bir antlaşma yapılacaktır. Bu antlaşmanın yapılamaması 

durumunda MC Konseyi’ne başvurulacak ve antlaşmanın hükümlerini Konsey 

belirleyecektir. 

144. maddeye göre, hükümet, 1915 tarihli Emval-i Metruke (Terkedilmiş 

Mülkler) yasasının haksız ve hem geçmişe hem de geleceğe yönelik olarak bütünüyle 

geçersiz olduğunu kabul eder. (Bir uluslararası belgede iç hukukun geçersizliğini bu 

kadar açık ilan eden başkaca bir hükme rastlamak zor olsa gerektir.) 

Hükümet, ayrıca, 1 Ocak 1914 tarihinden sonra katliam korkusuyla evlerini 

terk eden yabancı kökenli tebaanın evlerine dönmesi ve yeniden işlerine başlamaları 

için mümkün olan her türlü kolaylığı sağlamayı üstlenmiştir. Bu kişilere ya da 

cemaatlerine ait taşınır ve taşınmazlardan yeniden ele geçirilenler, her ne durumda 

olursa olsunlar, derhal eski sahiplerine -her türlü kısıtlamadan ve vergiden muaf 

tutularak ve ayrıca o malları ellerinde bulunduranlara da hiçbir tazminat ödenmeden- 

geri verilecektir. 

MC Konseyi tarafından kurulacak tahkim komisyonları, Konsey nerede 

kurulmasını uygun görürse orada kurulabilecek, bu komisyonlarda hükümeti 

temsilen bir üye mağdur cemaati temsil eden bir üye ve başkan olacaktır. Başkanı 

Konsey atayacaktır.  

Bu tahkim komisyonları, katliamlara karışan kişiler hakkında karar verebilecek 

ve 1 Ocak 1914 sonrası ölen ya da kaybolan kişilerin mülkleri hakkında tasarruf 

yetkisine sahip olacaktır. Yine, 1 Ocak 1914 tarihinden itibaren taşınmazlar üzerinde 

yapılan bütün işlemleri geçersiz sayabilecek; malları ellerinde bulunduranlara 

tazminat ise hükümet tarafından ödenecektir. Eğer taşınmazın mevcut maliki o 

taşınmaz için belli bir ücret ödemiş ise Komisyon soruna adilane bir çözüm 

getirecektir. Hükümet, yine, Komisyon’un kararlarını, ki bunlar nihai kararlardır, 

yerine getirmekle yükümlüdür. 
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Osmanlı hükümeti, ayrıca, her türlü yapım ve onarım işi için işgücü de 

sağlayacaktır. 

Yine, Sèvres O’da “Azınlıkların Korunması” başlıklı dördüncü bölümün 146. 

maddesi yabancı üniversitelerden alınan diplomaların geçerliliğinin tanınacağı ve 

ülke sınırları içinde iş yaşamına girişte geçerli belgeler olarak kabul edileceğini 

hüküm altına almıştır. Bu hüküm herkese yönelik olmakla birlikte, kanımca, asıl 

amacı ülke sınırları içinde yaşayan Müttefik Güçler vatandaşlarını korumaya 

yöneliktir. Zira 146. maddenin ikinci fıkrası bu durumu vurgulama gereği duymuştur. 

 

F. MC Azınlık Belgelerinin Koruma Sistemi: Cemiyet Garantisi 

1. Genel Olarak 

Belgelerde düzenlenen azınlık haklarının gözetimi “garanti maddesi” ile 

Milletler Cemiyeti’ne verilmiştir. Buna “Cemiyet Garantisi” denir. Polonya 

Azınlıklar Antlaşması’nın 12. maddesine göre, “Polonya, bu kesimin bundan önceki 

maddelerindeki hükümlerin, ırk, din, dil azınlıklarıyla ilgili olduğu ölçüde, 

uluslararası nitelikte yükümlülükler olduğunu ve Milletler Cemiyeti'nin garantisi 

altına konulduğunu kabul eder. Bu hükümler, Milletler Cemiyeti Genel Kurulu’nun 

çoğunluğunca uygun bulunmadıkça, değiştirilemeyecektir”. (Saint-Germain m. 69, 

Trianon m. 60, Neuilly m. 57, Yunan Sevri m. 16, Çeks. ant. m. 14, Rom. ant. m. 12, 

SHS ant. m. 12. Sèvres O’da ise farklı bir düzenleme vardır. 151. maddeye göre, 

Başlıca Müttefik Güçler, Konsey’e danışarak azınlıklara dair hükümleri garanti altına 

almak için gerekli önlemlerin neler olacağına karar vereceklerdir. Osmanlı tarafı da 

yine 151. maddenin ikinci cümlesi ile bu konuda alınacak her türlü kararı kabul 

edeceğini bildirmiştir.) Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Lozan Antlaşması’nda, 

diğer antlaşmalarda yer alan ırk, din, dil azınlıklarının yerini “Müslüman olmayan 

azınlıklar” aldığı için, Lozan’ın 44. maddesi ile sadece “Müslüman olmayan Türk 

vatandaşları”na tanınan haklar Cemiyet garantisi altına konulmuştur95. 

                                                 
95 Bunun anlamı şudur: Lozan’ın azınlık hakları bölümünde diğer gruplara (Türkçeden başka bir dil 
konuşan Türk vatandaşları, tüm Türk vatandaşları ve Türkiye’de oturan herkes) tanınan haklar 
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Burada ilginç olan nokta, Cemiyet’in kendi ürünü olmayan antlaşmalarla belli 

konuda yetkilendirilmiş olmasıdır. MC bu görevi kabul etmeyip kendini bundan 

bağışık dahi tutabilirdi. Buna hukuken hiçbir engel yoktu. Bu nedenle, Konsey, her 

antlaşma ile ilgili yeni bir karar alarak ilgili antlaşmanın garanti maddesine işlerlik 

kazandırmış ve kendini görevli kılmıştır96. 

MC içinde, siyasi ve hukuki olmak üzere iki tür garanti düzenlemesinden söz 

edilebilir. Cemiyet’in sağladığı birinci siyasi garanti şudur: Konsey’in çoğunluğu 

tarafından onaylanmadıkça azınlıklara dair hükümler değiştirilemez. İkinci siyasi 

garanti ise; belirtilen azınlıklara dair hükümlerin ihlali tehlikesinin ortaya çıkması ya 

da ihlali halinde Cemiyet üyesi herhangi bir devletin tek başına ya da azınlıklardan 

Sekreterlik’e gelen bir başvuru üzerine konuyu Konsey’e götürebilme yetkisidir.  

Hukuki garantiye gelince; bunlardan birincisine göre, ırk, din, dil azınlıklarının 

haklarını düzenleyen hükümler imzacı devlet tarafından temel hukuk kuralı kabul 

edilecek ve iç hukukun üzerinde yer alacaktır (“ulusal hukuki garanti”). İkinci 

hukuki garantiye göre, azınlık hükümlerinin yorumuna ya da uygulanmasına dair 

ortaya çıkacak herhangi bir anlaşmazlık Cemiyet Ana Sözleşmesi’nin 14. maddesi 

gereği uluslararası karakterde kabul edilecek ve Uluslararası Daimi Adalet Divanı’na 

götürülebilecektir97 (“uluslararası yargısal garanti”). Divan’ın kararı kesindir. 

Bu durumda, Milletler Cemiyeti içinde azınlık başvurularının nasıl bir süreci 

takip edeceği konusuna gelmiş bulunuyoruz. 

 

2.  Başvuru Sistemi 

Azınlık anlaşmalarının gözetimi için iki başvuru yöntemi vardır. Bunlardan 

ilkinde Milletler Cemiyeti Konseyi üyesi herhangi bir devletin anlaşma hükümlerini 

çiğneyen devlete karşı Konsey’e başvurarak önlem alınmasını istemesidir. Konsey 

üyesi devletten gelen başvurular ilgili devlete sunulmadan doğrudan diğer Konsey 

üyelerine ve Azınlıklar Komitesi’ne iletilir. Adı geçen Azınlıklar Komitesi, daimi 

                                                                                                                                          
Cemiyet garantisi dışındadır. Bkz.: Oran, Türkiye’de Azınlıklar, s. 57. Doktrinde bu düzenleme, 
Türkiye’nin kopardığı en büyük taviz olarak değerlendirilmektedir, bkz.: Macartney, a.g.e., s. 257. 
96 Azcarate, a.g.e., s. 95. 
97 Doktrinde Oppenheim birinci hukuki garantiyi “anayasal garanti”, diğerlerini de “uluslararası 
garanti” olarak nitelendirmiştir, bkz.: Oppenheim, a.g.e., s. 583-584.  
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değil ad hoc bir organ niteliğindedir. Her başvuru üzerine yenisi kurulup sürecin 

sonunda dağılmaktadır. Bu şekliyle daha çok Konsey’in görevlendirdiği kişiler 

grubudur98. Her başvuru için yeniden kurulduğundan aynı anda birden fazla 

komitenin varlığı da mümkündür. 

Milletler Cemiyeti Genel Kurulu 26 Eylül 1923 tarihli kararıyla, Cemiyet’e üye 

olup da Konsey’de yer almayan devletlerin, ilgili devletin görüşleri ile birlikte, 

başvuruların, kendilerine iletilmesini Sekreterlik’ten talep edebileceklerdir. Konsey, 

başvuruya ya kendisi bir çözüm bulur ya da konuyu Ana Sözleşme’nin 14. maddesi 

gereği uluslararası anlaşmazlık kabul ederek UDAD’na havale eder99. 

İkinci başvuru yönteminde, azınlıklar doğrudan Genel Sekreter’e başvurarak 

anlaşma hükümlerinin uygulanmasını istemektedirler. Genel Sekreter, azınlıklardan 

bir başvuru aldığında başvuru Sekreterlik’te, Azınlıklar Bölümü’nde, incelenir. 

Konsey, 22 Ekim 1920 tarihli kararıyla kendisine yapılan azınlık başvurularını 

“dilekçe hakkı”nın kullanılması olarak nitelendirmiştir. Aynı kararda, Konsey üyesi 

devletlerin başvuru hakkı, sadece bir hak değil, aynı zamanda da yükümlülük olarak 

belirlenmiştir. Konsey, bundan bir yıl sonra, 27 Haziran 1921 tarihli kararı ile, 

başvuru sürecinin nasıl işleyeceğini belirlemiştir. Eğer başvuru, anlaşmalarda 

düzenlenen azınlık haklarına dair bir anlaşmazlık içeriyorsa konu ilgili devlete iletilir 

ve görüşü istenir. İlgili devletin üç hafta içinde cevap verme hakkı vardır. Sessiz 

kalması ya da cevap vermeyeceğini bildirmesi durumunda dosya diğer Cemiyet üyesi 

devletlere iletilir. Aleyhine başvuru yapılan devletin bu üç hafta içinde görüş 

bildireceğini iletmesi üzerine kendisine iki aylık bir süre verilmektedir. Sonra da 

dosya ilgili devletin cevabıyla birlikte tüm üye ülkelere ve de Konsey başkanına 

iletilir. Eğer başvuru çok istisnai ve acil bir durumu içeriyorsa tıpkı Konsey üyesi 

devletlerden gelen başvurular gibi ilgili devlete iletilmeden incelemeye alınır100. 

                                                 
98 Julius Stone, International Guarantees of Minority Rights, London, Oxford University Press, 
1932, s. 89-91; Julius Stone, “Procedure Under the Minorities Treaties”, AJIL, C. 26, Y. 1932, s. 510; 
Macartney, a.g.e., s. 325. 
99 Joseph S. Roucek, “Procedure in Minorities Complaints”, AJIL, C. 23, Y. 1929, s. 539; Stone, 
International Guarantees of Minority Rights, s. 35, 82. 
100 Kararların tam metni için bkz.: Stone, International Guarantees of Minority Rights, s. 273-276. 
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Konsey’in 25 Ekim 1920 tarihli kararıyla başkan ve belirlediği iki Konsey 

üyesi (Üçler Komitesi101) başvuruyu, Sekreterya’nın Azınlıklar Bölümü ile birlikte, 

ilgili devletin cevabını da göz önüne alarak inceler. Eğer başvuruda anlaşmalarda 

belirli hükümlerin ihlali tehlikesi ya da ihlali varsa konuyu Konsey’e götürürler. 

Konsey etkili olabilecek uygun tüm önlemleri alır. Eğer ilgili devlet ve Konsey üyesi 

herhangi bir devlet arasında hukuki bir görüş farklılığı belirirse bu farklılık Ana 

Sözleşme’nin 14. maddesi gereği uluslararası anlaşmazlık kabul edilir ve konu 

UDAD’na götürülür102. 

Ancak, Genel Sekreter’in, kendisine yöneltilen dilekçelerin ilgili hükümete 

iletilmeye değer olup olmadığına karar verirken hangi ölçütleri kullanacağı sorunu 

ortaya çıkınca, bu sefer de Konsey 5 Eylül 1923 tarihli kararıyla, kabul edilebilirlik 

incelemesi sırasında gözetilecek ölçütleri belirlemiştir103. Buna göre başvuru, a) 

anlaşmalar kapsamında azınlık haklarının korunmasına dair bir konuyu içeriyor 

olmalı, b) ilgili devlet ile azınlık arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirici formda 

olmamalı, c) anonim olmamalı, d) şiddet içeren bir dille yazılmış olmamalı, e) 

halihazırda yapılan bir başvurunun içeriğinden farklı bilgi ya da olguları içeriyor 

olmalıdır. 

Başvuru sistemi ile ilgili altı çizilmesi gerekli üç nokta vardır; 

Bir, eğer Konsey üyesi herhangi bir devlet azınlıklardan gelen başvuruya ilgi 

göstermezse sistem işleyememektedir. Başvurunun sonuca gittiği yolda üye 

devletlerin ilgisi hayati rol oynamaktadır. Bu nedenle günümüz anlamında sonuç 

alana kadar işleyen bir bireysel başvurudan çok, devletlerin tekelinde bir başvuru 

sisteminden bahsetmek yerinde olur.  

                                                 
101 “Üçler Komitesi”, Konsey’in 13 Haziran 1929 tarihli kararı ile birlikte olağandışı durumlarda 
“Beşler Komitesi” olarak toplanmaya başlamıştır. Konsey başkanı iki yerine dört üyeyi komite üyesi 
olarak belirlemektedir. Kararların tam metni için bkz.: Stone, International Guarantees of Minority 
Rights, s. 275, 279-280; Ayrıca bkz.: Türk, “Protection of Minorities in Europe”, s. 157. 
102 Rosting, a.g.e., s. 655; Roucek, a.g.e., s. 541; Azcarate, a.g.e., s. 103; Stone, International 
Guarantees of Minority Rights, s. 35. 
103 Kararın tam metni için bkz.: Stone, International Guarantees of Minority Rights, s. 276-278. 
Karardan alıntılar için bkz.: Rosting, a.e., s. 655; Roucek, a.e., s. 541; Azcarate, a.e., s. 103, 314; 
Stone, International Guarantees of Minority Rights, s. 50; Stone, “Procedure Under the Minorities 
Treaties”, s. 506. 
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İki, eğer başvuru azınlık grubundan gelmişse grup başvurusunu ilettikten 

sonraki süreçte devre dışıdır. Başvurunun kabul edilebilir bulunması üzerine Konsey, 

başvurucuya başvurunun kabul edildiğini bildirmemekte, sadece ilgili devlete 

(şikayet edilen devlet) başvurarak görüşünü almakta, ilgili devletin görüşü üzerine 

azınlık grubuna tekrar dönüp yorumları sorulmamakta, grup sonraki süreç hakkında 

da bilgilendirilmemektedir. Başvuru kabul edilebilir bulunmuşsa ilgili devletin buna 

itiraz hakkı vardır; ama bu hak eğer başvuru kabul edilebilir bulunmamışsa 

başvurucuya tanınmamıştır. Yoğun tartışmalardan sonra, ancak 13 Haziran 1929 

tarihinde Konsey, azınlıklardan gelen başvuru kabul edilebilir bulunmazsa bunun 

başvurucuya, gerekirse kabul edilebilirlik şartlarını içeren Konsey kararı ile birlikte, 

iletileceğini karara bağlamıştır104, o kadar. Bu da azınlıkların Konsey içinde hukuki 

kişiliğe sahip olmadığını, sahip oldukları dilekçe hakkının da bilgi vermenin ötesinde 

bir anlam taşımadığını gösterir. Bunun bir avantajı ise şudur: azınlıklardan gelen 

başvuru salt bilgi iletimi olarak algılandığı için başvuruda bulunabilecekler 

sınırlandırılmamıştır. Başvuru, başvurucunun ilgili ülkede yaşıyor olup olmadığına 

bakılmaksızın azınlık grubuna mensup herhangi bir kişiden gelebileceği gibi, ulusal 

ya da uluslararası bir azınlık örgütünden de gelebilir. Hatta, azınlık grubuna mensup 

ya da konu ile doğrudan ilgisi olmayan kişi ya da gruplar da herhangi bir azınlık 

sorunu hakkında Konsey’e başvurabilir. Çünkü bu başvuru bir bilgi sunmadır, 

hukuki bir süreç olmadığı için de bilgi sunan taraf süreçte yer alıp iddiasını 

ispatlamak zorunda değildir; ancak talep üzerine, ek bilgi sunabilir105. İşte bu 

başvuru sistemi yukarıda anılan Cenevre Sözleşmesi kapsamında Yukarı 

Silezya’daki azınlıklara tanınan başvuru hakkından farklıdır. 

Üçüncü ve son noktaya gelince, Konsey’e başvuran ya da herhangi bir başvuru 

üzerine görüş beyan eden devlet de sürecin içine dahil edilmemektedir. Bu, aleyhine 

başvuru yapılan devlet ile Konsey Başkanı tarafından kurulan Komite arasında 

işleyen gizli bir süreçtir. İlgili Komite isterse ilgili ülkeye ziyarette bulunabilir. Bu 

                                                 
104 Konsey’e bu öneri 7 Mart 1929 tarihli kararı ile kurduğu Komite tarafından iletilmiştir. Anılan 
Komite’nin raporunun tam metni için bkz.: Azcarate, a.e., “Report of the League of Nations in 
Relation to Protection of Minorities Prepared by a Committee Constituted by the Council of the 
League in Its Resolution of March 7, 1929”, s. 161-209. 
105 Stone, International Guarantees of Minority Rights, s. 37-43; Macartney, a.g.e., s. 313, 332-
333. 
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nedenle de Cemiyet Garantisi’ne “kolektif garanti” denmektedir: genel olarak 

Cemiyet, özelde de onun idari organı olan Konsey, anlaşmalardaki azınlık haklarının 

gözetiminden sorumludur106. 

Azınlık Komitelerince yapılan incelemenin sonucu, eğer ilgili devlet rıza 

gösterirse, Cemiyet’in Resmi Yayın Organı’nda yayınlanır. 1929 tarihli kararıyla 

Konsey, Azınlık  Komiteleri’nin yıllık çalışmalarının resmi yayın organında 

yayınlanmasını öngörmüştür. Konsey’in 1929-1933 arası yıllık çalışması aşağıdaki 

tabloda görülebilir107. 

 

 1929-1930 1930-1931 1931-1932 1932-1933 

Başvuru sayısı        57      204      101      57 

Kabul edilemez bulunan 

başvurular 

       26      131       21      20 

Kabul edilebilir bulunan 

başvurular 

       31       73       80      37 

Kurulan Komite sayısı        14       45       49      14 

Komitelerin Toplantı 

sayısı 

       19      111       58      12 

İncelemesi tamamlanan 

başvuru sayısı 

       29       32       48      37 

Tablo I: Milletler Cemiyeti Konseyi’ne 1929-1933 yılları arasında yapılan 

azınlık başvuruları 

 

Tablodaki veriler ilgili dönemde yapılan yeni başvuruları kapsamaktadır. 

Bunlara ek olarak 1929-1930 arası 14 Komite 50 toplantı, 1930-1931 arası 21 

                                                 
106 Stone, a.e., s. 247; Macartney, a.e., s. 330. 
107 Tablo Macartney’e aittir. Bkz.: Macartney, a.e., s. 338 ve dp. 1. Yazar kaynak olarak Cemiyet’in 
resmi yayın organının şu sayılarına gönderme yapmaktadır: League of Nations Official Journal, 
Haziran 1930, s. 827; Temmuz 1931, s. 1605; Ağustos 1932, s. 1487; Ağustos 1933, s. 997. 
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Komite 38 toplantı, 1931-1932 arası 45 Komite 90 toplantı, 1932-1933 arası da 53 

Komite 103 toplantı yaparak bir önceki yıldan kalan başvuruları görüşmüştür108. 

 

3. Uluslararası Daimi Adalet Divanı Kararlarında  

    Azınlık Hakları 

UDAD’na giden davalardan toplam dört tanesi yargısal karar içindir. 

Bunlardan ikisi (“Yukarı Silezya’daki Alman Azınlık Okulları Davası” ve “Chorzow 

Fabrika Davası”) karara bağlanmış, diğer ikisi ise (“Prince von Pless’in Yönetimi” 

ve “Polonya Tarım Reformu ve Alman Azınlıkları Davası”) geri çekilmiştir109. Bu 

davalara ek olarak Divan’ın danışma görüşü verdiği altı tane daha başvuru vardır.  

Divan’ın danışma görüşleri ve kararları, azınlık okullarına, azınlıkların 

mülkiyet hakkına, azınlıkların yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını kazanmalarına ve 

nüfus değişimine ilişkindir110. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim. 

 

a. Azınlık Okulları 

UDAD önüne gelen ilk azınlık okulları davası “Yukarı Silezya’daki Alman 

Azınlık Okuları Davası”dır111. Divan, bu davada şu soruna çözüm bulmaya 

çalışmıştır: azınlık dilini konuşuyor olup olmadığına bakılmaksızın isteyen herkes 

azınlık okullarında eğitim görebilir mi? 

                                                 
108 Bkz.: Macartney, a.e., s. 338, dp. 3, 7, 11, 14. 
109 Oldrich Andrýsek, Report on the Definition of Minorities, Netherlands Institute of Human 
Rights, SIM special No: 8, Utrecht, April 1989, s. 22, dp. 36’da geri çekilen davaların referansı 
sırasıyla şöyle verilmektedir: 1. Orders of 4.02.1933, 11.05.1933, 2.12.1933, PCIJ Publication Series 
A-B Nos. 52-54-59; 2. Orders of 29.7.1933, 2.12.1933, PCIJ Publiction Series A-B Nos. 58 and 60. 
110 Divan’ın burada inceleme konusu yapılmayan danışma görüşlerinden altıncısı belirli bir azınlık 
hakkına dair değil, Özgür Danzig Şehri’nin Anayasası ile Danzig’in uluslararası bağıtları arasındaki 
bağlantıya ilişkindir. Divan, bu kararında, ayrıca, somut verilere dayanmayan genel nitelikli 
“ayrımcılık” iddiasını da kabul etmemiştir. Bkz.: UDAD, “Treatment of Polish Nationals and Other 
Persons of Polish Origin or Speech in the Danzing Territory”, 23.Oturum, Danışma Görüşü, 
04.02.1932, Bkz.: PCIJ, Series A/B, Judgments, Orders and Advisory Opinions, C. 1, No. 44, 
Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 63 
sayfa]. 
111 UDAD, “Rights of Minorities in Upper Silesia (Minority Schools)”, 13. Olağan Oturum, Karar, 
No. 12, 26.04.1928, Bkz.: PCIJ, Series A, Judgments, C. 2, No. 12, Nendeln/Liechtenstein, Kraus 
Reprint, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 88 sayfa]. 
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Versailles Antlaşması’nın 88. maddesi Yukarı Silezya’da yaşayanların 

Almanya tarafına mı yoksa, Polonya tarafına mı bağlı olmak istediklerine dair 

referandum yapılacağını öngörüyordu. Referandum 20 Mart 1921 tarihinde yapılır. 

Oylamada 706 bin kişi Almanya’yı tercih ederken, 479 bin oy Polonya lehine 

kullanılır. Bu sonuca rağmen sorun çözülmez. Milletler Cemiyeti Konseyi’nin kararı 

doğrultusunda 20 Ekim 1921’de Büyükelçiler Konferansı toplanır ve bölgenin 

referandum sonrası nasıl taksim edileceğine dair iki ülke arasında bir sözleşmenin 

yapılması öngörülür. Polonya Azınlıklar Antlaşması’nda yer alan hükümlerin geçici 

bir süre için, en azından  15 yıl, Almanya tarafında kalan Yukarı Silezya bölgesi için 

de geçerli olacağı karara bağlanır112. Öngörülen sözleşme, 15 Mayıs 1922 tarihinde 

Cenevre’de imzalanan “Almanya-Polonya Yukarı Silezya Azınlıklar Sözleşmesi”dir. 

Polonya ile Almanya arasında yapılan Yukarı Silezya Sözleşmesi’nin 72. maddesi 

tıpkı Polonya Azınlıklar Antlaşması’nın 12. maddesi gibi Cemiyet Garantisini 

içermektedir. Davanın konusu bu Sözleşme’nin 74, 106 ve 131. maddelerine göre 

bölgedeki kamu okullarında azınlıkların haklarını uygulamada zayıflatacak 

işlemlerin Sözleşme’nin ihlali olduğu iddiasıdır. 

74. madde devletleri kişinin ırksal, dinsel veya dilsel azınlık grubuna mensup 

olup olmadığına karar vermekten alıkoymaktadır. Böylelikle kişinin Alman mı, 

yoksa Polonyalı mı olduğuna dair tartışma engellenmeye çalışılmıştır. Bu, kişinin 

bağımsız tercihidir (sübjektif unsur). 106. maddeye göre, aynı dilsel azınlık grubuna 

mensup aynı okul çevresindeki en az 40 öğrenci için başvurulması durumunda, 

azınlık okulu açılabilecektir. 131. madde, velinin eğitim görecek çocuğun dilini 

belirleme yetkisini tanımaktadır. Dil seçimi yazılı ya da sözlü yapılabilir. Bu beyan 

esas kabul edilecek, eğitimle ilgili kurumlar tarafından tartışma konusu 

yapılamayacaktır113. Bu hükmün önemi şudur: Yukarı Silezya’da Almanca ve 

Lehceden çok farklı Wasserpolnisch denen yerel bir lehçe konuşulmaktadır. Fakat bu 

dil, yazı dili değildir. Bu nedenle çocuğun ana dilinin Almanca mı, yoksa Lehce mi 

olduğu objektif ölçütlere göre belirlenemeyebilir. Çözüm olarak ebeveynlerin eğitim 

dilini belirlemesi kuralı getirilmiştir114. 

                                                 
112 Stone, Regional Guarantees of Minority Rights, s. 1-5; Azcarate, a.g.e., s. 137-139. 
113 A.g.k., s. 33, 35-37. 
114 Kaeckenbeeck, a.g.e., s. 4; Azcarate, a.g.e., s. 148. 
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Davaya konu olay ise özetle şudur: 1926 yılında Polonya makamları azınlık 

okullarına yapılan başvuruların ne kadar gerçekçi olduğuna ve başvuru yapmaya 

yetkili kişiler tarafından yapılıp yapılmadıklarına dair idari bir soruşturma başlatır. 

Soruşturma sonucunda 7.114 başvurunun aslında geçersiz olduğuna karar verilir ve 

1926-1927 eğitim-öğretim yılında isimleri listede yer alan öğrencilerin azınlık 

okullarına devamları engellenir. 

25 Eylül 1926 tarihinde “Polonya Alman Halkları Birliği” konuyu Azınlıklar 

Ofisi’ne taşır. Azınlıklar Ofisi de tatmin edici bir çözüm bulamayınca Sözleşme’nin 

152. maddesi uyarınca Karma Komisyon’a başvurarak görüşünü belirtmesini ister. 

Karma Komisyon Başkanı, incelemesi sonucunda öğrencilerin dilsel azınlık grubuna 

dahil olmadıkları gerekçesiyle azınlık okullarından atılmalarının hukuki olmadığına 

karar verir. Silezya idari makamları ise bu kararı bütünüyle uygulayamayacaklarını, 

sadece bölgede yaşayan Alman azınlık mensuplarından gelen eğitime dair hukuki 

talepleri kabul edeceklerini belirtmişlerdir. Bunun uzerine, “Polonya Alman Halkları 

Birliği”, konuyu Konsey’e sunulmak üzere MC Genel Sekreteri’ne iletir. Konsey’de 

konuya dair geniş görüş ayrılığı belirince Almanya, 2 Ocak 1928 tarihinde UDAD’na 

başvurur115.  

Divan, öncelikle, dava konusu olayda Polonya Azınlıklar Antlaşması’nın da 

uygulanma yeri olduğunu belirtmiştir. 

Polonya davada, sorunun Konsey tarafından hali hazırda ele alınıp çözüme 

kavuşturulduğunu, bu yüzden Divan’ın yargısına gerek kalmadığını belirtecektir. 

Divan’ın buna cevabı, Konsey ile Divan önündeki süreçlerin farklı olduğu yönünde 

olacaktır116. 

Davadaki sorun şuradan kaynaklanmaktadır: bir çok Polonyalı aile çocuklarını 

Lehceyi nasıl olsa aile içinde konuşuyorlar diye Almanca öğrenmeleri için Alman 

azınlık okullarına göndermiştir. Divan’a göre, iki ülke arasındaki Sözleşme’nin 

hükümleri, kendi iradesi doğrultusunda ve sorumluluğunda olmak üzere, herkese 

serbestçe ırksal, dilsel veya dinsel azınlık grubuna bağlı olup olmadığına karar verme 

ve eğitiminden sorumlu olduğu çocuğun dilinin ne olduğunu belirleme yetkisi 
                                                 
115 A.g.k., s. 10-16. 
116 A.k., s. 29-30. 
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vermektedir. Hangi azınlık grubuna mensup olunduğu durumu ise onaya tabi 

değildir; tartışma, baskı ya da engelleme konusu yapılmayacaktır. Eğitim alacak 

çocuğun dilini durumun özelliklerine göre velisi saptayacak ve bildirecektir. Ancak, 

bundan çekinilmesi durumunda, Divan, dil seçme hakkının sınırsız olmadığını 

belirtmiştir117. 

Divan bu kararıyla dilsel azınlığın tanımını sadece subjektif ilkeye 

indirgemiştir. 

Divan’ın azınlık okullarına dair verdiği ikinci içtihadı bir danışma görüşüdür. 

Konu ise “Arnavut Azınlık Okulları”dır118. 

Arnavutluk’un MC’ne üye olmak için verdiği azınlık haklarına dair Beyan’ın 

5. maddesine göre, Arnavutluk vatandaşı ırk, dil ve din azınlıkları diğer Arnavutluk 

vatandaşlarıyla aynı muameleye ve hukuki güvenliğe sahip olacaklardır. Bu 

kapsamda, masrafları onlara ait olmak üzere, özellikle vakıf, dini ve sosyal kurumlar, 

okul ve diğer eğitim amaçlı kurumlar kurma, yönetme ve bu kurumları kontrol etme, 

buralarda kendi dillerini kullanma ve dinlerinin gereğini serbestçe yerine getirme 

haklarına sahip olacaklardır. Arnavutluk temsilcisi, Konsey’e azınlıkların hukuki 

statülerine dair bilgi sunacaklarını ve Konsey’in vereceği tavsiyeleri gözönünde 

bulunduracağını da belirtmiştir. 

Bu kapsamda Arnavutluk, 5 Haziran 1923 tarihli, dini azınlıkların hukuki 

statüsüne dair yasayı Konsey’e sunmuştur. Bu yasa eğitim sorunuyla 

ilgilenmemektedir. Ancak, yasanın Sekreterya’da incelenmesi sırasında Arnavutluk 

temsilcisi hali hazırda taslak halinde bir yasa olduğunu ve bu yasayla özel okulların 

kapatılacağını, yasanın azınlık ve çoğunluğa aynı anda uygulanan genel bir yasa 

olması nedeniyle Arnavutluk’un azınlıklara dair Beyanıyla çelişmeyeceğini 

belirtmiştir. İnceleme sonucu Konsey’e bildirilir ve fakat herhangi bir işleme konu 

olmaz. 

                                                 
117 Bkz.: A.g.k., s. 38-41, 46-47. 
118 UDAD, “Minority Schools in Albania”, 34. Olağan Oturum, Danışma Görüşü, 06.04.1935, Bkz.: 
PCIJ, Series A/B, Judgments, Orders and Advisory Opinions, C. 3, No. 64, Kraus Reprint, 
Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 36 sayfa]. 
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1 Aralık 1928’de yeni Arnavutluk Anayasası yapılır. Anayasa’nın 207. 

maddesi özel okulların ve dini cemaatlere ait okulların kurulabileceğinden bahseder. 

1 Şubat 1931’de yürürlüğe giren 9 Ocak 1930 tarihli yasanın 24. maddesi dini 

okullara belirli şartlar altında izin verileceğini düzenlemiştir. Düzenleme şudur: dini 

cemaatler ve tarikatler “kendi dini personelini eğitim amacıyla” okul 

kurabileceklerdir. Takiben, Eğitim Bakanlığı’nın 14 Kasım 1930 tarihli yönergesi ile 

okularda din eğitimine son verilir ve 1933 tarihinde Anayasa’nın 207. maddesinde 

yapılan değişiklikle de mevcut tüm özel okullar kapatılır. Bu, Arnavutluk’ta özel 

okulları kapatmaya yönelik sürecin son noktasıdır.  

Ortaya çıkan sonuç Arnavutluk’un azınlıkların haklarına dair verdiği Beyan’ın 

ve genelde de Cemiyet sisteminin çok dışındadır. Bunun üzerine, azınlık 

gruplarından Konsey’e başvurular gelmeye başlar. Arnavutluk hükümeti ise önceki 

açıklamasını tekrarlar; özel okulların kapatılmasının çoğunluk grubu için de geçerli 

olması sebebiyle genel bir uygulama olduğunu, azınlıklara dair herhangi bir 

ayrımcılık söz konusu olmadığını belirtir. İspanyol temsilcinin raporu üzerine ve 

doğrultusunda, 21 Ocak 1935 tarihinde Konsey bir kararla, danışma görüşü vermesi 

için UDAD’na başvurmaya karar verir. Divan’dan sorulan şudur: Arnavutluk 

hükümetinin kapatma önleminin genel olduğuna dair açıklaması Beyanın 5. maddesi 

kapsamında hukuki midir? Ayrıca, Konsey’in yine bu madde kapsamında, 

maddedeki ifadelerin ötesine gidebilecek,  tavsiyede bulunma yetkisi var mıdır?119

Divan’a göre, azınlık antlaşmalarının altında yatan düşünce devlet içinde olan 

ama ırk, dil veya din özellikleriyle çoğunluktan farklı grupların varlığını güvence 

altına almak, çoğunlukla barış ve işbirliği içinde bir arada yaşamalarını sağlamak 

ama diğer yandan da onları çoğunluktan ayıran özelliklerini korumak ve özel 

gereksinimlerini karşılamaktır. 

Divan, bu amaca ulaşmak için iki şeyin hayati önemde olduğunu belirtir. 

Bunlardan birincisi, ırk, dil, din azınlık grubuna mensup vatandaşların diğer 

çoğunluk grubuna mensup vatandaşlar ile her açıdan eşit konumda olmaları; ikincisi 

                                                 
119 A.k., s. 5-6. 
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ise, azınlıklara ırksal ve ulusal özelliklerini ve geleneklerini korumak için uygun 

imkanların sağlanması. 

Divan’a göre, bu iki şart birbiriyle iç içe geçmiştir. Eğer azınlık grubu kendi 

azınlık kurumlarına sahip olmaktan yoksun bırakılmış ya da bunlardan feragat 

etmeye zorlanmışsa, azınlık ve çoğunluk arasında gerçek bir eşitlikten bahsedilemez. 

Çünkü, bu kurumlar, azınlık olmanın özünü oluşturur120. Olayda, çoğunluk kendi 

isteği doğrultusunda devlet okullarında eğitim alabilirken; azınlık, azınlık okullarının 

kapatılmış olmasından ötürü aynı imkandan yoksun bırakılmıştır. Sonuçta ortaya 

çıkan, Arnavutluk hükümetinin ileri sürdüğü gibi, azınlığın öncelikli konuma 

gelmesinin önlenmesi değil, çoğunluğun azınlık karşısında öncelikli konuma gelmiş 

olmasıdır. 

Peki eşitlik nasıl sağlanacaktır? Bu soru Divan tarafından ikiye ayrılarak 

cevaplanmıştır: yasa önünde eşitlik ve fiili eşitlik. Divan’a göre, yasa önünde eşitlik 

her türlü ayrımcılığın önlenmesidir. Fiili eşitlikte ise, farklı durumlar arasında bir 

denge oluşturacak sonuca ulaşmak için farklı muameleye gereksinim vardır121. 

Divan’ın vardığı sonuç, Arnavutluk hükümetinin açıklamasının Beyan’ın 5. 

maddesi baz alındığında yeterli temelden yoksun olduğudur.  

Kanımca Divan tarihi bir karar vermiştir. Bu davada yaptığı yorum şu açılardan 

önemlidir. Öncelikle, bu davadaki karar dönemin azınlık hakları anlayışının 

üzerindedir. Bunu, karara karşı oy yazan üç önemli hukukçunun yorumlarından da 

anlamak mümkündür. Bu üç yargıca göre122, Arnavutluk’ta azınlık okullarının 

kapatılmasının Divan’ı Beyanın 5. maddesiyle çeliştiği sonucuna götürecek yeterli 

neden yoktur. Onlara göre, 5. maddenin metni çok açıktır; eşitliği ve sadece bu 

kadarını öngörmektedir. Aynı ölçüt her iki gruba da uygulandıkça sorun yoktur. 

Beyanın 5. maddesi okul, vakıf vb. kurumlar açıp yönetmede azınlıklara karşı 

ayrımcılık yapılmamasını düzenlemektedir. Maddenin amacı azınlığa 

sınırlandırılamayacak bir hak tanımak değildir. 

                                                 
120 A.k., s. 17. 
121 A.k., s. 18-19. 
122 Cecil J.B. Hurst, M. Rostworowski ve Demetre Negulesco. Bilgi olsun, bu üç yargıcın genişletici 
yoruma karşı kaleme aldıkları karşı oy yazısı Divan kararından daha uzundur. 
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İkinci önemli nokta, henüz insan hakları kavramının ortaya çıkmadığı bir 

dönemde Divan, tıpkı bugünün insan hakları anlayışında olduğu gibi hak sahibi 

kişi/grup lehinde genişletici yorumda bulunmuştur. Üçüncü nokta, Divan, azınlıklar 

için “farklı muamele” kavramı ile günümüz azınlık hakları literatürüne girmiş 

kavramlardan olan “olumlu edim” kavramının ilk taşlarını döşemiştir denebilir. Öyle 

ki, karşı oy yazan üç yargıç mutlak eşitliğin uygulanmasını talep etmiş ama bunun 

olayda azınlıklar için eşitsizlik doğuracağı ile ilgilenmemişlerdir. Bu nedenle olsa 

gerek, Divan’ın bu davada yapmış olduğu yorumlar bugün de doktrinde sıkça atıf 

almaktadır. 

 

b. Azınlıkların Mülkiyet Hakkı 

Azınlıkların mülkiyet hakkına ilişkin Divan’ın bir danışma görüşü, üçü tek 

konuya çözüm getiren üç de kararı vardır. Danışma görüşü, Polonya’daki Alman 

Nüfusu’na ilişkindir123. 

8 Kasım 1921 tarihinde Polonya’daki azınlıkların haklarını korumak için 

kurulmuş olan Alman Bromberg Cemiyeti MC Genel Sekreteri’ne çektiği telgrafta 

Alman  kökenli binlerce çiftçinin Polonya hükümeti tarafından 1 Aralıktan önce 

çiftliklerini  boşaltmaya çağrıldıklarını belirtir. Konu, azınlıkların MC sistemine 

başvuru hakkı kapsamında ele alınır. 

Başvuruya konu sorun şudur: eskiden Alman vatandaşı olarak Alman toprağı 

olan bölgede oturan ve fakat sonra Polonya sınırlarına dahil olan bölgede yaşayan, 

Versailles Antlaşması’nın 91. maddesi gereği Polonya vatandaşlığını da kazanan bir 

grup, ellerindeki mülkleri özel bir sözleşmeye tabi olarak kullanmaktadır. Bu 

sözleşmeler 11 Kasım 1918 ateşkesinden önce Alman Kolonileştirme Komisyonu 

tarafından kabul edilmiş olmakla birlikte, bu tarihten önce tapuya kayıtlı değildir. 

Polonya hükümeti de Versailles Antlaşması’nın 256. maddesi gereği kendini bu 

mülklerin sahibi olarak görmekte ve mevcut sözleşmelerin iptaline hakkı olduğunu 

                                                 
123 UDAD, “Certain questions relating to settlers of German origin in the territory ceded by Germany 
to Poland”, 3.Oturum, Danışma Görüşü, 10.09.1923, Bkz.: PCIJ, Series B, Advisory Opinions, C. 1, 
No. 6, Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar 43 
sayfa]. 
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düşünmektedir. Bu kapsamda kimi önlemlere başvurarak anılan mülklerde oturanları 

mülkleri terk etmeye zorlamaktadır. Polonya hükümeti, ateşkesten önce, Alman 

hükümeti ile, daha sonra Polonya vatandaşı olan, Alman vatandaşları arasında 

yapılan kira sözleşmelerini de tanımamaktadır. Kira sözleşmelerine konu mülkler, 

Versailles Antlaşması’nın 256. maddesi gereği Polonya’ya devredilmiştir. 

Konsey, 3 Şubat 1923 tarihli kararı ile sorun ile ilgili UDAD’nın görüşünü 

almaya karar verir. Konsey, Divan’dan, anılan sorunun Polonya Azınlıklar 

Antlaşması temelinde MC’nin yetkisinde olup olmadığını, yetkisinde ise Polonya 

hükümetinin iddia ve eylemlerinin uluslararası yükümlülükleriyle bağdaşıp 

bağdaşmadığını sorar124.  

Mülklere dair iki tür sözleşme vardır. Bunlardan birincisine göre, mülklerin 

değerinin bir kısmı peşin olarak ödenmiştir; kalanı ise belirli taksitlerle kira şeklinde 

ödenecektir. Prusya devletinin ise belli şartlar altında, bedelinin ödenmemesi, ya da 

ödemenin durdurulması gibi, mülkleri geri alma ya da geri satın alma hakkı vardır. 

İkinci tür sözleşme ise, belirli süreli kira sözleşmesidir. Her iki tip sözleşme de 

Prusya devleti ile yapılmıştır. İkinci tip sözleşmenin zamanla birinci tip ile 

değiştirilme imkanı da vardır125. Polonya hükümeti ise, ateşkesten sonra ikinci tip 

sözleşmeye dönüştürülen birinci tip sözleşmelerin geçersiz olduğunu iddia 

etmektedir. Divan ise bu yorumun haksız olduğunu belirtir. Polonya yasalarının 

ateşkes tarihi olan 11 Kasım 1918’e verdiği anlam mülklerde yerleşik kişilerin 

haklarının kararlaştırılmasında belirleyici kabul edilmemiştir. 

Versailles Antlaşması’nın 256. maddesine göre, Alman topraklarının 

devredildiği bölgedeki tüm mülkler bölgenin yeni sahibi devlete verilecek ve 

değerleri Tazmin Komisyonu tarafından saptanıp devralan devletçe Alman hükümeti 

hesabına Tazmin Komisyonu’na ödenecektir. 

14 Temmuz 1920 tarihli bir yasayla Polonya, mülklerin devrinin nasıl olacağını 

düzenlemiş ve bu yasaya dayanarak mahkemelere başvurarak mülklerde yerleşik 

kişilerin tahliye edilmelerini istemiştir. Ancak, mülklerde oturanlar direnmiş, işlemin 

                                                 
124 A.k., s. 5-7. 
125 A.k., s. 15-17. 
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Polonya Azınlıklar Antlaşması kapsamında kendilerine tanınan haklarının ihlali 

olduğunu ileri sürmüşlerdir126. 

Davaya konu mülkleri ellerinde bulunduranlar Alman soyundandırlar ve 1886 

ve sonrasında Prusya devleti tarafından çıkartılan yasalar temelinde yukarıda anılan 

sözleşmelerle hak sahibi olmuşlardır. Polonya hükümeti bölgedeki eski egemen 

devlet (Prusya) ile yapılan sözleşmelerin geçersiz olduğu görüşündedir. Polonya 

hükümetinin çıkardığı yasada her ne kadar mülklerden tahliyesi istenen kişiler 

Almanlar olarak belirlenmemiş olsa da yasanın uygulaması onlar üzerinde sonuç 

doğurmaktadır. Polonya’nın iddiasına göre, Almanların bu bölgeye Prusya yasaları 

çerçevesinde yerleştirilmesi bölgenin Almanlaştırılması kapsamında olmuştur. 

Polonya, bunun haksızlığı üzerinde durmaktadır. Divan ise, Polonya hükümetinin 

tutumunun da tam tersi yönde Almansızlaştırma politikası olduğunu, azınlık 

antlaşmalarının önlemeye çalıştığı şeyin tam olarak bu olduğunu belirtir127. 

Divan’a göre, azınlık antlaşmalarının bir amacı da ayrımcılığı önlemektir. 

Ayrımcılığın kaynağının iç hukuk işlemi ya da uluslararası bir bağıt olmasının önemi 

yoktur. Eğer uluslararası bağıt nedeniyle MC yetkisiz duruma düşerse azınlık 

antlaşmalarının değerinin büyük ölçüde kaybolacağını, söylemiştir. Divan, azınlık 

antlaşmaları kapsamındaki sorunların karara bağlanmasında barış antlaşması veya 

diğer uluslararası anlaşmaların ikincil oldukları görüşündedir128. 

Divan sonuç olarak, konunun Versailles sistemi içinde MC’nin yetkisi içinde 

olduğunu belirleyerek, Polonya hükümetinin tutumunun uluslararası 

yükümlülükleriyle bağdaşmadığını belirtmiştir. 

Chorzów Fabrika Davası’na gelince; bu dava ile ilgili UDAD’nın üç kararı 

vardır. Bunlardan davanın kabul edilebilirliğine dair ilk karardan davaya konu olayı 

özetleyelim129: 5 Mart 1915’de Almanya ile Yukarı Bavyera arasında yapılan 

anlaşma ile burada bir nitrat fabrikası kurulacağı, fabrikanın üzerine kurulduğu 

                                                 
126 A.k., s. 14-15. 
127 A.k., s. 24. 
128 A.k., s. 25-26. 
129 PCIJ, “Case Concerning Certain German Interests in Polish Upper Silesia”, 8. Olağan Oturum, 
Karar No. 6, 25.08.1925, Bkz.: PCIJ, Series A, Judgments, C. 1, No. 6, Kraus Reprint, 
Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 41 sayfa]. 
Özellikle bkz.: s. 9. 
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arazinin de Alman hükümeti adına tapuya kaydedileceği kararlaştırılmıştır. 24 Aralık 

1919’da Alman hükümeti, Chorzów fabrikasının taşınır ve taşınmaz mallarını OS 

adlı şirkete, fikri ve sınai mülkiyetini de BS adlı şirkete satar. OS adlı şirket artık 

fabrikanın üzerine kurulu olduğu arazinin tapuda kayıtlı mülk sahibidir130. 24 

Haziran 1922 tarihinde bir hükümet yönergesi ile nitrat fabrikasının mülklerinin adı 

geçen iki firma adına kaydedilmesinin geçersiz olduğu ileri sürülür. 3 Temmuz 1922 

tarihinde de bu yönergenin uygulaması olarak fabrikanın taşınır, taşınmaz, fikri ve 

sınai mülklerine hazine adına el konur. Hedef, devrin geçersizliği nedeniyle durumu 

eski haline döndürmektir. 

Divan’ın ikinci kararı davanın esasına ilişkindir131. Davanın esasının 

dayandırıldığı nokta da Almanya ve Polonya arasında Yukarı Silezya Bölgesi’nde 

bulunan azınlıkların korunması için 15 Mayıs 1922’de Cenevre’de imzalanan 

Sözleşme’nin altıncı maddesidir. Altıncı madde, Cenevre Sözleşmesi’nin 

“kamulaştırma” başlıklı üçüncü başlığı altında yer alan ilk maddedir. Polonya’ya, 

Yukarı Silezya Bölgesi’nde anılan Sözleşme hükümleri kapsamında kamulaştırma 

yapma yetkisi tanımaktadır. Ancak, buradaki Alman vatandaşlarının ya da 

şirketlerinin mülki hakları ve çıkarlarının tasfiye konusu yapılamayacağını 

belirtmektedir. Hüküm, bölgedeki Alman azınlığın haklarını korumaktadır. 

Divan’a göre Polonya hükümetinin her iki şirkete yönelik uygulamaları hukuka 

aykırı kamulaştırma şeklinde olup adı geçen Sözleşme’nin altıncı maddesine 

aykırıdır. Divan, OS ve BS şirketleriyle yapılan devir sözleşmelerinin de geçerli 

olduğunu belirtmiştir. 

Üçüncü dava ise Polonya hükümetinin ödeyeceği tazminata ilişkindir132. 

 

 

                                                 
130 A.k., s. 8-9. 
131 UDAD, “Case Concerning Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits)”, 10. Olağan 
Oturum, Karar No. 7, 25.05.1926, Bkz.: PCIJ, Series A, Judgments, C. 1, No. 7, Kraus Reprint, 
Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 107 sayfa]. 
Özellikle bkz.: s. 44, 81. 
132 UDAD, “Case Concerning the Factory at Chorzów (Claim for Indemnity)”, 14. Olağan Oturum, 
Karar No. 13, 13.09.1928, Bkz.: PCIJ, Series A, Judgments, C. 3, No. 17, Kraus Reprint, 
Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 105 sayfa]. 
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c. Azınlıkların Yaşadıkları Ülkelerin Vatandaşlığını  

    Kazanmaları 

Divan’ın azınlıkların yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını kazanmalarına dair 

danışma görüşü “Polonya Vatandaşlığının Kazanılması Sorunu” başlığını 

taşımaktadır133. Karara konu olay şudur: Bromberg Alman Azınlıklar Cemiyeti, 

Milletler Cemiyeti’ne gönderdiği 12 Kasım 1921 tarihli telgrafta, Polonya’da 

yaşayan Almanların Polonya vatandaşlığını kazanmalarının engellendiğini 

belirtmiştir. Bu durum, onları Polonya vatandaşı olmayan, özellikle de Alman 

vatandaşı olan kişiler konumunda kalmaya zorlamaktadır. Oysa Polonya Azınlıklar 

Antlaşması kapsamında Polonya vatandaşlığına hakları olduğunu 

düşünmektedirler134. Adı geçen Antlaşma’nın dördüncü maddesine göre, Alman, 

Avusturyalı, Macar veya Rus vatandaşlığına sahip olup o bölgede doğmuş ve bu 

doğum sırasında ailesi orada yaşıyor olan kişilere, Antlaşma’nın yürürlüğe girdiği 

tarihte orada yaşıyor olmalarına bakılmaksızın Polonya vatandaşlığı verilecektir. 

Polonya hükümeti Konsey’e gönderdiği beyanda dördüncü maddeyi farklı 

yorumladığını, bu maddenin Polonya’da yaşayan Almanları kapsamadığını iddia 

etmiştir. Ayrıca Polonya hükümetine göre, vatandaşlığı düzenleyen 3-6. maddeler, 

Cemiyet garantisi altında değildir. 

3 Şubat 1923 tarihinde Konsey aldığı bir kararla konuyu UDAD’na götürme 

niyetini açıklar. Ancak, adı geçen antlaşmanın dördüncü maddesinin nasıl 

yorumlanması gerektiği üzerine Polonyalı ve Alman delegelerin sürdürmekte 

oldukları müzakereler nedeniyle Konsey, şimdilik Divan’a gitmek yerine bu sürecin 

sonucunu beklemeye karar vermiştir. 26 Haziran tarihinde Polonya delegasyonu 

Genel Sekretere gönderdiği bilgi notunda dördüncü maddenin yorumu ile ilgili iki 

hükümet arasında bir anlaşmaya varılmakta olduğunu, bu yüzden Konsey’in 

dördüncü maddenin yorumu konusunu gündeminden düşürebileceğini belirtmiştir. 

                                                 
133 UDAD, “Question concerning the Acquisition of Polish nationality”, 3. Oturum, Danışma Görüşü, 
15.09.1923, Bkz.: PCIJ, Series B, Advisory Opinions, C. 1, No. 7, Kraus Reprint, 
Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 26 sayfa]. 
134 A.k., s. 6-7. 
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Almanya’nın Cenevre konsolosu ise Genel Sekreter’e gönderdiği 6 Temmuz 

tarihli beyanda Alman hükümetinin müzakere yoluyla soruna çözüm bulma 

olasılığını göremediğini belirtmiştir. Bunun üzerine, Konsey 7 Temmuz 1923 tarihli 

kararıyla konuyu UDAD’na götürmeye karar vermiştir. Konsey, Divan’dan şu iki 

soruya açıklık getirmesini istemiştir: Bir, Milletler Cemiyeti, Polonya Azınlıklar 

Antlaşması’nın dördüncü maddesi kapsamında yapılacak şikayetleri incelemeye 

yetkili midir? İki, birinci sorunun cevabı evet ise, dördüncü madde nasıl 

yorumlanmalıdır, vatandaşlığın kazanılması için ebeveynlerin ilgili kişinin doğumu 

anında orada oturuyor olmaları yeterli midir, yoksa Antlaşma’nın yürürlüğe girdiği 

dönemde de aynı bölgede oturuyor olmaları gerekir mi?135

Polonya hükümetinin dava konusu olayda ileri sürdüğü iki tez vardır. 

Bunlardan ilkine göre, eğer vatandaşlık almak isteyen kişinin ebeveyni hem doğum 

anında hem de Antlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 10 Ocak 1920 tarihinde o 

bölgede oturuyor değilse, söz konusu kişi hukuken antlaşmanın düzenlediği koruma 

sisteminden faydalanamayacaktır. 

Polonya’nın ikinci iddiasına göre, dördüncü maddede düzenlenen haklar 

Cemiyet garantisi altında değildir. Bu iddiasını şuna dayandırmaktadır: Polonya 

Azınlıklar Antlaşması’nın 12. maddesi Cemiyet garantisini düzenlemektedir. 12. 

maddeye göre, Antlaşma’da yer alan hükümler ırk, din ve dil azınlıklarını 

ilgilendirdiği ölçüde uluslararası sorun kabul edilip Cemiyet garantisi altına 

konulmuştur. Polonya hükümetine göre, dördüncü maddede düzenlenen kişiler, 

azınlıkları ve de Almanları kapsamamaktadır; Antlaşma kapsamında azınlık 

sayılmak için Polonya vatandaşı olmak gerekir; oysa, dava konusu Almanlar Polonya 

vatandaşı ve dolayısıyla azınlık değillerdir, dava da zaten vatandaş olup 

olamayacakları üzerinedir136.   

Divan, sorunu çözebilmek için öncelikle Antlaşma kapsamında azınlık 

kavramının ne olduğunu belirlemeye çalışmıştır. Divan’a göre, azınlıklara dair gerek 

Versailles Antlaşması’ndaki gerekse Polonya Azınlıklar Antlaşması’ndaki hükümler 

Polonya vatandaşlığı ile sınırlı olarak ele alınmamıştır. Antlaşmalarda kullanılan 

                                                 
135 A.k., s. 7. 
136 A.k., s. 11,13. 
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terimler sakin (yerleşik/oturan kişi) terimidir. Bu da hem Polonya egemenliğindeki 

topraklarda yaşayan hem de çoğunluktan ırk, din ve dil yönünden ayrılan kişileri 

vurgulamaktadır. Divan’a göre, azınlık terimi bu ikincisini yani çoğunluk 

nüfusundan ırk, din, dil farklılığı yönünden ayrılan, bir başka ifadeyle, vatandaş olup 

olmadığına bakılmaksızın, Polonya kökenli olmayan yerleşik kişileri ifade 

etmektedir. Bu formülasyon Polonya Azınlıklar Antlaşması’nın ikinci maddesiyle de 

uyum içindedir. İkinci madde, doğum, din, dil farklılığı yanında, “vatandaşlık” 

temelindeki ayrımcılığı da yasaklamaktadır. 

Divan’a göre, 12. maddede geçen “ırk, din, dil azınlığı grubuna bağlı kişiler” 

ifadesidir; konunun devlet ile birey arasındaki siyasi-hukuki bağ ile ilgisi yoktur137. 

Divan, son olarak, azınlık anlaşmalarının ağırlıklı olarak yeni devletlerle ya da 

savaş sonrası topraklarını genişleten devletlerle yapıldığını ve bu devletlerde 

yaşayanların henüz devletle aralarındaki siyasi-hukuki bağlarının tespit edilmediğini 

belirlemektedir. Azınlık hükümlerinin bu çerçevede bir amacı da yükümlülük altına 

giren devletlerin azınlıklara vatandaşlık hakkı tanımaktan çekinmelerini 

engellemektir. Antlaşmalarda azınlık hükümlerinin yanısıra vatandaşlığın 

kazanılmasına dair hükümlerin bulunmasının sebebi de budur. Hatta kimi zaman 

azınlık antlaşmaları, barış antlaşmalarındaki hükümleri tekrarlamaktadır ki bunun da 

amacı hükümleri Cemiyet garantisi altına almaktır. 

Divan, ayrıca, vatandaşlığa dair hükümlerin, her şeyden önce, Antlaşma’nın 

birinci maddesi gereği Polonya’da üst hukuk normu olarak kabul edildiğini 

hatırlatır138. 

Divan, sonuç olarak, genel olarak azınlık antlaşmalarının, özelde de Polonya 

Azınlıklar Antlaşması’nın dördüncü maddesinin azınlık olmayı vatandaş olma şartına 

ya da Antlaşma’nın yürürlüğü sırasında Polonya’da oturuyor olma şartına 

bağlamadığı için vatandaşlığa dair hükümlerin azınlıkları ilgilendirdiği ölçüde madde 

12 gereği Cemiyet garantisi altında olduğunu belirtmiştir. Aksi halde, antlaşmaların 

ugulama alanı ve etkisi büyük ölçüde kalmayacaktır. Divan, yukarıda anılan, 

Polonya’da yaşayan Alman nüfusuna dair verdiği danışma görüşünde de belirttiği 
                                                 
137 A.k., s. 13-15. 
138 A.k., s. 15-16. 
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üzere, azınlık antlaşmalarını büyük ölçüde uygulanamayacak kılan yorumları kabul 

edilemez bulmaktadır.  

 

d. Nüfus Değişimi 

Divan’ın nüfus değişimine dair iki danışma görüşü vardır. Bunlardan ilki 

“Yunanistan ve Bulgaristan Toplulukları Kararı”dır139. 

27 Kasım 1919 tarihinde Yunanistan ile Bulgaristan arasında karşılıklı göçü 

düzenleyen bir Sözleşme imzalanır140. Bu Sözleşme ile Sözleşme’nin ve göçün 

yerine getirilmesini sağlamak için bir Karma Komisyon kurulmuştur. Komisyon’un 

çabalarına rağmen taraflar ülkelerinde yaşayan nüfustan kimlerin ne şartlarda göçe 

tabi olacağı konularında anlaşamayınca MC Konseyi’ne başvurarak UDAD’ndan 

danışma görüşü alınmasına karar verirler. Komisyon başkanı Divan’dan sorulması 

istenen sorularla birlikte bu talebi MC’ne iletir. Konsey, 16 Ocak 1930’da aldığı 

kararla konuyu Divan’a havale eder. 

Divan’dan yorum yapması istenen sorunlar şunlardır141: Sözleşme’deki 

topluluk kavramı hangi kritere göre tanımlanacaktır? Sözleşme kapsamında hangi 

şartlar altında bu toplulukların göçü söz konusu olacaktır? “Göç nedeniyle 

dağılma”dan anlaşılan şey nedir? Ne tarz ilişkilerin dağılması söz konusu olacaktır? 

Terkedilen mülklerin hak sahibi bulunamazsa Komisyon ne tarzda hareket edecektir? 

Divan, soruların cevabına geçmeden önce Sözleşme’nin ne amaçla yapılmış 

olduğunu araştırmıştır. Divan, Sözleşme ile Trianon Antlaşması arasındaki bağı 

belirterek, amacın azınlıkların korunması ve barışın sağlanması çerçevesinde 

düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle Sözleşme, sadece göç etmek 

                                                 
139 UDAD, “Interpretation of the Convention Between Greece and Bulgaria Respecting Reciprocal 
Emigration signed at Neuilly-sur-Seine on November 27th, 1919 (Question of the Communities)”, 18. 
Olağan Oturum, Danışma Görüşü, 31.07.1930, Bkz.: PCIJ, Series B, Advisory Opinions, C. 2, No. 
17, Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 
46 sayfa]. 
140 Sözleşme’nin metni için karara ek bir nolu metne bakılabilir. 
141 A.g.k., s. 5. 
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isteyenlerin engellenmemesini değil, aynı zamanda göç sırasındaki olası kayıpların 

önlenmesini de hedeflemektedir142. 

Divan, görüşünde, geniş bir “topluluk” tanımına yer vermiştir. Bu tanıma göre, 

bir ülkenin belirli bir bölgesinde yaşayan, farklı bir ırka mensup, kendine özgü dini, 

dili ve geleneği olan, dayanışma ruhu içinde geleneklerinin korunması, ibadet 

şekillerinin devamı, çocuklarının sahip olduğu ırk ve gelenekleri çerçevesinde 

eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini isteyen ve karşılıklı yardım içinde bu ırk, din, dil 

ya da gelenek etrafında toplanan gruba “topluluk” denir143. Bu tanım ile 

Yunanistan’daki Bulgar azınlık, Bulgaristan’daki Yunan azınlık tespit edilecektir.  

Divan, bu tanım kapsamında hangi grupların topluluk kabul edileceğine, tüm 

şartları göz önünde bulundurarak Karma Komisyon’un karar vereceğini belirtmiştir. 

Divan’a göre, topluluğun varlığı hukuki değil fiili bir konudur, tespitte yerel hukukun 

önemi yoktur.  

Topluluğun dağılması sorununa gelince; Divan’a göre, bu da hukuki olmaktan 

çok fiili bir durumdur. Dağılma için öncelikle üyelerinin göç etmesi gerekir. İkinci 

sırada söz konusu göçün kapsamı nedeniyle topluluğun amacını yerine getiremiyor 

duruma düşmüş olması gereği vardır. Divan, bu vak’aların herbirinin Karma 

Komisyon tarafından değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Komisyon’un görevi, 

topluluğu dağıtmak değil, dağılmanın tespitini yapmaktır. Bununla birlikte, eğer 

topluluk yerel hukuka göre özel bir statüde ise onun dağılması farklı bir süreç 

izleyebilir. Bu düzenleme Sözleşme kapsamında olmayıp yerel hukuka göre olduğu 

için Karma Komisyon’un yetkisi dışında olacaktır144. 

Özetle Divan, “topluluğun varlığının sona ermesi”ni topluluğun dağılması 

olarak nitelemiştir. Yine burada da fiili duruma vurgu yapmış ve fiilen yok olan bir 

topluluğun hukuki statüsünün önemsiz olduğunu belirtmiştir. Dağılma ile sona 

erecek ilişkilere gelince; bunlar, topluluk üyelerin topluluk kapsamında birbirleriyle 

olan ilişkilerinin ve her bir üyenin toplulukla olan ilişkisinin ve de topluluğun üçüncü 

kişilerle olan ilişkilerinin sona ermesidir. Divan, tüm bu durumların her olayın kendi 

                                                 
142 A.k., s. 19-20. 
143 A.k., s. 21. 
144 A.k., s. 24. 
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özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini, her bir göçün dağılmaya etkisini 

Karma Komisyon’un belirleyeceğini dile getirmiştir.  

Terkedilen mülklerin eski sahiplerinin hakları konusuna gelince; Divan’a göre, 

Sözleşme’nin amacı, mal sahiplerinin yokluğunda tasfiyenin sağlanması değildir. 

Ancak, eğer tüm araştırmalara rağmen mülk sahibi bulunamazsa, Komisyon, ilgili 

hükümetleri bilgilendirecek ve hükümetler de ilgili iç hukuka göre mülk sahibine 

bedelin ödenmesini sağlamaya çalışacaktır.  

Divan’ın nüfus değişimine dair ikinci danışma görüşü ise Yunanistan-Türkiye 

Nüfus Değişimi Kararı’dır145. Kararın konusu 30 Ocak 1923’te Yunanistan ile 

Türkiye arasında Lozan’da imzalanan karşılıklı nüfus değişimine dair Sözleşme’dir. 

Tıpkı Yunanistan ve Bulgaristan arasında yapılan karşılıklı göçe dair Sözleşme’de 

olduğu gibi bu Sözleşme’nin 11. maddesi ile de “Karma Komisyon” adı altında bir 

Komisyon kurulmuştur. Komisyon’un üyeleri Türk, Rum ve Birinci Dünya Savaşı’na 

katılmamış ülkelerden birinin temsilcisinden oluşacaktır. 12. maddeye göre, 

Komisyon’un amacı, karşılıklı malların tasfiyesine ve göçe yardımcı olmaktır146. 

Komisyon, Sözleşme’nin yerine getirilmesi için her türlü kararı alma ve uygulama 

yetkisi ile donatılmıştır. Ancak, Komisyon görüş ayrılıkları nedeniyle işlevini yerine 

getiremeyince sorunlar ortaya çıkar. Bunlardan biri de Sözleşme’nin ikinci maddesi 

temellidir. İkinci madde, İstanbul Belediyesi sınırları içindeki Rumları ve Batı 

Trakya’daki Müslümanları değişim dışı bırakmıştır. Bu durumda, 30 Ekim 1918 

tarihinden önce İstanbul’da “yerleşik” sıfatını almış ve statüleri 1912 yasasıyla belirli 

Rumlar, İstanbul’un Rum ahalisinden sayılacak ve zorunlu göçe tabi 

tutulmayacaklardır. Aynı şekilde, Yunanistan’ın Doğu Trakya bölgesinde 1918 
                                                 
145 UDAD, “Exchange of Greek and Turkish Populations-Lausanne Convention VI, January 30th, 
1923, Article 2”, 6. Olağanüstü Oturum, Danışma Görüşü, 21.02.1925, Bkz.: PCIJ, Series B, 
Collection of Advisory Opinions, Orders and Advisory Opinions, C. 1, No. 10, Kraus Reprint, 
Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 28 sayfa].  
146 Daha sonra Karma Komisyon’un, yukarıda anılan Yunanistan ile Türkiye arasında 1 Aralık 
1926’da Atina’da yapılan Antlaşma’nın 14. maddesi ile görevi genişletilmiş, aynı Antlaşma’nın Nihai 
Protokolü’nün dördüncü maddesi ile de ek olarak “Türk-Yunan Karma Hakem Mahkemesi” 
kurulmuştur. Karma Komisyon’un ve Karma Hakem Mahkemesi’nin yetki alanına dair çıkan 
anlaşmazlık da UDAD’na gitmiş ve fakat Divan konuyu Karma Komisyon’un takdirine bırakmıştır, 
Bkz.: UDAD, “Interpretation of Greco-Turkish Agreement of December 1st, 1926 – Final Protocol A. 
IV”, 14. Olağan Oturum, Danışma Görüşü, 28.08.1928, Bkz.: PCIJ, Series B, Collection of 
Advisory Opinions, C. 2, No. 16, Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa 
numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 29 sayfa]. Sözleşme’nin metni için bkz.: Kılıç, a.g.e., s. 21-
26. 
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tarihli Bükreş Antlaşması ile çizilen sınırlar içinde yaşayan Müslüman halk da 

bölgenin ahalisinden sayılıp göçe tabi tutulmayacaktır. 

Yunanistan, 22 Ekim 1924’te MC Konseyi’ne yaptığı başvuru ile m. 2 

kapsamında yer alan Rumların, Türk makamları tarafından zorunlu göçe tabi 

tutulduklarını iddia etmiştir. Konsey’in daveti üzerine Karma Komisyon toplanmış 

ve “yerleşik” teriminin ne anlama geldiğini belirlemeye çalışmıştır; fakat, başarılı 

olamamıştır; oybirliğiyle konuyu UDAD’na götürmesi için Konsey’e havale etmiştir. 

Konsey, kendisine iki ülke arasındaki Sözleşme ile herhangi bir garantörlük görevi 

yüklenmediğinden azınlık antlaşmalarından doğan rolünün aksine, burada sadece 

arabulucu olarak görev yapmıştır. Bu çabası başarısız olunca, 13 Aralık 1924’de, 

UDAD’na başvurarak hangi şartlarda İstanbul’da yaşayan Rumların “yerleşik” 

olarak nitelenebileceklerine karar vermesini istemiştir147.  

Türk tarafı “yerleşik” teriminin iç hukukta azınlık-çoğunluk ayrımı 

gözetilmeksizin belirlendiğini, Divan tarafından da bu kapsamda belirlenmesi 

gerektiğini belirtmiştir148. Ayrıca, Karma Komisyon ve Rum tarafı daimi olarak 

yaşama niyetinin “yerleşik” kavramı için gerekli olduğunu eklemişlerdir. Divan, her 

iki görüşe de itibar etmemiştir. Ele alınan konunun iki devlet arasında geçen bir 

sorun olduğunu, bu yüzden ulusal değil uluslararası karakterli olduğunu 

vurgulayarak, “yerleşik” teriminin de uluslararası hukuka göre belirleneceğini 

belirtmiştir. 

Divan’a göre, “yerleşik” terimi soruna taraf kişinin durumuna göre 

belirlenecektir. Bu bağlamda, 1912 yasasına tabi, ne zaman geldiklerine 

bakılmaksızın, 30 Ekim 1918’den önce gelmiş ve uzun oturum niyetine sahip kişileri 

ifade edecektir149. 

 

                                                 
147 A.g.k., s. 6-7; Stone, International Guarantees of Minority Rights, s. 133 v.d; Özden Zeynep 
Alantar, “Türk Dış Politikasında Milletler Cemiyeti Dönemi”, Sönmezoğlu, a.g.e., s. 73-74. 
148 A.k., s. 15-16, 21-22. 
149 A.k., s. 19-20, 25-26. 
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G. Cemiyet Sisteminin Değerlendirilmesi 

Doktrinde sisteme dair söylenen ilk söz, sistemin insancıl olmadığı ve siyasi 

dürtülerle oluşturulduğudur. Bu şu demektir, azınlıkları korumaya dair hükümler 

savaş sonrası uluslararası barışın kurulması ve korunması kapsamında ele alınmıştır. 

Yeni bir durum, yeni sınırlar ortaya çıkmıştır ve o durumun bir gereği olarak 

düzenlenmiştir. Antlaşmalarda yer alan hükümler sadece taraflar için hak ve borç 

doğurmuş diğer devletler hiçbir sorumluluk altına girmemişlerdir. Eğer ana konu 

azınlıkların korunması olsa idi azınlık gruplarının UDAD’na doğrudan başvuru 

hakları olurdu150. Kanımca, sistem ağırlıklı olarak savaş sonrası barış antlaşmaları ile 

birlikte kurulduğu için azınlıkların korunmasını MC’nin kuruluş nedeni ve yapısı 

dışında düşünmek zordur. Azınlıkların korunması barışın korunması kapsamında 

görülmüştü. Özel anlaşmalarla kurulan sistemin gözetiminin MC’ne bırakılması ile 

sorun uluslararasılaştırılıyor ve konunun devletlerarası çekişmeye yol açması 

engellenmeye çalışılıyordu. UDAD’nın konuya dair yargı yetkisi de sürece enjekte 

edilen objektif hukuki koruma oluyordu151. Ancak eklemek gerekir ki, sonuçta 

azınlıklar bundan faydalanmıştır; bugün bile o dönem ortaya çıkan içtihada 

gönderme yapılıyor olması elde edilen şeyin değerini gösterir. Bir an için savaş 

sonrası ortamda sistem hiç kurulmamış olsa idi azınlıkların konumu ne olurdu diye 

düşünürsek, yine sistemin insancıl olduğu sonucuna varırız. Çünkü MC azınlıklar 

sisteminin uluslararası alanda başka bir alternatifi yoktur. Eğer sistem hiç 

kurulmamış olsa idi, azınlıkların sorunları her devletin kendi iç sorunu olarak 

kalacak, azınlıklar da uluslarararsı garantiden yoksun olacaklardı.  

Bireysel başvuru konusuna gelince, sanırım bunu MC döneminde aramak 

boşunadır. Birey, 1920’lerde uluslararası hukukun öznesi değildir ki, uluslararası 

alanda kendisine hukuki başvuru imkanı tanınsın. Azınlıkların yaşadıkları ülkede 

özerk statüye sahip olmaları da onlara uluslararası alanda hukuk kişiliği 

tanımamaktadır. Hatta, bu dönemde bile geçerliliğini sürdüren teori, bireyin 

uluslararası hukukun sadece objesi olduğunu ileri sürmektedir. “Uluslararası 

hukukun objesi birey teorisi”ne göre, devletlerarası yükümlülükleri düzenleyen bir 

                                                 
150 Bkz.: Åkermark, Justifications of Minority Protection in International Law, s. 112-113. 
151 Azcarate, a.g.e., s. 15; Stone, International Guarantees of Minority Rights, s. 248, 264. 
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hukuk dalının bireyle ne ilgisi olabilir ki!152 Bunun için gerekli “insan hakları” 

kavramı henüz keşfedilmiş değildir. Bu yolda insanlık maalesef bir savaş daha 

geçirecektir ve ancak 1945 BM Şartı ile kavram keşfedilecek ve 1948 tarihli İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisi sonrasında yapılandırılan uluslararası insan hakları 

sözleşmeleri ile bireye uluslararası organlara başvuru ve başvurusunu sonuna kadar 

takip etme imkanı tanınacaktır. Ek olarak, uluslararası hukuk metinleri bir yana, o 

dönemde yazılan uluslararası hukuk eserleri ve dolayısıyla hukuk bilimi dahi “insan 

hakları” kavramına yabancıdır. Buna rağmen, Thornberry, sistemin kilit 

noktalarından birinin devletlerin iç hukukları aracılığıyla insan haklarını 

cesaretlendirmesi olduğunu belirtir153. Böylece Cemiyet sistemi, azınlık haklarını 

korurken aynı zamanda henüz bilinmeyen şeyi cesaretlendirmiş olmaktadır. Belki 

doğru ifade, 1878 Berlin Konferansı ile başlayıp Milletler Cemiyeti dönemi azınlık 

anlaşmaları ile son noktasına erişen azınlık hakları koruma sürecinin, uluslararası 

hukuk tarihinde insan hakları kavramına giden yolda önemli bir köşe taşını 

oluşturduğudur154. 

Peki azınlık koruma sisteminde bireysel başvuruya hiç mi yer yoktur. Kanımca 

bu dolaylı yoldan sağlanmıştır. İç hukukta istediklerini elde edemeyen azınlıkların 

durumu, uluslararası yargıya devletler aracılığıyla taşınmıştır. Devletleri sistemi 

çalıştırmaya iten yine azınlık grupları olmuştur. Azınlık başvurularının Sekreterlik’te 

incelenmesi süreci siyasi bir süreç olsa da, sonuçta bir başvuru ile harekete geçme 

imkanı hiç yoktu denemez. Denilebilir ki, UDAD’na başvuru sistemi, “danışma 

görüşü”nden ziyade yargılama yönünde işletilebilseydi buradan azınlık haklarını 

koruyan uluslararası yargı pratiği gelişim gösterebilirdi. Öyle ki, UDAD’nın devamı 

olan Uluslararası Adalet Divanı da sadece devletler arası başvuruları inceleme yetkisi 

ile donatılmıştır. Yinelemek pahasına, doğrudan başvuru sistemi söz konusu değildir; 
                                                 
152 Bkz.: George Manner, “The Object Theory of the Individual in International Law”, AJIL, C. 46, 
Y. 1952, s. 428-449. Bu görüş, devletler tarafından MC içinde sıkça dile getirilmiştir. Bkz.: Stone, 
International Protection of Minorities, s. 37-45, özellikle s. 43, dp. 1. 
153 Patrick Thornberry, Maria Amor Martin Estebanez, Minority Rights in Europe – A review of the 
work and standards of the Council of Europe, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2004, s. 
11. 
154 Aynı görüşte C. Wilfred Jenks, The Common Law of Mankind, London, Stevens and Sons 
Limited, 1958, s. 44. Gemalmaz’ın ifadesiyle de “azınlık haklarının da içinde yer aldığı insan 
haklarının ulusalüstü düzlemde kurumsallaşması sürecinde önemli bir deneyim ve birikim 
kazanılmıştır” Bkz.: Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 
286. 
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ancak, bir çok ülkede azınlık gruplarına sözleşmelerden kaynaklanan hakları ihlal 

edildiğinde başvuracakları hukuki yollar gösterilmiştir. 

Doktrinde antlaşmalarda yer alan hakların bireysel haklar mı yoksa gruba 

tanınan haklar mı olduğu tartışılmıştır. Gemalmaz’a göre bu antlaşmalarda tanınan 

haklar hem bireysel hem de kolektif nitelik göstermektedir155. Kanımca 

antlaşmalarda yer alan haklar tıpkı bugünkü gibi hem grup haklarıdır hem de bireysel 

haklardır. Azınlık haklarının doğası böyle düşünmemizi gerektirmektedir156. Ancak, 

her halükarda Osmanlı’da yer alan millet sisteminin gerisindedir. Millet sistemindeki 

kadar vurgulu grup tanımına antlaşmalarda rastlamak mümkün değildir157. 

Doğru olmayan bir şey de azınlık koruma hükümlerinin sadece Birinci Dünya 

Savaşı’ndan yenik çıkan ülkelere dayatıldığıdır. Çünkü savaş sonrası topraklarını 

genişleten ülkeler de (Polonya, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya) yenik çıkanlar 

(Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Osmanlı) gibi aynı sistemin parçasıdırlar. 

Fakat, doğru olan şey, her toprak genişleten ülke (ör, Belçika, İtalya) ve başlıca 

müttefik güçlerin (ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya) aynı yükümlülük altına 

girmedikleridir158. Böyle bir niyet olsa MC Ana Sözleşmesi’ne azınlıklara dair 

hüküm konulması kabul edilirdi. İşte bu yaklaşım en azından incitici, sorumluluk 

altına giren devletlerin egemenlik yetkisine müdahale ve azınlık hakları kavramının 

yanlış uygulaması olarak değerlendirilmiştir159. Kanımca, yenik çıkan ülkelere 

dayatıldı denirken kastedilen, savaşın büyük gücünü oluşturan müttefik güçlerin 

yükümlülük altına girmemiş olmasıdır. Sonraki yıllarda yapılan uluslararası bir 

çalıştayda katılımcı ülke temsilcilerinin hemen hemen üzerinde görüş birliğine 

vardıkları konu, azınlık koruma hükümlerinin büyük güçler tarafından küçük 

                                                 
155 Bkz.: Gemalmaz, a.e., s. 284. 
156 Grup hakları ve bireysel haklar konusu ileride üçüncü bölümde ele alınmıştır. 
157 Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, s. 126. 
158 Öktem ise azınlıkların korunması rejimine tabi devletleri Doğu ve Orta Avrupa devletleri olarak 
belirlemekte, Yukarı Silezya’ya dair Almanya’nın yükümlülüğünü ise istisna olarak vermektedir. 
Bkz.: Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 72. 
159 J.H.W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, C. V: Nationality and Other 
Matters Relating to Individuals, Leiden, A.W. Sijthoff, Publications of the Institute for International 
Law of the University of Utrecht, 1972, s. 201; Jay A. Sigler, Minority Rights: A Comperative 
Analysis, Connecticut, Greenwood Press, 1983, s. 75. 
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devletlere dayatıldığıdır160. Bunun dışında antlaşmaların tümüne uygulanabilecek 

ortak bir itici güç bulmak zordur. 

Yine dile getirilen eleştirilere göre, belgelerde muğlak ve genel kavramlar 

kullanılmış, net tanımlar getirilmemiş, azınlık haklarından faydalanacak gruplar 

sıralanmamıştır. Birbirinden farklı özellikler gösteren azınlıklar arasında bir fark 

gözetilmemiş, ekonomik ayrımcılığı önleyici düzenlemeler getirilmemiş, UDAD’nın 

hukuki koruma sistemi içinde görülebilecek kararları dışında da MC sistemi etkin 

siyasi bir koruma getirmemiştir161. 

Bu eleştirilerin de elbette haklı olduğu noktalar vardır. Fark gözetilmemiş 

noktasından başlarsak; kanımca epey gözetilmiştir. Buna yukarıda değinildi. Hatta 

kimi antlaşmalarda, ör; Sèvres O., aşırı fark gözetilmiştir. Ekonomik ayrımcılık da 

sanırım dönemin üzerinde durduğu bir konu olmasa gerek. Bugün dahi ekonomik 

ayrımcılığın engellenmesinin çok uzağındayız. O nedenle, MC dönemi için bu 

temenni olmaktan bile uzak görülebilir. Kanımca, üst paragrafta anılan eleştirilerin 

en yerinde olanı MC sistemi içinde siyasi korumanın sağlanamamasıdır. Hatta, öyle 

ki, Cemiyet’e yapılan başvuruların çok azı hukuki mekanizmaya, UDAD’na, 

sunulabilmiştir. Oysa antlaşma yapıcıların azınlıkların siyasi yollardan korunması 

konusunda azınlık belgelerindeki düzenlemelerin daha etkin takipçisi olmaları 

beklenebilirdi. 

Yine denilebilir ki, azınlıkları koruma sistemi, yukarıda ele alındığı üzere, 

vatandaşlara, hatta ülkede oturan herkese haklar getiren bir yapıyla karıldığı için 

etkisi sulandırılmıştır. Belki sadece azınlıkların hakları düzenlense idi, daha dar bir 

alan koruma altına alınmış ve bu sayede de daha etkin bir koruma sağlanmış 

olabilirdi. 

Bir süre sonra azınlık koruma sisteminin genelleştirilmesine yönelik girişimler 

olmuşsa da başarıya ulaşamamıştır. Litvanya delegasyonu 1925’lerde bir komite 

kurularak Cemiyet üyesi tüm ülkeleri kapsayan genel bir azınlık koruma sözleşmesi 

                                                 
160 The Ohrid Seminar on Minorities, Ed. Boris Vishinski, “United Nations Seminar on the 
Promotion and Protection of Human Rights of National, Ethnic and Other Minorities, Ohrid, 
Yugoslavia, 25 June – 8 July 1974”, Macedonian Review Editions, Skopje, 1977, s. 27. 
161 Kunz, “The Future…”, s. 91; Verzijl, Nationality and Other Matters Relating to Individuals, s. 
201; Visscher, a.g.e., s. 196. 
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yapılmasını önermiştir. Konsey’in Brezilyalı Azınlık Sorunları Raportörü kişisel bir 

bildiri yayınlayarak genelleştirmeye kesinlikle karşı olduğunu belirtmiştir162. 

Cemiyet içinde de ağırlıklı görüş, genelleştirmenin imkansızlığıdır. Öyle ki; 

genelleştirme isteğine sistemin kurucularında rastlamak mümkün değildir163. 

1930’lara yayılan bu tartışmalar sistemin sonunu getirmiştir. 1934’te Polonya eğer 

azınlıkları koruma sistemi tüm üyelere genelleştirilmezse Polonya’nın kendisini 

sistemle bağlı görmeyeceğini ilan etmiştir. Polonya’nın bu çıkışına Cemiyet içinden 

ciddi bir tepki gelmemiştir. Bundan bir yıl sonra da Almanya MC’den ayrılmıştır164. 

1939 yılında Cemiyet’e yapılan dört başvurunun ise üçü reddedilmiştir. 

Genelleştirme çabası pahalıya patlamıştır: sistemin çöküşü. 

Sistemin çöküşünde, antlaşmaların başına MC Ana Sözleşmesi’nin eklenerek, 

Cemiyet’in adeta azınlık hükümlerini dayatan güçlerle özdeşleşmiş olduğu 

şeklindeki algılayışın da etkisi olmuştur. Bundan ötürü, antlaşmalarda yer alan 

yükümlülüklerin genelleştirilmesini isteyen devletler, aslında MC’nin varlığına da 

ısınamamışlardı. MC’ne, zorla kabul ettirilen kuralları koruyan örgüt gözüyle 

bakmışlardır165. 

Bununla birlikte, azınlığın fiziksel varlığının yok edilmesine karşı koruma, 

zoraki asimilasyona karşı önlemler, azınlık kimliğinin korunması ve azınlıklara özgü 

kültürün geliştirilmesi (“azınlık kimliğine ve kültürüne sahip olma hakkı”), resmi 

olarak tanınma, azınlık dilinin kamusal ve özel alanda, mahkemelerde, diğer kamusal 

makamlar önünde ve basın-yayında kullanılması, eşitliğin sağlanması ve ayrımcılık 

yasağı, siyasal katılım, azınlık haklarının ulusal hukukun üzerinde oluşu, gerek 

azınlık okulları gerekse azınlıklara ait diğer hayır kurumları için devlet bütçesinden 

pay ayrılması, azınlık okullarının özerk statüde oluşu ve bu okullar üzerinde devlet 

                                                 
162 Macartney, a.g.e., s. 310-311; Azcarate, a.g.e., s. 26. Azcarate [MC Azınlık Sorunları Bölümü 
Müdürü] de genelleştirmenin yerinde bir öneri olmadığını belirtmekle birlikte, bugünkü anlamıyla 
uluslararası denetim mekanizmasına sahip, sadece azınlıklar için olmayan genel bir belgenin çatışmayı 
giderici olabileceğini vurgulamaktadır. 
163 Felix Ermacora, “The Protection of Minorities Before the United Nations”, Recueil des Cours: 
Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1983, IV, The Hague, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1984, s. 286. Bu durum bugünkü insan hakları hukukunun uluslararası konumuyla 
o günkü azınlık hakları arasındaki temel farkı oluşturmaktadır. 
164 Sigler, a.g.e., s. 75; Åkermark, Justifications of Minority Protection in International Law, s. 
116; Kunz, “The Future…”, s. 90. 
165 Sarıca, a.g.e., 1982, s. 57. 
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konrolünün sınırlanması, bir bölgenin nüfus yapısını değiştirecek işlemlerin 

geçersizliği vb. şeklindeki haklar MC azınlıkları koruma sisteminin ürünüdür.  

Bir çok ülkede azınlık okulları kurulmuş ve faaliyet göstermiştir. Türkiye’de ve 

Yunanistan’da Lozan’ın koruması altındaki okullar ve vakıflar bugün de 

faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

Azınlıklara dair yine ilk yargısal sistem de MC içinde UDAD ile kurulmuştur. 

Oysa MC öncesi sadece dini azınlıkları korumak için yazılı vaad yönteminden 

bahsedilebilir. Bu olup bitene topluca bakış, kanımca, yine sistemin insancıl ve etkin 

olduğu sonucuna götürmektedir. 

Tüm bu artılardan sonra Hitler’in durdurulmasını da MC dönemi azınlık 

antlaşma ve hükümlerinden beklememek gerekir. Hitler dönemi hak ihlallerine karşı 

etkisiz kalınmasını, kanımca, azınlık antlaşmalarından çok, genel olarak konuya 

ilgisiz kalan MC sistemi ve üye devletlerin siyasi yaklaşımlarında aramak gerekir. 

Dönemin anlayışında hak ihlalleri devletlerin iç işi olarak görülüyordu. Bunun tek 

istisnası uluslararası belgelerle kurulan MC azınlıklar koruma sistemidir. Diğer 

konular uluslararası hukuk tarafından düzenlenmediği için uluslararası bir konu 

olarak hiç görülmemiştir. 

MC sisteminin azınlıkların/bireyin korunmasına dair ilk ulus üstü yapı olması, 

BM sisteminin oluşmasına ve de günümüz azınlıklar hukukuna ciddi katkı 

sağlamıştır. 

 

III. İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalarda  

      Azınlıklara Dair Düzenlemeler 

İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan antlaşmalarındaki azınlık hükümlerinin 

azlığı bir dönemin kapandığının bir diğer belirtisidir. Bu antlaşmalarda azınlıkların 

faydalanabileceği iki kategori düzenleme göze çarpmaktadır: ayrımcılık yasağı ve 

özerklik. 
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A. Ayrımcılık Yasağı 

Bulgaristan ile 10 Şubat 1947’de yapılan Barış Antlaşması’nın siyasi hükümler 

başlıklı ikinci kısmının ikinci maddesinde Bulgaristan’ın, “yargı yetkisi altındaki 

herkesin, ırk, cinsiyet, dil, din ayrımı gözetilmeksizin, insan haklarını ve temel 

özgürlüklerini, ifade, basın, yayın, ibadet, siyasi görüşe sahip olma ve kamusal 

toplantı yapma özgürlükleri dahil, güvence altına almak için her türlü önlemi 

alacağı” yazılıdır166. 

Aynı hüküm Macaristan ile yapılan aynı tarihli Barış Antlaşması’nın ikinci 

maddesinin birinci fıkrasında, Finlandiya ile yapılan Barış Antlaşması’nın altıncı 

maddesinde167 ve İtalya ile yapılan aynı tarihli Barış Antlaşması’nın168 siyasi 

hükümler başlıklı ikinci kısmının 15. maddesinde yer almıştır169.  

Macaristan ile yapılan Antlaşma’nın ikinci maddesinin bir de ikinci fıkrası 

vardır. Bu fıkrada da, Macaristan yasalarının, Macar vatandaşları arasında kişilik, 

mülkiyet, iş, mesleki ya da maddi çıkar, siyasi ve medeni haklar veya diğer alanlarda 

ırk, cinsiyet, dil, din ayrımı gözetmeyeceği ve ayırım gözetilmeden uygulanacağı 

vurgulanmıştır. Bu ikinci madde, Romanya ile yapılan aynı tarihli Barış 

Antlaşması’nda üçüncü madde olarak yer almıştır170. 

İtalya ile yapılan Antlaşma’nın ayrımcılık konusunu düzenleyen bir de 19. 

maddesi vardır. 19. maddede İtalya’nın kaybettiği topraklar üzerinde yaşayan 

İtalyanların hakları düzenlenmiştir. İtalyanlar azınlık durumuna düştükleri bu 

                                                 
166 Antlaşma’nın tarafları Bulgaristan bir yanda ve “Müttefik ve Ortak Devletler” (“Allied and 
Associated Powers”: kısaca “müttefikler” olarak geçecektir) sıfatıyla Sovyetler Birliği, Birleşik 
Krallık ve Kuzey İrlanda, ABD, Beyaz Rusya, Çekoslovakya, Yunanistan, Hindistan, Yeni Zelanda, 
Ukrayna, Güney Afrika ve Yugoslavya diğer yanda. Bkz.: “Treaty of Peace with Bulgaria”, United 
Nations Treaty Series (UNTS), C. 41 (1949), No. 643, s. 50-52, 21-135.  
167 “Peace Treaty with Finland”, Australasian Treaty Series, 1948, No. 2 (electronic), Australasian 
Legal Information Institute, (Çevrimiçi) www.austlii.edu.au, 24 Kasım 2004. 
168 Bkz.: “Treaty of Peace with Italy”, UNTS, C. 49 (1950), No. 747, s. 36-38, 3-507. Antlaşma’da 
İtalya’nın karşısında yer alan müttefik ve ortak devletler şunlardır: ABD, Fransa, Birleşik Krallık, 
Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Hindistan, Kanada, Çekoslovakya, Çin, Avustralya, Belçika, Beyaz 
Rusya, Etyopya, Yunanistan, Hollanda, Yeni Zelanda, Polonya, Ukrayna, Güney Afrika, Yugoslavya.    
169 Bkz.: “Treaty of Peace with Hungary”, UNTS, C. 41 (1949), No. 643, s. 172-174, 135-262. 
Macaristan ile yapılan Antlaşmanın tarafları arasında Bulgaristan ile yapılan Antlaşmadan farklı 
olarak Avustralya ve Kanada da vardır. Zira bu iki devlet savaşta Macaristan ile çarpışmıştır. 
170 Bkz.: “Treaty of Peace with Roumania”, UNTS, C. 42 (1949), No. 645, s. 36-38, 3-124. Bu 
Antlaşmada Romanya’nın karşısında yer alan güçler, Macaristan ile yapılan Antlaşmanın tarafları ile 
aynıdır. 
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topraklarda ayrımcılık görmeme ve vatandaşı oldukları devlette tüm medeni ve 

siyasal haklardan yararlanma hakkına sahip olacaklardır. Antlaşma’nın 20. maddesi 

ile de İtalya’da yaşayan ve Yugoslav dillerinden birini (Sırpça, Hırvatça veya 

Slovence) konuşan İtalyan vatandaşlarından 18 yaşından büyük olanlar (evli 

olanlarda yaş sınırı aranmadan) Yugoslav vatandaşı olabileceklerdir. 

Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık, ABD ve Fransa’nın Avusturya ile 

imzaladıkları ve Avusturya’nın yeniden kurulmasını düzenleyen Antlaşma’nın171 

birinci kısmının altıncı maddesi yukarıda anılan Macaristan ile yapılan Barış 

Antlaşması’nın ikinci maddesi (aynı zamanda Romanya ile yapılan Barış 

Antlaşması’nın üçüncü maddesi) ile aynıdır, bir farkla. Altıncı madde “insan hakları” 

başlığını taşımaktadır. Oysa önceki barış antlaşmalarının ilgili madelerinde bu başlık 

kullanılmamıştır. 

Daha ilginci, Avusturya devletini kuran Antlaşma’nın yedinci maddesidir. Bu 

maddenin başlığı da “Sloven ve Hırvat azınlığın hakları” başlığını taşımaktadır. 

Böylelikle aynı belgede hem insan hakları hem de azınlık hakları düzenlemesine 

rastlamış bulunuyoruz. 

Bulgaristan, Macaristan ve Romanya ile yapılan barış antlaşmalarıyla ilgili bir 

de Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) danışma görüşü vardır172. Bu antlaşmaların 

ortak maddesine göre (Bulg. Ant. m. 36, Mac. Ant. m. 40, Rom. Ant. m. 38), ilgili 

antlaşmada başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça antlaşmanın yorumu ve 

uygulanmasına dair herhangi bir anlaşmazlık eğer diplomatik yollardan 

giderilemezse Üçlü Misyon’a havale edilecektir. Eğer burada da bir çözüm 

bulunamazsa herhangi bir tarafın isteğiyle Komisyon’a bırakılır. Komisyon 

anlaşmazlığa mensup tarafların birer temsilcisinden ve karşılıklı anlaşmayla seçilen 

üçüncü ülke vatandaşı bir üyeden oluşur. Eğer taraflar üçüncü üyenin seçiminde 

anlaşamazlarsa üçüncü üye taraflardan birinin isteği üzerine BM Genel Sekreteri 

tarafından atanır. 
                                                 
171 “State Treaty for the Re-Establishment of an Independent and Democratic Austria”, UNTS, C. 217 
(1955), No. 2949, s. 229-231, 323-379; Ayrıca bkz.: Twenty Years Overdue – Slovene and Croat 
Minorities in Austria, Ed. Danilo Türk, Lübliyana, Institute for Ethnic Problems, 1976. 
172 UAD, “Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania (second phase)”, 
Danışma Görüşü, 18.07.1950, Bkz.: ICJ, Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, 
Leyden A W. Sijthoff’s Publishing Company, 1950, s. 221-261. 
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Danışma görüşüne konu olay şudur; Bulgaristan Protestan din adamlarının, 

Macaristan da kardinalin hapsine karar verir. Romanya da dinsel özgürlüklere karşı 

benzer önlemler almaya başlar. Müttefik güçler ilgili tarafların dikkatini çeker. Konu 

BM Genel Kurulu’nun (GK)  gündemine geldiğinde, taraflar arasında müzakerelerin 

sürdüğü gerekçesi ile GK’un müdahalesine gerek olmadığı kanaatine varılır ve GK 

aldığı kararda Bulgaristan ve Macaristan hükümetlerine yönelik hak ihlallerinin 

ciddiyetinin altını çizmekle yetinir173. Bulgaristan ve Macaristan ihlal iddialarını 

kabul etmezler. Bulgaristan, Romanya ve Macaristan, ayrıca, anılan Komisyon’a üye 

seçmekten de çekinirler. Bunun hukuki bir zorunluluk olmadığı görüşündedirler. 

Bunun üzerine 22 Ekim 1949 tarihinde BM Genel Kurulu bir karar daha alır174. Bu 

kararda anılan ülkelerdeki hak ihlallerinin ciddiyetini vurguladıktan sonra 

antlaşmalar gereği kurulması gereken Komisyon’un üçüncü üyesinin Genel Sekreter 

tarafından atanması usulünün UAD’na sorulmasını kararlaştırır.  

Divan’dan şu dört soruya cevap vermesi istenir. Bir;  anılan antlaşmaların insan 

hakları ve temel özgürlüklere dair hükümlerinin ihlali antlaşmalardaki ortak (Bulg. 

Ant. m. 36, Mac. Ant. m. 40, Rom. Ant. m. 38) denetim maddesi kapsamında 

denetime konu olabilir mi? Bu soruya olumlu cevap verilmesi durumunda ikinci 

soru; taraf devletlerin anılan ortak madde kapsamında Komisyon’a üye seçme 

yükümlülüğü var mıdır? Bu soruya olumlu cevap verilmesi halinde üçüncü soru; eğer 

ilgili devletler ortak madde kapsamında Komisyon’a üye seçmezlerse BM Genel 

Sekreteri anlaşmazlığa taraf diğer devletin talebi ile Komisyon’a üye atayabilir mi? 

Bu soruya olumlu cevap verilmesi halinde dördüncü soru; Antlaşma Komisyonu, bir 

tarafın temsilcisi ve Genel Sekreter tarafından atanan üçüncü kişiden oluşabilir mi? 

Bu şekilde oluşacak Komisyon bağlayıcı karar alabilir mi? 

Divan, 30 Mart 1950 tarihli kararı ile ilk iki soruya olumlu cevap vermiştir175. 

Bu karardan itibaren 30 gün içinde antlaşmalarda sorumluluk alan devletler 

Antlaşma Komisyonu’na üye seçmeyince Genel Sekreter konuyu tekrar Divan’a 

                                                 
173 GK Karar No: 272 (III), 30.04.1949. Bkz.: James Frederick Green, The United Nations and 
Human Rights, Washington D.C., The Brookings Institution, 1956, s. 149. 
174 GK Karar No: 294 (IV), 22.10.1949. Karar metni için bkz.: A.g. UAD görüşü. 
175 UAD, “Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania”, Danışma Görüşü, 
30.03.1950, Bkz.: ICJ, Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Leyden A W. 
Sijthoff’s Publishing Company, 1950, s. 65-119. 
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sunmuştur. Bunun üzerine Divan, davayı yeniden ele almış ve son iki soru için ikinci 

bir inceleme başlatılmıştır. 

Divan, üçüncü soru ile ilgili yorumunda, ortak maddede geçen üçüncü üye 

kavramının Antlaşma Komisyonu’nun taraflarca seçilmeyen üyesini kasdettiğini, 

maddenin yazılış tarzından üçüncü üyenin ancak taraflarca seçilecek iki üyenin 

belirlenmesinden sonra Genel Sekreter tarafından atanabileceğini belirtmiştir. 

Divan’a göre, madde metinindeki sıralama bu yorumu desteklemektedir: taraflarca 

birer üye seçilmesi ve bunu takiben Genel Sekreter’in üçüncü üyeyi ataması. Olayda 

taraflar henüz ilk iki üyeyi belirlemedikleri için Genel Sekreter’in üçüncü üyeyi 

ataması sürecini de engellemişlerdir. Divan, bir önceki kararının uygulanmasını ilgili 

devletlerin uluslararası yükümlülüğü olduğunu belirtmekte ve fakat bu 

yükümlülüğün yerine getirilmemesinin antlaşmalarda Genel Sekretere tanınan 

yetkiyi genişletemeyeceğini söylemektedir. Aksi yöndeki yorum antlaşmanın 

metnine ve ruhuna aykırı bulunmuştur.  

Divan, ilgili devletlerin bu yorum sonrası denetim sistemini engelleme yolunu 

seçebileceği görüşüne karşı da bunun gereğinden fazla bir genelleme olduğu 

görüşünü ileri sürmüştür. Normalde her tarafın Komisyon üyesini belirlemekte çıkarı 

olduğu görüşündedir. Ama, sonuçta bunun antlaşma yükümlülüğünü yerine getirme 

dışında zorlayıcı başkaca temele dayandıramamaktadır. Bu riske rağmen Divan ileri 

bir adım atamamıştır. 

Üçüncü soru olumsuz cevaplanınca, dördüncü soruyu artık tartışmaya gerek 

kalmamıştır. 

Divan kararı üzerine GK bir karar daha alır176. Bu kararda, adı geçen ülkelerin 

insan hakları ve temel özgürlükleri koruma yükümlülüklerine rağmen sözleşmelerin 

ilgili maddelerini ihlal ettiklerinin bilincinde olduklarını, adı geçen Komisyon’a üye 

seçmemelerinin hukuk dışı olduğunu, ihlal iddialarının sürdüğünü ve fakat bu 

ülkelerden bunlara karşı ciddi bir yanıt gelmediğini belirtir. GK, ayrıca, antlaşmalara 

taraf ülkelerden ve de diğer BM üyesi ülkelerden hak ihlallerine dair bilgilerin Genel 

Sekreter’e (GS) sunulmasına karar verir. ABD ve Birleşik Krallık dışında bilgi veren 

                                                 
176 GK Karar No: 385 (V), 03.11.1950. Bkz.: Green, a.g.e., s. 151. 
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başka ülke olmaz. Konu tamamen siyasi gündem konusu olmuştur. Sovyet Bloku 

ülkelerinden hiç bir tepki gelmez. İnsan haklarının korunmasına dair bu tartışma 

GK’un Sosyal, İnsancıl ve Kültürel Komitesinde (üçüncü komite) değil, siyasi 

komitelerde ele alınır. İnsan hakları bu aşamada henüz siyasi bir konudur. 

 

B. Özerklik 

İtalya ile yapılan Barış Antlaşması’na ek dördüncü bölüm Güney Tirol’de 

yaşayan ve Almanca konuşan azınlığın haklarını düzenlemektedir. Bu metin, 

Avusturya ve İtalya hükümetleri arasında 5 Eylül 1946 tarihinde imzalanmıştır177. 

Metindeki düzenlemeler Almanca konuşulan Bolzano bölgesini ve Trento bölgesinin 

İtalyanca ve Almanca konuşulan kasabalarını kapsamaktadır. Bu düzenlemeler 

şunlardır: 

1. Anılan bölgelerde yaşayan Alman dilsel azınlık İtalyanca konuşan bölge 

halkının sahip olduğu tüm haklara sahip olacaktır. 

2. Bu dilsel azınlık, etnik özellikleri ve kültürel ve ekonomik gelişimi için özel 

hükümlerle korunacaktır. 

3. Çıkarılacak olan yasalarda özellikle şu haklar tanınacaktır: 

a) anadilde ilk ve ortaokul eğitimi, 

b) kamu kurumlarında ve belgelerinde her iki dili de kullanabilme, 

c) coğrafi yer isimlerinin her iki dilde olması, örneğin, “Bolzano” ve “Alto 

Adige” aynı anda,  

d) son yıllarda İtalyancalaştırılan aile isimlerinin yeniden Almancaya 

dönüştürülmesi, 

                                                 
177 Bkz.: Antlaşma metni s. 184-185. Ayrıca bkz.: Josef L. Kunz, “The Italo-Austrian Agreement on 
the Austrian South Tyrol”, AJIL, C. 41, Y. 1947, s. 439-445. Bu Antlaşma uygulanamayacak ve iki 
ülke 30 Kasım 1969’da Kopenhag’da yeni bir antlaşmaya imza atarak Alman bölgesine yeniden 
özerklik vereceklerdir. Temmuz 1970’de de iki ülke Roma’da imzaladıkları Antlaşma ile UAD’nı 
aralarındaki anlaşmazlıkların tek çözüm organı olarak belirleyeceklerdir. Bkz.: Jacob Robinson, 
“International Protection of Minorities: A Global View”, IYHR, C. 1, Y. 1971, s. 85, 61-91. 
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e) iki etnik grup arasında uygun oran gözetilerek kamu hizmetine girmede 

eşitlik. 

4. Anılan bölgelerin yasama ve yürütme yetkilerini içeren bölgesel özerkliği 

olacaktır. Bu yöndeki hazırlık çalışmaları Alman dilsel azınlığının yerel temsilcileri 

ile danışma halinde yürütülecektir. 

5. İtalyan hükümeti Avusturya ile iyi komşuluk ilişkileri içinde 1939 Hitler-

Mussolini anlaşmalarını gözden geçirerek, vatandaşlığını seçme hakkını eşitlik ve 

açık fikirlilik temelinde yeniden düzenleyecektir. 

Avusturya devletini kuran Antlaşma’nın yedinci maddesine göre, Sloven ve 

Hırvat azınlıklar şu haklara sahip olacaklardır178: 

1. Carinthia, Burgerland ve Styria’da yaşayan Sloven ve Hırvat azınlığa 

mensup Avusturya vatandaşları, kendi kurumlarına sahip olma ve kendi dillerinde 

toplantı yapma ve basın özgürlüğünü kullanma dahil, diğer Avusturya vatandaşları 

ile aynı hakları paylaşacaklardır. 

2. Sloven ve Hırvat dilinde ilk okul eğitimi sağlanacaktır, 

3. Yeterli sayıda iseler kendi dillerinde orta okul eğitimi sağlanacaktır, 

4. Bu kapsamda müfredat programı yenilenecek ve bu okullar için gözetim 

bölümü kurulacaktır, 

5. Anılan bölgelerde Almancaya ek olarak, Slovence ve Hırvatça da resmi dil 

olarak kabul edilecek, 

6. Yine bu bölgelerdeki coğrafi yer isimleri Almanca, Sırpça ve Hırvatça 

olacaktır, 

7. Yine anılan bölgelerde yaşayan azınlıklar, diğer Avusturya vatandaşları ile 

aynı statüde bölgedeki kültürel, idari ve yargısal faaliyetlere katılacaklardır, 

8. Hırvat ya da Sloven azınlığın azınlık özelliğini ya da haklarını reddeden her 

türlü faaliyet yasaklanacaktır. 

                                                 
178 “State Treaty for the Re-Establishment of an Independent and Democratic Austria”, a.g.e., s. 229-
231, 323-379. 
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Danilo Türk’e göre, bu Antlaşma’nın anılan hükümleriyle Sloven ve Hırvat 

azınlık Avusturya’nın iki yerli halkı olarak tanınmıştır179. 

 

IV. Milletler Cemiyeti Dönemi Azınlık Antlaşmalarının  

      Milletler Cemiyeti Sonrası Hukuki Durumu 

MC dönemi azınlık belgelerinin MC sonrası hukuki durumu nedir? 

Azınlıkların durumunu düzenleyen ve “MC azınlıkları koruma sistemi” diye 

adlandırdığımız yapının temel taşlarını oluşturan antlaşmaların, anlaşmaların, 

sözleşmelerin ve beyanların hiçbiri hukuki bir işlemle sona erdirilmemiştir.  

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu’un 4 

Aralık 1947 tariihinde yaptığı toplantıda Belçika delegesi Milletler Cemiyeti dönemi 

azınlık belgelerinden geriye neer kaldığı netleştirilmeden BM’nin çalışmalarına 

devam edemeyeceğini ifade etmiştir180. Bunun üzerine, BM İnsan Hakları 

Komisyonu, Alt Komisyon’un önerisi üzerine ESK’e başvurarak MC dönemine ait 

antlaşma ve beyanlardan ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunmasına dair 

uluslararası yükümlülük yükleyen belgelerin hangilerinin ne ölçüde hala geçerli 

oldukları sorusuyla UAD’ndan danışma görüşü alınmasını istemiştir. Konsey 5 Şubat 

– 2 Mart 1948 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda konuyu tartışır ve Birleşik 

Krallık temsilcisinin önerisi üzerine GS’in bir çalışma hazırlamasını, bundan sonra 

UAD’na başvurmanın gerekli olup olmadığına karar verilmesini ister. Sovyet 

temsilcisi ise anılan antlaşmaların ve beyanların Versailles sistemi içinde 

oluşturulduğunu, bu sistem artık yürürlükte olmadığına göre belgelerin de bir değeri 

kalmadığını belirtir. Anılan kararla, GS’den konu ile ilgili çalışma yapması istenir181. 

Raporun hazırlanması iki yıl sürer ve 7 Nisan 1950 tarihli BM raporu olarak 

yayınlanır182. 

                                                 
179 Türk, Twenty Years Overdue – Slovene and Croat Minorities in Austria, s. 9. 
180 Yılmaz Altuğ, “Azınlıklar”, Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul, Aybay Yay., 1996, s. 147. 
181 Karar no: 116 (VI), Bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 2, Y. 1947-1948, New York, UN 
Publications, 1948, s. 582. 
182 “Study of the Validity of the Undertakings Concerning Minorities”, (E/CN.4/367, April 7, 1950). 
Bkz.: Kunz, a.g.e., s. 284; Nathan Feinberg, “The Legal Validity of the Undertakings Concerning 
Minorities and the clausula rebus sic stantibus”, Studies in International Law, Jerusalem, The 
Magnes Press, 1979, s. 17-21. 
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BM Sekreteryası tarafından hazırlanan çalışmada öncelikle savaşın tek başına 

uluslararası yükümlülükleri bertaraf etmeyeceği belirtilmiştir. Buna rağmen varılan  

sonuç şudur: “1937-1947 tarihleri arasında şartlar bir bütün olarak o derece 

değişmiştir ki, MC azınlıkları koruma sisteminin artık var olmadığını kabul etmek 

gerekir”. Bir başka ifade ile, sistemin çöküşü, dönemin geçerli uluslararası hukuk 

temelinin ve kurumlarının çöküşüyle birlikte olmuştur183. Bununla birlikte 

Sekreterlik, çalışmasında, azınlık koruma beyanlarının BM döneminde geçerli 

olduğunu zira BM’nin Milletler Cemiyeti’nin yerini aldığını belirtir184. Burada 

yürütülen mantık şudur. Antlaşmalar devletler arasında yapılmış, fakat garanti söz 

konusu olduğunda Milletler Cemiyeti’ne gönderme yapılmıştır. Milletler Cemiyeti 

artık var olmadığına göre, antlaşmaların da varlığını sürdürmediği tespit 

edilmektedir. Beyanların konumu farklıdır. Beyanlar devletler arası bir işlem 

olmayıp, bir uluslararası organa karşı yapılmıştır ve o uluslararası organın (MC) 

yerini artık BM almıştır185. Burada akla şu soru gelmektedir: beyanların geçerliliğine 

hükmedildiğine göre, BM sistemi içinde beyanlarda yer alan yükümlülüklerin 

geçerliliğini izleyebilecek bir organın olması gerekir. Peki BM Güvenlik Konseyi 

beyanlarda gönderme yapılan antlaşmalardaki yükümlülükleri neden gözetemiyor? 

Garanti sistemi BM çatısı altında devam ettirilebilirse, antlaşmalar da varlığını 

sürdürebilecektir. Bunun için de ilgili tarafların talebi ile Güvenlik Konseyi’nin bu 

yönde bir karar alması gerekir186. 

Sekreterlik’in çalışması doktrinde birçok yazar tarafından eleştirilmiştir. 

Toluner’e göre, Sekreterlik’in çalışması hukuku bilmeyenlerin işidir. Toluner, 

                                                 
183 Ermacora, a.g.e., s. 263. Milletler Cemiyeti Genel Kurulu, BM kurulduktan sonra aldığı 8-18 Nisan 
1946 tarihli kararla kendi varlığına son vermiş, mal varlığı haklarını, arşivlerini ve siyasi olmayan 
işlevlerini BM’ye devretmiştir. BM Genel Kurulu da 12 Şubat 1946 tarihli kararı ile bu kararı kabul 
etmiş, siyasi konularda ise sözleşmeci taraflar kabul ettiği taktirde Genel Kurul veya ilgili organın 
incelemesinden sonra alınacak bir karar ile görev üstlenilebileceğini belirtmiştir. Bkz.: Toluner, 
“Lozan Azınlıklarının…”, s. 244, dp. 61. 
184 Feinberg, a.g.e., s. 23. 
185 Burada da beyanların tümünün geçerliliğini ileri sürmek zordur. Zira beyanda bulunan beş 
devletten Estonya, Letonya ve Litvanya, SSCB tarafından işgal edilip SSCB’ye dahil edilince, 
uluslararası kimliklerini kaybetmişlerdir. O nedenle beyanların bu devletler açısından geçerli 
olduğunu ileri sürmek güçtür. Geriye sadece Arnavutluk ve Irak kalmaktadır. 
186 Toluner, “Lozan Azınlıklarının…”, s. 244. 
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Devletler arasında yapılmış bir andlaşmayı hangi hukuk ilkesinin bertaraf 

edebileceğini sormaktadır187. 

Öktem’e göre, antlaşmaların sona erdiğine yönelik görüş, titiz bir hukuki 

incelemeden çok devletlerin tavırlarının gözlenmesi ile varılan bir sonuçtur188. 

Feinberg’e göre, Cemiyet sisteminin sona ermesi, antlaşmalardaki garanti 

sisteminin sona ermesi demektir. Bu, antlaşmalarda yer alan yükümlülüklerin de 

otomatik olarak sona erdiği anlamına gelmez189. 

Türk’e göre, Sekreterlik’in çalışması, herhangi bir BM organı tarafından 

herhangi bir karara konu olmadığına göre Sekreterlik’in görüşünden öteye bir anlam 

taşımaz190. Bir başka ifade ile, BM hukuku içinde hukuki bağlayıcılığı olan bir metin 

değildir. 

Sekreterlik’in çalışması, antlaşmaların sona erdiği tespitini yaparken geniş 

ölçüde rebus sic stantibus kavramı üzerinde durmuştur. Kavrama, hatta bazı 

yazarlara göre rebus sic stantibus doktrinine göre, hukuki bir bağıtla yakından ilgili 

olan şartlar geniş ölçüde değişmişse hukuk bunu görmezlikten gelemez191. Artık bu 

aşamada pacta sund servanda ilkesi dahi işlememektedir. Sekreterlik’in çalışmasına 

göre, dünyadaki genel siyasi şartlar ve devletlerin siyaseti (azınlıkların toplu göçe 

zorlanması) ve yükümlülükleri (BM Şartı, Evrensel Bildiri) o derece değişmiştir ki, 

azınlık antlaşmalarının yapıldığı tarihteki siyasi mantık yok olmuş, rebus sic 

stantibus kavramı uygulama alanı bulmuştur192. Sekreterlik’in çalışmasından sonra 

gerek BM organları arasında gerekse BM üyesi ülkeler arasında konuya ilgi gösteren, 

antlaşmaların İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlara uydurulmasını isteyen de 

                                                 
187 A.e., s. 235. 
188 Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 85, dp. 307. 
189 Feinberg, a.g.e., s. 22-23. 
190 Türk, “Protection of Minorities in Europe”, s. 162. 
191 Hersch Lauterpacht, The Function of Law in the International Community, Oxford, Clarendon 
Press, 1933, s. 270-283, bkz.: özellikle s. 277. Rebus sic stantibus’un Latince’den çevirisi “bu şartlar 
altında” şeklinde verilmektedir bkz.: Eugene Ehrlich, A Dictionary of Latin Tags and Phrases, 
London, Robert Hale, 1998, s. 195. 
192 Toluner ise, hal ve durumda ortaya çıkan her değişikliğin Rebus sic stantibus ilkesinin 
uygulanmasına yol açmayacağını, mevcut olayda açmadığını vurgulamaktadır. Bkz.: Toluner, “Lozan 
Azınlıklarının…”, s. 235. 

 80



olmamıştır. Bir görüşe göre, bu sonuca varılmasında soğuk savaşın etkisi 

büyüktür193. 

UAD ise, Milletler Cemiyeti Ana Sözleşmesi’nin 22. maddesinde düzenlenen 

“manda rejimi” ile BM Şartı’nın 80. maddesinde düzenlenen “vesayet rejimi” 

arasında benzerlikler olduğunu, Milletler Cemiyeti’nin manda altındaki rejimlere dair 

gözetim görevinin Cemiyet’in ortadan kalkması ile sona ermediğini belirterek, bu 

görevin BM döneminde hukuken BM Genel Kurulu’na ait olduğuna hükmetmiştir194. 

Ne var ki, UAD’nin kararı manda rejimi ile sınırlı olup, azınlık antlaşmalarının BM 

içindeki hukuki konumunu kapsamamaktadır. 

Bununla birlikte, Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılıp Azınlıklara Dair 

Hükümler İçeren Barış Antlaşmaları’ndan iki tanesinin (Lozan ve Saint- 

Germain) azınlıklara dair hükümleri, Yunanistan ile yapılan Azınlık Antlaşması 

(Yunan Sevri) ve Åland’a dair Milletler Cemiyeti Konseyi Beyanı’nın bugün için de 

hukuki geçerliliklerini sürdürdüğünü eklemek gerekir. Bunlardan ilki Lozan 

Antlaşması’dır. BM Sekreterliği’nin çalışmasında Türkiye’nin İkinci Dünya 

Savaşındaki tarafsız tutumuna ve iki savaş arası azınlık siyasetinde herhangi bir 

değişiklik olmamasına vurgu yapılarak Lozan’ın azınlık hükümlerinin geçerliliğini 

koruduğu belirtilmiştir. Bir başka ifade ile, Türkiye açısından şartlarda olağanüstü bir 

değişiklik yoktur. Aynı şekilde, Yunanistan da Lozan’da yer alan azınlık 

hükümleriyle Yunanistan’da yaşayan Müslüman azınlık için bağlıdır195. Lozan 

Türkiye’nin kurucu antlaşmasıdır ve iç hukukun bir parçasıdır. Milletler Cemiyeti 

sona erdikten sonraki yıllarda ve de bugün Türk yargı yerlerince sürekli işlenen ve 

böylece yaşatılan bir belgedir. Ek olarak, Türkiye’nin Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

olduğu gibi bugün de azınlık siyasetini belirleyen temel hukuk metnidir. 
                                                 
193 Shabtai Rosenne, “Rebus sic stantibus and the Minorities Treaties: An Afterword”, IYHR, C. 12, 
1982, Published under the Auspices of the Faculty of Law of Tel Aviv University, Jerusalem, Alpina 
Press, s. 331 vd; Shabtai Rosenne, “The Protection of Minorities and Human Rights”, The Protection 
of Minorities and Human Rights, Ed. Yoram Dinstein, Mala Tabory, Martinus Nijhoff Publishers, 
Dordrecht, 1992, s. 517-518.  
194 UAD, “International Status of South-West Africa”, Danışma Görüşü, 11.07.1950, Bkz.: ICJ, 
Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Leyden A W. Sijthoff’s Publishing 
Company, 1950, s. 136-137. 
195 Feinberg, a.g.e., s. 29, 31. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında düzenlenen uluslararası 
çalıştayda Türk temsilci diğer Milletler Cemiyeti dönemi belgelerinin akıbetinin aksine Lozan’ın 
azınlık hükümlerinin yaşadığını vurgulamıştır. Bkz.: The Ohrid Seminar on Minorities, Ed. Boris 
Vishinski, s. 27. 
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Doktrinde Toluner, Lozan’ın azınlık hükümleri için uluslararası yargısal 

garantinin de sürdüğünü söylemektedir. Şöyle ki; UAD Statsüsü’nün 37. maddesine 

göre, yürürlükte bulunan bir antlaşma çıkan anlaşmazlığın UADAD’na 

gönderilmesini düzenlemişse ve aynı zamanda da antlaşmanın tarafları UAD 

Statüsü’ne tarafsa bu antlaşmadan kaynaklanan sorunlara UAD bakabilir. Lozan’ın 

azınlık hükümlerinin uygulanması, halen yürürlükte olan bir antlaşmanın hükümleri 

olmaları nedeniyle, Statü’ye ve Lozan’a taraf olan ülkeler tarafından, UAD’nın 

denetimine sunulabilir196. 

İkinci antlaşma, Avusturya ile yapılan Saint-Germain Antlaşması’dır. Federal 

Avusturya Anayasası’nın 149. maddesinin birinci fıkrasına göre, Saint-Germain 

Antlaşması’nın beşinci bölümünde yer alan azınlıklara dair hükümler (62-69. 

maddeler) anayasal kanun değerindedir. Peki Avusturya devletini kuran Antlaşma ile 

Saint-Germain Antlaşması arasında nasıl bir bağ kurmak gerekir. Türk’e göre, 

Avusturya devletini kuran Antlaşma’da düzenlenmemiş azınlık hakları için anayasa 

gereği Saint-Germain Antlaşması’nın azınlık hükümleri geçerli olacaktır197. Tıpkı 

Lozan gibi, Saint-Germain Antlaşması’nın azınlık hükümlerinin yürürlükte olduğu 

da Avusturya devletinin resmi görüşünü oluşturmaktadır. Bu durumda, Toluner’in 

görüşünün Saint-Germain Antlaşması için de geçerli olduğu ileri sürülebilir. 

Üçüncü antlaşma Yunan Sevri’dir. Sekreterlik’in anılan çalışması Yunan 

Sevri’nin yürürlükte olup olmadığı konusunda muğlaktır. Konu, adeta tüketilmeden 

Lozan Antlaşması’na geçiş yapılarak Yunan Sevri’nin yerini Lozan’ın aldığı ima 

edilmiştir198. Ne var ki, Yunan Sevri için rebus sic stantibus kavramı uygulandığında 

Antlaşma’nın geçerli olması gerektiği sonucuna varmak gerekir. Çünkü bu Antlaşma 

ile tanınan azınlıkların durumunda, tıpkı Lozan azınlıklarının durumunda olduğu 

gibi, olağanüstü değişen birşey yoktur. Lozan ile aradaki fark şudur: Türkiye 

Lozan’ın bugün bile geçerliliğini savunurken, Yunanistan Yunan Sevri ile kendini 

                                                 
196 Toluner, “Lozan Azınlıklarının…”, s. 245-246. 
197 Türk, Twenty Years Overdue, s. 11-12. Sekreterlik ise anılan çalışmasında Bulgaristan, 
Macaristan ve Romanya ile 10 Şubat 1947’de Paris’te İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan barış 
antlaşmalarında yer alan hükümlerin, azınlık antlaşmalarında yer alan hükümleri ortadan kaldırmadığı 
görüşünü belirtmişti. 
198 Sekreterlik’in çalışmasına eklenen 27.03.1951 tarihli Ek (E/CN.4/367/Add.1) ise Yunanistan’ın 
sadece Lozan ile bağlı olduğunu belirtmektedir. Bkz.: Oran, “Türk Dış Politikası ve Batı Trakya”, 
a.g.e., s. 319. 
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bağlı görmemekte, yerine Lozan Antlaşması’nın geçerli olduğunu savunmaktadır. 

Yunanistan’ın bu tutumu iki antlaşma arasındaki temel farktan kaynaklanmaktadır. 

Yunan Sevri, Lozan’dan faklı olarak, karşılıklılık aranmadan Yunanistan’daki bütün 

azınlıklara koruma sağlamaktadır. Oysa Lozan’ın azınlık hükümleri hep karşılıklılık 

ilkesine bağlı olarak uygulanagelmiştir199. İkinci olarak, Yunanistan Lozan 

kapsamında her türlü azınlık için değil sadece Müslüman olmayan azınlık için 

yükümlülük üstlenmiştir. Üçüncü olarak da, Lozan’dan faydalanacak Müslüman 

sadece Batı Trakya’da yaşayanlardır. Diğerleri nüfus değişimine tabi tutulmuştur200. 

Ne var ki, hükümetin farklı tutumuna rağmen Yunanistan yüksek mahkemeleri, tıpkı 

Türkiye’dekiler gibi, Yunan Sevri’ni bir iç hukuk metni olarak uygulamaya devam 

etmektedirler201. Bu nedenlerden ötürü Yunan Sevri’nin azınlık hükümlerinin de 

geçerliliğini sürdürdüğü sonucuna varmak gerekir. Hatta, Toluner’in yukarıda Lozan 

kapsamında ileri sürdüğü yargısal garantinin devam ettiği yönündeki görüşü Yunan 

Sevri’ne de uygulanabilir. Antlaşma’da korunan hakları ihlal edilen azınlık için 

Antlaşma’ya taraf devletler (Türkiye taraf değildir) UAD’na başvurabilirler202. 

Geçerliliğini sürdüren bir diğer belge İsveç ile Finlandiya arasındaki uzlaşmayı 

kağıda döken ve Åland adalarında yaşayan İsveçce dil azınlığının haklarını 

düzenleyen Milletler Cemiyeti Konseyi Beyanı’dır. 

                                                 
199 Bu uygulamaya rağmen Lozan’ın azınlık hükümlerinin karşılıklılık ilkesine tabi olup olmadığı 
tartışmalı bir konudur. Tartışma Lozan’ın 45. maddesinden doğmaktadır. 45. maddenin resmi Türkçe 
metni şöyle demektedir:, “İşbu Fasıl ahkâmı ile Türkiyenin gayri müslim akalliyetleri hakkında 
tanınan hukuk, Yunanistan tarafından dahi kendi arazisinde bulunan müslüman akalliyet hakkında 
tanınmıştır”. Güncel Türkçesiyle, “Bu kesimdeki hükümlerle Türkiye’nin Müslüman olmayan 
azınlıklarına tanınan haklar, Yunanistan tarafından kendi ülkesindeki Müslüman azınlığa da eşit 
şekilde tanınmıştır”. İngilizce metinde “similarly” (benzer şekilde), orjinal Fransızca metinde ise 
“ègalement” (eşit şekilde) kelimesi kullanılmıştır. Madde Yunanistan’ı da Türkiye ile aynı 
yükümlülük altına sokmakta ancak bunu karşılıklılık ilkesine (her iki tarafın da aynı hakları tanıması 
şartı) bağlamamaktadır. Antlaşmanın lafzi yorumu dahi bu sonuca varmamıza sebep olmaktadır. 
“Karşılılılık” düzenlenmek istendiğinde açıkça ifade edilmektedir. Bkz.: Toluner, a.g.e., s. 231-232. 
Ayrıca, bu hükümler insan ve azınlık haklarını düzenlemekte olduklarından günümüz insan hakları 
hukuku perspektifinden okunmaları gerekir. İnsan hakları hukukunda ise karşılıklılık ilkesine yer 
yoktur. Bkz.: Turgut Tarhanlı, “Lozan’da mütekabiliyet yok”, Radikal, 28.09.2006, (Çevrimiçi) 
www.radikal.com.tr, 28.09.2006. Türkiye ya da Yunanistan’ın Lozan hükümlerini ihlal etmesi diğer 
tarafa aynı şekilde davranma hakkı vermez. 
200 A.e., s. 307-317.  
201 A.e., s. 319. Bu durum AİHM tarafından da tespit edilmiştir. Bkz.: Serif/Yunanistan, Başvuru No: 
38178/97, 14.12.1999, par . 23. 
202 Aynı görüşte Oran, a.e., s. 317. 
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Azınlık antlaşmalarına dair akla gelen bir başka soru içerdikleri hükümlerin 

uluslararası gelenek hukukunun parçası olup olmadığıdır ki, eğer hukuki 

geçerliliklerinin kalmadığı sonucuna varılıyorsa, günümüz azınlık hakları hukukuna 

katkıları ancak bu noktadan olabilecektir. Doktrinde ağırlıklı görüş, MC dönemi 

azınlık antlaşmalarının uluslararası gelenek hukukunun parçası olamadıkları 

yönündedir203. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Öncelikle yinelemek gerekir ki, bu 

antlaşmalar savaşın galiplerinin diğer devletlerle imzaladıkları belgeler olup Birinci 

Dünya Savaşı sonrasında belli bölgelerde oluşan belirli sorunları ele alan, tespit eden 

ve hukukileştiren belgelerdir. Amaç uluslararası azınlıklar koruma sistemi 

oluşturmak değildir. Belgeler Avrupa kıtasında yer alan bütün azınlıkları koruma 

altına almadığı gibi Avrupa dışında yer alan herhangi bir azınlık grubunu (Irak’ın 

beyanı hariç) koruyor da değildi. Bu nedenle olsa gerek, MC Genel Kurulu bir 

kararında azınlıkların korunmasına dair yukarıda anılan belgelerle bağlı olmayan 

devletlerin de kendi azınlıklarıyla ilişkilerinde belgelerde yer alan hükümler 

doğrultusunda hareket edecekleri temennisinde bulunmuştur. Thornberry’e göre, 

belgelerde yer alan hükümler yerleşik hukuk kuralı olarak algılansa idi savaş 

sonrasında görülen azınlık göçleri o denli geniş kapsamlı ve acı şartlarda 

gerçekleşmezdi204. 

Peki UDAD’nın azınlık belgelerine dayanarak verdiği kararların hukuki 

konumu nedir? Kanımca, bu kararlar, azınlık hakları konusunda bugün de 

geçerliliğini sürdüren içtihadın parçasını oluşturmaktadırlar. 

Azınlık antlaşmalarının hukuki geçersizliğinin tespiti, azınlık haklarının 

varlığının sonu anlamına gelmeyecektir. 

 

V. Birleşmiş Milletler Dönemi 

A. Genel Olarak 

Birleşmiş Milletler Şartı (kısaca “Şart”), tıpkı MC Ana Sözleşmesi gibi 

azınlıklardan bahsetmez. Azınlıkların korunmasının yerini artık insan haklarının 
                                                 
203 Thornberry, International Law and the Rights of the Minorities, s. 113; Türk, “Protection of 
Minorities in Europe”, s. 159. 
204 Bkz.: Thornberry, a.e., s. 113-114. 
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korunması almıştır. Şart’ın birinci maddesinde BM’nin amaçları sıralanmıştır. 

Bunlardan konumuzla ilgili olanlar şunlardır: uluslararası barış ve güvenliğin 

sağlanması, uluslar arasında eşit haklar ve halkların kendi kaderini tayin ilkesi 

çerçevesinde dostane ilişkilerin geliştirilmesi, insan hakları ve temel özgürlüklere 

saygı.  

MC sistemi ne kadar azınlıkların korunmasına kendini adamış ise BM de en az 

o kadar insan haklarının korunmasını gündemine almıştır. Kunz’un deyişiyle, Birinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra moda, azınlıkların uluslararası korunması idi; oysa İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra giyimine özen gösteren hukukçular insan hakları 

giyinmeye başladı205. Artık, bireyin azınlığa aidiyetinden kaynaklanan hakları 

döneminden, bireyin salt birey olmasından kaynaklanan haklarının korunması 

dönemine geçilmişti206. 

Şart’ta belirtilen ana organlardan Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK), Şartın 

62. maddesi ile insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve gözetim 

yükümlülüğü ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda tavsiye kararı alabilecek ve 

sözleşme taslakları hazırlayabilecektir. Şart’ın 68. maddesi de ESK’in ekonomik ve 

sosyal konularda ve insan haklarının geliştirilmesi için komisyonlar kurabileceğini 

öngörmüştür. 

ESK, ilk toplantısında İnsan Hakları Komisyonu (İHKoms)’nun kurulmasına 

karar vermiştir (21 Haziran 1946)207. İkinci toplantısında da İHKoms’nun görevlerini 

şöyle sıralar: uluslararası insan hakları manzumesi; medeni haklar, kadınların 

konumu, bilgi edinme ve benzeri haklar konusunda; azınlıkların korunması; ırk, cins, 

dil ve din temelli ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarına dair diğer konularda 

öneri, tavsiye ve rapor hazırlamak208. 

                                                 
205 Kunz, “The Present...”, s. 282. 
206 Antonio Cassese, International Law, Oxford, Oxford University Press, 2001, s. 350-351.  
207 Aradan geçen 60 yıldan sonra GK 15.03.2006 tarihinde aldığı kararla ESK’den İHKoms’nun 
16.06.2006 tarihinde görevinin sonlandırılmasına ve yerine İnsan Hakları Konseyi kurulmasına karar 
vermiştir. Bkz.: GK Karar No: A/RES/60/251. ESK de 2006/2 Nolu ve 22.03.2006 tarihli kararıyla 
GK kararına uymuş, İHKoms da 2006/1 Nolu ve 27.03.2006 tarihli kararıyla GK ve ESK kararları 
doğrultusunda görevini sonlandırmıştır. Bugün İHKoms’nun yerini İnsan Hakları Konseyi almıştır. 
208 Yearbook of the United Nations, C. 1, Y. 1946-1947, New York, UN Publications, 1947, s. 523. 
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BM Genel Kurulu (Genel Kurul)’nun ilk toplantısında (1946 sonu) Küba ve 

Panama temsilcileri haklar manzumesi hazırlanmasını önerirler. GK da konuyu 

ESK’e ve İHKoms’na iletmeye karar verir. 

 

B. Evrensel Bildiri’ye Doğru 

İHKoms, ilk toplantısını 27 Ocak – 10 Şubat 1947 tarihleri arasında New 

York’da yapar. Komisyonun gündeminde üç konu vardır. Bunlar; bir, uluslararası 

insan hakları manzumesinin hazırlanması; iki, bilgi ve basın özgürlüğü ile 

azınlıkların korunması ve ayrımcılığın önlenmesi alt komisyonlarının kurulması; üç, 

insan hakları ile ilgili şikayetlerin ele alınış usulünün belirlenmesi. 

Birinci konu üzerine çalışmalar hemen başlar. Taslak hazırlamak için 

oluşturulan grupta İHKoms başkanı, yardımcısı ve raportör yer alır209. İnsan hakları 

manzumesinde yer alması öngörülen haklar arasında birinci kuşak haklar ve ikinci 

kuşak haklar sıralanır ama bu aşamada bunların arasında azınlıkların korunmasına 

dair herhangi bir hüküm yoktur. Tek ilgili olabilecek hak, “ayrımcılığa tabi 

olmaksızın eşitlik hakkı”dır210. 

Hindistan, Avustralya ve Filipinler temsilcileri hazırlanacak olan insan hakları 

manzumesine azınlık haklarına dair bir hüküm konulmasını ve “azınlık”, 

“ayrımcılık”, “özel önlemler” terimlerinin tanımlanmasını isterler. Sekreterlik 

tarafından hazırlanan madde taslağında ise şöyle bir düzenleme vardır: “ırksal, dilsel 

veya dinsel özellikleriyle toplumun çoğunluğundan farklı olan kişilerin kayda değer 

sayıda yaşadığı ülkelerde etnik, dinsel ya da dilsel azınlıklara mensup kişiler bu 

amaca yönelik hakkaniyete uygun bir oranda kamu yardımı ile kendi okullarını, 

kültürel ve dini kurumlarını kurma ve yönetme; mahkemelerde ve diğer kamusal 

makamlar ve devlet organları önünde, basında, kamusal toplantılarda kendi dillerini 

kullanma hakkına sahip olacaklardır”211. 

                                                 
209 Sırasıyla bayan Franklin Roosevelt (ABD), Dr. P. C. Chang (Çin) ve Dr. Charles Malik (Lübnan). 
210 Yearbook of the United Nations, C. 1, s. 524; a.e., C. 3, 1948-1949, s. 525. 
211 Asbjørn Eide, “The Non-Inclusion of Minority Rights: Resolution 217C (III)”, Gudmundur 
Alfredsson, The Universal Declaration of Human Rights – A Common Standard of Achievement, 
Ed. Asbjørn Eide, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, s. 702. 
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Manzume hazırlıklarını yapan grup ESK’in dördüncü toplantısında 

genişletilerek “Tasarı Komitesi” (TK) haline gelir. TK, ilk toplantısında öncelikle bir 

bildiri mi, yoksa bağlayıcı bir sözleşme mi, yoksa her ikisi için mi çalışma yapılacağı 

tartışılır. Bildiri yanlıları da sözleşme yanlıları da sonuncu seçenek üzerinde görüş 

birliğine varırlar ve çalışma grupları kurulur. TK’nin İnsan Hakları Komisyonu’na 

sunduğu (E/CN.4/21 nolu) rapor hem bir bildiri hem de sözleşme taslağı 

içermektedir. 

TK, ayrıca, Bildiri’ye 36. madde olarak ırksal, dilsel ve dinsel azınlıkların 

korunmasına dair bir madde önerir. Ancak oldukça zayıf bir maddedir bu. Sayılan 

azınlıkların haklarını korumayı, kamu düzeni ile uyumlu olduğu ölçüde 

sağlamaktadır. Kamusal yardım düzenlemesi ise, René Cassin (Fransa)’in önerisi ile 

metinden çıkartılmıştır. Fransa o dönemde özel okullar için kamusal yardım 

sağlamamaktadır. Maddede düzenlenen haklar şunlardır: kendi okullarını, kültürel ve 

dini kurumlarını kurma ve yönetme; basında, kamusal toplantılarda, mahkemelerde 

ve diğer kamusal makamlar önünde azınlık dilini kullanabilme212. 

İHKoms ilk toplantısında ikinci konu olarak “azınlıkların korunması” ve 

“ayrımcılığın önlenmesi” başlıklı iki ayrı alt komisyon kurmak yerine, ki ESK kararı 

tam aksi yöndedir, bu iki konuyu ele alan tek bir komisyon kurulmasına karar 

vermiştir: “Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu” 

(kısaca, “Alt Komisyon”). İHKoms, Alt Komisyon’un görevlerini de şöyle belirler: 

ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması konularında uygulama alanı 

bulabilecek hükümlerin belirlenmesi; yine bu alanlardaki aciliyet içeren sorunlar 

hakkında İHKoms’na tavsiyelerde bulunulması; ESK ve İHKoms tarafından 

kendisine sunulan başkaca konularda çalışma yapılması. 

Üçüncü konuya gelince, İHKoms, Genel Sekreter’den Komisyon’un her 

toplantısından önce insan haklarına dair başvuruların toparlanmasını ve isterlerse 

Komisyon üyelerine sunulmasını kararlaştırmıştır. Başkan ve başkan yardımcısı 

                                                 
212 TK’nin 9 – 25 Haziran 1947 tarihleri arasında New York’da yaptığı ilk toplantı. Bkz.: John P. 
Humphery, “The United Nations Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and the 
Protection of Minorities”, AJIL, C. 62, Y. 1968, The American Society of International Law, 
Lancaster, Lancaster Press, 1968, s. 872; Eide, “The Non-Inclusion of Minority Rights: Resolution 
217C (III)”, s. 702-703. 
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toplantıların başlamasına az bir süre kala bir araya gelecek ve başvuruları 

Komisyon’a sunmayı tartışacaklardır213. 

Alt Komisyon ise ilk toplantısında, inter alia, hazırlanmakta olan Bildiri’ye 

bazı maddeler önerir. Örneğin, 31. madde olarak azınlık hakları maddesi kaleme 

alınmıştır. Bu maddeye göre, “etnik, dilsel veya dinsel özellikleriyle toplumun geri 

kalanından açıkça ayrılan ve farklı muamele görmeyi talep eden grupların net bir 

şekilde tanımlanabildiği ülkelerde, bu gruplara mensup kişiler eğer isterlerse, kamu 

düzeni ve güvenliği ile çelişmediği sürece kendi okullarını, kültürel ve dini 

kurumlarını kurma ve yönetme, basında, kamusal toplantılarda, mahkemelerde ve 

diğer devlet makamları önünde kendi dillerini ve alfabelerini kullanma hakkına 

sahip olacaklardır”214. 

Alt Komisyon bu tanımda, TK’nin tanımına “talep etme” şartını eklemiştir. 

Tanımla birlikte kavramlar üzerine tartışma başlar. “Net bir şekilde tanımlanabilme” 

şartı İranlı temsilcinin önerisidir. Bunun amacının, dünyada dinsel ve dilsel 

ayrılıkçılığın yayılmasını önleme olarak dile getirir, İran temsilcisi Shafaq. “Farklı 

muamele görmeyi talep etme” şartı da Fransız üyenin talebidir. Bunun hedefi olarak, 

azınlıklar gerçek anlamda bir topluluk oluşturmadıkça hesaba katılmaması 

gerektiğini belirtir, Fransız temsilci Spaniel. Belçikalı temsilcinin “azınlıklara 

mensup kişiler” yerine “azınlıklara mensup vatandaşlar” önerisi ise diğer üyeler 

tarafından kabul edilmez215. Böylelikle, vatandaş olmayanlara da azınlık haklarından 

yararlanmanın yolu açılmış olur. Anlaşma sağlanamayınca Alt Komisyon, 

İHKoms’na herhangi bir tanım sunmama kararı alır. 

İHKoms, ikinci toplantısında eş zamanlı olarak bir bildiri, bir de bağlayıcı 

sözleşme hazırlanmasına karar verir. Devletlerin uygulamadaki performansı da ayrı 

bir sözleşme üzerinden denetlenecektir. Bu durumda uluslararası insan hakları 

                                                 
213 Yearbook of the United Nations, C. 1, s. 528. 
214 AK’un 24 Kasım – 6 Aralık 1947 tarihleri arasında yaptığı toplantı. Bkz.: İHKoms, “Compilation 
of proposals concerning the definition of the term ‘minority’”, 43. Oturum, 14.11.1986, 
(E/CN.4/1987/WG.5/WP.1), s. 2. 
215 Eide, “The Non-Inclusion of Minority Rights: Resolution 217C (III)”, s. 703-704. 
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manzumesi sırasıyla, Uluslararası İnsan Hakları Bildirisi, Uluslararası İnsan Hakları 

Sözleşmesi ve Uygulama için Önlemler adlı üç belgeden oluşacaktır216. 

Bildiri, GK tarafından kabul edilecek ve hukuki olmaktan çok ahlaki 

bağlayıcılığa sahip olacaktır. Bu anlamda standart belirleyen ve ulaşılması arzu 

edilen ilkeleri belirleyecek bir belge olacak, ama devletler üzerinde herhangi bir 

yükümlülük doğurmayacaktır217. Hazırlanan 33 maddede yine azınlık haklarına dair 

herhangi bir hüküm yoktur. Sözleşme ise taraf devletleri bağlayan hukuki bir belge 

olarak düşünülmüştür. Sözleşme metni, Bildiriye göre daha emredici olacak, üye 

devletler iç hukuklarını sözleşme ile uyumlu hale getirecekler ve sıralanan hakların 

uygulanmasını sağlayacaklardır218. 

Uygulama için önlemlere gelince; önerilen önlemler sadece sözleşmeyi ve daha 

sonra oluşturulacak muhtemel sözleşmeleri kapsamaktadır. Bağlayıcı metin olarak 

düşünülmediği için uygulamaya yönelik önlemler Bildiri için geçerli değildir. 

Çalışma grubu şu önlemler üzerinde anlaşma sağlamıştır: Bir, her devlet iç hukukunu 

sözleşme ile uyumlu hale getirecek; iki, ESK tarafından insan hakları ihlali 

iddialarını görüşecek bir komite kurulacak; üç, eğer anlaşmazlıklar bu komitede 

çözülemezse İHKoms’na götürülecek ve İHKoms vak’anın uluslararası mahkemeye 

götürülüp götürülmeyeceğine karar verecek; dört, uluslararası mahkemenin kararı 

bağlayıcı olacak; beş, GK gerekli gördüğünde Şart’ta kendisine verilen ekonomik ve 

sosyal işbirliği görevi nedeni ile mahkemenin kararının uygulanmasını 

sağlayacaktır219. 

TK, ikinci toplantısını 3-21 Mayıs 1948 tarihleri arasında New York’da yapar. 

Devletlerden gelen itirazlar değerlendirilir. Sözleşme taslağı hemen hemen hazır hale 

getirilir. Bildiri ise henüz tamamıyla hazır değildir220. Uygulama konusuna ise hiç 

değinilmez. 

                                                 
216 İHKoms’nun 2-17 Aralık 1947 tarihleri arasında Cenevre’de yaptığı ikinci toplantısı. Bkz.: 
Yearbook of the United Nations, C. 2, Y. 1947-1948, s. 572. 
217 Bugün bu durum tamamen değişmiştir. Evrensel İnsan Hakları Bildirisi artık hukuken bağlayıcı bir 
metin haline gelmiştir. Bu süreç için bkz.: Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel 
Teorisine Giriş, s. 355-363. 
218 Yearbook of the United Nations, C. 2, s. 573. 
219 A.e. 
220 A.e., s. 574. 
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Bu toplantıda Amerika temsilcisi Eleanor Roosevelt (İHKoms başkanı ve ABD 

devlet başkanı Franklin Roosevelt’in eşi) Bildiri’ye konulması düşünülen azınlık 

hakları maddesine karşı çıkar. Bayan Roosevelt azınlık maddesinin Amerika kıtasına 

uygulanamayacağı görüşündedir. Çünkü Amerika kıtasında azınlık statüsü talep 

edebilecek homojen etnik, dinsel, dilsel gruplar yoktur. Beyaz Rusya temsilcisi ise 

tam karşı safta yer alarak azınlıkların özerklik temelinde anayasal düzeyde tanınması 

gerektiğini söyler. Düşündüğü özerklik modeli de ulus ya da ulus-altı gruplar 

temellidir, tıpkı federal SSCB modeli gibi221. 

TK’nin toplantısını takiben İHKoms üçüncü kez bildiri metnini görüşmek 

üzere toplanır. Önceki taslaklarda yer alan etnik, dilsel ve dinsel azınlık hakları 

maddesi de metinden çıkartılır. Yeniden ele alınan Bildiri metni tamamlanarak 

ESK’in yedinci toplantısına sunulur. Metinde birinci ve ikinci kuşak haklar birarada 

düzenlenmiştir222. Azınlık haklarına dair herhangi bir hüküm yoktur; meğer ki, ilgili 

olabilecek düzenlemeler şunlardır: eşitlik, ayrımcılık yasağı, yönetime katılım, insani 

gelişime hedeflenmiş eğitim hakkı, toplumun kültürel yaşamına katılım. 

ESK bünyesindeki tartışmalarda üyelerden taslak metne eleştiriler gelir. 

Hemen hemen üye devletlerin tümü sözleşmenin ve uygulamaya dair düzenlemenin 

Bildiri ile aynı anda hazırlanamamasından üzüntü duyduklarını ifade ederler. 

Polonya ve Sovyetler Birliği temsilcisi, birlikte, bildiriye ana dili ve yerli kültürü 

hakkının eklenmesini, Danimarka da azınlık haklarına açık bir gönderme olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Çoğunluk ise sözleşmenin hazırlanamasının önemini 

vurgulayarak zaten yeterince vakit kaybedildiğini, bu yüzden taslak metnin derhal 

GK’un üçüncü toplantısına gönderilmesi gerektiği üzerinde uzlaşır. Metin ESK’in 

151 (VII) sayılı kararı ile GK’a sunulur223. 

GK, 24 Eylül 1948 tarihinde yaptığı 142. toplantıda taslak metni üçüncü 

komiteye sunar. Üçüncü komite, taslak üzerine toplam 81 toplantı yapar. Bu 

                                                 
221 Eide, “The Non-Inclusion of Minority Rights: Resolution 217C (III)”, s. 704. 
222 İHKoms‘nun 24 Mayıs – 18 Haziran 1948 tarihleri arasında yaptığı toplantı. Metin için bkz.: 
Yearbook of the United Nations, C. 2, s. 575-576. 
223 ESK‘in yedinci toplantısı (Ağustos 1948). Bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 2, s. 576-
578. Bildiriye yönelik ayrıntılı eleştiriler için bu kaynağın anılan sayfalarına bakılabilir. Örneğin, Türk 
temsilci bildiri ve sözleşmede kulanılan dilin uyumlu olması gerektiğini belirtmiştir. 
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toplantılar sırasında taslak metinde yer alan maddelerin değiştirilmesi için toplam 

168 öneri verilir224. 

Üçüncü komitenin 27-29 Kasım 1948 tarihleri arasında yaptığı üç toplantının 

da konusu azınlıkların korunmasıdır. SSCB, Yugoslavya ve Danimarka temsilcileri 

azınlık hakları maddesinin Evrensel Bildiri’ye konulması için önerge verirler. 

SSCB’nin önerisinde azınlıkların kendi etnik veya ulusal kültürlerine sahip olma, 

kendi okullarını kurma, kendi dillerinde eğitim alma, azınlık dilini basında, kamusal 

toplantılarda ve diğer kamusal durumlarda kullanma hakları yer alır. Yugoslavya’nın 

önerisinde ise vatandaşlık hakkı, devlet içinde yer alan ulusların, ulusal, siyasi ve 

sosyal haklarda eşitliğe ve kendi etnik kültürlerini ve dillerini geliştirmeye hakları 

olduğunu vurgular. Danimarka önerisi daha çok eğitim hakkı üzerinde 

yoğunlaşmaktadır225.   

Brezilya, Fransa ve Meksika temsilcileri azınlık sorununun karmaşık bir sorun 

olduğunu, zira her ülkede farklı yapıda ortaya çıktığını vurgularlar. Buradan 

çıkardıkları sonuç şudur: kimi ülkeler ulusal bütünlüklerinin tehdit edilmiş olduğunu 

düşünerek azınlık hakları hükmünün uluslararası norm haline getirilmesini 

istemeyeceklerdir.  

ABD ve Birleşik Krallık temsilcilerine göreyse aynı maddede hem yeni 

dünyanın hem de eski dünyanın görüşünü yansıtacak bir düzenleme yapmak 

mümkün değildir. Bu görüş de şuna dayanmaktadır: yeni dünyada göçmen sorunu 

vardır ve burada ortaya çıkan sorun göçmenlerin asimile edilmesidir; eski dünyanın 

sorunu ise ırksal ve ulusal azınlıklardır. 

Yine, İngiliz temsilcisine göre, Evrensel Bildiri’deki din özgürlüğü (m. 16), 

düşünce ve basın özgürlüğü (m. 17), toplantı özgürlüğü (m. 18), eğitimini seçme (m. 

23), toplumun kültürel yaşantısına katılma hakkı (m. 25) ve ayrımcılık yasağı (m. 2) 

açıkça tüm azınlıkları korumaktadır. Bu nedenle ek bir maddeye gerek yoktur226. 

                                                 
224 Verilen önerilerle ilgili özet bir derleme için bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 3, Y. 
1948-1949, s. 527-529. 
225 Eide, “The Non-Inclusion of Minority Rights: Resolution 217C (III)”, s. 704-705. 
226 A.e., s. 705-707. 
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Asbjørn Eide azınlıkların korunmasına dair madde konusunda farklı görüş ileri 

süren devletleri üç başlık altında sınıflandırır227. Bunlar; “yeni ülkeler”, “eski 

ülkeler” ve merkezi Avrupa’da yeni oluşan ya da “yeniden şekillenen ülkeler”. 

Eide’ye göre, nüfusu Avrupa’dan giden göçmenlere dayalı olan Kuzey ve Güney 

Amerika devletleri, Kanada hariç, “erime kabı siyaseti” izlemektedirler. Bir çok 

kültürün ve kimliğin içinde eridiği yeni bir üst kültür ve kimlik. Kapta eriyen bu 

kültürlere Amerikan yerlilerinin kültürü de dahildir. Batı ve Kuzey Avrupa’nın eski 

devletlerinin siyaseti ise asimilasyondur. Evrensel Bildiri’nin ilan edildiği yıl, 

barındırdığı farklı etnik grupları Belçika dışında tanıyan bir ülke yoktur. Merkezi ve 

Doğu Avrupa’da ise imparatorlukların yıkılması sonucu oluşan devletlerde henüz 

entegrasyon aşamasında dahi olmayan bir çok etnik ve ulusal gruplar yaşamaktadır. 

Bu ülkelerdeki asimilasyona ve dışlamaya dayalı azınlık siyaseti, vaktiyle şiddetli 

çatışmalara yol açmıştır. (Eklemek gerek, bu durum bugün de sürmektedir.) Çözüm, 

Yugoslavya, Çekoslovakya ve SSCB’deki gibi federal düzenlemeler olmuştur. 

Azınlık hakları maddesinin Evrensel Bildiri’ye girmesini destekleyenler de merkezi 

ve doğu Avrupadaki, SSCB dahil, yeni oluşan ya da şekillenen devletler olmuştur. 

Eide, sınıflandırmasına iki ülkeyi daha ekleyerek devam eder. Bunlar, SSCB ve 

Hindistan’dır. SSCB, ulusal kimliklere dayalı federatif yapısı nedeni ile azınlık 

hakları maddesinin destekçileri arasındadır. Hindistan, İHKoms’nun daha ilk 

toplantısında Hintli göçmenlerin bulundukları ülkelerdeki haklarını koruma 

güdüsüyle azınlık hakları maddesinden yana tavır koymuştur. Ancak, nihai aşamada 

Çin ile birlikte Birleşik Krallık temsilcisinin yorumuna katılmışlardır. 

Tartışmalar sonuç vermemiş ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi azınlık 

maddesi olmadan oylanmıştır. Oylama sonucunda Bildiri 48 oya karşılık sekiz 

çekimser oy ile kabul edilir. İki üye devlet toplantıya katılmamıştır228. Çekimser oy 

                                                 
227 A.y. 
228 Çekimser kalan devletler: Beyaz Rusya, Çekoslovakya, Güney Afrika, Polonya, Sovyetler Birliği, 
Suudi Arabistan, Ukrayna ve Yugoslavya. Oylamada bulunmayan iki ülke: Honduras ve Yemen. Aksi 
yönde oy olmadığı için oylama sonucuna oybirliği ile kabul denmektedir: nemine contradicente. 
Honduras daha sonra eğer temsilcisi oylamaya katılabilseydi olumlu oy vereceğini söylemiştir. Bkz.: 
Green, a.g.e., s. 29 ve dp. 11. Bildiri’nin hazırlanış ve kabul ediliş sürecine dair ayrıca bkz.: Daniel 
Helle, Maarit Kohonen, “Publicity for the Universal Declaration of Human Rights: General Assembly 
Resolution 217 D (III)”, Ed. Gudmundur Alfredsson, Asbjørn Eide, The Universal Declaration, s. 
725-732. 
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veren sekiz devlet karşı oy vermemiş olsalar da aslında Bildiride yer alan haklara 

ciddi muhalefet sergilemişlerdir. 

Bir görüşe göre, Bildiri’nin azınlık hakları maddesi olmadan kabul edilmesinde 

Milletler Cemiyeti dönemindeki düzenlemelerin hayal kırıklığı ile sonuçlanmış 

olmasının da katkısı vardır229. 

GK, aslında 10 Aralık 1948 tarihinde tümü 217 (III) şeklinde numaralandırılan 

dört karar almıştır. Kararların herbiri ayrı ayrı oylanmıştır. Bunlardan 217 (III) D 

Evrensel Bildiri’yi, 217 (III) C azınlıklara ilişkin ek çalışma yapılmasını, 217 (III) B 

dilekçe hakkını ve 217 (III) E de taslak insan hakları sözleşmesini ve uygulama 

önlemlerini içermektedir. 

GK, anılan 217 (III) C kararı ile azınlıklar konusunu Alt Komisyon’a havale 

eder. Genel Kurul bu kararında230 konunun karmaşıklığı ve ortaya çıktığı her ülkede 

farklı yapıda olması nedeniyle Evrensel Bildiri’de düzenlenemediğini ve fakat 

BM’nin azınlıkların geleceği konusuna kaygısız kalamayacağını belirtmiştir. Aynı 

kararla Genel Kurul, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Danimarka tarafından sunulan 

metnin ESK’e sunulmasına ve ESK’in, İHKoms’ndan ve Alt Komisyon’dan, BM’nin 

ırksal, ulusal, dinsel, dilsel azınlıkların korunmasına yönelik etkin önlemler alması 

için, konu ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapmasını istemesine karar vermiştir. 

 

C. Kültürel Soykırımın Soykırım Sözleşmesi’nde  

     Düzenlenmesine Dair Tartışmalar 

Evrensel Bildiri’nin kabulünden bir gün önce GK, Soykırım Sözleşmesi’ni 

kabul etmiştir. Soykırım Sözleşmesi’nin kabulü Evrensel Bildiri’ye göre daha kolay 

olmuştur. Bunun öncelikli sebebi tek bir konuyu düzenliyor oluşu ise diğer sebebi de, 

Nazi soykırımının tazeliğini koruyor oluşudur. 

                                                 
229 Leading Cases of the Human Rights Committee, Ed. Raija Hanski, Martin Scheinin, Turku/Åbo, 
Åbo Akademi University Press, 2003, s. 375. 
230 GK Karar No: 217 (III) C, Bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 3, s. 544; Ayrıca bkz.: Eide, 
“The Non-Inclusion of Minority Rights: Resolution 217 C (III)”, s. 701-723. 
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Genel Kurul 11 Aralık 1946’da Hindistan, Küba ve Panama’nın girişimi 

sonucu oybirliği ile soykırımın uluslararası suç olduğunu kabul eder231. Özel kişiler, 

kamu görevlileri veya devlet adamları tarafından işlense de, dini, ırksal, siyasi ya da 

başkaca bir nedene dayanan soykırım cezalandırılacaktır. Üye ülkelerden bu konuda 

gerekli yasal düzenlemeleri yapmalarını ve işbirliğine gitmelerini, Ekonomik ve 

Sosyal Konsey’den de uluslararası sözleşme hazırlıklarına başlamasını ister. Ancak, 

ESK’nın ve İnsan Hakları Komisyonu’nun iş yükü göz önüne alınarak soykırım 

sözleşmesinin hazırlanması işi tekrar Genel Sekreter’e gönderilir. 

Sekreterlik de 1947’de, üç hukukçu öğretim üyesinin danışmanlığında bir 

taslak hazırlar. Bu taslakta kültürel soykırıma dair bir madde de yer alır. Bu maddeye 

göre, kültürel soykırım; a) çocukların zorla başka bir gruba transferi, b) grubun 

kültürünü temsil eden bireylerin zorla sistematik bir şekilde sürgüne gönderilmesi, c) 

özel iletişimde bile ulusal dilin yasaklanması, d) ulusal dilde yazılmış kitapların veya 

dini eserlerin yok edilmesi ya da yeni yayınların yasaklanması, e) tarihi ve dini 

eserlerin sistematik olarak yıkılması veya yabancıların kullanımı için 

dönüştürülmesi; tarihi, sanatsal ve dini belge ve nesnelerin tahribi232. 

Gerek İnsan Hakları Komisyonu ve Uluslararası Hukuk Komisyonu, gerekse 

üye ülkelerin çoğu, taslak üzerine görüş belirtmeyince Genel Kurul Kasım 1947’de 

180 (II) nolu kararı ile Ekonomik ve Sosyal Konsey’den sürecin hızlandırılmasını 

ister. Ekonomik ve Sosyal Konsey de 1948’deki altıncı toplantısında ad hoc bir 

Komite kurar. Komitede ABD, Çin, Fransa, Lübnan, Polonya, SSCB ve Venezüella 

temsilcileri vardır. Bu komite Nisan-Haziran döneminde toplam 28 kez toplanır. Bu 

toplantılarda tartışılan bir konu da kültürel soykırımın sözleşmede yer alıp 

almayacağı konusudur. Sekreterlik, “bir sosyal grubun ahlaki ve sosyal özelliklerini 

ortadan kaldırmayı içeren eylem” olarak tanımladığı kültürel soykırımın sözleşmeye 

dahil olup olmayacağı konusunu komiteye sorar. Çin ve SSCB kültürel soykırım 

maddesinin eklenmesinden yanadır. SSCB, yorumunda, kültürel soykırıma örnek 

olarak kamuya ait ya da özel okullarda ulusal bir dilin yasaklanmasını; tarihi ve dini 

                                                 
231 GK Karar No: 96 (I), Yearbook of the United Nations, C. 1, s. 255-256. 
232 Metin için bkz.: Ermacora, a.g.e., s. 314-315. 
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eserlerin, müzelerin ve kütüphanelerin yıkılmasını göstermiştir233. Komite’nin 

taslağında üçüncü madde olarak kültürel soykırım da yer almıştır. Madde şöyle 

demektedir: 

 

“Bu Sözleşmede, soykırım, ulusal, ırksal veya dini bir grubun dilini, dinini veya kültürünü 

ulusal, ırksal köken veya dini inanç sebebiyle yok etmek amacıyla her türlü kasdi eylem anlamına 

gelir. Örneğin; 

(1) grubun dilini günlük yaşamda veya okullarda kullanmasını, grubun dilinde yayınlar yapılıp 

dağıtılmasını yasaklamak, 

(2) grubun kütüphanelerini, müzelerini, okullarını, tarihi eserlerini, ibadet yerlerini veya diğer 

kültürel kurumlarını ve nesnelerini yok etmek veya kullanmasını engellemek”234. 

  

Metin Genel Kurul’un altıncı komitesinde iken kültürel soykırım maddesi 

oylanmış fakat kabul edilmemiştir235. Genel Kurul’da Sovyet temsilcileri metne 

ırksal ve ulusal kin ile kültürel soykırımın eklenmesinde ısrar ederler236. Oysa bir 

çok ülke, azınlıklara ve yerli halklara karşı yürüttükleri siyaset nedeniyle kültürel 

soykırım maddesinden yana tavır alamamıştır. Örneğin, İsveç kuzeyde yaşayan yerli 

Sami halkının Hristiyan kabul edilmesi şeklindeki uygulamalarının kültürel soykırım 

iddiasına yol açabileceğini dile getirmiştir. Hatta, mevcut kabile bağlarının yerli 

halkların gelişimi için engel olduğunu belirttiği için BM’in bile kültürel soykırım ile 

suçlanabileceği ifade edilmiştir237. Öneriler kabul edilmeyince sözleşmede kültürel 

soykırım suç olarak düzenlenmez. 

Sonuçta üzerinde anlaşmaya varılan metin, grubun fiziksel ve biyolojik olarak 

ortadan kaldırılmasından bahsetmesine rağmen, kültürel değerlerinin yok 

                                                 
233 William A. Schabas, Genocide in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 
2000, s. 61-63. 
234 Metin için bkz.: Ermacora, a.g.e., s. 315. 
235 Oylama sonucu şu şekildedir: kültürel soykırım maddesini kabul etmeyenler: 25, maddenin 
korunmasını isteyenler: 16, çekimser kalanlar: 4. 13 delege de oylama sırasında hazır bulunmamıştır. 
Bkz.: Ermacora, a.e., s. 317. 
236 Green, a.g.e., s. 99. Sürece ilişkin ayrıca bkz.: Schabas, Genocide in International Law, s. 51-81. 
237 William A. Schabas, “Cultural Genocide and the Protection of the Right to Existence of Aboriginal 
and Indigenous Groups”, International Law and Indigenous Peoples, Ed. Joshua Castellino, Niamh 
Walsh, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, s. 123-4. 

 95



edilmesinden hiç söz etmemektedir. Taslak, Genel Kurul’a gelir ve Genel Kurul 9 

Aralık 1948 tarihinde 55 lehte oyla Soykırım Suçunun Önlenmesi ve 

Cezalandırılması Sözleşmesi’ni kabul eder238. Aleyhte veya çekimser oy yoktur. 

 

D. Evrensel Bildiri Sonrası 

1. 1948-1951 Arasında Yürütülen Çalışmalar 

GK Evrensel Bildiri’yi kabul ettiği gün aldığı karar ile, İHKoms’nun 

çalışmalarında sözleşme ve uygulama önlemleri taslaklarına ağırlık vermesini 

ESK’den talep etmiştir239. Böylece azınlık hakları konusu yeni bir tartışma zemini 

bulur: yapılacak sözleşmede azınlık hakları maddesi yer alacak mı, almayacak mı? 

Alt Komisyon’un iki görevi vardı. Bunlar; ayrımcılığın önlenmesi ve 

azınlıkların korunması. Azınlıklar ayrımcılığa tabi olabileceği gibi, ayrımcılık 

konusu olan tek grup da değillerdir. Yine, azınlıklar konusu MC döneminde ortaya 

çıktığı üzere sadece ayrımcılık çerçevesinde değil, siyasal katılım, kültürel değerlerin 

korunması, eğitim gibi bir çok farklı alanlara yayılmaktadır. 

Alt Komisyon, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin ilanından sonra Haziran 

1949’da yaptığı ikinci toplantısında azınlıkların korunması konusunu ele alır. 

Tartışılan konu özellikle azınlıkların bulunduğu ülkelerdeki konumu ve haklarıdır. 

Bu toplantıda hazırlanan taslak karara göre üye ülkeler, hukuken tanınmış 

azınlıkların kültürlerini koruyabilmek için, azınlıkların ağırlıklı olarak yaşadıkları 

bölgelerde yargılamanın azınlık dilinde yapılması ve de devlet okullarında azınlık 

dilinde eğitim verilmesi için yeterli olanakları sağlayacaklardır. Bu karara söz 

konusu hakların devletin birliğini ve güvenliğini bozacak şekilde kullanılamayacağı 

da eklenmiştir. Alt Komisyon İnsan Hakları Komisyonu’dan bu taslak kararın Genel 

Kurul’a iletilmesini talep etmiştir240. 

                                                 
238 “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, A Compilation of 
International Instruments, C. I (Second Part), New York and Geneva, United Nations, 1994, s. 673-
677. 
239 GK Karar No: 217 (III) E, Bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 3, s. 537-538. 
240 Yearbook of the United Nations, C. 3, s. 544. 
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Yine ikinci toplantısında Alt Komisyon, azınlık tanımı ve türleri üzerinde 

çalışma yapmaya, azınlıklar yıllığı hazırlanmasına ve hazırlanmakta olan insan 

hakları sözleşmesine ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunmasına dair 

hükümler hazırlamaya karar vermiştir241. 

Ocak 1950 tarihli üçüncü toplantısında Alt Komisyon, İnsan Hakları 

Komisyonu’na sunulmak üzere, azınlık tanımı içeren bir karar alır. Üç paragraftan 

oluşan bu tanım şöyledir242; 

 

“Azınlık terimi, sadece, toplumun geri kalan nüfusundan belirgin şekilde ayrılan etnik, dinsel 

ve dilsel geleneklere veya özelliklere sahip ve bunları istikrarlı bir şekilde sürdürme arzusunda olan, 

bir nüfus içindeki hakim olmayan grupları içerir. 

Azınlıklar, adı geçen özelliklerini sürdürmek için yeterli sayıda kişiden oluşmalıdırlar, 

Azınlıklara mensup üyeler vatandaşı oldukları devlete bağlılık göstermek zorundadırlar”. 

 

İnsan Hakları Komisyonu üye ülkelerden ana başlıklar halinde şu bilgileri 

sunmalarını ister: bir, Evrensel Bildiri’deki ayrımcılık yasağını hayata geçiren yasa, 

yargısal karar ya da diğer her türlü işlemler; iki, yargı yetkileri altında yaşayan 

azınlıkların korunmasına dair yasal önlemler; üç, azınlık tanımı için öneriler243. 

İnsan Hakları Komisyonu bu toplantıda, Alt Komisyon’un azınlık tanımı ve 

azınlıkların korunmasına dair geçici önlemlerle ilgili hazırladığı tavsiyeleri 

Ekonomik ve Sosyal Konsey’e sunmanın gerekli olmadığına karar verir. İnsan 

Hakları Komisyonu’na göre, gelecek toplantısına kadar Alt Komisyon’un azınlıkların 

uluslararası bir sözleşme ile korunması önerisinden önce, üye ülkelerden azınlıklara 

dair ek bilgi alarak çalışmasını genişletmesi daha uygundur244. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey, 11. toplantısında (3 Temmuz - 16 Ağustos 1950) 

azınlıkların korunması konusunda iki başlık ele alınır; bir, yasal önlemler; iki, eğitsel 

                                                 
241 Yearbook of the United Nations, C. 3, a.y. 
242 Sub Commission on Human Rights, UN Doc. (E/CN.4/358), 30.1.1950, Metin için bkz.: Andrýsek, 
a.g.e., s. 29; Ermacora, a.g.e., s. 270. 
243 İHKoms’nun 27 Mart – 19 Mayıs 1950 tarihleri arasında yaptığı altıncı toplantısı, Bkz.: Yearbook 
of the United Nations, C. 4, Y. 1950, s. 535-536. 
244 Capotorti, Study On…, s. 5, dp 3. 
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önlemler245. Her iki konu da Sosyal Komite’de tartışılır. Buna rağmen sadece yasal 

önlemler konusu geniş destek bulur. Belçika ve Kanada temsilcileri kimi ülke 

anayasalarının insan haklarınn korunması konusunda zaten oldukça liberal hükümler 

içerdiğini, bu yüzden, ayrımcılığa dair ek bir sorun olmadığını belirtirler. Yasal 

önlemlere dair karar hem Sosyal Komite’de hem de Ekonomik ve Sosyal Konsey’de 

kolaylıkla alınır. Üye ülkelerden yasal önlemlere dair bilgi soran metne Genel 

Sekreter’in Alt Komisyon’un azınlık tanımını da eklemesi kararlaştırılır. 

Eğitim faaliyetlerine gelince, bunda amaç eğitimde ırksal önyargı ve ırk 

ayrımcılığı konularının işlenmesidir. Yoksa, azınlıkların ana dillerinde eğitim 

hakkına ya da diğer azınlık haklarına dair bir eğitim süreci değildir kastedilen. 

Yine, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in bu toplantısında Alt Komisyon’un 

çalışmaları hakkında ciddi eleştiriler dile getirilir. Şimdiye kadar Alt Komisyon’un 

çalışmalarının olumlu bir sonuca varamadığı, ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların 

korunması konularına farklı bir yaklaşım sergilenmesi gereği belirtilmiştir. Doğu 

Avrupa, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin temsilcileri Alt Komisyon’un her iki 

konu ile ilgili hukuki metinler hazırlaması ve bunların uygulanması üzerinde 

çalışması gerektiğini belirtirken, ABD, Birleşik Krallık ve Batı Avrupa ülkelerinin 

temsilcileri Alt Komisyon’un bilgi toplama ve çalışma programları hazırlama ile 

görevli olması gerektiği görüşündedirler. Sonuç olarak, ESK, 11. toplantısında Alt 

Komisyon’un gelecek yıl (1951) toplanmamasını kararlaştırır246. Bu bir nevi Alt 

Komisyon’un ömrünü tükettiği anlamına gelmektedir. 

 

2. 1951-1966 Arasında Yürütülen Çalışmalar 

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in bu kararı Genel Kurul’da ciddi tartışmalara yol 

açar. Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin temsilcileri Ekonomik ve 

Sosyal Konsey’in konuya ilgi göstermediğini, çünkü Konsey’in büyük güçlerin 

egemenliğinde olduğunu, BM’e üye ülkelerin tümünü kucaklamadığını 

belirtmişlerdir. Genel Kurul aldığı kararla Ekonomik ve Sosyal Konsey’den Alt 

                                                 
245 Bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 4, s. 536-538. 
246 Yearbook of the United Nations, C. 4, a.y. 
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Komisyon’un toplanmamasına dair aldığı kararı değiştirmesini ister. Ekonomik ve 

Sosyal Konsey de bu karara derhal uyar ve Alt Komisyon’un 1951 yılı toplantısının 

Ekim’de yapılması kararlaştırılır. Buna rağmen Konsey, Alt Komisyon’un 

çalışmalarının tehlikeli olduğunda ısrarcıdır. 1951 yazındaki toplantısında tekrar 

konuyu gündemine alır ve Alt Komisyon’un görevinin sona erdirilmesine karar verir. 

Alt Komisyon’un görevlerini artık Ekonomik ve Sosyal Konsey, İnsan Hakları 

Komisyonu, Genel Sekreter ve başta UNESCO olmak üzere özel uzmanlık birimleri 

yerine getireceklerdir.  

Bu karar Genel Kurul’un 1951-1952 oturumunda ciddi tepkiyle karşılaşır ve 

Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey’den kararını gözden geçirmesini ister. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey de Haziran 1952’deki toplantılarda konuyu tekrar ele 

alır. Çekoslavakya, Meksika, Mısır, Polonya ve SSCB temsilcileri Genel Kurul 

kararının bağlayıcı olduğunu ileri sürerken, ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Çin, 

Kanada ve Pakistan temsilcileri Genel Kurul kararının tavsiye bile değil, davet 

niteliğinde olduğu görüşündedirler. Yapılan oylama sonucunda Ekonomik ve Sosyal 

Konsey, Alt Komisyon’un yeniden görevine başlamasına ve çalışmalarına kaldığı 

yerden devam etmesine karar vermek zorunda kalır247. Genel Kurul, bir kez daha Alt 

Komisyon’un hayatını kurtarmıştır. 

Alt Komisyon bu tartışmalardan güçlenerek çıkar. Azınlık tanımı ve 

azınlıkların korunması için geçici önlemler önerir. Bunların arasında azınlık dilinin 

mahkemelerde ve okullarda serbestçe kullanılması da vardır. İnsan Hakları 

Komisyonu bu tanımlara bir türlü geçerlilik tanımamıştır248. Alt Komisyon’un 

azınlık tanımında yer alan unsurlar şunlardır249: 

Bir, egemen konumda olmama: Alt Komisyon’a göre bulundukları ülkede 

sadece hakim konumda olmayan gruplar azınlık kapsamında değerlendirileceklerdir. 

                                                 
247 Green, a.g.e., s. 89; Yearbook of the United Nations, C. 5, Y. 1951, s. 496; Yearbook of the 
United Nations, C. 6, Y. 1952, s. 450-451. Ekonomik ve Sosyal Konsey Karar No: 443 (XIV). 
Oylama şu şekilde sonuçlanır: lehte oy verenler: Çekoslovakya, Filipinler, İran, Kanada, Küba, 
Meksika, Mısır, Polonya, SSCB, Uruguay. Aleyhte oy verenler: ABD, Belçika, Birleşik Krallık, 
Fransa, İsveç. Çekimser kalanlar: Arjantin, Çin, Pakistan. 
248 AK’un 1-16 Ekim 1951 tarihleri arasında yaptığı dördüncü toplantı, Bkz.: Yearbook of the United 
Nations, C. 6, Y. 1952, s. 449, 452. 
249 Yearbook of the United Nations, C. 5, s. 496. 
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İki, objektif unsur: toplumun geri kalanından belirgin şekilde farklı etnik, 

dinsel ve dilsel özelliklere ve geleneklere sahip olma, 

Üç, sübjektif unsur: kendini bir azınlık grubuna bağlı hissetme ve ait olduğu 

grubun gelenek ve  özelliklerini koruma isteği, 

Dört, sayı unsuru: azınlığın gelenek ve özelliklerini sürdürebilir sayıda 

bireyden oluşması, 

Beş, devlete bağlılık: ilk dört özelliğe sahip azınlıkların yaşadıkları devlete 

bağlılık hissetmeleri gereği. 

Alt Komisyon bir de geçici önlemler belirlemiştir250. Buna göre, yukarıdaki 

özellikleri taşıyan bir azınlık söz konusu olduğunda üye ülkeler azınlıkların nüfusun 

kayda değer miktarını oluşturduğu bölgelerde en azından şu imkanları 

sağlayacaklardır: 

Bir, mahkemelerde konuşulan dili bilmiyorlarsa azınlık dilinin yargılama 

sırasında kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, 

İki, azınlığın isteği üzerine devlet destekli okullarda azınlık dilinde eğitim 

sağlanması. 

Alt Komisyon’un bir talebi de Ekonomik ve Sosyal Konsey’in azınlıkların 

korunmasına dair uluslararası bir sözleşme hazırlamasıdır.  

Bu inceleme İnsan Hakları Komisyonu’nda ciddi tartışmalara yol açacaktır. 

Öncelikle her temsilci kendi ülkesini göz önüne alarak tanımı dar ya da geniş 

bulmaktadır. Milletler Cemiyeti dönemindeki azınlık sözleşmeleri ile yükümlülük 

altına giren ülkeler de benzer bir durum ile karşı karşıya olup olmadıklarını 

sorgulamaktadırlar. Bir diğerleri, göçmenlerin azınlık statüsüne sokulma tehlikesine 

işaret etmektedir. Bir çok ülkenin korkusu da “bağlılık” şartına rağmen devletlerin 

parçalanması endişesidir. Tüm bu endişeler neticesinde İnsan Hakları Komisyonu Alt 

Komisyon’un çalışmasına değer atfetmemiştir251. Belirtmek gerek ki benzer 

                                                 
250 Yearbook of the United Nations, C. 5, a.y. 
251 Capotorti, Study On…, s. 5-7. 
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endişeler bugün de sürmektedir ve uluslararası düzeyde bir azınlık tanımına 

ulaşamamanın temel gerekçesini oluşturmaktadır. 

Ocak 1954’deki altıncı toplantısında Alt Komisyon, azınlık tanımı üzerine 

sergilediği çabanın işe yaramaması üzerine bu sefer, dünyadaki azınlıklar üzerine bir 

çalışma yapmaya karar verir. İnsan Hakları Komisyonu’na Ekonomik ve Sosyal 

Konsey’e başvurarak çalışma için bir uzman atanmasını ister. İnsan Hakları 

Komisyonu ise bu öneriyi reddederek, sanki 1951 tarihli raporun gereği yerine 

gitirilmiş gibi, Alt Komisyon’dan azınlık tanımı ve özel önlemler üzerine yeniden bir 

çalışma yapmasını ister. 1955 yılında da Genel Sekreter, İnsan Hakları Komisyonu 

ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 1954 yılındaki kararları doğrultusunda hareket 

etmesini, dünyadaki azınlıklar hakkında çalışma için kaynak toplamaktansa 

ayrımcılık konusuna yoğunlaşması gerektiğini, İnsan Hakları Komisyonu 

kendisinden bu konuda bir talepte bulunmadıkça azınlık tanımı dahil, azınlıkların 

korunması konusu üzerinde durmaktan vazgeçmesini ister252. 

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (MSHS)’nin taslak metni İnsan Hakları 

Komisyonu’nun 23 Şubat – 16 Nisan 1954 tarihinde yaptığı 10. toplantısında hazır 

hale gelir. Taslağın üçüncü bölümünde düzenlenen 21 hak arasında 25. madde olarak 

azınlık hakları maddesi de vardır: “Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların bulunduğu 

Devletlerde, bu azınlıklara mensup kişiler, kendi gruplarının diğer üyeleriyle birlikte 

toplu olarak, kendi kültürlerinden faydalanmak, kendi dinlerinin gereklerini yerine 

getirmek ve uygulamak veya kendi dillerini kullanmak haklarından yoksun 

bırakılmayacaklardır”. Madde, Alt Komisyon’un önerisi üzerine temellendirilmiştir. 

Yine 26. madde olarak, ulusal, ırksal ve dinsel düşmanlığı savunma yasağı da Alt 

Komisyon’un önerisi ile metne girmiştir. 

Bu arada, UNESCO Genel Konferansı, 14 Aralık 1960 tarihinde Eğitimde 

Ayrımcılığa Karşı Sözleşmeyi kabul eder253. Sözleşme’nin 5/1(c) maddesi, ulusal 

                                                 
252 Yearbook of the United Nations, C. 8, Y. 1954, s. 214-215; Green, a.g.e., s. 95; John P. 
Humphery, “The United Nations Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and the 
Protection of Minorities”, AJIL, C . 62, Y. 1968, The American Society of International Law, 
Lancaster Press, Lancaster, 1968, s. 877; Yearbook of the United Nations, C. 9, Y. 1955, s. 172. 6. 
Toplantı raporu: “Report of the Sixth Session”, Doc No. (E/CN.4/703) 05.02.1954. 
253 “Convention against Discrimination in Education”, UNESCO, Kabul tarihi: 14.12.1960, Yürürlüğe 
Giriş Tarihi: 22.05.1962, A Compilation of International Instruments, C. I (First Part), s. 101-107. 
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azınlığa mensup olanların kendi eğitim faaliyetlerini yürütme ve kendi dillerini 

öğretme ve eğitimde kulanma hakkını düzenlemektedir. Yine, ikinci maddenin (b) 

bendi, dilsel ve dinsel gerekçelerle ayrı eğitim kurumları kurulmasının ayrımcılık 

olmayacağını belirtmektedir. 

Genel Kurul, İnsan Hakları Komisyonu MSHS’ni kabul edeliberi (1954) 

sözleşmenin maddeleri üzerinde tartışma yapmakta ve maddeleri oylamaktadır. 

Genel Kurul’un 1961’de yapılan 16. toplantısında da üçüncü komitede azınlık 

haklarını içeren 25. madde 14 Kasım 1961 tarihinde oylanır. 80 lehte, bir de 

çekimser oy vardır. Karşı oy veren olmaz ve madde kabul edilir254. 

İnsan Hakları Komisyonu’nun kaleme aldığı 25. madde üye ülkelerce oldukça 

tatmin edici bulunmuştur. Bu madde Sözleşme’nin kabul edilen 27. maddesi ile 

aynıdır. Bununla birlikte, çok sayıda göçmen barındıran ülkeler gönüllü olarak 

ülkelerine göçen kişilerin azınlık sayılmamasını istemişlerdir. Göçmenlerin azınlık 

sayılmasının ulusal bütünlüğü bozacağı görüşündedirler. Kendi dillerini kullanmakta 

ve kendi dinlerine bağlı kalmakta serbest olsalar da geldikleri ülkenin ulusal 

mayasında erimeleri beklenmektedir. Ayrıca Latin Amerika’daki yerlilerin de azınlık 

olarak kabul edilmemeleri gereği vurgulanmıştır. Yerlilerin ulusun bir parçası olarak 

kabul edilip nüfusun geri kalanı ile aynı muameleye tabi tutulmaları 

öngörülmüştür255. 

Vurgulanan diğer bir nokta da, maddede azınlık olarak kabul edilen grupların, 

kendi kimliklerini korumayı başarmış azınlıklar olduğu, maddenin yeni azınlık 

yaratılmasına izin vermemesi gerektiğidir256. 

Alt Komisyon 1961 yılında yaptığı 13. toplantısında Genel Sekreter’den etnik, 

dilsel ve dinsel azınlıkların korunmasına dair hükümler içeren uluslararası 

metinlerden azınlıklara özel koruma mekanizması içerenlerin derlenmesini ister257. 

                                                                                                                                          
Türkçe metin için bkz.: Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, İstanbul, 
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 261-274. 
254 Marc J. Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires” of the International Covenant on Civil 
and Political Rights, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, s. 498. 
255 Bossuyt, a.e., s. 495-496; Yearbook of the United Nations, C. 15, Y. 1961, s. 292-299. 
256 Yearbook of the United Nations, C. 15, a.y.; Ayrıca bkz.: Bossuyt, a.e., s. 496. 
257 Yearbook of the United Nations, C. 15, s. 322-325. 
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Alt Komisyon’un Ocak 1963’deki onbeşinci toplantısına Genel Sekreter bir 

çalışma sunar. Bu çalışmada etnik, dinsel ve dilsel azınlıkların korunması için 

uluslararası nitelikli koruma önlemleri sıralanmaktadır. Alt Komisyon bu belgenin 

kendisine sunulması üzerine, derhal, azınlıkların korunmasının Alt Komisyon’un 

gündeminde kalmasına dair bir karar alır258. 

 

E. Azınlık Haklarının Uluslararası Belgelerde Yer Alışı 

1966 yılı BM’de genel olarak insan hakları, özelde de konumuzu oluşturan 

azınlık hakları için tarihi bir yıldır. Genel Kurul 16 Aralık 1966 tarihindeki 21. 

oturumunda 2200 A (XXI) kararıyla Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar 

Sözleşmesi’ni (MSHS), Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi’ni (ESKHS) ve birinci Sözleşme’ye ek bir nolu seçmeli protokolü kabul 

etmiştir259. MSHS’nin azınlık haklarını düzenleyen 27. maddesi daha önce İnsan 

Hakları Komisyonu tarafından kabul edilen metindeki 25. madde ile aynıdır: “Etnik, 

dinsel yahut dilsel azınlıkların bulunduğu Devletlerde, bu azınlıklara mensup kişiler, 

kendi gruplarının diğer üyeleriyle birlikte toplu olarak, kendi kültürlerinden 

yararlanmak, kendi dinlerinin gereklerini yerine getirmek ve uygulamak veya kendi 

dillerini kullanmak haklarından yoksun bırakılmayacaklardır”260. Bu madde o 

tarihten bu yana BM sistemi içinde azınlık haklarına dair hukuki bağlayıcılığı olan 

tek genel hüküm olma özelliğini sürdürmektedir. 

1979 yılındaki toplantısında İHKoms, çocuk haklarına dair sözleşme taslağı 

hazırlaması için bir çalışma grubu kurulmasını kararlaştırır. Çalışma grubu ilk 

toplantısını 14 Şubat- 2 Mart 1979 tarihleri arasında İHKoms’nun yıllık olağan 

toplantısı sırasında yapar ve bu toplantıda hazırlanmakta olan sözleşmenin başlığını 

ve giriş paragraflarından dört tanesini hazır hale getirir261. Çalışma grubu, devamla, 

                                                 
258 Bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 17, Y. 1963, s. 330-337, 339-340. 
259 “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” Kabul Tarihi: 16.12.1966, 
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 23.03.1976; “International Covenant on Civil and Political Rights”, Kabul 
Tarihi: 16.12.1966, Yürürlüğe Giriş Tarihi: 03.01.1976, A Compilation of International 
Instruments, C . I (First Part), s. 8-45. Türkçe metinler için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları 
Belgeleri, C. IV, s. 25-124. 
260 Gemalmaz, a.e., s. 88. 
261 Yearbook of the United Nations, C. 33, Y. 1979, s. 863. 
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1979-1988 yılları arasında yılda bir kez toplanır. Son yıla gelindiğinde çalışmaların 

yoğunlaştırılması gerekir ve İHKoms, ESK’den çalışmaların devam etmesi için karar 

ister. ESK de bu isteği 27.05.1988 tarihli kararı ile onaylar ve çalışma grubu 28 

Kasım – 9 Aralık 1988 ve 21-23 Şubat 1989 tarihleri arasında 23 toplantı yaparak 

taslak metni hazır hale getirir262. Metin, 20 Kasım 1989’da GK’un önüne gelir ve 

GK, 44/25 sayılı kararı ile Sözleşme’yi kabul eder263. Sözleşme’de azınlıkları 

ilgilendiren maddeler şunlardır:  

1. 17/(d) maddesi, yerli ya da azınlık grubuna mensup çocukların dilsel 

ihtiyaçlarının karşılanması için kitle iletişim araçlarının cesaretlendirilmesini 

öngörmektedir,  

2. Çocuğun geçici veya sürekli olarak aile çevresinden uzaklaştırılmasını 

düzenleyen 20. maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesi, önlem alınırken çocuğun 

etnik, dini, kültürel ve dilsel geçmişinin gözönünde bulundurulmasını emretmektedir,  

3. 29/(c) maddesi, çocuğun eğitiminin anne babasına, kültürel kimliğine ve 

değerlerine, diline, çocuğun yaşadığı ülkenin ulusal değerlerine, çocuğun geldiği 

ülkeye, farklı ugarlıklara saygıyı geliştirmeye yönelik olmasını emretmektedir. 

4. MSHS’nin 27. maddesi ile benzerlikler taşıyan 30. maddeye göre, “Etnik, 

dinsel veya dilsel azınlıkların veya yerli kökenli kişilerin mevcut olduğu Devletlerde, 

bu azınlıklara mensup veya yerli olan çocuk, kendi grubunun diğer üyeleriyle birlikte 

toplu olarak kendi kültüründen yararlanma, kendi dininin gereğini yerine getirme ve 

uygulama veya kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılmayacaktır”. 

 

 

                                                 
262 United Nations Centre for Human Rights, Legislative History of the Convention on the Rights 
of the Child (1978-1989), (HR/1995/Ser.1/preamble), s. 10-38; The Rights of the Child: 
International Instruments, Ed. Maria Rita Saulle, Flaminia Kojanec, New York, Transnational 
Publications, 1995, s. 35. Anılan ESK Kararı No: 1988/40, Bu kararı talep eden İHKoms Kararı No: 
1988/75, Tarih: 10.03.1988, Bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 42, Y. 1988, s. 581. 
263 Sözleşme metni için bkz.: “Convention on the Rights of the Child”, Kabul Tarihi: 20.11.1989, 
Yürürlüğe giriş tarihi: 02.09.1990, A Compilation of International Instruments, C . I (First Part), s. 
174-195; Yearbook of the United Nations, C. 43, Y. 1989, s. 561-569. Sözleşme’yi kabul eden GK 
kararı için yine bkz.: bu dipnottaki son eser, s. 560-561. Türkçe metin için bkz.: Mehmet Semih 
Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. V, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2004, s. 175-
233. 
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Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin anılan maddeleri, azınlık çocuklarının kültürel 

haklarını düzenleyen tek uluslararası metin özelliğine sahiptir. 

MSHS’nin 27. maddenin kabulünden sonra bu sefer de maddenin içeriğinin 

belirginleştirilmesi gereği ortaya çıkar. Alt Komisyon, 1967 yılında yaptığı 20. 

toplantısında azınlık hakları üzerine bir çalışma yapılmasını kararlaştırır. Ekonomik 

ve Sosyal Konsey de İnsan Hakları Komisyonu’nun önerisi ile Alt Komisyon’nun 

kararını onaylar ve Alt Komisyon’u üyelerinden birini özel raportör seçerek 

çalışmanın başlatılmasını ister264. Alt Komisyon, 1971 yılında yaptığı 24. 

toplantısında İtalyan hukukçu Francesco Capotorti’yi özel raportör olarak atar ve 27. 

maddenin uygulama alanına ilişkin çalışma yapmasını ister. 

1974 yılında, özel raportör Capotorti ön çalışmasını Alt Komisyon’a sunar. 

Rapor, 1977 yılında tamamlanır ve Alt Komisyon’un 30. toplantısında kabul edilir. 

Bu rapor, şimdiye kadar azınlıklar üzerine hazırlanmış en kapsamlı BM raporudur265.  

Genel Kurul’un, 1976 yılında yapılan 31. toplantısında Yugoslav dışişleri 

bakanı azınlıkların durumunun yeni bir belge ile düzenlenmesi gereğini dile 

getirir266. Capotorti de raporunda azınlık hakları bildirisi hazırlanmasını 

önermektedir. Bunun üzerine, Alt Komisyon, İnsan Hakları Komisyonu’na azınlık 

hakları bildirisi hazırlanması tavsiyesinde bulunur. Şubat/Mart 1978 döneminde 

yaptığı toplantısında İnsan Hakları Komisyonu, bir çalışma grubu kurarak azınlık 

hakları bildirisi üzerine çalışma yapmasını ister. Çalışmalar Yugoslavya tarafından 

sunulan taslak bildiri üzerinden yürütülecektir. Çalışma grubu başkanı Yugoslav Ivan 

Tosevski 1981 yılında İnsan Hakları Komisyonu’na bir rapor sunar ve Komisyon 

raporu görüşmeye başlar. 1984 yılında İHKoms aldığı kararla Alt Komisyon’un 37. 

toplantısına kadar azınlık tanımını içeren raporun hazırlanmasını ister. Oysa Alt 

Komisyon, ta 1950 yılındaki üçüncü toplantısında bir azınlık tanımı yapmıştır. 

Alt Komisyon, raporun hazırlanmasını gelecek toplantıya erteleyince 14 Mart 

1985 tarihinde İnsan Hakları Komisyonu, Alt Komisyon’u “azınlık tanımı” 

                                                 
264 ESK Karar No. 1418 (XLVI), 06.06.1969. 
265 Francisco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, New York, United Nations Study Series No. 5, 1991. İlgili kararlar için bkz.: 
Rapor ek I, s. 105-106. Rapor ileride ikinci ve üçüncü bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
266 Türk, “Protection of Minorities in Europe”, s. 187. 
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konusunda uyararak, gelecek yılki toplantıya kadar bir tanım hazırlanmasında ısrarcı 

olur. Bunun üzerine, Alt Komisyon üyelerinden Kanadalı Jules Deschênes’i azınlık 

tanımı üzerine bir çalışma yapmakla görevlendirir. Deschênes raporu hazırlanır 

hazırlanmaz da Komisyon’a iletilir267. Raporda azınlık tanımı da yer alır268. 

Azınlık hakları bildirisi için kurulan çalışma grubu, kuruluşunun üzerinden on 

yıl geçmesine rağmen bildirinin sadece üç maddesi üzerinde anlaşmaya varmıştır. 

Giriş paragrafları ise henüz tamamlanmamıştır. 1990’lı yıllarda merkezi ve doğu 

Avrupa ülkelerinde çatışmalar ortaya çıkınca, Çalışma Grubu çalışmalarını 

hızlandırır269. 1992 yılına gelindiğinde ise taslak metin hazırlanarak İnsan Hakları 

Komisyonu’na sunulur. Komisyon metni onaylar, Ekonomik ve Sosyal Konsey de 

aldığı kararla azınlık hakları alanında uluslararası korumayı geliştirme gereğini 

belirterek taslak metni onaylayacaktır. Sonunda Genel Kurul’a gelen metin 18 Aralık 

1992 tarihinde Genel Kurul’un 47/135 nolu kararı ile kabul edilir (“Etnik, Dinsel ve 

Dilsel Azınlığa Mensup Kişilerin Hakları Üzerine Bildiri”, kısaca “Azınlık Hakları 

Bildirisi”)270. Bildiri BM sonrası dönemde azınlık haklarına özgülenmiş ilk 

uluslararası hukuk metnidir271. 

 

F. BM Bünyesindeki Diğer Çalışmalar 

1988 yılında Alt Komisyon, aldığı bir kararla bayan Claire Palley’i azınlıklar 

üzerine bir çalışma yapması için görevlendirir. Palley’nin çalışma metninin272 Alt 

Komisyon’da tartışılması üzerine Alt Komisyon asimilasyon, entegrasyon, özerklik 

gibi ciddi konuların konuyla olan bağlantısının varlığına dikkat çekerek azınlıkları 

ilgilendiren konularda barışçıl ve yapıcı çözümler üzerine bir çalışma yapılmasına 

karar verir ve Norveçli hukukçu Asbjørn Eide’yi bu çalışmayı yapması için 

                                                 
267 Yearbook of the United Nations, C. 39, Y. 1985, s. 850; Jules Deschênes, Proposal concerning 
a definition of the term “minority”, (E/CN.4/Sub.2/1985/31), 14.05.1985. 
268 Bu tanım, diğerleriyle karşılaştırmalı olarak ileride ikinci bölümde ele alınmıştır. 
269 Eide, “The Non-Inclusion of Minority Rights: Resolution 217 C (III)”, s. 713. 
270 Yearbook of the United Nations, C. 46, Y. 1992, s. 722-724; Metin için ayrıca bkz.: “Declaration 
on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities”, A 
Compilation of International Instruments, C. I (First Part), s. 140-143. Türkçe metin için bkz.: 
Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 227-235. 
271 Bildiride yer alan haklar çalışmanın ilerleyen bölümlerinde incelenmiştir. 
272 (E/CN.4/Sub.2/1989/43). 
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görevlendirir273. Eide sırasıyla 1990, 1991 ve 1992 yıllarında ön raporlarını 

sunduktan sonra 1993 yılında nihai raporunu Alt Komisyon’a sunar274. 

14-25 Haziran 1993 tarihinde arasında Viyana’da BM tarafından “Dünya İnsan 

Hakları Konferansı” organize edilir. Konferansın sonuç bildirgesinde275 azınlık 

hakları 19. maddede üç paragraf olarak yer almıştır. Bunlardan ilki Azınlık Hakları 

Bildirisi’nin giriş bölümünün beşinci paragrafını tekrar etmektedir. İkinci paragraf, 

Bildiri’nin dördüncü maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü maddenin ikinci fıkrasının 

karılmış halidir. Üçüncü paragraf ise yine Bildiri’nin ikinci maddesinin birinci 

fıkrasını tekrarlamaktadır. Kanımca, Bildiri’nin üzerinden henüz altı ay geçmiş 

olması nedeniyle bu hep çetrefil addedilen konuda ek bir sözverim gereği 

duyulmamıştır. Konferansın sonuç bildirisine ekli faaliyet programının 25, 26 ve 27. 

paragraflarında da BM organları ve üye ülkeler, Azınlık Hakları Bildirsi’nde yer alan 

hakları hayata geçirmeye davet edilmiştir. 

Eide’nin anılan raporundaki önerisi üzerine, ESK, 25 Temmuz 1995 tarihli 

kararıyla Alt Komisyon’nu, üyeleri arasından Azınlıklar Çalışma Grubu (AÇG) 

kurulması için yetkilendirmiştir276. İHKoms, Çalışma Grubunun amacını şöyle 

belirlemiştir: Azınlık Hakları Bildirisi’nde yer alan düzenlemeleri hayata geçirmek, 

azınlıkların yaşadığı sorunlara çözüm üretmek, azınlıklar ile hükümetler arasında 

karşılıklı anlayış ve dayanışmayı geliştirmek ve azınlık haklarının korunması için 

önlemler önermek, Alt Komisyon’a tavsiyelerde bulunmaktır277. Zaten uzmanlardan 

oluşan Alt Komisyon’un böylece yine uzmanlardan oluşan bir alt kolu olmuştur. BM 

                                                 
273 AK Karar No: (1989/44), 1.09.1989. 
274 Asbjørn Eide, Possible ways and means of facilitating the peaceful and constructive solution of 
problems involving minorities, Report of the Special Rapporteur, Commission on Human Rights, 
Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 45. Oturum, 
(E/CN.4/Sub.2/1993/34), 10.08.1993. Birinci, ikinci ve üçüncü ön raporlar için belge numaraları 
sırasıyla, (E/CN.4/Sub.2/1990/46), (E/CN.4/Sub.2/1991/43), (E/CN.4/Sub.2/1992/37). 
275 GK, “Vienna Declaration and Programme of Action”, World Conference on Human Rights, 
Vienna, 14-25 1993, (A/CONF.157/23), 12.07.1993. 
276 ESK’nın AK’u yetkilendiren 1995/31 Nolu kararı için bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 
49, Y. 1995, s. 729. ESK’nın bu kararına dayanak oluşturan İHKoms’nun 3.03.1995 tarih ve 1995/24 
Nolu kararıdır. 
277 Asbjørn Eide, “Minorities at the United Nations: From Standard-setting to the Working group on 
Minorities”, International Human Rights Monitoring Mechanisms: Essays in Honour of Jakob 
Th. Möller, Ed. Gudmundur Alfredsson v.d., The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, s. 386; 
Gudmundur Alfredsson, “Minority Rights: International Standards and Monitoring Procedures”, 
Latvian Human Rights Quarterly, 5/6, 1998, Human Rights Institute of the University of Latvia, 
Faculty of Law, s. 24. 
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şemasında azınlıklar bir kademe daha aşağıya itilmiştir. Bunun iyi, ya da kötü 

olduğunu söylemek için henüz erken bir aşamadayız. 

AÇG, toplantılarında dünyada yer alan her türlü azınlık sorununu ele almakta, 

azınlıkların toplantılara katılımı ile de, onlara, sorunların birinci ağızdan dile 

getirileceği gerçek bir zemin sunmaktadır. AÇG beş üyeden oluşmaktadır. Her üye 

farklı kıtaları temsil etmektedir (Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Asya, 

Afrika). Kuruluşundan 2004 yılına kadar AÇG’nun başkanlığını, kuruluşunu öneren, 

Batı Avrupa kıtasının temsilcisi Norveçli uluslararası hukukçu Asbjørn Eide 

yapmıştır. 

1999 yılında ESK, Alt Komisyon’un “Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların 

Korunması Alt Komisyonu” olan adını değiştirerek “İnsan Haklarının Geliştirilmesi 

ve Korunması Alt Komisyonu” yapar. 

 

G. Yerli Halklara Dair Yürütülen Çalışmalar 

Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) yönetim organı daha 1945 yılında bir 

Uzmanlar Komitesi kurarak kentleşmenin olmadığı topraklarda sosyal politikalar 

üzerine çalışma yapmasını ister278. Bunun ardından yerli nüfusların sosyal sorunları 

üzerine Uzmanlar Komitesi oluşturulur. Bu ikinci Komite, UÇÖ’ne dünyada yaşayan 

yerli nüfusların yaşam şartları üzerine bir araştırma yapmasını tavsiye eder. Bu 

amaçla 1953 yılında bir çalışma yayınlanır. Bu çalışmada bir de “yerli” tanımı yer 

alır. Bunun üzerine UÇÖ, 40. toplantısında 107 Nolu “Bağımsız Ülkelerdeki Yerli, 

Kabile ve Yarı-Kabile Nüfuslarının Korunmasına ve Entegrasyonuna Dair 

Sözleşme”yi kabul eder279. Sözleşmeyle birlikte, bir de, 104 Nolu aynı başlığı 

taşıyan bir Tavsiye Kararı280 kabul edilmiştir. 

                                                 
278 Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 334-335. 
279 “Convention (No. 107) Concerning the Protection and Integration of Indigenous and other Tribal 
and Semi-Tribal Populations in Independent Countries”, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 05.06.1957 
tarihindeki Genel Konferansı’nın 40. toplantısında kabul edilip, 02.06.1959 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Metin için bkz.: ILO, International Labour Conventions and Recommendations, C. II, 
Y. 1952-1976, Geneva, 1996, s. 99-107. 
280 Metin için bkz.: ILO, a.e., s. 107-116. 
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107 Nolu Sözleşme’nin amacı giriş paragraflarında açıklanmıştır. Buna göre, 

bir çok ülkede yerli, kabile ve yarı-kabile nüfuslar olmasına rağmen henüz ulusal 

toplumla entegre olamamışlardır ve sosyal, ekonomik ve kültürel durumları, onların 

toplumun diğer unsurlarıyla aynı şekilde haklardan yararlanmasını engellemektedir. 

Bu nedenle, insancıl gerekçeler ve ayrıca ilgili ülkelerin çıkarları gereği bu 

nüfusların yaşam koşullarının yükseltilmesi gerekmektedir (par. 5, 6). Ne var ki, bu 

Sözleşme, “yerli halklar”dan değil, “yerli nüfuslar”dan bahsetmektedir281. 

GK ise 11 Mayıs 1949 tarihli kararı ile Alt Komisyon’dan yerli Amerikalıların 

durumuna dair bir çalışma yapmasını ister. GK’a göre, Amerikan yerlilerinin 

gelişimi Amerikan kıtasının kaynaklarının dünyanın faydalanacağı şekilde daha 

verimli kullanımına yol açacaktır. Bu istek ABD’nin yoğun tepkisi ile karşılaşmış ve 

çalışmaya başlanamamıştır282. 

Alt Komisyon, 26 Ağustos 1970 tarihinde aldığı bir kararla yerli nüfuslara 

karşı ayrımcılık konusunda bir çalışma yapmaya karar verir. Bir yıl sonra da 

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Alt Komisyon’u yerli nüfuslara karşı ayrımcılık sorunu 

hakkında bir çalışma yapmakla görevlendirir283. Alt Komisyon, 18 Ağustos 1971 

tarihli kararı ile üyelerinden Ekvatorlu José R. Martínez Cobo’yu özel raportör 

atayarak konu ile ilgili çalışma yapmasını ister284. 1975 yılındaki toplantısında da Alt 

                                                 
281 UÇÖ’nün yerli nüfuslardan bahseden ilk sözleşmesi bu değildir. 1939 tarihli Yerli İşçilerin 
İstihdamı Sözleşmesi’nin ikinci maddesinin (b) bendinde yerli işçi, yerli nüfuslara bağlı işçi olarak 
tanımlanmıştır. Bkz.: “Convention (No. 50) concerning the Regulation of Certain Special systems of 
Recruiting Workers”, UÇÖ Yönetim Organı’nın 4.6.1936 tarihindeki 20. toplantısında kabul edilip, 
8.09.1939 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine 1939 tarihli iki ayrı sözleşmede ve 1947 tarihli bir diğer 
sözleşmede de yerli nüfuslar kavramı kullanılmıştır. Bu sözleşmeler ve ilgili maddeleri sırasıyla: 
“Convention (No. 64) Concerning the Regulation of Written Contracts of Employment of Indigenous 
Workers”, m. 1/(b), (Kabul Tarihi: 8.06.1939, Yürürlüğe Giriş: 8.07.1948); “Convention Concerning 
Penal Sanctions for Breaches of Contracts of Employment by Indigeneous Workers”, m. 1/1, (Kabul 
Tarihi: 8.06.1939, Yürürlüğe Giriş: 8.07.1948); “Convention Concerning the Maximum Length of 
Contracts of Employment of Indigeneous Workers”, m. 1/(a), (Kabul Tarihi: 19.06.1947, Yürürlüğe 
Giriş: 13.02.1953). Metinler için bkz.: ILO, International Labour Conventions and 
Recommendations, C. I, Y. 1919-1951, Geneva, 1996, s. 277-286, 348-358, 359-361, 522-526. 
282 GK Karar No: 275 (III). Russel Lawrence Barsh, “Indigenous Peoples: An Emerging Object of 
International Law”, AJIL, C. 80, Y. 1986, s. 370. 
283 AK Kararı: 4B (XXIII), 26.08.1970; ESK Kararı 1589 (L), 21.05.1971, par. 7. Bkz.: José R. 
Martínez Cobo, Study on the Problem of Discrimination against Indigenous Populations, 
(E/CN.4/Sub.2/1986/7 and Adds. 1-4), New York, United Nations Publications, 1987, s. 1; Eyassu 
Gayim, The UN Draft Declaration on Indigeneous Peoples: Assesment of the Draft Prepared by 
the Working Group on Indigeneous Populations, Rovaniemi, University of Lapland Press, 1994, s. 
4 ve dp. 13. 
284 Cobo, a.e. 
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Komisyon, özel raportör Cobo’nun “yerli topluluklara karşı ayrımcılık” raporunun 

taslak metnini görüşür285. Cobo’nun nihai raporu 1984 yılında tamamlanır. Alt 

Komisyon’un ve İHKoms’nun tavsiye kararları üzerine ESK, 30 Mayıs 1985 tarihli 

kararı ile raporu kabul edip yayınlanmasına karar verir286. 

Bu arada Alt Komisyon bünyesinde Yerli Nüfuslar Çalışma Grubu (YNÇG) 

kurulur287. YNÇG’nun görevlerinin başında Yerli Halkların Hakları Bildirisi’ni 

hazırlamak gelmektedir.  

1-5 Ağustos 1988 tarihinde yaptığı altıncı toplantıda Çalışma Grubu başkanı 

Erica-Irene A. Daes bildirinin giriş paragraflarına dair yaptığı çalışmaları sunar. 

Bunlar, çalışma grubunun bir önceki toplantıda kabul ettiği metinlerle karılır ve 

hükümetlere, yerli halklara, hükümetlerarası örgütlere ve sivil toplum örgütlerine 

görüş beyan etmeleri için sunulur288. YNÇG’nun bu dönemde tartıştığı bir diğer 

konu da yerli nüfusların BM içinde temsilinin çok sınırlı olması nedeni ile BM içinde 

onları temsil edecek bir yapının oluşturulmasıdır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü 27 Haziran 1989 tarihinde gerçekleştirdiği Genel 

Konferansı’nın 76. toplantısında Bağımsız Ülkelerdeki Yerli ve Kabile Halklarına 

Dair 169 Nolu Sözleşme’yi kabul eder289 (kısaca, “UÇÖ 169”). Bu Sözleşme, 

yukarıda anılan 1957 tarihli ve 107 Nolu UÇÖ Sözleşmesi’nin gözden geçirilmiş 

halidir. 107 Nolu Sözleşme yerli ve kabile halkların farklı kültürünü geçici olarak 

koruyor, en kısa sürede asimilasyonu hedef alıyordu290. 169 Nolu Sözleşme’nin 

                                                 
285 Yearbook of the United Nations, C. 29, Y. 1975, s. 604. 
286 Alt Komisyon Kararı No: 1984/35, tarih: 30.08.1984; İHKoms Kararı No: 1975/103, tarih: 
11.03.1985; ESK Kararı No: 1985/137, Tarih: 30.05.1985. Bkz.: Cobo, a.y. 
287 Çalışma grubunun kurulmasının yetkisini Alt Komisyon’a veren ESK kararının (Karar No: 
1982/34, Tarih: 7.05.1982) metni için bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 36, Y. 1982, s. 
1066. 
288 Yearbook of the United Nations, C. 42, s. 494-495. 
289 “Convention (No. 169) Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries”, 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 27.06.1989 tarihindeki Genel Konferansı’nın 76. toplantısında kabul 
edilip, 5.09.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Metin için bkz.: A Compilation of International 
Instruments, C: I (Second Part), 1994, s. 475-489; ILO, International Labour Conventions and 
Recommendations, C. III, Y. 1977-1995, Geneva, 1996, s. 324-336. Türkçe metin için bkz.: 
Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 203-225. 
290 Howard R. Berman, “The International Labour Organization and Indigenous Peoples: Revision of 
ILO Convention No. 107 at the 75th Session of the International Labour Conference, 1988”, The 
Review of the International Commission of Jurists, No: 41, December 1988, s. 48-49; Benita 
Broms, “The Rights of Indigenous Peoples: Recognition of Collective Rights”, The Finnish 
Yearbook of International Law, C. 3, Y. 1992, s. 323. 
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üçüncü paragrafında, bu yeni belgenin, 1957 yılından beri uluslararası hukuktaki ve 

yerli ve kabile halklarının dünyadaki durumundaki gelişmeler göz önüne alınarak, 

önceki belgede yer alan asimilasyoncu eğilimin değiştirilmesi için kabul edildiği 

yazılıdır. 

Sözleşme’de yer alan “yerli halklar” kavramı, bu Sözleşme’nin yerini aldığı 

107 Nolu Sözleşme’nin birinci maddesindeki “nüfuslar” kavramının yerini almıştır. 

Yine, 107 Nolu Sözleşme, kabilesel ve yarı kabilesel nüfusların “üyeler”inden 

bahsederken, 169 Nolu Sözleşme hakların öznesini bireysel boyuttan grup boyutuna 

taşımıştır. Bu gelişmeyi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, Sözleşme’nin hazırlık 

çalışmalarına, yerli halkların haklarını savunan sivil toplum örgütlerini (örneğin, 

Yerli Halklar Dünya Konseyi) davet etmesine bağlayabiliriz. Anılan örgütler sürece 

ciddi katkılarda bulunmuşlardır. 

Erica-Irene A. Daes’in çalışma metni üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 

YNÇG’nun Temmuz 1994’de yapılan onbirinci toplantısının ardından nihai bir metin 

kabul edilir (Daes Bildirisi)291. Bu metin Alt Komisyon tarafından ele alınır. Ancak 

Alt Komisyon sadece çalışmaya yönelik memnuniyetini belirtmekle yetinir ve metni 

kabul etmesi için İnsan Hakları Komisyonu’na tavsiye eder292. Ancak aradan iki yıl 

geçmesine rağmen Alt Komisyon metni İnsan Hakları Komisyonu’na sunmaz. Alt 

Komisyon, Çalışma grubunun baskısı üzerine 26 Ağustos 1994 tarihinde, 36. 

toplantısında aldığı karar ile metni kabul ettiğini ve İnsan Hakları Komisyonu’na 

sunacağını karar altına alır293. İnsan Hakları Komisyonu da aldığı kararla çalışmadan 

menuniyetini belirtir294. İnsan Hakları Komisyonu o gün bu gündür bu metin 

                                                 
291 “Draft Declaration as agreed Upon by the Members of the Working Group at Its Eleventh 
Session”, (E/CN.4/Sub.2/1993/29), Bkz.: Gayim, The UN Draft Declaration on Indigeneous 
Peoples, s. 73-85; “The Daes Declaration”, Justice Pending: Indigeneous Peoples and Other Good 
Causes: Essays in Honour of Erica-Irene A. Daes, Ed. Gudmundur Alfredsson, Maria 
Stavropoulou, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 2002, s. 285-296. 
292 “Draft Universal Declaration on Indigenous Peoples”, UN Doc. (E/CN.4/Sub.2/1992/33), Annex I 
(August 1992), Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
Ed. Leif Halmström, 42 ve 44. Oturum Raporları, RWI Publications, Lund, 1997, K. 3, s. 79-83. 
293 Metin için bkz.: “Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, UN Doc. 
(E/CN.4/Sub.2/1994/45), Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities, Ed. Leif Halmström, 45 ve 47. Oturum Raporları, RWI Publications, Lund, 1997, K. 2, s. 
103-117; Human Rights of Indigenous Peoples, Ed. Cynthia Price Cohen, New York, Transnational 
Publishers, 1998, s. 377-387. 
294 İHKoms, “Report of the Working Group on Indigenous Populations of the Sub-Commission on 
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities”, Karar No: 1994/29, 50. Oturum Raporu 

 111



üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Henüz üzerinde anlaşılan maddelerin 

dökümünü veren bir taslak metin dahi ortaya çıkmamıştır. 

İnsan Hakları Komisyonu’na sunulan Taslak Bildiri (Daes Bildirisi), yerli 

halkların kendi kaderini tayin hakkı (m. 3), özgürlük, barış ve güvenlik içinde 

kolektif yaşama ve soykırıma veya yerli çocuğun ailesinden veya toplumundan 

herhangi bir şekilde ayrılması dahil, diğer şiddet eylemlerine karşı korunma hakkı 

(m. 6), bireysel ve kolektif halde kimliğini belirleme hakkı (m. 8), güç kullanılarak 

kendi topraklarından veya bölgelerinden çıkarılmama hakkı (m. 10), kendi kültürel 

örf ve adetlerini uygulama ve canlandırma hakkı (m. 12), kendi topraklarının, 

bölgelerinin veya diğer kaynaklarının geliştirilmesi veya kullanım önceliklerini ve 

stratejilerini belirleme ve geliştirme hakkı (m. 30), kendi iç ve yerel sorunlarına dair 

özerklik veya kendi kendini yönetme hakkı (m. 31), gelenek ve göreneklerine göre 

kolektif olarak kendi vatandaşlıklarını belirleme hakkı (m. 32) gibi daha önce 

düzenleme konusu olmamış hakları içerir. 

Bununla birlikte, bu Taslak Bildiri’nin insan hakları hukukundaki gelişmeler 

nedeniyle zamanla eskiyen hükümleri de vardır. Örneğin; Taslak Bildiri’nin 11. 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, yerli çocukların silahlı kuvvetlerde 

istihdamını yasaklamaktadır. Ne var ki, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek 

“Çocukların Silahlı Çatışmalarda Yer Alması Hakkında Seçmeli Protokol”ün295 1. 

maddesi, yerli halka mensup olup olmadığına bakılmaksızın, düşmanca eylemlere 

doğrudan katılımı, 18 yaş ve üzeri olarak, bir diğer ifade ile her çocuk için, 

sınırlamıştır. Bu bağlayıcı norm varken silahlı kuvvetlerde çalışmak isteyen yerli 

çocuklarını engellemeye gerek olup olmadığı tartışmalı olmaktadır. 

Yine Bildiri’deki bazı maddelerin nasıl uygulanabileceği ciddi kuşkular 

yaratmaktadır. Örneğin, 11. maddenin birinci fıkrası yerli halkların silahlı çatışma 

                                                                                                                                          
(31.01–11.03 1994), Economic and Social Council Official Records, 1994, Supplement No. 4, New 
York and Geneva, United Nations, 1994, Bkz.: Commission on Human Rights, Ed. Leif Halmström, 
50. Oturum Raporu, (1994), Lund, RWI Publications, 1998, K. 1, s. 104-107. 
295 “Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in 
Armed Conflict”, BM Genel Kurulu’nun (A/RES/54/263) Nolu ve 25.5.2000 tarihli kararıyla kabul 
edilmiş ve imzaya, onaya ve katılıma açılmıştır. Yürürlüğe giriş tarihi: 12.02.2002. Metin için bkz.: 
UNICEF, Guide to the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict, 
New York, UNICEF yay., 2003, s. 56-62. Protokolün Türkçe resmi çevirisi için bkz.: RG, 18/03/2004, 
S. 25406. Türkçe serbest çeviri için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. V, s. 253-266. 
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halinde özel korunma ve güvenlik hakkından bahsetmektedir. Aynı maddenin ikinci 

fıkrasının (a) bendine göre de yerli halklar silahlı kuvvetlerde rızaları hilafına 

istihdam edilemezler. Bu durumda devletler düşmanla savaşırken, sivil halkını 

koruma yükümlülüğüne ek olarak, sivil halkın içinde savaşta yer almama hakkını 

kullanıp ek koruma talep eden bir grubu da koruma yükümlülüğü altına 

girmektedirler. 

Bu gibi nedenlerle, bu Taslak Bildiri’ye, ileride ortaya çıkabilecek Yerli 

Halkların Hakları Sözleşmesi’ne kaynaklık edecek Bildiri’yi oluşturuyor şeklinde 

bakmak zor gözükmektedir. 

Yerli halkların haklarına dair bildiri hazırlıkları sürerken, BM Genel Kurulu 

1993 yılını “Dünya Yerli Halkı Yılı” ilan eder”296. Aynı yıl toplanan “Dünya İnsan 

Hakları Konferansı”nın gündemine “Dünya Yerli Halkı Yılı”nın kutlanması da alınır. 

Konferansta tartışılan konulardan biri de yerli halkın BM içinde temsili için daimi bir 

forumun kurulmasıdır.  

Dünya İnsan Hakları Konferansı’nın sonuç bildirisinin297 20. maddesi, yerli 

halkların başarılı lobi faaliyetleri sonucunda, azınlıkların durumuna gönderme yapan 

maddeden ayrı olarak, yerli halklara ayrılmıştır. Madde, ikisi oldukça uzun üç 

cümleden oluşmaktadır. Birinci cümlede, toplumun gelişimine ve çoğulculuğuna 

yerli halkın katkısı vurgulanmakta; yerlilerin ekonomik, sosyal ve kültürel refahı ile 

sürdürülebilir kalkınmadan yerlilerin faydalanması için uluslararası toplumun 

sorumluluğu hatırlatılmaktadır. İkinci cümle, yerlilerin toplumun her alanına, 

özellikle kendilerini ilgilendiren konularda, katılımının devletler tarafından 

sağlanacağını belirtmektedir. Üçüncü cümle, yerli halkın haklarının korunması ve 

geliştirilmesinin yaşadıkları devletlerin siyasi ve sosyal yapısına sağlayacağı 

istikrarın önemine vurgu yaparak, devletlerin, eşitlik ve ayrımcılık yasağı temelinde, 

yerli halkın uluslararası hukuka göre insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygıyı 

sağlamak için gerekli olumlu adımları atacağını ve farklı kimliklerini, kültürlerini ve 

sosyal yapılanmalarını tanıyacağını belirtir.  

                                                 
296 GK Karar No: 47/75, “International Year of the World’s Indigenous People, 1993”. Metin için 
bkz.: Yearbook of the United Nations, C. 46, Y. 1992, s. 720-721. 
297 GK, “Vienna Declaration and Programme of Action”, World Conference on Human Rights, 
Vienna, 14-25 1993, (A/CONF.157/23), 12.07.1993. 
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Genel olarak zayıf ifadelerle örülmüş bu maddede altı çizilmesi gereken iki 

önemli nokta vardır. Birincisi; yerliler kendilerini, ek olarak yukarıda anılan UÇÖ 

169 Nolu Sözleşmesi de yerlileri, “yerli halklar” olarak nitelerken, “halklar” 

kelimesinin kendi kaderini tayin hakkının tanındığı “sömürge halklar”ı çağrıştırması 

nedeniyle bu terim kabul edilmemiş, yoğun tartışmalar üzerine, sonuç bildirisinde 

“halk” kelimesi tekil haliyle (“yerli halk”) kullanılmıştır298. İkinci nokta şudur; insan 

hakları yukarıda da görüldüğü üzere Evrensel Bildiri ve BM Şartı ile uluslararası 

hukuk literatürüne girmiş ve insan haklarının korunması uluslararası düzeyde BM’in 

ana hedeflerinden biri olmuştur. Viyana İnsan Hakları Konferansı ise 1993 yılında 

toplanmıştır. Aradan geçen elli yıla yakın sürede insan hakları üzerine çok ciddi bir 

uluslararası literatür ve içtihat oluşmuştur. Ne var ki, tüm bu gelişmelere rağmen iş 

yerli halkların insan hakları kavramına gelince uluslararası toplumun devletlere 

yüklediği sorumluluk son cümledeki “yerli halkın insan haklarına ve temel 

özgürlüklerine saygının sağlanması için gerekli olumlu adımların atılması”ndan 

öteye geçememektedir. 

Konferansın sonuç bildirisine ekli faaliyet programında yerli halk ile ilgili 

yapılan tavsiyeler arasında ise şunlar vardır: 

1. Genel Kurul’a Ocak 1994 yılından başlamak üzere “dünya yerli halk onyılı” 

ilan edilmesi (par. 32), 

2. Onyıl kapsamında yerli halk için BM bünyesinde daimi bir forum kurulması 

(par. 32), 

3. YNÇG’nun 11. toplantısında yerli halk bildirisi taslağını tamamlaması (par. 

28). 

                                                 
298 Nigel S. Rodley, “Conceptual Problems in the Protection of Minorities: International Legal 
Developments”, HRQ, C. 17, No. 1, Y. 1995, s. 62; Malgosia Fitzmaurice, “The Sami People: 
Current Issues Facing an Indigenous People in the Nordic Region”, The Finnish Yearbook of 
International Law, C. 8, Y. 1997, s. 224. Yerli halklar, konferans süresince “s” yazılı pankartlarla 
konferans binasının etrafında gösteriler yapmışlardır. Bkz.: Gudmundur Alfredsson, “Different Forms 
of the Right to Self-Determination”, Self-Determination: International Perspectives, Ed. Donald 
Clark, Robert Williamson, New York, Macmillan Press, 1996, s. 69. (Yazar, konferans 
sekreteryasında görev alan bir hukukçudur). 
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21 Aralık 1993 tarihinde Genel Kurul  kabul ettiği kararla 10 Aralık 1994 

tarihinden başlamak üzere gelecek onyılı “Dünya Yerli Halk Onyılı” olarak ilan 

eder299. 

BM tarafından, “Yerli halk on yılı kapsamında”, ilkin Haziran 1995’de 

Kopenhag’da, sonra da Temmuz 1997’de Santiago’da iki çalıştay toplanır. 

Çalıştayların sonunda İnsan Hakları Komisyonu’na yerli sorunları daimi forumu için 

kurucu karar alma tavsiyesinde bulunulur300. İnsan Hakları Komisyonu da bir 

çalışma grubu kurar ve çalışma grubunun hazırladığı metin 27 Nisan 2000’de İnsan 

Hakları Komisyonu tarafından, Temmuz 2000’de de Ekonomik ve Sosyal Konsey 

tarafından onaylanır ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’e yerli sorunları konusunda 

danışmanlık yapacak Yerli Sorunları Daimi Forumu kurulmuş olur301. 

Alt Komisyon, 29 Ağustos 1996 tarihli kararı ile Erica-Irene A. Daes’in özel 

raportör atanarak yerli halk ve toprakları ile bağlantısını araştıran bir çalışma 

yapmasını İnsan Hakları Komisyonu’na önerir. İnsan Hakları Komisyonu da, 11 

Nisan 1997 tarihli kararı ile AK’nun bu kararını onaylar ve Daes özel raportör olarak 

atanır302. Daes, ilkin iki ön çalışma metni303 sonra da iki ilerleme raporu304 

hazırladıktan sonra ana çalışmasını tamamlayarak Alt Komisyon’a 2000 yılındaki 52. 

toplantısında sunar. Daes’in çalışması yerli halklar başlığını taşıyor olmasına 

rağmen, herhangi bir yerli halk tanımı içermez. Çalışma, daha çok, yerli halkların 

yaşadıkları topraklardaki mülkiyet hakları üzerine teorik tartışmaları ve uygulamaya 

dönük yazarın önerilerini içermektedir. 

 

                                                 
299 GA “International Decade of the World’s Indigenous People”, Karar No: 48/163. Bkz.: Yearbook 
of the United Nations, C. 47, Y. 1993, s. 865-866. 
300 Douglas Sanders, “The Legacy of Deskaheh: Indigenous Peoples as International Actors”, Cohen, 
a.g.e., s. 81-84. 
301 Suhas Chakma, “Permanent Forum on Indigenous Issues: Chising the Mirage”,  The Indigenous 
World, (1999-2000), Copenhagen, International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), 2000, 
s. 402; “UN Permanent Forum on Indigeneous Issues”, (Çevrimiçi) 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/aboutPFII/mandate_home_2.htm, 20 Kasım 2005. (ESK Karar 
No: 2000/87). 
302 AK Karar No: 1996/38, İHKoms Karar No: 1997/114. Bkz.: Erica-Irene A. Daes, Prevention of 
Discrimination and Protection of Indigenous Peoples and Minorities: Indigenous peoples and 
their relationship to land, (E/CN.4/Sub.2/2001/21), 11.06.2001, s. 4, par. 1. 
303 (E/CN.4/Sub.2/1996/40) ve (E/CN.4/Sub.2/1997/17 and Corr.1), Bkz.: Daes, a.e., s. 4, par. 2. 
304 (E/CN.4/Sub.2/1998/15) ve (E/CN.4/Sub.2/1999/18), Daes, a.e., s. 4-5, par. 5-6. 
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İkinci Bölüm 

ULUSLARARASI HUKUKTA AZINLIK KAVRAMI 

 

 

in jure omnis definitio periculoso est∗

 

 

I. Azınlık Tanımı 

A. Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu 

Şu ana kadar devletlerin üzerinde anlaşabildikleri ortak bir azınlık tanımı 

ortaya çıkamamıştır. Bu nedenle, uluslararası düzeyde hukuken bağlayıcılığı olan  bir 

azınlık tanımına sahip değiliz. “Azınlık” kavramı, “terörizm” kavramı gibi, hemen 

hemen her ülkenin kendine özgü bir siyasi duruşu ve hukuki tanımı olduğu için, 

uluslararası camianın üzerinde anlaşamadığı kavramlardan biri olarak durmaktadır. 

Tanım eksikliğine bir çok neden ileri sürülmüş ve bugün de sürülmeye devam 

etmektedir. Kimine göre “azınlık” kavramı tanımı imkansız ya da çok zor bir 

kavramdır305. Bir diğer görüş, kavramın tanımlanamamasını, tanımının 

imkansızlığından çok, devletlerin hukuki bir tanımla kendilerini bağlamak 

istememeleri başta olmak üzere, farklı çıkarlar nedeniyle  ortak bir tanım üzerinde 

                                                 
∗ Hukukta her türlü tanım tehlikelidir/eksiklikler içerir. 
305 BM İHKoms Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu’nda Capotorti 
raporuna verilen tepkiler. Bkz.: Francisco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to 
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, New York, United Nations Study Series No. 5, 1991, s. 
9-10, par. 44; “Study of the Present Position as Regards Minorities Throughout the World” Resolution 
F adopted by the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities at its 
sixth session in 1954, (E/CN.4/1987/WG.5/WP.1), s. 5; Eyassu Gayim, The Concept of Minority in 
International Law: A Critical Study of the Vital Elements, Rovaniemi, University of Lapland 
Press, 2001, s. 1 ve ayrıca dp. 1’deki kaynaklar. 
AİHM de ulusal azınlık kavramının tanımının mümkün olmadığına inananlar arasındadır. Mahkeme, 
ayrıca, ulusal azınlığı tanımlamada, devletler üzerinde uluslararası hukuktan kaynaklanan bir 
yükümlülük olmadığını da düşünmektedir. Bkz.: Gorzelik/Polonya, Büyük Daire Kararı, Başvuru No: 
44158/98, 17.02.2004, par. 67-68. 
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anlaşamamalarına bağlamaktadır306. Hatta anlaşma sağlanmasını olası görmeyenler 

de vardır307. 

Peki ortak bir azınlık tanımında buluşmak neden bu kadar zordur? 1950 yılında 

BM Genel Sekreterliği tarafından hazırlanıp Alt Komisyon’a sunulan “Azınlıkların 

Sınıflandırılması ve Tanımlanması” başlıklı çalışmaya göre, tanıma varmanın 

zorluğu çok çeşitli azınlık sınıflarının olmasından kaynaklanmaktadır. Farklı 

ölçütlere göre azınlık gruplarını sınıflandırmaya çalışırsak; 

İlk akla gelen ayırım elbette azınlığın türüne ilişkindir. Azınlıklar; “ırksal”, 

etnik, dilsel, dinsel ve kültürel farklılıkların tümüne ya da birkaçına veya sadece 

birine sahip olabilirler. 

Azınlığın yaşadığı yer açısından, azınlık ülkenin belirli bir bölgesinde yaşayan 

tek grup, orada yaşayan en geniş grup ya da en küçük grup olabilir. Azınlık grubuna 

mensup üyelerin bir kısmı o bölgede yaşıyor olmakla birlikte, diğerleri ülke çapına 

dağılmış olabilir. Azınlık ülkenin birden çok bölgesinde farklı oranlarda bulunuyor 

olabileceği gibi, ülkenin her bir yerine dağılmış olarak da bulunabilir. Yine ülkenin 

her yerinde yaygın olmakla birlikte kimi yerlerde varlık göstermiyor ya da kısmen 

ülke sınırları dışında bulunuyor olabilir308. 

Bir sınıflandırma da devletin ulusal özelliği açısından yapılmıştır309. Buna 

göre, devletin yargı yetkisi içinde bulunan azınlık kendini çoğunluk kültürünün bir 

parçası olarak görüyor olabileceği gibi, kendini ülkede mevcut ulusal ve kültürel 
                                                 
306 Naz Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, 2. Baskı, İstanbul, Su 
Yay., 2001, s. 34; Gudmundur Alfredsson, “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples, and Peoples: 
Definitions of Terms as a Matter of International Law”, Minorities, Peoples and Self-
Determination, Ed. Nazila Ghanea, Alexandra Xanthaki, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, 
s. 163-165. Alfredsson’a göre, devletlerin azınlık tanımına ulaşmakta isteksiz davranmasında başlıca 
cehalet, hoşgörü eksikliği ve ırkçılık rol oynamaktadır. 
307 Fesseha Yimer’in AK’un 38. toplantısında yaptığı konuşma. Bkz.: Sub-Commission on 
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Ed. Leif Halmström, AK’un 38. 
Oturumu (5-30.08.1985), Cenevre, C. I, Summary Records, (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.13), RWI 
Publications, Lund, 1996, s. 13, par. 73. 
308 Bu çalışmada yer alan sınıflandırmalar İHKoms tarafından ele alınmış ve azınlık tanımı önerileri 
derlemesinde yer almıştır. Bkz.: “Compilation of proposals concerning the definition of the term 
minority”, Forty-third session, 14 November 1986, (E/CN.4/1987/WG.5/WP.1), s. 3-5. Benzer 
olasılıklar konu üzerine yapılan uluslararası toplantıların da konusu olmuştur. Bkz.: The Ohrid 
Seminar on Minorities, Ed. Boris Vishinski, “United Nations Seminar on the Promotion and 
Protection of Human Rights of National, Ethnic and Other Minorities, Ohrid, Yugoslavya, 25 June – 8 
July 1974”, Macedonian Review Editions, Skopje, 1977, s. 28. 
309 “Compilation of proposals concerning the definition of the term minority”, s. 4. 
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farklılıkların hiçbiriyle tanımlamayıp tamamen tarafsız bir tutum da sergiliyor 

olabilir. 

Diğer bir ayırım, azınlık grubunun kökeni gözönüne alınarak yapılmıştır310. 

Buna göre, azınlık grubu, kökenini yaşadığı ülkenin kuruluşundan önce o bölgede 

yaşayan gruplardan birinde buluyor olabilir. Örneğin, şartları varsa bu grup yerli halk 

olarak da adlandırılabilir. Bir diğer olasılık da azınlık grubunun vaktiyle başka bir 

ülkenin halkı iken sınırların değişimi sonucu artık başka bir devletin sınırları içinde 

yaşıyor olması olabilir. Bu son durum, daha çok savaş sonrası anlaşmalarla çizilen 

yeni sınırların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yine, kökene ilişkin son bir olasılık 

da yaşadığı ülkeye sonradan göçmüş ya da davet edilmiş ve o ülkenin vatandaşlığına 

geçmiş ortak dil, din ve kültüre sahip gruplardır. Bu gruplar içinde, yaşadığı ülkenin 

vatandaşlığına geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, zorla göç edenler veya 

gönüllü olarak göçenler ayırımı da yapılabilir. 

Azınlığın hangi devletin ülkesel yargı yetkisi içinde olduğu noktasında da iki 

farklı azınlık grubu karşımıza çıkmaktadır311. Bunlardan ilki, birden fazla ülkenin 

yargı yetkisi içinde olan azınlık grupları; diğeri de sadece bir ülkenin yargı yetkisi 

içinde bulunan azınlık gruplarıdır. Eğer azınlık grubu birden fazla devletin ülkesel 

yargı yetkisi içinde bulunuyorsa, grup komşu ülkelere dağılmış olabileceği gibi, 

komşu olmayan veya bir kısmı komşu bir kısmı komşu olmayan ülkelerde de 

bulunabilir. Eğer birbirine komşu ülkeler aynı azınlık grubuna sahipseler, sahip 

oldukları azınlık grubunun diğer komşu ülkedeki soydaşları ile ilişkisinin ortak 

sınırlar üzerinden sürdürülmesi gündeme gelecektir. 

Bir sınıflandırma da, azınlığın gelecekten beklentisi ve içinde yaşadığı topluma 

kendini ne kadar bağlı hissettiği göz önüne alınarak yapılabilir. Azınlık grubu 

çoğunluk grubu ile olan dayanışması gereği geleneklerinin ve kültürel özelliklerinin 

korunmasını, çoğunlukla yasa önünde ve fiilen eşit olmayı, ayrımcılığa maruz 

kalmamayı istiyor, bunun ötesinde özerklik tarzında kendine özgü yönetime sahip 

olmaya ilgi göstermiyor olabilir. Ne var ki, tam aksine, eşitliğe sahip olmayı ve 

                                                 
310 A.e., s. 4. 
311 A.e., s. 4-5. 
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ayrımcılığa maruz kalmamayı yeterli görmeyip, siyasi veya idari özerklik, tam 

bağımsızlık ya da başka bir ülkeye bağlanma arzusu güden azınlıklar da olabilir. 

Tüm bunların yanında, azınlıklar, yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına sahip 

olabilecekleri gibi başka ülke vatandaşı ya da vatansız da olabilirler. Yaşadıkları 

ülkenin vatandaşı konumunda olmayanların da bulundukları ülkedeki konumları 

farklılaşabilir. Kimi daimi, kimi sadece geçici süreli oturum hakkına sahip; kimi 

buna ek olarak göçmen işçi konumunda; kimi de mülteci konumunda olabilir. 

Burada sıralanan konumların yine hiçbiri daimi de olmayabilir. Bu anlamda, 

azınlığın konumu sürekli değişim gösterebilir312. Sahip olduğu konumlar artabileceği 

gibi azalabilir de. Ancak kesin olan bir şey vardır ki, bu konumlardan herhangi birine 

(artık) sahip olmayan kişi ya da grup konumuz dışındadır. 

Tüm bu farklı olasılıkları göz önüne alarak sanayileşmiş Avrupa’nın 

ölçütlerinin gelişmekte olan ülkelere uygulanamayacağı da dile getirilmiştir313. Ne 

var ki, aynı gerekçe diğer insan haklarının korunmasında da farklı standartların 

uygulanması için ileri sürülebilir. 

Tanım zorlukları karşısında hukuk doktrini ikiye bölünmüştür. Bir gruba göre, 

tanım vermeden içtihat ve gelenek hukukunun gelişimini izlemek gerekir. Diğer bir 

grup ise tüm azınlık gruplarını kapsamasa da bir tanımın gerekli olduğunu 

savunmaktadır314. Devlet temsilcileri ise daha çok azınlık tanımı yapmayı bir kenara 

bırakıp, “ulusal, etnik, ırksal, dilsel, dinsel ve kabilesel gruplar” kavramını 

önermektedirler315. 

Hatta kimilerine göre, azınlık kavramı Afrika’daki kabilelere ve Asya’daki dini 

gruplara ve kastlara uygulanamayacağı için dünya üzerinde zaten sınırlı uygulama 

alanına sahiptir. Örneğin, Avrupa’da kullanımda olduğu için bu kıtada 

uygulanabilir316. 

                                                 
312 Timo Makkonen, Identity, Difference and Otherness: The Concept of ‘People’, ‘Indigeneous 
People’, and ‘Minority’ in International Law, Helsinki, Publications of the Faculty of Law, 
University of Helsinki, 2000, s. 30. 
313 Ohrid Seminar on Minorities, s. 26, 28. 
314 AK üyesi Dahak, bkz.: Halmström, Thirty-Eight Session of the Sub-Commission, 
(E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 7, par. 32. 
315 Ohrid Seminar on Minorities, s. 28, 29. 
316 A.e., s. 29. 
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Kimi gruplara göre, “azınlık” kelimesi başlı başına ikinci sınıf vatandaşlık 

yaratmakta317 veya aşağılayıcı bir anlam içermektedir. Oysa “azınlık” hukuki bir 

kavramdır ve azınlık olmaya özgülenmiş haklar için vardır; “azsın”, “küçüksün” 

tarzındaki kelimelerin kökünden çıkartılabilecek aşağılayıcı anlamları içermez. 

Hukuki metinlerde şu ana kadar karşımıza çıkan “ırksal”, etnik, dilsel, dinsel, 

ve ulusal azınlık türleri dışında tarihi azınlık, klasik azınlık, gönüllü azınlık, gönülsüz 

azınlık, zoraki azınlık, yeni azınlık, sosyal azınlık, statik azınlık, dinamik azınlık, 

yerleşik azınlık, blok azınlık, dağınık azınlık, sınır azınlıkları, bitişik azınlık, 

işbirlikçi azınlık, ayrılıkçı azınlık, üst ekonomik sınıf azınlığı, alt ekonomik sınıf 

azınlığı gibi listeyi uzatan çok sayıda azınlık sınıflandırmasına rastlamak 

mümkündür318. 

Akla şu soru da gelmektedir: yukarıda sıralanan farklı azınlık sınıfları azınlık 

tanımının zorluğunu mu göstermektedir yoksa, azınlığın bir çok türde karşımıza 

çıkması azınlık haklarının nerede, ne zaman kime karşı, nasıl uygulanacağı sorununa 

mı işaret etmektedir? 

Tüm bu farklı olasılıklara rağmen, gerek BM bünyesinde hazırlanan 

çalışmalarda, gerekse doktrinde çok sayıda tanıma rastlamak mümkündür. Hatta BM 

bünyesinde “azınlık” kavramını tanımlama çabaları sırasında, üye devletler 

tarafından çok sayıda tanım sunulmuştur. Belki tanım yokluğundan değil tanım 

bolluğundan bahsetmek daha yerinde olur. Peki azınlığı tespit etmek bu kadar zor 

mudur? Azınlıklardan sorumlu eski AGİT Yüksek Komiseri Max van der Stoel bir 

konuşmasında “her ne kadar bir azınlık tanımım olmasa da şunu söyleyebilirim ki, 

azınlığı gördüğüm yerde tanıyorum” demiştir319. 

                                                 
317 Asbjørn Eide, Possible ways and means of facilitating the peaceful and constructive solution of 
problems involving minorities, Report of the Special Rapporteur, Commission on Human Rights, 
Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Forty-fifth session, 
(E/CN.4/Sub.2/1993/34), 10 August 1993, par. 23. 
318 Bkz.: Gayim, The Concept of Minority, s. 7; J.A. Laponce, The Protection of Minorities, 
Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1960, s. 9-18; Ohrid Seminar on 
Minorities, s. 29. 
319 Max van der Stoel, “Case Studies on National Minority Issues: Positive Results”, Keynote Address 
to the CSCE Human Dimension Seminar, 24 May 1993, Warsaw, Poland, Peace and Stability 
through Human and Minority Rights: Speeches by the OSCE High Commissioner on National 
Minorities, Ed. Wolfgang Zellner, Falk Lange, Baden-Baden, Publication of the Institute for Peace 
Research and Security Policy at the University of Hamburg, 1999, s. 45. 
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Şimdi uluslararası kabul gören ve sununalı beri doktrinde uzun uzadıya 

tartışılan tanımları ve bu tanımlarda kullanılan kavramları sırasıyla inceleyelim. 

Azınlık kavramının hukuken tanımlanmasına yönelik çabaları ilk bölümde ele alınan 

Milletler Cemiyeti dönemine kadar götürmek mümkündür. Zira ilk tanımların 

Uluslararası Daimi Adalet Divanı tarafından yapıldığı söylenebilir. 

 

B. Uluslararası Daimi Adalet Divanı’nın Azınlık Tanımı 

UDAD, 31 Temmuz 1930 tarihinde Yunanistan ve Bulgaristan arasında yapılan 

27 Kasım 1919 tarihli karşılıklı göçü düzenleyen Sözleşmeyi yorumlayan danışma 

görüşünde ilgili Sözleşme ile kurulan Karma Komisyon’un “topluluk” kavramının 

Sözleşme kapsamında ne anlama geldiği sorusunu şöyle yanıtlamıştır: 

“Sözleşme’nin hükümleri çerçevesinde topluluğun ne anlama geldiğini 

belirlemek için uygulanacak kriterler [şunlardır] ... bir grup kişinin belli bir ülke ya 

da bölgedeki varlığı; kendi ırk, din, dil ve geleneklerine sahip olması; geleneklerinin 

korunması, ibadet şekillerinin sürdürülmesi, çocuklarının kendi ırklarının gereği ve 

geleneklerine göre eğitilmelerinin ve yetiştirilmelerinin karşılıklı yardımlaşma içinde 

sağlanması amacıyla bu ırk, din, dil ve gelenek kimliği etrafında dayanışma ruhuyla 

birleşmiş olması” 320. 

UDAD, Arnavut azınlık okulları kararında da anlaşmalarda azınlıkları koruma 

fikrinin altında yatanın “bir devlet içinde bulunan ırk, dil veya din farkı olan nüfusun 

belirli unsurlarının; bir yandan onları çoğunluktan ayıran özelliklerini korurken, 

diğer yandan ortaya çıkan özel ihtiyaçlarını tatmin ederek, barış içinde o nüfusla 

birlikte yaşama olasılığı ve onunla dostça işbirliğinde bulunması”nın sağlanması 

olduğunu belirtmiştir321. 

                                                 
320 UDAD, “Interpretation of the Convention Between Greece and Bulgaria Respecting Reciprocal 
Emigration, Signed at Neuilly-Sur-Seine on November 27th, 1919 – Question of the Communities”, 
18. Olağan Oturum, Danışma Görüşü, 31.07.1930, Bkz.: PCIJ, Series B, Collection of Advisory 
Opinions, C. 2, No. 17, Nendeln/Liechtenstein, Kraus Reprint, 1970, s. 33, [eserde sayfa numaraları 
sıralı değil, karar ekler dahil 46 sayfa]. 
321 UDAD, “Minority Schools in Albania”, 34. Olağan Oturum, Danışma Görüşü, 06.04.1935, Bkz.: 
PCIJ, Series A/B, Judgments, Orders and Advisory Opinions, C. 3, No. 64, 
Nendeln/Liechtenstein, Kraus Reprint, 1970, s. 17, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler 
dahil 36 sayfa]. 
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C. Capotorti Tanımı 

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (MSHS)’nin 27. maddesindeki terimlere 

açıklık getirmek ve maddede tanınan haklara etkinlik kazandırabilmek amacıyla 

hazırlanan ve 1977 yılında tamamlanıp Alt Komisyon tarafından kabul edilen 

Capotorti raporunda bir azınlık tanımı yer alır. Özel raportör Capotorti, bu tanıma, 

çalışmanın sonunda varır. Çalışmasının başında “azınlık” kavramına ilişkin bir 

yorum-tanım yapar. Bu yorum-tanım şöyledir: “etnik, dinsel ve dilsel azınlık, sayıca 

ait olduğu devletin nüfusunun geri kalanından az ve nüfusun geri kalanından farklı 

kültürel, fiziksel veya tarihi özelliklere, bir dine veya dile sahip grup”322. Bu yorum-

tanım üzerine Capotorti, devletlerden, özel uzmanlık birimlerinden, bölgesel 

örgütlerden ve sivil toplum örgütlerinden (i) yapılan tanım, (ii) öznel faktörün yani 

azınlığın kendi özelliklerini koruma isteğinin azınlık tanımı için ne derece önemli 

olduğu, (iii) azınlığa mensup kişilerin sayısının tanım için gerekli olup olmadığı, (iv) 

çokuluslu toplumlarda etnik, dinsel veya dilsel azınlık ile etnik, dinsel veya dilsel 

grup arasındaki ilişki, (v) MSHS’nin 27. maddesinde yer alan ilkelerin çokuluslu 

toplumlardaki etnik, dinsel veya dilsel gruplara uygulanabilirliği konularında 

görüşlerini sunmalarını ister323. 

Tanım üzerine devletlerden gelen tepkiler de raporda yer alır. Bunları üç grupta 

toplayabiliriz. İlk grup (Almanya Federal Cumhuriyeti, Finlandiya, İspanya, İsveç, 

İtalya) özel raportörün tanım-yorumundan memnun gözükmektedir. İkinci grupta yer 

alanlar, özel raportörün yaptığı tanımın henüz eksik ve içerdiği kavramların da 

belirsiz olduğunu dile getirmişlerdir. Yunanistan ve Hollanda’nın cevabına göre, 

azınlığı azınlık olarak niteleyebilmek için azınlık grubunu çoğunluktan ayıran 

özelliklerin, tatmin edici şekilde farklı olması gerekir, azınlığın farklılığı net bir 

şekilde tanınabilmelidir. Hollanda hükümetine göre, görünürde bir farklılık olmasa 

da kimi bazı gruplar sosyal yaşamdaki tercihleri gereği, nüfusun çoğunluğundan 

ayrılabilirler. Hollanda hükümeti, özellikle de büyük ülkelerde yer alan her türlü 

farklılığın MSHS’nin 27. maddesi kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini, 
                                                 
322 Capotorti, Study On ..., s. 7, par. 28, 107 ve par. 1 (a). 
323A.e., s. 7, par. 29. 
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bunun için azınlık grubunu çoğunluktan ayıran özelliklerin çok belirgin olması 

gerektiğini belirtmiştir324. Ayrıca, tanımda yer alan “sayıca az” kavramının da 

netleştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Üçüncü grup tepki, özel raportörün 

görüş istediği çokuluslu toplumlardaki azınlıkların konumu üzerinedir. İspanya 

hükümetine göre, azınlıkların korunması rejimi insan haklarının korunması üzerine 

kurulu olduğu için önemli olanın her ırka, dine ve dile, insan hakları alanındaki genel 

sınırlama ölçütlerine tabi olmak üzere, çokuluslu toplumun parçası olup olmadığına 

bakılmaksızın eşit korumanın sağlanmasıdır. İtalyan hükümeti de benzer yönde görüş 

belirtmiş, herkesin eşit konumda olmasının önemine işaret etmiştir325. 

Capotorti’nin çalışmasının sonunda vardığı tanım ise şöyledir326: 

“Sayıca bir devletin geri kalan nüfusundan az, hakim olmayan konumda, -

devletin vatandaşı olan- üyeleri sahip oldukları etnik, dinsel veya dilsel özellikleriyle 

nüfusun geri kalanından ayrılan ve kültürlerinin, geleneklerinin, dinlerinin ve 

dillerinin korunması için üstü kapalı da olsa bir dayanışma ruhu sergileyen grup”.  

Capotorti’nin raporu MSHS’nin 27. maddesi doğrultusunda hazırlandığı için 

örneğin, 27. maddede yer almayan “ayrımcılık” konusu ve yine etnik, dilsel ve dinsel 

azınlıklar dışındaki muhtemel gruplar çalışmaya konu edilmemiştir. 

Capotorti, raporunun öneriler bölümünde kendi tanımına rağmen üzerinde 

genel olarak uzlaşmaya varılan bir tanım yapmanın zorluğuna değinerek, “azınlık 

tanımı”nın doktrinel planda ciddi katkısı olacağını düşünmesine rağmen, MSHS’nin 

27. maddesinin uygulanması açısından tanımın bir ön koşul olmadığını da belirtir327. 

Capotorti’nin bu görüşü daha sonra azınlık tanımına gerek olmadığı yönündeki 

görüşlerin dayanak noktası olarak kullanılmıştır328. 

                                                 
324 A.e., s. 7, par. 31. 
325 A.e., s. 9, par. 42. 
326 A.e., s. 96, par. 568. 
327 A.e., s. 95, par. 561. Doktrinde ağırlıklı görüş, tanım gerekliliğini vurgulamakla birlikte, tanım 
eksikliğinin hakların uygulanmamasına gerekçe olamayacağı yönündedir. Bkz.: Oldrich Andrýsek, 
Report on the Definition of Minorities: A Study Commissioned by the Netherlands Centre for 
Humanistic Studies, SIM special No. 8, Utrecht, Netherlands Institute for Human Rights, Nisan 
1989, s. 55, 59. 
328 AK üyesi Danilo Türk, bkz.: Halmström, Thirty-Eight Session of the Sub-Commission, 
(E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 6, par. 27. 
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Capotorti’nin tanımı, Alt Komisyon üyeleri tarafından geniş bulunmuştur. 

Endüstrileşmiş toplumlardaki kabile topluluklarının azınlık kavramıyla 

karıştırılmaması gerektiği, göçmenlerin gönüllü asimilasyonu nedeniyle azınlık 

tanımı dışında tutulması gerektiği dile getirilmiştir329. 

 

D. Deschênes Tanımı 

Capotorti, raporunda, Azınlık Hakları Bildirisi hazırlanmasını önerir. Bunun 

üzerine İnsan Hakları Komisyonu, bir çalışma grubu kurarak Bildiri üzerinde 

çalışmaya başlar. Yeniden, “azınlık” kavramının tanımı sorunu ortaya çıkınca İnsan 

Hakları Komisyonu, Alt Komisyon’dan, Capotorti raporunu, rapor üzerine yapılan 

yorumları ve devletlerden gelen tepkileri gözönüne alarak, kavramı tanımlayan bir 

çalışma yapmasını ister. Kanadalı hukukçu Jules Deschênes özel raportör olarak 

atanır. Deschênes raporunda şu azınlık tanımını önerir330: 

“Devlet içinde sayıca azınlık olan ve hakim olmayan konumda bulunan, 

nüfusun çoğunluğundan farklı etnik, dinsel ve dilsel özelliklere sahip, birbirleriyle 

dayanışma ruhu içinde, örtülü de olsa varlığını sürdürmek için kolektif bir irade 

güden ve amacı çoğunlukla fiilen ve hukuken eşitlik elde etmek olan vatandaşlar 

grubu”. 

Alt Komisyon, raporu görüşmek üzere toplanır. Deschênes raporunun 

tartışıldığı oturumlarda 18 Alt Komisyon üyesi, yedi sivil toplum örgütü temsilcisi ve 

üç hükümet gözlemcisi tanım üzerine görüşlerini açıklamışlardır331. Deschênes’in 

tanımı da Capotorti tanımı gibi hem övülür, hem yerilir. Yapılan en temel eleştiri 

“azınlık tanımı” üzerine özgülenmiş bir çalışmanın gerekli olup olmadığı 

noktasındadır. Kimilerine göre, eğer böyle bir çalışma gerekli ise en azından yakın 

kavramlar olan “halk”, “vatandaşlık” üzerine de birer çalışma yapılmalıdır. Bu 

görüşe göre, BM bir üniversite veya araştırma enstitüsü değildir; BM’nin görevi 

                                                 
329 Capotorti, Study on..., s. 10, par. 47. 
330 Jules Deschênes, Proposal concerning a definition of the term “minority”, 
(E/CN.4/Sub.2/1985/31), 14.05.1985, s. 30, par. 181. 
331 Halmström, Thirty-Eight Session of the Sub-Commission, (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.16), s. 6, par. 
29. 
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insan hakları ihlallerini önlemek için uygulamaya yönelik önlemler almaktır332. 

Kimine göre de, Alt Komisyon’nun özel raportöre verdiği görev, önerilen farklı 

tanımları derlemektir; evrensel ve nihai bir tanım yapmak değildir333. Bu görüşü, 

ileri sürüldüğü birimin adında “azınlık” kelimesinin varlığı ve de Alt Komisyon’un, 

İnsan Hakları Komisyonu tarafından “azınlık tanımı” yapmakla görevlendirilmiş 

olması karşısında ne kadar yerinde bulmak gerekir? Gerekli görülürse elbette diğer 

benzer kavramlar üzerine de çalışma yapılabilir. Deschênes’in çalışması sadece İnsan 

Hakları Komisyonu’nun isteğini yerine getirmekle kalmamış, aynı zamanda hukuk 

doktrinine de ciddi katkılar sağlamıştır. Diğer bir görüş, azınlık kavramı üzerinde 

anlaşmaya varmanın imkansız olduğu noktasından hareketle Alt Komisyon’un bu 

konuyla vakit kaybetmemesi gerektiğini dile getirmiştir334. 

Bir başka görüş, özel önlemler söz konusu olmadıkça azınlık tanımının 

gereksizliği üzerinde durmaktadır. Bu görüşe göre, söz konusu olan özgürlükler 

oldukça devletin azınlık dilinin özel yaşamda kullanılmasını, azınlık dininin ibadet 

konusu olmasını, masrafları azınlık grubunca karşılandıkça azınlık dilinde kurslar 

açılmasını, gazete basılmasını, yine azınlık dininin öğretilmesini yasaklama hakkı 

yoktur. Devletler karışmama yükümlülüğü altındadırlar ve maddi destek sağlama 

sorumlulukları da yoktur. Özel önlemlerin söz konusu olduğu, yani devletin adım 

atması, maddi olanaklar sağlaması gerektiği durumlarda ise herhangi bir “azınlık” 

tanımının ne zaman, nerede ve kime karşı özel koruyucu önlemlerin alınması 

gerektiği sorusunu cevaplamak zorunda olduğu belirtilmiştir335. Özellikle ortada 

azınlıklara yönelik ırkçı bir yaklaşım varsa hukuki koruma altına alınan bir azınlık 

tanımının ırkçılıkla mücadelede etkin olacağı da ileri sürülmüştür336.  

Alt Komisyon’da rapor üzerine yapılan bir diğer eleştiri de raporda kadınlara, 

engellilere ve cinsel azınlıklar337 ile vatansızlara ve mültecilere338 değinilmemiş 

                                                 
332 AK üyesi Gu Yijie, bkz.: Halmström, a.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 3, par. 13. 
333 AK üyesi Danilo Türk, bkz.: Halmström, Thirty-Eight Session of the Sub-Commission, 
(E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 5-6, par. 26. 
334 AK üyesi Yimer, bkz.: Halmström, a.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.13), s. 13, par. 71. 
335  AK üyesi Bossuyt, bkz.: Halmström, a.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.13), s. 11, par. 61 
336 John Packer, “On the Definition of Minorities”, The Protection of Ethnic and Linguistic 
Minorities in Europe, Ed. John Packer, Kristian Myntti, Åbo/Turku, Institute for Human Rights, Åbo 
Akademi University, 1993, s. 26. 
337 Bkz.: AK üyesi Whitaker, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 4, par. 17. 
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olmasıdır. Kadınların, çocukların, mültecilerin, vatansızların, cinsel azınlıkların, 

engellilerin, yaşlıların uluslararası hukukta azınlık sayılıp sayılmadıkları tartışması, 

kanımca MSHS’nin 27. maddesiyle birlikte ortadan kalkmıştır. İnsan Hakları 

Komitesi de kimi yorumlarında “cinsel azınlık” kavramını kullanmakta fakat, cinsel 

azınlıkları 27. maddenin kapsamında değerlendirmemektedir. Komite, ayrımcılık 

tespit ettiğinde doğrudan MSHS’nin 26. maddesini uygulama yoluna gitmektedir339. 

Toplumda korunmaya muhtaç oldukları için azınlık olarak dile getirilen 

gruplar, uluslararası hukuk açısından azınlık değildirler. Bu nedenle, “kadın hakları”, 

“çocuk hakları”, “mülteci hakları”, “vatansızlar”, “yaşlı hakları”, “engelli hakları”, 

“cinsel eşitlik ve ayrımcılık yasağı” başlıkları altında ayrı çalışmaların konusu 

olabilirler ama, “azınlık tanımı” başlığı altında yapılan bir çalışmaya konu olamazlar. 

O nedenle bu çalışmanın da kapsamı dışında tutulmuşlardır. 

Diğer bir eleştiri konusu yapılan, tanımda etnik özellik taşımayan “kültürel” 

grupların kapsanmadığı yönündedir340. Bu eleştiride etnik kelimesini sadece etnik 

köken anlamında almaktadır. Oysa etnik köken etnik azınlık kavramı için zorunlu bir 

bağ değildir341. 

Bir diğer görüşe göre, azınlık tanımının eksikliği azınlık haklarının 

korunmasına engel değildir342. Bu görüşün kendisine destek bulduğu iki nokta vardır. 

Bunlardan ilkine göre, MSHS’nin 27. maddesi azınlık tanımını içermemesine 

rağmen, madde uygulama alanı bulmaktadır. Tanım eksikliği 27. maddede tanınan 

hakları işlevsiz kılmamıştır. Koloni ülke ve halklara bağımsızlık tanıyan Genel Kurul 

Bildirisi kabul edildiğinde de üzerinde anlaşılmış bir “halk” tanımı yapılmamıştır. 

Oysa Bildiri, uygulama alanı bulmuş ve birçok halk/ülke bağımsızlığına 

kavuşmuştur. Aradan geçen sürede İnsan Hakları Komitesi’ne yapılan bireysel  

                                                                                                                                          
338 AK üyesi Dahak, bkz.: Halmström, a.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 7, par. 33. Dahak, vatansız 
ve mültecilerin tanım dışında kalmasını aynı zamanda “vatandaşlık” şartının tanımda yer almasına da 
bağlamaktadır. 
339 Bkz.: Polonya’nın beşinci dönemsel raporu üzerine Komite’nin yorumu, bkz.: Report of the 
Human Rights Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, General Assembly Official Records, 60. Oturum, 
New York, United Nations, 2005, s. 42, par. 18. 
340 AK üyesi Whitaker, bkz.: Halmström, a.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 4-5, par. 20. 
341 Bkz.: aş. “Etnik Azınlık” başlığı. 
342 AK’nun gerek Capotorti gerekse Deschênes raporları üzerine verdiği tepkiler, Bkz.: Capotorti, 
Study on..., s. 10, par. 44 ; Halmström, a.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.13), s. 13, par. 74. 
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başvurularda 27. maddenin ihlali iddiasında bulunulması ve Komite’nin maddeyi 

ilgili başvurularda uygulaması, yine Komiteye sunulan ülke raporlarında 27. 

maddeye ilişkin taraf devletlerce yapılan açıklamalar ve Komitenin bunları 

yorumlayan raporları ve de yine Komite’nin madde üzerine yaptığı Genel Yorum343 

birlikte ele alındığında, üzerinde anlaşmaya varılan azınlık tanımının olmamasının 

azınlık haklarının uygulanmasına engel olmadığı görülür. 

Eşitlik ve ayrımcılık yasağı ise diğer insan hakları belgelerinde ayrıca 

düzenlendiği için azınlık tanımında yer alması gerekli değildir344. 

 

E. Eide Tanımı 

Deschênes raporunun üzerinden dört yıl geçince Alt Komisyon bu sefer 

azınlıkları ilgilendiren konularda barışçıl ve yapıcı çözümler üreten bir çalışma 

yapılmasına ihtiyaç olduğunu tespit ederek üyelerden Asbjørn Eide’den bir rapor 

hazırlamasını ister. Rapor 1993 yılında hazır hale gelir. Eide, raporunu iki ana bölüm 

altında hazırlamıştır. İlk bölüm azınlık sorununa farklı yaklaşımların 

değerlendirilmesine ayrılmıştır. İkinci bölümde ise farklı ülkelerdeki uygulamalar 

incelenmektedir. Ancak, Eide, raporun 29. paragrafında bir azınlık tanımı verir. 

Böylece yeni bir BM raporuyla yeni bir tanım daha ortaya çıkmış olur. Eide’nin 

tanımı şöyledir345: 

“Azınlık, egemen bir devlette yerleşik, ulusal toplumun nüfusunun yarıdan 

azını oluşturan ve üyeleri onları nüfusun geri kalanından ayıran ortak etnik, dinsel 

veya dilsel özellikleri paylaşan, herhangi bir kişiler grubudur”. 

Eide’nin tanımı şu ana kadar yapılan tanımların en kısasıdır. Kanımca, bunda 

diğer tanımlara yapılan eleştirilerin payı vardır. Zira daha önceki tanımlarda yer alan 

birçok kavram gereksiz bulunmuştur. 

                                                 
343 İHK, “General Comment No: 23 on Article 27: Rights of Minorities”, 15. Oturum (1994), 
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by the Human 
Rights Treaty Bodies, (HRI/GEN/1/Rev.7), 12 Mayıs 2004, s. 158-161. 
344 AK üyesi Hannum, bkz.: Halmström, Thirty-Eight Session of the Sub-Commission, 
(E/CN.4/Sub.2/1985/SR.15), s. 4, par. 15. 
345 Eide, “Possible ways …”, par. 29. 
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BM örgütü içinde azınlık kavramını tanımlama çabaları örgütün tarihiyle 

yaşıttır. 1947 yılında Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu’nu kuran ve Evrensel 

Bildiri ilan edildiği gün azınlıkların korunmasını gündemine alan BM, aradan geçen 

60 yıla rağmen çeşitli organlarca hazırlanan raporlar dışında hukuki güce sahip bir 

azınlık tanımına henüz ulaşabilmiş değildir. Yine UAD ve AİHM azınlık kavramı 

üzerine şu ana kadar herhangi bir yorumda bulunmamışlardır. 

Sorunun bu kadar karmaşık hale gelmiş olması karşısında ciddi olarak azınlık 

tanımı bulma iradesi ile hareket edilmediğini dahi ileri sürmek mümkündür. Bununla 

birlikte, şu ana kadar yapılan tanımlar ve tartışmalar bize azınlık kavramını 

belirlemeye yönelik yeterince unsur/şart sunmaktadır. 

 

II. Azınlık Olmanın Şartları 

A. Azınlık Türleri: Nesnel Özellikler 

Yukarıda ele alınan tanımlarda ortak olan üç azınlık türü vardır. Bunlar; etnik, 

dinsel ve dilsel azınlıklardır. Bu üç kategori MSHS’nin 27. maddesinde de aynen 

sıralanmıştır346. Ancak bu kavramların hiçbiri 27. maddenin hazırlık sürecinde, 

metninde ve de 27. maddeyi yorumlayan İnsan Hakları Komitesi kararlarında 

tanımlanmamıştır. 

MSHS’nin 27. maddesinde sıralananlara ek olarak, UDAD kararlarında ele 

alınan ve birinci bölümde görüldüğü üzere tüm Milletler Cemiyeti dönemine 

damgasını vuran bir azınlık türü daha vardır ki o da “ırksal azınlık”tır. 

 

 

 

 

                                                 
346 Nesnel ölçütlerin farklı bir sınıflandırması da şu şekilde yapılmıştır: 1. kültürel gruplar: dil, din,  
değer yargıları ve kurumlar, 2. toprağa ait unsurlar: din, toprak, milliyet, 3. biyolojik unsurlar: soy, 
ırk, kabile, Bkz.: Makkonen, a.g.e., s. 20. 
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1. Irksal Azınlık 

“Irk” kelimesi sözlüklerde, “ortak köken, kanbağı ve kalıtıma sahip insan 

topluluğu” olarak tanımlanmaktadır347. Yine “ırk”, “insanların fiziksel farklılıklarına 

göre sınıflandırıldığı grubu” da ifade etmektedir348. Kimi tanımlar ise ortak köken, 

kan bağı, kalıtımdan çok, ortak, dile, kültüre ve tarihe vurgu yapmaktadır. Hatta, 

ortak kültür vurgusunun sadece ortak köken anlamına gelen “ırk” kelimesinin 

zamanla değişen anlamı ile ortaya çıktığı da söylenebilir349. Ne var ki, bugün için 

örneğin, “Alman ırkı” dendiğinde akla gelen “Alman ulusu” değil, Alman soyundan 

gelenler olmaktadır. 

Evrensel Bildiri’nin kabul edildiği gün Genel Kurul’un aldığı 217 C (III) nolu 

BM’nin azınlıkların geleceğine kayıtsız kalamayacağına ilişkin karar, “ırksal, dinsel, 

dilsel, kültürel özelliklere sahip gruplardan” bahsetmişti. Ne var ki, hemen 

sonrasında “etnik” kelimesinin daha kapsayıcı olduğu keşfedilecek ve Alt Komisyon, 

1950 yılında yaptığı üçüncü toplantısında “ırksal” kelimesinin “etnik” kelimesi ile 

değiştirilmesine karar verecektir350. Bu terkedişin haklı nedenleri vardır. Çünkü “ırk” 

kavramı “azınlık hakları”nın korumayı hedeflediği farklılıklarla çelişmektedir. Irksal 

farklılık her zaman kültür, din ve dil farklılığı anlamına gelmemektedir351. Aynı 

ırktan gelip farklı dine mensup, farklı dili konuşan ve farklı kültüre sahip insanlar 

olabileceği gibi, farklı ırktan gelip aynı dine sahip, aynı dili konuşan ve aynı kültürü 

paylaşan insanlar da olabilir. 

Irk farklılığına dayalı azınlık tanımı ayrıca ayrımcılığa yol açmaya da çok 

müsaittir. İki, üç nesildir Amerikan kültürü içinde yaşayan siyahi bir aile düşünelim. 

Bu ailenin ana dili İngilizce, Hristiyan dinine mensup, Amerikan toplumunda 

herhangi bir beyaz insanla hiçbir farkı olmayan kültürel değerlere sahip, Afrika 

                                                 
347 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, “race” maddesi, 
New Jersey, Gramercy Books, 1994, s. 1184. 
348 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “race” maddesi, Oxford, Oxford University Press, 
2000, s. 1041; Makkonen, a.g.e., s. 20. 
349 E. Ellis Cashmore, Dictionary of Race and Ethnic Relations, “race: perspective one” maddesi 
London, Routledge, 1992, s. 235. 
350 Malcolm N. Shaw, “The Definition of Minorities in International Law”, The Protection of 
Minorities and Human Rights, Ed. Yoram Dinstein, Mala Tabory, Dordrecht, Martinus Nijhoff 
Pubishers, 1992, s. 17, dp. 86’daki belge: (E/CN/.4/Sub.2/SR.48 (1950); Capotorti, Study on…, s. 34, 
par. 196-197. 
351 Gayim, The Concept of Minority, s. 85. 
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kıtasına dayanan kültürel mirasını kaybetmiş, özetle Amerikalılaşmış üyelerini, sırf 

farklı ırktan geldikleri için azınlık saymak, ırksal kökenlerinin onları ömür boyu 

takip etmesi ve sürekli farklı hissettmek zorunda bırakması anlamına gelecektir. Bu 

da toplum içinde barışın tesisinden çok çatışmayı besleyici bir durum 

oluşturacaktır352. 

Eğer, ırksal azınlık kavramı ile korunmaya çalışılan farklı kültür ise kanımca 

bu da yanlış bir yaklaşım olacaktır. Kültür üzerinde etkili olan ırksal köken değil, 

coğrafi, tarihi, ekonomik, sosyal ve siyasal öğelerdir. Yine, din de bireysel inanç 

sorunu olup ırksal köken ile doğrudan bir ilişki içinde değildir. Belli bir ırktan gelen 

kişilerin aynı dini inanca sahip olması da bu bağı kurmaz. Aynı ırktan gelip farklı dil 

konuşan insanlar gerçeği karşısında dil ile ırk arasında da bir bağ kurmak 

imkansızdır. 

Her Türlü Irksal Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin giriş bölümünün 

yedinci paragrafında ırka, renge ve etnik kökene dayalı ayrımcılığın uluslar arasında 

dostane ve barışçıl ilişki sürdürmeye engel olduğu, barışı ve güvenliği tehdit ettiği 

dile getirilmiştir. Yine aynı Sözleşmenin giriş bölümünün altıncı paragrafında da 

ırksal temele dayalı “üstünlük” kavramının bilimsel olmaması bir yana “tehlikeli” de 

olduğu belirtilmiştir353. Irksal farklılığın ön plana çıkarılması insanlığa unutulmaz 

acılar yaşatmıştır ki, “ırksal azınlık” kavramı BM sonrası dönemde hukuki metinlerin 

konusu olmaktan çıkmıştır. Bu açıklamalar bize “ırksal azınlık” kavramının böylece 

bu çalışmanın kapsamı dışında olduğunu göstermektedir. 

“Irksal azınlık” kavramı azınlıklara dair hukuki metinlerde artık kullanılmasa 

da ayrımcılığı düzenleyen insan hakları belgelerinde “ırk” kavramına rastlamaktayız. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin ikinci maddesi, MSHS’nin ikinci ve 26. 

maddeleri, ESKHS m. 2, Her Türlü Irksal Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 1 

(i) maddesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi m. 2 ve 4, AİHS m. 14 ve ek protokol 12, 

                                                 
352 Gayim, a.e., s. 86; Anthony D. Smith, Ulusların Etnik Kökeni, Çev. Sonay Bayramoğlu, Hülya 
Kendir, Ankara, Dost yay., 2002, s. 51. 
353 “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, BM Genel 
Kurul Karar No: 2106 A (XX), Kabul ve imzaya açılış tarihi: 21.12.1965, Yürülüğe giriş: 04.01.1969, 
A Compilation of International Instruments, C: I (First Part), New York and Geneva, UN 
Publications, 1994, s. 66-79. Türkçe metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 
299-335. 
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Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi m. 1 ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı 

m. 2’de olduğu gibi. Yine Soykırım Sözleşmesi’nin ikinci maddesi “ırksal grup” 

kavramını kullanmaktadır. Ancak, Soykırım Sözleşmesi’nin grubun fiziksel 

varlığının yokedilmesinden bahsettiğini gözden uzak tutmamak gerekir. 

 

2. Etnik Azınlık 

“Etnik” kelimesi köken olarak, Yunanca “ethnos” kelimesinden gelmektedir. 

“Ethnos” Yunancada belli bir grubun ortak kültürünü, geleneğini, dilini, tarihini, 

dinini veya milliyetini ifade etmektedir354. 

Sözlük anlamıyla “etnik” kelimesi, ırk, kültür, halk, dil, din ve gelenek 

kavramlarıyla yakın ilişki içinde bulunan bir kavramdır. Yine sözlüklerde, “etnik 

grup”, ortak ve farklı kültüre sahip aynı ırktan ya da ulusal kökenden gelen insan 

topluluğu olarak tanımlanmaktadır355. 

Oxford İngilizce Sözlüğü de “etnik” kelimesini benzer şekilde tanımladıktan 

sonra, “etnik azınlık” kavramı için “bir ülkede yaşayan ana grubunkinden farklı bir 

kültürden ya da ırktan gelen insan topluluğu” tanımını vermektedir356. 

Her iki sözlük tanımında da ortak bazı noktalar vardır. Öncelikle, “etnik” 

kavramının “ırk” kavramıyla olan muhtemel bağlantısının dile getirilmesine karşın, 

bu bağın mevcut tek bağ olmadığını belirtilmektedir. İkinci önemli nokta, “etnik” 

kelimesinin “kültür” kavramıyla olan yakın ilişkisinin varlığıdır. Bu anlamda “etnik 

azınlık” ve “kültürel azınlık” birbirine yakın türler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Etnik” kavramı, “ırk” kavramına göre, daha kapsayıcıdır. “Irk” fiziksel 

kökene gönderme yaparken, “etnik” kavramının “kültür” ile yakın ilişkisi uygulama 

alanını genişletmektedir. Örneğin, Hindistan’daki kast sistemi soya dayalı bir 

farklılaşma sergilememekte ama, etnik farklılık olarak ele alınabilmektedir. BM 
                                                 
354 Bkz.: Christina Johnsson, Nation States and Minority Rights: A Constitutional Law Analysis, 
Uppsala, Uppsala University, Faculty of Law, 2002, s. 26; Smith, a.g.e., s. 46; Gayim, The Concept 
of Minority, s. 41-42; Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 159; 
Makkonen, a.g.e., s. 23. 
355 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, “ethnic” maddesi, s. 
489. 
356 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “ethnic” maddesi, s. 427. 
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Soykırım Sözleşmesi’nde yer alan soykırım tanımında “ırk” kelimesi kullanılmasına 

karşın, ancak “etnik” kelimesi de kullanılarak hedeflenen grupların tanım kapsamına 

alınabileceği düşünülmüştür357. 

Artık aynı ırktan gelme şartı aranmadığına ve geniş ölçüde kültür ile bağlantı 

kurulduğuna göre etnik azınlığı, “çoğunluğunkinden farklı ortak kültüre sahip grup” 

olarak tanımlayabiliriz358. Böylelikle, ayrıca farklı ırksal ya da ulusal kökene, dile 

veya dine sahip olup olmadığına bakılmaksızın kültür farkı olan her grup tanım 

kapsamına alınmaktadır. MSHS’nin 27. maddesi de bunu destekler niteliktedir. 

Madde, “Etnik, dinsel veya dilsel azınlıklar ... kültürlerinden yararlanmak, kendi 

dinlerinin gereklerini yerine getirmek ve uygulamak veya kendi dillerini kullanmak 

hakları”ndan bahsetmektedir. Alıntıda üç nokta ile ayrılan iki bölümü birbiriyle 

karşılaştırdığımızda, dillerini kullanmanın dilsel azınlığın, dinlerinin gereklerini 

yerine getirmenin ve uygulamanın dinsel azınlığın, kültürlerinden yararlanmanın da 

etnik azınlığın hakkı olarak düzenlendiği görülür359. Etnik azınlık ve kültürünün 

korunması arasında doğrudan bir bağ kurulmuştur. 

Kültür kavramının içine, burada, “dil” ve “din” kavramlarına/öğelerine ek 

olarak gelenekler, görenekler, yerel ritüeller, yeme, içme ve yaşama şekli, 

alışkanlıklar, folklorik dans çeşitleri; ek olarak yerli halklar için, avlanma yöntemleri 

ve hayvancılık, balıkçılık vb. girer360. 

 

 

 
                                                 
357 Capotorti, Study on..., s. 34, par. 197. Sözleşme’nin soykırımı tanımlayan ikinci maddesi 
“Soykırım; ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun bütününü ya da bir bölümünü yok etme 
niyetiyle …” diye başlamaktadır. 
358 Bu tanım üzerinde doktrinde görüş birliği vardır. Bkz.: Capotorti, Study on..., s. 35, par. 200; 
Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 160, 163; Asbjørn Eide, 
Commentary to the UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, 
Religious and Linguistic Minorities, (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2), par. 6; Manfred Nowak, UN 
Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl, N.P. Engel Publisher, 2005, s. 
649; Gayim, The Concept of Minority, s. 44. Buradaki amacım bu çalışma için gerekli hukuki 
tanıma ulaşmaktır. Yoksa, bunun dışında, antropoloji, etnoloji, siyaset bilimi, toplum bilimi, 
toplumsal psikoloji gibi farklı disiplinlere dayalı çok sayıda tanıma rastlamak mümkündür. 
359 Philip Vuciri Ramaga, “The Bases of Minority Identity”, Human Rights Quarterly (HRQ), C. 
14, No. 3, Şubat 1992, Baltimore, The John Hopkins University Press, s. 414. 
360 Nowak, CCPR Commentary, s. 658-659. 
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3. Dinsel Azınlık 

a. Din 

Tıpkı “azınlık” kavramı gibi hukukta tanımı olmayan bir kavramla daha karşı 

karşıyayız: “din”. Üstelik “din” kavramı üzerine din bilimcileri de ortak bir tanımda 

anlaşabilmiş değiller. Burada, konu üzerine yazan her yazarın yaptığı gibi çalışmanın 

içeriğine en uygun tanımı bulmaya çalışmak gerekiyor. 

“Din” kavramının tanımı üzerinde anlaşma sağlanamamasının en önemli 

nedeni, kavramın kuramsal, uygulamaya yönelik, sosyolojik ve soyut yönlerinin 

varlığıdır. Kuramsal açıdan din, bir inanç, mit ve doktrin boyutlarıyla karşımıza 

çıkarken, uygulamada dini mekanlar, inanç sahipleri ve dini kurallar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Sosyolojik açıdan ise dini liderler ve görevliler olarak gözükürken, 

duygusal boyutu her türlü dini duyguyu kapsamaktadır361.  

Sözlük anlamıyla “din” kelimesi “inanç ve ibadet sistemi” demektir”362. Bir 

diğer tanım, “tanrı ya da tanrıların varlığına dayalı bir inanç ve ibadet” tanımı 

yapmaktadır363.  

Bu çalışmanın kapsamı açısından şu tanım yararlı olabilir: “Din, nihai 

gerçeklik kavramı etrafında toplanmış kişisel ve/ya ortak inanç, eylem ve duygu 

sisteminden oluşur”364. Bu tanımdaki nihai gerçeklik tek olabileceği gibi, çoğulu da 

ifade edebilir; kişiselleşmiş olabileceği gibi olmayabilir de; ilahi olabileceği gibi 

olmayabilir de; soyut olabileceği gibi somut da olabilir vs.365. 

                                                 
361 Peter Byrne, “Religion and Religions”, The World’s Religions, Ed. Stewart Sutherland v.d., 
London, Routledge, 1988, s. 7. 
362 Bkz.: Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, “religion” 
maddesi, s. 1212. 
363 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “religion” maddesi, s. 1075. 
364 Michael Peterson v.d., Reason and Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of 
Religion, Oxford, Oxford University Press, 1999, s. 4. 
365 Toplumbilim ve Dinbilim alanında yapılan çalışmalarda “din” kavramına, fonksiyonel, sosyal, 
özsel, entellektüel, kültürel, tarihsel, sembolik, örneksel vs. açılarından yaklaşılarak yüzlerce tanım 
sunulmuştur. Bunlardan bazıları için şu kaynaklara başvurulabilir: Meredith B. McGuire, Religion: 
The Social Context, Belmonth, Wadsworth Thomson Learning, 2002, s. 8-22; William E. Arnal, 
“Definition”, Guide to the Study of Religion, Ed. Willi Brawn, Russell T. McCutcheon, London, 
Cassell, 2000, s. 21-35; Charles Taliaferro, Contemporary Philosophy of Religion, Oxford, 
Blackwell Publishers, 1998, s. 21-24, 30-34; Friedrich Schleiermacher, On Religion: Speeches to its 
Cultured Despisers, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, s. 18 v.d.; Byrne, a.g.e., s. 5-12. 
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BM Özel Raportörü Arcot Krishnaswami, dini ayrımcılık raporunda, “din ve 

inanç” kavramlarının tüm tek tanrılı dinler yanında, özgür düşünce, tanrısal 

şüphecilik, tanrıtanımazlık ve akılcılık dahil her türlü inancı kapsadığını 

belirtmiştir366. İnsan hakları hukuku içinde dinsel özgürlükler ve dini ayrımcılık 

yasağı alanında bu geniş tanıma varmak mümkündür. Zira, insan hakları 

belgelerindeki din özgürlüğü maddeleri, inanç ve vicdani kanaat özgürlüğünü de 

kapsamaktadır. Ancak azınlık hakları alanındaki maddeler sadece “dini 

azınlıklar”dan bahsetmektedir. “Dini azınlıklar” kavramındaki “dini” kelimesi, her 

türlü inancı ve düşünceyi kapsamına alamamaktadır. Örneğin, dini bir inanca 

dayanmayan savaş karşıtlığı nedeni ile vicdani red, vicdan özgürlüğü kapsamında 

koruma görebilir ama bu, vicdani redci grubu dinsel azınlık yapmaz367. 

İnanç bireysel, iç dünyaya ait olmakla birlikte, “ibadet” inancın 

dışavurumudur. Dini inanç ve ibadet şekilleri, özelde o dini grubun, genelde de 

ülkenin kültürel hayatının ve geleneklerinin parçasını oluşturur368. Uluslararası insan 

hakları belgelerinde yer alan “din özgürlüğü” maddesi hem inanç özgürlüğünü, hem 

de ibadet özgürlüğünü koruma altına almıştır (İnsan Hakları Evrensel Bildirisi m. 18, 

MSHS m. 18, AİHS m. 9, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi m. 13, Afrika İnsan 

ve Halkların Hakları Şartı m. 8). Bu durumda “dinsel azınlık”, “ülkede mevcut 

çoğunluk inancından farklı, ortak inanç etrafında bir araya gelen grup” anlamına 

gelmektedir369. Bu anlamıyla “dinsel azınlık”, bu çalışmanın ilk bölümünde ele 

alındığı üzere, kökünü orta çağda bulan ve hukuki düzenlemelerin konusu olan en 

eski azınlık türünü oluşturmaktadır.  

Yine “din” kavramının da “kültür” kavramıyla yakın ilişkisi vardır. Kültür, 

geniş olarak hayatın kendisi olarak ele alındığında, bu hayatın içinde kaçınılmaz 

                                                 
366 Arcot Krishnaswami, Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices, 
(E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1), New York, UN Publication, 1960, s. 1, dp. 1. 
367 Vicdani reddin vicdan özgürlüğü kapsamında koruma göreceği yönünde bkz.: İHK, “General 
Comment No: 22: Freedom of thought, conscience or religion”, 48. oturum (1993), 
(HRI/GEN/1/Rev.7), s. 157-158, par. 11. 
368 Gayim, The Concept of Minority, s. 45. 
369 Shaw, “The Definition of Minorities in International Law”, s. 18. Gayim bu tanıma, devletin bir 
dini koruma altına almış olması durumunu gözönüne alarak, avantajlı konumda olmama şartını 
eklemektedir. Bkz.: Gayim, The Concept of Minority, s. 50. 
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olarak din ve dini kültür de olacaktır370. Din ile geleneksel kültür ilişkisine gelince; 

din, belli bir kültürün geleneklerini dinsel kural haline getirebileceği gibi, belli bir 

dinin kuralları toplumsal kural olarak özümsenip geleneksel kültürün parçası 

olabilirler. Ek olarak, dini inancın dışavurumu olan ibadet şekillerinin de dini 

kültürün bir parçası olması, “dinsel azınlık”ın aynı zamanda “kültürel azınlık” 

olabileceği vurgusunu güçlendirmektedir. 

 

b. Mezhep Farkı 

“Mezhep” kelimesi sözlük anlamıyla, “belirli bir dine mensup, ama inançları 

ve uygulamaları ile o dinin diğer üyelerinden ayrılan küçük grup” demektir371. Bu 

sözlük tanımı adeta mezhep azınlıklarının tanımını vermektedir. “Mezhep” ile 

“mezhep azınlığı” aynı anlama gelemeyeceğine göre, şu düzeltmeyi yapmak gerekir. 

Grubun geri kalanı, yani çoğunluk grubu da mezhep olarak nitelenebilir. Bu nedenle, 

mezhep azınlığı, “içinde yaşadıkları toplumda, inandıkları dinin mensuplarının 

çoğunluğununkinden farklı bir mezhebe inanan kişiler grubu” demektir. Mezhep 

azınlığı olmak için ilgili mezhepe mensup kişilerin mezheplerini siyasi faaliyetlerine 

konu yapması gerekmez372. Eğer ilgili din, tüm mezhepleri ile o ülkede azınlık dini 

ise, bu azınlık dinine inananlar içindeki çoğunluktan farklı bir mezhebe bağlı olanlar 

azınlık içinde azınlık olmaktadırlar. 

Dinsel azınlığın sahip olduğu ortak inancın dünya üzerinde tanınmış belli başlı 

dinlerle ilişkide olması gerekmez. Yine, birden fazla mezhebe sahip dinlerde dini 

ritüeller ve dini kültür farklılaştıkça, farklı bir inançtan söz etmek gerekir. Bu inanç 

“din” kavramının tanımına göre bağımsız bir din olarak da nitelenebilir373. Ancak bu 

ayrı bir konudur ve bu durumda bu ilgili dinin/mezhebin üyeleri şartları varsa dinsel 

azınlık olmaya daha yakındırlar. Farzedelim ki tanım gereği bağımsız din kabul 

                                                 
370 Charles Villa-Vicencio, “Identity, Difference and Belonging: Religious and Cultural Rights”, 
Religious Human Rights in Global Perspective: Religious Perspectives, Ed. John White, Johan D. 
van der Vyver, The Hague, Kluwer, 1996, s. 527. 
371 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “sect” maddesi, s. 1154. 
372 Gurr, dini mezheplerin tanımı içine siyasi alanda faaliyet göstermeyi de koymaktadır. Bkz.: Gurr, 
“The Ethnic Basis of Political Action…”, s. 17.  
373 Bu tartışmalar için bkz.: Elisabeth Arweck, “New Religious Movements”, Religions in the 
Modern World, Ed. Linda Woodhead v.d., London, Routledge, 2002, s. 279-282. 
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edilmiyorlar. İşte bu durumda da yaşadıkları ülkedeki çoğunluk mezhebinden farklı 

bir mezhebe sahip olanlar, diğer şartları varsa, “dinsel azınlık” olacaklardır. 

 

c. Dini İnanç Sahibi Olmayanlar (Ateistler) 

Akla gelebilecek bir soru da herhangi bir dini inanca sahip olmayanların 

azınlık sayılıp sayılmayacağı sorusudur. Hukuken kabul edilmiş azınlık türü “dinsel 

azınlık” olduğundan, herhangi bir dini inançla ilişkisi olmayan kişiler doğal olarak 

tanım dışında kalmaktadırlar374. Onlar, ayrımcılık yasağı ve inanmama özgürlüğünü 

de kapsayan düşünce, vicdan ve din özgürlüğü kapsamında koruma göreceklerdir. 

Bununla birlikte, doktrinde 27. maddenin herhangi bir dini inanca sahip olmayanları 

da kapsayacak şekilde geniş yorumlanması gerektiğini ileri sürenler de vardır375. 

Burada sorun şudur: Dini inanca sahip olmayan kişi insan hakları sözleşmelerindeki 

din ve vicdan özgürlüğü maddesinin sağladığı koruma ötesinde özel korumaya 

ihtiyaç duyar mı? Cevabın “evet” olduğu hallerde uluslararası hukukun bu ihtiyaca 

cevap vermede şimdilik sessiz kaldığını söylemek gerekir376. 

Peki çoğunluk dini inanca sahip değilse ne olacaktır? Kanımca bu durumda, 

“çoğunluğun inancından farklı” kavramını çoğunluğun inanmama özgürlüğü 

çerçevesinde geniş yorumlayarak inançlı azınlığı dinsel azınlık saymak gerekecektir. 

 

d. Dini Olmayan İnanç Sahipleri 

İnsan Hakları Komitesi, MSHS’nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü 

düzenleyen 18. maddesi üzerine verdiği Genel Yorumu’nda, herhangi bir dine dayalı 

olmayan inancın da maddede düzenlenen hak kapsamında olduğunu içtihat 

etmiştir377. Ancak azınlık haklarını düzenleyen 27. madde, tıpkı ateistlerin konumu 

gibi, bu konuda koruma sağlamamaktadır. Bu nedenle, örneğin, İnsan Hakları 

                                                 
374 Yoram Dinstein, “Freedom of Religion and the Protection of Religious Minorities”, IYHR, C. 20, 
Y. 1999, s. 166. 
375 Andrýsek, a.g.e., s. 45. 
376 Bu konuya üçüncü bölümde dinsel azınlıkların hakları başlığı altında yeniden dönülecektir. 
377 İHK, “General Comment No: 22: Freedom of thought, conscience or religion”, 48. oturum (1993), 
(HRI/GEN/1/Rev.7), s. 156, par. 5. 
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Komitesi’ne göre vicdani redçiler belirli şartlarda din ve vicdan özgürlüğü maddesi 

(m. 18) altında koruma görebilecekken378, 27. madde kapsamında dinsel azınlık 

sayılmadıkları için azınlık haklarından faydalanamayacaklardır. 

 

4. Dilsel Azınlık 

a. Dil ve Ana Dili 

“Dil” kelimesi sözlük anlamıyla, aynı topluluktan veya ulustan, aynı coğrafi 

bölgeden veya aynı kültürden gelen insanların kullandığı kelimeler dizinidir379. “Dil” 

kavramının dilbilimsel tanımına gelince; dil, anlam ifade eden duyguyu, isteği, 

düşünceyi karşı tarafa iletmeye yarar. İleten kişinin aklındaki dilbilimsel bilgi, 

dilbilgisi olarak adlandırılır380. 

Nermi Uygur’a göre, dil insanın varolma koşuludur381. Dil sadece bir iletişim 

aracı olmayıp entellektüel ve kültürel hayatın en önemli unsurudur382. Dil, kültürün 

bir boyutu olması nedeni ile hiçbir kültür dilsiz varolamaz; kültürü kuran ve 

geliştiren dildir383. Devamla dil, etnokültürel bağları bir arada tutan bir işleve de 

sahiptir384. Dili kullananın içinde yetiştiği kültür, dilbilgisine, kelimelere yüklediği 

anlama, kelime dizinine, kelime haznesine, cümle yapısına, anlatım şekline vb. 

yansıyacaktır. Kültür ile mevcut ilişkisi nedeni ile dilsel azınlık grubunun aynı 

zamanda etnik azınlık da olma olasılığı yüksektir. 

                                                 
378 A.e., s. 157-158, par. 11. 
379 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “language” maddesi, s. 721. 
380 Victoria A. Fromkin v.d., Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory, Oxford, Blackwell 
Publishing, 2005, s. 7; Edward Sapir, Language: An Introduction to the Study of Speech, New 
York, Harcourt, Brace & World, 1969, s. 8. 
381 Nermi Uygur, Dilin Gücü, 3. Baskı, İstanbul, YKY, Şubat 2005, s. 7; Nermi Uygur, Kültür 
Kuramı, 2. Baskı, İstanbul, YKY, Haziran 2003, s. 13. 
382 Gayim, The Concept of Minority, s. 44; Makonen, a.g.e., s. 27. 
383 Uygur, Kültür Kuramı, s. 19, 21. 
384 Christina Bratt Paulston, Rolland G. Paulston, “Language and Ethnic Boundaries”, Papers from 
the First Nordic Conference on Bilingualism, (Hanasaari, Espoo, Finland, 29-30 September 1976), 
Ed. Tove Skutnabb-Kangas, Helsingfors, Helsingfors Universitet, 1977, s. 129, 157. 
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“Ana dili” de, dilbilimciler tarafından paylaşılan sözlük tanımına göre, kişinin 

ilk öğrendiği ve kendini tanımladığı dil anlamına gelmektedir385. Bu haliyle “en iyi 

bilinen” veya “en çok kullanılan” dil(ler)den farklıdır.  

Ana dili çoğunlukla, ebeveynlerden biri ya da her ikisinden öğrenilir. Uygur’a 

göre, ana dili, her insanın “benim” dediği, içinde doğduğu, geliştiği, biçim kazandığı 

topluma özgü dildir. Ana dili insanın alınyazısıdır, tüm özel dillerden önce gelir ve 

hepsini kuşatır; ana dili olmayan bir insana rastlanmaz386. Bu anlamda ana dilinin 

kelime haznesi veya dilbilgisi yönünden fakir olması bir fark yaratmaz. Yine 

dilbilimcilerin üzerinde anlaştıkları bir nokta da, kültürü geliştirip besleyecek olanın 

ana dili olduğudur. Ana diline hakim olamayan insan kaçınılmaz olarak kültürel 

olarak da eksik kalacaktır387. 

Tartışmalı bir nokta, kişinin birden fazla ana dili olup olamayacağı konusudur. 

Uygur, buna “olamaz” cevabını vermektedir. Yazara göre, aynı zamanda iki ayrı 

yerde birden varolunamayacağı gibi kişinin iki ana dili de olamaz388. Kanımca yazar 

burada yanılmaktadır. Ana dili doğumla gelmeyip sonradan edinildiğine göre, anne 

ve babası farklı ana dillere sahip çocuk her iki dilin kültürü içinde bulunarak o iki dili 

de ana dili olarak öğrenebilir389. 

Dilsel azınlık, “içinde yaşadığı ülkede, toplumun geri kalanının konuştuğu 

dilden farklı bir dil konuşan grup”u ifade etmektedir. Avrupa Bölgesel veya Azınlık 

Dilleri Şartı’na ekli Açıklayıcı Rapor ise azınlık dillerini kabul etmekte ve bu dillerin 

öğretimine ve kullanılmasına dair önlemler sıralamakta ve fakat dilsel azınlık 

                                                 
385 Bkz.: Oxford Advanced Learner’s Dictionary, s. 721, 829; Webster’s Encyclopedic 
Unabridged Dictionary of the English Language, s. 806, 934; Tove Skutnabb-Kangas, “Who wants 
to change what and why – conflicting paradigms in minority education research”, Educational 
Strategies in Multilingual Contexts, Ed. Tove Skutnabb-Kangas and Robert Philipson, Roskilde, 
Roskilde Universitetscenter, Januar 1985, s. 88. 
386 Uygur, Dilin Gücü, s. 13-14. 
387 Tove Skutnabb-Kangas, Robert Philipson “Cultilinguistic Imperialism – What can Scandinavia 
Learn from the Second and Third Worlds”, Educational Strategies in Multilingual Contexts, s. 27. 
Yazarlar, bir çok Afrika ülkesinde görülen ana dili yerine eski sömürgeci devletin dilinde eğitim 
verilmesinin eğitim kalitesinde düşüşe yol açtığını da tespit etmektedirler. Bkz.: a.e., s. 31. 
388 Uygur, Dilin Gücü, s. 17. Azınlık grubuna üye kişinin iki ana dili olması durumunda hangisinin 
koruma altına alınacağı ileride “azınlık hakları” başlıklı üçüncü bölümde ele alınmıştır.  
389 Kimi örnekler için bkz.: Ilonka Schmidt-Mackey, “Language Strategies of the Bilingual Family”, 
Bilingualism in Early Childhood, Ed. William F. Mackey, Theodore Andersson, Massachusetts, 
Newbury House Publishers, [1972], s. 132-143. 
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kavramını düzenlemediğini söylemektedir390. Açıklayıcı Rapor’a göre, Şart’taki 

düzenlemeler kültüre ve dili konuşanlara yöneliktir, dilsel azınlığa değil! 

Yine Şart, birinci maddesindeki azınlık dili tanımında, azınlık dilinin devletin 

resmi dillerinden biri olamayacağını belirtmektedir391. Kanımca, azınlık dilinin 

devletin ikinci resmi dili olması o dili çoğunluk dili yapmaz. Azınlık diline ikinci 

resmi dil statüsünün verilmesi en güçlü hukuki statünün sağlanması anlamına gelir. 

 

b. Lehçe Farkı 

Lehçe, bir dilin standart, salt olan şeklinden farklı bir şekli olarak 

tanımlanmaktadır392.  

Lehçe ile coğrafi mekan ve kültür arasında bir ilişkinin varlığına işaret 

edilmiştir. Dar bir coğrafi alanda yaşayan insanlar tarafından aynı dilin farklı 

lehçelerinin konuşulması olasılığı ne kadar düşük ise, geniş bir coğrafi alan üzerinde 

aynı olasılık artmaktadır. Azınlık grubun kültürel açıdan homojen yapı sergilemesi 

farklı lehçenin varlığını sürdürmesi açısından hayati önemdedir393. Kültür, dilin 

varlığı için ne kadar besleyici ise lehçenin varlığı için de o kadar besleyicidir. Diğer 

grubunkinden farklı ortak kültürel belirleyicilerin varlığı lehçe için olmazsa olmaz 

koşuldur394. Hatta denilebilir ki, lehçenin dilden bağımsız tanımı yapılamadığı için 

kültür ile olan ilişkisi dil-kültür ilişkisinden daha sıkıdır. 

Dilbilimsel açıdan, herhangi bir etnik kültürle, coğrafi mekanla, sosyal sınıfla 

vb. ilişki içinde olmadan da farklı lehçelerin varlığı mümkündür. Gramer yapısındaki 

veya anlatım şeklindeki değişiklikler farklı bir lehçeyi işaret edebilmektedir395. 

Burada belirlenmesi gereken farklı bir lehçeden mi yoksa, aksan ya da salt bir 
                                                 
390 AK, “European Charter for Regional or Minority Languages (ETS 148), Explanatory Report”, par. 
11. Açıklayıcı Rapor, 17. paragrafında da Şart’ın dilsel azınlıklara ek olarak etnik ve/veya kültürel 
azınlıklara da herhangi bir hak düzenlemekten kaçındığını söylemektedir. 
391 AK, “European Charter for Regional or Minority Languages”, European Treaty Series - No. 148, 
imza tarihi: 05.11.1992, Strasbourg. Yürürlüğe giriş tarihi: 01.03.1998. 
392 Adrian Akmajian v.d., Linguistics: An Introduction to Language and Communication, 
Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology Press, 1992, s. 230. 
393 Sapir, a.g.e., s. 149-151. 
394 J. Vendryes, Language: A Linguistic Introduction to History, London, Kegan Paul, 2003, s. 
247-248. 
395 Bkz.: Akmajian, a.g.e., s. 230-231 v.d. 

 139



anlatım farkından mı bahsediyor olduğumuzdur. Dil>lehçe>aksan>telafuz farkı 

şeklinde sıraladığımızda konumuz ile ilgili olan dilbilimsel farklılık, aksanı ve 

sonrasını içermemektedir. Çünkü, farklı aksan konuşuyor olmak kişiyi konuşulan 

diğer aksanı, kimi zaman ağır da olsa, anlayamama konumuna düşürmemektedir. 

Yine bir aksanın dilbilgisi kuralları ve yazımı da diğerinden farklılık göstermez. 

Kelimeleri telafuz farkı da öyle. Örneğin, her ülkenin ana televizyon kanalında o 

ülkede konuşulan dilin en pürüzsüz şekli konuşulur. Kimi dilbilimciler bunu 

“standart aksan” olarak nitelendirmektedir396. Ancak, bu pürüzsüz (doğru ve düzgün) 

aksanı konuşan kişiler ile farklı bir aksanı konuşan kişiler arasında dilbilgisi farkı ve 

anlama sorunu yoktur. 

İlk iki ayırıma (dil ve lehçe) gelince; aynı dilsel kökten gelen, çok az dilbilgisi 

farklılığına sahip ve fakat aynı alfabeyi kullanmasına rağmen birbirini anlamayan 

kişiler arasındaki fark lehçe farkına işaret eder. Örneğin, kuzey Çin’de konuşulan 

Mandarin denen Çince ve Güney Çin’de konuşulan Cantonese denilen Çince 

arasında lehçe farkı vardır397. Ne var ki, bağımsız dil mi, yoksa lehçe mi diye 

belirlerken siyasi sınırlar da rol oynamaktadır. Felemenkçe ve Hollandaca arasında 

çok az fark olmasına rağmen, hatta çoğunluk görüşüne göre bu iki dil tamamamen 

aynıdır, Felemenkçe Belçika’da, Hollandaca Hollanda’da konuşulmaktadır398. Yine 

aynı şekilde, Çince örneğini İskandinav dillerine uyarladığımızda, Danca, Norveçce 

ve İsveçce arasında lehçe farkından söz edilebilir. Ancak bu dillerin herbiri yaklaşık 

yüz yıldır farklı ülkelerin resmi dilleri olduğundan bugün farklı birer dil 

statüsündedirler. 

Ana sorunumuz şudur: bir dilin farklı lehçelerinin konuşulduğu ülkede lehçe 

farkı dilsel azınlık yaratır mı? “Dilsel azınlık” kavramındaki bağımsız dil konumuna 

vurgu yaparak farklı lehçeleri daha en baştan koruma dışında bırakmak pek doğru bir 

yaklaşım olmasa gerektir. Kanımca, burada belirleyici olanın bunun ne derece bir 

fark olduğudur. Doktrinde Nowak, sadece telafuzda çoğunluk lehçesinden ayrılan 

lehçelerin azınlık dili sayılmayacağını belirtmektedir399. Ancak eğer farklı lehçeler 

                                                 
396 A.e., s. 230, 237. 
397 A.e., s. 233. 
398 A.e., s. 234. 
399 Nowak, CCPR Commentary, s. 648. 
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arasında birbirini anlama farkı oluyorsa bu durumda çoğunluğun konuştuğu lehçe 

dışındakiler azınlık lehçesi olacak ve o lehçeyi konuşanların dilsel azınlık olarak 

kabul edilmeleri gerekecektir. Eklemek gerek ki, bu, insan haklarının daha fazla 

korunmasına yönelik genişletici yorumdur. Kanımca her insan hakları belgesini de 

böyle yorumlamak gerekir. Bununla birlikte, “dil” kelimesinin farklı lehçeleri 

kapsamadığını ileri sürerek lehçe farkının azınlık yaratmayacağını ileri sürenler, yani 

azınlık tanımına ve haklarının tanınmasına ve uygulanmasına  yönelik daraltıcı 

yorum yapanlar da olacaktır. Belki bu daraltıcı yoruma karşı şu bilgiyi eklemek 

gerekir: bugün çoğu milyonlarca insan tarafından konuşulan İngilizce, Almanca, 

Hollandaca, Felemenkçe, İsveçce, Danca, Norveçce ve İzlandaca, bir dönem Hint-

Avrupa dil ailesinin Almanca alt dil grubunun lehçeleri idi400. Lehçeler kendi alt 

lehçelerini ürettikçe, üst lehçe bağımsız dile dönüşmektedir401. Bugün anılan şekilde 

aynı kökten (Gotik) türeyen sekiz farklı dile sahibiz. 

Bir örnekle azınlık haklarının varlık nedenini gözönüne alarak ayırım noktasını 

belirlemek gerekirse; (X) ülkesinde yaşayan (A), (B) ve (C) adlı üç kişi düşünelim. 

(A), (X) ülkesinde, nüfusun çoğunluğunca konuşulan resmi dili konuşuyor olsun. (B) 

ile (C) ise kendi aralarında öyle bir sesli ifade yöntemi kullanıyor olsunlar ki, (A), 

(B) ile (C) aralarında konuşurken konuşulanları anlamıyor olsun. İşte bu durumda, 

çoğunluğun ve de (A)’nın dilinden farklı bir ifade yöntemine sahip olan (B) ile 

(C)’nin konuştuğu şey, ister dilbilimsel açıdan dil olsun, isterse (A)’nın konuştuğu 

dilin veya başka bir dilin lehçesi, (B) ile (C)’nin konuştuğu, diyelim lehçe, azınlık 

dili olarak koruma altına alınmalıdır. Çünkü, (B) ile (C) bu durumda (X) ülkesinde 

dilsel azınlık olmanın nesnel özelliğini taşımaktadırlar. 

Ne var ki, Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı’nın birinci maddesinin 

(ii) bendinde daraltıcı yoruma bir dayanak da vardır. Maddeye göre, azınlık dili, 

resmi dillerden birinin lehçesi olamaz. Eğer resmi dillerin tüm lehçeleri koruma 

altına alınmışsa sorun yoktur. Ancak birbirinden anıldığı şekilde ayrılan lehçelerin 

sadece biri resmi dil kabul edilmişse bu durumda nüfusun geri kalanının anlamadığı 

farklı bir dili konuşma ve farklı kültürlerin korunması açısından bakıldığında iki 
                                                 
400 Ramaga, “The Bases ...”, s. 426; Akmajian, a.g.e., s. 279, şema 8.2; Astrid Stedje, Deutsche 
Sprache gestern und heute, München, Wilhelm Fink Verlag, 2001, s. 52; Makonen, a.g.e., s. 28. 
401 Sapir, a.g.e., s. 152. 
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farklı dil ile iki farklı lehçe arasındaki farkı açıklamak gerekecektir. Bununla birlikte, 

madde, resmi dillerden biri olmayan azınlık dillerinin farklı lehçelerinin ayrı ayrı 

azınlık dili olarak tanınmasına engel değildir402. 

 

c. İşaret Dili 

Dilsel azınlık konusunun bir diğer boyutunu da “işaret dili”ni kullananların 

dilsel azınlık sayılıp sayılmayacağı sorunu oluşturmaktadır. Bu konudaki başlangıç 

sorusu işaret dilinin “dil” tanımına girip girmediğidir. Doğal olarak, başvurulması 

gereken kaynak, dilbilimcilerdir. Yukarıda verilen dil tanımında dilbilimsel açıdan 

anlam ifade eden şeyi karşı tarafa iletmek işaretlerle olmaktadır. Bu açıdan dil, bir 

işaretler sistemidir de403. Karşı tarafa iletim sağlanırken kullanılan işaretler, yazılı ya 

da sesli olabileceği gibi, salt görüntüye dayalı da olabilir. İş bu nedenle de işaret dili, 

anlam yüklü ifadeyi karşı tarafa el, kol hareketleri ve mimiklerle ileten dil anlamına 

gelmektedir404. 

İfadeyi sözlü ya da yazılı ileten diğer yazılı ve/ya sözlü diller gibi işaret dili de 

birden çoktur. Örneğin, ASL olarak bilinen Amerikan İşaret Dili, Quebec İşaret Dili, 

Meksika İşaret Dili ve Brezilya İşaret Dili, Avrupa kökenli işaret dilleri olarak 

bilinmektedir405. ASL, Birleşik Devletler’de Fransızca, İspanyolca, Almanca ve 

İtalyanca’dan sonra en çok konuşulan azınlık dilidir. Hatta sözlü ve yazılı anlatım 

içeren diller gibi işaret dili de lehçeye sahiptir. Araştırmalar işaret dilinin iki-üç ay 

içinde öğrenilebildiğini göstermiştir. 2005 yılı itibariyle dünyada dokuz ülke işaret 

dilini anayasalarında, 22 ülke yasal düzeyde tanımıştır. Slovakya’da konu üzerine 

özel bir yasal düzenleme dahi vardır406. 

                                                 
402 Bkz.: AK, “European Charter for Regional or Minority Languages (ETS 148), Explanatory 
Report”, par. 32 
403 Charles Morris, Signs, Language, and Behaviour, New York, George Braziller Inc., 1955, s. 36. 
404 Oxford Sözlüğü de “işaret dili”ni, tıpkı “vücut dili” gibi hareket ve sembollerle iletişim kurmaya 
yarayan dil olarak tanımlamaktadır. Bkz.: Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “language” 
maddesi, “movements/symbols/sound” alt başlığı, s. 721. 
405 Norine Berenz, “The Case for Brazilian Sign Language: A Deaf community Finds Its Voice”, 
Language Legislation and Linguistic Rights, Ed. Douglas A. Kibbee, Amsterdam, John Benjamin 
Publishing Company, 1998, s. 269; Fromkin, a.g.e., s. 7, 329, 519. (ASL: American Sign Language) 
Doğuştan sağır çocuğun, işaret dilinde iletişime geçmeye başlaması ile ilgili bkz.: Fromkin, a.e., s. 
665. 
406 World Federation of the Deaf, “Sign Language”, Fact Sheet, Helsinki, s. 1-2. 
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İşaret dili, dilbilimsel açıdan dil kabul edilince bu sefer de bu dili kullananların 

hukuken dilsel azınlık olup olamayacakları sorunu ortaya çıkmaktadır. Belirtmek 

gerek ki, bu konu 27. madde kapsamında sunulan ülke raporlarında dile getirilmiş ve 

fakat henüz İnsan Hakları Komitesi’nin yorumuna konu olmamıştır. Bununla birlikte, 

ESKHS ile kurulan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi engellilerin 

hakları üzerine 1994 yılında verdiği beş nolu Genel Yorumu’nda ESKHS’nin 13 ve 

14. maddelerinde düzenlenen eğitim hakkını yorumlarken, sağır çocuğun varlığı 

durumunda işaret dilininin ayrı bir dil olarak tanınmasının gereğine işaret etmiştir407.  

Finlandiya Anayasası’nın “Kişinin dil ve kültür hakkı” başlıklı bölümünde yer 

alan 17. maddenin üçüncü fıkrası, işaret dilini kullananların haklarının yasa ile 

düzenlenmesini öngörmektedir. Finlandiya hükümetine göre, anayasa bu 

düzenlemesi ile işaret dilini, hukuken konuşulan dil statüsüne yükseltmiştir408. İşaret 

diline özgülenmiş bir yasa o günden bugüne henüz çıkarılmamışsa da dört ayrı 

yasada konu ile ilgili düzenlemelere rastlamaktayız.  

Bunlardan ilki Finlandiya Dil Yasası’dır. Bu yasanın 37. maddesi dil 

mevzuatının nasıl uygulandığının Ulusal Meclis’e rapor edilmesini düzenlemektedir. 

Buna göre, her seçim döneminde hükümet, Ulusal Meclis’e dil mevzuatının nasıl 

uygulandığını ve dilsel hakların nasıl koruma altına alındığını bildiren bir rapor 

sunacaktır. Bu rapor sadece Fince ve İsveçceyi ele almayacak, en azından, Saamice, 

Roman dili ve işaret diline dair düzenlemeleri ve uygulamaları da ele alacaktır. 

İkinci yasal düzenleme Temel Eğitim Yasası’nın “Eğitim Dili” başlıklı 10. 

maddesidir409. Maddenin birinci fıkrasına göre, Fince ve İsveçcenin yanında, 

Saamice, Roman dili ve işaret dili de eğitim dili olabilir. 

Üçüncü yasal düzenleme İdari Usul Yasası’nın 26. maddesidir410. Maddenin 

birinci fıkrasının ilk bendine göre; idare, kendisine yapılan bir başvuruda Fince ya da 

                                                 
407 ESKHK, “General Comment No: 5: Persons with Disabilities”, par. 45. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), 
s. 32. 
408 “Fifth periodic report: Finland”, (Finlandiya’nın beşinci dönemsel raporu), (CCPR/C/FIN/2003/5), 
24.07.2003, par. 377. 
409 Basic Education Act (628/1999), Yürürlüğe giriş tarihi: 01.01.1999. (Çevrimiçi)  
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980628.pdf, 25.10.2006,  
410 Administrative Procedure Act (434/2003), Yürürlüğe giriş tarihi: 01.012004. (Çevrimiçi) 
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820598.pdf, 25.10.2006. 
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İsveçce bilmeyen tarafa Saamice, Roman dili ve işaret dilinde tercüman 

sağlayacaktır. 

Dördüncü yasal düzenleme ise kamuya ait televizyon kanalının yayınlarına 

ilişkindir411. Yasanın 7. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, kanal, Fince ve 

İsveçceye eşit ağırlıkta yer verecek, bunun yanında, Saamice, Roman dili ve işaret 

dilinde, gerektiğinde de ülkede konuşulan diğer dillerde, yayın yapacaktır. 

Finlandiya hükümeti MSHS’nin 40. maddesi kapsamında İnsan Hakları 

Komitesi’ne sunduğu beşinci dönemsel raporda, sıralanan yasa hükümlerini azınlık 

hakları başlığı altında sıralamıştır412. Finlandiya, Avrupa Konseyi Ulusal 

Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi (kısaca, “Çerçeve Sözleşme”)’nin 25. 

maddesinin birinci paragrafı doğrultusunda Danışma Komitesi’ne sunduğu raporda 

da, Çerçeve Sözleşme’nin azınlık dilinde ifade ve basın özgürlüğünü düzenleyen 9. 

madde kapsamında dördüncü yasal düzenlemeyi, azınlık dilinin kamuda ve özel 

yaşamda serbestçe kullanımını düzenleyen 10. maddesi kapsamında birinci ve 

üçüncü yasal düzenlemeyi, azınlık dilinde eğitimi düzenleyen 14. maddesi 

kapsamında da ikinci yasal düzenlemeyi rapor etmiştir413. 

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu, 5-11 Temmuz 1991 tarihleri arasında 

Tokyo’da gerçekleştirdiği XI. Kongresi’nde, işaret dilinin tanınmasına yönelik bir 

takım tavsiye kararları alır414. Buna göre, işaret dili işitme engelli çocuğun ilk eğitim 

dili olmalıdır. Bu ilk eğitim dili de ulusal işaret dili olmalıdır. Ulusal işaret dilinden 

kastedilen, yetişkin işitme engelli kişilerin çocuğun yaşadığı bölgede kullandığı 

dildir (Tavsiye kararı 1.A.a). 

                                                 
411 The Act on Yleisradio Oy (the Finnish Broadcasting Company, 1380/1993), Yürürlüğe giriş tarihi: 
01.01.1994. 
412 “Finlandiya’nın beşinci dönemsel raporu”, par. 375 v.d. Finlandiya temsilcisi, raporun İnsan 
Hakları Komitesi önünde tartışıldığı oturumda, işaret dilinin azınlık dili olarak düzenleyen mevzuata 
sözlü olarak da gönderme yapmış ve fakat Komite, bu tartışmalarda da konuya ilişkin görüş 
belirtmekten kaçınmıştır. Bkz.: “Summary Record of the 2226th meeting: Finland”, 
(CCPR/C/SR.2226), 22.10.2004, par. 4. 
413 AK, “Finlandiya’nın Çerçeve Sözleşme’nin Uygulanmasına Dair İkinci Raporu”, 
ACFC/SR/II/(2004) 012 E, 10 Aralık 2004, s. 59, 65, 67, 81. 
414 “Towards equality and self-reliance”, (Resolution of the XI World Federation of the Deaf World 
Congress); “World Federation of the Deaf calls for recognition of sign languages”, 
(Recommendations as an official position paper of WFD), Bkz.: Linguistic Human Rights: 
Overcoming Linguistic Discrimination, Ed. Tove Skutnabb-Kangas, Robert Philipson, Berlin, 
Mouton de Gruyter, 1994, Ek 21 ve 22, s. 408-412. 
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5. Ulusal Azınlık 

Bu çalışmada ele alındığı şekliyle “ulus” kelimesi, ortak dile, kültüre ve tarihe 

sahip belli bir toprak üzerinde tek bir yönetim altında yaşayan insan topluluğu 

anlamına gelmektedir415. Kimi sözlük tanımlarında ise ortak yönetime sahip olma 

arzusu ulus olmak için yeterli görülmektedir416. “Ulusal azınlık” kavramı ise üç türlü 

karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki, mevcut bir ulus ile akrabalık bağı olan ve 

fakat akraba ulusun yaşadığı ülkeden başka bir ülkede yaşayan insan topluluğunu 

ifade etmektedir. Burada belirleyici etken, ulusal azınlığın, içinde yaşamıyor olsa da, 

ulusal bir devletinin varlığıdır417. 

İkinci tür “ulusal azınlık” kavramı, kalabalık bir nüfusa ve ulus olma bilincine 

sahip azınlık gruplarını ifade etmektedir. Bu grubu azınlık olarak tanıyıp, özel 

haklardan faydalandırmanın önemi, ayrılma yönündeki isteklerin önüne geçmektir. 

Üçüncü tür “ulusal azınlık” kavramı ise şunu ifade etmektedir: yaşadığı 

ülkedeki ulusla akrabalık bağı olmamasına rağmen, başkaca bir ulusla ya da devletle 

de akrabalık bağı olup olmadığına bakılmaksızın, uzun süreden beri orada yaşıyor 

olmakla içinde yaşadığı toplumun ulusal kültürüne katkısı sonucu “ulusal azınlık” 

sayılan gruplar418. 

                                                 
415 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, s. 847. 
416 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, s. 952. 
417 Johnsson, a.g.e., s. 26; Ted Robert Gurr, “The Ethnic Basis of Political Action in the 1980s and 
1990s”, Peoples versus States - Minorities at Risk in the New Century, Ed. Ted Robert Gurr, 
Washington DC, United States Institute of Peace Press, 2000, s. 17-18. Ulusal azınlığın klasik 
örneğini, Rusya, Ukrayna, Polonya, Beyaz Rusya, Macaristan ve baltık ülkelerinde yaşayan ve komşu 
ülke ile akrabalık bağına sahip azınlıklar oluşturmaktadır. 
418 Örneğin İsveç’te ilgili yasa uyarınca beş grup ulusal azınlık olarak tanınmıştır. Bunlar; Saamiler, 
İsveçli Finler, Tornedal Finler, Romanlar ve Yahudiler. Hükümetin politikasına göre, her bir grup yüz 
yılı aşkın bir süredir ülkede yaşamaktadır ve İsveç sadece İsveçlilerden oluşan homojen bir toplum 
değildir. Bkz.: “National minorities and minority languages: A summary of the Swedish 
Government’s policy on national minorities”, Ministry of Justice, Sweden, Article No. Ju 03.10.e, 
June 2003; “Sweden’s Roma: A National Minority”, Ministry of Justice, Sweden, Article No. Ju 
03.11e, June 2003. 
Benzer şekilde “ulusal azınlık” kavramının tanımı için Avusturya “geleneksel olarak”, Letonya 
“geleneksel” kavramına ek olarak “kuşaklar boyunca”, Lüksemburg yine “kuşaklar boyunca” 
ülkelerinde yaşayan, Estonya ve İsviçre de ülkeleri ile “uzun süreli bağları olan” kavramlarını 
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Her üç anlamda da ulusal azınlık kavramı etnik azınlık kavramına göre daha 

dar alanı kapsamakta, bu nedenle diğer bir çok azınlık türünü tanım dışında 

bırakmaktadır419. Kimi ülkeler ise ulusal mevzuatlarında vaktiyle mevcut olan 

“ulusal azınlık” – “etnik azınlık” farkınının, “ulusal azınlık” kavramının her ikisini 

de kapsadığı düşüncesi ile terkettiklerini belirtmektedirler420. İnsan Hakları Komitesi 

ise, MSHS temelinde, 27. maddede sağlanan korumanın, ulusal azınlıklarla sınırlı 

olmadığını, taraf devlet ülkesinde yaşayan etnik, dinsel ve dilsel azınlıkların tümünü 

kapsadığını belirtme gereği duymuştur421. Bununla birlikte, etnik, dinsel ya da dilsel 

azınlık kimliklerinden birine ya da birkaçına birden sahip olmayan ulusal azınlık 

bulmak güçtür422. Yukarıdaki üç gruptan birine girmediği için ulusal azınlık 

sayılmayan etnik, dinsel ya da dilsel azınlıklar vardır. Ne var ki, bu iki farklı durum 

gerekçe gösterilerek ulusal azınlık kavramının da tanımlanamaz olduğu 

belirtilmiştir423. 

“Ulusal azınlık” kavramının  insan hakları belgelerindeki kullanımına gelince; 

Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesi’nin424 beşinci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi, “ulusal azınlıklara mensup kişilerin hakları”ndan 

bahsetmektedir. Yine, AİHS’nin 14. maddesi ulusal azınlığa mensup olmaya bağlı 
                                                                                                                                          
kullanmaktadırlar. Bkz.: “List of declarations made with respect to treaty No. 157: Framework 
Convention for the Protection of National Minorities”, Status as of: 02/09/2006, (Çevrimiçi) 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=157&CM=8&DF=08/02/05&C
L=ENG&VL=1, 03.09.2006. 
419 Ramaga, “The Bases ...”, s. 421; Hanski/Scheinin, Leading Cases of the Human Rights 
Committee, s. 376; Christian Tomuschat, “Protection of Minorities under Article 27 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights”, Völkerrecht als Rechtsordnung 
Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte: Festschrift für Hermann Mosler, Ed. Rudolf 
Bernhardt v.d., Berlin, Springer-Verlag, 1983, s. 960. 
420 “Summary Record of the 1932nd meeting: Czech Republic”, (CCPR/C/SR.1932), 18.07.2001, par. 
13. 
421 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/49/40), C. 1, General Assembly Official 
Records, 49. Oturum, New York, United Nations, 1994, s. 25, par. 112; Report of the Human Rights 
Committee, No: 40 (A/50/40), C. 1, General Assembly Official Records, 50. Oturum, New York, 
United Nations, 1996, s. 54, 62-63, 65, par. 322, 384, 401; Report of the Human Rights Committee, 
No: 40 (A/52/40), C. 1, General Assembly Official Records, 52. Oturum, New York, United Nations, 
1997, s. 21, par. 105. 
422 Eide, “Commentary …”, par. 6. “Ulusal azınlık”ın, “etnik azınlık” olduğu yönünde bkz.: Ramaga, 
“The Bases …”, s. 423. 
423 AK, Report of the Committee of Experts on Human Rights to the Committee of Ministers, 
9.11.1973, DH/Exo (73) 47, Bkz.: Capotorti, a.g.e., s. 11, par. 51. 
424 “Convention against Discrimination in Education”, UNESCO Genel Konferansı tarafından kabul 
tarihi: 14.12.1960, Yürürlüğe giriş: 22 May 1962, A Compilation of International Instruments, C: I 
(First Part), New York and Geneva, UN Publications, 1994, s. 101-107. Türkçe metin için bkz.: 
Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 261-274. 
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ayrımcılığı yasaklamaktadır. Daha sonra, BM Azınlık Hakları Bildirisi (“Ulusal, 

Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlığa Mensup Kişilerin Hakları üzerine Bildiri”)425 ve de 

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan “Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve 

Sözleşmesi”426, “ulusal azınlık” kavramını metinlerin başlığına taşımıştır. Çerçeve 

Sözleşme, sadece ulusal azınlıklara haklar tanıdığından etnik, kültürel, dinsel ya da 

dilsel kavramlarını ulusal azınlığa mensup kişilerin kimlikleri olarak nitelemektedir: 

“etnik, kültürel, dinsel veya dilsel kimlik” (Çerçeve Sözleşme başlangıç par. 7 ve m. 

17/1). 

İnsan Hakları Komisyonu’nda MSHS’nin 27. maddesi üzerine yapılan 

tartışmalarda maddeye “ulusal azınlık” kavramının eklenmesi de önerilmiş fakat bu 

öneri kabul edilmemiştir427. Ulusal azınlık, aynı zamanda MSHS’nin 27. maddesinde 

belirtilen azınlık türlerinden en az biri olması nedeni ile BM sistemi içinde koruma 

altına alınmıştır. Bu nedenle, 27. maddeye açılım getiren BM Azınlık Hakları 

Bildirisi, “ulusal azınlık” kavramını getirerek yeni bir şey eklemiş olmamaktadır428.     

Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’nde ise 

“ulusal azınlık” kavramının tanımlanmadan kullanılmış olması, ancak bu kadarının 

üzerinde anlaşmaya varılabilmiş olmasından kaynaklanmaktadır429. Sözleşme’de 

“ulusal azınlık” kavramının kullanılmasıyla, AİHS ile de paralellik yaratılmıştır. Ne 

var ki, Çerçeve Sözleşme’de kullanılan “ulusal azınlık” kavramının MSHS’de 

kullanılan etnik, dinsel ve dilsel azınlık kavramlarına göre daha dar olması 

karşısında, kimi ülkeler (Malta, Liechtenstein ve Lüksemburg) gayet bilinçli bir 

                                                 
425 “Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 
Minorities”, General Assembly Karar No: 47/135, Kabul tarihi: 18.12.1992, A Compilation of 
International Instruments, C: I (First Part), s. 140-143. Türkçe metin için bkz.: Gemalmaz, a.e., s. 
227-235. 
426 AK, “Framework Convention for the Protection of National Minorities”, European Treaty Series - 
No. 157, imza tarihi: 01.02.1995, Strasbourg ve yürürlüğe giriş tarihi: 01.02.1998. Türkçe metin için 
bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. II, s. 225-238; Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları 
Hukukunda Azınlık Hakları, s. 173-186. 
427 Marc J. Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires” of the International Covenant on Civil 
and Political Rights, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, s. 494. 
428 Eide, “Commentary…”, par. 6, 9; “Ulusal azınlık” kavramının BM sistemi içindeki tüm azınlıkları 
kapsadığı yönünde bkz.: Gudmundur Alfredsson, “Minority Rights: International Standards  and 
Monitoring Procedures”, Latvian Human Rights Quarterly, 5/6, 1998, Human Rights Institute of 
the University of Latvia, Faculty of Law, s. 12. 
429 Bkz.: Sözleşme’ye ek açıklayıcı rapor par. 12. AK, “Framework Convention for the Protection of 
National Minorities and Explanatory Report”, H (1995) 010, Strasbourg, Şubat 1995. 
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tutumla Çerçeve Sözleşme’nin onayı sırasında yaptıkları bildirilerde ülkelerinde 

Çerçeve Sözleşme anlamında “ulusal azınlık” olmadığını söylerken, MSHS’nin 27. 

maddesine dair herhangi bir bildiri, beyan ya da çekince bildiriminde 

bulunmamışlardır430. 

Çerçeve Sözleşme’nin denetim organı Danışma Komitesi yorumlarıyla aradaki 

farkı kapatmaya çalışmaktadır. Danışma Komitesi, Sözleşme’deki “ulusal azınlık” 

kavramını geniş yorumlayarak, akraba devlete sahip azınlıklar dışındaki azınlıkları, 

vatandaş olmayan azınlıkları ve hatta göçmenleri, Sözleşme kapsamında korunan 

gruplar olarak kabul etmektedir431. Danışma Komitesi, Sözleşme’nin uygulama 

alanını belirleyen üçüncü maddeye dair yorumlarında, taraf devletlerin ülkelerindeki 

ulusal azınlıkları belirlemedeki takdir yetkilerine değindikten sonra, bu yetkinin 

Komite’nin denetimine tabi olduğunu ve Komite’nin her maddenin uygulama alanını 

denetleyip yorumda bulunacağını belirtmektedir432. İşte bu yorumu sonrası Komite, 

Sözleşme’deki ilkelerin hedef kitlesini belirlerken, etnik, dilsel, dinsel, her türlü 

azınlığı Çerçeve Sözleşme kapsamında koruma altına alabilmektedir. 

Azınlık tanımı açısından bir fark olmamakla birlikte, akraba devlete sahip 

ulusal azınlıkların hakları karşılıklı anlaşmalara konu olabilmektedir. Bir çok eski 

doğu bloku ülkesi aralarında bu tarz anlaşmalara imza atmışlardır433. Eğer akraba 

devlet aynı zamanda komşu devlet ise komşu devletten gelecek muhtemel destek 

fikri sebebiyle ulusal azınlık, yaşadığı ülkede siyasi kanalları zorlarken ya da 

yasadışı yollara (ayaklanma, çatışma gibi) başvururken kendini daha güçlü 

                                                 
430 Bkz.: “List of declarations made with respect to treaty No. 157: Framework Convention for the 
Protection of National Minorities”, Status as of: 02/09/2006, (Çevrimiçi) 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=157&CM=8&DF=08/02/05&C
L=ENG&VL=1, 03.09.2006. 
431 Naz Çavuşoğlu, “Azınlıkların Korunmasına İlişkin Uluslararası Normlar”, Türkiye’de Çoğunluk 
ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Yartışmaları, Ed. Ayhan Kaya, Turgut Tarhanlı, 
İstanbul, TESEV Yay., 2005, s. 248, dp. 32. 
432 Danışma Komitesi, bu yorumunu her ülke raporunda yinelemiştir. Bkz.: Country Specific Reports 
of the Advisory Committee, Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National 
Minorities, Bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/T/E/humanrights/minorities/2.FRAMEWORKCONVENTIONMONITORING/2.
Monitoringmechanism/4.OpinionsoftheAdvisoryCommittee/1.Countryspecificopinions, 17.05.2005. 
433 Bkz.: Protection of Minority Rights Through Bilateral Treaties: The Case of Central and 
Eastern Europe, Ed. A. Bloed, Pieter Van Dijk, The Haque, Kluwer Law International, 1999. 
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hissetmektedir434. Devletlerarası azınlık sözleşmeleri, bir yandan akraba azınlıkların 

haklarını korurken, diğer yandan da karşılıklı bir denge içinde, azınlıkların 

yaşadıkları ülkeye entegrasyonunu amaçlamaktadır. 

 

B. Kendi Kimliğini Tanımlama: Öznel Özellik 

Kendi kimliğini tanımlama, genel olarak, azınlık olmanın ilk ve en önemli şartı 

olarak görülmektedir. Kendini farklı bir kimlikle tanımlama söz konusu olmadıkça 

azınlık grubunun varlığından da söz edilemeyecektir. Bunun altında yatan düşünce 

şudur: kimseye azınlık kimliği  dayatılamaz. Azınlık kimliği de doğumla 

kazanılamayacağına göre435, kendini azınlık olarak görüp görmemek, azınlık 

kimliğiyle tanımlayıp tanımlamamak ya da farklı özelliklerin hangisi ya da 

hangilerinin azınlık kimliği olarak benimsendiğine karar vermek kişinin özgür 

iradesine bırakılmalıdır. Kişi isterse çoğunluk grubu içinde asimile olmayı (gönüllü 

asimilasyon), isterse de azınlık kimliğiyle toplumda var olmayı tercih edebilir. Bu 

tercihinde sosyal, ekonomik ve siyasal bir yığın neden rol oynayabilir436. Çerçeve 

Sözleşme’nin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına göre, “… azınlığa mensup her kişi 

kendisine bu azınlığın üyesi olarak davranılmasını ya da davranılmamasını serbestçe 

seçme hakkına sahiptir ve bu seçimi veya bu seçimi ile bağlantılı hakların kullanımı 

herhangi bir olumsuzluğa neden olamaz”, olmamalıdır da437. 

Kişinin sahip olabileceği kimliklerin, özellikle de etnik kimliğin, değişen 

ihtiyaçlara ve deneyimlere göre farklı özellikler göstermesi mümkündür438. Bu 

nedenle de, kişinin kendini bağlı hissettiği kimliğin ya da kimliklerin zamanla 

değişebileceği gözönüne alınarak, kişiye kimliğini yeniden tanımlaması imkanı 

tanınmalıdır. Tercihini yapacak olan kişi bu tercihin sonuçları konusunda yeterince 

bilgilendirilmeli, azınlık grubundan gelebilecek olası zorlamalara karşı iç hukuk 

                                                 
434 Ted Robert Gurr, Monthy G. Marshall, “Assessing Risks of Future Ethnic Wars”, Peoples versus 
States - Minorities at Risk in the New Century, Ed. Ted Robert Gurr, Washington DC, United 
States Institute of Peace Press, 2000, s. 231. 
435 Packer, “On the Definition of Minorities”, s. 43. 
436 Packer, a.y. 
437 Geoff Gilbert, “Individuals, Collectivities and Rights”, Ghanea/Xanthaki, a.g.e., s. 155. 
438 Smith, a.g.e., s. 123. 
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düzeninde bireyin özgür tercih yapabilmesini sağlayıcı gerekli koruma sağlanmış 

olmalıdır. 

Bu durum karşısında, devletlerin, azınlık grubunun entegre olduğu, az sayıda 

olduğu, ayrımcılık görmediği, şikayetçi olmadığı, ülkede eşitlik olduğu, çoğunluk 

baskısının söz konusu olmadığı şeklindeki azınlığa kendi kimliğini tanımlama 

hakkını bırakmadan onu yok sayan yaklaşımları geçerli olmayacaktır439. 

Peki göz önüne alınacak olan sadece bireysel kendi kendini tanımlama mıdır 

yoksa, bireyin kendini bağlı hissettiği grubun da kimliğini koruma ve sürdürme 

amacı gütmesi gerekir mi? İsveç hükümetine göre, hem birey hem de grup, kimliğin 

korunması ve sürdürülmesi amacını gütmelidir440. Capotorti raporuna Alt 

Komisyon’dan gelen yorumlarda, her azınlığın sosyal ve kültürel bir bütün 

oluşturması gerektiği, azınlık grubuna mensup üyelerin aralarındaki daimi bağların 

varlığını göstermesi açısından da topluluk ruhuna sahip olmaları gerektiği üzerinde 

durulmuştur441. Hollanda hükümeti de, Capotorti’nin yorum-tanımına verdiği 

cevapta, azınlık grubuna mensup üyelerin, eğer bu kişiler azınlık olarak kabul 

edilmek istiyorlarsa, farklılıklarını yeteri şekilde ifade etmeleri gereğini 

belirtmiştir442. Grubun kendini azınlık olarak tanımlaması elbette önemli olmakla 

birlikte, Capotorti raporunda belirlendiği üzere grubun varlığı bunun için yeterli 

kabul edilmeli, kendi kendini tanımlama bunun doğal sonucu olarak görülmelidir443. 

Azınlık grubunun da, ilgili kişiyi sadece ortak özelliklere sahip olma temelinde kabul 

etmesi, üyeliğine engel çıkartmaması ya da kişiye isteğine aykırı kimlik dayatma 

konumunda olmaması gerekir444.  

                                                 
439 Gayim, The Concept of Minority, s. 25. İHK de bu görüştedir. Bkz.: Report of the Human 
Rights Committee, No: 40 (A/48/40), C. 1, General Assembly Official Records, 48. Oturum, New 
York, United Nations, 1993, s. 146-147, par. 694; Report of the Human Rights Committee, No: 40 
(A/52/40), C. 1, a.g.e., s. 65, par. 411; Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/56/40), 
C. 1, General Assembly Official Records, New York, United Nations, 2001, s. 58, par. 78 (20); 
Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/59/40), C. 1, General Assembly Official 
Records, 59. Oturum, New York, United Nations, 2004, s. 79, par. 76 (24). 
“Sayı şartı”, “hakim konumda olmama şartı” ve “tanınma şartı” aşağıda ayrı başlıklar altında 
incelenmiştir. 
440 “Swedish Government’s policy on national minorities”, a.g.e. 
441 Capotorti, Study on…, s. 10, par. 46. 
442 A.e., s. 8, par. 36. 
443 A.e., s. 96, par. 567; aynı görüşte Shaw, “The Definition of Minorities in International Law”, s. 28. 
444 Alfredsson, “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples ...”, s. 166; Capotorti, a.g.e., s. 97, par. 
573. 
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Deschênes tanımına yöneltilen eleştirilerden biri de “varlığını sürdürmek için 

kolektif irade”nin tanımda koşul olarak yer almasıdır. Bu görüşe göre, kimi azınlıklar 

farklı kimliğe sahip olmalarına karşın, içinde yaşadıkları topluma asimile olmayı 

hedeflemektedirler ve fakat çoğunluk buna engel olmaktadır. Hatta bir çok azınlığın 

farklı kimliğini korumaktan çok asimilasyonu tercih ettiği dile getirilmiştir. Bu 

nedenle, tanımın ulusal erime kabına dahil olmak isteyen azınlıkları da kapsaması 

gerektiği savunulmuştur445. Kanımca, azınlık hakları ile hedeflenen şey, farklı 

kültürleri, dilleri ve dinleri onlara rağmen korumak değildir.  

Diğer bir görüşe göre de, “varlığını sürdürme hakkı” Soykırım Sözleşmesi ile 

tanınmış bir haktır. Azınlıkları ilgilendiren, varlığını sürdürme iradesinden çok, 

“sahip oldukları özgül özelliklerini koruma iradesi” olmalıdır446. “Varlığı sürdürmek 

için kolektif irade”nin ülkenin toprak bütünlüğüne ciddi tehdit oluşturabileceği dahi 

ileri sürülmüştür447. 

Bir diğer nokta, azınlık grubunun üyelerinin kendi aralarında homojen 

özellikler göstermeyebilecekleri, “dayanışma” kavramının da her zaman geçerli 

olmayabileceğidir448. Ne var ki, azınlık grubunun bu bilince sahip olması varlığının 

ilk koşuludur. 

Capotorti’nin yorum-tanımına verdiği cevapta Yugoslav hükümeti, kendi 

kimliğini tanımlamanın ülkedeki siyasi atmosfere ve azınlığın içinde bulunduğu 

sosyo-kültürel koşullara bağlı olduğunu, o yüzden buna çok fazla önem 

atfedilmemesi gerektiğini dile getirmiştir449. Bir başka ifadeyle, Yugoslavya’nın 

söylediği şudur: azınlıkların yaşadığı kimi baskıcı toplumlarda azınlık kimliğinin 

ifadesi çoğunluk tarafından öylesine kötü bir şey olarak algılanmaktadır ki, kendini 

azınlık olarak niteleyenler vatana bağlılık hissetmeyen vatandaşlar olarak 

nitelenebilmektedirler. Bu da azınlık kimliği ile ön plana çıkmayı zorlaştırmaktadır. 

Peki çözüm nedir? Kanımca çözüm, kimliğin ifadesini azınlık olmanın şartı olmaktan 
                                                 
445 AK üyesi Bhandare ve Whitaker, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 3, 5, par. 
7, 20. 
446 AK üyesi Danilo Türk, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 6, par. 28. Aynı 
görüşte AK üyesi Dahak, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 7, par. 35. 
447 AK üyesi Simpson, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 9, par. 43; AK üyesi 
George, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 9, par. 46. 
448 AK üyesi Dahak, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 7, par. 35. 
449 Capotorti, a.g.e., s. 8-9, par. 37. 
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çıkarmak değildir450. Dile getirilen sorunun çözümü, barışçıl, hoşgörüye dayalı, 

önyargılardan uzak, karşılıklı birbirini anlamaya dayalı toplum ve devlet düzenini 

bize işaret etmektedir. 

Kimi azınlık grupları, bilinenden farklı bir kimlikle de kendilerini 

tanımlayabilmektedirler. Örneğin, eski Yugoslavya’da yapılan bir nüfus sayımında 

Bosnalı Müslümanlar milliyetlerinin sorulduğu soruya “Müslüman” cevabını 

vermişlerdir451. Müslüman olmak özünde dinsel bir kimlik olsa da, bu kimliği 

çerçeveleyen kültür, gelenek ve görenekler ile etnik bir kimliğe dönüşebilmektedir. 

Hatta burada, Müslüman dinsel kimliğinin etnik kimliği güçlendirdiğinden de söz 

edilebilir. 

Azınlık kimliğinin varlığına ağırlıklı yaklaşım, bu kimliği reddetme yönünde 

iken, bazı toplumlarda azınlıkların onların iradesine rağmen yaratılabildiği dile 

getirilmiştir452. Bu da hiç şüphe yok ki kendi kimliğini özgürce tanımlamaya aykırı 

düşmektedir. 

Thornberry, nesnel ölçütlerin varlığına rağmen grubun farklılığının farkında 

olmaması durumunda ne yapılacağını sorgulamaktadır453. Çünkü bu durumda kendi 

kimliğini tanımlama yani öznel koşul eksiktir. Kanımca burada ilk yapılması 

gereken, gruba azınlık kimliğini yapıştırmak değildir. Sorun azınlık tanımına 

girmeden önce eğitim ve bilinç sorunudur. Grup, farklı kimlik ile kendini 

tanımlamasının sonuçları hakkında tarafsız bir şekilde bilgilendirilmeli; ancak 

bundan sonra, grubun kendini hangi kimlikle tanımladığına bakılarak hukuki 

nitelemeye gidilmesi düşünülmelidir. 

Azınlık grubu üyelerinin kendilerini azınlık olarak tanımladıklarına nasıl karar 

verilecektir? Capotorti raporunda bazı ölçütler sıralamıştır. Bunlar; (i) eğer azınlık 

grubuna mensup kişiler günlük yaşamlarında kimlik, birliktelik ve dayanışma 

duygusu gösteriyorsa, (ii) sahip oldukları değerleri, gelenekleri ve kültürü, bazen zor 

                                                 
450 Bu konu ileride “vatana bağlılık şartı” başlığı altında ve üçüncü bölümde de “eğitim alanındaki 
haklar” başlığı altında ayrıntılı olarak incelenmiştir.  
451 Smith, a.g.e., s. 48. 
452 Alt Komisyon’da Deschênes raporunun tartışıldığı oturumlarda Köleliğe Karşı İnsan Haklarını 
Koruma Örgütü’nden Kahn’ın görüşü için bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.15), 19 
August 1985, s. 7, par. 35. 
453 Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, s. 165. 
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da olsa, sürdürme mücadelesi veriyorlarsa, (iii) kendilerini farklı görüyorlar ve 

diğerleri tarafından da öyle görülüyorlarsa, mantıken bu grubun kendi özelliklerini 

koruma ve geliştirme iradesine sahip olduğu sonucuna varmak gerekecektir454. 

Kanımca, Capotorti’nin sıraladığı ölçütler yorum gerektirmektedir. Her bir nokta 

üzerine yukarıdaki sıraya göre şunlar söylenebilir: (i) azınlığa mensup kişilerin farklı 

kimliğe sahip diğer azınlık grubu üyelerinden haberdar olması veya onların varlığını 

kabul etmesi birinci şart için yeterli olmalıdır. (ii) Bu ikinci şartta Capotorti azınlık 

grubu üyelerinden adeta fedakarlık beklemektedir. Oysa diğer insan haklarından 

yararlanmada böyle bir şartın varlığı aranmamaktadır. Hakların yükümlülüklerle 

birlikte varlığı burada da geçerli olmalı ve bu kadarı yeterli sayılmalıdır. (iii) Üçüncü 

olarak belirtilen nokta iki kısımdan oluşmaktadır: kendini azınlık olarak görme ve 

öyle görülme. Kendini azınlık olarak görme, kendini öyle tanımlama demektir. 

Ancak diğerleri tarafından da öyle görülme şartı, kanımca azınlık kimliğinin reddine 

davetiye çıkarmaktadır. Azınlık türlerinin, diğerlerinin onları nasıl gördüğüne göre 

değil, yine nesnel ölçütlere göre belirlenmesi gerekir. 

Son olarak eklemek gerek ki, kendi kimliğini tanımlama sadece ilk adımdır. 

Finlandiya’daki Saamileri tanımlayan Saami Meclis Yasası’nın455 üçüncü 

maddesinde bu şöyle ifade edilmiştir: “Kendini Saami hisseden kişi Saami’dir”. 

Buradan çıkartacağımız azınlık tanımı şudur: “kendini azınlık olarak tanımlayan kişi 

azınlıktır”. Bu aşamadan sonra diğer koşullar gelir. Tanımlanan kimliğin yukarıda 

anılan nesnel ölçütlerden en az birini ve aşağıda yer alan koşulları taşıması gerekir.  

Şu soru da sorulabilir: eğer azınlık kendini artık azınlık olarak tanımlamıyorsa 

ne olacaktır? Şüphesiz, bu durumda, hukuken kendine tanınan haklardan vazgeçmiş 

ve gönüllü asimilasyonu seçmiş sayılması gerekir456. 

 

 

 

 
                                                 
454 Capotorti, Study on..., s. 97, par. 571. 
455 “Act on the Saami Parliament”, Yasa No: (974/1995), Yürürlüğe giriş tarihi: 01.01.1996. Bkz.: 
(Çevrimiçi) http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1995/en19950974.pdf, 10.09.2005. 
456 Aynı görüşte Andrýsek, a.g.e., s. 51. 
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C. Sayı Şartı ve Unsurları 

1. Nüfusun Geri Kalanından Az Olma Unsuru 

Yukarıda ele alınan üç BM raporunda da azınlığın nüfusun geri kalanından 

sayıca az olması gerektiğine işaret edilmiştir. 

Kimi ülkelerde yerli halklara mensup kişiler nüfusun geri kalanına göre sayıca 

daha fazladır. Örneğin, 10 milyon cıvarındaki Guatemala nüfusunun yarıdan fazlası 

(% 59) köklerini Maya uygarlığında bulan yerli halklardan oluşmaktadır. Bu 

halkların sayısı da 21 civarındadır. Resmi dil İspanyolca olsa da ülkede ek olarak 21 

farklı Maya dili konuşulmaktadır. Yerli halklar çoğunluğu oluşturuyor olsalar da 

hakim konumda değildirler ve azınlık tanımı kapsamına girememektedirler457. 

Yugoslav hükümeti, Capotorti raporunda alıntılanan görüşünde, bu yüzden sayı 

unsurunun belirleyici etken olmaması gerektiğini belirtmiştir458. Bir çok ülkede yerli 

halklar azınlık olarak tanınıp azınlık haklarından faydalandırılıyorsa da kanımca yerli 

halka mensup kişilerin sayısı grubun geri kalanından fazla ise hakim konumda olup 

olmadıklarına bakılmaksızın sayı unsuru gereği azınlık sayılamayacaklardır. 

Guatemala örneğinde, her bir Maya halkı/grubu/kabilesi ancak etnik, dinsel veya 

dilsel özellikleri gereği nüfusun geri kalanından sayıca az farklı alt-gruplar 

oluşturabiliyorsa azınlık sayılabileceklerdir. Tersi bir ifadeyle, bir çok Latin Amerika 

ülkesinde gözlenen bu durum karşısında, yerli halkları azınlık tanımından uzak 

tutabilmek için grubun bir bütün olarak azınlık türlerinden birine girdiğini ispatlamak 

gerekecektir. İnsan Hakları Komitesi, yapılan bir başvuruda, Yeni Zelanda’da 

yaşayan Maorileri %70’i 81 alt kabileye üye olsa da tek bir grup olarak kabul 

etmiştir459. Bu vak’ada başvurucular buna itiraz etmemiştir; ancak, grup her daim 

aksi sav ile ortaya çıkıp, alt kimliklerinin varlığını ispatlamaya çalışabilir. Bu 

durumda belirtilen nesnel ölçütlere göre tespit yapılması gerekir. 

                                                 
457 “Guatemala”, World Directory of Minorities, Ed. Minority Rights Group International, London, 
Minority Rights Group International, 1997, s. 92-94; AK üyesi Sofinsky, bkz.: Halmström, a.g.e., 
(E/CN.4/Sub.2/1985/SR.15), s. 2, par. 6. 
458 Capotorti, Study on..., s. 9, par. 40. 
459 Üstelik bu vak’ada başvurucu 19 kişi 81 alt kabileden sadece yedi tanesinin üyesi idi. Bkz.: 
Apirana Mahuika v.d./Yeni Zelanda, İletişim No. 547/1993, (CCPR/C/70/D/547/1993), 27.10.2000, 
par. 1 ve 5.1. Ayrıca bkz.: “New Zeeland”, World Directory of Minorities, s. 675-678. 
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Diğer bir görüş, sayı unsurunun kimi bazı durumlara çözüm getirmediğini ileri 

sürmektedir. Verilen örnek şudur: (X) ülkesinde üç farklı etnik grup olduğunu 

varsayalım. Bunlar (A), (B) ve (C) etnik grupları olsun. (A) grubu ülke nüfusunun % 

48’ini, (B) grubu % 27’sini, (C) grubu da % 25’ini oluşturuyor olsun. 

Şema I: X Ülkesinde Yaşayan Etnik Gruplar

A
48%

B
27%

C
25%

A
B
C

 

Azınlık hangisidir? Bir cevap hiçbiri demektedir460. Oysa buradaki etnik 

grupların tümü tanım  gereği azınlıktır ve azınlık haklarından faydalandırılmalıdır461. 

Capotorti’ye göre, sorun teorik değil, pratiktir462. Herhangi bir azınlık grubunun 

azınlık sayılabilmesi için yaşadıkları ülkede çoğunluk nüfusuna sahip grubun olması 

gerekmez. Sayıca azınlık olma nüfusun geri kalanına göre belirlenir. Örneğin, (A) 

grubu ülkenin geri kalan nüfusu olan % 52’ye göre azınlık iken, (B) grubu geri kalan 

%73’e göre, (C) grubu da geri kalan % 75’e göre azınlıktır. 

Yunan hükümeti Capotorti raporunda alıntılanan görüşünde, nüfusun geri 

kalanından sayıca az ölçütünün yeterli olmadığını, sadece belirli gruba mensup 

kişilerin sayısının değil, bu sayı ile grubun yaşadığı çoğrafi alan arasındaki ilişkinin 

de dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir463. Yunanistan’ın bu yorumu ne anlama 

gelmektedir? Bir örnekle açıklamak gerekirse; nüfusu 10 milyon olan (A) ülkesinde 

yaşayan (X) azınlığı toplam bir milyon üyeye sahip ve (A)’nın topraklarının % 70’ini 

işgal ediyor olsun. Aynı ülkede yaşayan (Y) azınlığı toplam iki milyon üyeye sahip 

                                                 
460 AK üyesi Dahak, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 7, par. 35. 
461 Alfredsson, “Minority Rights ...”, s. 12. 
462 Capotorti, Study on..., s. 12, par. 56. 
463 Capotorti, a.e., s. 9, par. 41. 
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ve (A)’nın topraklarının % 10’unu işgal ediyor ve yaşadığı bölgedeki tek etnik grup 

olarak varlığını sürdürüyor olsun. Yedi milyon nüfusa sahip çoğunluk grubu (Z)’nin 

de geriye kalan % 20’lik bölümde yaşıyor olduğunu varsayalım.  

Şema II: A Ülkesindeki Etnik Gruplar

X Bir 
milyon

70%

Y İki milyon
10%

Z Yedi 
milyon

20%

X Bir milyon
Y İki milyon
Z Yedi milyon

 

(A) ülkesinde yaşayan (X) ve (Y) azınlıkları arasında gerek azınlık tanımı 

gerekse azınlık haklarının sağlanması açısından nasıl bir fark gözetmek gerekir? 

Kanımca her iki grubun da azınlık olarak tanımlanması ve eşit şekilde azınlık 

haklarından faydalanması gerekir. Azınlık olarak tanımlanma ve azınlık haklarından 

fayda

ın

                                                

lanma açısından arada bir fark yoktur. Yunanistan hükümetinin dile getirdiği 

nokta, azınlık tanımından çok, hakların uygulanmasında bir bölgede toplanmanın 

kolaylaştırıcı etkisiyle ilgilidir. 

Azınlık sayılmada sayı unsuru açıs dan belirleyici olan ülke nüfusunun geri 

kalanından az olma olduğu için, genel bir ifade ile, ülkedeki farklı bölgelerde 

yaşayan birbirinden farklı grupların birbirlerine göre sayıca üstün ya da az olması 

belirleyici etken kabul edilmemektedir464. Eğer belli bir azınlığın yoğun olarak 

yaşadığı bölgede o azınlık dışında başkaca azınlıklar varsa, sayıca ülkenin geri 

kalanından az oldukları için onlar da tanım gereği azınlık konumundadırlar. Peki 

ülkenin genelinde çoğunluğa sahip grup, azınlığın yoğun olarak yaşadığı bölgede 

azınlık grubundan sayıca az konumda ise bu durum nasıl düzenlenecektir? Azınlığın 

 
464 Philip Vuciri Ramaga, “Relativity of the Minority Concept”, HRQ, C. 14, No. 1, Şubat 1992, 
Baltimore, The John Hopkins University Press, s. 105; Thornberry, International Law and the 
Rights of Minorities, s. 169, dp. 80. 
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yaşadığı bölge, özerk ya da federe bir yönetime sahipse, birçok alanda azınlık yerel 

yönetimi son sözü söyleme yetkisine sahip demektir. Kanımca, bu durumda, o 

bölge

66. Ne var ki, teknik hukuki nedenlerden kaynaklanan 

bu so

ığı bölgede farklı kimliğe sahip, onlara göre 

sayıca azınlık bir grup da yaşıyor olmalıdır. İşte bu son grup azınlık bölgesinde 

                                                

deki sayıca hakim gruba göre sayıca az diğer gruplar, o yönetim sınırları içinde 

azınlık haklarından faydalandırılmalıdır. Merkezi yönetimin uluslararası sorumluluğu 

ise farklı bir konudur. 

Kanada’nın Quebec eyaletinden yapılan başvurularda İnsan Hakları Komitesi, 

çoğunluk dilinin Fransızca olmasına rağmen Quebec eyaletinde yaşayan İngilizce 

konuşanların azınlık olmadığına hükmetmiştir. Komite’ye göre, İngilizce konuşanlar 

Quebec eyaletinde azınlık olsa da ülke genelinde azınlık değildir465. Kanımca İnsan 

Hakları Komitesi’nin, MSHS’ne taraf olan Kanada devletini gözönüne alıp, Kanada 

içindeki yerel yönetim ile Sözleşme arasında ek bir bağ kurmadığı için bu sonuca 

varması doğaldır. Zira, MSHS’nin 50. maddesi, Sözleşme’de düzenlenen hakların 

federal devletin her bölgesine istisnasız uygulanacağını belirtmektedir. Komite’ye 

göre, 27. maddedeki azınlıklar taraf devletteki azınlıkları nitelemektedir, devletin bir 

bölgesinde yaşayanları değil4

nuç, soruna çözüm getirmemektedir. Quebec’te yaşayan İngilizce konuşan 

grubun, Kanada anayasa hukuku çerçevesinde azınlık sayılması gerekir. Komite’nin 

yorumu buna engel değildir.  

Benzer durumda Finlandiya, İsveçce konuşan azınlığın yaşadığı ve yerel dili de 

İsveçce olan Åland adalarında yaşayan ve Fince konuşan grubu “azınlık içinde 

azınlık” olarak nitelemiştir467. “Azınlık içinde azınlık” kavramı için öncelikle belirli 

bir bölgede yoğun olarak yaşayan etnik, dinsel ya da dilsel bir grubun varlığı gerekir. 

İkinci olarak, bu grubun ülke genelinde sayıca azınlık konumunda olması gerekir. 

Üçüncü olarak da, bu grubun yaşad

 
465 Ballantyne, Davidson ve McIntyre/Kanada, İletişim No. 359/1989 ve 385/1989, 
(CCPR/C/47/D359/1989 ve 385/1989/Rev.1 (1993), 31.3.1993. 
466 A.k., par. 11.2. Bu vaka aşağıda üçüncü bölümde “Azınlık Dilinde Ticari Faaliyette Bulunma: 
Quebec Başvuruları” başlığı altında incelenmiştir. 
467 Finlandiya hükümetinin görüşü için bkz.: AK, “Finlandiya’nın Çerçeve Sözleşme’nin 
Uygulanmasına Dair İkinci Raporu”, s. 20; İHK, “Finlandiya’nın beşinci dönemsel raporu”, par. 375 
v.d. 
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sayıc

lg e federe ya da özerk bir 

yönet

re azınlık olan grubun yaşadığı bölgede, o gruba mensup olmayan 

kişilere, ülke genelinde çoğunluk grubundan olsalar da, dilsel azınlık haklarını 

tanım

 

aktadır. İşte bu noktadan hareketle, 

birço

                                                

a az olduğundan, ülke genelinde sayıca az ya da çok olduğuna bakılmaksızın, 

“azınlık içinde azınlık” olmaktadır. 

Ne var ki, azınlığın yoğun olarak yaşadığı bö ed

im yoksa, işte ancak bu durumda merkezi yönetimin tek yetkili organ olması 

nedeniyle ülke genelini göz önüne almak gerekecektir468. 

Daha da karmaşıklaştırarak azınlık dilinin ülkenin ikinci resmi dili olduğunu ve 

ilgili yerel yönetimde ise tek dil olarak konuşulduğunu düşünelim. Bu durumda da, 

ülke nüfusuna gö

ak gerekir. 

2. En Az Sayı Unsuru 

Azınlık grubunun, çoğunluğa mensup nüfustan sayıca az olması tanım gereği 

gereklidir. Bu durumda yanıtlanması gereken bir diğer soru da şudur: azınlık grubu 

“sayıca en az kaç” kişiden oluşmalıdır? Kanımca, tanımda yer alan “grup” kelimesi 

buna ışık tutmaktadır. Grup, kelime anlamıyla birden çok demek olduğuna göre, 

azınlık grubu en az iki kişiden oluşabilir. Tanım gereği bu sonuca varmak 

mümkündür. Ancak buradaki sorun, tanımın iki kişilik azınlık grubunu kapsayıp 

kapsamadığı değil, uygulamada iki kişiden oluşan her azınlığın azınlık haklarından 

nasıl faydalandırılabileceği noktasında yatm

k devlet daha tanım aşamasında sayı unsurunu ileri sürerek sayıca az grupları 

azınlık tanımı dışında bırakmak istemektedir. 

Capotorti’nin yorum-tanımına verdiği cevapta Finlandiya ve Hollanda 

hükümetleri, azınlık grubunun kayda değer sayıda bireyden oluşması gerektiğini; 

İsveç hükümeti de, azınlık grubunun etnik ya da ulusal azınlık kabul edilebilmesi için 

en azından 100 kişiden oluşması gerektiğini dile getirmişlerdir469. Devletlerin “en az 

sayı” konusunda anlaşmaya varamaması çok normaldir. İki nedenle; bir, her devletin 

içinde barındırdığı etnik, dinsel veya dilsel kimlik çeşitliliği birbirinden farklıdır. 
 

468 Ramaga, “Relativity ...” , s. 109. 
469 Capotorti, Study on..., s. 9, par. 38. 
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İkinci olarak da, ülkelerin nüfusları yine sayıca birbirinden oldukça farklıdır. Yüz bin 

kişilik bir ülkede nüfusun yüzde onuna dek düşen on bin kişilik bir azınlık grubu 

ciddi bir rakam oluşturabilecekken, Çin’de on bin kişilik bir grup nüfusun yüz binde 

birini bile oluşturamamaktadır. Yüzdelik oran göz önüne alındığında ise, yine 

dengesizlikler olmaktadır. Yüzde bir oranının azınlık sayılmak için zorunlu olduğunu 

düşünelim. Bu sefer de Çin’de onbeş milyon kişi azınlık oluşturabilecekken, nüfusu 

üç yü

kabul 

edip, 

 

grupl

                                                

z elli bin olan Malta ya da İzlanda’da üç bin beş yüz kişi bir araya geldiğinde 

azınlık statüsüne sahip olabileceklerdir470.  

Alt Komisyon, 1953 tarihli kararında, azınlıkların geleneksel özelliklerini 

kendi kendilerine koruyabilecekleri sayıda kişiden oluşmaları gerektiğini ileri 

sürmüştür471. Kanımca bu yorum da soruna çözüm getirmemektedir. Kendi içinde 

yeniden sayıya gönderme yaptığı için bir kısır döngü yaratmakta, bu sefer de “kaç 

kişi bir araya geldiğinde geleneksel özelliklerini koruyabilir?” sorusu ortaya 

çıkmaktadır. İkinci olarak, bu formülasyon, tek bir kişiyi dahi azınlık olarak 

o kişinin sahip olduğu nesnel özelliklerin ülke üzerinde yok olmaması için özel 

önlemler alarak bu özellikleri korumaya hazır hükümetleri gözardı etmektedir. 

Capotorti’ye göre, az sayıdaki gruplar da MSHS’nin 27. maddesi çerçevesinde 

koruma talep edebilirler; ama, devletin özel önlemler alması söz konusu olduğunda 

makul bir sayının varlığı gerekir. Aksi, devlet kaynakları üzerinde aşırı bir yük 

olacaktır472. Doktrinde, Capotorti’nin bu gerekçesine dayanarak özellikle gelişmekte 

olan ülkeler için küçük gruplara azınlık hakkı tanımanın yaratacağı sorunlar üzerinde 

durulmuştur473. Diğer yandan, şu da bir gerçektir ki, az sayıdaki gruba özel hakların 

sağlanması fazla sayıdakine göre maliyeti daha düşük olacaktır. Üstelik, küçük

ar, özel hakların sağlanmasında kendi kurumlarına sahip de olabilirler. Bu 

durumda bu gruplara devlet yardımı yaparak gerekli sorumluluk yerine getirilebilir. 

Tanınması gerekli muhtemel hakların küçük gruplara uygulanması zorluğu 

karşısında, azınlığı azınlık olarak tanımlamak için gerekli sayının mümkün 

olduğunca yüksek tutulmaya çalışıldığı görülmektedir. Ne var ki, bu iki konuyu 

 
470 Benzer tartışmalar ve örnekler için bkz.: Gayim, The Concept of Minority, s. 36. 
471 Bkz.: Shaw, “The Definition of Minorities in International Law”, s. 25. 
472 Capotorti, Study on..., s. 12, par. 56, s. 96, par. 566. 
473 Andrýsek, a.g.e., s. 49. 
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birbirinden ayırmak gerekir. Hukuken azınlık tanımına girmek başka bir şeydir, 

azınlık haklarının uygulanması için gerekli imkan ve koşullar başka bir şeydir. Her 

ikisi de her daim birlikte anılırsa, korunmaya muhtaç bir çok küçük azınlık grubu 

daha baştan tanım gereği azınlık sayılmayacak ve koruma dışında bırakılacaklardır. 

Bu nedenle “en az sayı unsuru” azınlık tanımında bir ölçüt olamaz474. Unutulmamalı 

ki, grup sayıca küçüldükçe, yok olmaması için korunmaya daha muhtaç hale 

gelmektedir475. Verilen tanımlarda her ne kadar “grup” kavramından söz edildiği için 

en az iki kişiden bahsetmek mümkün gözükse de, bunu tek bir kişiyi korumaya 

niyetlenen devletlere engel olacak şekilde de yorumlamamak gerekir. Tek kişinin 

azınlı kimliği tanındığında doğal olarak bu kişiden farklılığını koruması için başka 

biriyle dayanışma içinde olması da beklenmeyecektir. 

men siyasal haklara sahip olma da o kişiye azınlık statüsü 
                                                

k 

 

D. Süre Şartı 

Azınlık sayılmak için bir diğer tartışmalı konuyu da süre şartının varlığı 

oluşturmaktadır. Azınlık grubu, içinde yaşadığı ülkede ne kadar süreden beri 

bulunursa o ülkede azınlık kabul edilmelidir? Bu durum, özellikle bir ülkede hukuki 

statüleri gereği geçici olarak bulunan göçmenlerin, göçmen işçilerin ve mültecilerin 

konumu açısından sorun oluşturmuştur. Kanımca, bu hukuki statüler devam ettikçe 

bu grupları azınlık saymak imkansızdır. Herbirinin durumu, yabancılar hukuku, 

göçmen işçilerin hakları, mülteciler hukuku gibi ayrı hukuk dallarının konusunu 

oluşturmaktadır. Ancak bu farklı hukuki statü onların azınlık olamayacakları 

anlamına gelmez. Peki bu farklı hukuki statüdeki gruplar nasıl azınlık olabilir? 

Birçok ülkede bu grupların zamanla o ülkenin vatandaşlığını kazandıkları 

görülmektedir. Ne var ki, vatandaşlığa geçmek, mevcut hukuki statünün kaybı ve 

yeni bir hukuki statünün kazanılması anlamına gelse de, kişiye otomatik olarak 

azınlık statüsü vermez. Yaşadığı ülkenin vatandaşlığına geçen göçmen işçi ya da 

mülteci, artık hukuken göçmen işçi ya da mülteci değil, “vatandaştır”. O ülkede 

yaşayan diğer vatandaşlarla eşit haklara sahiptir. Yine vatandaş olmadan kısmen ya 

da olduktan sonra tama
 

474 Gayim, The Concept of Minority, s. 27; Ramaga, “Relativity ...”, s. 119. 
475 Ramaga, a.e., s. 104. 
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ez. Eğer süre koşulu yerine gelmişse işte ancak o zaman bu grup azınlık olarak 

kendini tanımlayabilir. 

Hollanda hükümeti, Capotorti’nin yorum-tanımına verdiği cevapta sür un

dan azınlığın geçmişle, tercihen önceki nesillerle bağının olması, az çok içinde 

yaşadığı ülkede daimi olarak yerleşmiş bulunmasının gerektiğini belirtmiştir476. 

İsveç Ulusal Meclisi’nin Aralık 1999’da kabul ettiği İsveç’teki Ulusal 

Azınlıklar Yasası üzerine hükümetin oluşturduğu azınlık politikası, yasa kapsamında 

ulusal azınlık olmanın ölçütlerini sıralamıştır. Bunlardan biri, süre unsuruna 

değinmektedir. Buna göre, ulusal azınlık olmak için İsveç ile tarihi bağa sahip 

olunması gerekir. 1900 yılından önceden beri İsveç’te yerleşik azınlık r b

sahip ve böylece ulusal azınlık olarak kabul edilmektedirler477. Aynı şekilde 

Macaristan’daki ilgili yasa da yüz yıllık azınlık ölçütünü kullanmaktadır478.  

MSHS’nin 27. maddesi üzerine yapılan yorumlarda, maddede geçen, 

“azınlıkların var olduğu ülkelerde” cümlesinin, yeni azınlıkları madde kapsamına 

almama eğiliminin sonucu olduğu belirtilmiştir479. Kanımca, MSHS’nin hazırlık 

çalışmaları tam tersini söylemektedir. “Uzun süreden beri yerleşik olma” ifadesi 

İnsan Hakları Komisyonu’nun 1953 lında yapılan dokuzuncu toplantısında 

tartışılmış ve “azınlıkların var olduğu ülkelerde” ifadesi, “uzun süreden beri yerleşik 

olma” ifadesi yerine metne işlenmiştir480. Bunun üzerine, maddeye ikinci fı

, birinci fıkradaki hakların göçmenlere özel bir ayrıcalık talep etme hakkı 

vermeyeceği şeklinde bir ifade eklenmek istenmiş, bu öneri de kabul görmemiştir481. 

İnsan Hakları Komitesi, 27. madde üzerine verdiği Genel Yorum’da, süre 

unsuruna açıklık getirmeye çalışmışsa da işi daha da karmaşıklaştırmıştır. Komite’ye 

göre, azınlığın azınlık sayılabilmesi için öncelikle yaşadığı ülkede daimi olarak 

oturuyor olması gerekmez. Bu durumda akla şu soru gelmektedir: daimi olmadan bir 

                                              

ies”, İsveç’teki Ulusal Azınlıklar Yasası, Yasa 

iousness and the International Protection 

 “Travaux Préparatoires”..., s. 494. 

476 Capotorti, a.g.e., s. 8, par. 36. 
477 “Swedish Government’s policy on national minorit
No. 1998/99:143, Riksdag İletişim No. 1999/2000:69. 
478 “Summary Record of the 1240th meeting: Hungary”, (CCPR/C/SR.1240), 17.06.1994, par. 29. 
479 Giorgio Sacerdoti, “New Developments in Group Consc
of the Rights of Minorities”, IYHR, C. 13, Y. 1983, s. 127. 
480 Bossuyt, Guide to the
481 Bossuyt, a.e., s. 495. 
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ülkede en fazla kaç yıl oturulabilir? Komite devamla, ülkede yaşayan göçmen işçileri 

ve ziyaretçileri de 27. maddenin kapsamında değerlendirmiştir482. Göçmen işçi 

statüsünün kazanılması zaman alan bir konu değildir. Yabancı bir ülkede ücretli bir 

işe sahip olan herkes göçmen işçi konumundadır483. Bu kişinin iş bulduğu o ülke ile 

daha öncesinden hiçbir bağlantısı olmayabilir. Belki bu kişi, o ülkede sadece bir yıl 

gibi kısa bir süre kalacaktır. Söz konusu olan devletin karışmama yükümlülüğü 

oldukça sorun yoktur, ama göçmen işçi azınlık sayılırsa azınlık hakları kapsamında 

bu kısa süre içinde bile özel önlemlerden faydalanmayı talep edebilecektir. Komite, 

daha sonra, göçmen işçiler gibi mültecileri de azınlık olarak nitelemiştir484. Oysa 

mülteci statüsü de geçici bir statüdür. Mültecinin yaşamına ve özgürlüğüne ırksal, 

dinse

 ancak, azınlık haklarından 

yarar

değil, artık yaşadıkları ülke ile tanımlamaya başladıkları an, azınlık sayılmaya 

l, sosyal veya siyasal aidiyetinden ya da sahip olduğu vatandaşlıktan  ötürü 

yöneltilmiş olan tehlikenin sona ermesi ile mülteci statüsü de sona erebilir485. 

Peki ya ziyaretçilerin konumuna ne demeli? Ülkeyi turistik ziyarette bulunan 

kişinin, örneğin, kendi kültürünü ilgilendiren konularda karar alma mekanizmasına 

katılımı nasıl sağlanacaktır? Kanımca, İnsan Hakları Komitesi, herhangi bir ülkede 

kısa süreli bulunan kişileri azınlık kapsamına sokarak onları MSHS’nin 27. 

maddesinin koruması altına alamamıştır. Bu kişiler, elbette genel insan haklarından o 

ülkedeki herkes gibi eşit şekilde yararlanacaklardır. Yine göçmen işçiler, özel olarak 

göçmen işçilere tanınan haklara da sahiptir;

landıklarını söylemek, henüz hakkında dava açılmamış kişinin mahkeme 

önünde savunma hakkı olduğunu söylemek gibidir.  

Peki ülkeye dışarıdan gelenler ne kadar süre sonra azınlık olarak kabul 

edilmelidirler? Doktrinde Alfredsson, bir ya da iki nesil sonra diye yanıtlamaktadır. 

Yazarın gerekçesi şudur: yeni gelenlerin kendilerini ebeveynlerinin geldiği ülke ile 

                                                 
482 İHK, “General Comment No: 23”, par. 5.2. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 159. 
483 “Göçmen İşçilerin Hakları Sözleşmesi” m. 2/1. “International Convention on the Protection of the 

national 

ion Relating to the Status of Refugees”, A Compilation of International Instruments, 

Rights of All Migrant Workers and Members of their Families”, A Compilation of Inter
Instruments, C: I (Second Part), New York and Geneva, UN Publications, 1994, s. 554-593. 
484 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/52/40), C. 1, a.g.e., s. 33, par. 183. 
485 “Convent
C: I (Second Part), New York and Geneva, UN Publications, 1994, s. 638-654. Bkz.: özellikle madde 
1 ve 33. 
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başlamaları için makul andır486. Åkermark’a göre, azınlık sayılmak için grubun o 

ülkede uzun süreden beri yerleşik olması gerekir487. Eide ve Nowak ise, eğer ülkede 

hali hazırda yeni gelenlerin dilinde azınlık okulları varsa yeni gelen göçmenlerin de 

bu okullardan yararlanacağını söylemektedir. Her iki yazar da ek olarak, eğer yeni 

gelen göçmenlerin dilinde mevcut azınlık okulu yoksa, o zaman MSHS’nin 27. 

maddesi kapsamında özel haklar talep etmek için belli bir süre o ülkeye 

yerleşmelerinin beklenmesi gerektiğini dile getirmiştir488. Bu sırada kendi okullarını 

açıp eğitim vermelerine bir engel yoktur; yeter ki, devlet bu okullarda resmi dilin de 

öğret

yaşıyor olsun, sadece göçmen işçi statüsünde ise Şart kapsamında azınlık sayılma 

                                                

ildiğini garantilemiş olsun.  

Eide ayrıca, azınlık olarak tanınmada “eski”, “yeni” ayırımı yapmamakta fakat, 

azınlıklara hak tanımada yapılması gereken ayırımın vatandaş olup olmama değil, 

uzun süredir yerleşik olup olmama olduğunu belirtmektedir. Yazara göre, eski 

azınlık ve yeni azınlık türünden mutlak bir ayırım yapmak sakıncalı olmakla birlikte, 

eski azınlıklar yeni azınlıklara göre, hakların sağlanması açısından her halükarda 

daha güçlü konumdadırlar489. Eide’nin sakınarak dile getirdiği eski-yeni ayırımı iki 

farklı sistemin azınlık anlayışından kaynaklanmaktadır. Avrupa Konseyi üyesi 

devletlerin Çerçeve Sözleşme kapsamında azınlıktan anladığı, uzun süredir ülkede 

bulunan gruplar (“eski azınlık”) olmuştur. Bu, Avrupa kıtasında yaygın “uzun 

süreden beri o bölgede var olan ve sınırların değişmesi ile azınlık haline düşen 

grup”490 şeklindeki azınlık kavramının Sözleşme’ye yansımasıdır. Sözleşme 

kapsamında kullanılan “ulusal azınlık” kavramının içeriğindeki ulusun kültürünün 

parçası olma da buna işaret eder. Aynı doğrultuda Avrupa Bölgesel veya Azınlık 

Dilleri Şartı’nın birinci maddesinin (ii) bendi, göçmenlerin dillerinin azınlık dili 

olarak sayılamayacağını emretmektedir. Böylelikle, grup ülkede isterse yüz yıldır 

 
486 Alfredsson, “Minority Rights ...”, s. 13; Alfredsson, “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples 
...”, s. 167. 
487 Athanasia Spiliopoulou-Åkermark, Justifications of Minority Protection in International Law, 
Uppsala, Iustus Förlag, 1997, s. 96. 
488 Eide, “Commentary…”, par. 64; Nowak, CCPR Commentary, s. 648. 
489 Eide, “Possible ways…”, par. 41-42; Eide, “Commentary…”, par. 10-11. 
490 Jay A. Sigler, Minority Rights: A Comperative Analysis, Connecticut, Greenwood Press, 1983, 
s. 7-8. 
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ihtimali yoktur.  Oysa, Birleşmiş Milletler sisteminde böyle bir ayırıma gidilmemiş, 

“yeni azınlık”lar da kapsama alınmıştır491.  

Kanımca, kendini yeni ülke ile tanımlama için aradan bir nesil geçmesine gerek 

yoktur. Alfredsson’un bir, iki nesil bekleme şartı daha çok devletleri azınlık hakları 

konusundan uzaklaştırmamaya yönelik bir tutum olarak gözükmektedir. Yine 

denilebilir ki, azınlık haklarının bir amacı farklılığın korunması ise diğer amacı da 

çatışmanın önlenmesidir. Dünyadaki azınlık sorunları eksenli çatışmalar da yeni 

gelen gruplarla değil, eski gruplarla devlet organları arasında yaşanmaktadır. Bu 

nedenle, “otomatik/seri azınlık” kavramı, azınlık haklarını ana hedeflerinden 

uzaklaştırıp değerinden kaybettireceği düşünülebilir. Kanımca, bunların hiçbiri 

azınlık tanımını kısmaya çalışmanın makul gerekçeleri değildir. O nedenle, 

yaşamının geri kalanını o ülkede geçirmeye karar veren ve bu amaçla o ülkeye 

yerleşen kişi azınlık olarak sayılmalıdır. Örneğin, kişi göçmen işçi ise daimi çalışma 

iznine sahip olması, çalışan değilse daimi oturma iznine sahip olması, daimi yaşama 

isteğinin belirtisi olarak alınabilir. Yine, kişinin kısa süreli gidiş gelişler dışında yılın 

önemli bir bölümünü daimi oturma ve çalışma iznine sahip olduğu ülkede geçirmesi 

de yerleşik olarak nitelendirilmesi için yeterli olabilir. 

Uzun süreden beri yerleşik olma, azınlık tanımından ziyade azınlık haklarının 

tanınmasında bir ölçüt olabilir. Bunun için de tek tek her hakkın o azınlık grubu için 

uygulanabilirliğine bakmak gerekecektir. Ne var ki, eğer bir hakkın reddi söz konusu 

ise bunun haklı nedene dayanması gerekir. Aksi kabul edilir ve sadece ülkede uzun 

süredir varlığını sürdüren gruplar azınlık kabul edilir ve azınlık hakları sadece bu 

azınlıklara tanınırsa bu bizi kültürler arası farklılık gözetmeye kadar götürebilir. Bir 

başka ifade ile, süre unsuru kullanılarak ülkede uzun süredir varlığını sürdüren 

kültür, dil ve din koruma altına alınacak, diğerleri dışlanacaktır. 

 

 

 
                                                 
491 İHK de bu doğrultuda, 27. maddenin “geleneksel azınlıklar” ya da “belli bir bölgede yoğunlaşan 
azınlıklar” ile sınırlanamayacağını belirtmektedir. Bkz.: Report of the Human Rights Committee, 
No: 40 (A/52/40), C. 1, a.g.e., s. 33, par. 183. 
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E. Hakim Konumda Olmama Şartı 

Capotorti ve Deschênes tanımlarında yer alan bu şart, hakim azınlık/baskı 

altında çoğunluk ikilemi üzerine kurulmuştur: Azınlık grupları, toplumda, nüfusun 

geri kalanı üzerinde hakim konumda olmamalıdır492. İlk açıklığa kavuşturulması 

gerekli konu hakimiyet ile kastedilenin ne olduğudur. Sadece “siyaseten hakim 

durumda olma” mıdır, yoksa “ekonomik hakimiyet” de gözönüne alınacak mıdır? 

Örneğin, genel olarak Yahudiler, azınlıkta oldukları ülkelerde, çoğunluğa mensup 

ticaret erbabına göre ekonomik olarak güçlü ve dolayısyla da ülke ekonomisine 

“hakim” konumda olabilmektedirler493. Peki bu ekonomik hakimiyet azınlık tanımı 

açısından hakim konum yaratır mı? Hakim konumun tam aksi olan “güçsüz durumda 

olma”nın elbette sadece siyasi hakimiyete değil, ekonomik, kültürel ve sosyal 

konuma göre belirlenmesi gerekir494. Ancak, salt ticari yaşamdaki ekonomik 

hakimiyet devlet erkini elinde bulundurma anlamına gelen siyasi hakimiyet 

oluşturmayacağı için, tanımlarda yer alan hakim konumda olmama şartına aykırılık 

olarak görülmemelidir. Eğer ülkenin ticari yaşamındaki ekonomik hakimiyet azınlığa 

siyasi yaşamda bir ağırlık sağlıyorsa bu durumda azınlığın neden bu dolaylı yolu 

kullanarak siyasi alanda olmak istediğinin araştırılması gerekir. Burada bakılması 

gereken azınlığın hukuken ve fiilen çoğunluğun sahip olduğu imkanlardan yararlanıp 

yararlanamadığı ve ayrımcılığa tabi tutulduğu için mi, bu dolaylı yöntemi seçtiğidir. 

Peki siyasi yaşamda hakimiyet ne anlama gelmektedir? Ülkenin yönetimini 

elinde tutan güç, siyaseten hakim güçtür. Aynı güç, ülkenin ekonomik kaynaklarına 

da hakim olduğu için gerek ekonomik gerekse siyasi açıdan hakim konumda olmuş 

olur. 

Buradaki sorunu, sayıca çoğunlukta olmasına rağmen baskı altındaki grupların 

konumu oluşturmaktadır. Bu gruplara “sosyolojik azınlık” da  denir495. Bunun tipik 

örneği Güney Afrika’daki ırkçı beyaz azınlık (apartayd) rejimidir. Beyazların sayıca 

siyahlardan az olmasına karşın yönetimde olmuş olmaları, kimilerine göre sayı 

                                                 
492 “Swedish Government’s policy on national minorities”, a.g.e. 
493 Ramaga, “Relativity …”, s. 115. 
494 Nowak, CCPR Commentary, s. 644. 
495 Capotorti, Study on..., s. 10, par. 49; Deschênes, a.g.e., s. 13, par. 79. 

 165



unsurunu önemsiz kılmaktadır496. Baskı altındaki çoğunluk, hakim konumdaki 

azınlığın yerini alınca, hem azınlığın hem de çoğunluğun haklarının korunması 

gerektiği görüşü de ileri sürülmüştür497. Çoğunluğun yıllar süren baskı altındaki 

kültürünün yeniden canlandırılması için ek önlemler düşünülebilir ama bu azınlığın 

azınlık haklarından faydalandırılmasının önünde bir engel değildir. 

Deschênes, raporunda, baskı altındaki çoğunluğun azınlık haklarına değil, 

özgürlüğe ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır. Deschênes’e göre, baskı altındaki 

çoğunluğun haklarını 27. maddedeki etnik, dinsel ve dilsel haklarla sınırlamak gruba 

hakaret olur498. Baskı altındaki grup özgürlüğe ulaşmak için en azından içsel, şartları 

varsa da dışsal, kendi kaderini tayin hakkına sahiptir. Bir yoruma göre, yukarıda 

anılan Ballantyne kararı ile İnsan Hakları Komitesi, baskı altındaki çoğunluğa azınlık 

haklarından faydalanma yolunu kapatmıştır499. 

Prof. Ermacora ise ırkçı beyaz azınlık rejimi sırasında iktidardan uzak tutulmuş 

olan siyah çoğunluğa, “Afrikalı azınlık” demektedir. Yazara göre, bu özel durum 

özel önlemler gerektirmektedir ve BM ırkçı beyaz azınlık rejimine karşı yürüttüğü 

mücadelede bu önlemleri almaktadır500. 

Özel bir azınlık kategorisi daha yaratmaya gerek var mıdır? Ya da hakim 

konumda olan sayısal azınlık azınlık sayılmayacak mıdır? Kanımca sorunun özünün 

azınlık tanımı ile bir ilişkisi yoktur. Tanıma göre, hakim konumda da olsa, nüfusun 

geri kalanına göre sayıca az olan grup hukuken azınlıktır. Hakim konumdaki azınlık 

hali hazırda demokratik ilkeleri çiğniyordur. 

Peki hakim konumda olmayan çoğunluk azınlık sayılabilir mi? İlkin 

çoğunluğun baskı altında olduğu düşünülerek azınlık olarak tanınıp azınlık 

haklarından faydalandırılması akla gelse de, kanımca bu iki nedenle yerinde bir 

görüş olmaz. Öncelikle azınlık haklarının konusu baskı altındakini korumak değil, 

                                                 
496 AK üyesi Bhandare, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 3, par. 8. 
497 AK üyesi Sofinsky, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.15), 19 August 1985, s. 2, 
par. 5. 
498 Deschênes, a.g.e., s. 14, par. 87. 
499 Sarah Joseph, Jenny Schultz, Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political 
Rights: Cases, Materials, and Commentary, 2. Baskı, New York, Oxford University Press, 2004, s. 
755. 
500 Ermacora, a.g.e., s. 292-293. 
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farklılığı korumaktır. İkinci olarak, nüfusun geri kalanına göre çoğunluk olmak 

azınlık tanımındaki sayı unsuru ile çelişmektedir. 

Cevaplanması gereken bir soru daha vardır: yerli halklar ülkede çoğunluk 

grubunu oluşturuyor ve fakat siyasete ilgi duymuyor, kendi gelenek ve göreneklerine 

göre kendi bölgelerinde yaşamayı, merkezi hükümete uzak durmayı tercih ediyor 

olabilirler. Bu durumda da yine merkezi yönetimdeki sayıca az ama hakim 

konumdaki grubu baskı yapan grup olarak görmek gerekecek midir? Bu durumda 

kanımca bakılması gereken şey, sayıca çoğunluk olan grubun neden ülke yönetimine 

ilgi duymadığıdır. Grup hukuken ve fiilen eşit imkanlardan yararlanıyor, hiç bir 

konuda ayrımcılığa tabi tutulmuyor ve buna rağmen mi yönetime ilgi duymuyor ve 

mevcut durumu kabul ediyor501, bunun tespit edilmesi gerekir. Eğer cevap evet ise, 

hakim konumdaki azınlık, azınlık statüsü sürse de baskı yapan grup olmaz; eğer 

cevap hayır ise, ayrımcılığa son vermek ve grubu eşit imkanlardan faydalandırarak 

grubun siyasete katılımını sağlamak gerekir. Guatemala’da yıllarca adeta yok sayılan 

Mayalar, 1985 yılında yapılan anayasa ile hukuken tanınınca, azınlık kültürü ve insan 

hakları etrafında derhal bir örgütlenme olmuş ve siyasete ilginin arttığı 

gözlenmiştir502. 

Capotorti ve Deschênes’in hakim konumdaki azınlığı azınlık tanımı dışında 

tutmak istemesinin sebebi, hakim konumda iken grubun azınlık haklarına ihtiyaç 

duymayacağı düşüncesidir503. 27. maddenin hazırlık çalışmaları sırasında İnsan 

Hakları Komisyonu’nun 1953 yılındaki dokuzuncu toplantısında, 25. maddenin 

(sonradan 27. madde olarak kabul edilen madde) amacının hakim konumdaki azınlığı 

korumak olmadığı dile getirilmiştir504. Azınlık hakları maddesi, çoğunluk iktidarını 

askıya alan bir düzenleme değildir. Olağan ve demokratik olan, azınlığın çoğunluk 

üzerinde hakimiyet kurmamasıdır. O nedenle, olağanüstü duruma koruma sağlamak 

istememektedirler. Ne var ki, sayıca az olduğu için azınlık tanımı kapsamına giren 

grubu, sırf hakim konumda olduğu için tanım dışına çıkarırsak grup yarın iktidarını 

                                                 
501 Ramaga, “Relativity ...”, s. 115. 
502 Tom Hadden, Ciarán Ó Maoláin, Appendix to Working Paper on Integrative Approaches to 
the Accommodation of Minorities, (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/CRP.9), 25.04.2001, s. 2. 
503 Capotorti, a.g.e., s. 12, par. 55, s. 96, par. 566; Deschênes, a.g.e., s. 14, par. 86; Shaw, “The 
Definition of Minorities in International Law”, s. 26. 
504 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 497. 
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kaybettiğinde en azından ulusal hukuk kapsamında azınlık haklarından faydalanmak 

için yeniden tanımlanmaya ihtiyaç hissedebilecektir. 

Son olarak eklemek gerek ki, Eide’nin verdiği tanımda Capotorti ve 

Deschênes’den farklı olarak “hakim konumda olmama” şartı yer almamıştır. Verilen 

nedenlerden ötürü “hakim konumda olmama”yı azınlık olmanın şartı olarak 

görmemek gerekir. 

 

F. Vatandaşlık Şartı 

Capotorti ve Deschênes tanımlarında görüldüğü üzere, geleneksel yaklaşım, 

azınlık sayılmak için kişinin içinde yaşadığı ülkenin vatandaşı olması gerektiğidir505. 

Kanımca bu yaklaşım, bir yandan diğer şartları yerine getiren azınlıkları azınlık 

haklarından faydalanmaları için yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçmeye 

zorlamakta, diğer yandan da, devletleri ülkesinde uzun süredir yaşayan kişileri bile 

vatandaşlığa kabul etmeyerek azınlık saymaktan çok rahatlıkla kaçınmaya davet 

etmektedir. 

Nowak’a göre, vatandaşlık şartında ısrar azınlık kelimesinin geleneksel olarak 

vatandaşlar için kullanılma alışkanlığından kaynaklanmaktadır; oysa azınlık hakları, 

Milletler Cemiyeti sisteminin aksine, II. Dünya savaşından sonra insan hakkı olarak 

kabul edilmiştir506. Alt Komisyon üyelerinden bay Bhandare de İnsan Hakları 

Evrensel Bildirisi’nin hiçbir hükmünde eşitlik ilkesinin vatandaş ve vatandaş 

olmayan ayırımına tabi olmadığını, “eşitlik ilkesi”nin evrensel olduğunu ve kişinin 

ülke içindeki hukuki konumuna bağlı olmadan herkese uygulandığını vurgulamıştır. 

Bu nedenle yapılan tanımın herhangi bir devletin vatandaşları ile sınırlı olmaması 

gerektiğini belirtir507. Genel bir ifade ile, uluslararası insan hakları sözleşmelerine 

taraf olan devletler sadece eşitlik ilkesini değil, sözleşmelerde yer alan bütün hakları, 
                                                 
505 “Vatandaşlık” şartı, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan “Ulusal Azınlıklara Mensup Kişilerle 
İlgili İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Protokol”de (1993) de yer almıştır. Bkz.: Naz 
Çavuşoğlu, “Azınlık Hakları: Avrupa Standartları ve Türkiye: Bir Karşılaştırma”, Ulusal, Ulusalüstü 
ve Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları: Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, 
Lozan Antlaşması, Ed. İbrahim Ö. Kaboğlu, İstanbul, İstanbul Barosu yay., 2002, s. 126. Bu 
Protokol yürürlüğe girememiş, yerine Çerçeve Sözleşme yapılmıştır. 
506 Nowak, CCPR Commentary, s. 645, 646; Andrýsek, a.g.e., s. 47. 
507 Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 2, par. 5. 
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siyasal haklar hariç, sadece vatandaşlarına değil, yargı yetkisi altında bulunan 

herkese tanıma yükümlülüğü altına girmişlerdir. MSHS’de sadece seyahat ve 

yerleşim özgürlüğünü düzenleyen 12. maddede, sınırdışı etmeyi düzenleyen 13. 

maddede ve katılım hakkını düzenleyen 25. maddede bu kurala istisna vardır. 25. 

madde “her vatandaş” kavramını kullanarak hakkın öznesini taraf devlet vatandaşları 

olarak belirlerken, 13. madde de vatandaş sınırdışı edilemeyeceği için doğal olarak 

“yabancı”nın sınırdışı edilmesinden bahsetmektedir. 12. maddenin dördüncü fıkrası 

ülkeye giriş hakkını sadece kişinin kendi ülkesine giriş hakkı olarak düzenlediği için 

kimseye diğer bir ülkeye giriş hakkı tanımamaktadır. Oysa Sözleşmedeki diğer 

hakların tümü herkese tanınmaktadır. Ne var ki, 12. madde üzerine verdiği Genel 

Yorum’da, İnsan Hakları Komitesi, bazı durumlarda vatandaş olmayanların da 12. 

madde altında koruma görebileceğini dile getirmiştir508. Yine, İnsan Hakları 

Komitesi, 13. madde üzerine verdiği Genel Yorum’da, yabancıların 27. madde 

kapsamında azınlık olabileceklerini belirtmiştir509. 

Deschênes raporunun tartışıldığı oturumlarda Alt Komisyon’da, “vatandaşlık 

şartı” nedeniyle vatansızların ve mültecilerin tanım dışında kaldığı dile 

getirilmiştir510. Vatansız ve mülteci statüleri gereği bu kişilerin vatandaş olmadıkları 

doğru olsa da bu, mevcut hukuki statülerinin hiç değişmeyeceği anlamına gelmez; 

şartlarını taşıdıklarında içinde yaşadıkları devletin vatandaşlığına sahip olmaları 

mümkündür. İkinci olarak ise, her ne kadar vatandaşlık statüsü içinde yaşanılan 

topluma entegrasyonu kolaylaştırsa da, vatandaş olmak kişiye doğrudan “azınlık” 

olma hakkı vermemektedir. Her halükarda diğer şartların, özellikle de “süre 

unsuru”nun varlığı gerekir. Üçüncü olarak da, vatandaşlığa geçmekle azınlık statüsü 

kaybedilmez. 

MSHS’nin 27. maddesinde “azınlığa mensup kişiler”in “azınlığın olduğu 

devlet”teki haklarından bahsetmektedir. Bu haklardan faydalanmanın iki şartı vardır: 

                                                 
508 İHK, “General Comment No: 27: Article 12: Freedom of Movement”, 67. oturum (1999), par. 20, 
(HRI/GEN/1/Rev.7), s. 177. 
509 İHK, “General Comment No: 15: The position of aliens under the Covenant”, 27. oturum (1986), 
par. 7, (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 140. Komite bu kararıyla azınlık olmada vatandaş olma şartının 
aranmadığını vurgulamıştır. Yabancının otomatik olarak azınlık olup olamayacağını ise yukarıda 
“süre şartı” başlığı altında yapılan tartışmalar kapsamında değerlendirmek gerekir. 
510 AK üyesi Dahak, bkz.: Halmström, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1985/SR.14), s. 7, par. 33. 

 169



azınlığa mensup olma ve o azınlığın ilgili devletteki varlığı. “Vatandaşlık şartı” 

maddede yer almamıştır. 

Her ne kadar Capotorti, raporunu, tanımda verdiği vatandaşlık şartını gerekli 

gördüğü şeklinde noktalamışsa da511, Eide, tanımında, vatandaşlık şartını gerekli 

görmemiştir. Eide’ye göre, vatandaş olmayanlar sırf tanım gereği azınlık haklarından 

yoksun bırakılamazlar512. Toluner ise, vatandaş olmayan azınlıkların ülke devletinin 

insafına terkedilmiş olmadıklarını, keyfi davranışlara karşı diplomatik himaye 

şemsiyesi altında bulunduklarını söylemektedir513. 

İnsan Hakları Komitesi, 27. madde üzerine verdiği Genel Yorum’da 

vatandaşlık şartının gerekli olmadığını açıkça belirtmiştir514. Üstelik Komite, başka 

bir ülkenin vatandaşı olmayan, hukuken vatansız statüsündeki kişileri de yaşadıkları 

ülkede azınlık olarak nitelemiştir515. Bu durumda, ülkesinde yaşayan azınlıklardan 

sadece vatandaşı olanları 27. madde kapsamındaki haklardan faydalandıran herhangi 

bir devlet, MSHS’ni açıkça ihlal etmiş olacaktır. Zira, MSHS’nin ikinci maddesi, 27. 

madde dahil, Sözleşme’de düzenlenen hakların ülkede yaşayan ve yargı yetkisine 

tabi herkese tanınacağını belirtmektedir.  

 

G. Tanınma Şartı 

Grubun azınlık olarak kabul edilmesi için iç hukukuka göre ya da devletlerarası 

bir anlaşma ile azınlık olarak tanınması gerekli midir? Azınlık grubu iç hukukta 

tanınmamış olsa da azınlık haklarından faydalanabilir mi? 

 

 

 

                                                 
511 Capotorti, Study on..., s. 96, par. 566. 
512 Asbjørn Eide, “Citizenship and the Minority Rights of Non-Citizens”, 
(E/CN.4/Sub.2/AC.5/1999/WP.3), 15.04.1999, par. 7. 
513 Toluner, “Lozan Azınlıklarının…”, s. 220. 
514 İHK, “General Comment No: 23”, par. 5.2. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 159. 
515 Bkz.: Tayland’ın ilk ülke raporu üzerine Komite’nin yorumları, Report of the Human Rights 
Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, a.g.e., s. 88, par. 22. 
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1. Azınlık Kimliğinin Tanınmasının Önemi ve Tanıma Şekilleri 

İç hukukta azınlıkların azınlık olarak tanınması hiç şüphe yok ki hukuk 

güvenliği açısından önemlidir. Böylelikle iç hukuk ve yönetim organları karşısında 

azınlık kimlikleriyle var olabileceklerdir516. Bununla birlikte, tanımanın önemi 

azınlığın türüne göre hukuken farklılık göstermektedir. Örneğin, dinsel özgürlükler 

insan hakları belgelerine ve de iç hukuk düzenlemelerine konu olalıberi, dinsel 

azınlık olarak tanınma, dini cemaatlere devlet yardımı yapılan ya da devlet kadrosu 

verilen ülkelerde, bu imkanlardan eşit yararlanma vb. tarzda pratik konulara çözüm 

getirmektedir. Dilsel özgürlüklere gelince; azınlık dilinin konuşulması ya da o dilde 

yayın yapılması üzerine konulabilecek bir yasağın düşünce özgürlüğü ve söz konusu 

olan siyasi propaganda ise seçme ve seçilme hakkı kapsamında nasıl 

haklılaştırılabileceği kuşku götürür. Bunun dışındaki, dilsel azınlık olmaya bağlı, 

resmi olmayan dilde kamu kurumları ile iletişime geçme, ana dilinde eğitim hakkı 

gibi haklar, azınlık olarak tanınmayı gerekli kılmaktadır. Şüphe yok ki, her türlü 

azınlık olma, hukuk önünde eşitlik, hukukun eşit korumasından yararlanma, kamu 

hizmetlerine girmede eşitlik, adil yargılanma kapsamında tercüman hakkı ve insan 

haklarından yararlanmada veya yükümlülüklerini yerine getirmede ayrımcılığa tabi 

olmama kurallarının koruması altındadır. 

Tanıma anayasal düzeyde olabileceği gibi, anayasal güce sahip bir yasayla, katı 

bir yasa hükmüyle, alelade bir yasayla, kimi idari kararlarla ya da tamamen azınlık 

grubunu temsil eden kişi ya da organların tanınması ile de olabilir517. Anayasal 

tanımaya örnek olarak 1949 tarihli Macaristan Anayasasının 68. maddesi verilebilir. 

Maddeye göre, “Macaristan’da yaşayan ulusal ve etnik azınlıklar halkın egemenlik 

gücüne katılırlar; devletin ayrılmaz parçasını temsil ederler”518. Yasa ile tanımanın 

tipik örneğini de Finlandiya Dil Yasası oluşturmaktadır519. Ülke nüfusunun yaklaşık 

                                                 
516 Johnsson, a.g.e., s. 29. 
517 Capotorti, a.g.e., s. 12, par. 59. 
518 Metin için bkz.: (Çevrimiçi) (http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/hu__indx.html), 04.04.2005.  
519 “Finnish Language Act”, No : 423/2003, yürürlüğe giriş tarihi: 01.01.2004. Bu yasa ile 01.06.1922 
tarihli ve 148/1922 nolu dil yasası yürülükten kalkmıştır. İsveçce, Finlandiya’da eski tarihli yasadan 
beri ikinci resmi dil olarak kabul edilmiştir. Bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1922/en19220148.pdf
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030423.pdf, 14.04.2005. 
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% 5,55’ini (2003 yılı itibariyle toplam 290,251 kişi520) İsveçce konuşan grup 

oluşturduğundan, bu yasa ile İsveçce, Finlandiya’da ikinci resmi dil olarak kabul 

edilmiştir. 

Yine Finlandiya, Saamileri, Romanları, Yahudileri, Tatarları ve eski-Rusları 

ulusal azınlık olarak tanımıştır. Ancak anılan bu grupların başına “en az” kelimesini 

de ekleyerek Finlandiya’daki ulusal azınlıkların en az bu gruplardan oluştuğunu, 

değişen yaşam şartları içinde yeni gelen gruplarla sayının artabileceğini de 

eklemiştir521. 

Benzer şekilde, kimi ülkelerin de Çerçeve Sözleşme’nin onayı sırasında 

ülkelerindeki ulusal azınlıkları listelediklerini gözlemlemekteyiz. Örneğin, 

Makedonya Arnavut, Türk, Bosna, Sırp, Ulah ve Roman halklarını; Slovenya, 

Macarları, İtalyanları ve Romanları; Almanya Danimarkalıları ve Sorbları ulusal 

azınlık olarak bildirmiştir. Hollanda Sözleşme’nin Frizlere; Almanya ulusal 

azınlıklara ek olarak Romanlara, Sintilere, Frizlere, Danimarka’nın Güney Jutland 

bölgesindeki Almanlara uygulanacağını bildirmiştir522. 

Azınlık, azınlık adı altında tanınabileceği gibi “kültürel topluluk”, “dilsel 

grup”, “dini cemaat” başlıkları altında da tanınabilir. Önemli olan farklı başlıklar 

altında tanınan gruplara azınlık haklarının tanınmış olup olmamasıdır. Devletlerin 

azınlık grubunu başka isimlerle nitelemesi onları azınlık haklarını korumaktan 

alıkoyamayacaktır523. Bu durumda, gerek azınlık grubunu gerekse devlet organlarını, 

(yaşamak zorunda kalacakları) hukuki bir çelişki beklemektedir: azınlık olarak 

adlandır(ıl)madan azınlık haklarının varlığı. Fransa’nın durumu ise daha da ilginçtir. 

1951 yılında çıkartılan bir yasa (Deixonne Yasası) ile beş bölgesel dilin (Bask Dili, 

Brötonca, Katalanca, Korsikaca ve Oksitan Dili) varlığı tanınmışsa da hükümetler bu 

dillerin varlığını resmi dil Fransızcaya tehdit olarak gördüğünden, uygulamada 

kullanımlarını geliştirici politikalar üretmekte çekimser davranmaktadırlar. Bu 
                                                 
520 “Finlandiya’nın Çerçeve Sözleşme’nin Uygulanmasına Dair İkinci Raporu”, s. 21; “Finland”, 
World Directory of Minorities, s. 142. 
521 “Finlandiya’nın Çerçeve Sözleşme’nin Uygulanmasına Dair İkinci Raporu”, s. 20.  
522 Bkz.: “List of declarations made with respect to treaty No. 157: Framework Convention for the 
Protection of National Minorities”, Status as of: 02/09/2006, a.g.a. 
Ulahlar, Frizler ve Sorblar hakkında bilgi için bkz.: Ingmar Karlsson, Avrupa’nın Üvey Evlatları, 
Çev.: Turhan Kayaoğlu, İstanbul, Homer Kitabevi, 2006, 22-40, 57-80. 
523 Alfredsson, “Minority Rights ... ”, s. 13. 
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dillerin kullanılması bu yüzden ifade özgürlüğü boyutu dışına çıkamamaktadır. Hatta 

1994 yılında çıkarılan Fransızca Yasası (Toubon Yasası) ile bu beş dilin de 

kullanılması oldukça sınırlandırılmıştır524. 

Bir diğer olasılık da “örtülü tanıma”dır. Bu da yukarıda anılan şekillerden 

hiçbiri ile tanımanın olmadığı ancak uygulamada azınlıkların yasal mevzuatta yer 

alan azınlık haklarından, adı azınlık hakkı olsun olmasın, yararlanıyor olması 

durumudur. Örneğin, Birleşik Krallık, Capotorti raporuna verdiği yanıtta azınlıkların 

varlığının haklardan faydalanmaları için yeterli olduğunu, resmi tanıma usulünün 

gereksizliğini vurgulamıştır525. Azınlık kimliğinin varlığının azınlık haklarından 

faydalanmada yeterli olduğu görüşü, “Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların mevcut 

olduğu bir Devlette...” diye başlayan MSHS’nin 27. maddesi ile şüphesiz uyum 

içindedir. Bu yüzden, azınlık haklarının hukuken düzenlenmiş ve farklı etnik, dinsel, 

dilsel azınlık gruplarının bunlardan yararlanıyor olması durumunda, resmi tanımanın 

gerekli olup olmadığına ilgili ülkenin sosyo-siyasal kültürü içinde karar verilmesi 

doğru olacaktır. Azınlık kimliğinin uzun yıllar reddedildiği ülkelerde hukuki 

tanınmaya, azınlık kimliğine hukuki güç katacağı için özel bir anlam yüklenmiş 

olabilir. Bununla birlikte, kimi ülkelerde ise “azınlık” kavramına yüklenen olumsuz 

anlam nedeniyle grup, “azınlık” adı altında anılmaktan rahatsız olabilir. 

Yukarıda anılan Finlandiya’da yaşayan İsveçce konuşan azınlığın konumu 

kısmen, ilgili yasaya rağmen, örtülü tanımaya da girmektedir. Şöyle ki; sayı unsuru 

açısından İsveçce dilsel azınlığı kelimenin tam anlamıyla “azınlık” konumundadır. 

Ancak, Finlandiya Dil Yasası, İsveçceyi azınlık dili olarak değil resmi dil olarak 

kabul etmiştir. Bu durum üzerine Finlandiya hükümeti de Çerçeve Sözleşme’yi 

onaylarken, Sözleşme hükümlerinin diğer beş grup yanında “de facto dilsel azınlık” 

olan İsveçce konuşan Finlilere de uygulanacağını belirtmiştir526. Finlandiya bu 

                                                 
524 1951 tarihli Yasa: “Loi dite Deixonne relative à l'enseigment des langues et dialectes locaux”, Yasa 
No: 51-46, Kabul Tarihi: 11.01.1951, Resmi Gazete yayın tarihi: 13.01.1951, s. 483, bkz.: (Çevrimiçi) 
www.legifrance.gouv.fr, 20.09.2006; 1994 tarihli Yasa: “La Loi relative à l'emploi de la langue 
française”, Yasa No: 94-665, Kabul Tarihi: 04.08.1994, Resmi Gazete No: 180, yayın tarihi: 
05.08.1994, s. 11392, bkz.: (Çevrimiçi) www.legifrance.gouv.fr, 20.09.2006. 
Anılan politikanın hukuki temeli ve değişme eğilimi aşağıda “Azınlık Kimliğinin Tanınmasına 
Olumsuz Yaklaşımlar” başlığında ele alınmıştır.  
525 Capotorti, Study on..., s. 13, par. 69. 
526 Bkz.: AK, “Finlandiya’nın Çerçeve Sözleşme’nin Uygulanmasına Dair İkinci Raporu”, s. 20-21. 
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görüşünü, MSHS kapsamında İnsan Hakları Komitesi’ne sunduğu raporlarda da 

yinelemiştir527. Bunun anlamı şudur: İsveçce konuşan Finliler hukuken değil ama 

pratikte azınlık haklarından faydalanacak olduklarından, fiilen azınlıktırlar528. Eğer 

azınlık kavramını devlet yönetimi ile olan ilişkisi çerçevesinde ele alırsak, tıpkı 

“hakim konumda olma şartı”nın varlığının gerekli görülmesinde olduğu gibi resmi 

dil statüsündeki dilleri azınlık tarafından konuşuluyor olsalar da, hukuken azınlık dili 

saymama sonucuna varmak gerekecektir. Kanımca, azınlık tanımı ve azınlık olarak 

tanınma aşamasında, devlet yönetimi ile olan ilişki gözönüne alınması gerekli bir 

ilişki değildir. Bu ilişkinin varlığı ve beraberinde taşıdığı hukuki koruma, grubun 

azınlık haklarına ihtiyacı olup olmadığı noktasında bize yardımcı olabilir. 

Capotorti, raporunda, ayrıca neyin tanıma olmayacağını da saymaktadır. 

Yazara göre, ırka, etnik kökene, dine, dile dayalı ayrımcılık yasağını düzenleyen 

anayasal hükümler etnik, dinsel ya da dilsel azınlık olarak tanıma kabul edilemez. 

Ülke nüfusu üzerine yapılan resmi istatistiklerde mensup olunan etnik, dinsel ya da 

dilsel kimliğin sorulması ve verilen cevaplara göre istatistiklerin hazırlanması da 

hukuken tanıma demek değildir529. Hukuki tanıma olmadığı şüphe götürmezse de 

resmi istatistiklerde yer alma o grubun faklı kimliğiyle bilindiği ve bu farklı kimliğin 

kabul gördüğü anlamına gelecektir. 

 

2. Azınlık Kimliğinin Tanınmasına Olumsuz Yaklaşımlar 

Uygulamada kimi ülkelerin azınlıkları azınlık kimliğiyle tanımada ciddi direnç 

gösterdikleri gözlenmektedir. Fransa bunun tipik örneğidir. Fransız Anayasa 

Konseyi, Korsika Yerel Yönetimi’nin kurucu yasası üzerine yaptığı incelemede 

“Korsika halkı” ifadesini anayasa dışı bulmuştur. Konsey’e göre, Cumhuriyetin 

bölünmezliği ilkesi halkın tekliği ilkesini içerir ve Korsika halkı denizaşırı ülke 

halklarından olmadığından Fransız halkının bir parçasıdır530. 

                                                 
527 Bkz.: İHK, “Finlandiya’nın beşinci dönemsel raporu”, par. 378, 380, 406. 
528 Kristian Myntti, “National Minorities and Minority Legislation in Finland”, Packer/Myntti, a.g.e., 
s. 79. 
529 Capotorti, Study on..., s. 13, par. 65. 
530 Bkz.: Atilla Nalbant, Üniter Devlet: Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, İstanbul, YKY, 1997, s. 
253-255. 
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1992 yılında ise Anayasa’da yapılan Maastricht Antlaşması’na uyum 

değişiklikleri ile Fransa Anayasası’nın ikinci maddesine “Cumhuriyet’in dili 

Fransızca’dır” hükmü eklenmiştir. Bunun üzerine, dönemin Kültür Bakanı Jacques 

Toubon tarafından hazırlanan Fransızca Yasası (Toubon Yasası) ile eğitimde, ticari 

reklamlarda, kamu hizmetlerinde, radyo-TV yayınlarında, gazete ve dergilerde tek 

dil olarak Fransızcanın kullanılacağı düzenlenmiştir. Yabancı okulların Fransa’daki 

şubelerinin veb sayfalarında İngilizce olarak verilen ders programları bile ticari 

reklam kabul edilerek cezalandırılmaktadır. Gerek kamu gerekse özel okullarda, 

sadece azınlık dillerinin (bölgesel diller) veya yabancı bir dilin öğretimi sırasında, o 

dilin kullanılmasına izin verilmiştir531. Çünkü Fransa’nın resmi politikasına göre, 

Fransız ulusu tektir ve Fransa’da azınlık yoktur. BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel 

Haklar Komitesi, Fransa’nın bu tutumunu azınlığın var olma hakkına aykırı 

bulmuştur. Komite’ye göre, Fransa’nın herkesin yasa önünde eşit olduğuna dair 

açıklamaları, ki Anayasa Konseyi de aynı şeyi sürekli tekrarlamaktadır, azınlığın var 

olma hakkı olmadığı ve farklı kimliklerinin hukuken korunmasına gerek olmadığı 

anlamına gelmez532. 

Bu politikası doğrultusunda, Fransa, MSHS’nin azınlık haklarını düzenleyen 

27. maddesine ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin azınlık çocuklarının haklarını 

düzenleyen 30. maddesine çekince koymuş533, Çerçeve Sözleşme’yi imzalamamış, 

                                                 
531 Toubon Yasası’nın kimi hükümleri Anayasa Konseyi tarafından ifade özgürlüğüne aykırı 
bulunmuştur. Fakat Konsey’in denetiminden geçen hükümler, Fransızca dışında bir dilin anılan 
alanlarda kullanılmasını yeterince sınırlamaktadır.  
Anayasa Konseyi kararı: Karar No: 94-345, Karar tarihi: 29.07.1994, bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94345dc.htm, 20.09.2006.  
532 Fransa’nın ikinci ülke raporu üzerine ESKHK’nin yorumu için bkz.: Report of the Committee on 
Economic Social and Cultural Rights, No: (CESCR E/2002/22 (2001), 77. Oturum, 23.11.2001, par. 
864. Fransa’nın anılan ülke raporu ve ilgili paragrafları için bkz.: (E/1990/6/Add.27), 25.10.2000, par. 
690-695. 
533 Fransa’nın MSHS’ne taraf olurken sunduğu bildiri şöyle demektedir: “Fransız Hükümeti, 27. 
maddenin, Fransız Cumhuriyeti Anayasası’nın ikinci maddesi ışığında, Fransa Cumhuriyeti’nde 
uygulanabilir olmadığını bildirir”. Bkz.: T.K./Fransa, İletişim No: 220/1987, 
(CCPR/C/37/D/220/1987), 08.11.1989, par. 6.6. ve 8.6-9. ÇHS’ne konulan çekince metni de aynı 
şekilde kaleme alınmıştır. 
Bu çekincenin iç hukuktaki dayanağını 1958 tarihli Fransız Anayasası’nın birinci ve ikinci maddeleri 
oluşturuyor. Birinci maddeye göre, “Fransa köken, ırk ve dil ayırımı olmaksızın bütün yurttaşlarına 
eşitlik sağlayan, bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir Cumhuriyettir”. İkinci maddeye göre de, 
“Cumhuriyet’in dili Fransızcadır”. Aslında kaba bir bakışla bu iki maddenin azınlık hakları ile çelişen 
bir yanını görmek zordur. Ne var ki, vaktiyle mevcut olan bölgesel, sınıfsal ve dine dayalı 
eşitsizliklere bir tepki olarak Anayasa’ya konulan “eşit yurttaşlık” ve “ulusal birlik” kavramları bugün 
de Fransız Anayasa Konseyi tarafından katı bir üniter devlet ve cumhuriyet anlayışına gerekçe olarak 
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yine Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı’nı imzalamış fakat onaylamamıştır. 

Ne var ki, bu son metnin onaylanması ciddi tartışmalara yol açmış, hatta 1996 yılında 

Fransız Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Fransa’nın Şart’ı onaylamasına karşı 

çıkmayacağını söyleyince Başbakan Alain Juppe Anayasa Konseyi’nden onay için 

görüşünü istemiş ve fakat Anayasa Konseyi, Şart’ın gruplara özel haklar tanıyan ve 

resmi dil dışındaki dillerin kamusal alanda kullanılmasını öngören maddelerinin 

Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetmiştir. Konsey’in, Anayasa’ya aykırı bulmadığı 

nokta ise bölgesel ve azınlık dillerinin eğitim, medya ve kültürel faaliyetlerdeki 

sınırlı kullanımıdır; çünkü Konsey bunu ifade özgürlüğü kapsamında görmektedir534. 

Aradan iki yıl geçtikten sonra Başbakan “eğer çoğulculuğa saygı duyduğumuzu ve 

onu geliştirmek istediğimizi göstermek istiyorsak bölgesel kültürlerin ve dillerin 

ulusal mirasımıza katkısını kabul etmemiz gerekir” diyerek yeni bir açılım getirmek 

istemiştir535. 2000 yılında Eğitim Bakanı olarak göreve başlayan Jack Lang okullarda 

herkesin ana dilini öğrenmesi için reformlara girişmiş, yayınladığı genelgelere ek 

olarak kimi bölgelerle ana dili öğretimi için merkezi hükümet adına sözleşmeler 

yapmıştır. Aradan bir yıl geçince eğitim alanında faaliyet gösteren beş sendikanın 

Danıştay’a başvurusu ile azınlık dillerinde ana dili eğitimini teşvik eden genelge ve 

sözleşmeler Toubon Yasası’na ve Anayasa’nın ikinci maddesine aykırı bulunarak 

iptal edilmiştir536. Siyasetçilerin binbir zorlukla yapmaya çalıştıkları açılımlar 

                                                                                                                                          
kullanılmaktadır. Bkz.: Alain Bockel, “Azınlık Hakları ve Üniter Devlet, Fransız Örneği”, Kopenhag 
Kriterleri Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin Ortak Paydası Mı?, Ed. İbrahim Ö. Kaboğlu, 
İstanbul, İstanbul Barosu Yay., 2001, s. 253-255; Çavuşoğlu, “Kültürel Kimlik: Azınlık sorunu mu?”, 
Kaboğlu, a.e., s. 237-238. 
534 Anayasa Konseyi karar No: 99-412, Karar tarihi: 15.06.1999, bkz.: (Çevrimiçi)  
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99412/99412dc.htm, 20.09.2006. Ayrıca bkz.: 
Bernard Poignant, “Prospects for Ratification of the Charter by France”, Avrupa Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi, Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı Sekreteryası ve Innsbruck Belediyesi 
tarafından düzenlenen “Implementation of the European Charter for Regional or Minority Languages” 
başlıklı konferansta sunulan bildiri, Innsbruck, 14-15.12.1998, s. 47; Ayrıca bkz.: Oktay Uygun, 
“Internationalization of Public Law: Turkey”, European Public Law Series, C. 83, London, Esperia 
Publications, 2006, s. 544-545. 
Oysa Şart, azınlıklar konusuna Fransa’nın yaklaşımını yansıtmaktadır: Grubu azınlık olarak 
tanımadan dilinin ve kültürünün kullanılmasına olanak sağlama. Ya da belki doğru ifadesi ile, “olanak 
sağlamaya çalışma”, “dilin kullanılmasını ve öğretimini teşvik etme” vb. 
535 Poignant, a.e.; Jean-Marie Woehrling, “The Pivotal Role of Regional and Local Authorities in 
Relation to the Charter”, Hollanda İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığı ve Avrupa Konseyi 
tarafından düzenlenen “From Theory to Practice – The European Charter for Regional or Minority 
Languages” başlıklı konferansta sunulan bildiri, Noordwijkerhout, 30.11-01.12. 2001, s. 47. 45-56. 
536 Süreç hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Henri Jeanjean, “Language diversity in Europe: can 
the EU prevent the genocide of the French linguistic minorities?”, The National Europe Centre 
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ülkenin tekliğini (tek halk, tek kültür, tek dil) savunulacak en üstün değer olarak 

gören yargıya takılmıştır. Bugün de 1994 tarihli Toubon Yasası, Anayasa’nın ilgili 

maddeleri ile Anayasa Konseyi ve Danıştay’ın içtihadları Fransa’nın azınlıklar 

konusunda yürüttüğü politikaya dayanak oluşturmaktadır. 

Kimi ülkeler ise etnik azınlığa sahip olduklarını kabulden kaçınmak için ya 

ülke içindeki etnik ve dilsel grupları dini azınlık olarak tanıma yoluna gitmekte, ya 

da ülkelerinde azınlık bulunduğunu kategorik olarak reddetmektedirler. Örneğin, 

Yunanistan’ın resmi politikasına göre, “Yunanistan’da Trakya Bölgesi’nde yaşayan 

Müslümanlar dışında azınlık yoktur”. İnsan Hakları Komitesi, etnik kimlikleri yok 

sayan bu politikaya geçerlilik tanımamıştır537.  

Türkiye’nin resmi politikasına göre de, Türkiye’de azınlık haklarından 

faydalanacak olan sadece ve sadece Lozan Antlaşması ile 18 Ekim 1925 tarihli Türk-

Bulgar Dostluk Antlaşması’nda düzenlenen azınlıklardır538. Bunlar dışında 

                                                                                                                                          
(Avustralya) Paper No: 102, [2003], s. 5-8, (Çevrimiçi) 
http://www.anu.edu.au/NEC/Jeanjean_paper.pdf, 20.09.2006. 
537 Yunanistan’ın ilk ülke raporu üzerine Komite’nin yorumu için bkz.: Report of the Human Rights 
Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, a.g.e., s. 64, par. 20. 
Yunanistan MSHS’ni çekincesiz onaylamış, Çerçeve Sözleşme’yi imzalamış fakat onaylamamıştır. 
538 Türk-Bulgar Dostluk Antlaşması kapsamında tanınan azınlık, ana dili Bulgarca olan Hristiyan 
Bulgar Türk vatandaşlarıdır. Bkz.: Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, s. 141-142, dp. 68. 
Doktrinde Tarhanlı resmi ağızların azınlığı “statüleri, ikili ya da çok taraflı uluslararası belgelere tabi 
olan insan toplulukları” olarak tanımladığını yazmaktadır. Tarhanlı’ya göre, tanım kapsamında 
düşünülebilecek topluluklar anılan ikili antlaşma ile tanınan topluluklardır. Oran, bu iki antlaşmanın 
da arkasında yatan mantığın Müslüman olmayan azınlığa koruma sağlamak olduğunu söylemektedir. 
Örnek olsun, Türk-Bulgar Dostluk Antlaşması kapsamında tanınan azınlığın ana dilinin Bulgarca 
olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen, yine de azınlık sayılmak için Hristiyan olmaları şart 
koşulmuştur. Sırasıyla bkz.: Turgut Tarhanlı, “Kendi Kaderini Tayin Hakkı ya da ‘Öteki’nin İradesi”, 
Sönmezoğlu, a.g.e., s. 727; Oran, Türkiye’de Azınlıklar..., s. 37, dp. 20. Ayrıca bkz.: Emre Öktem, 
“Türkiye’de Gayri Müslim Cemaatlerin Durumu”, Konrad Adenauer Vakfı tarafından düzenlenen 
“Türkiye ve Avrupa’da Din, Devlet ve Toplum Dinler Arası Barışçı bir Ortak Yaşam için Olanaklar 
ve Engeller” başlıklı seminerde sunulan bildiri, Bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.konrad.org.tr/index.php?id=637, 15.08.2006.  
Anılan resmi tanım 2820 sayılı SPY m. 81 ve AYM içtihatları ile de uyumludur. SPY’nın “Azınlık 
Yaratılmasının Önlenmesi” başlıklı 81. maddesinin (a) ve (b) bentleri siyasi partiler için şu kuralları 
koymaktadır: “a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk 
veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. b) Türk dilinden veya 
kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti 
ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda 
faaliyette bulunamazlar”. 
AYM’ne göre, anılan iki antlaşma ile tanınanlar dışındaki grupları “azınlık” kavramıyla nitelemek 
“azınlık yaratmak”tır. “Azınlık yaratmak” da SPY m. 81/(b) gereğince, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne aykırıdır. Bkz.: AYM, “Türkiye Birleşik Komünist Partisi Kararı”, E. 1990/1 
(Siyasi Parti Kapatma), K. 1991/1, Karar Tarihi: 16.07.1991. Mahkeme diğer birçok siyasi parti 
kapatma davalarında bu görüşünü aynen uygulamıştır. 
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Türkiye’de azınlık yoktur. Türkiye’nin MSHS’nin onaylanması aşamasında 27. 

maddeye koyduğu çekince, 27. maddedeki hakların Türkiye tarafından sadece Lozan 

Antlaşması ile tanınmış olan azınlıklara (Müslüman olmayan azınlıklar) 

sağlanacağını, başkaca bir grubun bu haklardan faydalandırılmayacağını 

söylemektedir539. 

Bulgaristan da Türkiye ve Yunanistan gibi, sadece, başta Trianon Barış 

Antlaşması olmak üzere uluslararası antlaşmalarla tanınan azınlıkları azınlık olarak 

kabul etmek istemekte, örneğin, ülkedeki Makedonların Bulgaristan ulusunun parçası 

olduğunu, azınlık olmadıklarını ileri sürmektedir540. Burada ilginç olan Türkiye ve 

Yunanistan’ın dinsel azınlıklarına ana dilinde eğitim hakkı tanımış olmalarıdır! Oysa 
                                                                                                                                          
“Azınlık”ın yaratılabilir olup olmadığı ya da Türkiye’de anılan iki antlaşma kapsamında, diğer 
ülkelerde de ilgili mevzuat kapsamındaki varlığının neden bu ülkeleri bölüp parçalamadığı tartışmaları 
bir yana, burada sorulması gereken AYM’nin bu görüşünün Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin başka 
bir uluslararası antlaşma ile azınlık tanıma yetkisini ortadan kaldırıp kaldırmadığıdır. Eğer resmi 
tanım sadece anılan iki antlaşma kapsamındaki grupları içeriyorsa AYM’nin görüşü ile resmi görüş 
uyumludur. Yok eğer resmi tanım başkaca ikili ya da çok taraflı antlaşmalarla diğer grupların da 
azınlık olarak tanımlanabileceğini ifade ediyorsa AYM’nin görüşüne göre, hükümet böyle bir 
antlaşmaya taraf olduğunda ülkede azınlık yaratarak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne aykırı davranmış olacaktır. Bir başka ifade ile, iktidardaki siyasi parti nasıl bir politika 
izleyecektir ki SPY’nın ilgili hükmüne ve AYM içtihadına aykırı düşmeden bir antlaşmaya taraf 
olarak bir grubu azınlık olarak tanıyabilsin. 
539 Türkiye’nin çekincesi şöyledir: “Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşme’nin 27. maddesini, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Andlaşması ve Ek’lerinin ilgili 
hükümlerine ve usullerine göre uygulama hakkını saklı tutar”. Bkz.: R.G. No: 25175, 21.07.2003. 
Benzer çekince 1989 tarihli BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin onay aşamasında bu sözleşmenin 
çocuğun kültürel haklarını düzenleyen hükümleri için de konulmuştur. Bu çekincenin metni de 
şöyledir: “Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 17, 29 ve 30. 
maddeleri hükümlerini, TC. Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması hükümlerine ve 
ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı tutmaktadır”. Bkz.: R.G. No: 22184, 27.01.1995. 
Bu iki çekince ve bunlara yapılan itirazlara dair ayrıntılı bilgi için bkz.: Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan 
Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 367-371, 523-525. Ayrıca bkz.: Tekin Akıllıoğlu, 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Ankara, AÜSBFİHM Yay., No: 13, 1995, s. 22-23. Doktrinde 
Serozan, Türkiye’nin, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne koyduğu çekincelerle azınlık çocukları açısından 
eşitlik ilkesine aykırı bir durum yarattığına işaret etmektedir. Bkz.: Rona Serozan, Çocuk Hukuku, 2. 
Baskı, İstanbul, Vedat kitapçılık, 2005, s. 63. 
Lozan’a ek olarak Türkiye’nin azınlık hukukunu oluşturan bir diğer antlaşma 18 Ekim 1925 tarihli 
Türk-Bulgar Dostluk Antlaşması’dır. Bkz.: yuk. Birinci bölümde “Galip Devletlerle İmzalanan 
Antlaşmalara Ek Olarak Milletler Cemiyeti Döneminin Diğer Azınlık Belgeleri” başlığı. 
540 Bkz.: Naz Çavuşoğlu, “Kültürel Kimlik: ‘Azınlık sorunu’ mu?”, a.g.e., s. 241. Ancak, Bulgaristan 
MSHS’ne, 27. maddeye herhangi bir çekince koymadan taraf olmuştur. Yine Çerçeve Sözleşme’ye 
taraf olurken yaptığı beyanda da ülkesinde yaşayan azınlıkları belli bir kategori ile sınırlamamıştır. 
Ülkede yapılan 1956 tarihli nüfus sayımında kayda değer oranda kişinin kendini Makedon olarak 
tanımlamış olmasına rağmen, hükümet İnsan Hakları Komitesi’ne sunduğu raporda, bu nüfus 
sayımının İkinci Dünya Savaşı sonrası siyasi şartların baskısı altında yapıldığını, yeni bir nüfus sayımı 
yapılsa bunların artık kendilerini Makedon değil, (Bulgar ulusunun parçası) Bulgar olarak 
tanımlayacaklarını dile getirmiştir. Bkz.: Bulgaristan’ın İnsan Hakları Komitesi’ne sunduğu ilk rapor 
No: (CCPR/A/34/40 (1979), par. 146. Ayrıca bkz.: İHK, “Summary Record of the 1249th meeting: 
Bulgaria”, (CCPR/C/SR.1249), 30.07.1993, par. 12. 
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çok açıktır ki azınlığın çoğunluktan farklı bir ana dili varsa grup en başta dilsel 

azınlıktır. Yine bu her iki ülkedeki gruplar, içinde yaşadıkları ülkedeki 

çoğunluğunkinden farklı etnik kökenden gelmeleri ve farklı kültüre sahip olmaları 

nedeniyle birer etnik azınlıktırlar. Bulgaristan, Yunanistan’dan farklı olarak 

ülkesindeki Türk kökenlileri, en azından söylem düzeyinde, etnik azınlık olarak da 

niteleyebilmiştir541. 

Kimi ülkeler sahip olduğu azınlıkları tanımamanın gerekçesi olarak “eşitlik” 

ilkesine gönderme yapmaktadır. Buna göre, farklı gruplar eşit muamele görüyor, 

ayrımcılığa tabi tutulmuyorsa, bu grupları azınlık olarak tanımaya da gerek yoktur. 

Bu ülkelerde azınlıkların yaşadıkları sorunlar, salt sosyo-ekonomik sorunlar olarak 

görülmektedir542. Azınlıklar açısından hukuk önünde eşitlik, hukukun eşit 

korumasından yararlanma ve ayrımcılık yasağı çok önemli olmakla birlikte, azınlık 

hakları bunlardan ibaret değildir. Örneğin; “ayrımcılık yasağı”, “eğitim hakkı”nı 

kullanmada kuşkusuz önemlidir ama, “siyasal katılım için kontenjan hakkı” tanımaz. 

Bu nedenle, eşitlik ilkesinin ve ayrımcılık yasağının hukuken düzenlenmesi ile 

azınlıklar konusu tüketilmiş olmaz. 

 

3. İnsan Hakları Komitesi’nin İçtihadı ve Değerlendirme 

İnsan Hakları Komitesi, MSHS’nin 27. maddesini uyguladığı kararlarında ve 

madde üzerine kaleme aldığı Genel Yorum’da soruna 27. maddeye taraf ülkeler 

açısından çözüm getirmiştir. Komite’ye göre, 27. madde kapsamında azınlığın 

varlığı, ilgili devletin tanıma kararına bağlı değildir; nesnel ölçütlere göre belirlenir. 

İlgili devlet iç hukukuna göre kişi azınlık kabul edilmese bile, Komite bu 

düzenlemeyi denetleyebilmektedir543. Bu durumda, ülkesinde yaşayan azınlıkların 

varlığını ve 27. madde kapsamındaki haklarını inkar eden devletlerin önünde tek 

                                                 
541 Bkz.: İHK, “Summary Record of the 1248th meeting: Bulgaria”, (CCPR/C/SR.1248), 30.05.1994, 
par. 4. 
542 Bkz.: İHK, “Summary Record of the 1241st meeting: Hungary”, (CCPR/C/SR.1241), 20.07.1993, 
par. 5. 
543 Lovelace/Kanada, İletişim No. R. 6/24, UN Doc. Supp No. 40 (A/36/40) at 166 (1981), 
30.07.1981, par. 17; İHK, “General Comment No: 23 on Article 27: Rights of Minorities”, par. 5.2. 
Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 159. 
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seçenek olarak 27. maddeye hiç taraf olmamak kalmaktadır. Fransa işte bu yolu takip 

etmiştir ve İnsan Hakları Komitesi de Fransa’nın çekincesine geçerlilik tanımıştır544. 

Eğer Sözleşme’ye taraf devlet, 27. maddeye de çekince koymadan tarafsa, bu 

durumda Komite, ilgili devletin “ülkemde azınlık yok” veya “azınlıkların topluma 

entegre olduğu için farklı kimlikleriyle tanınmasına gerek olmadığı” şeklindeki 

yorum ve beyanlarına geçerlilik tanımadan, 27. maddeki hakların uygulanması için 

ne tür önlemler alındığının rapor edilmesini istemektedir545. 

Devletler elbette iç hukukta azınlığı tanıma yoluna giderken kendi ölçütlerini 

kullanabileceklerdir. Ancak bu yerel ölçütler, iç hukukun ötesinde bir anlam 

taşımayacaktır546. Azınlığın varlığının nesnel ölçütlere göre belirlenip belirlenmediği 

İnsan Hakları Komitesi’nin denetiminde olacaktır. Nesnel ölçütler üzerinde bir 

anlaşmaya varılamamış olmakla birlikte, her halükarda azınlığın tespiti öznel 

ölçütlere göre yapılamayacaktır547. Yine MSHS’nin 2. maddesi gereği taraf devletler 

Sözleşme’de tanınan haklara geçerlilik kazandırmak için yasal mevzuat değişikliği 

dahil her türlü önlemi alma yükümlülüğü altındadırlar. Bu kapsamda Komite, azınlık 

hakları maddesine işlerlik kazandırmada yardımcı olması için kimi ülkelere sahip 

oldukları azınlıkları tanıma tavsiyesinde bulunmaktadır548. Bununla birlikte, eğer 

uygulamada devletler iç hukuklarına göre tanınmış ve tanınmamış azınlıklar 

ayırımına giderlerse, Komite, bu ayırımın önemsizliğini vurguluyarak ayrımcılığa 

                                                 
544 Bununla birlikte Komite, Fransa’da azınlık olmadığına inanmadığını, herkese eşitlik ilkesi 
temelinde haklarının tanınmış ve yine herkesin yasa önünde eşit olmasının azınlık haklarının 
sağlandığı anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir. Bkz.: Report of the Human Rights Committee, No: 
40 (A/52/40), C. 1, a.g.e., s. 65, par. 411. 
Türkiye de, yukarıda anılan çekincesinde, Fransa’yı takip etmiştir. Ancak Türkiye’nin çekincesi, 
Fransa’nınkinden farklıdır. Fransa çekincesiyle “ülkemde hiç azınlık yok” derken, Türkiye “ülkemde 
azınlık var; ama 27. maddedeki haklardan sadece Müslüman olmayan dinsel azınlık olarak 
gördüklerimi faydalandıracağım” demektedir. Komite, Türkiye’nin çekincesini yorumla imkanını 
henüz bulamamıştır. 
545 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/59/40), C. 1, a.g.e., s. 79, par. 76 (24); 
Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/56/40), C. 1, a.g.e., s. 58, par. 78 (20). 
546 Ramaga, “The Bases ...”, s. 412. 
547 Capotorti, Study on..., s. 35, par. 204. 
548 Senegal’in dördüncü dönemsel raporu üzerine Komite’nin yorumu, bkz.: Report of the Human 
Rights Committee, No: 40 (A/53/40), C. 1, General Assembly Official Records, 53. Oturum, New 
York, United Nations, 1998, s. 15, par. 66. 
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tabi olmadan herkese 27. maddeden kaynaklanan hakların tanınması zorunluluğuna 

işaret etmektedir549. 

İnsan Hakları Komitesi, 27. madde üzerine verdiği Genel Yorumuyla, ta 

Milletler Cemiyeti döneminde ifadesini bulan ilkeyi yeniden hatırlatmaktadır. 

UDAD, Yunanistan ile Bulgaristan arasında 27 Kasım 1919 tarihinde karşılıklı göçü 

düzenleyen Sözleşme’yi yorumladığı danışma görüşünde, topluluğun varlığının 

hukuka göre değil, fiili duruma göre belirleneceğine hükmetmişti. Divan’a göre, 

“uluslararası hukuk açısından devletin iç hukukuna göre azınlığı tanıyıp tanımaması 

belirleyici değildir”550. 

Bugün birçok ülke, hukuki tutarlılık ve uluslararası yükümlülükler gereği sahip 

olduğu azınlıkları hukuken tanıma ve farklı kimliklerinin korunması için azınlık 

haklarından yararlandırma yoluna gitmiştir. Bu ülkelerde azınlıklar, ülkenin siyasi-

hukuki kültürüne göre, ya azınlık haklarını düzenleyen uluslararası ya da ikili 

sözleşmeye taraf olmadan önce ya da hemen sonra hukuken tanınmıştır. Hatta kimi 

ülkeler, örneğin Finlandiya, Çerçeve Sözleşme kapsamında sunduğu birinci 

raporunda, ülkede bulunan azınlık gruplarını listelememiş olmasını, İnsan Hakları 

Komitesi’nin Genel Yorumu’ndaki, buna karar vermenin devletin tekelinde 

olmadığı, ülkedeki fiili duruma göre karar verilmesi gerektiği görüşüne 

dayandırmıştır551. 

Resmi olarak tanınmaya gerek olmamakla birlikte MSHS’nin 27. maddesine 

göre haklardan faydalanmak için azınlığın o ülkedeki “varlığı” gereklidir. Doktrinde 

“varlık şartı”nın yeni azınlık oluşumuna engel olmak üzere konulduğu konusunda 

fikir birliği vardır552. Böylelikle, “yeni azınlık” denen göçmenlerin ve göçmen 

işçilerin derhal azınlık sayılmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Yukarıda 

                                                 
549 Bkz. Arnavutluk’un ilk ülke raporu üzerine Komite’nin yorumu, Report of the Human Rights 
Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, a.g.e., s. 29, par. 22. 
550 UDAD, “Interpretation of the Convention Between Greece and Bulgaria Respecting Reciprocal 
Emigration signed at Neuilly-sur-Seine on November 27th, 1919 (Question of the Communities)”, 18. 
Olağan Oturum, Danışma Görüşü, 31.07.1930, Bkz.: PCIJ, Series B, Advisory Opinions, Vol. 2, No. 
17, Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde sayfa numaraları sıralı değil, karar ekler dahil 
46 sayfa], s. 22. 
551 Bkz.: “Finlandiya’nın Çerçeve Sözleşme’nin Uygulanmasına Dair İkinci Raporu”, s. 19. 
552 Nowak, CCPR Commentary, s. 646; Shaw, “The Definition of Minorities in International Law”, 
s. 27. 
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açıklandığı üzere süre şartını yerine getirdiklerinde bu grupların da azınlık 

sayılmamaları için bir neden yoktur. 

MSHS’nin 27. maddesi ve İnsan Hakları Komitesi’nin bunu netleştiren 

görüşleri karşısında tanımanın hiç mi önemi yoktur, diye sormak gerekir. Kanımca, 

yukarıda anıldığı üzere, ülkenin sosyal ve siyasal yapısına göre tanımanın koruyucu 

mu, yoksa aşağılayıcı mı olacağına karar verdikten sonra bir konunun daha göz 

önünde bulundurulması gerekir. Özel Raportör Capotorti, çalışmasının sonunda, 

azınlığın açık ya da örtülü şekilde tanınmadığı ülkelerde genellikle asimilasyon 

politikasının uygulanmakta olduğu tespitini yapmaktadır553. Oysa bugün artık azınlık 

kimliğinin korunmasını ve geliştirilmesini emreden uluslararası insan hakları 

belgeleri karşısında (MSHS m. 27, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi m. 29 ve 30, 

Göçmen İşçilerin Hakları Sözleşmesi m. 31, BM Azınlık Hakları Bildirisi m. 1, 

Çerçeve Sözleşme m. 5/1, Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşme No: 169 başlangıç 

par. 4) zorunlu asimilasyon hukuk dışı kabul edilmektedir554. 

Azınlıkların varlığına en ciddi şekilde karşı çıkan ülkelerde bile, farklı dine, 

dile, etnik kökene sahip grupların ülkedeki varlığı reddedilmemekte ancak, ülkedeki 

hakim ulusal kültürün dışında, ek bir kültür olarak varlıklarına karşı çıkılmaktadır. 

Şimdiye kadar İnsan Hakları Komitesi’ne yapılan bireysel başvurularda ve sunulan 

ülke raporlarında farklı etnik, dinsel veya dilsel özelliklere sahip grupların o ülkedeki 

varlığı tartışma konusu olmamamıştır. 

Son olarak eklemek gerek ki tanımların hiçbirinde tanınma şartı yer almamıştır. 

 

H. Vatana Bağlılık Şartı 

Azınlıkların azınlık haklarından faydalanabilmesi için içinde yaşadıkları ülkeye 

bağlılık göstermelerine gerek olup olmadığı tartışması BM dönemine Milletler 

Cemiyeti döneminden miras kalmıştır. Milletler Cemiyeti Genel Kurulu konuya dair 

                                                 
553 Capotorti, Study on..., s. 98, 578. 
554 Bkz.: Eide, “Commentary …”, par. 21, 23, 27; Ermacora, a.g.e., s. 310. Asimilasyon, “iki 
toplumdan birinin, diğeri trafından, kendi özgün kültürel kimliğinden koparılması, güçlü olan tarafın 
kültürü içinde eritilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Bkz.: Oktay Uygun, “İki Toplumlu Siyasal 
Sistemler”, İÜHFM, C. LIV, Y. 1994, s. 160. 
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1922 yılında aldığı ilk kararda yaşadıkları ükeye bağlılığın azınlıkların görevi 

olduğunu; ikinci kararda da Cemiyet Sekretaryası’nın tek görevinin azınlık 

anlaşmalarının uygulanmasına dair Konsey’e bilgi vermek değil, aynı zamanda 

azınlıkların içinde yaşadıkları ülkeye karşı görevlerini nasıl yerine getirdikleri 

konusunda Konsey’i bilgilendirmek olduğunu belirtmiştir555. İşte bu iki karardan 

beri, “vatana bağlılık” şartının azınlıkların azınlık haklarından faydalanmaları için 

gerekli olup olmadığı, hukuki bir şart olup olamayacağı ve hukuken gözetilip 

gözetilemeyeceği tartışılmaktadır. 

BM Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu Ocak 

1950 tarihli üçüncü toplantısında İnsan Hakları Komisyonu’na sunulmak üzere 

yaptığı azınlık tanımının üçüncü paragrafında, azınlıkların vatandaşı oldukları 

devlete bağlılık göstermek zorunda olduklarını belirtir556. Böylelikle, “vatana 

bağlılık” şartı BM dönemine de taşınmış olur. Alt Komisyon, sonraki dördüncü ve 

beşinci toplantılarında da aynı şart üzerinde ısrar etmiştir557. BM’in 1974 yılında 

düzenlediği çalıştayda da aynı konu gündeme gelmiş, hakların kötüye 

kullanılmaması kuralının devletine bağlılığını göstermesi gereken azınlığa mensup 

kişilere de uygulanması gerektiği belirtilmiştir558. 

Ne var ki, 27. maddeye açıklık getirmek için hazırlanan çalışmalarda ve de 

gerek Capotorti ve Deschênes tanımlarında, gerekse İnsan Hakları Komitesi’nin 

Genel Yorum’unda, “vatana bağlılık” şartı yer almamıştır. 

Azınlıkların yaşadıkları ülkeye bağlılıklarından hep şüphe edildiği için, ilk 

bakışta bütünlüğü sağlayıcı olması açısından önemli görülse de, vatana bağlılığın 

azınlık olarak kabul edilme ve azınlık haklarının tanınması şartı olarak düzenlenmesi 

kaygan bir zemin yaratmaktadır559. Aslında, kanımca, bu şartın varlığını gerekli 

görenler, hukuki bir kavramdan ziyade, içeriği ahlak kuralları ile doldurulacak bir 

kavrama gönderme yapmaktadır. Ne var ki, burada da karşımıza farklı kültürlerin bir 

                                                 
555 Bu kararlardan alıntılar için bkz.: Azcarate, a.g.e., s. 88-89. 
556 Andrýsek, a.g.e., s. 29. 
557 Bkz.: Capotorti, a.g.e., s. 5-6. 
558 Bkz.: The Ohrid Seminar on Minorities, s. 31. 
559 Andrýsek, a.g.e., s. 50. 
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arada yaşadığı toplumlarda toplumun bütününe biçilecek bir ahlak kavramının var 

olup olamayacağı sorunu çıkmaktadır. 

Sorunun hukuki boyutuna dönersek; vatana ihanet, ülkenin bölünmez 

bütünlüğüne aykırı faaliyette bulunma vb. gibi kavramlar ceza hukukuna uzak 

kavramlar değildir. Bir çok ülkenin ceza yasasında zaten suç olarak düzenlenmiştir. 

Ancak, bu suçların failleri azınlık grubundan olmayabilir. Olmak zorunda da 

değildir. Bu tarz suçların azınlık ya da çoğunluğa mensup olmakla doğrudan bir 

ilişkisi yoktur. O nedenle, azınlıklara, çoğunluktan farklı olarak, haklardan 

faydalanmaları için “vatana bağlılık şartı” getirildiğinde şöyle bir durum ortaya 

çıkmaktadır. Çoğunluğa mensup herkes vatana bağlılık duymasa da insan 

haklarından faydalanabilecek; ama azınlıklar, insan haklarının bir parçasını oluşturan 

azınlık haklarından faydalanmak, hatta azınlık haklarının öznesi olabilmek için 

vatana bağlılıklarını ispat etmek zorunda kalacaklardır. Çok açıktır ki, bu tarz bir 

düzenleme azınlıktan ek yükümlülük istemek anlamına gelir. Bağlılık çift yönlü bir 

yoldur. Eğer vatana bağlılık bir vatandaşlık yükümlülüğü olarak düşünülüyorsa, 

anayasalar bu yükümlülüklerden önce ve çok daha fazla sayıda temel hak ve 

özgürlük maddeleri ile doludur. Bu durumda öncelikle temel hak ve özgürlükler 

listesine azınlıkların azınlık haklarının eklenmesi, sonra da bu haklara bağlılık 

gösterilmesi gerekmez mi? 

Bir yandan azınlıklar için “vatana bağlılık” şartının hukuki düzenleme konusu 

olup olamayacağı tartışmaları sürerken, komşular arası iyi ilişkilerin sınır 

bölgelerinde yaşayan azınlıkların refahını artırdığı ve bunun bir sonucu olarak da 

azınlıkların vatana bağlılıklarının da arttığı gözlenmektedir560. Almanya’nın 

kuzeyinde, Kiel ve Flensburg kentlerini içine alan ve Schleswig Holstein diye 

adlandırılan bölgede yaşayan Danimarkalıların durumu buna iyi bir örnektir. 

Danimarka ve Almanya hükümetleri ortak bir anlaşma ile bu bölgede yer alan 

                                                 
560 Gwyneth E. Edwards, “Causes of inter-ethnic conflict and their resolution within the context of 
European integration”, Minorities in Politics: Cultural and Language Rights, Ed. Jana Plichtová, 
International Symposium on National Minorities in Central Europe, Bratislava, 13-16 Kasım 1991, 
Bratislava, European Cultural Foundation, 1992, s. 137. 
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Flensburg kentinde Avrupa’nın en kapsamlı ve donanımlı azınlık araştırmaları 

merkezini kurmuşlardır561.  

Bugüne kadar azınlık olarak tanınmak ve/veya azınlık haklarından 

faydalandırılmak için “vatana bağlılık”ın bir ölçüt olarak kullanıldığı bir hukuki 

vak’aya rastlanmamıştır. 

 

III. Azınlık Kavramına Yakın Kavramlar 

Bu başlık altında “azınlık” kavramına benzer, hatta kimi zaman birbiri yerine 

ya da birlikte kullanılan (“yerli azınlık”, “azınlık halk” gibi) üç ek hukuki kavram 

incelenecektir. Bunlar sırasıyla, “yerli halklar”, “kabile halklar” ve “halk” 

kavramlarıdır. 

 

A. Yerli Halklar 

“Yerli halk” kavramı ile “azınlık” kavramı arasındaki benzerliğin sebebi bir 

çok ülkede “yerli halk”ların azınlık olarak tanınmasıdır. Yerli halklar genellikle “özel 

azınlık” kategorisinde değerlendirilmektedir. Daha Azınlık Hakları Bildirisi’nin 

hazırlık sürecinde, Norveç dışişleri bakanı BM’e mektup göndererek yerli halkların 

da, kendilerine özgü ihtiyaç ve haklarıyla birlikte Bildiri kapsamına alınması 

gereğine işaret etmiştir. Bakan, aynı mektupta, bunun için yerli halkların mutlaka 

azınlık kabul edilmesinin de gerekli olmadığını belirtmiştir562. Aşağıda ele alınacağı 

üzere, bu değerlendirme kısmen doğrudur. İki kavramı birbirinden ayrılmasını 

gerektiren etken ise, uluslararası hukukta her iki gruba tanınan hakların bir yere 

kadar benzerlik göstermesine rağmen, bir noktadan sonra ayrılmasıdır. Bu neden, iki 

kavram arasındaki sınırın çizilmesini gerekmektedir. 

“Yerli” kelimesi sözlük anlamıyla bir yere daha sonra yerleşenlerden farklı 

olarak eskiden beri oraya ait olan, orada yaşayan anlamına gelmektedir563. Türkçede 

                                                 
561 “Avrupa Azınlık Sorunları Araştırma Merkezi”: “European Center for Minority Issues” (ECMI), 
(Çevrimiçi) www.ecmi.de, 20.04.2005. 
562 Bkz.: Deschênes, a.g.e., s. 6, par. 29. 
563 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “indigenous” maddesi, s. 660. 
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“buranın yerlisi misiniz?” tarzındaki soru, o bölgede yaşayıp yaşamama durumunu 

değil, o bölge ile uzun süreye bağlı ilişkiyi sorgular. 

Bir çok durumda “yerli” kelimesi yerine kullanılan bir de “aborijin” kavramı 

vardır564. “Aborijin” kavramı Avusturalya kökenlidir ve bu ülkedeki yerli halkları 

nitelemek için kullanılır. “Aborijin”, kelime anlamıyla “başlangıçtan beri” 

demektir565. 

Hukuk alanına gelirsek; tıpkı “azınlık” kavramı gibi “yerli halk” kavramı 

üzerinde de anlaşmaya varılmış bir tanımdan yoksunuz. Ne var ki, “azınlık” 

kavramına göre, görece daha kolay bir kavramla karşı karşıyayız. Kolay olmasının 

sebebi, yerli halkların homojen bir yapı sergiliyor olması değildir. Dünyada Kuzey 

Kutbu’ndan Amazonlara, oradan da Avustralya’ya kadar 70’den fazla ülkede 370 

milyon civarında insanı kapsayan yaklaşık 5,000 yerli halk bulunduğu tespit 

edilmektedir566. Azınlık kavramına göre görece şanslı olmamızın sebebi, yerli 

halklara özgülenmiş uluslararası bir sözleşmenin varlığıdır.  

 

1. 169 Nolu Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi’nin  

     Tanımı 

“Yerli halklar” kavramını kullanan, kullanmakla kalmayıp tamamen yerli 

halklar konusuna eğilen ilk uluslararası belge olan, Uluslararası Çalışma Örgütü 

tarafından üretilen 1989 tarihli ve 169 Nolu Bağımsız Ülkelerdeki Yerli ve Kabile 

                                                 
564 Broms, a.g.e., s. 298. 
565 Working Group on Indigenous Populations (WGIP), “Standard-Setting Activities: Evolution of 
Standards Concerning the Rights of Indigenous People: The Concept of "Indigenous Peoples", 
Information received from indigenous peoples' organizations”, Fourteenth session 29 July-2 August 
1996 Item 4 of the provisional agenda, (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2/Add.1), 10 June 1996,  par. 
7. 
566 “United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues”, (Çevrimiçi) 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/aboutPFII/history_home1.htm, 20.11.2005.  
Anılan rakamlara göre, yerli halklar dünya nüfusunun % 5 kadarını oluştururken BM bütçesinden yerli 
halklara dair çalışmalara ayrılan pay yaklaşık %o 1 kadardır. Bkz.: Erica Irene Daes, “A United 
Nations Permanent Forum for the World’s Indigenous Peoples – A Global Imperative”, Alfredsson 
v.d., International Human Rights Monitoring Mechanisms, s. 377. 
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Halklarına Dair Sözleşme’nin567 (kısaca, “UÇÖ 169”) birinci maddesi, kısmen de 

olsa yerli halk tanımına dair unsurlar içermektedir. 

Birinci madde, “bu Sözleşme şunlara uygulanır” diye başlar ve (b) bendinde 

Sözleşmenin uygulama alanında olan gruplardan yerli halk grubunu şöyle tanımlar: 

“İstila veya sömürgeleştirme veya mevcut devlet sınırlarının belirlendiği 

sırada, belli bir ülkede veya bu ülkenin ait olduğu coğrafi bölgede yaşayan 

halklardan oldukları için soyları nedeni ile yerli kabul edilen ve yasal statülerinden 

bağımsız olarak kendi sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi kurumlarının bir 

bölümünü veya tümünü koruyan bağımsız ülkelerdeki halklar”.  

Birinci madenin ikinci fıkrası da, kendini yerli veya kabile olarak 

tanımlamanın, Sözleşme’nin hükümlerinin geçerli olduğu grupların belirlenmesinde 

temel ölçüt olacağını belirtmektedir. 

 

2. Cobo Tanımı 

Birleşmiş Milletler Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt 

Komisyonu üyesi José R. Martínez Cobo, Yerli Nüfuslara Karşı Ayrımcılık Sorunu 

adlı çalışmasında568, yerli halkların karakteristik özelliklerini veren bir tanım 

yapmıştır. Cobo’ya göre, 

“Yerli topluluklar, halklar ve uluslar, istila ve sömürgeleşme öncesi kendi 

topraklarında gelişen toplumlarla tarihi devamlılığı olan, şu anda bu topraklarda veya 

bu toprakların bir kısmında hüküm süren toplumların diğer kesimlerinden kendilerini 

farklı gören topluluk, halklar ve uluslardır. Hali hazırda, toplumun hakim olmayan 

kesimini oluştururlar ve atalarından kalan toprakları korumak, geliştirmek ve gelecek 

nesillere aktarmak ve halk olarak devam eden varlıklarının temeli olarak kendi etnik 

                                                 
567 “Convention (No. 169) Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries”, 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 27.06.1989 tarihindeki Genel Konferansı’nın 76. toplantısında kabul 
edilip, 5.09.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Metin için bkz.: A Compilation of International 
Instruments, C: I (Second Part), New York and Geneva, UN Publications, 1994, s. 475-489; Mehmet 
Semih Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2004,, s. 
203-225. Bu Sözleşme, 1957 tarihli ve 107 Nolu ILO Sözleşmesinin gözden geçirilmiş halidir. 
568 José R. Martínez Cobo, Study on the Problem of Discrimination against Indigenous 
Populations, (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add. 4), New York, United Nations Publications, 1987, s. 29, 
par. 379. 

 187



kimliğini,  kendi kültürel kalıplarını ve sosyal kurumlarını yasal sistemlerine göre 

korumak kararlılığındadırlar”. 

Cobo, çalışmasında, tarihsel bağın belirlenmesinde kimi unsurları da 

sıralamıştır. Bunlar şunlardır569; 

a) Atadan kalma toprakların en azından bir kısmını işgal ediyor 

olmak, 

b) Bu toprakların ilk sahipleriyle ortak soy bağı, 

c) Kültür farkı: örneğin; farklı dine sahip olmak, kabile sistemi 

altında yaşamak, yerli topluluğa üye olmak, giyim-kuşam, yeme-içme, yaşam 

mekanı veya yaşam tarzı olarak farklı geleneklere sahip olmak, 

d) Dil farkı: yerli dilinin tek dil olarak kullanılması, alışkanlık 

olduğu üzere aile içinde kullanılması, tek ana dili olması vb., 

e) Ülkenin belli kısımlarında veya dünyanın belli bölgelerinde 

yaşıyor olmak, 

f) İlgili diğer unsurlar. 

Cobo’ya göre, bu unsurlardan biri bile tarihsel bağı kurmak için yeterlidir. 

Cobo’nun çalışması Afrika ülkelerini hesaba katmaz. Bunun gerekçesi şöyle 

açıklanmıştır. Bir çok Afrika ülkesinden elde edilen bilgi ya ilgili ülkede yerli 

olmadığı ya da herkesin yerli olduğu şeklindedir. Bu nedenle, Cobo’nun önerisi 

Afrika’yı kapsayan ek bir çalışma yapmaktır. Ancak, yazara göre, bu durumda 

tanımın bir miktar değiştirilmesi gerekir570. Bu yüzden, doktrinde, Cobo’nun 

çalışmasına Latin Amerika odaklı olduğu eleştirisi yöneltilmiştir571. 

                                                 
569 A.e., s. 29, par. 380. 
570 A.e., s. 4-5, par. 20. 
571 Patrick Thornberry, “Who is Indigenous?”, Economic, Social and Cultural Rights of the Saami: 
International and National Aspects, Ed. Frank Horn, Rovaniemi, University of Lapland Press, 1998, 
s. 22. Ne var ki, Cobo’dan 13 yıl sonra Alfonso Martínez, yerli halklar ile devletler arasında yapılan 
anlaşmalara dair yaptığı çalışmasında, “yerli anlaşmaları” kapsamında “yerli” teriminin Afrika 
(Maasailerin konumu hariç) ve Asya’daki otoktan gruplara uygulanamayacağını belirtmiştir. Miguel 
Alfonso Martínez, Human Rights of Indigenous Peoples: Study on treaties, agreements and other 
constructive arrangements between States and indigenous populations, (E/CN.4/Sub.2/1999/20), 
22.06.1999, par. 67-68, 78, 87-92. 
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3. Dünya Bankası’nın Tanımı 

Dünya Bankası, çalışmalarında kullanılması için hazırladığı bir yönergede yerli 

halklar tanımı vermiştir. Bankanın borç verme ve diğer kalkınmaya dair 

çalışmalarında göz önüne alınan bir tanımdır bu572. Örneğin, Banka, bir bölgedeki 

kalkınma projesini maddi olarak desteklemeden önce, projenin o bölgedeki yerli 

yaşamını tehdit edip etmediğine ve yerli halkların bu gelişme projesinden 

kültürleriyle uyumlu sosyal ve ekonomik fayda sağlayıp sağlamayacaklarını tespit 

ederken bu tanımdan faydalanacaktır (Yönerge par. 2, 6). Bu nedenle tanım ve ilgili 

Yönerge, Bankayı bağladığı kadar, Bankadan maddi destek talep eden devletler için 

de uyulması gerekli kuralları belirlemektedir573. Çünkü aksi halde, Bankaya maddi 

destek için başvuran her ülke kendi iç hukukundaki “yerli halk” tanımına göre 

kalkınma projesini şekillendirebilecektir. 

Yönergeye göre, “’yerli halklar’, ‘yerli etnik azınlıklar’, ‘kabile grupları’ ve 

‘yerleşik kabileler’ kavramları, hakim toplumdan farklı ve gelişim sürecinde onları 

savunmasız bırakarak dezavantajlı konuma sokan sosyal ve kültürel kimliğe sahip 

sosyal grupları tanımlar”574. Yönergenin amaçları doğrultusunda “yerli halklar” 

kavramı anılan grupların tümü için kullanılan ortak kavramdır. 

Yönergeye göre, yerli halklar yaşadıkları coğrafi bölgeye göre değişen kimi 

özelliklere sahiptir. Bunlar yönergenin beşinci paragrafında şöyle sıralanmıştır: 

1. Atadan kalma topraklara ve bu topraklardaki doğal kaynaklara sıkı bağlılık, 

2. Kendi kimliğini tanımlama ve farklı kültürel gruba üyeliğin diğerleri 

tarafından da tanınması, 

3. Çoğunlukla, ulusal dilden farklı bir yerli diline sahip olma, 

4. Geleneksel sosyal ve siyasal kurumların varlığı, 
                                                 
572 Benedict Kingsbury, “’Indigenous Peoples’ in International Law: A Constructivist Approach to the 
Asian Controversy”, AJIL, C. 92, Y. 1998, s. 442. 
573 Sia Spiliopoulou-Åkermark, “The World Bank and Indigenous Peoples”, Ghanea/Xanthaki, a.g.e., 
s. 101-102; Kristian Myntti, The Right of Indigenous Peoples in Development – An Overview of 
International Human Rights Instruments, Åbo/Turku, Institute for Human Rights, Åbo Akademi 
University, 2002, s. 16. 
574 World Bank Operational Directive (OD) 4.20, September 1991. Metin için bkz.: İbrahim F.I. 
Shihata, The World Bank Inspection Panel: In Practice, 2. Baskı, New York, Oxford University 
Press, 2000, s. 401-412. 
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5. Öncelikle, varlığını sürdürme odaklı üretim. 

Yönerge, önceki iki tanımdan farklı olarak, “diğerleri tarafından tanınma” ve 

“savunmasız durumda olma” ölçütünü getirmiştir. Gerek UÇÖ 169’da verilen 

tanımda, gerekse Cobo tanımında kendini yerli halk olarak tanımlama yeterli iken, 

Dünya Bankası diğerleri tarafından da yerli olarak görülmeyi tanıma eklemiştir. 

Yine, Cobo, tanımında “savunmasız durumda olma” ölçütünü önermese de, 

raporunda yerli halkların dünya nüfusunun en geniş ve fakat en zayıf kesimini 

oluşturduğunu belirtir575. 

 

4. Yerli Halk - Azınlık Farkı 

Yukarıda yer alan üç tanımdan “yerli halk” ile “azınlık” arasındaki farkları 

tespit edebiliriz. 

 

a. Kavramsal Açıdan 

Thornberry, yerli halk ile azınlık arasındaki farkları şöyle sıralamıştır: ilk olma, 

tarihsel devamlılık, mülkiyet hakları, kolektif duygu, hakim grup ile aradaki kültürel 

uçurum, sömürge geçmişi576. Ermacora da, yerlilerin uygarlık karşısındaki konumları 

nedeniyle azınlıktan ayrıldığını belirtecektir. Yazara göre, yerliler, modern uygarlığa 

ya katılmak istememekte ya da katılamamaktadırlar577. Tüm bu tanımlar ve 

nitelemeler ışığında “yerli halk” kavramını “azınlık” kavramından öznel ve nesnel 

özellikler ile süre unsuru açısından ayırmaya çalışalım; 

1. Öznel Özellik: “Kendini yerli halk olarak tanımlama”. Bu şart hem UÇÖ 

169 m. 1/2’de ve Cobo tanımının her iki cümlesinde (“kendilerini farklı gören” ve 

“korumak kararlığı”) hem de Dünya Bankası’nın tanımında yer almıştır. Ancak 

                                                 
575 Cobo, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add. 4), s. 2, par. (f). Daes de yerli halkların hangi alanlarda 
savunmasız olduklarını sıralar. Yazara göre, yerli halklar, yaşamlarını, topraklarını, haklarını ve 
kültürlerini korumada savunmasızdırlar. Bkz.: Daes, “A United Nations Permanent Forum for the 
World’s Indigenous Peoples”, s. 378. 
576 Thornberry, “Who is Indigenous?”, s. 30. Benzer bir liste için bkz.: Kingsbury, a.g.e., s. 455. 
577 Ermacora, a.g.e., s. 279. 
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kişinin kendini bir yerli grubuna ait görmesi tek başına yeterli değildir. İlgili grubun 

da onu üye olarak kabul etmesi gerekir. 

Öznel özellik açısından her iki kavram arasındaki fark, azınlık grubuna üye 

olmak için grubun kararına gerek olmaması noktasındadır. Oysa yerli halkın üyelik 

iddiasında olan kişi hakkında değerlendirmede bulunabileceği üzerinde görüş birliği 

vardır. Çünkü, yerli halk kendini üzerinde yaşadığı toprağa bağlı gelenekleri ile 

tanımlamaktadır. Toprağa bağlı gelenekler o gruptan olmayı gerektirmektedir. 

Azınlıklardan farklı olarak yerli halkların sahip olduğu yerli yaşamı, yerli 

kabul edilmek için diğerleri tarafından onanması gerekli bir unsur olarak görülebilir. 

Ne var ki, bu durumda, hakim grubun eline gereksiz bir koz verilmektedir. 

Gereksizdir, çünkü kendini yerli kabul edip aşağıdaki ölçütleri karşılayan grubu yerli 

halk saymayıp haklarını kullanmaktan alıkoyma tehlikesi taşımaktadır. 

İnsan Hakları Komitesi, Lovelace/Kanada Vak’asında, başvurucu Sandra 

Lovelace’ın, kendini Maliseet yerli halkına mensup görüp aynı zamanda grupla ilişki 

içinde olmasına rağmen, sırf kendi grubunun dışından biriyle evlendiği için gruba 

üyeliğini sona erdiren yasa hükmünün Sözleşme’nin 27. maddesine aykırı olduğuna 

karar vermiştir578. Vak’ada, Maliseet yerli halkının bayan Lovelace’ı üyelikten 

çıkardığına dair herhangi bir bulgu yoktur. 

2. Nesnel Özellik: Soya dayalı yerli kültürü. Bu şarta göre yerli halk, yaşadığı 

ülkedeki mevcut yasal düzenlemelerin yanında geleneksel olarak farklı siyasi, sosyal 

ve ekonomik yapılara sahip olmalıdır. İşte bu unsur, yerli halkın, modern insanın 

sürdürdüğü modern yaşamdan farklı bir yaşama sahip olduğunu belirlemektedir. 

Azınlıklar için nesnel özellikler birbirinden ayrılabilirken, yerli halk için bu söz 

konusu değildir. O nedenle, “dinsel yerli halk” ya da “dilsel yerli halk” kavramları 

söz konusu olamaz. Yerli halk olmanın birinci basamağı toprağa bağlı yerli yaşam 

tarzı olduğu için, dil ve din ancak yerli kültürünü oluşturan bu yaşam tarzının içinde 

anlam bulacaktır. Yine, mevcut siyasi, sosyal ve ekonomik yapılar soya dayalı yerli 

kültürünün ürünü olmalıdır. Kimi durumlarda, bazı yapıların soya dayalı yerli 

                                                 
578 Lovelace/Kanada, İletişim No. R.6/24, U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/36/40), 166 (1981), 30.7.1981, 
par. 14, 17. 
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kültürünün parçası olup olmadığı tartışmalı olabilir. Eğer nesnel olarak tespit 

edilemiyorsa, yerli halkın kendini tanımladığı kültüre ağırlık verilmesi sorun çözücü 

olabilir579. Eklemek gerek ki, yerli yaşamı sürüyor olmak demek, her konuda ataları 

gibi yaşıyor olmak demek değildir. Zira, UÇÖ 169 kapsamında yerli halk kabul 

edilmek için yerli yapıların bazılarının korunmuş olması yeterlidir. Yoksa, günümüz 

modern iletişim ortamında yerlilerden, sırf yerli oldukları için bilgisayar, cep 

telefonu vs. gibi yeniliklere uzak durmaları, çivi yazısı ile iletişim kurmaları 

istenecek değildir. Bunun asimilasyon ile bir ilgisi yoktur. İnsan Hakları Komitesi, 

azınlık haklarının sadece geleneksel yaşam tarzını değil, bu yaşam tarzının modern 

yaşama ve gelişen teknolojiye uyarlanmasını da koruduğunu belirtmiştir580. 

Saami yerli halkı, Finlandiya, Norveç ve İsveç’te yerli halk grubuna girdikleri 

için ulusal azınlık olarak tanınmışlardır. Bu üç ülkede de Saami Meclisi için oy 

kullanma hakkı yasa ile düzenlenmiştir. Finlandiya’daki yasanın581 üçüncü maddesi 

“kendini Saami hisseden kişi Saamidir” dedikten sonra nesnel ölçütün nasıl tespit 

edileceğine dair ölçütleri sıralar. Buna göre, a) kendisi, ebeveynlerinden biri veya 

büyükannesi veya büyükbabası Saamiceyi ilk dil olarak öğrenen, b) tapu, vergi veya 

nüfus kayıtlarında dağ, orman veya balıkçı Lapon olarak kayıtlı bir kişinin soyundan 

gelen, c) en azından anne-babasından biri Saami Delegasyonu veya Meclisi için 

seçmen olabilmiş kişi Saami’dir. 

Çoğunluğun sahip olduğu kültürden ve bu kültürün kurumlarından farklı 

kültürel yapılara ve iç denetim mekanizmalarına sahip olma, yerli hakları sui generis 

bir azınlık yapmaktadır582. Bir kişi ya yerlidir, ya da değildir. Yerli halktan olma, 

                                                 
579 Makkonen, a.g.e., s. 114. 
580 Mahuika/Yeni Zelanda, a.g.k., par. 9.4. 
581 Finlandiya Saami Meclisi Yasası: “Act on the Saami Parliament”, Yasa No: (974/1995), Yürürlüğe 
giriş tarihi: 01.01.1996. Bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1995/en19950974.pdf, 10.09.2005. 
İsveç Saami Meclisi Yasası m. 2 (Sametingslag -Saami Parliament Act- (1992:1433) Svensk 
Författningssamling 1992, No. 1046-1501, Stockholm, Nortedts Tryckeri, 1993, s. 3472-3480). 
Norveç Saami Meclisi Yasası m. 2/6’da da (Lov om Sametinget og andre Saamiske rettsforhold -
sameloven- Saami Parliament Act- değişik 23.1.1997, bkz.: (Çevrimiçi) http://www.lovdata.no/all/hl-
19870612-056.html, 11.11.2005) benzer düzenlemeler vardır. Metinler için ayrıca bkz.: Makkonen, 
a.g.e., s. 121. 
582 Thornberry, “Introduction: In the Strongroom of Vocabulary”, Minority Rights in the New 
Europe, Ed. Peter Cumper, Steven Wheatley, The Hague, Martinus Nijhoff, 1999, s. 8; Makkonen, 
a.g.e., s. 133-134, 136; Nigel Rodley, “özel kategori azınlık” tanımını kullanmaktadır, bkz.: Nigel S. 
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azınlık olma gibi, sınırların değişmesi, göçmenlikten azınlığa geçiş, çoğunluk 

dininden azınlık dinine geçiş vb. ile sonradan edinilebilecek bir konum değildir. 

Nesnel ölçüt olan yerli kültürü, azınlık kültüründen farklı olarak yaşam tarzı ve 

geleneklerin ötesinde çoğu zaman yerli halk için ekonomik bir boyutu da içerir. 

Avlanma, balıkçılık, besin toplayıcılık geleneksel yerli kültürünün bir parçası olduğu 

ölçüde ekonomik bir kaynaktır da. Bununla birlikte, sırf ekonomik nedenlerle 

sürdürülen ancak “toprağa bağlı kültür” oluşturmayan geçim kaynaklarını, İnsan 

Hakları Komitesi, yerli kültürü olarak görmemiş ve 27. maddenin koruması altına 

almamıştır583. Diğer yandan, yerli kültürünün yaşandığı topraklarda yetişen 

bitkilerden ve/veya ağaçların köklerinden tıbbi alanda kullanılmak üzere hammadde 

alınmasının da ekonomik bir boyutu vardır. Buna da yerli halkların fikri mülkiyet 

hakkı denir. Oysa azınlık kültürünün fikri mülkiyet boyutu azınlık kültürüne ait 

desen, motif, folklor gibi faaliyetlerden öteye geçememektedir. Azınlığın sahip 

olduğu bu sınırlı fikri mülkiyet ürünlerine yerli halklar da sahiptir584. 

Bununla birlikte, eğer yerli halka mensup kişi çoğunluğa entegre olmuşsa yeni 

durumu azınlık kapsamında değerlendirilebilir. 

3. Süre Unsuru: Her üç tanımdan da anlaşılacağı üzere yerli halkın bugün 

yaşadığı toprak ile modern insanın oraya yerleşmesinden önceye uzanan tarihsel bir 

bağı olmalıdır. Bir başka deyişle, yerli halk o toprağın ilk sahibi olmalıdır. 

Süre unsuru yerli halk ile azınlık arasındaki en önemli farkı oluşturmaktadır. 

Öyle ki, azınlıklar konusunda süre unsurunu mutlak olarak arayanların bile 

verebildiği en uzun süre 100 yıl iken, yerli halklar için bu süre çok daha uzundur. 

Bununla birlikte, yerli halkın, yerli halk sayılabilmesi için o bölgede ne kadar süredir 

yaşıyor olması gerektiği tarzındaki bir soru kanımca yerinde değildir. Bu süre 

dünyanın farklı bölgelerindeki tarihsel koşullara göre değişir. Önemli olan yerli 
                                                                                                                                          
Rodley, “Conceptual Problems in the Protection of Minorities: International Legal Developments”, 
HRQ, Y. 1995, C. 17, No. 1, s. 61. 
Norveç hükümeti de ülkesinde yaşayan Saami yerli halkının hem azınlık hem de yerli halk olması 
nedeni ile özel statüye sahip olduğunu belirtmektedir. Bkz.: “Summary Record of the 1786th meeting: 
Norway”, (CCPR/C/SR.1786), 15.11.1999, par. 5. 
583 J.G.A. Diergaardt (late Captain of the Rehoboth Baster Community) v.d./Namibya, İletişim No. 
760/1997, (CCPR/C/69/D/760/1996), 25.07.2000, par. 10.6. 
584 El sanatlarının korunması özelinde bkz.: Cobo, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.3), s. 30-35, par. 
102-127. 
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halkın o toprağın ilk sahibi olmasıdır. Sömürgeci güçlerin de yerli halkın yaşadığı 

ülkeden yerli bölgesine doğru yayılması veya ülke dışından gelmesi bir fark 

yaratmaz. 

 

b. Haklar Açısından 

Eide’ye göre, haklar açısından azınlıklar ile yerli halklar arasındaki en önemli 

fark, azınlık haklarının çoğunluk ile birlikte yaşama fikri üzerine oturuyor olmasına 

karşın, yerli halkların haklarında onları çoğunluktan ayrı tutan özerklik vurgusu ağır 

basmaktadır585. Hem bu özerklik vurgusu, hem de kendi kaderini tayin hakkına sahip 

halk oldukları iddiası nedeniyle, yerli halklar, “azınlık” nitelemesine şiddetle karşı 

çıkmaktadırlar586. Oysa, yerli halkların, azınlık olarak nitelendirilmesi onların da 

azınlıklara tanınan haklardan faydalanması içindir. Bu onların azınlıklara ek bazı 

hakları olduğu iddiasını zayıflatmaz587. İnsan Hakları Komitesi de yerleşmiş 

içtihadıyla yerli halkların MSHS’nin 27. maddesindeki azınlık haklarına sahip 

olduklarını tespit etmiştir588. Yerli halklar azınlık haklarının öznesi olarak hem 

Komite’ye bireysel başvuru hakkına sahiptirler, hem de Komite, MSHS’ye taraf 

devletleri, yerli halkların haklarını 27. madde altında nasıl koruduklarını rapor 

                                                 
585 Asbjørn Eide, “Working paper on the relationship and distinction between the rights of persons 
belonging to minorities and those of indigenous peoples”, (E/CN.4/Sub.2/2000/10), 19.07.2000, 
par. 8, 23. Eide, farklı haklar arasındaki bir diğer ilkenin de uluslararası hukukun mavi sular (ya da 
“tuzlu su”) doktrini olduğunu söyler. Eide’ye göre, Avrupalıların denizaşırı bölgelerde sömürü altına 
aldıkları ülkelerdeki yerlilerin haklarına bakışı ile Avrupa kıtasındaki (ana kıta) azınlıklara bakışı 
farklıdır. Eide, a.e., s. 25. 
586 Makkonen, a.g.e., s. 110, 133; Fitzmaurice, a.g.e., s. 223. 
587 Yerli halklara mensup bireyler, elbette genel insan haklarından da faydalanacaklardır. 
588 Komite’nin bu yöndeki kararları:  
Lovelace/Kanada, a.g.k.; Chief Bernard Ominayak ve the Lubicon Lake Band/Kanada, İletişim No. 
167/1984, 26.03.1990; Kitok/İsveç, İletişim No. 197/1985, (CCPR/C/33/D/197/1985), 27.07.1988; 
Ilmari Länsman v.d./Finlandiya (1. Länsman başvurusu), İletişim No. 511/1992, 
(CCPR/C/52/D/511/1992), 26.10.1994; Jouni E. Länsman v.d./Finlandiya (2. Länsman Başvurusu), 
İletişim No. 671/1995, (CCPR/C/58/D/671/1995), 30.10.1996; Anni Äärelä ve Jouni 
Näkkäläjärvi/Finlandiya, İletişim No. 779/1997, (CCPR/C/73/D/779/1997), 24.10.2001; Jouni 
Länsman, Eino Länsman ve Muotkatunturi Herdsmen's Committee/Finlandiya (3. Länsman 
Başvurusu), İletişim No. 1023/2001, (CCPR/C/83/D/1023/2001), 15.04.2005.  
Komite ayrıca, 23 nolu Genel Yorum’unda da yerli halkların 27. maddenin korumasında olduğu 
tespitini yinelemiştir. Bkz.: General Comment No: 23 on Article 27: Rights of Minorities”, par. 3.2, 7. 
Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 159. 
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etmeye zorlamaktadır589. Komite, ayrıca, yerli halkları hem 27. maddeden 

faydalandırabilmek hem de “yerli halk” kimliklerine zarar vermemek için 

gerektiğinde, “yerli azınlık” kavramını da kullanmaktadır590. Doktrinde de baskın 

görüş yerli halkların, 27. madde dahil, azınlıklara tanınan haklardan yararlandırılması 

gerektiği yönündedir. 

Yerli halk için kültürünü yaşamasının tek yolu, yerli halkın üzerinde yaşadığı 

toprağa, bazen de bu toprağın uzantısı olan kıta sahanlığına ve doğal kaynaklarına 

sahip olmaktır591. Bu nedenle, üzerinde yaşadıkları toprak, mülkiyete konu maldan 

çok öte bir anlama sahiptir; adeta, varlık nedenleridir592. Uluslararası denetim 

mekanizmalarına yerli halklara mensup kişilerce yapılan birçok başvuruda, yerli 

halkın yaşadığı bölgede merkezi hükümetin planladığı ya da hayata geçirdiği inşaat 

faaliyetlerinin halkın kültürünü serbestçe yaşamasına aykırı olduğu iddia 

edilmiştir593.  

Yerli halklar, toprakları ile kültürleri arasındaki bu bağ nedeni ile, azınlıklardan 

farklı olarak, yaşadıkları toprakların mirasçısı, bir başka ifade ile, yer altı 

zenginlikleriyle birlikte, mülk sahibi olduklarını iddia etmektedirler. Bu iddia da 

uluslararası hukukun “terra nullius” doktrinine594 (“sahipsiz toprak”, “toprağın ilk 

                                                 
589 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/57/40), C. 1, General Assembly Official 
Records, 57. Oturum, New York, United Nations, 2002, s. 71, par. 19. 
590 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/52/40), C. 1, a.g.e., s. 15, par. 69. 
591 Martin Scheinin, “The Right to Enjoy a Distinct Culture: Indigenous and Competing Uses of 
Land”, The Jurisprudence of Human Rights Law: A Comparative Interpretive Approach, Ed. 
Theodore S. Orlin, Allan Rosas, Martin Scheinin, Åbo/Turku, Åbo Akademi University Press, 2000, 
s. 159; Alfredsson, “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples ...”, s. 169; Kingsbury, a.g.e., s. 446; 
Makkonen, a.g.e., s. 28-29; Erica Irene A. Daes, “Working paper on the relationship and distinction 
between the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous peoples”, 
(E/CN.4/Sub.2/2000/10), 19.07.2000, par. 39. 
592 Daes, Prevention of Discrimination and Protection of Indigenous Peoples and Minorities: 
Indigenous peoples and their relationship to land, s. 26, par. 82. 
593 Bu başvurulardan İnsan Hakları Komitesi’ne yapılanlar, Kuzey Kutup Dairesinin 300 km. kadar 
kuzeyinde, Finlandiya’nın Norveç sınırında yaşayan Saami yerli halkına mensup kişiler tarafından 
Finlandiya’ya karşı yapılmıştır. Bkz.: I. Länsman v.d./Finlandiya 1, a.g.k., J. Länsman v.d./Finlandiya 
2, a.g.k., J. Länsman v.d./Finlandiya 3, a.g.k., Anni Äärelä and Jouni Näkkäläjärvi/Finlandiya, a.g.k. 
İki başvuru yine Norveç’teki ve İsveç’teki Saami yerli halkı mensupları tarafından Avrupa İnsan 
Hakları Komisyonu’na yapılmıştır. Bkz.: Könkämä and 38 other Saami Villages/İsveç, Başvuru No: 
27033/95, ECmHR Decisions and Reports, C. 87A (1997), s. 78-89; G. and E./Norveç, Başvuru No: 
9278/815 & 9415/81, ECmHR, Decisions and Reports, C. 35 (1984), s. 30-45; S./İsveç, Başvuru No: 
16226/90, ECmHR, 2.09.1992 (yayımlanmamış, Bkz.: Scheinin, “The Right to Enjoy a Distinct 
Culture ...”, s. 174 ve dp. 48). 
594 Kavram için bkz.: Malcolm N. Shaw, International Law, 4. Baskı, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003, s. 413, 424-425; Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6. 
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sahibi olma”) dayanmaktadır. Öyle ki, UAD, Batı Sahara Danışma Görüşü’nde 

sosyal ve siyasal organizasyona sahip (yerli) halklar ve kabileler tarafından işgal 

edilen toprakların sahipsiz topraklar olamayacağını belirtmiştir595. Toprağın sahibi 

olma aynı zamanda orayı yönetme, yani, kendi kaderini tayin hakkı taleplerini de 

birlikte getirmektedir596. Talep edilen haklar açısından, yerli halk ile azınlık 

arasındaki ilk ve en önemli fark budur597. Bu nedenle, azınlık hakları genel insan 

hakları hukukunun bir parçası olarak düzenlenmişken, yerli halkların haklarını 

düzenleyen UÇÖ’nün 169 Nolu Sözleşmesi’ni aynı kategori altında değerlendirmek 

zor gözükmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın üçüncü bölümünde yerli halklara 

özgülenmiş metinler değil, yerli halkların azınlık sıfatıyla insan ve azınlık hakları 

hukuku altında sahip oldukları haklar inceleme konusu yapılmıştır. 

Farklı haklar alanında ikinci kategoriye gelince; azınlıkların içinde yaşadıkları 

toplumun eşit üyesi olmayı istemelerine karşın, yerli halkların yerli yaşamını 

sürdürmeye çalışması, aynı zamanda, yerli halkları modern yaşamdan koparmış, 

gelişmelerine engel olmuştur. Bu geri kalmışlığın doğal sonucu olarak yerli halkların 

gelişme hakkı gündeme gelmiştir. 

Diğer bir konu da çevre hakkı ve fikri haklar konusudur. Toprağa bağlı yerli 

kültürü, o kültürel çevrenin de korunmasını gerektirmektedir. Yine bu çevre içinde 

yerli kültürüne ait değerler de fikri hak taleplerini beraberinde getirmektedir. 

Yerli halkların haklarını her yönüyle düzenleyen uluslararası bir belgenin 

yokluğu karşısında, devletler, topraklarında yaşayan yerli halklarla ikili anlaşmalar 

yapma yoluna gitmiştir. Oysa, aynı hukuk pratiği azınlıklar için söz konusu 

olmamıştır. Azınlık hakları ya çok taraflı ya da ikili antlaşmalara konu olmuştur. 

Ancak, bugün yeni bir aşamaya daha gelmiş bulunmaktayız. BM bünyesinde yerli 

                                                                                                                                          
Baskı, Oxford, Oxford University Press, 2003, s. 123; Tim Hiller, Sources on Public International 
Law, London, Cavendish Publishing, 1998, s. 223-224, 228. 
595 UAD, “Western Sahara”, Danışma Görüşü, 16.10.1975, Bkz.: ICJ, Reports of Judgements, 
Advisory Opinions and Orders, Leyden A W. Sijthoff’s Publishing Company, 1975, s. 39, par. 80. 
596 Geir Ulfstein, “Indigenous Peoples’ Right to Land”, Max Planck UNYB, C. 8, Y. 2004, s. 3; 
Scheinin, “The Right to Enjoy a Distinct Culture ...”, s. 160. 
597 Daes de içsel anlamda kendi kaderini tayin hakkının uluslararası hukukta yerli halklara 
tanınmışken, azınlıklara tanınmamış olmasını haklar açısından yerli halk ile azınlık arasındaki en 
önemli fark olarak görmektedir. Bkz.: Daes, “Working paper on the relationship and distinction 
between the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous peoples”, par. 43. Bu, 
azınlıkların ulusal hukuk çerçevesinde özerklikten faydalanmalarına engel değildir. 
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halkların haklarını bir bütün olarak düzenleyen, bağlayıcı dahi olmayan bir belgenin 

hazırlanamaması karşısında kimi ülkeler kendi aralarında, tıpkı ikili azınlık 

antlaşmaları gibi, ülkelerinde bulunan yerli halkların haklarını düzenleyen antlaşma 

yapma hazırlıklarına girişmişlerdir. Bu kapsamda, İsveç, Norveç ve Finlandiya bu üç 

ülkede yaşayan Saami yerli halkının haklarına dair bir antlaşma hazırlamak için altı 

kişilik bir uzmanlar komitesi kurmuştur. Komite’nin üç temsilcisi ilgili ülke 

hükümetleri tarafından görevlendirilen, diğer üçü de yerli halklar tarafından 

görevlendirilen hukukçulardan oluşmaktadır. Yerli halklar, uluslararası hukuk 

kişiliğine sahip olmadıkları için, hazırlanan antlaşma taslağında yerli halklar 

antlaşma tarafı olarak yer almamışlardır. Bu anlamda antlaşma, üç ülke arasında 

yapılacaktır. Ancak, bu antlaşma taslaktaki şekliyle hukukileşirse yerli halkların 

temsili organlarına danışılmadan antlaşmada düzenlenen hiçbir hükmü hayata 

geçirmek mümkün olamayacaktır598. 

Yerli halkların çeşitliliği nedeniyle UÇÖ 169 m. 34, Sözleşme’nin 

uygulanmasında alınacak önlemlerin her bir ülkedeki yerli halkın taşıdığı şartlara ve 

özelliklere göre esnek olmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizmiştir. Esnek 

önlemler alınırken iyi niyetli olunması için ilgili grubun her aşamada sürece 

katılımının bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak gerekir. 

“Azınlık”, “yerli halk” karşılaştırmasında şu sonuca varabiliriz: tüm yerli 

halklar aynı zamanda azınlık olabilirken, tüm azınlıklar yerli halk değildir. Ancak, 

yerli halkların haklarını kapsamlı olarak düzenleyen bağlayıcı uluslararası bir belge 

ortaya çıkana kadar, uluslararası hukuk açısından azınlık sayılmaları kendi 

çıkarlarınadır. 

 

 

 

                                                 
598 Antlaşma çalışmaları için bkz.: Gudmundur Alfredsson, “Minimum Requirements for a New 
Nordic Sami Convention”, Nordic Journal of International Law, C. 68, Y. 1999, The Hague, 
Kluwer Law International, 2000, s. 397-411; Annika Tahvanainen, “The Treaty-Making Capacity of 
Indigenous Peoples”, International Journal on Minority and Group Rights, C. 12, Y. 2005, 
Leiden, Brill Publishers, s. 416-417. 
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B. Kabile Halklar 

“Kabile” kelimesi sözlük anlamıyla, “aynı ırktan gelen, aynı gelenekleri, dili ve 

dini paylaşan, belli bir bölgede yaşayan ve çoğu zaman bir şef tarafından yönetilen 

bir grup insan” demektir599. 

Yukarıda ele alındığı üzere 169 Nolu Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi 

iki grubu Sözleşme’nin koruma alanı içine almıştı. Bu gruplardan bir üst başlıkta ele 

alınan “yerli halk” grubuna ek olarak düzenlenen bir diğer grup, “kabile halk”tır. 

Sözleşme’nin birinci fıkrasının (a) bendinde “kabile halk”ın tanımına dair unsurlar 

mevcuttur. Bent şöyle der: “Sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarının kendilerini 

ulusal topluluğun diğer kesimlerinden ayırdığı ve statüleri tamamen veya kısmen 

kendi gelenek ve görenekleri veya özel yasalar veya düzenlemelerle belirlenmiş 

bağımsız ülkelerdeki kabile halklar”. 

Bu tanımda da karşımıza ilk olarak nesnel özellik çıkmaktadır: sosyal, kültürel 

ve ekonomik yapı farklılığı. “Kabile halk”ın da tıpkı “yerli halk” gibi yaşadığı 

ülkedeki ulusal kültüre ve bu kültürün kurumlarına paralel sosyal, kültürel ve 

ekonomik yapı sergilemesi gerekir. 

Yine, “kabile halk”ın üyesi olarak yaşamak kişinin bireysel tercihi olacağı için 

kendi kimliğini tanımlama öznel ölçütü burada da geçerlidir600. Ne var ki, bireysel 

kendi kimliğini tanımlamanın yanında grubun da kendini farklı görmesi gerekir. Bu 

noktada “yerli halk” ile “kabile halk” arasında farklı bir durum olabilir. O da şudur: 

yerli halk olarak varlığını sürdürmek grubun tercihi iken, belki kabile halkı modern 

topluma karışma isteğine rağmen, egemen çoğunluk onların gelişimini gözardı ettiği 

için kabile halk olarak kalmış olabilir601. 

Tıpkı “yerli halk” gibi “kabile halk” da kendine özgü yaşam tarzını sürdürmek 

için toprağa bağlılık gösterebilir. Bu nedenle azınlıklardan farklı olarak salt dinsel ve 

dilsel kimlik ile kendini tanımlayan kabile halk olamaz. Peki yerli halk ile aradaki 

fark nedir? Yerli halk, üzerinde yaşadığı toprağın ilk sahibi iken kabile halk sadece 

                                                 
599 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “tribe” maddesi, s. 1387. 
600 Alfredsson, “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples ...”, s. 169. 
601 Erica Irene A. Daes, “Working paper on the concept of ‘indigenous people’”, 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2),10 June 1996, s. 11, par. 29. 

 198



geçici bir süre için o toprak üzerinde yaşıyor olabilir. Örneğin, mevsimlik göç veya 

sadece konaklama nedeniyle belirli bir toprak parçasının geçici süreyle işgali 

durumlarında olduğu gibi. Bu nedenle göçebe Romanların kabile halk olduğu ileri 

sürülmüştür602. Doğrusu, geçici de olsa toprağı işgale bağlı olmaya dayanan bir 

yaşam tarzının hukuken korunması söz konusu oldukça, Romanlar için “kabile halk” 

kavramı altına sığınmak, kanımca, “azınlık” kavramına sığınmaktan hukuken daha 

avantajlıdır. 

Yerli halklar, yaşadıkları toprakların ilk sahibi olma sıfatıyla kendi kaderini 

tayin hakkının öznesi olan halklara daha yakın iken kabile halklar için aynı şey söz 

konusu olamamaktadır603. Burada yerli halktan farklı olarak, kabile halkından 

beklenmeyen şey, yaşadıkları ülkenin yönetimini ele geçirmeleri ya da başka bir ülke 

kurmalarıdır. Bunun nedeni grubun küçük sayıda insandan oluşması, halk kavramına 

yönelik bilinç yokluğu, bağımsız devlet kurmak için örgütlenme eksikliği gibi 

nedenler olabilir604. O nedenle, belki, kabile halklar hiçbir zaman bağımsız halk 

statüsünde olamayacaklardır. Ancak azınlık korumasından yararlanacaklardır. 

Yerli halklardan farklı olarak göçebe kabile halkları geçici statüleri gereği 

azınlık olmanın süre şartını yerine getirememektedirler. Bu nedenle yerli halkların 

tümü aynı zamanda azınlık iken kabile halklarının sadece bir kısmı, belirli bir ülkede 

yerleşik olanlar, ancak azınlık tanımı altına girebilmektedirler. İnsan Hakları 

Komitesi de yerleşik kabile halkları, “kabile” sıfatıyla 27. maddenin koruması altına 

almıştır605. 

“Kabile” kelimesi daha çok “ilkel” sıfatı başa konularak kullanıldığı için ilkel 

kelimesinin çağrıştırdığı “geri kalmış” anlamı nedeniyle aşağılayıcı 

görülebilmektedir606. Bu nedenle, çatışma halinde, grubun kendini nasıl 

tanımladığına ağırlık vermek yerinde bir yaklaşım olacaktır. Ne var ki, hukuk 

alanındayız ve bu alanda ve dolayısıyla da bu çalışmada, “kabile halklar”, “geri 

                                                 
602 Bkz.: Alfredsson, “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples ...”, s. 169. 
603 Yerli halkların kendi kaderini tayin hakkı olup olmadığı konusu ileride dördüncü bölümde ayrıntılı 
olarak ele alınmıştır. 
604 Martin Scheinin, “What are Indigenous Peoples?”, Ed. Nazila Ghanea, Alexandra Xanthaki, 
Minorities, Peoples and Self-Determination, Leiden, Brill Publishers, 2005, s. 12. 
605 İlgili vaka: Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band/Kanada, a.g.k.  
606 Thornberry, “Who is Indigenous?”, s. 7-8. 
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kalmış halklar” anlamında değil, hukukun kavrama yüklediği anlam ile ele 

alınmaktadır. 

Tüm bu bilgilere rağmen, “yerli halk” ile “kabile halkı” kavramları arasında 

kesin çizgiler olduğunu söylemek güçtür. Her iki kavram da kullananın verdiği 

içeriğe göre birbirinin yerine kullanılabilmektedir. 

 

C. Halk 

Uluslararası hukukun tanımlamakta en çok zorlandığı bir diğer kavrama daha 

gelmiş bulunuyoruz: “halk” kavramı. 

“Halk” kavramını haklar açısından “azınlık” kavramından ayırmak hemen 

mümkündür. Uluslararası hukukta “halk” kavramı ile özdeşleştirilen tek hak siyasi, 

sosyal, ekonomik ve kültürel kendi kaderini tayin hakkıdır607. Ancak, azınlıklar aynı 

zamanda halk olabileceğine ve de her iki grubun hakları farklı olabildiğine göre, iki 

kavramı birbirinden ayırmak gerekmektedir. 

Sözlük tanımları içinde konumuzu ilgilendiren “halk” tanımı şudur: “belirli bir 

bölgede yaşayan veya belirli bir ülkeye ya da ırka bağlı kişiler topluluğu”608. 

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK), 1972 yılında doğu Pakistan 

üzerine hazırladığı raporda “halk” kavramı için şu ölçütleri sıralamıştı: ortak bir 

tarih, ırksal, etnik, kültürel, dilsel, dini ve ideolojik bağlar, ortak bir coğrafi mekan, 

ortak ekonomik kaynak ve yeterli sayıda insan609. 

UNESCO uzmanlarının ölçütleri ise şunlardır: ortak tarihsel bağlar, ırksal veya 

etnik kimlik, kültürel homojenlik, dilsel birlik, dinsel veya ideolojik bağlılık, 

üzerinde yaşanan toprakla bağ, ortak ekonomik yaşam. Uzmanlara göre, bu 

özelliklerin tümüne veya bir kısmına sahip, en azından bir derneğin üyelerini aşan 

sayıda kişiden oluşan, bütün olarak kendini “halk” kavramıyla tanımlamış veya 

“halk” olmanın bilincinde -grup içinde kimilerinin aksi görüşte olması önemsizdir-, 
                                                 
607 Kendi kaderini tayin hakkı ileride dördüncü bölümde incelenmiştir. Bu başlıkta sadece “halk” 
kavramı incelenmektedir. 
608 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “people” maddesi, tanım 3, s. 937. 
609 Bkz.: B.C. Nirmal, Right to Self-Determination in International Law, New Delhi, Deep & Deep 
Publications, 1999, s. 102. 
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ortak özelliklerini ve kimliğini ifade edecek kurumlara veya diğer imkanlara sahip 

bireyler grubuna halk denebilir610. 

Alfredsson, Görenland’ın kendi kaderini tayin hakkını kullanarak 

Danimarka’dan bağımsızlığını kazanabileceğini ileri sürerken, Görenland’ın 

Danimarka’dan coğrafi, etnik, kültürel, idari, siyasi, yargısal, ekonomik ve tarihi 

açılardan farklı olduğu tezini savunmuştur611. Yazar, bir adım daha ileri giderek, 

“coğrafi” terimine de açıklık getirmiştir. Kural olarak, bu coğrafi bölgenin dışsal ve 

içsel sınırlarının olması gerektiğini, bu sınırların nehir, ada gibi coğrafi şekillerle de 

belirlenmiş olabileceğini ama her halükarda çevresi tarafından bu şekliyle kabul 

gören ayrık bir coğrafya olması gerektiğini vurgulamaktadır612. 

Özel raportör Aureliu Cristescu, kendi kaderini tayin hakkı üzerine yaptığı 

çalışmasında bir halk tanımı vermemekte ve fakat tanıma dair unsurlar 

sıralamaktadır. Buna göre; 

1. “Halk” kavramı kendine has özelliklere ve bir kimliğe sahip sosyal bir 

bütünü nitelemelidir, 

2. Söz konusu halk o coğrafi bölgeden haksız yere sürülmüş veya topraklarına 

başka bir nüfus yerleştirilmiş olsa bile “halk”ın belirli bir coğrafi bölgeyle ilişkisi 

olması gerekir, 

3. “Halk”, hakları MSHS’nin 27. maddesinde düzenlenmiş olan etnik, dinsel ve 

dilsel azınlıklar ile karıştırılmamalıdır613. 

Brownlie de grubun kendine has özelliklere sahip olmasını ve ayrıca bu 

özelliklerin içinde yaşadığı yönetim kurumlarına yansıtılmış olmasını aramaktadır614. 

                                                 
610 UNESCO, “International Meeting of Experts on further study of the concept of the rights of 
peoples”, Paris, 27-30.11.1989, Final Report and Recommendations, (SHS-89/CONF.602/7), 
22.02.1990, par. 22. 
611 Gudmundur S. Alfredsson, Greenland and the Right to Self-Determination, (Doctoral 
Dissertation), Cambridge/Massachusets, Harvard University, February 1982, s. 176-274. 
612 Alfredsson, “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples …”, s. 170. 
613 Aureliu Cristescu, The Right to Self-Determination: Historical and Current Development on 
the Basis of United Nations Instruments, New York, United Nations Publications, 1981, s. 41. 
614 Ian Brownlie, “The Rights of Peoples in Modern International Law”, The Rights of Peoples, Ed. 
James Crawford, New York, Clarendon Press, 1988, s. 5. 
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UHK’nun tanımında ve diğer bazı tanımlarda rastlanan “ortak tarih”, “dil 

birliği”, “din birliği”, “ulusal birlik”, “etnik veya ırksal köken” birer ölçüt iken, 

Alfredsson’un tanımında tezi güçlendirici unsurlar olarak kullanılmıştır. Sonraki 

yıllarda kabul gören tanımlarda bu ölçütlere rastlamamaktayız. Ne var ki, “belli bir 

coğrafya ile özdeşleşmiş olma”nın üzerinde en çok oybirliği sağlanan şart olduğu 

anlaşılmaktadır615. 

İnsan Hakları Komitesi ise, bir grubun “halk” olup olmadığını tespit etmenin 

Komite’nin işi olmadığını belirtmiştir616. Bununla birlikte, Komite, belli bir ülke 

sınırları içinde “halk” sıfatı altında yaşayan grupları, 27. maddenin kapsamında 

değerlendirmiştir617.  

Devletler çoğunlukla içinde barındırdıkları grupları “halk” yerine “azınlık” 

olarak niteleyip kendi kaderini tayin hakkının kapsama alanından çıkarmaya 

çalışırken, Danimarka azınlık haklarını tanımaktan kaçınmak için Görenland ve 

Faroe adalarında yaşayanların “halk” olduğunu belirterek azınlık olarak tanımama 

yolunu seçmiştir. Danimarka’ya göre, bu iki adada yaşayanlar BM MSHS’nin birinci 

maddesi kapsamında özerk yönetimler aracılığı ile koruma gördüğünden aynı 

zamanda MSHS’nin 27. maddesi kapsamında veya Çerçeve Sözleşme kapsamında 

azınlık olarak nitelendirilemezler618. Çerçeve Sözleşme’yi yorumlayan Danışma 

Komitesi bu yoruma geçerlilik tanımamıştır619. Çünkü, bir grup hem halk, hem de 

azınlık tanımına girebilir. Ancak, kimi kez hukukçular tarafından kullanılan ve 

hukuki dava konusu olan “azınlık halklar” kavramı hukuki bir kavram değildir620. 

                                                 
615 Yukarıdaki yazarlara ek olarak uluslararası hukuku bu şekilde yorumlayan diğer bir yazar Richard 
N. Kiwanuka, “The Meaning of ‘People’ in the African Charter on Human and Peoples’ Rights”, Self-
Determination in International Law, Ed. Robert McCorquodale, Hants, Dartmouth, 2000, s. 287, 
289. 
616 Diergaardt/Namibya, a.g.k., par. 10.3. 
617 Bkz.: Apirana Mahuika v.d./Yeni Zelanda, a.g.k. Ayrıntılı bilgi için bkz.: ileride üçüncü ve 
dördüncü bölümler. 
618 “Comments of the Government of Denmark on the opinion of the Advisory Committee on the 
Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in Denmark”, 
(GVT/COM/INF/OP/I(2001)005), 07.06.2001. 
619 Bkz.: “Opinion on Denmark”, (ACFC/INF/OP/I(2001)005), 22.09.2000, par. 12-23. 
620 Türk Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Halkın Emek Partisi (HEP) ve Özgürlük ve 
Demokrasi Partisi (ÖZDEP) Türkiye’de yaşayan Türk ve Kürt olmayan diğer grupları azınlık halklar 
olarak nitelemekteydiler. Bkz.: AYM, “Halkın Emek Partisi Kararı”, E. 1992/1 (Siyasi Parti 
Kapatma), K. 1993/1, Karar Tarihi : 14.07.1993 ; “Özgürlük ve Demokrasi Partisi Kararı”, E. 1993/1 
(Siyasi Parti Kapatma), K. 1993/2, Karar Tarihi : 23.11.1993. 
Her halkın kendi kaderini tayin hakkı olup olmadığı ise ileride dördüncü bölümde tartışılmıştır.   
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“Halk” kavramı üzerine BM bünyesinde yapılan tartışmalarda, bir başka 

ülkenin egemenliği altında yaşayan ya da belirli bir kıtada yaşayan ya da bağımsız 

topraklara sahip veya başka bir ülke toprağı üzerinde yaşayan halklar arasında bir 

fark gözetilmeyeceği vurgulanmıştır621. 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere salt dilsel, dinsel veya kültürel 

farklılığı olan gruplar “halk” kavramı ile nitelendirilmemektedir. Bu da “azınlık” 

kavramı ile “halk” kavramı arasındaki farklılığı oluşturmaktadır. Bir diğer ifade ile, 

halk sayılabilmek için en azından sınırları belli bir coğrafi bölge ile özdeşleşmiş 

olma aranmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
621 Cristescu, a.g.e., s. 39. 
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Üçüncü Bölüm 

AZINLIK HAKLARI 

 

I. Azınlık Haklarının Hedefi ve Niteliği 

A. Azınlık Haklarının Hedefi 

Azınlık haklarının hukuki belgelere yansıyan ve doktrinde üzerinde görüş 

birliğine varılan üç hedefi vardır. Bunlar; çoğulcu özgürlükçü demokrasiyi kurmak, 

farklı gruplar arasında eşitliği ve toplumsal barışı sağlamaktır. 

Çerçeve Sözleşme’nin yedinci başlangıç paragrafında çoğulcu ve özgürlükçü 

demokratik toplum düzeninde azınlığa mensup kişinin yalnızca etnik, kültürel, dilsel 

ve dinsel kimliğine saygı göstermenin yeterli olmadığı, azınlıkların kimliklerini ifade 

etme, koruma ve geliştirmeleri için gerekli koşulların sağlanması gerektiği ifade 

edilmiştir. Azınlık hakları da bu koşulları sağlayan hukuki zemin olmaktadır. 

Bu hukuki zeminde üzerinde önemle durulan konu, çoğunluğun hakimiyetinde 

olmayan toplum düzenidir. Bu nedenle azınlık haklarının diğer bir hedefi, farklı 

gruplar ve bu gruplara mensup kişiler arasında eşitliği sağlamak olmaktadır. Eşitlik, 

hakim grubun kültürünü herkese eşit olarak sunması demek değildir. Herkes, hangi 

kültür içinde ne oranda yaşayacağına kendi karar verebiliyorsa ancak eşitlikten söz 

edilebilir. Bu eşitliğin sağlanması için azınlık hakları genel insan haklarına ek 

düzenlemeler getirmektedir. Azınlık haklarının bu ek düzenlemeler nedeniyle, kimi 

zaman, azınlıklar için çoğunluğa göre daha fazla hak kazanımı olarak nitelendirildiği 

görülmektedir. Oysa burada söz konusu olan, çoğunluğun hakim pozisyonu 

karşısında azınlığın konumunu eşitleyecek haklardır. Gerçek anlamda eşitlik 

sağlamaya yönelik haklar, fazlası (azınlığın çoğunluğa hakimiyetini sağlayan haklar) 

değil622. 

Eğer hukuk düzeni herkesin farklılığını eşit şekilde korursa bunun toplum 

içinde çatışmaları önleyeceği, barışcıl bir toplum düzeninin kurulmasına hizmet 

                                                 
622 Miroslav Kusý, “Innate Dignity, Cultural Identity and Minority Language Rights”, IJMGR 6, 
Kluwer Law International, Dordrecht, 1999, s. 304. 
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edeceği düşünülmüştür. UADAD, yukarıda anılan Arnavut Azınlık Okulları 

kararında, azınlık haklarının hedefini barış içinde birlikte yaşama ve dostça işbirliği 

olarak belirlemişti623. BM sonrası dönemde oluşturulan belgelerde de aynı hedef 

gözetilmiştir. BM Azınlık Hakları Bildirisi, beşinci başlangıç paragrafında, ulusal, 

etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin haklarının korunması ve 

geliştirilmesinin bu azınlıkların yaşadıkları ülkelerde siyasi ve sosyal istikrara katkı 

yaptığını belirtmiştir. Çerçeve Sözleşme de, altıncı başlangıç paragrafında, tarihin 

bize azınlıkların korunmasının Avrupa kıtasında istikrarın, demokrasinin, güvenliğin 

ve barışın vazgeçilmez unsuru olduğunu gösterdiğini ifade etmektedir. Doktrinde de 

azınlık haklarının barış getireceği üzerinde oybirliği vardır624. 

Azınlık çoğunluk ilişkilerinde, işte bu her iki grubun da eşit haklara sahip 

olduğu ve barış içinde yaşadığı döneme bir sürecin sonunda gelindiği tespit 

edilmiştir. Birinci aşamada azınlık baskı altındadır. İşbirliği hiç yoktur. Azınlık 

kültürü yok sayılır ve ek olarak azınlık çoğunluğun kendine yönelik olumsuz 

tutumunu kabul etmek zorunda kalmıştır. İkinci aşama, azınlığın kültürel haklarını 

talep etmeye başladığı aşamadır. Ancak henüz, çoğunluk ile aynı siyasal, ekonomik 

ve eğitime dair haklara sahip olduğunu düşünmez. Üçüncü aşamada, azınlık 

çoğunluk ile aynı siyasal, ekonomik ve eğitime dair hakları talep eder. Dördüncü 

aşamada, çoğunluk azınlığın sadece kültürel haklarının varlığını onaylamaktadır. 

Nihayet beşinci ve son aşamada çoğunluk ve azınlık siyasal, ekonomik, sosyal ve 

kültürel alanda eşit seviyeye gelmiş olur625. Farklı grupların diğer grubun farklılığını 

kabul edip, eşitlik ve barış içinde yaşadığı aşama. 

 

 

 

 
                                                 
623 Bkz.: UDAD, “Minority Schools in Albania”, Danışma Görüşü, a.g.e., s. 17. 
624 Bkz.: Packer, “On the Definition of Minorities”, s. 60-61. 
625 Tove Skutnabb-Kangas, Pertti Toukomaa, “Teaching Migrant Children’s Mother Tongue and 
Learning the Language of the Host Country in the Context of the Socio-Cultural Situation of the 
Migrant Family”, Research Reports 15 1976, Department of Sociology and Social Psychology, 
University of Tampere, Finland, 1978, s. 6. 
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B. Azınlık Haklarının Niteliği 

1. Azınlık Hakları Bireysel Haklar mıdır, Grup Hakları mı? 

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 27. maddesinde şöyle bir ifade 

geçmektedir: “... azınlıklara mensup kişiler, kendi gruplarının diğer üyeleriyle 

birlikte toplu olarak...”. 

BM Azınlık Hakları Bildirisi de üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yine aynı 

formülasyonu kullanmaktadır: “Azınlıklara mensup kişiler, bu Bildiri’de 

düzenlenenler de dahil olmak üzere, haklarını bireysel olarak ya da grubunun diğer 

üyeleri ile birlikte toplu olarak, ayrımcılığa tabi olmaksızın, kullanabilirler” (italikler 

bana aittir)626. 

Bu durumda azınlık haklarının ratione personae uygulama alanını sorgulamak 

gerekmektedir. Düzenlemelerden varılacak ilk sonuç şudur: azınlık hakları azınlık 

grubuna mensup kişilere tanınmıştır. Düzenlemelerin tümünde “azınlık grubuna 

mensup kişiler” ifadesi geçmektedir627. MSHS’nin hazırlık çalışmaları da “azınlığa 

mensup kişiler” ifadesinin metne bilinçli olarak işlendiğini göstermektedir. Bunun 

gerekçesi, birey yerine grup kimliğinin tanınmasının gönüllü asimilasyonu ve 

entegrasyonu ve ayrıca azınlığa mensup bireyin diğer vatandaşlarla aynı haklardan 

yararlanmasını engelleyebileceği düşüncesidir628. Buna, azınlık bilincini uyandırma 

korkusunun varlığını da eklemek gerekir. 

Shaw, MSHS özelinde, bireysel haklar düzenlemesinin bir diğer gerekçesinin 

de, azınlık grubuna İnsan Hakları Komitesi’ne doğrudan başvuracak şekilde 

uluslararası hukuk kişiliği verilmek istenmemesi olduğunu söylemektedir. Yazara 

göre, bununla bağlantılı ikinci bir amaç da, BM’nin insan hakları hukukuna 

yaklaşımını çizen bireysel haklar tezinin vurgulanmasıdır629. 

                                                 
626 Çerçeve Sözleşme’nin üçüncü maddesinin ikinci fıkrası da MSHS m. 27’deki formülasyonu 
izleyerek şöyle demektedir: “Ulusal azınlıklara mensup olan kişiler, bu Çerçeve Sözleşme’de yer alan 
ilkelerden kaynaklanan hakları hem bireysel hem başkalarıyla birlikte toplu olarak kullanabilir ve 
özgürlüklerden yararlanabilirler” (italikler bana aittir). Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları 
Belgeleri, C. II, s. 227. 
627 Shaw, “The Definition of Minorities in International Law”, 22-23. 
628 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 497. 
629 Shaw, “The Definition of Minorities in International Law”, 23. 
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Azınlığa mensup bireylerin hakları tezi, İnsan Hakları Komitesi’nin kararlarına 

da açıkça yansımıştır. Örneğin, Lovelace/Kanada kararında, Maliseet yerli grubunun 

azınlık olup olmadığı değil, başvurucu Lovelace’ın o gruba mensup olup olmadığı 

üzerinde durulmuştur630. İnsan Hakları Komitesi, ayrıca, 27. maddeye ilişkin her 

kararında “bireysel azınlık hakları”ndan bahsetmektedir. Komite’nin 27. madde 

üzerine kaleme aldığı Genel Yorum’da da ağırlıklı bir bireysel hak vurgusu vardır. 

Ancak bundan sonradır ki, Komite, 27. madde kapsamında korunan hakların her ne 

kadar bireysel haklar olsa da, sonuçta bu hakların varlığının azınlık grubunun kendi 

kültürünü, dilini ve dinini bir bütün olarak koruyup koruyamamasına bağlı olduğunu 

belirtmiştir631. 

Komite üyesi Martin Scheinin, azınlıkların yönetime katılımının tartışıldığı 

Diergaardt v.d./Namibia kararına yazdığı kısmi katılım oyunda, bu yoğunlukta 

bireysel haklar vurgusunun gereksiz olduğunu dile getirmiştir. Scheinin’e göre, kimi 

bazı durumlarda tek tek azınlığa üye kişilere katılım hakkının sağlanması sorunu 

çözmeyebilir; katılım hakkının etkin olabilmesi için özerk yönetimler (yerel, bölgesel 

veya kültürel) gerekli olabilir632. Bu da doğal olarak bizi, azınlıkların grup olarak 

katılım hakkına götürmektedir. 

Azınlık grubunun varlığını sürdürebilmesi için hangi haklara grup olarak sahip 

olması gerektiği azınlık grubunun özelliklerine göre değişir633. Örneğin, dinsel 

azınlık grubu, dini konularda, etnik azınlık grubu kültürel konularda son söz sahibi 

olabilmesi için özerk yönetime ihtiyaç duyabilir. Azınlık ile çoğunluk grubu 

arasındaki farklar arttıkça, grubun korunması için azınlık haklarının grup boyutu 

daha ön plana çıkabilir634. Yine, azınlık grubunun sayıca küçük olması, yok olma 

tehlikesi nedeniyle azınlığın grup olarak korunmasını gerekli kılabilir. 

Scheinin, alıntılanan görüşünde, genel bir ilkeye işaret etmektedir: Grup 

hakları aynı zamanda bireysel haklar olabilirken, bireysel haklar her zaman gruba 
                                                 
630 Lovelace/Kanada, İletişim No. R. 6/24, UN Doc. Supp No. 40 (A/36/40) at 166 (1981), 
30.07.1981. 
631 İHK, “General Comment No. 23”, par. 6.2. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 160. 
632 J.G.A. Diergaardt (late Captain of the Rehoboth Baster Community) v.d./Namibya, İletişim No. 
760/1997, (CCPR/C/69/D/760/1997), 06.09.2000. Scheinin’in görüşü karara eklenmiş fakat 
numaralandırılmamıştır. 
633 Douglas Sanders, “Collective Rights”, HRQ, C. 13, Şubat 1991, s. 382. 
634 Sanders, a.e., s. 382. 
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koruma sağlayamamaktadır635. Örneğin, grup kimliğinin varlığını sürdürebilmesi 

için bireysel haklar yeterli olamayacaktır. 

İnsan Hakları Komitesi’nin diğer bir üyesi Nigel Rodley ise, yerli halkların 

özel konumuna vurgu yaparak, onların 27. madde kapsamında grup haklarını kabul 

etmekte ve fakat aynı hakkı diğer azınlıklara tanımamaktadır636.  

Peki azınlık haklarını “kendi grubunun diğer üyeleri ile birlikte” kullanacakları 

ne anlama gelmektedir? 

Doktrinde baskın görüş, düzenlemelerde yer alan bu ifade ile azınlık haklarının 

grup boyutuna işaret edildiği yönündedir637. Gilbert’in deyimiyle, devletin hem 

azınlığa mensup bireylere karşı, hem de azınlık grubuna karşı çifte bir rolü vardır; bu 

rolü ile uluslararası yükümlülüklerini her ikisi için de ayrı ayrı yerine getirecektir638.  

Ermacora’ya göre, MSHS her ne kadar azınlıklara üye bireylerin iradesini 

koruma altına almak istemişse de (kendi kimliğini tanımlama), bu durum grup 

boyutunu dışlamaz. Yazara göre, azınlık kavramı uluslararası hukukta özerk bir 

anlama sahiptir. Grubun rolü burada belirleyicidir639. Örneğin, “tanınma” kavramının 

azınlıkların azınlık sayılıp azınlık haklarından faydalanması için gereksiz olmasının 

Ermacora’nın görüşünü destekler bir yönü vardır. Bir an için tanınmanın gerekli 

olduğu sonucuna varalım. Tanınacak olan tek tek bireyler midir? Hayır. Grup 

kimliğidir tanınacak olan. Bireyin haklarını kullanabilmesi için öncelikle grubun 

varlığının tanınması gerekir. Doğrusu, grubun farklı kimliğini tanımadan bireylere o 

gruba ait özellikler içinde yaşama hakkı tanımak ne kadar gerçekçidir? 

Ermacora, MSHS’nin 27. maddesinde, grup kimliğine ait unsurlar 

bulunduğunu belirtir640. Yukarıda anılan, “grubunun diğer üyeleri ile birlikte” 

ifadesine ek olarak, yazarın işaret ettiği unsur şudur: 27. maddede, devletlerin, etnik, 

                                                 
635 Sanders, a.e., s. 369. 
636 Rodley, a.g.e., s. 63-64. 
637 Türk, “Protection of Minorities in Europe”, s. 170; Ermacora, a.g.e., s. 321; Nowak, CCPR 
Commentary, s. 655-656; Steven Wheatley, Peter Cumper, “Minority Rights in the ‘New’ Europe: 
An Introduction”, Cumper, Wheatley, a.g.e., s. 17-18; Hanski/Scheinin, Leading Cases of the 
Human Rights Committee, s. 375; Fitzmaurice, a.g.e., s. 238. 
638 Geoff Gilbert, “Individuals, Collectivities and Rights”, s. 139, 140. 
639 Ermacora, a.g.e., s. 299, 308, 321. 
640 A.e., s. 322. 
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dinsel veya dilsel azınlıklara mesnup bireylerin kendi kültürlerinden 

faydalanmalarını, kendi dinlerinin gereklerini yerine getirmelerini ve kendi dillerini 

kullanmalarını engelleyemeyeceğinden bahsedildiğine göre, burada korunan o kültür, 

dil ve din, dolayısıyla da bütün olarak o kültürel, dinsel ya da dilsel gruptur641. 

Bireyin 27. maddeye dayanarak koruma talep edebileceği şey sadece kendisine ait 

olan bir kültür değildir. 

Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu da, raporlarında, MSHS’nin 27. 

maddesindeki hakların tam olarak uygulanabilmesinin aynı hakkın grubun diğer 

üyelerine de grup olarak tanınmasına bağlı olduğunu söylemektedir642. 

Tomuschat da aynı doğrultuda, eğitimin azınlık dilinde yapılmasının azınlık 

grubunu bir bütün olarak çoğunluk grubundan gelebilecek asimilasyoncu baskıya 

karşı korumak olduğunu dile getirmektedir643. 

Eklemek gerek ki, kültürel ve dinsel varlıkların korunması ve gelecek nesillere 

aktarılması için sahip olunması gereken okul, ibadet yeri, mezarlık vs. tarzındaki 

yapıları kurup en iyi şekilde işletecek olan grubun kendisidir644. Grup boyutu bir 

kenara bırakılarak salt gruba mensup üye ile kültür ve kültürel kurumlar bir bütün 

olarak nasıl korunup gelecek nesillere aktarılacaktır? İşte bu nedenle olsa gerek, 

İnsan Hakları Komitesi 27. maddenin kapsamına yerli halkları alarak bir bütün 

olarak yerli kültürüne, yaşamına ve dolayısıyla da gruba koruma sağlamıştır. Yerli 

halkların 27. madde kapsamında kültürlerini korumaya yönelik başvurularda bunu 

gözlemek mümkündür645. 

Gerek MSHS’nin 40. maddesi uyarınca İnsan Hakları Komitesi’ne sunulan, 

gerekse Çerçeve Sözleşme’nin 25. maddesi kapsamında Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi’ne sunulan ülke raporlarında, devletlerin, ülkelerinde yaşayan azınlık 
                                                 
641 Ermacora, a.e., s. 323. 
642 Bkz.: AmIHK, The Human Rights Situation of the Indigenous People in the Americas, 
OEA/Ser.L/V/II.108, Doc. 62, 20.10.2000, Bölüm III, “Collective Rights in the Proposed American 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” başlığı. 
643 Christian Tomuschat, “Protection of Minorities under Article 27 of the International Covenant on 
Civil and Political Rights”, Völkerrecht als Rechtsordnung Internationale Gerichtsbarkeit 
Menschenrechte: Festschrift für Hermann Mosler, Ed. Rudolf Bernhardt v.d., Berlin, Springer-
Verlag, 1983, s. 958. 
644 Kay Hailbronner, “The Legal Status of Population Groups in a Multinational State under Public 
International Law”, IYHR, C. 20, Y. 1990, s. 143. 
645 Bkz.: a.g. Finlandiya’ya karşı Länsman başvuruları. 
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gruplarının haklarını düzenleyen yasal düzenlemelerden ve bunların 

uygulanmasından bahsederken tek tek azınlıklara mensup bireylerin değil, azınlık 

grubunun durumunu rapor ettikleri görülmektedir646. 

Azınlık hakları grup tarafından kullanılabilmeli ve gruba ait belli azınlık 

hakları olmalıdır. Uygulamada çoğu zaman azınlığa mensup birey, grubu ile birlikte 

bu haklarını kullanırsa bir anlam kazanmaktadır. Bu nedenle azınlık haklarının 

bireysel haklar olduğu, grup hakları olmadığında ısrar, birçok durumda sosyal 

gerçeklikle bağdaşmaz647. 

Tüm bu tablodan azınlık haklarının hem bireysel hem de grup hakları olduğu 

sonucuna varmak mümkündür. Azınlık haklarının aynı zamanda grup hakları olması, 

azınlık grubunun her konuda tam bir fikir birliğinde olmasını gerektirmez648. Her ne 

kadar bireye ait haklar vurgusunun kökeninde devletlerin azınlıklara kolektif hak 

tanımak istememesi yatsa da, bu neden azınlık haklarının aynı zamanda grup hakları 

olmasına engel değildir. Çünkü grup hakları demek kolektif haklar demek değildir. 

 

2. Azınlık Hakları Kolektif Haklar mıdır? 

“Kolektif hak” kavramı, kolektivitenin bir bütün olarak kullanacağı hak 

anlamına gelir. 

Shaw, MSHS m. 27’de bilinçli olarak “azınlık grubuna mensup kişiler” ifadesi 

geçtiğini, bunun bir nedeninin tek kolektif hak olan kendi kaderini tayin hakkının 

azınlıklar tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi hedefi olduğunu 

söylemektedir649. 

Capotorti’ye göre ise, 27. maddenin iki boyutu vardır: bireysel ve kolektif 

boyut; “grubunun diğer üyeleri ile birlikte” ifadesi kolektif boyuta işaret eder. Yazara 

göre, bu ifade ile bireysel boyut, kolektif boyutla sınırlanmıştır. Ancak, Capotorti, 

kolektif boyut üzerinde fazla durulmasının, birinci boyutu, bireysel hak boyutunu, 

                                                 
646 Türk, “Protection of Minorities in Europe”, s. 171; Ermacora, a.g.e., s. 323. 
647 Peter Jones, “Human Rights, Group Rights, and Peoples’ Rights”, HRQ, C. 21, No. 1, Baltimore, 
Şubat 1999, s. 81. 
648 Gilbert, “Individuals, Collectivities and Rights”, s. 146. 
649 Shaw, “The Definition of Minorities in International Law”, 22-23. 
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silikleştireceği görüşündedir. Capotorti’ye göre, maddede bu iki boyut arasında bir 

denge vardır ve bunun da siyasi nedenleri vardır. Yazara göre, dünyada azınlıkların 

hakları ile devletlerin yetkileri bir denge üzerinde durur; azınlıkların durumunun 

iyileştirilmesi bu dengenin korunmasına bağlıdır650. 

Kanımca yazar, kolektif boyut ile grup haklarını kasdetmektedir. Grup hakları 

ifade edilirken mutlaka “kolektif” kavramı kullanılmak isteniyorsa, grup hakları için 

“bireysel hakların kolektif şekli”651 veya “kolektif boyut” kavramları kullanılabilir; 

ancak bu azınlık haklarını kolektif haklar yapmaz. Grup hakları ile kolektif haklar 

birbirinin yerine kullanılırsa bu grup hakları kavramının sonu olur. 

Grup haklarında, grup, tek bir birey gibi düşünülür; çünkü, tek tek bireylerin 

haklarının birleşmesi ile grubun haklarının varlığından sözedilir. Oysa aynı şey 

kolektif haklar için söylenemez. Bireysel haklar kolektif haklara dönüşemeyeceği 

gibi, kolektif haklar da bireysel haklara dönüşemez. 

Jones, çevre hakkını örnek olarak vermektedir. Çevreyi kirleten bir fabrikanın 

yakınında oturan herkesin çevreye verilen bu zarara son verilmesini isteme hakkı 

vardır. Bu hak, hem o çevrede oturan her bir bireyindir, hem de o çevrede oturanların 

tümüne ait grup hakkıdır652. O çevrede oturan (A)’nın ve yine orada oturan (B)’nin 

herbirinin çevre hakkı, aynı zamanda (AB) grubunun çevre hakkıdır. Azınlığın 

kültürüne göre yaşama hakkı da böyledir. (C)’nin kültürüne göre yaşama hakkı ile 

(D)’nin kültürüne göre yaşama hakkı (CD) grubunun ortak olan kültürlerine göre 

yaşama hakkıdır, aynı zamanda. Bu her iki örnekte de, (A) ile (C) haklarını 

kullanırken aynı hakka sahip olan (B) ile (D)’nin farkındadır. Oysa salt bireysel insan 

hakları için aynı şey söylenemez. Dinstein ifade özgürlüğünü örnek veriyor. İfade 

özgürlüğü salt bireysel bir insan hakkıdır. Bu hakkın ihlaline veya sınırlanmasına 

verilen toplu tepki bu hakka kolektif boyut kazandırıp onu grup hakkı yapmaz653. 

                                                 
650 Francesco Capotorti, “Are Minorities Entitled to Collective International Rights?”, IYHR, C. 20, 
Y. 1990, s. 354-357. 
651 Bkz.: Jones, a.g.e., s. 80. Thornberry de, BM Azınlık Hakları Bildirisi’nin her ne kadar bireysel 
haklardan bahsetse de bu hakların kolektif bir yönü olduğunu; Bildiri’nin, azınlıklara ait bir kimliğin 
kolektif varlığının altını çizdiğini söylemektedir. Bkz.: Thornberry, “Introduction ...”, s. 5. 
652 Jones, a.g.e., s. 84. 
653 Yoram Dinstein, “Collective Human Rights of Peoples and Minorities”, International and 
Comperative Law Quarterly, C. 25, Y. 1976, London, British Insitute of International and 
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Oysa, (X) halkının kendi kaderini tayin hakkı dediğimizde (X) halkından olan 

(E), (F), (G) v.d.’nin tek tek sahip olduğu kendi kaderini tayin hakkının bileşiminden 

bahsetmiyoruzdur. 

Gros Espiell, kendi kaderini tayin hakkını kolektif bir hak olarak belirledikten 

sonra aynı zamanda bireysel bir hak olduğunu da ileri sürmektedir. Yazar, görüşüne 

dayanak olarak gelişme hakkını ve sendika kurma hakkını vermektedir654. 

Örneklenen bu hakların şüphesiz grup boyutu vardır; ancak, kolektif bir hak 

değildirler. Çünkü kullanılması tüm grubu etkilemeyebilir. Her çalışan veya işveren 

o işkolundaki sendikanın kurulmasına katılmak zorunda değildir. Oysa kolektif bir 

hak olan kendi kaderini tayin hakkının kullanılmasından “halk”ın üyesi olan herkes 

etkilenir. 

Gelişme hakkına gelince; eğer kastedilen bireysel bir hak (bireysel gelişme 

hakkı) değilse bir grubun, halkın, ülkenin gelişme hakkı zaten kendi kaderini tayin 

hakkının içinde yer almaktadır (içsel kendi kaderini tayin hakkı)655. 

Jack Donnelly, kolektif insan hakları düşüncesinin kafa karıştırıcı olmaktan 

öteye bir şey olmadığını söylemektedir. Yazara göre, “gruplar –uluslar dahil- çeşitli 

haklara sahip olabilirler, sahiptirler de; ama bunlar insan hakları değildir... insan 

hakları ile halkların (kolektif) hakları tür itibariyle birbirinden farklı olup, bunların 

ayrı tutulmaları gerekir”656. 

 

                                                                                                                                          
Comperative Law, 1976, s. 103. Dinstein da “grup hakkı” yerine “kolektif hak” kavramını kullananlar 
arasındadır. 
654 Héctor Gros Espiell, The Right to Self-Determination: Implementation of United Nations 
Resolutions, New York, United Nations Publication, 1980, s. 10. Özel raportör Cristescu ise Gros 
Espiell’den bir yıl sonra yayınladığı raporunda kendi kaderini tayin hakkının, kullanımı tek tek her bir 
bireyi etkilese de, bireysel bir hak olmadığını yazmaktadır. Bkz.: Aureliu Cristescu, The Right to 
Self-Determination : Historical and Current Development on the Basis of United Nations 
Instruments, New York, United Nations Publications, 1981, s. 30, 32. 
655 Kendi kaderini tayin hakkı ileride dördüncü bölümde incelenmiştir. 
BM Genel Kurulu’nun 04.12.1986 tarihinde ilan ettiği 41/128 nolu “Gelişme Hakkı Bildirisi” de 
altıncı başlangıç paragrafında kendi kaderini tayin hakkına gönderme yapmaktadır. Bildiri bu hakkın 
genişletilmiş halidir. Bkz.: “Declaration on te Right to Development”, A Compilation of 
International Instruments, C. I (İkinci Kısım), s. 548-553. 
656 Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çev: Mustafa Erdoğan, Levent 
Korkut, Ankara, Yetkin yay., 1989, s. 155. 
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“Azınlık hakları kolektif haklar mıdır?” sorusunu cevaplarken kesin bir ayrıma 

ihtiyacımız var: kolektif hak kavramının içine kolektif boyutu olan hakları koyacak 

mıyız, yoksa sadece MSHS’de kolektif hak olarak düzenlenenleri mi kolektif hak 

olarak niteleyeceğiz. İnsan Hakları Komitesi’nin görüşü açıktır. Komite içtihatlarına 

göre, MSHS’de tek bir kolektif hak vardır, o da birinci maddede düzenlenen kendi 

kaderini tayin hakkıdır657. 

Yine, kolektif bir hakkın kullanılması ile ilgili kolektivitenin herbirinin birey 

sıfatıyla etkilenmiş olması da kolektif bir hakkı bireysel bir hak yapmaz658. Hakkın 

kullanımından birey sıfatıyla etkilenmiş olan kişi zaten hakkın tek başına öznesi 

değildir659. 

Kanımca, azınlık hakları kolektif haklar değildir. Olması da gerekmez. Azınlık 

haklarının grup hakları/gruba ait haklar olmadığını söyleyenler de, aslında, kolektif 

haklar olmadığını söylemektedirler660. Yoksa, azınlık hakları grup hakları olmakla 

şüphesiz kolektif boyutu da olan haklardır. 

 

3. Azınlık Hakları Negatif Haklar mıdır, Pozitif Haklar mı? 

MSHS’nin 27. maddesi negatif bir dille kalem alınmıştır: Etnik azınlıklar 

kültürlerinden yararlanmak, dilsel azınlıklar dillerini kullanmak, dinsel azınlıklar da 

dinlerinin gereklerini yerine getirmekten yoksun bırakılmayacaklardır. Bu şu anlama 

gelir: eğer azınlıklar bir yolunu bulup bu haklarını kullanabilirlerse devletin 

yükümlülüğü buna engel olmamaktır, o kadar. Azınlık hakları bu kadarıyla sadece 

zoraki asimilasyona karşı bir güvence sağlayabilmektedir661. 27. maddenin hazırlık 

çalışmaları sırasında “yoksun bırakılmayacaklardır” ifadesi yerine, “... hakkını 

                                                 
657 İHK, “General Comment No. 23”, par. 3.1. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 158; Kitok/İsveç, İletişim 
No. 197/1985, (CCPR/C/33/D/197/1985), 27.07.1988, par. 6.3. Aynı görüşte Nowak, CCPR 
Commentary, s. 14. 
658 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 27. 
659 Donnelly “kolektif insan hakları” kavramına kesin olarak karşı çıkmakla birlikte bu durum için 
“kolektif olarak hareket eden bireylerin hakkı” ifadesini kullanmaktadır. Bkz.: Donelly, a.g.e., s. 157, 
159. 
660 Jones, a.g.e., s. 86. 
661 Robert Dunbar, “Minority Language Rights in International Law”, ICLQ, C. 50, January 2001, s. 
103. 
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sağlar” ifadesi önerilmiş, fakat bu tarz bir düzenlemenin azınlığın bilincini gereksiz 

yere artıracağı düşünülürek, öneri kabul edilmemiştir662. 

Bu nedenle 27. madde, örneğin, taraf devletlere azınlık dilinde okul açma, 

azınlık dilinde yasama faaliyetlerine imkan sağlama, azınlık dilinde kamusal 

hizmette bulunma, azınlık dini kurumlarına fon sağlama, azınlık kültür derneklerini 

destekleme vb. tarzında pozitif yükümlülük yükleyen bir madde değildir663. Ancak, 

eğer çoğunluk grubu kültürel, eğitsel ve/ya dini faaliyetleri için devlet yardımı 

alıyorsa, aynı yardım eşitlik ve ayrımcılık yasağı temelinde azınlıklara da 

sağlanacaktır. 

İnsan Hakları Komitesi ise 27. maddeyi pozitif yükümlülük yükleyen bir 

madde olarak yorumlama eğilimindedir. Bunun sebebi açıktır: negatif hak 

düzenlemesi mevcut duruma çare bulmaktan uzaktır664. Komite’ye göre, 27. madde 

her ne kadar negatif bir dille kaleme alınmışsa da, sonuçta maddede bir hak 

düzenlemesi vardır ve taraf devletler bu hakkın reddine veya ihlaline sebebiyet 

vermemek için tanınmasını ve kullanılmasını sağlama yükümlülüğü altına 

girmişlerdir665. Komite, bu yükümlülüğe özel önem vermektedir666. Ülke raporları 

üzerine yaptığı yorumlarda, ilgili ülkede azınlık haklarının sağlanması yönünde tespit 

ettiği sorunların aşılmasında devletlere pozitif önlemler alma tavsiyesinde 

bulunmaktadır667. 

Komite’ye göre, pozitif önlemler azınlık grubunun kimliğinin korunması için, 

kendilerini ilgilendiren konularda azınlığın karar alma mekanizmasına etkin 

katılımını sağlamak için de gereklidir668. Ek olarak, Komite, hakkın sağlanması için 

gerekli pozitif önlemlerin sadece devlet organlarına karşı değil, devlet içindeki diğer 

                                                 
662 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 496. 
663 Manfred Nowak, “Protection of minorities and right of self-determination”, Minorities in Politics: 
Cultural and Language Rights, Ed. Jana Plichtová, International Symposium on National Minorities 
in Central Europe, Bratislava, 13-16 Kasım 1991, Bratislava, European Cultural Foundation, 1992, s. 
105; Nowak, CCPR Commentary, s. 657; Tomuschat, “Protection of Minorities under Article 27…”, 
s. 973. 
664 Capotorti, Study on ..., s. 98-99, par. 588. 
665 İHK, “General Comment No. 23”, par. 6.1. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 159. 
666 Lovelace/Kanada, a.g.k., par. 5.2. 
667 Bkz.: Finlandiya’nın beşinci dönemsel raporu üzerine Komite’nin yorumu, Report of the Human 
Rights Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, General Assembly Official Records, 60. Oturum, New 
York, United Nations, 2005, s. 24, par. 15. 
668 İHK, “General Comment No. 23”, par. 6.2, 7. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 160. 
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kişilerin eylemlerine karşı da olması gerektiğini belirtmiştir669. Öyle ki, azınlıkların 

varlığı ve hakları tarihsel olarak sadece kamu görevlileri tarafından değil, toplum 

içindeki farklı güç grupları tarafından da redde uğramıştır670. 

Yeni Zelanda hükümeti, ülkesinde yaşayan Maorilerin İnsan Hakları 

Komitesi’ne yaptıkları başvuruda Maori kültüründen kaynaklanan hakların 

korunması için hükümetlerinin pozitif yükümlülük altında olduğunu belirtmiştir671. 

İnsan Hakları Komitesi de yerli halklardan gelen bu gibi başvurularda, grubun 

ekonomik haklarını 27. madde kapsamında koruma altına alarak, 27. maddeyi, 

devletlerin pozitif yükümlülükler altında olduğu ekonomik ve sosyal haklar alanına 

doğru genişletmiştir672. 

Doktrinde ağırlıklı görüş, pozitif korumanın maddede gizli olduğu 

yönündedir673. Capotorti’ye göre, maddenin negatif dili talihsizliktir. Bazı azınlık 

hakları pozitif önlem olmadan hayata geçirilemez. Yazar, kültür örneğini 

vermektedir; devlet yardımı olmadan azınlık kültürünün korunmasının mümkün 

olmadığını söylemektedir674. 

Türk’e göre de, azınlığın etnik kimliğini reddeden gruba karşı korunmasının 

tek yolu olumlu edim ile olabilmektedir675. Bu da negatif yükümlülükten varılacak 

bir sonuç olmasa gerektir. 

Çerçeve Sözleşme’nin metninde ise haktan çok “ilke” vurgusu vardır. Hem de 

çok baskın bir şekilde. 

                                                 
669 İHK, “General Comment No. 23”, par. 6.1 a.e., s. 159. 
670 Nowak, CCPR Commentary, s. 662. 
671 Apirana Mahuika v.d./Yeni Zelanda, İletişim No. 547/1993, (CCPR/C/70/D/547/1993), 
27.10.2000, par. 7.1. Kısaca “Mahuika/Yeni Zelanda” olarak geçecektir. 
672 Martin Scheinin, “Economic, Social and Cultural Rights: Models of Enforcement”, 
yayımlanmamış konferans sunumu, IHRC Conference, Dublin 9-10 Aralık 2005, s. 14-15. Ayrıca 
bkz.: aş. “Azınlık Kimliğine ve Kültürüne Sahip Olma Hakkı” başlığı. 
673 John Packer, “United Nations Protection of Minorities in Time of Public Emergency: The Hard-
Core of Minority Rights”, Non-Derogable Rights and States of Emergency, Ed. Daniel Prémont, 
Christian Stenersen, Brussels, Establishment Émile Bruylant, 1996, s. 505.  
674 Capotorti, Study on..., s. 98-99, par. 588. Bu vesileyle Capotorti raporunun 27. maddeye işlerlik 
kazandırmak amacıyla hazırlanmış olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Capotorti ile tamamen aynı 
görüşte Miodrag A. Jovanovic, “Recognizing Minority Identities Through Collective Rights”, HRQ, 
C. 27, Y. 2005, The Johns Hopkins University Press, s. 634; Sacerdoti, a.g.e., s. 128-129. 
675 Türk, “Protection of Minorities in Europe”, s. 173. 
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27. madde her ne kadar negatif bir dille kaleme alınmış olsa da, MSHS’deki 

hakların tümünün uygulanmasını düzenleyen bir de ikinci maddenin birinci fıkrası 

vardır. Fıkraya göre, Sözleşme’ye taraf devletlerin her biri Sözleşme’de düzenlenen 

haklara sadece saygı göstermek değil, aynı zamanda bu hakların kullanılmasını da 

sağlamak yükümlülüğü altındadırlar. Maddede bunun nasıl sağlanacağı ikinci fıkrada 

yazılmıştır: anayasal usuller takip edilerek gerekli yasal veya diğer tarz düzenlemeler 

yapmak. 

Kanımca azınlık haklarının sağlanmasında devletlerin pozitif yükümlülük 

altında olup olmadıklarına dair genel bir kural koymaktansa her vakayı kendi içinde 

değerlendirmek yerinde bir yaklaşım olacaktır. Herhangi bir vakada mevcut durum 

hakkaniyete ve azınlık haklarının amacına aykırı ya da söz konusu azınlık hakkından 

hak sahibini yoksun bırakır nitelikte ise burada devletin pozitif yükümlülük altında 

olduğunu kabul etmek gerekir. Örneğin, azınlık grubunun yoğun olarak yaşadığı bir 

bölgede, azınlık dilini konuşan kayda değer sayıda kişinin varlığı durumunda, bu 

bölgede azınlık dilinde kamu personeli istihdamına gidilmesi gerekir. Aksi, 

hakkaniyete ve azınlık haklarının amacına aykırı olacaktır. 

 

II. Azınlık Kimliğine ve Kültürüne Sahip Olma Hakkı 

MSHS’nin 27. maddesi, “Etnik, dinsel ve dilsel azınlıkların var olduğu 

devletlerde ...” diye başlayarak, madde kapsamında düşünülmesi gereken ilk şeyin 

azınlığın maddeye taraf devletteki varlığı olduğunu vurgulamaktadır. Yukarıda ikinci 

bölümde, azınlığın varlığının hangi ölçütler çerçevesinde tespit edilmesi gerektiğini, 

devlet tarafından tanınmanın gerekli olup olmadığını ele almış bulunuyoruz. Burada 

konumuzu oluşturan, kendini azınlık kimliği ile tanımlayan kişinin bu kimliğin bağlı 

olduğu kültüre göre yaşamayı talep etme hakkıdır. 27. madde bunu “kültürlerinden 

yararlanmak hakkından yoksun bırakılmayacaklardır” şeklinde ifade etmiştir. 

Kişinin, doğal olarak, dinsel ya da etnik azınlık kültürünü veya dilini reddederek 

azınlık kimliğini ileri sürmesi mümkün değildir. Azınlığın varlığı tespit edildikten 

sonra, belki ilk bakılacak alan, azınlık kültüründen yararlanmanın nasıl 
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engellenmeyeceği ya da nelerin kültürden yararlanmanın engellenmesi olabileceği 

konusudur. 

Azınlığın, azınlık kimliğine sahip çıkarak kültürüne göre yaşama hakkı, şu ana 

kadar İnsan Hakları Komitesi önüne, yerli veya kabile halklardan yapılan başvurular 

ile gelmiştir. Bunlardan ilki yerli Maaliset grubuna mensup Sandra Lovelace’ın 

Kanada’ya karşı yaptığı başvurudur. Bayan Lovelace’ın başvurusu aynı zamanda 

Komite’nin 27. maddeyi uygulama fırsatını bulduğu ilk karardır. Lovelace’ın 

başvurusunu İsveç ve Finlandiya’da yaşayan Saami yerli halkına mensup kişilerden, 

Yeni Zelanda’da yaşayan yerli halklardan, Afrika’da yaşayan gruplardan gelen 

başvurular takip etmiştir. Hatta denilebilir ki, bu başvuruların yoğunluğu nedeni ile 

İnsan Hakları Komitesi, 27. maddenin en çok kültürüne sahip çıkmak, kültüründen 

faydalanmak, kültürüne göre yaşamak boyutunu yorumlayıp geliştirme imkanı 

bulmuştur676. 

Yukarıda anılan başvurularda İnsan Hakları Komitesi, iki konuyu 27. 

maddedeki kültürünü yaşama hakkı kapsamında değerlendirmiştir. Bunlar; azınlık 

grubuna üyeliğin engellenmesi ve azınlık kültürünün yaşadığı coğrafyanın tahrip 

edilmesi konularıdır. 

 

A. Azınlık Grubuna Üyelik 

Maaliset yerli grubuna mensup iken yerli olmayan biriyle evlendiği için Yerli 

Yasası’na göre yerli statüsünü kaybeden Sandra Lovelace’ın gruba üyeliği silinmişti. 

Lovelace, İnsan Hakları Komitesi’ne yaptığı başvurusunda, diğerlerinin yanında, 27. 

maddenin Kanada hükümeti tarafından ihlal edildiği iddiasında bulunmuştur677. 

Bu olayda Sandra Lovelaca, yerli olmayan biriyle evlendiği için yerli statüsünü 

kaybetmiş olmasına rağmen grubuyla bağlantılarını kesmemiş, gruba ayrılan 

                                                 
676 Bu noktaların herbiri UÇÖ’nün 169 Nolu Yerli ve Kabile Halklar Sözleşmesi’nde ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Ne var ki, UÇÖ 169 sadece yerli halkların haklarına özgülenmiştir. Süreci tetikleyen 
yerli halklar da olsa, bu bölümün konusu, İnsan Hakları Komitesi’nin konu ile ilgili MSHS’nin 27. 
maddesi kapsamında ürettiği içtihattır, ki bu içtihat yerli olup olmadığına bakılmaksızın tüm 
azınlıklara uygulanabilecek niteliktedir. 
677 Lovelace/Kanada, a.g.k., par. 1. Lovelace kararının azınlık grubuna üyeliğin engellenmesi kararı 
olduğu yönünde bkz.: Hanski/Scheinin, Leading Cases of the Human Rights Committee, s. 376. 
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bölgedeki anne-babasının evini sıklıkla kullanmış ve Kabile Konseyi de bu duruma 

herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Hatta boşanması üzerine, bölgede daimi ikamet 

etme hakkı olmamasına rağmen, gidecek başka yeri olmadığından çocukları ile 

birlikte anne-babasının evine taşınmıştır. Oysa Lovelace, bir eve sahip olup daimi 

olarak kabile ile birlikte yaşamak istemektedir; ancak, kabilenin yaşadığı bölgede 

sadece kayıtlı yerliler ev edinebildiğinden Kabile Konseyi başvurusunu 

reddetmiştir678. 

Lovelace, gruba üye olamamasından ötürü, ev sahibi olamamaya ek olarak, 

sağlık hizmetlerinden yararlanamama, kredi alamama, vergiden muaf olamama gibi 

birçok ekonomik kaybı olduğunu ve ayrıca yerli topluluk ile birlikte yaşamanın 

kültürel imkanlarından yoksun kaldığını ileri sürmüştür. Lovelace’a göre, üyeliğinin 

engellenmesi, onu aynı kültürü paylaştığı kişilerle birlikte yaşamaktan alıkoymakta, 

bu da kültüre dayalı azınlık kimliğini kaybetmesine yol açmaktadır679. 

Kanada hükümeti savunmasında, yürürlükteki Yerli Yasası’nın yerlilerin 

durumunu çok iyi düzenlemediğini, örneğin bir tanım içermediğini, bunun da 

uygulamada, özellikle de kendilerine ayrılmış topraklarda yaşama hakkına dair 

sorunlara yol açtığını, bu nedenle hükümetin, 27. madde kapsamında yerlilere 

yeterince koruma sağlayacak yeni bir yasa hazırlığında olduğunu ifade etmiştir680.  

İnsan Hakları Komitesi, Lovelace’ın iddialarından sadece son noktanın, 

kültürel yaşamdan kopma nedeni ile azınlık kimliğini kaybetme tehlikesinin, 27. 

madde kapsamında ele alınabileceğini belirtmiştir681. Komite’ye göre, Yerli Yasası 

kapsamında tanınan ekonomik haklar ile 27. madde kapsamında tanınan haklar 

birbirinden farklı olabilir. 27. madde azınlık grubu üyelerine grubun diğer üyeleri ile 

birlikte yaşama hakkı vermemektedir. Maddenin “grubunun diğer üyeleri ile birlikte” 

sağladığı hak azınlık kültürünü yaşamadır682. Azınlık kültürünü yaşamanın yolu da 

grup ile birlikte bu kültürü yaşamak olabileceği gibi, olmayabilir de. Komite işte bu 

“kültürüne göre yaşama”ya bir müdahale olup olmadığını incelemektedir. 
                                                 
678 Lovelace/Kanada, a.k., par. 9.6-9.7. 
679 A.k., par. 9.9. 
680 A.k., par. 5. Hükümetin bahsettiği yasal değişiklikler yapılmış ve bu sayede Kanada, Lovelace 
benzeri başvurulardan kurtulmuştur. Bkz.: LSN/Kanada, İletişim No: 94/1981,  30.03.1984. 
681 Lovelace/Kanada, a.g.k., par. 13.1. 
682 A.k., par. 14-15. 
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Komite, Lovelace’ın durumunu, bir de Lovelace’ın azınlık kimliğine sahip 

olma hakkı ile grubun azınlık kimliğine sahip olma hakkını karşılaştırarak 

incelemiştir. Komite bu incelemeye girerek, eğer Lovelace’ın gruba üye olma 

isteğinin reddedilmesi, grubun kimliğini koruması için bir zorunluluk ise üyeliğin 

reddinin mümkün olabileceğine işaret etmiştir. Ne var ki, Komite, yaptığı 

karşılaştırma sonucunda, Lovelace’ın üyelikten reddedilmesinin grup kimliğinin 

korunması açısından haklı bir gerekçesinin olmadığı kanaatine varmıştır683. 

Bu başvuruda Kanada hükümetinin 27. maddeyi ihlal ettiği sonucuna 

varılmıştır. Komite bu sonuca varmakta haklıdır. Çünkü Lovelace’ın üyeliğine engel 

olan yasa hükümetin bir tasarrufudur. Kabile Konseyi’ne tanınmış bir takdir yetkisi 

yoktur. Kabile Konseyi, bu olayda sadece yasanın gereğini yerine getirmektedir. 

                                                 
683 Bkz.: A.k., par. 17. 
Lovelace’ın iddiaları arasında bir önemli nokta da, Yerli Yasası’nın sadece yerli olmayan bayanların 
başkası ile evlendiğinde yerli statüsünün kaybını düzenlediği, oysa yerli erkekler yerli olmayan 
bayanlarla evlendiğinde yerli statüsünü kaybetmediğinden bunun cinse dayalı ayrımcılık olduğu 
iddiası idi. 
Ayrımcılığa dair savunmasında hükümet, geleneksel toplumlarda aile ilişkilerinde baba soyuna 
bağlılığın güçlü olduğunu, yine buna ek olarak da 19. yüzyılın tarım toplumlarında yerli bir bayanın 
yerli olmayan bir erkekle evlenmesi halinde bunun yerlilere ayrılan toprakların kaybedilme tehlikesi 
olarak görüldüğünü, oysa yerli bir erkek yerli olmayan bir bayanla evlendiğinde böyle bir tehdidin 
hissedilmediğini dile getirmiştir. Hükümete göre, ayrımcılık olarak görülen yasal düzenlemenin 
altında yatan gerekçe işte bu yapıdır ve şartlar henüz değişmemiştir. Bununla birlikte, Kanada 
hükümeti, yasanın ilgili maddesine dair bir değişiklik hazırladığını, bu değişikliğe göre kendisi 
istemedikçe kimsenin, erkek ya da kadın, yerli statüsünü kaybetmeyeceğini, ancak bu değişikliğin 
yerli grupları ile karşılıklı müzakere süreci sonucunda gerçekleştirilebileceğini, ne var ki, yerli 
gruplarının konu hakkında kendi içlerinde bölünmüş durumda olduğundan bu konuda kısa süre içinde 
değişikliklerin beklenmemesi gerektiğini ifade etmiştir (par. 5, 9.5.). 
Sandra Lovelace ise, yerli halkların baba soyuna dayalı aile ilişkileri kurduklarına dair savın geçerli 
olmadığını belirterek, Komite’nin hükümete yasal değişiklik tavsiye etmesi gerektiğini dile getirmiştir 
(par. 6). 
Komite, ayrımcılık iddiasını incelerken Kanada’nın Komite’ye başvuru hakkını düzenleyen 
Sözleşme’ye Ek Bir Nolu Seçmeli Protokol’e taraf olma tarihini (19 Ağustos 1976) gözönüne almış, 
Lovelace’ın statüsünü kaybetme tarihinin (23 Mayıs 1970) Kanada’nın taraf olma tarihinden önce 
olduğunu belirterek raitone temporis yetkisizlik bildirmiştir (par. 10, 12, 18). Böylece Komite, azınlık 
kültüründen yararlanamamayı süregiden ihlal olarak değerlendirirken, ayrımcılık iddiasına temel 
oluşturan düzenlemenin Lovelace’a karşı bir kez uygulandığı gerekçesi ile bunu süregiden ihlal olarak 
görmemiştir. Kanımca, Komite bu noktada yanılmıştır. Lovelace’a uygulanan yasa hükmü 
yürürlüğünü sürdürdüğü için Lovelace’ın bundan bir kez olumsuz etkilendiğini söylemek güçtür. 
Lovelace’a karşı yapılan ayrımcılık Kanada’nın MSHS’ye ve Ek Protokol’e taraf olmasından önce 
sonlandırılmamıştır. Tıpkı kültürüne göre yaşayamama hakkı gibi varlığını sürdürmektedir. Bu 
nedenle, Yerli Yasası’ndaki düzenleme, kanımca, MSHS’nin Sözleşme’deki hakların cinse dayalı 
ayrımcılığa tabi olmadan herkese tanınmasını düzenleyen ikinci maddesine, kadın erkek eşitliğini 
düzenleyen üçüncü maddesine ve hukuk önünde eşitlik ve hukukun eşit korumasından yararlanmayı 
düzenleyen 26. maddelerine de aykırıdır. Lovelace, Komite’den, ayrımcılık düzenlemesine son 
vermesi için hükümeti yasal değişiklik yapmaya davet etmeyi istemekte haklıdır. (Aynı görüşte 
Komite üyesi Nejib Bouziri. Boujiri’nin kısmi karşı oy yazısı için bkz.: karara ek paragraf) 
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Komite, üyeliğe kabul yetkisinin yasayla azınlık grubuna verildiği durumlarda 

ise farklı yorumlar getirmektedir. İsveç’in kuzeyinde yaşayan Saami yerli grubuna 

üye iken üç yıl gruptan ayrılıp başka iş yapan Ivan Kitok’un tekrar gruba üyelik için 

başvurusunun grup tarafından reddedilmesinde, Komite, 27. maddeye aykırı bir yön 

bulmamıştır684. 

Bu başvuruda, başvurucu Kitok, 100 yıldır hayvancılıkla (ren geyiği 

yetiştiriciliği) uğraşan bir aileden geldiğini, ren geyiği yetiştirmenin ve ren 

geyiklerini yaşadığı bölgede mülkiyeti ve su kaynaklarını serbestçe kullanma 

hakkının kendisine atalarından kaldığını dile getirmiştir. Kitok’a göre, ren geyiği 

yetiştiriciliği/besiciliği atadan kalma kültürünün bir parçasıdır685. 

Ne var ki, İsveç Parlamentosu’nun çıkardığı Ren Geyiği Hayvancılığı Yasası, 

Saamileri iki gruba ayırmıştı: Saami köyünde yaşayıp ren geyiği besiciliği ile 

uğraşan Saamiler ve Saami köyünün dışında yaşayan Saamiler. İsveç hükümetine 

göre, Saami kültürüne göre yaşayanlar Saami köyü üyesi olarak köyde ikamet 

edenlerdir. Diğerleri İsveç toplumuna asimile olmuşlardır. İlgili yasa Saami köyü 

üyelerine, bir diğer ifade ile azınlık grubu mensuplarına, diğer Saamilerin sahip 

olmadığı ek bazı haklar tanımıştır. Bu kapsamda, Saami köyü üyesi herhangi bir 

Saami, ren geyiklerinin beslenmesi için bölgedeki gerek devlete, gerekse özel 

kişilere ait otlaklardan ve su kaynaklarından karşılıksız yararlanabilmektedir. Yasa 

ayrıca, Saamilere geniş bir alanda avlanma ve balıkçılık hakkı da tanımıştır.  

Hükümete göre, yasanın hedefi tek geçim kaynağı hayvancılık olan grubun 

ekonomik gelir kaynağının sürdürülebilirliğini sağlamaktır; çünkü, yasa öncesinde 

bölgedeki Saamilerin hayvancılık yaparak ailelerine bakmakta zorlandıkları tespit 

edilmiştir. Bu nedenle yasa, düzenlenen haklara ek olarak, bölgedeki hayvancılığı 

karlı hale getirmek için bazı sınırlamalar da düzenlemiştir. Buna göre, bölgedeki 

otlaklar sadece 300.000 ren geyiğini beslemeye yeterlidir. Yapılan hesaplamalara 

göre, bu sayıda ren geyiği ancak 2500 kişinin geçimini sağlayabilir. Yasa, ren geyiği 

besiciliği ile uğraşan Saami grubuna üyeliği grubun kararına bırakmıştır. Grubun 

kararına karşı yargı yolu açıktır; ancak, yargının bu kararı bozması için çok özel 

                                                 
684 Kitok/İsveç, a.g.k. 
685 A.k., par. 2.1.-2.2. 
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durumların varlığı gerekmektedir. Daha fazla üye, daha fazla ren geyiği demek 

olduğundan otlakların sürdürülebilir olması tehlikeye gireceği için burada grubun ek 

üyelikten bir çıkarı söz konusu değildir686. Kişinin çıkarı ile grubun çıkarı 

karşılaştırıldığında, ancak grubun çıkarı söz konusu olduğunda özel durumun 

varlığından bahsedilebilecek ve grubun kararı yargı tarafından bozulabilecektir. 

Bunun dışında gruba üyelik kararı grubun kendi takdirindedir. İsveç hükümeti, bu 

sınırlamayı grubun kültürünün korunmasının gereği olarak açıklamıştır687. 

Böylelikle, insan hakları literatürüne ren geyiği besiciliğinin kültürel hak olduğu 

konusu girmiş olmaktadır. İnsan Hakları Komitesi, İsveç hükümetinin ren geyiği 

avcılığını kültürel hak olarak kabul eden görüşünü derhal onaylamıştır. 

Başvurunun konusu, Kitok’un Saami etnik grubundan olduğunun reddi 

değildir. Aksine, grubun karar organları Kitok’u kendilerinden kabul etmekte, hatta 

yasal koruması olmasa da, Kitok’un bölgede ren geyiği besiciliği yapmasına izin 

vermektedirler. Yine taraflar, Kitok’un etnik azınlık olduğu konusunda anlaşmazlık 

içinde değillerdir. Bu nedenle, Komite bu başvuruda, Kitok’un Saami kimliğinin 

reddedildiği ve kültürüne göre yaşama hakkından yoksun bırakıldığı sonucuna 

varmamıştır688.  

Kitok kararının, azınlık grubuna üyeliğin engellenmesinin yanısıra, azınlık 

kültürüne sahip olma hakkını da içinde barındıran bir boyutu vardır: azınlığın 

yaşadığı coğrafyanın, azınlık kültürü için hayatiyetini koruduğu ölçüde korunması689. 

 

B. Azınlığın Yaşadığı Coğrafyanın Korunması 

İnsan Hakları Komitesi, Kitok’un başvurusunda, azınlığın yaşadığı coğrafyanın 

korunmasını o coğrafyada yaşayan tek bir kişinin azınlık kimliğine sahip olma 

hakkının önünde tutmuştur. Komite bu yaklaşımını sonraki başvurularda genişletme 

imkanı bulmuştur. 

                                                 
686 A.k., par. 4.2. 
687 A.k., par. 4.3. 
688 A.k., par. 9.8. 
689 Hanski/Scheinin, Leading Cases of the Human Rights Committee, s. 377. 
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Kanada’ya karşı Lubicon Gölü Kabilesi (LGK)’nin şefi Ominayak tarafından 

yapılan başvuruda, Kanada’nın federal hükümetin kontrolünde olan Alberta 

bölgesinde federal hükümetin izniyle girişilen petrol ve gaz arama ile ormancılık 

faaliyetlerinin bölgede yaşayan LGK’nın doğal yaşama alanına ve dolayısıyla da 

kültürüne müdahale oluşturduğundan şikayet edilmişti690. 

LGK, yaşadığı görece özerkliğe sahip 10.000 kilometre karelik bölgede, atadan 

kalma avcılık, balıkçılık ve hayvancılık gibi hem sosyo-kültürel, hem de ekonomik 

boyutu olan faaliyetlere dayalı olarak yaşayan yerli bir gruptur. Grubun yaşadığı yer 

Alberta, ülke nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelere oldukça uzakta kaldığı için 

grup kültürel geleneklerini yıllarca sürdürebilmiştir. Örneğin, kabile üyelerinin çoğu 

Kanada’nın resmi dillerinden herhangi birini bilmemekte; kendilerine özgü Cree 

dilini konuşmaktadırlar691. 

Federal hükümet, Alberta yerel makamlarına petrol ve doğal gaz çıkarmak 

amacıyla LGK’ne ait toprakların kamulaştırılması izni verince, LGK derhal konuyu 

yargıya taşımıştı. LGK, yargı sürecinin 14 yıldır sürdüğünü, görünüşe göre bir 10 yıl 

daha sürebileceğini ileri sürerek İnsan Hakları Komitesi’ne başvurur692. Komite de 

grubun üzerinde yaşadığı kültürel coğrafyaya verilen tahribat karşısında ulusal yargı 

makamları önünde devam eden dava süreciyle etkin bir koruma sağlanabileceğine 

ikna olmayınca, başvurunun esastan incelenmesine geçmiştir693. 

Bu başvuruda Komite, 27. maddedeki kültürüne göre yaşama hakkının, 

kişilerin, grubunun diğer üyeleri ile birlikte, ait olduğu topluluğun kültürünün bir 

parçasını oluşturan ekonomik ve sosyal faaliyetlere katılım hakkını da içerdiğini 

belirterek, LGK’nin kültürüne verilen geri dönülemez zararı 27. maddeye aykırı 

bulmuştur694. 

Finlandiya’nın kuzeyinde yaşayan Saami grubunca İnsan Hakları Komitesi 

önüne getirilen bir grup başvurunun konusu da, Fin hükümetinin özel bir şirket ile 

anlaşarak, Saamilerin yaşadıkları bölgede giriştiği taş ocağı kurma ve çıkartılan taşın 

                                                 
690 Chief Bernard Ominayak ve Lubicon Lake Band/Kanada, İletişim No. 167/1984, 26.03.1990. 
691 A.k., par. 2.2. 
692 A.k., par. 16.3. 
693 A.k., par. 31.1. 
694 Lubicon Lake Band/Kanada, a.k., par. 32.2. 

 222



sevkiyatı için ormanlık arazinin bir kısmını biçip yol yapma faliyetlerinin Saamilerin 

yaşam alanına müdahale olup olmadığı idi695. Başvuruların tümünde taraflar, 

Saamilerin 27. madde kapsamında Finlandiya’da yaşayan etnik azınlık grubu olduğu 

ve ren geyiği besiciliğinin de Saami kültürünün ayrılmaz parçasını oluşturduğu 

üzerinde hem fikirdiler696. Ne var ki, Saamilerin kültürünün yaşandığı arazi 

geleneksel olarak grup tarafından kullanılsa da hukuken hazine arazisi idi ve Merkezi 

Ormancılık Kurulu tarafından yönetiliyordu697. Saamilerin üzerinde yaşadıkları 

toprağın sahibinin kendileri olduğu yönündeki iddia Finlandiya hükümeti ile 

tartışmalara yol açmış ve bu tartşmalar bir türlü sonuçlandırılamamıştı698. 

Finlandiya Saamileri de tıpkı İsveç ve Norveç Saamileri gibi geleneksel olarak 

ren geyiği besiciliği yapıyor, geçimlerini buna dayalı olarak sağlıyorlardı. Saamilerin 

iddiası, bölgede girişilen taş çıkarma ve taşıma faaliyetlerinin ren geyikleri için 

ayrılmış olan otlaklara zarar vereceği, çevreye gürültü yayacağı, ağır geçen kış 

şartlarında zemin karla kaplı olduğu için ren geyikleri ağaçların gövdelerindeki 

likenleri yiyerek beslendiklerinden, ormanlık alanın biçilmesiyle likenlerin artık 

yetişmeyeceği, bunun ren geyiklerinin etinde olumsuz bir durum yaratacağı, dişi ren 

geyiklerinin müdahale edilmesi planlanan alanda bahar aylarında doğum yaptığı, 

yine bu bölgede ren geyikleri için çitler, ağıllar ve doğal işaretler bulunduğu, bu 

mekanlarda ren geyiklerinin yılda bir kez toplanarak sayımının yapıldığı ve 

yavruların etiketlendiği, yeni yapılmış olan ren geyiği mezbahanesinin yapımı 

planlanan taş ocağının çok yakınında olduğu, tüm bunların kısa dönemde zaten 

ekonomik olarak zor durumda olan ren geyiği besiciliğini tamamen zora sokacağı, 

uzun dönemde de ren geyiği besiciliğini sona erdireceği idi699. İnsan Hakları 

                                                 
695 Saamiler Kuzey Kutup Dairesinin en eski etnik grubudur. Saamilerin tarihi insanın kutup yaşamına 
uyumunun tarihidir. Saami kültürü de insan ve doğanın birbirine olan uyumunun bir ürünüdür ve sıkı 
sıkıya doğal çevreye bağlıdır. Bkz.: Lars-Anders Baer, “Self-Government in Sapmi - Samiland”, 
Minorities and Their Right of Political Participation, Ed. Frank Horn, Rovaniemi, University of 
Lapland Press, 1996, s. 129. 
696 Ilmari Länsman v.d./Finlandiya (1. Länsman başvurusu), İletişim No. 511/1992, 
(CCPR/C/52/D/511/1992), 26.10.1994, par. 7.3, 3, 7.2. 
697 Länsman/Finlandiya 1, a.k., par. 2.2. 
698 Bu tartışmalar bugün de sonuçlanmış değildir. Bununla birlikte İnsan Hakları Komitesi, 
Finlandiya’nın beşinci dönemsel raporu üzerine yaptığı yorumda Finlandiya hükümetini Saamilerin 
kültürel kimliğinin korunmasını gözönüne alarak müzakereleri sonlandırmaya çalışmasını istemiştir. 
Bkz.: Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, s. 25, par. 17. 
699 Länsman/Finlandiya 1, a.k., par. 2.2., 2.3., 2.5., 5.3., 8.1., 9.3.; Jouni E. Länsman v.d./Finlandiya 
(2. Länsman Başvurusu), İletişim No. 671/1995, (CCPR/C/58/D/671/1995), 30.10.1996, par. 2.4, 2.5., 
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Komitesi, başvuruların herbirinde şu soruya cevap aramıştır: azınlığın yaşadığı 

coğrafyaya yönelik hükümetin planladığı ve hayata geçirdiği faaliyetler Saamilerin 

27. madde kapsamındaki kültürlerinden faydalanma, bir başka ifade ile kültürlerine 

göre yaşama hakkından yoksun bırakılması anlamına gelir mi? 

Komite, birinci başvuruda, azınlığın yaşadığı bölgede taş ocağı kurularak 5000 

metreküp taş çıkarılmasının 27. maddedeki kültürüne göre yaşama hakkını tehlikeye 

düşürmediğine kanaat getirdi700. Komite’ye göre, hükümet, özel şirket ile yaptığı 

anlaşmaya, taş ocağının ren geyiği besiciliğine vereceği zararı minimuma indirecek 

hükümleri yerleştirmiştir701. Bir başka ifade ile, azınlığın kültürel yaşamını 

korumaya gereken özen gösterilmiştir. Bununla birlikte, Komite, eğer faaliyetler özel 

şirket tarafından anlaşmanın dışında genişletilirse bu durumda 27. maddenin ihlalinin 

söz konusu olabileceğini belirtmiştir702. 

Komite, birinci başvuruda, ayrıca, LGK kararından bir adım daha öteye gitmiş 

ve 27. maddenin kültürün korunmasına dair olan kapsamını biraz daha genişleterek, 

maddenin sadece geleneksel yaşam tarzını değil, bu yaşam tarzının modern yaşama 

uyarlanmasını da koruduğunu belirtmiştir703. 

İkinci başvuruda başvurucular, Komite’nin birinci başvuruda çizdiği sınırın 

hükümet tarafından aşıldığını iddia ettiler. Komite bu başvuruda, azınlığın kontrolü 

altındaki 255.000 hektarlık arazinin 3000 hektarlık bölümündeki ağaçları kesip yol 

inşa etmenin azınlığın bölgenin tümü üzerinde kurulu kültürünün reddi anlamına 

gelmeyeceğini söylemiştir. Bununla birlikte, kesimin genişletilmesinin azınlığın 

kültürel haklarının ihlali anlamına gelebileceğinden, hükümetin sonraki 

faaliyetlerinde bunu gözönüne alması gerektiğini dile getirdi704. Komite, belli bir 

coğrafyaya dayalı geleneksel yaşam tarzının etnik azınlığın kültürünün ayrılmaz 

parçasını oluşturduğu ölçüde 27. maddenin kapsamı altında olduğu görüşünü 

                                                                                                                                          
6.1., 7.1-7.2., 7.4. ; Anni Äärelä ve Jouni Näkkäläjärvi/Finlandiya, İletişim No. 779/1997, 
(CCPR/C/73/D/779/1997), 24.10.2001, par. 2.1., 3.1, 3.2., 3.3. 
700 Länsman/Finlandiya 1, a.k., par. 9.6. 
701 En sessiz patlayıcıların kullanılması, taş çıkarma işlemi sonrasında mekanın eski haline getirilmek 
üzere düzenlenmesi, taşıma faaliyetlerinin azınlık grubuna danışılarak yürütülmesi, yolun ağılların 
bulunduğu istikamete doğru yapılmaması gibi. Bkz. : Länsman/Finlandiya 1, a.k., par. 7.4, 7.7., 7.8. 
702 A.k., par. 9.7-9.8. 
703 A.k., par. 9.3. 
704 Länsman/Finlandiya 2, a.g.k., par. 2.7., 10.1, 10.3., 10.7. 

 224



tekrarlayarak buna bir açılım daha getirmiştir705. Komite’ye göre, grubun 

üyelerinden bir kısmının kültürün gereği olmayan başkaca ekonomik faaliyetlerle 

uğraşması, ilgili ekonomik faaliyeti grubun kültürü olmaktan çıkarmaz706. 

Üçüncü başvuruda, başka bir grup Saami, kullanımlarına tahsis edilmiş olan 

286.000 hektarlık arazinin 92 hektarlık bölümündeki ormanın kesilerek yol 

yapılmasından şikayet etmişlerdir. Komite, burada da yukarıdaki yorumunu 

yineleyerek 27. maddenin ihlaline yer olmadığına karar verdi707. 

Dördüncü başvuru, ilk iki başvuruyu yapan grup tarafından yapılmıştır. Grup, 

bu başvuruda da hükümetin son 20 yıl içinde kesimini yaptığı ağaçların kültürlerinin 

temelini oluşturan coğrafi bölgeyi tahrip ettiğinden şikayet etmiştir. İnsan Hakları 

Komitesi, azınlığa mensup kişinin yaşam tarzında sınırlı etkisi olabilecek önlemlerin, 

27. madde kapsamında kültürel hakların ihlali anlamına gelmeyeceğini belirterek, bu 

başvuruda da kültürel yaşama bir müdahale olmadığına hükmetmiştir708. 

Bu başvurularda Komite, taş ocağının kurulması ve yol yapımı faaliyetlerinin 

azınlığın yaşama alanını tahrip edip etmediğini değerlendirirken niteliksel değil, 

niceliksel bir inceleme yapmıştır. Oysa, Komite’nin çok geniş değil dediği müdahale 

edilen küçük alan, müdahale edilmeyen geniş araziye göre daha verimli idi. Komite, 

verimlilik tartışmasına hiç girmemiştir. 

Azınlığın üzerinde yaşadığı coğrafi alana yapılan müdahalenin 27. madde 

kapsamına girebilmesi için grubun kültürünün toprağa bağlı bir kültür olması gerekir. 

İnsan Hakları Komitesi önünde görülen Diergaardt/Namibya kararında da 

başvurucular, üzerinde 125 yıldır yaşadıkları toprakların kamulaştırılması üzerine 

sığır besiciliğine dayalı kültürlerinin yok edildiğini ve bundan kaynaklanan 

ekonomik gelirlerinden mahrum kaldıklarını ileri sürmüşlerdi. Ne var ki İnsan 

Hakları Komitesi bu başvuruda, her ne kadar grup o toprak üzerinde uzun yıllardır 

                                                 
705 Komite’nin bu görüşü daha sonraki başvurularda Finlandiya hükümeti tarafından kabul edilip 
savunma amaçlı kullanılmıştır. Bkz.: Jouni Länsman, Eino Länsman ve Muotkatunturi Herdsmen's 
Committee/Finlandiya (3. Länsman Başvurusu), İletişim No. 1023/2001, (CCPR/C/83/D/1023/2001), 
15.04.2005, par. 7.3. 
706 Länsman/Finlandiya 2, a.g.k., par. 10.2. 
707 Äärelä ve Näkkäläjärvi/Finlandiya, a.g.k., par. 2.1., 4.4., 7.6. 
708 Länsman/Finlandiya 3, a.g.k., par. 3, 10.1. 
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yaşıyor olsa da, anılan kültürün o toprak ile mutlak bir bağlantısının kurulamadığını 

belirterek grubun kültürünü 27. madde kapsamında koruma altına almamıştır709. 

 

C. Azınlığa Ait Kültürel Değerlerin Korunması 

İnsan Hakları Komitesi, genel bir kültür tanımına girmeden, 27. madde 

kapsamındaki azınlık kültürünün, kendini, toprağa bağlı yaşama biçimi, balıkçılık, 

avlanma, hukuken koruma altına alınmış belirli bölgelerde yaşama dahil, birçok 

şekilde gösterebileceğini belirtmiştir710.  

Azınlığa ait kültürel değerlerin korunması konusu İnsan Hakları Komitesi’ne 

Fransız Polenezyası’ndan (Tahiti) gelen bir başvuru ile sunulmuştur. Başvurucular, 

yaşadıkları bölgede atalarına ait mezarlığın yıkılarak yerine lüks otel yapılmasının 

MSHS’nin özel ve aile yaşamına yasadışı müdahaleyi düzenleyen 17. maddesine, 

ailenin korunmasını düzenleyen 23. maddesine ve 27. maddedeki kültürel haklarına 

aykırı olduğunu iddia etmişlerdi711. 

Fransız hükümeti savunmasında, otel yapımı sırasında bölgede bulunan 

iskeletlerin başvurucuların aile üyelerine değil, atalarına ait olduğunu, iskeletlerin 

çok eski bir dönemden kalma oldukları gözönüne alındığında da yok edilmelerinin 

aileye zarar verilmesi olarak görülemeyeceğini dile getirmişti. Hükümet ayrıca, çıkan 

iskeletlerin başvurucuların atalarına ait olduğunun da ispatlanmadığını, adli tıp 

araştırmasında sadece iskeletlerin bölgenin Avrupalılar tarafından işgalinden önceye 

ait olduğunun belirlendiğini dile getirmişti. Böylece hükümet, başvurucular ile 

iskeletlerin sahipleri arasında bir akrabalık olmadığından, başvurucuların 17 ve 23. 

maddelerdeki hakların mağduru sıfatını taşımadıklarını iddia etmiştir712. 

İnsan Hakları Komitesi, aile kavramını geniş yorumlayarak, kavramı 

tanımlarken kültürel geleneklerin de gözönüne alınması gerektiğini ifade etmiştir. Bu 

kapsamda Komite’ye göre, başvurucuların ataları ile olan bağı, kimliklerinin önemli 
                                                 
709 J.G.A. Diergaardt (late Captain of the Rehoboth Baster Community) v.d./Namibya (kısaca, 
“Diergaardt/Namibya”), a.g.k., par. 10.6. 
710 İHK, “General Comment No: 23”, par. 7. 
711 Hopu ve Bessert/Fransa, İletişim No: 549/1993, (CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1), 29.07.1997, par. 
1.3, 3.2-3.3. 
712 A.k., par. 5.10, 9.1. 
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bir unsuru olup, aile yaşamlarında önemli bir yere sahiptir. Komite, bu nedenle otel 

inşasının başvurucuların özel ve aile yaşamlarına müdahale olarak görüp her iki 

maddenin de ihlal edildiğine hükmetmiştir713. 

Komite bu başvuruda, anılan maddelere aykırılık tespit etse de, kanımca, bu 

başvuru tipik bir 27. madde başvurusu idi. 27. maddenin neden uygulanamadığına 

gelince; Fransa, MSHS’ye taraf olurken sunduğu bildiri ile 27. maddenin Fransa 

Cumhuriyeti’nde uygulama alanı olmayacağını dile getirmişti714. Komite de, bu 

bildiriyi çekince olarak yorumlamış ve Fransa’yı 27. maddeden muaf tutmuştu. Bu 

nedenle başvuru, 27. madde açısından kabul edilemez bulunmuştur. Ne var ki, 

taraflar açısından değişen bir şey olmamıştır. Komite, Fransa’nın çekincesinden 

rahatsızlık duyduğundan, şikayet konusu olayı, biraz zorlama olsa da, 17 ve 23. 

maddelerin kapsamında değerlendirdi. Komite’nin dört üyesinin karara yazdığı karşı 

oyda bu durum açıkça ifade edilmiştir. Bu dört üye, bir yandan 27. maddenin mevcut 

olaya uygulanamamasından duydukları üzüntüyü belirtirken, diğer yandan da 

başvuruya konu olayın aslında kültürel bir hakkın ihlali olduğunu, azınlıkların 

kültürel değerlerinin ise 27. madde kapsamında korunduğuna işaret etmişlerdir715. 

Bu kararda, Komite’nin 27. maddeye özel önem verdiğini, bu yüzden maddeyi 

devre dışı bırakacak hukuki engelleri aşmak için çaba gösterdiğini görmekteyiz. 27. 

madde önemlidir; çünkü, uluslararası hukuktaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 

Birinci bölümde görüldüğü üzere, kültürel soykırım kavramı BM Soykırım Suçunun 

Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne dahil edilmek istenmiş, fakat kabul 

edilmemişti. Kanımca, azınlık haklarının koruduğu değerlerin başında kültürel 

değerler gelmektedir. Bu nedenle, kültürel soykırım olarak nitelenebilecek her türlü 

eylem, 27. maddeki kültürüne göre yaşamanın reddi anlamına gelecektir. 

 

 

 
                                                 
713 A.k., par. 10.3, 11. 
714 Fransa’nın bildirisi şöyle demektedir: “Fransız Hükümeti, 27. maddenin, Fransız Cumhuriyeti 
Anayasasının ikinci maddesi ışığında, Fransa Cumhuriyeti’nde uygulanabilir olmadığını bildirir”. 
Bkz.: T.K./Fransa, İletişim No: 220/1987, (CCPR/C/37/D/220/1987), 08.11.1989, par. 6.6. ve 8.6-9. 
715 Thomas Buergenthal, Nisuke Ando ve Lord Colville’in karara ekli karşı oy yazısı par. 5. 
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D. Kültürü Yaşamanın Düzene Bağlanması 

Azınlıkların kültürlerine göre yaşama hakkına getirilen düzenlemeler 27. 

maddenin ihlalini oluşturur mu? 

Yeni Zelanda’da yaşayan Maoriler İnsan Hakları Komitesi önünde ülkedeki 

yeni hukuki düzenlemelerin geleneksel kültürlerini ve geçim kaynaklarını oluşturan 

balıkçılık haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdi. Maorilere göre, balıkçılık Maori 

kültürünün ve dini inançlarının temeli ve ayrılmaz parçasıdır716. Bu başvuruda Yeni 

Zelanda hükümeti, başvuruya konu anlaşmanın Maorilerin temsilcileri ile birlikte 

müzakere edilip oluşturulmasına rağmen, başvurucular anlaşmanın yapılış sürecinde 

Maoriler adına yer alan temsilcilerin kendilerini temsil etmediklerini, bu nedenle 

haklarının gözetilmediğini ileri sürmüşlerdi717. 

Yeni Zelanda hükümeti de, tıpkı İsveç hükümeti gibi, bu başvuruda Maorilerin 

balıkçılığa dayalı kültürlerinin varlığını kabul etmiştir. Hatta, bu kültüre bağlı 

hakların korunması için, yukarıda anıldığı üzere, hükümetin pozitif yükümlülükleri 

olduğunu da belirtmiştir718. 

İnsan Hakları Komitesi, Maorilerin başvurusunda, hükümetle varılan 

anlaşmanın grubun çoğunluğu tarafından desteklenip, kültüre aykırı bulunmadığı 

için, grup içindeki azınlığın “kültürümüze aykırı” iddiasına geçerlilik 

tanımamıştır719. Komite’ye göre, varılan anlaşma her ne kadar grup içinde 

bölünmeye yol açmışsa da, hükümet, anlaşmanın oluşum sürecinde geniş bir katılım 

sağlamaya çalışmış ve grubun balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir bir düzene 

sokulması konusuna özel önem vermiştir. Bu nedenle, 27. madde kapsamındaki 

yükümlülükler yerine getirilmiştir720.  

Ancak Komite’nin Yeni Zelanda hükümetine bir uyarısı vardır: varılan 

anlaşmanın uygulamasının da, grubun kültürüne göre yaşama hakkına uygun 

                                                 
716 Mahuika/Yeni Zelanda, a.g.k., par. 8.2. Maorilerin Yeni Zelanda’daki konumu ve bu başvuruya 
konu olaylar üzerine ülke içindeki tartışmalar hakkında bkz.: Dougles Sanders, “Self-Determination 
and Indigenous Peoples”, Modern Law of Self-Determination, Ed. Christian Tomuschat, Dordrecht, 
Martinus Nijhoff Publishers, 1993, s. 61-64.  
717 A.k., par. 7.4. 
718 A.k., par. 7.1. 
719 A.k., par. 9.6. 
720 A.k., par. 9.8. 

 228



olmasını sağlamak 27. maddenin bir gereğidir721. Devletler, azınlıklarla vardıkları 

anlaşmaların yapılış sürecinde yerine getirilen yükümlülüklerle, anlaşmaların 

yenilenmesi veya sadece yeni hükümler eklenmesiyle genişletilmesi sürecinde de 

bağlıdırlar722.  

Benzer bir başvuru da Kanada’ya karşı yapılan Howard başvurusudur. Bu 

başvuruda, başvurucu, geleneksel kültürünün parçasını oluşturan balıkçılık hakkının 

Kanada hükümetinin balıkçılığı lisansa bağlaması nedeniyle kullanılamaz olduğunu 

iddia etmiştir. Başvurucuya göre, sahip olduğu kültürü lisansa tabi olmadan 

avlanmayı gerektirmektedir723. Kanada hükümeti ise, mevcut düzenlemelerin 

avlanma yasağı getirmediğini, sadece avlanmayı bir düzene soktuğunu 

belirtmiştir724. İnsan Hakları Komitesi, bu başvuruda da, geleneksel kültüre tabi 

hakların kullanımının belli bir düzene bağlanmasının ilke olarak 27. maddede yer 

alan kültürüne göre yaşama hakkına aykırı olmadığını, uygulamada da eğer aykırılık 

oluşturmuyorsa 27. maddenin ihlali anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir725. 

 

E. Değerlendirme 

Azınlık kimliğine ve kültürüne sahip olma hakkı 27. maddenin belkemiğini 

oluşturmaktadır. Azınlık haklarının, genel insan hakları hukuku içinden koruma 

sağlanması en zor boyutu işte bu azınlık kimliğine ve kültürüne sahip olma hakkıdır. 

Şöyle ki; Avrupa İnsan Hakları Komisyonu da, tıpkı İnsan Hakları Komitesi gibi, 

azınlığın yaşadığı coğrafi alanın tahribinin azınlığın yaşamına müdahale olup 

olmadığını belirlemeye çalışmıştır. Norveç’e karşı yine Saami grubundan yapılan bir 

başvurunun konusu Saamilerin yaşadığı Alta Vadisi’nde yapılmaya başlanan baraj ve 

hidroelektrik santralinin grubun yaşadığı coğrafyayı sular altında bırakarak tahrip 

edeceği ve bunun da AİHS’ne aykırılığı idi726. Başvurucular ileri sürmemiş olsalar 

                                                 
721 A.k., par. 9.9. 
722 Länsman/Finlandiya 1, a.g.k., par. 9.8. 
723 Howard/Kanada, İletişim No: 879/1999, (CCPR/C/84/D/879/1999), 04.08.2005, par. 12.6. 
724 A.k., par. 5.1. 
725 A.k., par. 12.7. 
726 G. ve E./Norveç, Başvuru No: 9278/815 & 9415/81, ECmHR, Decisions and Reports, C. 35 
(1984), s. 30-45. Başvurucular, başvurularında, baraj yapımını Norveç Parlamentosu önünde protesto 
ederken gözaltına alınmalarından ötürü AİHS m. 10 kapsamında ifade özgürlüklerinin, coğrafyaya 
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da Komisyon, başvurunun bu bölümünü AİHS’nin 8. maddesi altında 

değerlendirmiştir. Sekizinci madde dört boyutlu bir hak (belki dört ayrı hak) 

düzenlemektedir: a) özel yaşama saygı, b) aile yaşamına saygı, c) konuta saygı ve d) 

haberleşmeye saygı görme hakkı. 

Komisyon’a göre, azınlık grubunun özel yaşam tarzı 8. maddedeki, yerine 

göre, özel veya aile yaşamına ya da konuta saygı kapsamına girmektedir. Bu 

başvuruda, Komisyon, bölgede ren geyiği besiciliği yapan Saamilerin yaşadığı 

coğrafyaya yapılan müdahalenin özel yaşamlarına yapılan bir müdahale olduğunu 

tespit etmiştir. Ne var ki, bu tespiti yaptıktan sonra, müdahale edilen alanın grubun 

kullanımına sunulan alanın sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu da tespit etmiş 

ve kamu yararının varlığı nedeni ile müdahalenin haklı olduğu sonucuna varmıştır. 

Başvurucuların iddiası olan malvarlığı hakkının ihlali noktasında ise 

Komisyon, başvuruyu AİHS’ne ek 1 Nolu Protokol’ün birinci maddesinde 

düzenlenen “malvarlığı hakkı” kapsamında ele almıştır. Bu noktada da Komisyon, 

grubun kendilerine tayin edilen topraklarda asırlardır yaşıyor olmalarına ve de 

üzerinde yaşadıkları coğrafyadaki faaliyetlerinden ötürü elde ettikleri gelir kaybının 

Norveç ulusal hukukuna göre telafisi mümkün olmasına rağmen (de facto 

kamulaştırmanın727 bedeli olarak), Saamilerin arazinin mülk sahibi olup 

olmadıklarını sorgulamıştır728. 

                                                                                                                                          
yapılan müdahaleden ötürü AİHS P. 1, m. 1 kapsamında malvarlığı haklarının, kendilerine iç hukukta 
bir başvuru yolu tanınmadığı için etkin başvuru yolunu düzenleyen AİHS m. 13’ün ve yaşadıkları 
coğrafyanın tahrip edilerek kimliklerinin yok edilmeye çalışıldığı gerekçesi ile de AİHS m. 14 
kapsamında ayrımcılık yasağının ihlali iddiasında bulunmuşlardır. 
Bu başvuruya konu olayın Norveç kamuoyu ve ulusal yargı organları önündeki süreci için bkz.: 
Sanders, “Self-Determination and Indigenous Peoples”, s. 64-67. 
727 AİHS sisteminde de facto kamulaştırma için bkz.: James/Birleşik Krallık, Başvuru No: 8793/79, 
21.02.1986, par. 38; Hentrich/Fransa, Başvuru No: 13616/88, 22.09.1994, par. 34-35; 
Papamichalopoulos/Yunanistan, Başvuru No: 14556/89, 24.06.1993; Brumarescu/Romanya, Başvuru 
No: 28342/95, 28.10.1999, par. 76. 
728 Oysa AİHK ve AİHM bir çok kararında klasik anlamda taşınır veya taşınmaz eşya/mülk 
sayılmayıp kullanan kişiye ekonomik gelir getiren aktif malvarlığı haklarını (marka, patent, hisse 
gibi), ekonomik çıkarları ve de belirli bir usulün uygulanmasından doğacak meşru bir beklentiyi, 
hukuki bir hak iddiasını, kira alma hakkını, emekli maaşı hakkını, vergi önlemlerini, müşteri kitlesini, 
tahkim kararını AİHS P. 1, m. 1 kapsamında değerlendirmiştir. 
Ekonomik çıkar (avlanma hakkı) için bkz.: AİHK, Könkämä and 38 other Saami Villages/İsveç, 
Başvuru No: 27033/95, ECmHR Decisions and Reports, C. 87A (1997), s. 78-89; AİHM, 
Öneryıldız/Türkiye, Büyük Daire Kararı, Başvuru No: 48939/99, 30.11.2004, par. 124-129. 
Öneryıldız kararında, hazine arazisini beş yıl itiraza uğramadan işgal aynı zamanda meşru bir hak 
iddiası da yaratmıştır.  
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Yine İsveç’te yaşayan Saami grubu tarafından geleneksel avlanma ve balıkçılık 

haklarına getirilen sınırlamaya karşı malvarlığı haklarıın ihlalinin ileri sürüldüğü 

başvuruda Komisyon, avcılık ve balıkçılık haklarının AİHS P. 1, m. 1 kapsamında 

malvarlığı sayılacağını belirtmiş ve fakat olayda anılan hakların gruba tanınmış 

münhasır bir hak olup olmadığının tartışmalı olduğunu ifade etmiştir. Bu başvuruda 

Saamiler avlanma ve balıkçılığı geleneksel kültürlerinin parçası bir hak olarak 

görmekteydiler. Komisyon ise tarihsel verilere değil, olaya uygulanabilir ulusal 

mevzuat kapsamında tanınan bir hakkın varlığını aramıştır729. 

Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesi ise Awas Tingni yerli halkının 

yaşadığı tropikal ormanların hükümetten alınan izinle yabancı bir şirket tarafından  

biçilmeye başlanması üzerine verdiği kararda AmİHS’nin 21. maddesindeki mülkiyet 

hakkına aykırılık tespit etmiştir730. AmİHS’nin 21. maddesi şöyledir: “Herkes 

mülkiyetini kullanma ve mülkiyetinden yararlanma hakkına sahiptir. Yasa, bu 

                                                                                                                                          
İşin yürütülmesi ile ilgili ekonomik çıkar için bkz.: AİHM, Tre Traktörer Aktiebolag/İsveç, Başvuru 
No: 10873/84, 07/07/1989, par. 53; AİHM, Iatridis/Yunanistan, Başvuru No: 31107/96, 25.03.1999, 
54. 
Hukuki hak iddiası için bkz.: AİHM, Pressos Compania Naveira SA/Belçika, Başvuru No: 17849/91, 
20.11.1995, par. . 
Kira alma hakkı için bkz.: AİHM, Mellacher/Avusturya, Başvuru No: 10522/83, 11011/84, 11070/84, 
19.12.1989, par. 43. 
Emekli maaşı alma hakkı için bkz.: AİHK, Müller/Avusturya, Başvuru No: 5849/72 (1975). 
Müşteri kitlesi için bkz.: AİHM, Van Marle/Hollanda, Başvuru No: 8543/79, 8674/79, 8675/79, 
26.06.1986, par. 41. 
Meşru beklenti için bkz.: AİHM, Pine Valley Developments Ltd/İrlanda, Başvuru No: 12742/87, 
29.11.1991, par. 51. 
Hisse mülkiyeti için bkz.: AİHK, Bramelid ve Malmström/İsveç, Başvuru No: 8588-89/79 (1982). 
Tahkim kararı için bkz.: AİHM, Refineries ve Stratis Andreadis/Yunanistan, Başvuru No: 13427/87, 
09.12.1994, par. 61-62. 
Vergi önlemleri için bkz.: AİHM, Gasus Dosier ve Fordertechnik/Hollanda, Başvuru No: 15375/89, 
23.02.1995, par. 66. 
Komisyon’un G.E./Norveç vakasında, başvuruyu AİHS P. 1, m. 1 kapsamında kabul edilemez 
bulmasının sebebi ise ulusal hukuk kapsamında tazmin yolunun denenmemiş olmasıdır. 
729 Bkz.: Könkämä v.d./İsveç, a.g.k., s. 78-89. AİHM önüne kadar gelen benzer bir vakada da 
Saamiler yine izin konusunu dava konusu yapmışlar ve fakat dava İsveç hükümetinin dostane çözüm 
teklifinin başvurucular tarafından kabul edilmesiyle son bulduğu için AİHM esasa yönelik bir 
inceleme yapamamıştır. Bkz.: Muonio Saami Village/İsveç, Başvuru No: 28222/95, 09.01.2001. 
730 Awas Tingni yerli halkı, kökleri Mayagna veya Sumo etnik grubuna dayanan, Nikaragua’nın 
Atlantik kıyılarında Kuzey Atlantik Özerk Bölgesi’nde yaşayan, 600’den fazla üyeye sahip, geçimini 
avcılık, balıkçılık, toplayıcılık ve tarımla sağlayan, ilkel topluluklardaki tipik yönetim yapısına göre 
kendi kendini yöneten, kendi gelenek hukukuna göre üzerinde yaşadığı toprağın sahibi olan bir yerli 
halktır. Bkz.: AmİHM, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community/ Nikaragua, (kısaca “Awas 
Tingni/Nikaragua”) No: 11.577, 31.08.2001, par. 103. 
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kullanmayı ve yararlanmayı, toplumun çıkarlarına uygun olması koşuluna tabi 

kılabilir”731.  

Madde, diğer insan hakları sözleşmelerindeki gibi bireylerin mülkiyet hakkını 

düzenlemektedir. Ancak, yerli halkların atalarından devraldıkları ve bugün üzerinde 

yaşadıkları topraklarda geleneksel hukuklarından kaynaklanan toplu mülkiyet hakkı 

olduğunu, davacı hükümet Nikaragua anayasasında tanımıştır. Nikaragua Anayasası, 

hangi yerli halkın hangi arazinin maliki olduğuna dair düzenlemeleri yasaya bırakmış 

ve fakat konu ile ilgili yasal düzenlemeler bir türlü yapılmamıştır732. Bir başka ifade 

ile, Awas Tingni yerli halkı, anayasal toplu mülkiyet hakkına rağmen yasal 

düzenleme olmadığından üzerinde yaşadığı arazinin ulusal hukukta maliki 

gözükmemektedir. AmİHM, genişletici, hatta evrimsel bir yorumla, ulusal hukuk 

tarafından tanınan geleneksel hukuktan doğan toplu mülkiyet hakkını, AmİHS’nin 

21. maddesinin koruması altına almıştır733. 

Awas Tingni davası, AmİHS sisteminde yerli halkların haklarına dair pilot 

dava olmuş, AmİHM sonraki başvurularda, bu davada mülkiyet hakkına verdiği 

geniş anlamı uygulamış ve yerleşik içtihadı haline getirmiştir734. Hata Moiwana 

Köyü yerli halkının Surinam’a karşı açtığı davada, AmİHM, yerli halkların toplu 

mülkiyet hakkının ulusal hukuk tarafından tanınmış olmasını dahi gerekli görmemiş, 

grubun yaşadığı bölgenin sınırlarının komşu kabileler tarafından tanınmış olmasını, 

grubun oradaki arazinin geleneksel hak sahibi olarak belirlenmesinde yeterli veri 

olarak kabul etmiştir735. Eğer yerli halkın geleneksel olarak üzerinde yaşadığı coğrafi 

alanın kısmen ya da tamamen tahribine ek olarak yerli halk o bölgeden zorla 

sürülmüş ve geri dönüşü de engellenmişse, bu sefer AmİHM, mülkiyet hakkına ek 

                                                 
731 Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. III, s. 34. 
732 Bkz.: Awas Tingni/Nikaragua, a.g.k., par. 140. 
733 Bu davanın geniş bir özeti ve dava dışı kimi olaylar hakkında bkz.: S. James Anaya, Claudio 
Grossman, “The Case of Awas Tingni v. Nicaragua: A New Step in the International Law of 
Indigenous Peoples”, Arizona Journal of International Law and Comperative Law, C. 19, No: 1, 
2002, s. 1-15. Bu makalenin yazarlarından Prof. S. James Anaya, Awas Tingni grubunun davanın 
AmİHK sürecindeki avukatlığını yapmıştır. Yazar, davanın AmİHM önündeki sürecinde ise 
AmİHK’nun hukuk delegasyonu içinde yer almıştır. Yazarlardan Prof. Claudio Grossman ise, davanın 
AmİHM önündeki süreçte AmİHK’nun baş hukukçusu olarak görev almıştır. 
734 Bkz.: AmİHM, Moiwana Village/Surinam, No: 11821, 15.06.2005, par. 129-135; Yakye Axa/ 
Paraguay, No: 12.313, 17.06.2005, par. 135-156. 
735 Moiwana Village/Surinam, a.k., par. 133. 
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olarak, seyahat ve yerleşme özgürlüğünün de ihlaline hükmetmektedir736. Moiwana 

Köyü davasında AmİHM, davacı ülke Surinam’ın AmİHS’ne ihlal iddialarına konu 

olaylardan (konumuzu ilgilendiren olay: geleneksel olarak üzerinde yaşadıkları 

araziden zorla tahliye) sonra taraf olmuş olmasına rağmen, geleneksel toplu mülkiyet 

hakkını süregiden ihlal kapsamında değerlendirmiştir737. 

Gerek AİHS gerekse AmİHS şemsiyesi altında azınlıkların kültürlerine bir 

ölçüde koruma sağlandığı görülmektedir. Şüphe yok ki, bu iki sözleşmede kültürel 

haklara dair bir düzenlemenin olmaması nedeniyle her iki sözleşmenin denetim 

organları, sözleşmelerdeki diğer maddeleri (özel ve aile yaşamına saygı ve mülkiyet 

hakkı) geniş yorumlayarak boşluğu kapatmaya çalışmışlardır. Ancak eklemek gerek 

ki, bu iki sözleşmedeki sınırlama maddeleri kültürel alana 27. maddedeki kadar 

koruma sağlamaya engeldir. Örnek olarak, İnsan Hakları Komitesi’ne gelen çoğu 

başvurunun dayanağını oluşturan azınlığın yaşadığı coğrafyanın ve bu coğrafyaya 

bağlı kültürün korunmasını alalım. Bu coğrafyaya ve ona bağlı kültüre yapılan 

müdahale mülkiyet ve özel ve aile yaşamına saygı hakkı kapsamında ele alındığında 

şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. AİHS’deki mülkiyet hakkı kamu yararı 

nedenleriyle, AmİHS’deki mülkiyet hakkı da, toplumun çıkarı, kamusal yarar veya 

sosyal menfaat nedenleriyle; yine AİHS’deki özel ve aile yaşamına saygı hakkı 

ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, suçun ya da düzensizliğin 

önlenmesi, sağlığın, ahlakın, başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması 

nedeleriyle sınırlanabilir. Burada devlete düşen bu sınırlamayı haklılaştırmak ya da 

ihlali tazmin etmektir. Örneğin, aile yaşamına veya özel yaşama müdahale olmuşsa 

pekala o aile ya da kişiye başka bir yerde benzer şekilde yaşama imkanı tanındıkça 

yaşam alanlarına dokunulabilecektir. Yine müdahale edilen mülkiyetin bedeli ödenir 

veya o mülkiyetten sağlanan gelir başkaca yollardan gelir sahibine sağlanırsa yine 

müdahale haklılaştırılabilecektir. Ancak azınlığın kültürü, geleneksel olarak içinde 

yaşadığı coğrafya ile sıkı sıkıya bağlıysa ya da o bölgede o an için bulunmaları 

kültürlerinin bir gereği ise (göçebe yaşam süren çingenelerin durumunda olduğu 

                                                 
736 A.k., par. 119-121. 
737 A.k., par. 126, 183, 186. Moiwana Köyü davası ile ilgili ayrıca bkz.: Claudia Martin, “The 
Moiwana Village Case: A New Trend in Approaching the Rights of Ethnic Groups in the Inter-
American System”, Leiden Journal of International Law, C. 19, Y. 2006, s. 491-504. 
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gibi) bu durumda o bölgeden tahliye edilmeleri kültürel haklarına aykırı olacaktır738. 

Burada artık herhangi bir mülkün kullanımından ya da herhangi bir yerde, herhangi 

bir zamanda müdahale olmadan özel hayatını yaşamadan veya ailecek bulunmadan 

bahsetmiyoruzdur. Yukarıda anılan Awas Tingni davasında da AmİHS’deki mülkiyet 

hakkının olaya uygulanabilmesi, azınlıkların geleneksel hukuklarından kaynaklanan 

toplu mülkiyet hakkının Mahkeme tarafından adeta yaratılmış olması sayesinde 

olmuştur. Bir başka ifade ile, bu tarz geleneksel mülk sahipliğinin olmadığı 

durumlarda AmİHS’deki mülkiyet hakkının aynı şekilde azınlık lehine uygulanıp 

uygulanamayacağı şimdilik belirsizdir. 

Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu (AmİHK) farklı bir yaklaşım daha 

sergilemektedir. Yerlilerin yaşadığı coğrafyanın ve bu coğrafyaya bağlı olan 

kültürlerine yapılan müdahaleleri değerlendirdiği raporlarında, AmİHS’ne ek olarak 

MSHS’nin 27. maddesini de kullanmaktadır. AmİHK, 27. maddeyi kültürel hakların 

korunmasına dair evrensel kural olarak kabul etmekte ve Amerikan İnsan Hakları 

Sözleşmesi altında yerli halkların haklarının korunmasında destek ölçü norm olarak 

kullanmaktadır739. 

Yerli halkların kültürel yaşamına mülkiyet hakkı çerçevesinde AmİHM 

tarafından 2001 yılında sağlanan korumada ve AmİHK’nin yorum ve kararlarında 

MSHS’nin azınlık haklarını düzenleyen 27. maddesinin kültürel boyutunun ve İnsan 

Hakları Komitesi’nin yirmi yıllık içtihadı ile bu boyuta verdiği içeriğin etkisi olduğu 

görülmektedir. 

Yine, genel insan hakları sözleşmelerinde azınlık kültürünü koruyucu 

düzenlemeler olmayınca bu sözleşmelerin denetim organları diğer hükümleri geniş 

yorumlayarak azınlığa koruma sağlamakta bir hayli çekimser davranmaktadırlar. 

                                                 
738 Azınlık hakları elbette sınırsız değildir. Ancak, örnek olsun, özel ve aile yaşamına saygı hakkına 
AİHS’de getirilen sınırlama ölçütlerinin tümü azınlık haklarının sınırlanmasında kullanılabilir 
sınırlama ölçütleri olmadığı gibi, kullanılabilir olanlar da azınlık hakları alanında farklı içeriğe 
bürünmüşlerdir. Azınlık haklarının sınırı için bkz. aş. “Azınlık Haklarının Sınırı” başlığı. 
739 AmİHK, Report on the Situation of Human Rights in Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 
rev. 1, 24.04.1997 ve The Human Rights Situation of the Indigenous People in the Americas, 
OEA/Ser.L/V/II.108, Doc. 62, 20.10.2000, Bölüm III, “Collective Rights in the Proposed American 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” başlığı. 
Ayrıca bkz.: S. James Anaya, Robert A. Williams, “The Protection of Indigenous Peoples’ Rights 
over Lands and Natural Resources Under the Inter-American Human Rights System”, Harvard 
Human Rights Journal, C. 14, 2001, s. 50, 52-53. 
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AİHM, İngiltere’de yaşayan çingenelerin yerel makamlar tarafından üzerinde 

konakladıkları arazilerden zorla tahliye edilmelerine 2004 yılına kadar sessiz 

kalmıştır. Konu, Strasbourg organlarının önüne ilkin 1992 yılında yapılan bir 

başvuru ile gelmiştir. AİHM bu başvuruda altıya karşı üç oyla sekizinci maddenin 

ihlalinin olmadığına karar vermiştir740. Aradan beş yıl geçmiş, bu sefer yargıçların 

bir kısmı azınlık haklarının korunması konusunda devletlerin yükümlülük 

yüklenmesi gereğinin AİHS’ne taraf ülkeler arasında ortak bir anlayış olduğunu ifade 

etmişler ve fakat çoğunlukta kalan görüş ortak anlayışın yeteri derecede 

somutlaştığına ikna olmamıştır741. Bu ortak anlayışın belirginleştiği hukuk metni ise 

Avrupa Konseyi bünyesinde kabul edilen Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair 

Çerçeve Sözleşme’dir. AİHM’nin Büyük Dairesi tarafından görülen bu ikinci grup 

davada, çingenelerin göçebe yaşam tarzına haksız müdahalenin sekizinci maddenin 

ihlali olduğunu belirten görüş biraz daha güçlenmiş ama yine de azınlıkta kalmıştır 

(ona yedi). Aynı şekilde diğer birçok başvuruda da Büyük Daire ihlal bulmamıştır742. 

Aradan üç yıl daha geçmiş, davaların içerikleri birbirine benzemesine rağmen, bu 

sefer AİHM yargıçlarının çoğunluğu ikna olmuş ve çingenelerin geleneksel göçebe 

yaşam tarzlarına yapılan müdahalelerde devletlerin sosyal ve yerleşim 

politikalarındaki takdir yetkileri daraltılmıştır743. Bunların tümü, şüphesiz, AİHS’de 

azınlık haklarını düzenleyen bir hüküm olmamasından kaynaklanmaktadır. Oysa 

İnsan Hakları Komitesi, örneğin, aile yaşamına ve özel yaşama müdahale eden 

hukuka aykırı arama ve tutuklamaları, müdahaleye maruz kalan yerli halka ait 

coğrafyada yaşayan ve yerli halka mensup kişi/grup da olsa, doğrudan yaşam tarzına 

yapılan müdahele olarak görmemektedir744. 

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu da, Ogoni halkının yaşadığı 

coğrafya üzerinde gerçekleştirilen petrol çıkarma faaliyetlerinden şikayet ettiği 

başvuruda, bu faaliyetlerin halkın üzerinde yaşadığı coğrafyaya, o coğrafyaya bağlı 

                                                 
740 AİHM, Buckley/Birleşik Krallık, Başvuru No: 23/1995/529/615, 25.09.1996. 
741 Bkz.: Chapman/Birleşik Krallık, AİHM Büyük Daire Kararı, Başvuru No: 27238/95, 18.01.2001, 
par. 93-94 ve karara ekli karşı oy yazıları. 
742 Bkz.: Beard/Birleşik Krallık, Başvuru No: 24882/94, 18.01.2001; Coster/ Birleşik Krallık, Başvuru 
No: 24876/94, 18.01.2001; Jane Smith/ Birleşik Krallık, Başvuru No: 25154/94, 18.1.2001; Lee/ 
Birleşik Krallık, Başvuru No: 25289/94, 18 January 2001 (tümü AİHM Büyük Daire Kararı). 
743 Connors/ Birleşik Krallık, Başvuru No: 66746/01, 27.05.2004. 
744 Coronel v.d./Kolombiya, İletişim No: 778/1997, 25.10.2002, par. 9.7. 
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olarak sürdürdükleri kültürel yaşama ve aynı zamanda da halkın fiziksel sağlığına 

zarar verdiğinin tespit edilmesi üzerine, çevre hakkının (Afrika İnsan ve Halkların 

Hakları Şartı m. 24) buna ek olarak da içsel kendi kaderini tayin hakkının (Afrika 

İnsan ve Halkların Hakları Şartı m. 21) ihlaline karar vermiştir745. Çünkü AİHHŞ’da 

da azınlık haklarını düzenleyen bir madde yoktur. AİHHK, Strasbourg organlarından 

farklı olarak, çoğunluktan farklı bir kültüre sahip grubun hakkını korumada mülkiyet 

veya özel ve aile yaşamına saygı hakkını değil, çevre ve kendi kaderini tayin hakkını 

olaya uygulanabilir bulmuştur. Buradan şu sonuca varabiliriz: kültürel yaşamın 

korunmasını öncelikle azınlık hakları korumakta, sonra çevre hakkı ve kendi kaderini 

tayin hakkı azınlık haklarının yokluğunda devreye sokulmakta, bunların yokluğu 

halinde de sıra özel ve aile yaşamına saygı ile mülkiyet hakkına gelmektedir. 

 

III. Dilsel Haklar 

Azınlığın dilsel hakları denince anlaşılması gereken, ana dilinin günlük 

yaşamda kullanımına dair haklardır. Eğer azınlık grubu, kamu makamları ile 

iletişimde, kamusal ve özel yaşamda ve mahkemelerde azınlık dilini kullanabilirse 

kendini içinde yaşadığı topluma daha fazla ait hissedecektir. Bu sadece azınlık 

grubunun kültürüne, tarihine ve geleneklerine değil, ülkedeki toplumsal ve siyasal 

dengenin sağlanmasına da hizmet eder746. 

Azınlıkların günlük yaşamda azınlık dilini kullanmak isteyecekleri ya da 

kullanmak zorunda kalacakları alanlara örnek olarak şunlar verilebilir: kamu 

makamları ile sözlü ya da yazılı iletişimde, yasama faaliyetlerinde, mahkemelerde, 

radyo ve TV yayınlarında, kişisel isimlerde, coğrafi yer isimlerinde, trafik işaret ve 

                                                 
745 [Ogoni People/Nigeria], African Commission on Human and Peoples’ Rights, No: 155/96, 30. 
Olağan Oturum, Banjul-Gambia, 13-27.10.2001, par. 58. Bu karar ileride “kendi kaderini tayin hakkı” 
başlıklı dördüncü bölümde daha ayrıntılı incelenmiştir. 
746 Snezana Trifunovska, “Factors  Affecting the Applicability and Efficiency of International Norms 
Protecting Linguistic Rights of Minorities”, International Journal on Minority and Group Rights 
(IJMGR) 9, Kluwer Law International, Dordrecht, 2002, s. 235-236; Kristin Henrard, “Education and 
Multiculturalism: the Contribution of Minority Rights?”, IJMGR 7, Kluwer Law International, 
Dordrecht, 2000, s. 395. Ana dilinin öğretilmesi ve ana dilinde eğitim-öğretim konusu aşağıda 
“Eğitim Alanındaki Haklar” başlığı altında incelenmektedir. 
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levhalarında, işyerinde, doktor ziyaretinde, hapishanede, sürücü belgesi için girilen 

sınavlarda vb747. 

 

A. Azınlık Dilinin Kamu Makamları ile İletişimde 

Kullanılması: Diergaardt/Namibya Kararı 

27. maddenin hazırlık çalışmaları sırasında yapılan önerilerden biri de, 

maddenin basitçe dilsel azınlığın dilini kullanmasından bahsetmesi yerine, daha 

detaylı bir şekilde kaleme alınması idi. Detaylı metin önerileri içinde azınlıkların 

kamu makamları önünde kendi dillerini kullanma hakkı da vardı748. Bu öneriyi 

içeren metin kabul edilmemiştir. Fakat tartışmalar da bitmemiştir. Çünkü, azınlık dili 

eğer devletin resmi dillerinden biri değilse bu dilin kamu makamları ile iletişimde 

kullanılması, azınlığın dilsel hakları kapsamında değerlendirilmektedir. Azınlık dili 

aynı zamanda resmi dil ise doğal olarak bu dilde kamu ile iletişime geçme bir sorun 

olmamalıdır. Konu, İnsan Hakları Komitesi önüne Namibya’ya karşı yapılan bir 

başvuru ile gelmiştir749. 

  

1. Başvuruya Konu Olay 

Başvurucu Rehoboth Baster Community (RBC), kökleri yerli Khoi ve 

Afrikaans gruplarına dayanan ve 1872 yılından beri Namibya’nın başkenti 

Windhoeck’in güneyindeki Rehoboth bölgesinde yaşayan, sayıları 35000 civarında 

olup 14216 kilometre karelik bir araziyi işgal eden ve kendini atadan kalma yasalara 

göre yöneten bir yerli halktır750. RBC, bu bölgede, okul ve topluluğa ait merkezi 

organlar başta olmak üzere kendi toplumsal yapılarını kurmuş, kendi kültürüne, 

diline ve ekonomisine göre bağımsız olarak yaşayan bir topluluktur. Topluluğun 

bağımsızlığı, Alman İmparatorluğu ile RBC arasında yapılan 1885 tarihli karşılıklı 

                                                 
747 Wingstedt, a.g.e., s. 219. 
748 Bkz.: Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 493. Ayrıca bkz.: yuk. birinci 
bölümde, “Evrensel Bildiri’ye Doğru” başlığı. 
749 Diergaardt/Namibya, a.g.k. 
750 Bkz.: Diergaardt/Namibya, a.k., par. 2.1.; Alexander H.E. Morawa, “Minority Languages and 
Public Administration: A Comment on Issues Raised in Diergaardt et al. v. Namibia”, ECMI 
Working Paper No: 16, Flensburg, European Centre for Minority Issues, October 2002, s. 1-2. 
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Dostluk ve Koruma Antlaşması kapsamında, Almanya’nın bölgeyi sömürgesi olarak 

kullandığı dönemde de sürmüştür. Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından, 

bölgenin idaresi ile sorumlu Güney Afrika hükümeti, aşamalı olarak önce 1924’de 

sonra da 1933’de bölgenin bağımsızlığını ortadan kaldıran yasalar çıkarmışsa da, 

daha sonra 1976 yılında çıkardığı bir başka yasa ile Rehoboth bölgesine kendi 

kendini yönetme hakkını geri vermiştir. Arada geçen sürede ise RBC, kendi yönetim 

kurumlarını korumayı başarmıştır. RBC, kendi kurallarına göre, beş yılda bir şef 

seçmekte, bu şef de bir Kabine atamakta, Kabine’nin yaptığı yasalar da dokuz 

kişiden oluşan Halk Meclisi’nin onayına sunulmaktadır751. 

1989 yılında, yoğun siyasi baskılar üzerine RBC, yasama ve yürütme 

yetkilerini geçici olarak, Güney Afrika devletine bağlı bir kamu görevlisi olan Güney 

Batı Afrika Valisi’ne devreder. RBC Halk Meclisi’nin kabul ettiği karara göre, Vali, 

RBC şefi adına bölgeyi yönetecek ama, şefin, Kabine’nin ve Meclis’in izni olmadan 

herhangi bir yasal düzenleme yapamayacaktır. 20 Mart 1990 tarihinde RBC şefi ve 

diğer organlar tüm yetkilerine yeniden kavuşmuşsalar da, bir gün sonra 

bağımsızlığını ilan eden Namibya, RBC’nin geri gelen bağımsızlığını 

tanımamıştır752. 

Namibya’nın bağımsızlığını kazanması ile yürürlüğe giren anayasasının 

üçüncü maddesi, Namibya’nın resmi dilini İngilizce olarak ilan etmiştir. Ama, aynı 

madde ikinci fıkrasında, resmi dil dışında diğer dillerin de özel ve kamu okullarında 

eğitim dili olarak kullanılabileceğini düzenlemektedir. Yine, aynı maddenin üçüncü 

fıkrası, İngilizceden başka bir dilin yasama ve yargı faaliyetlerinde ve idarenin 

işlerinde kullanılmasının yasayla düzenleneceğini belirtmiştir753. 

RBC de Namibya’nın bağımsızlığının ve de anayasanın yürürlüğe girmesinin 

üzerinden yedi yıl geçmiş olmasına rağmen ilgili yasal düzenlemenin yapılmadığı 

için ana dilleri olan Afrikaans dilini kamu makamları ile iletişimde 

kullanamadıklarından şikayet etmektedir. Üstelik Namibya hükümeti, kamu 

personelinin resmi olmayan Afrikaans dilinde kamu ile iletişime geçtiğinin tespit 

                                                 
751 Bkz.: Diergaardt/Namibya, a.k., par. 2.2-2.3.; Morawa, a.e., s. 2-3. 
752 Bkz.: Diergaardt/Namibya, a.k., par. 2.4.; Morawa, a.e., s. 3. 
753 İlgili maddenin tam metni için bkz.: Morawa, a.e., s. 4. 
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edilmesi üzerine yayınladığı bir genelge ile, Afrikaans dilinin artık diğer dillerle eşit 

statüde bir kabile dili olduğunu, bu nedenle de kamu personelinin bundan sonra 

kamu ile iletişimde, telefonda sorulan sorulara cevap verme dahil, sadece İngilizce 

kullanması “tavsiyesinde” bulunmuştur754.  

RBC’ye göre, Namibya nüfusunun sadece % 0.8’inin ana dilinin İngilizce 

olmasına rağmen, kamu makamları ile iletişimde sadece resmi dil olan İngilizcenin 

kullanılması MSHS’nin 26. maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağına aykırıdır755. 

 

2. İnsan Hakları Komitesi’nin Görüşü 

Namibya hükümetinin bu başvuruyla ilgili herhangi bir görüş sunmaması 

üzerine, İnsan Hakları Komitesi, başvuruyu RBC’nin iddialarında ispatını yaptığı 

bilgiler üzerinden sonuçlandırmıştır. 

Komite’ye göre, Afrikaans dilinin kamu makamları ile iletişimde 

kullanılamaması MSHS’nin ayrımcılık yasağını düzenleyen 26. maddesine aykırıdır. 

Komite bu sonuca varırken üç noktayı gözönünde bulundurmuştur. Bir, kamu 

personelinin çok iyi derecede Afrikaans dili konuşuyor olmalarına karşın hükümetin 

onlara bu dilde kamu ile iletişime geçme yasağı koyması; iki, ilgili yönergenin 

sadece kamu dökümanlarının resmi dil dışında hazırlanmasını değil, kamu ile yapılan 

telefon görüşmelerinin de resmi dilden başka bir dilde yapılmasını yasaklıyor olması; 

üç, yönergenin özel olarak Afrikaans dilini konuşanları hedef almış olması756. 

 

3. Değerlendirme 

Komite’nin Diergaardt kararı kapsamında görüşünün belki de en önemli 

noktasını kamu personelinin kamusal bir hizmetin verilmesinde, azınlık dilini 

kullanmamasının Sözleşme kapsamında ihlal olarak değerlendirilmiş olmasıdır. 

Burada tartışılması gereken kritik konuyu, azınlığın ana dilini kullanma hakkının 

devletin resmi dilde hizmet vermesine ön gelip gelmediği konusu oluşturmaktadır. 
                                                 
754 İlgili yönergenin metni için bkz.: Morawa, a.e., s. 5. 
755 Bkz.: Diergaardt/Namibya, a.g.k., par. 3.4; Morawa, a.e., s. 4-5. 
756 A.k., par. 10.10-11. 
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Komite üyesi Abdalfattah Amor, Komite’nin bu kararıyla bu kritik konuda azınlık 

diline önem verdiğini düşünmüş olacak ki, azınlığın kamu makamları ile iletişimde 

ana dilini kullanma hakkının asla resmi dilin kullanılmasına ön gelmemesi 

gerektiğini ısrarla belirtmiştir757. 

Kanımca Komite, bu karardaki yorumuyla azınlık diline resmi dilden üstün bir 

yer vermiş değildir. Komite’yi ayrımcılık yasağını ihlal tespitine götüren, kamu 

personelinin, resmi dilin kullanılması zorunluluğunu tavsiye eden genelgede, açıkça 

Afrikaans dilinin hedef alınmış olmasıdır. Bir başka ifade ile, resmi dil olmayan 

diğer diller karşısında sadece Afrikaans dilinin kullanılmasının yasaklanması eşitliğe 

aykırı bulunmuştur. 

Peki Komite’nin bu kararından devletlerin azınlık dilinde kamu hizmeti 

sağlama yükümlülüğünü çıkarmak mümkün müdür? Kanımca, bu soruya olumsuz 

cevap vermek durumundayız. Komite, kararında, azınlık dilinde kamu makamları ile 

iletişime geçme ya da kamu makamlarının azınlık dilinde hizmet sunması konusunda 

yorum yapmaktan kaçınmıştır. Bunun sebebi açıktır: 27. madde, devletlere bu 

derecede pozitif yükümlülükler yüklememektedir. 27. madde kapsamında, dilsel 

azınlıklar, “kendi dillerini kullanma haklarından yoksun bırakılmayacaklardır”, o 

kadar. Bu durumda her olayı bu yoksun bırakılıp bırakılmama, ana dillerini özgürce 

kullanmalarına engel olunup olunmama noktasından değerlendirmek gerekir. 

Örneğin, ilgili kamu personeli azınlık dilini çok iyi derecede konuşuyor olmasına 

karşın, resmi görevi sırasında sadece resmi dili kullanıyor, kendi isteğiyle kamu 

hizmeti alanlarla onların dilinde iletişim kurmuyorsa burada azınlık dilinin 

kullanımına müdahaleden bahsetmek mümkün değildir. Örneğin, Fransa’nın Korsika 

adasında durum budur. Kamu personeli adadaki resmi dilin Fransızca olmasına 

rağmen adalılarla tamamen kendi isteği ile Korsikaca iletişim kurabilmektedir. 

Ancak personelin Korsikaca konuşma yükümlülüğü olmadığı gibi Korsikaca bilmek 

kamu hizmetine girmede bir avantaj olarak değerlendirilmemektedir758. 

                                                 
757 A.k., Abdulfattah Amor’un karşı oy yazısı, par. 4. 
758 Farimah Daftary, Insular Autonomy: A Framework for Conflict Settlement ? A Comperative 
Study of Corsica and the Åland Islands, ECMI Working Paper No. 9, Flensburg, European Centre 
for Minority Issues, October 2000, s. 11. 
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Ne var ki, kamu personeli, azınlık dilinde resmi evrak düzenlemese de, hizmet 

verdiği kişilerle azınlık dilinde iletişim kuruyor ve fakat devlet organları veya özel 

kişiler tarafından bir şekilde buna engel olunuyorsa, bu durumu 27. madde 

kapsamında dilsel özgürlüğün kullanımına müdahale olarak kabul etmek 

gerekecektir. Eğer bu müdahale, Diergaardt kararında olduğu gibi sadece belli bir 

azınlık dilinin kullanımının sınırlanmasına yönelik olursa bu durumda 27. maddeye 

ek olarak, ayrımcılık yasağını düzenleyen 26. maddenin de ihlali söz konusu 

olabilecektir. 

Akla gelen bir diğer soru da RBC’nin toprağa dayalı kültürünü ispat 

edememesinden dolayı Komite tarafından kültürel azınlık ya da yerli halk/azınlık 

kabul edilmemiş olması karşısında, neden Afrikaans dilini konuşan dilsel azınlık 

olarak nitelendirilmediğidir. Öncelikle, başvurucuların bu yönde bir talebi 

olmamıştır. İkinci olarak da, Komite bu başvuruda, sürekli olarak iddiaların yeterince 

ispat edilemediğinden, bir diğer ifade ile, bilgi-belge eksikliğinden yakınmaktadır. 

Başvurucuların Afrikaans dilini konuşan azınlık oldukları Komite önünde ispat 

edilmiş değildir. Hatta, denilebilir ki, ayrımcılık yasağı ihlaline hükmetmek anılan 

nedenlerden ötürü Komite için en kolay yol olmuştur. 

Peki azınlık grubu, gruba mensup üyelere kamu makamları ile ilişkilerinde 

yardımcı olması için, ücreti grup tarafından karşılanan kişilerin ilgili kamusal 

kuruluşlarda bulunmasını isterse bu teklifin reddi 27. madde kapsamında koruma 

görür mü? Önerilen kişiler, şüphesiz, kamu görevlisi olmayacaklardır. Bu nedenle, 

resmi evrak düzenleme yetkileri de olmayacaktır. Ancak mütercim tercüman iseler 

kurumun düzenlediği resmi evrakı tercüme edip kaşeleyebilirler. İlgili kamu 

kurumundaki varlıkları, kurumun çalışma dilinin resmi dil olarak sürmesine engel 

değildir. Kanımca tüm bunlar gözönüne alındığında, devletlere, gruptan gelen 

kamusal hizmetlere dilsel yardım teklifinin reddi yetkisinin verilmemesi gerekir.  

İnsan Hakları Komitesi, devletlere azınlıkların sıkça kendi dillerinde kamu 

makamları ile iletişime geçmelerinin 27. maddenin gereği olduğu uyarısında 

bulunmaktadır759. Bu kapsamda, azınlık dilinin kamusal ilişkilerde kullanılmasını 

                                                 
759 Bkz.: Polonya’nın beşinci dönemsel raporu üzerine Komite’nin yorumu, Report of the Human 
Rights Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, a.g.e., s. 44, par. 20. 
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düzenleyen bir çok ülkede, en azından azınlıkların yaşadıkları bölgelerde, o bölgenin 

azınlık dilini bilen kamu personeli istihdamına gidilmiştir. Finlandiya’da belediyeler; 

çoğunlukla Fince konuşan, çoğunlukla İsveçce konuşan ve çift dilli olarak üçe 

ayrılmıştır. Eğer diğer dili konuşan kişi sayısı belediye sınırları içinde yaşayan 

nüfusun % 8’ine veya en az 3000 kişiye ulaşırsa o belediye çift dilli kabul edilip 

kamu hizmetleri her iki dilde de verilmektedir. Çift dilli belediyeler, azınlık dilini 

konuşanların belediye sınırları içinde yaşayan nüfusa oranı % 6’nın veya toplam 

sayısı 3000 rakamının altına düşerse tek dilli hale gelmektedir. Oranlar ve rakamlar 

her on yılda bir gözden geçirilmektedir760. Ülkede kamu kurumlarında çalışan 

personelin dil bilgisine dair yasa gereği, çift dilli belediye sınırları içinde istihdam 

edilecek kamu personelinin, çoğunluğun dilini çok iyi derecede, azınlığın dilini de 

yeterli derecede konuşabiliyor ve yazabiliyor olma şartı aranmaktadır. Eğer bölge çift 

dilli değilse, azınlık dilini yeterli düzeyde anlama şartı yeterli görülmektedir761. 

Kanada’da çıkan 1969 tarihli Resmi Diller Yasası’na göre, İngilizce ve 

Fransızca federal yönetimin resmi dilidir ve federal yönetim tarafından verilen 

hizmetlere her iki dilde de ulaşmak mümkündür. Bu doğrultuda federal yönetim çift 

dilli personel istihdamına gitmiştir. Buna, “kurumsal çift dillilik” denir762. Bu şu 

demektir, ülkenin neresinde yaşıyorsanız yaşayın, bu iki dilden birinde federal 

yönetim ile temasa geçebilirsiniz. 

                                                                                                                                          

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030424.pdf

Kamu makamları ile azınlık dilinde iletişime geçmede Çerçeve Sözleşme mümkün olma (m. 10/2), 
Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı ise “makul olma” ve “mümkün olma” ölçütlerini koyarak 
(m. 10/1) uygulaması neredeyse imkansız bir düzenleme yaratmıştır. Azınlık dilini bilen personel 
istihdam edilmediğinde azınlık dilinde iletişim de pekala “mümkün olmayacaktır”. Böylelikle bu iki 
belge kapsamındaki bir sınırlama ölçütü uygulama alanı bulmuş olur. 
760 Kristian Myntti, A Commentary to the Lund Recommendations on the Effective Participation 
of National Minorities in Public Life, Turku/Åbo, Institute for Human Rights, Åbo Akademi 
University tryckeri, 2001, s. 28-29. 
761 “Act on the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies”, m. 6/1, Yasa No: 
424/2003, Yürürlüğe giriş tarihi: 01.01.2004. (Çevrimiçi) 

, 10 Şubat 2006. 
762 Fred Genesee, “The Canadian Second Language Immersion Program”, Policy and Practice in 
Bilingual Education: A Reader Extending the Foundations, Ed. Ofelia Garcia, Colin Baker, 
Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 1995, s. 118-119, 120. Resmi Diller Yasası, kurumsal çift 
dilliliği sadece federal yönetim organları için zorunlu kılmaktadır. Oysa Kanada’da bulunan on 
eyaletin yönetim organları kendi dillerini kendileri belirlemektedirler. Bu on eyaletten sadece biri 
(New Brunswick) hem İngilizceyi hem de Fransızcayı resmi dil olarak kabul etmiştir. Geri kalan 
dokuz eyaletten sekizinde resmi dil İngilizce, diğer eyalet Quebec’de ise resmi dil Fransızcadır. Bkz.: 
Genesee, a.e., s. 120; Uygun, “İki Toplumlu Siyasal Sistemler”, s. 152, 163-164. 
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Ne var ki, sadece çoğunluk dili resmi dil oldukça, kamu personelinin resmi dil 

dışındaki bir dili bilme zorunluluğunun düzenlenmesinde devletlerin çekingen 

davrandıkları da görülmektedir. Örneğin, Temmuz 1999’da Slovak 

Parlamentosu’nun AB’ne üyelik yolunda çıkardığı son yasa olan Slovak Dil 

Yasası’nın763 ikinci maddesi, azınlıkların kendi dillerinde kamu kurumları ile 

iletişime geçebileceğini belirlerken, aynı yasanın yedinci maddesinin birinci fıkrası, 

“kamu personelinin azınlık dilini bilmek zorunda olmadığını söylemektedir”. 

Azınlıklara dair hukuki düzenlemeler zorlama ile yapılınca bu tarz yasa metinlerine 

de rastlamak mümkün olabilmektedir. Slovak hükümeti ise yasanın azınlıkların 

nüfusun % 20’sini oluşturduğu belediyelerde, herkesin rıza göstermesi şartıyla, bilfiil 

uygulandığını söylemektedir764. İnsan Hakları Komitesi, uygulamada, özellikle 

Roman dilinin kamu ile iletişimde kullanılabilme imkanlarını yetersiz bulmuştur. 

Komite, pozitif yükümlülüğün yokluğu nedeniyle ortaya çıkan bu tarz durumlar için 

şöyle bir çözüm bulmuştur: eğer ilgili ülke azınlık dilinin geliştirilmesine ve kamu ile 

iletişimde kullanılmasına dair bir politika yürütüyorsa765, Komite de bu politikanın 

başarısız kaldığı noktalarda, devletleri, azınlıkların kendi dillerinde kamu ile 

iletişime geçmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya ve yasal 

düzenlemelerin hayata geçirilebilmesi için de yeterli olanakları sağlamaya 

zorlamaktadır766. 

 

 

                                                 
763 Farimah Daftary, Kinga Gal, “The New Slovak Language Law: International or External 
Politics?”, European Center for Minority Issues (ECMI), Working Paper 8, Flensburg, September 
2000, s. 44. Ayrıca bkz.: Miklos Kontra, “Some Reflections on the Nature of Language and its 
Regulation”, IJMGR 6, Kluwer Law International, Dordrecht, 1999, s. 284. Benzer düzenleme Ekim 
1990 tarihli Slovak Resmi Dil Yasası’nın 6. maddesinin ikinci paragrafında da olduğu için yeni 
düzenleme ile nasıl bir ilerleme kaydedildiği kuşku götürür. Bkz.: Miklós Kontra, “Language Rights 
Arguments in Central Europe and the USA: How similar Are They?”, Language Legislation and 
Linguistic Rights, s. 143-144.  
764 “Consideration of Reports Submitted by State Parties Under Article 40 of the Covenant: Slovakia”, 
“Slovakya’nın ikinci dönemsel raporu”, (CCPR/C/SVK/2003/2), 06.08.2002, s. 97-98, par. 325-325.2; 
“Summary Record of the 2108th meeting: Slovakia”, (CCPR/C/SR.2108), 25.07.2003, par. 55. 
765 Mevcut olayda Slovakya ulusal azınlıklara ilişkin böyle bir politika izlemekteydi. Bkz.: 
“Slovakya’nın ikinci dönemsel raporu”, s. 4-5, 94-96, par. 6.2.-6.5., 323.1, 323.5-323.6. 
766 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/58/40), C. 1, General Assembly Official 
Records, 58. Oturum, New York, United Nations, 2003, s. 55, par. 82 (16); Report of the Human 
Rights Committee, No: 40 (A/52/40), C. 1, a.g.e., s. 61, par. 385. 
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B. Azınlık Dilinin Mahkemelerde Kullanılması 

MSHS’nin hazırlanması için kurulan Tasarı Komitesi’nin 1947 yılındaki ilk 

toplantısının sonucunda ortaya çıkan azınlık hakları maddesi, azınlıkların 

mahkemeler önünde kendi dillerini kullanabilmesi hakkını da düzenliyordu. Ne var 

ki, bu hak 27. maddede yer almadı767. Bu sonuç, azınlıkların kendi dillerini 

mahkemeler önünde kullanma hakkı olmadığı anlamına mı gelmektedir? Bu soruya 

“hayır” cevabı verildiğinde kaçınılmaz ikinci soru, devletlerin yargı faaliyetlerini 

azınlık dilinde sunma yükümlülüğü olup olmadığıdır. 

Konu, İnsan Hakları Komitesi önüne ilk olarak Fransa’ya karşı Bröton 

başvurularıyla gelmiştir. Bu başvurulardan birincisinde, felsefe ve Bröton dili 

profesörü olan başvurucu, Rennes İdare Mahkemesi’ne sunduğu Brötonca 

dilekçenin, Fransızca olmadığından ötürü kayda dahi alınmadığından şikayet etmişti. 

Başvurucu yerel mahkemenin dilekçesini geri çevirmesi üzerine Danıştay’a ve 

Fransa Adalet Bakanlığı’na başvurmuş, ikinci makam sessiz kalırken, Danıştay, yerel 

mahkeme gibi, Fransızca olmayan dilekçelerin kayda alınmaması gerektiğini 

bildirmiştir768. 

Başvurucuya göre, Fransa’nın Bröton dilini tanımaması, mevcut olayda hukuk 

önünde kişi olarak tanınma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Başvurucu ayrıca, 

Fransızca ile Brötoncanın aynı hukuki korumaya sahip olmamasının dile dayalı 

ayrımcılık olduğundan ikinci maddenin; kendisini mahkemeler önünde Brötonca 

ifade etme özgürlüğünün olmamasının ve ana dili Brötonca olanlar için Fransızca 

konuşmak zorunda kalmanın ifade özgürlüğünü düzenleyen 19. maddenin ve son 

olarak da ana dili olan Brötonca’yı kullanımına izin verilmediği için de azınlık 

haklarını düzenleyen 27. maddenin ihlalini ileri sürmüştür769. 

Komite, hükümete görüşünü sormadan önce başvurucuya, Fransızca bilip 

bilmediğini sormuştur. Başvurucu bildiğini iletmiştir. 

                                                 
767 Bkz.: Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 493. Ayrıca bkz.: yuk. birinci 
bölümde, “Evrensel Bildiri’ye Doğru” başlığı. 
768 T.K./Fransa, a.g.k., par. 1-2.1. 
769 A.k., par. 2.1, 5, 7.3, 7.4. 
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Hükümet savunmasında, başvurucunun mahkeme önüne dahi çıkmadığı için 

hukuk önünde kişiliğinin tanınmamasının söz konusu olmadığını, ifade özgürlüğünün 

azınlıkların mahkemeler önünde kendi dillerini kullanma hakkı anlamına 

gelmediğini, mahkemelerde sadece Fransızca kullanılmasının amacının tercümana 

gerek kalmadan yargılamanın sürdürülmesi olduğundan ayrımcılık sayılamayacağını 

ve Fransa’nın çekincesi nedeni ile azınlık hakları maddesi ile bağlı olmadığını ileri 

sürmüştür770. 

Komite için 27. madde açısından başvuruyu kabul edilemez bulmak, 

Fransa’nın çekincesi gereği kolay olmuştur. Diğer ihlal iddialarına gelince; 

Komite’ye göre, başvurucunun iyi derecede Fransızca bildiği gözönüne alındığında, 

dilekçesini Fransızca sunmasını istemenin makul olmadığı söylenemez. Komite, 

ayrıca, başvurucunun davasını Fransızca yürütmesinin “telafisi imkansız bir zarar” 

doğurmayacağı görüşündedir771. Bu gerekçe ile başvuru diğer açılardan da kabul 

edilemez bulunmuştur. 

T.K.’nın davasını takiben Komite’ye bir başvuru daha yapılmıştır. Bu ikinci 

başvurunun konusu da aynıdır. İkinci başvuruda, yine Bröton kökenli başvurucu 

M.K., T.K’dan farklı olarak, Fransızca anlayıp konuştuğunu fakat Fransızca hukuk 

terimlerini iyi bilmediğini, bu nedenle, Fransız mahkemeleri önünde davasını 

Fransızca yürütemeyeceğinden Brötonca kullanmak istediğini belirtmiştir772. 

İnsan Hakları Komitesi, M.K.’nın başvurusunda da bir önceki başvurudaki 

görüşünü tekrarlamış, başvurucunun davasını Fransızca yürütmesinin kendisi için 

“telafisi imkansız bir zarar” doğurmayacağını belirtmiştir. Fransızca hukuk 

terimlerini bilmediği konusunda ise, Komite, bu sorunun dünyanın her ülkesinde, ana 

dilini mahkemeler önünde kullananlar için de bir sorun olduğunu, hukuki yardım 

almanın temel nedeninin bu olduğunu belirtmiştir773. Sonuç olarak, M.K.’nın 

başvurusu kabuledilemez bulunmuştur774. 

                                                 
770 A.k., par. 6.3-6.6. 
771 A.k., par. 8.4. 
772 M.K./Fransa, İletişim No: 222/1987, (CCPR/C/37/D/222/1987), 08.11.1989, par. 2.1-4.1. 
773 A.k., par. 8.4. 
774 Rennes bölgesindeki Fransızca yol tabelalarının üzerine Brötonca karşılıklarını yazdığı iddiasıyla 
yargıç önüne çıkartılan Dominique Gueston’un, Fransızca bilmesine rağmen makeme önünde 
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Yukarıda anılan Diergaardt/Namibya başvurusunda, başvurucuların İnsan 

Hakları Komitesi önünde şikayette bulundukları bir diğer konu, ana dilleri olan 

Afrikaans dilini mahkemelerde kullanamadıkları için yüksek miktarlarda çeviri 

masraflarına katlandıkları ve bunun MSHS’nin 14. maddesinde düzenlenen 

mahkeme önünde eşitlik kuralına aykırı olduğu iddiası idi775. İnsan Hakları 

Komitesi, tıpkı Bröton başvurularında izlediği yolu izlemiş ve Afrikaans dilinde 

yargılama yapılamıyor olmasının mevcut olayda RBC üyelerinin adil yargılanma 

hakkını etkileyip etkilemediğine bakmıştır. Komite’ye göre, çevirmen yardımıyla da 

olsa yargılamada azınlık dili kullanılıyor ise adil yargılanmaya aykırı bir durum söz 

konusu değildir776. 

Sonuç olarak, MSHS’nin gerek 27. gerekse 14. maddesine dayanarak 

yargılama faaliyetlerinin azınlık dilinde yapılmasını isteme hakkının varlığını ileri 

sürmek mümkün değildir777. Uygulamada devletlerin aksi görüşü benimseyip, azınlık 

dilinde yargı faaliyetlerine imkan tanımalarına hukuki bir engel yoktur. Örneğin, 

Kanada, İnsan Hakları Komitesi önünde yaptığı savunmaların birinde, 27. maddenin 

amacının yargıda azınlık dilinin kullanılmasına koruma sağlamak olduğunu ifade 

etmiştir778. 14. madde kapsamında azınlıkların dilsel haklarından bahsetmek ise 

mümkündür. Bu hak da sadece ceza davalarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda, kişi 

azınlık grubuna mensup olsun ya da olmasın ücretsiz tercüman hakkına sahiptir. 

Medeni yargılamaya gelince; 14. madde her ne kadar sadece ceza davalarında 

tercüman hakkından bahsetse de, eğer kişi 27. madde ya da MSHS’nin diğer 

maddeleri kapsamında sahip olduğu haklarını bir medeni hukuk davasına konu 

yapmış ve bu davada adaletin yerine getirilmesi azınlık dilini konuşan kişiye 

tercüman sağlanması ile mümkün olacaksa, bu durumda MSHS’nin Sözleşme’deki 

hakların uygulanmasını düzenleyen ikinci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) 

                                                                                                                                          
Brötonca konuşmak istemesini de Komite aynı şekilde değerlendirmiştir. Bkz.: Dominique 
Gueston/Fransa, İletişim No: 219/1986, 25.07.1990. 
775 Bkz.: Diergaardt/Namibya, a.g.k., par. 3.3. 
776 Diergaardt/Namibya, a.k., par. 10.9. 
777 İHK, “General Comment No: 23”, par. 5.3. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 159. 
Aynı şekilde diğer genel insan hakları sözleşmelerindeki adil yargılanma hakkı maddesi de azınlık 
dilinde yargılama talep etme hakkı vermemektedir. 
778 Ballantyne, Davidson ve McIntyre/Kanada, İletişim No. 359/1989 ve 385/1989, 
(CCPR/C/47/D359/1989 ve 385/1989/Rev.1 (1993), 31.3.1993, par. 8.5. 
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bentleri uyarınca azınlık dilini konuşan kişiye tercüman sağlanması gerekecektir. 

İkinci maddeye göre779; 

 

“Bu Sözleşme’nin Tarafı her Devlet: 

(a) Bu Sözleşmede tanınmış olan hakları ya da özgürlükleri ihlal edilen herhangi bir kişinin, bu 

ihlal resmi sıfatla tasarrufta bulunan kimselerce gerçekleştirilmiş olduğunda da, etkili bir hukuk 

yoluna sahip olmasını güvence altına almayı; 

(b) Bu tür bir hukuk yolunu işletme talebinde bulunan herhangi bir kişinin hakkının, yetkili 

yargı, idare yahut yasama makamlarınca ya da Devletin hukuk sisteminde öngördüğü herhangi bir 

başka yetkili makam tarafından karara bağlanmasını güvence altına almayı ve yargısal yollara 

başvurma olanaklarını geliştirmeyi ... taahhüt eder”. 

 

İnsan Hakları Komitesi, ikinci maddenin uygulanması üzerine verdiği Genel 

Yorumu’nda, yargısal makamların da hakların uygulanmasında yükümlülük altında 

olduğunu açıkça belirtmiştir780. 

Mahkemelere azınlık dilinde bilgi ve belge sunmada da, ya yine “adaletin 

yerine getirilmesi” ya da, Komite’nin ifadesi ile, “telafisi imkansız zarar” ölçütlerine 

göre hareket edilmelidir781. Kanımca, şu ana kadar Komite önüne bu konuda 

yeterince olgunlaşmış bir başvuru gelmemiştir. Azınlık dilinin yargılamada 

kullanılmasının engellenmesi “telafisi imkansız zarar” doğurursa Komite’nin bu 

engellemeye koruma sağlamayacağını düşünmekteyim. 

 

                                                 
779 Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 61-62. 
780 Bkz.: İHK, “General Comment No: 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on 
States Parties to the Covenant”, 80. Oturum (29.03.2004), par. 4, Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 193. 
Bu Genel Yorum’un Türkçe serbest çevirisi için bkz.: Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan 
Hakları Usul Hukuku Mevzuatı: Açıklamalı, İçtihatlı, Karşılaştırmalı, 1. Kitap: Birleşmiş 
Milletler Belgeleri, İstanbul, Legal yay., 2006, s. 283-289.  
781 Bu iki ölçüt AGİT uzmanları tarafından “gerekli olduğunda” şeklinde daha genel bir ifade ile dile 
getirilmiştir. Bkz.: AGİT, The Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of 
National Minorities and Explanatory Report, February 1998, Bkz.: IJMGR 6, Kluwer Law 
International, Dordrecht, 1999, s. 359-387, par. 17, 18. 
Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı ise tam tersi bir anlayışla gerek ceza ve medeni hukuk 
gerekse idare hukuku davalarında azınlık dilinin kullanılmasının adaletin iyi işleyebilmesinin önünde 
engel olabileceğini düşünerek konuyu hakimin takdir yetkisine bırakmaktadır (Şart m. 9/1). 
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C. Azınlık Dilinin Kamusal Yaşamda Kullanılması 

1. Azınlık Dilinde Ticari Faaliyette Bulunma:  

    Quebec Başvuruları 

Azınlık dilinin kamusal yaşamda kullanılmasının engellenmesi nedeni ile İnsan 

Hakları Komitesi önüne gelen ilk başvuru 1989 tarihlidir. Kanada’nın Quebec 

eyaletinde yaşayan ve ana dilleri İngilizce olan başvurucular, ticari tabelalarda, 

reklamlarda ve şirketlerinin isimlerinde İngilizce kullanamamalarından şikayet 

etmişlerdir782. Bunları, aynı içerikli diğer başvurular izlemiştir. 

 

a. Başvurulara Konu Olay 

Toplam üç başvurucudan ikisi (Ballantyne ve Davidson), ağırlıklı olarak 

İngilizce konuşan müşteri çevresine sahip mağaza sahipleridir. İngilizce tabela 

asmalarına izin verilmemesinden şikayet etmişlerdir783. Üçüncü başvurucu McIntyre 

ise, cenaze hizmetleri veren bir şirketin sahibidir. Şirketinin İngilizce isminin, 

Fransız Dili Şartı’na aykırı olduğu gerekçesiyle Fransızca Dilini Koruma Komisyonu 

tarafından 15 gün içinde şirketin ismini Fransızca bir isim ile değiştirmesi 

istenmiştir. McIntyre, 100 yıllık geçmişe sahip işletmesinde 25 yıldır herhangi bir dil 

yasağı olmadan ticari faaliyetlerini yürüttüğünü, hizmet sunduğu kentte yaşayan 

15600 kişiden 5600’ünün İngilizce konuştuğunu, eğer bu kişilerle İngilizce ticari 

faaliyette bulunmazsa müşteri kaybedeceğini, Fransız işletmeciler ticari faaliyetlerini 

kendi ana dillerinde hiçbir sınırlamaya tabi olmadan yürütürken, kendisinin aynı 

imkana sahip olmadığını ileri sürmüştür784. 

İlgili yasaya göre, her türlü ticari reklam, afiş ve tabela sadece Fransızca 

olacaktır. Bu kural, giriş-çıkışları dahil, alış-veriş merkezlerinde, kamusal ulaşım 

araçlarında ve bu araçlara ait istasyonlarda yer alan bütün reklam, afiş ve tabelalarda; 

                                                 
782 Bkz.: Ballantyne, Davidson ve McIntyre/Kanada, a.g.k., par. 1. 
783 A.k., par. 2.1. 
784 A.k., par. 2.2, 2.3. 
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bazı sınırlamalarla, isim ve markalar dahil, tüm ticari şirket faaliyetlerinde 

uygulanacaktır785. 

Başvurucular, MSHS’nin azınlık haklarını düzenleyen 27., ifade özgürlüğünün 

düzenleyen 19. ve yasa önünde eşitliği, hukukun eşit korumasından yararlanmayı ve 

ayrımcılık yasağını düzenleyen 26. maddenin ihlali iddiasında bulunmuşlardır. 

Komite, aynı konuya değindikleri için başvuruları birleştirerek tek bir başvuru 

olarak kabul etmiştir. 

 

b. Tarafların Sunumları 

Başvuruda Kanada, ilgili yasal düzenlemelerin gerekçesinin Fransızca dilini ve 

Fransızca konuşanların kültürünü korumak olduğunu belirtir. Kanada’ya göre, 27. 

madde bu başvuruya iki nedenden ötürü uygulanamaz. Bir; İngilizce, Kanada’da 

azınlık dili değildir. İki, İngilizce konuşanların 27. madde kapsamında hak talep 

edebilecekleri kabul edilse bile, 27. maddenin amacı sınırlı bazı alanlarda, örneğin, 

eğitimde, yargılamada, kamu makamları ile iletişimde, kültürel ve dini kurumlarda, 

azınlık dilinin kullanılmasına koruma sağlamaktır; ticari alan gibi kamusal yaşamın 

her noktası madde kapsamında koruma altına alınmamıştır786. 

Kanada, ayrıca, düşünce özgürlüğünü düzenleyen 19. maddenin de bu 

başvuruda uygulama yeri olmadığını ileri sürmüştür. Bunun gerekçesi olarak da, 19. 

maddede yer alan düşünce özgürlüğünün siyasi, kültürel ve sanatsal faaliyetleri 

kapsadığını, ticari reklamın düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini 

ifade etmiştir. MSHS’de herkese istediği dilde ticari reklamda bulunma hakkı tanıyan 

bir düzenleme de olmadığını eklemiştir. Kanada’ya göre, düşünce özgürlüğünün 

ticari reklam alanına genişletilebileceği kabul edilse bile, siyasi düşünceye tanınan 

özgürlük alanı ile ticari faaliyetlere tanınan özgürlük alanının farklı olması gerekir. 

19. madde ticari alanda daha dar bir yorum gerektirir787. 

                                                 
785 A.k., par. 4.4-4.6. 
786 A.k., par. 8.5. 
787 A.k., par. 8.9-8.10. 
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Kanada hükümetine göre, ilgili yasal düzenlemeler, biri ulusal çapta, diğeri de 

yerel düzeyde ağırlıklı olarak konuşulan iki dil arasında bir denge kurmaya 

çalıştığından, düzenlemeler Sözleşme’nin yasa önünde eşitliği düzenleyen 26. 

maddesine bir aykırılık oluşturmamaktadır788. 

Başvurucular ise, şikayete konu yasal düzenlemelerin Fransızca dilinin ve 

Fransız kültürünün korunması ile ilgisi olmadığı görüşündedirler. Düzenlemeler her 

ne kadar, federal düzeyde Fransızcanın korunması için yapılmışsa da, artık buna 

gerek olmadığını; aksine, Quebec’de Fransızcanın İngilizce üzerindeki hakimiyeti 

nedeniyle, İngilizce dili ve bu dili konuşanların yok olmaya başladığını; bu nedenle, 

Quebec’de korunmaya muhtaç olan dilin Fransızca değil, İngilizce olduğunu ileri 

sürmüşlerdir789. 

 

c. İnsan Hakları Komitesi’nin Görüşü 

Komite her bir ihlal iddiasını tek tek incelemiştir. Komite’ye göre, 27. madde 

bu davada uygulanamaz. Yukarıda ikinci bölümde değinildiği üzere, madde federal 

devletin bütününe uygulanabilir, tek bir bölgesine değil790. 

Komite’ye göre, 19. maddede yer alan ifade özgürlüğü, düşünceleri ve fikirleri 

başkalarına iletmeye yarayan her türlü iletişim yol ve yöntemini kapsamaktadır. Bu 

nedenle sadece, siyasi, kültürel ve sanatsal ifade yöntemlerini değil, ticari ifade ve 

reklamları da kapsamına almaktadır. Komite, bazı ifade yöntemlerinin diğerlerine 

göre daha az ya da daha fazla koruma görmesi gerektiği yönündeki görüşe de 

katılmamış, ifade yöntemlerine koruma sağlamada bir derecelendirme 

yapılamayacağını ifade etmiştir791. 

Komite, söz konusu olanın kişinin ana dilini kullanması olduğundan, bu dilin 

kullanılmasının engellenmesinin başkalarının haklarının, şan ve şöhretinin korunması 

ile ilgisiz olduğunu; kamu düzeninin de Fransızcadan başka bir dilde ticari reklam 

                                                 
788 A.k., par. 8.8. 
789 A.k., par. 6.8, 9.6-9.7. 
790 A.k., par. 11.2. Komite’nin bu kararda “azınlık içinde azınlık” kavramını kabul etmediği yönünde 
bkz.: yuk. ikinci bölümde “Nüfusun Geri Kalanından Az” başlığı. 
791 A.k., par. 11.3. 
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yapma ile bozulabileceğine inanmayı gerektiren bir neden olmadığını, bu nedenle, 

ifade özgürlüğünün sınırlama ölçütlerinin mevcut olayda uygulama alanı 

bulamayacağını ifade etmiştir792. 

Komite, yasanın her iki dilde de reklam yapmayı olanaklı kılması gerektiğini; 

devletin, bir ya da birden fazla resmi dile sahip olmayı tercih edebileceğini, ama 

kamusal yaşamda kişilerin istedikleri dili kullanmalarına karışamayacağını 

belirtmiştir. Sonuç olarak ifade özgürlüğünü düzenleyen 19. maddenin ihlaline 

hükmedilmiştir793. 

Komite, mevcut olayda MSHS’nin 26. maddesinin ihlal edildiği görüşünde 

değildir. Komite’ye göre, dile dayalı bir ayrımcılık yoktur; çünkü, İngilizce diline 

getirilen yasak, Fransızca konuşan bir kişi İngilizce reklam yapmak istediğinde, ona 

da uygulanacaktır794. Bu nedenle Komite, yasal düzenlemeleri, sadece İngilizce 

konuşanlara getirilmiş bir yasak olarak görmemiştir. 

Komite’ye, bu başvuruyu takiben, aynı konuda başkaca başvurular da 

yapılmıştır. Bunlardan biri de Singer/Kanada başvurusudur. Bu başvuru Komite 

önünde görüşülürken, Quebec’deki İngilizce reklam ve ticari faaliyet yasağı getiren 

Fransız Dili Şartı’nın ilgili maddeleri değiştirilmiş ve kamusal alanlarda asılacak 

tabelaların, afişlerin ve ticari reklamların her iki dilde de olabileceği düzenlemesi 

yapılmıştır795. Bunun üzerine Komite, Singer’in yasal değişiklik öncesinde ifade 

özgürlüğünün ihlal edildiğini, ancak yasal değişiklikle kendisine etkin hukuki 

korumanın sağlandığını not etmiştir796. 

 

d. Değerlendirme 

Komite’nin “azınlık içinde azınlık” kavramını tanımamasından ötürü 27. 

madde bu başvuruda uygulama alanı bulamasa da, yine bir azınlık başvurusu ile karşı 

karşıyayız. Komite’nin bu başvurudaki yorumları kamusal yaşamda azınlık dilinin 
                                                 
792 A.k., par. 11.3-11.4. 
793 A.k., par. 11.4. 
794 A.k., par. 11.5. 
795 Bkz.: Singer/Kanada, İletişim No. 455/1991, (CCPR/C/51/D/455/1991 (1994), 15.08.1994, par. 
9.1. 
796 Singer/Kanada, a.g.k., par. 12.2, 14. 
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kullanılmasının gündeme gelebileceği her durumu kapsar niteliktedir. Kabul etmek 

gerek ki, kamusal yaşam/alan ile özel yaşam/alan arasına kimi zaman sınır çekmek 

zordur. Örneğin; mevcut olayda özel işyeri nedeni ile özel alanda olduğumuz 

söylenebilir. Fakat, ortada özel (“gizli”, “kamuya kapalı” anlamında) bir ilişki değil, 

kamusal bir ilişki vardır ve bu nedenle kamusal yaşamın/alanın içine girilmiştir. Bir 

başka ifade ile, Komite’nin kararında “kamusal alan” diye nitelenenin belki doğru 

ifadesi “kamuya açık özel alan”dır. 

Azınlık dilinde ticari tabela ve afiş asmaya ve ticari faaliyetlerde bulunmaya 

ifade özgürlüğü altında sağlanan korumanın, diğer alanlara genişletilmesi ise işten 

değildir797. Bu alanların başında yayın konusu gelir. 

 

2. Azınlık Dilinde Radyo-TV Yayınları 

Başarılı bir çift dillilik798 politikası sürdürülememiş ise radyo ve TV yayını 

hem ana dilin hem de ulusal dilin öğrenilmesi için hayati önemdedir. Azınlıkların 

kendi dillerinde yayın kuruluşu kurma ve işletme hakları vardır799. Bu yayınlara 

getirilecek sınırlamalar öncelikle MSHS’nin 27. maddesine, 27. madde uygulama 

alanı bulamazsa ifade özgürlüğünü düzenleyen 19. maddesine aykırı olacaktır. 

Burada devletin karışmama yükümlülüğü vardır. Yayın kuruluşu açma ve işletmenin 

izne tabi olması ayrı bir konudur. 

Eğer radyo-TV yayını, çoğu ülkede olduğu gibi, devlet kanalları tarafından 

yapılıyorsa yayınlara süre sınırı, ancak sayıca çok küçük azınlık grupları için 

düşünülebilir. Süre ile sınırlı yayın bir de dinlenme/izlenme ihtimali düşük bir saatte 

yayınlanırsa burada hakkın kullanımının sınırlandığından bahsetmek gerekir. Yine, 

yayının bölgesel veya ulusal olmasına da kamu makamları karar verecektir. Bununla 
                                                 
797 AİHK ise AİHS’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinin “dilsel özgürlük” sağlamadığını 
içtihat ederek benzer yorumla maddenin alanının genişletilmesini yirmi yıl önceki içtihadıyla 
kapatmıştı. Bkz.: Fryske Nasjonale Partij/Hollanda, 12.12.185, AİHK, Kabuledilebilirlik kararı, No. 
11100/84, Decisions and Reports of the European Commission of Human Rights (45), s. 240–243; 
Association “ANDECHA ASTUR”/İspanya, 07.07.1997, AİHK, Kabuledilebilirlik kararı, No. 
34184/96, Decisions and Reports of the European Commission of Human Rights (90), s. 172–178. 
Ancak bugün benzer bir olay AİHM önüne tekrar geldiğinde, kanımca, bu içtihatta bir değişikliğe 
gidilme olasılığı yüksektir. 
798 Bkz.: aş. “Çift Dillilik” başlığı. 
799 The Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights…, par. 8. 
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birlikte, azınlık nüfusu belli bir bölgede toplanmamış, aksine birden çok bölgeye 

yayılmış ise, en çok yaşadığı bölge seçilerek sadece orada yayın yapılması da 

sağlanan hakkın sınırlandırılması anlamına gelir. 

Azınlık dilinde radyo-TV yayını ister devlete ait yayın kuruluşlarınca, isterse 

özel sektör tarafından sağlansın, bu yayınların içeriği hukuki düzenlemeye tabi 

olabilir. Bununla birlikte, devlet yayınlara ne kadar müdahale ederse bu müdahale o 

kadar uluslararası denetime açık olacaktır. Programların içeriğini belirleyen 

kurulların diğer devlet organlarından bağımsız olması, yayınların nesnel olması 

açısından önemlidir. Azınlık dilinde yayının amacı azınlık dil ve kültürünün 

yaşamasını sağlamaktır, devlet ideolojisinin propagandasını yapmak değil800. 

Yine, kimi devletlerde azınlık dilinde yayınların sıkıcı içeriğe sahip olduğunu 

görmekteyiz. Oysa, azınlık dilinde radyo-TV yayını demek, salt azınlık dilinin ve 

kültürünün, onun yanında da ulusal dilin ve kültürün öğretilmesine özgülenmiş 

programların yayını demek değildir. Bu programların çekici olması gerekir. 

Çoğunluk, belgesellere, TV dizilerine, eğlence programlarına, yabancı müziğe, 

tiyatro oyunu yayınına, yerli ve yabancı filmlere ne kadar ilgi duyuyorsa azınlığın da 

bu tarz programlara kendi dilinde ulaşabilmesi gerekir. Çoğunluk gençleri ne kadar 

pop kültüre meraklı ise, azınlık gençleri de aynı şeye ilgi duyar801. Bu nedenle, 

yayınların, izlemeyi engeller içerikte olmaları yine sağlanan hakkın sınırlandırılması 

olacaktır. Bunun çözümü, azınlık grubunu yayınların içeriğinin belirlenmesine 

katmaktır802. 

 

3. Azınlık Dilinin Trafik ve Yol İşaret ve  

    Levhalarında Kullanılması 

Trafik ve yol işaret ve levhalarının azınlık dilinde olması sorununa gelince; 

devletlere çift dilde levha hazırlama yükümlülüğü yüklemek 27. madde kapsamında 

imkansızdır. Bununla birlikte, çoğu ülkede konunun iç hukukta düzenlendiğini ve 

                                                 
800 A.e., par. 8-10. 
801 Gwyneth E. Edwards, “Causes of inter-ethnic conflict and their resolution within the context of 
European integration”, Plichtová, a.g.e., s. 136-137. 
802 Bkz.: aş. “Katılım Hakları” başlığı. 
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çift dilde tabelaların mümkün kılındığını görmekteyiz. Hatta, azınlıklar konusunda 

olumsuz tavrıyla bilinen bazı ülkelerde bile resmi dil ve bir bölgesel dildeki çift dilli 

levhalara izin verilmektedir. Peki konu ile ilgili bir önleme başvurulmuşsa, örneğin, 

azınlık dilindeki tabelalar sökülüp yerine çoğunluk dilinde olanlar konulmuşsa ya da 

çift dilli tabelalar sadece resmi dilde olanlarla değiştirilmişse ne olacaktır? Kanımca, 

bu işlemin haklılaştırılması gerekir. Bu işlem şüphesiz azınlığın dilini kullanmaya bir 

müdahaledir. Bu müdahaleye hangi şartlar altında izin verilmemeli sorusu ise her 

olayın kendi özelliklerine bakılarak cevaplandırılabilir. Örneğin, levhaların azınlık 

dilinde olması, azınlığın dilini kullanmasının çok sınırlı sayıdaki alanlarından birini 

oluşturuyorsa ya da levhaların kaldırılması dilin kullanılmasına ek olarak azınlık 

grubunun kültürünü yaşama hakkına da müdahale ediyorsa, bu işlemin 27. madde 

kapsamında koruma görmeyebileceğini söyleyebiliriz. 

Eğer yol ve trafik işaret ve levhaları sadece çoğunluk dilinde ise ve azınlık 

grubu uzman bir kişi ya da kuruluştan aldığı bir rapora dayanarak levhaların çift dilli 

olmasında yol ve trafik güvenliği açısından bir sorun olmayacağını ileri sürüp, 

devletten de hiçbir ekonomik yardım istemeden levha değişikliğini yapmayı teklif 

ederse, buna engel olunabilecek midir? Kanımca, burada da yine aynı ölçütleri 

uygulamalı ve teklifin dilin kullanılması ve kültürün yaşatılmasına katkısı 

değerlendirilerek karara varılmalıdır. 

Azınlık dilinin trafik, yol, işaret ve levhalarında kullanılması, İnsan Hakları 

Komitesi’nin önüne, henüz, burada anılanlara benzer olaylar şeklinde gelmemiştir. 

Bu nedenle, Komite, yorumlarında, azınlık dilinde kamusal levhaların olmamasının 

ilgisini çektiğini bildirmekle yetinmektedir803. 

 

4. Diğer Alanlar 

Coğrafi yer isimlerinde, hapishanelerde, doktor ziyaretinde, sürücü ehliyeti için 

girilen sınavlarda, üniversite sınavlarında, iş yerinde azınlık dilini kullanmak 

hukuken mümkün müdür?  

                                                 
803 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/58/40), C. 1, a.g.e., s. 44, par. 79 (16). 
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Coğrafi yer isimlerinde azınlık dilinin kullanılması konusunda devletlere 27. 

madde kapsamında pozitif yükümlülük yüklenmemiştir. Çerçeve Sözleşme de konu 

hakkında sadece “gayret ederler” tarzında ucu açık bir ifade kullanmaktadır. Bu konu 

ya ulusal hukuklar aracılığı ile ya da Güney Tirol örneğinde olduğu gibi uluslararası 

bir antlaşmaya konulan açık hüküm gereği uygulama alanı bulmaktadır. 

Hapishanelerde azınlık dilinin kullanılması konusunda AGİT uzmanlarının 

tavsiyesi, hapishane personelinin mahkumların çoğunun anladığı dilleri bilmesi, 

personelin eğitiminde ve istihdamında buna dikkat edilmesidir804. Mahkumlar arası 

iletişimde kullanılacak dilin sınırlanmasının haklı bir sebebe dayandırılması ise zor 

gözükmektedir. Eğer mahkum olan azınlık hapishane düzeninin kendi dilinin 

kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesini isterse bu talep 27. madde 

kapsamında koruma görür mü? Kanımca, bu talebin 27. madde kapsamında koruma 

görmesi, bir başka ifade ile talebin reddinin maddeye aykırı bulunabilmesi için, 

hapishane düzeninin azınlık diline göre düzenlenmesi ya kişinin dilini kullanmasının 

ya da kültürüne göre yaşamasının tek yolu olmalıdır. Ancak bu takdirde, özgürlüğün 

kısıtlanmasına dokunmayan düzenlemeler zorunlu hale gelir. Hapishanedeki kişinin 

hayatı üzerinde devlet kontrolünün çok sıkı olmasından ötürü, burada azınlık 

haklarına dair pozitif yükümlülük alanı genişlemektedir. Eğer bu zorunluluğa rağmen 

herhangi bir düzenleme yapılmazsa bu, kanımca, 27. maddeye aykırılığı bir yana, 

özgürlüğün kısıtlanmasına ek bir ceza anlamına da gelecektir. 

Doktor ziyaretinde azınlık dilinin kullanılması sorununa gelince; öncelikle 

belirtilmesi gereken, azınlık haklarının kullanılmasına dair devletler üzerindeki 

pozitif yükümlülüğün zayıf olmasından ötürü, eğer sağlık hizmeti veren kişi hastanın 

dilini bilmiyorsa, kamusal bütçeden tercüman sağlanmasını azınlık hakları 

kapsamında talep etmek zordur. Ne var ki, eğer tercüman başkaca bir şekilde 

sağlanırsa ya da sağlık hizmetini veren personel gönüllü olarak azınlık dilinde bu 

hizmeti verebiliyorsa devletin buna karışmama yükümlülüğü sürmektedir. Bununla 

birlikte, ülkede sağlık hizmetlerinin verildiği dili konuşamayan, ancak bu hizmeti 

almaya hak sahibi kişilerin varlığı karşısında eğer bu hizmet hak sahiplerinin dilinde 

                                                 
804 The Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights…, par. 20. 
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verilmiyor ya da verilemiyorsa burada “sağlık hakkı”nın ihlali gündeme 

gelebilecektir805. 

Yine, azınlık dilinde kamu hizmeti sunmak genel olarak 27. madde kapsamında 

düzenlenen haklardan sayılmadığı için, ehliyet sınavını devletten azınlık dilinde talep 

etmek hukuken mümkün olamamaktadır. Ne var ki, azınlık dilinde ehliyet kursu açıp 

işletmeye engel olunması 27. madde kapsamında azınlığın dilsel haklarının ihlalidir. 

Eğer bu kurslara ya da başkaca bir kuruma ehliyet sınavını da yapma yetkisi 

verilmişse yetkiyi alan kurumun sınavı azınlık dilinde yapmasına engel olunması da, 

yine azınlığın dilini kullanmasının gereksiz yere engellenmesi olacaktır. Devletler 

elbette, eğer kimi trafik levha ve tabelalarının altında resmi dilde uyarıcı veya 

açıklayıcı yazılar varsa bunların resmi dilde bilinmesini sınavın başarılı sayılması 

için gerekli koşul olarak düzenleyebilir. 

Üniversiteye giriş sınavlarında ise eğitim görülecek üniversite, azınlık dilinde 

eğitim veriyorsa elbette bu eğitim kurumuna giriş için gerekli sürecin de azınlık 

dilinde oluşturulmuş olması gerekir. Gerekli olan genel bir sınav ise bu sınava azınlık 

dilinde girilebilmeli, başka bir tür puanlama yöntemi izleniyorsa azınlık dilinde 

alınan önceki eğitim veya azınlık dilinde gerçekleştirilen faaliyetler veya iş tecrübesi 

puanlamaya olumsuz etki yapmamalıdır. 

İşyeri, ister kamuya ait olsun, ister özel sektöre, tek bir çalışma dili kabul 

edilmiş olabilir. “Çalışma dili” demek, işin görüldüğü sırada kullanılan dil demektir. 

Bilgi notu, evrak, rapor, yazışma gibi her türlü yazılı belgeyi ve iletişim araçları 

kullanılarak ya da yüzyüze yapılan her türlü iletişim dilini kapsar. Ancak, burada iki 

konuyu birbirinden ayırmak gerekir: işyerine ait belgelerde kullanılan dil ile 

çalışanların kendi aralarında veya işyeri dışındaki kişilerle iş gereği kurdukları 

iletişim dili farklı şeylerdir. Eğer çalışanlar, çalışma dili dışında bir dilde daha rahat 

                                                 
805 Bkz.: ESKHS m. 12. Ayrıca bkz.: Gözden Geçirilmiş ASŞ m. 11 ve 13/1 ve ESC Secretariat, 
Digest of the Case Law of the ECSR, Strasbourg, COE Publications, March 2005, s. 1, 57, 64. 
Avrupa Sosyal Haklar Komitesi (ASHK) kararlarında, sağlık hakkına getirilecek sınırlamaların 
toplumda dezavantajlı konumda yer alan grupların bu hakkı etkin kullanmalarına engel oluşturmaması 
gerektiğini belirtmiştir. Komite, sağlık hizmetlerinden yararlanma ile insan onuru arasında doğrudan 
bir bağ kurmaktadır. Bkz.: International Federation of the Human Rights Leagues (FIDH)/Fransa, 
Şikayet No: 13/2004, 08.09.2004, par. 30-32. 
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iletişim kuruyorlarsa bu dilin iletişimde kullanılması işyerinin de yararınadır. Yazılı 

belgeler sadece çalışma dilinde olabilir806. 

 

D. Azınlık Dilinde İsim 

İnsan Hakları Komitesi, ismi kişinin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak 

görmektedir. Bu anlamda kişinin istediği isme sahip olmasını veya isim 

değiştirmesini, Komite genel olarak, MSHS’nin özel ve aile yaşamının korunmasını 

düzenleyen 17. maddesi kapsamında değerlendirmektedir807. 

Azınlıkların kendi dillerinde isim hakkına gelince; azınlıkların kişisel isimlerini 

kendi dillerine ve o dilin alfabesine göre kullanma hakkları vardır808. İnsan Hakları 

Komitesi, azınlık dilinde isme sahip olmayı 27. maddedeki kültürüne göre yaşama ve 

azınlık dilini kullanma hakkı kapsamında değerlendirmektedir. Konu, Komite’nin 

önüne, Yunanistan’ın raporu görüşülürken gelmiştir. Yunanistan, ülkesinde sadece 

Müslüman azınlıklar bulunduğunu ileri sürerek ülkesinde yaşayan Türklerin ve 

Makedonların özel ya da tüzel isimlerinde etnik kökene gönderme yapan “Türk”, 

“Makedon” tarzındaki ifadelerin kullanımına izin vermiyordu. Komite, öncelikle, 

ayrımcılığa tabi olmadan herkesin vatandaşlık haklarından eşit yararlandırılması 

gerektiğini belirterek, sorunun, Yunanistan’ın ülkesinde Müslümanlardan başka 

azınlığın varlığını tanımamasından kaynaklandığı tespitini yapmıştır809. 

Komite’nin bu yorumuyla, kişisel isimlerde; dernek, vakıf, şirket vs. tarzındaki 

tüzel kişiliklerin isimlerinde; tüzel kişiliği olmayan grupların isimlerinde azınlık 

dilini ve alfabesini kullanmayı 27. madde kapsamında koruma altına alınmıştır. 

                                                 
806 Bkz.: aş. “Azınlık Haklarının Sınırı” başlığı. 
807 A.R. Coeriel ve M.A.R. Aurik/Hollanda, İletişim No: 453/1991, 09.07.1993, par. 10.2. AİHM de 
aynı şekilde isim ve soyismi özel ve aile yaşamına saygı kapsamında görmektedir. Bkz.: 
Burghartz/İsviçre, Başvuru No: 16213/90, 22.02.1994, par. 24; Stjerna/Finlandiya, Başvuru No: 
38/1993/433/512, 24.10.1994, par. 37; Guillot/Fransa, Başvuru No: 52/1995/558/644, 23.09.1996, 
par. 21. 
808 The Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights…, par. 1; Explanatory Report to 
the Oslo Recommendations…, par. 2. 
809 Yunanistan’ın ilk ülke raporu üzerine Komite’nin yorumu için bkz.: Report of the Human Rights 
Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, a.g.e., s. 64, par. 20. 
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Azınlık dilinde isim ve soyisim konusu Çerçeve Sözleşme’nin de net bir ifade 

ile hak olarak düzenleyebildiği ender alanlardan biridir. Sözleşme’nin 11. 

maddesinin birinci fıkrasına göre, taraf devletler, azınlığa mensup kişilerin azınlık 

dilinde isimlerini ve soyisimlerini kullanma ve bu isimleri resmen tanıma hakkını 

tanımayı taahüt etmektedirler. 

 

IV. Eğitim Alanındaki Haklar 

A. Hukuki Düzenlemeler 

1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 26. maddesine göre810, 

 
“1. Herkesin eğitim hakkı vardır. Öğretim en azından ilk ve temel (öğretim) aşamalarında 

parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki öğretimin, herkes için yararlanılabilir olması 

sağlanacaktır ve yüksek öğretim, liyakat esas alınarak herkese eşit şekilde açık olacaktır. 

2. Eğitim, insanın kişiliğinin tam olarak geliştirilmesine ve insan haklarıyla temel özgürlüklere 

saygının güçlendirilmesine yönelik olacaktır. Eğitim, bütün uluslar, ırksal ya da dinsel gruplar 

arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik edecektir ve Birleşmiş Milletler’in barışın korunması 

yönündeki faaliyetlerini geliştirecektir.  

3. Anne-babalar, çocuklarına verilecek eğitim türünü öncelikle seçme hakkına sahiptirler”. 

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni geliştiren sözleşme olmasına rağmen 

MSHS’de, Bildiri’nin 26. maddesine paralel bir düzenleme yoktur. Azınlık haklarına 

dair 27. maddede de eğitime herhangi bir gönderme yapılmamıştır. 27. maddenin 

hazırlık çalışmaları sırasında, devletlerin azınlıklara ana dillerinde eğitim sağlama 

hakkının madde metninde yer alıp almayacağı konusu tartışılmış fakat, azınlıkların 

ana dillerinde eğitim hakkına yönelik öneriler kabul edilmemiştir811. MSHS’nin 

“Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü” başlıklı 18. maddesinin dördüncü fıkrası ise 

                                                 
810 Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 19-20. 
811 İnsan Hakları Komisyonu’nun 1949 yılında yapılan beşinci ve 1953 yılında yapılan dokuzuncu 
oturumlarındaki öneriler için bkz.: Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 494-495.  
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anne-babanın çocuklarına kendi inançları doğrultusunda eğitim verilmesini isteme 

özgürlüğünden bahsetmektedir, o kadar812. 

İkiz Sözleşmeler içinde eğitim hakkını düzenleyen ESKHS’dir. ESKHS’nin 13. 

maddesi (Sözleşme’nin en uzun maddesi) ile 14. maddesi eğitim hakkına ayrılmıştır. 

MSHS’nin kapsamına eğitim hakkı tek şekilde girebilir. Eğer eğitim hakkının 

kullanılmasında ayrımcılık yapılırsa bu MSHS’nin 26. maddesine aykırıdır. Çünkü 

26. madde, AİHS’nin 14. maddesinden farklı olarak, sadece Sözleşme’de düzenlenen 

hakların kullanılmasında değil, ilgili ülkede tanınan her hakkın kullanılmasında 

ayrımcılığı yasaklamaktadır813. 

 

2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 

1966 tarihli ESKHS’nin eğitim hakkını düzenleyen “eğitim hakkı” başlıklı 13. 

maddesinin ilgili fıkralarını ve “zorunlu ilk öğretimi sağlama yükümlülüğü” başlıklı 

14. maddesini azınlık grubuna mensup çocukların eğitimi açısından inceleyelim. 

ESKHS’nin 13. maddesinin birinci fıkrasına göre814; 

  

“Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese eğitim hakkını tanırlar. Taraf Devletler eğitimin, 

insanın kişiliğinin ve onur duygusunun tam olarak gelişmesine yönelik olması ve insan haklarına ve 

temel özgürlüklere saygıyı güçlendirecek nitelikte bulunması hususlarında mutabıktırlar. Taraf 

Devletler ayrıca eğitimin, tüm kişilerin özgür bir topluma etkili biçimde katılmasını sağlayacak; bütün 

                                                 
812 İnsan Hakları Komitesi de 18. maddenin dördüncü fıkrasını yorumlama ve mevcut olaya uygulama 
imkanı bulduğu vakaların hiçbirinde “eğitim hakkı”ndan bahsetmemektedir. Bkz.: 
Hartikainen/Finlandiya, İletişim No: 40/1978, 09.04.1981; Leirvåg v.d./Norveç, İletişim No: 
1155/2003, 03.11.2004. 
813 Bu farkı ortadan kaldırmak için AİHS’ne Ek 12 Nolu Protokol hazırlanmıştır. Bu Protokolle 
ayrımcılık sadece AİHS’nde düzenlenen haklar açısından değil, genel olarak yasaklanmaktadır. 
Böylece, ilgili ülkede hukuken tanınan hakların kullanılmasında ayrımcılık iddialarını incelemek için 
AİHM’nin yargı yetkisi doğmuştur. Protokol’ün otuz farklı dildeki metnine AİHM’nin veb 
sayfasından ulaşılabilir. Adres: www.echr.coe.int. 
Türkçe serbest çeviri için bkz.. Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. I, s. 233-236. 
Ne var ki, 12 Nolu Protokole 26 Haziran 2006 tarihi itibariyle Avrupa Konseyi’ne üye 46 ülkeden 
sadece on tanesi (Arnavutluk, Bosna Hersek, Ermenistan, Finlandiya, Gürcistan, Hırvatistan, 
Hollanda, Kıbrıs, San Marino, Sırbistan Karadağ) taraf olmuştur. Bkz.: “Dates of Ratification of the 
European Convention on Human Rights and Additional Protocols”, (Çevrimiçi) www.echr.coe.int, 15 
Eylül 2006. 
814 Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 38-39. 
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uluslar ve bütün ırksal, etnik ya da dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştirecek  

ve Birleşmiş Milletler’in barışın korunmasına ilişkin etkinliklerini ilerletecek nitelikte olması 

hususlarında da mutabıktırlar”. 

 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi (ESKHK)’ne göre, maddenin 

birinci fıkrası Evrensel Bildiri’ye bazı eklemeler yapmıştır. Bu eklemelere göre 

eğitim, a) “insan onuru”nun gelişmesini, b) herkesin özgürlükçü topluma etkili bir 

biçimde katılmasını, c) uluslara, ırk ve din gruplarına ek olarak, etnik gruplar 

arasında da anlayışın geliştirilmesini hedefleyecektir815. 

Komite, devamla, fıkranın birinci cümlesindeki eğitime ulaşma hakkının 

özellikle de korunmaya muhtaç durumda olan gruplara sağlanmasının önemini 

vurgulamaktadır816. Burada ilk akla gelen yerli azınlıklar ve sayıca küçük olan diğer 

azınlık gruplarıdır. 

Yine, Komiteye göre, eğitim kurumu ulaşılabilir bir konumda olmalıdır. Bu şu 

demektir: eğitim kurumu mesafe olarak uygun uzaklıkta olmalı veya teknolojiden 

faydalanarak uzaktan eğitim imkanı sağlanmalıdır817. Düzenlemeler yapılırken ön 

planda düşünülmesi gereken konu öğrencinin çıkarı olmalıdır818. 

13. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde ise şöyle bir düzenleme vardır819: 

 

“Bu Sözleşmeye Taraf  olan Devletler bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak 

amacıyla aşağıdaki hususları kabul ederler: 

a) İlk öğretim herkes için zorunlu ve parasız olacaktır”. 

 

                                                 
815 ESKHK, “General Comment No: 13 on Article 13: Right to Education”, 21. Oturum (15 Kasım-3 
Aralık 1999), (E/C.12/1999/10), par. 4. Bkz.: Compilation of General Comments and General 
Recommendations Adopted by the Human Rights Treaty Bodies, (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 71-86; 
Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights, Ed. Bertrand G. Ramcharan, Leiden, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2005, s. 193-210. 
816 ESKHK, “General Comment No: 13”, par. 6. 
817 A.e. 
818 A.e., par. 7. 
819 Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 39. 
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ESKHK bu bendi, Sözleşmenin 14. maddesiyle birlikte yorumlamaktadır. 

Sözleşme’nin “zorunlu ilk öğretimi sağlama yükümlülüğü” başlıklı 14. maddesine 

göre, “Sözleşme’ye Taraf olduğu tarihte kendi ülkesinde ya da yargı yetkisi altında 

bulunan diğer yerlerde parasız ve zorunlu ilk öğretimi sağlayamamış bulunan bu 

Sözleşme’ye Taraf her Devlet, iki yıllık süre içinde, herkesin zorunlu ve parasız ilk 

öğretim görmesi ilkesinin bu planda belirlendiği şekilde makul sayıdaki yıllar 

dahilinde tedricen uygulanması için ayrıntılı bir eylem planı üzerinde çalışmayı ve 

kabul etmeyi taahhüt eder”820. 

Görüleceği üzere, her iki hüküm de birlikte ele alındığında net olan şey ilk okul 

eğitiminin zorunlu ve parasız olduğudur. Ne var ki, her iki hüküm de ilk okul 

eğitiminin diline dair herhangi bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte ESKHK, 

Sözleşme’ye taraf ülkelerden Bulgaristan ve Fransa gibi azınlıklara ana dillerinde 

eğitim sağlamakta çekimser davranan veya Yunanistan gibi bu konuda çaba gösteren 

ama başarı sağlayamamış ülkelere azınlıklara mensup çocuklara mümkün olduğunca 

ana dillerini okulda öğrenme imkanı sağlanması ve azınlık dillerinde eğitimin 

geliştirilmesini tavsiye etmektedir821.  

Eğer velisi tarafından, ana dilinde eğitim imkanı yok diye çocuğun okula 

devamı istenmiyorsa, devletin bu duruma engel olma yükümlülüğü vardır. İlk okul 

eğitiminin zorunlu olarak herkes tarafından alınmasını sağlamak devletlerin 

sorumluluğundadır. Ne veliler, ne de devlet ilk okul eğitimi hakkını seçimlik hale 

getirebilirler822. 

                                                 
820 Bkz.: A.e., s. 41. 
821 Bulgaristan’ın üçüncü ülke raporu üzerine ESKHK’nin yorumu için bkz.: Report of the Committee 
on Economic Social and Cultural Rights, No: (E/2000/22), 50 ve 51 Oturumlar, 31.11.1999, par. 239. 
Bulgaristan’ın anılan ülke raporu ve ilgili paragraflar için bkz.: (E/1994/104/Add.16), 18.10.1996, par. 
7 (b), 279-311. 

Yunanistan’ın ilk ülke raporu üzerine ESKHK’nin yorumu için bkz.: Report of the Committee on 
Economic Social and Cultural Rights, No: (E/C.12/1/Add.97), 32. Oturum, 07.06.2004, par. 50. 
Yunanistan’ın anılan ülke raporu ve ilgili paragraflar için bkz.: (E/1990/5/Add.56), 23.10.2002, par. 
575-577. 
822 ESKHK, “General Comment No: 11 on Article 14: Plans of action for primary education”, 20. 
Oturum (1999), (E/C.12/1999/4), par. 6. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 60-63. 

Fransa’nın ikinci ülke raporu üzerine ESKHK’nin yorumu için bkz.: Report of the Committee on 
Economic Social and Cultural Rights, No: (CESCR E/2002/22 (2001), 77. Oturum, 23.11.2001, par. 
875. Fransa’nın anılan ülke raporu ve ilgili paragraflar için bkz.: (E/1990/6/Add.27), 25.10.2000, par. 
690-694. 
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Bununla birlikte, aynı düzenleme, velilerin, çocuklarına devlet okullarından 

başka (özel) okullarda eğitim aldırmasına engel değildir. ESKHK, özel okulları 

yasaklamanın 13. maddenin ihlali olduğuna hükmetmiştir823. Burada bir seçim söz 

konusudur. Veli ya devlet okulunu ya da özel okulu tercih edecektir; yeter ki, özel 

okulda verilen eğitim belli asgari şartları taşıyor olsun. Maddenin dördüncü fıkrası 

tüzel kişilere ve de vatandaş olup olmadığına bakılmaksızın özel kişilere, ana 

okulundan başlayarak, üniversite aşamasını da içine alacak şekilde, özel eğitim 

kurumu kurma ve işletme hakkı vermektedir. Maddede eğitim dili düzenlemesi 

olmadığından, işte bu özel okulun eğitim dili, azınlık çocuğunun ana dili olabilir. 

Yine Komite, dolaylı masrafları, örneğin, gönüllü gibi gözükse de uygulamada 

zorunlu olan katkı payını veya pahalı okul üniforması giyme zorunluluğunu, ücretsiz 

olma şartına aykırı görmektedir824. Bunun azınlık çocuğunu ilgilendiren yanı şudur: 

Eğer devlet tarafından azınlık dilinde ilk okul eğitimi veriliyorsa, bu eğitimde izlenen 

farklı müfredat gereği devlet katkı payı isteyemeyecek; yine, azınlık grubunun isteği 

üzerine de olsa, azınlık kültürünü yansıtan okul üniformalarının ücreti makul 

düzeyde tutulacaktır. Eğer makul düzeyi aşıyorsa, aşan kısım kamu bütçesinden 

karşılanacaktır. 

13. maddenin ikinci fıkrasının (d) bendine göre ise, “ilköğretim görmemiş ya 

da tam olarak ilköğretim süresini tamamlayamamış kişiler için temel eğitim mümkün 

olabildiğince teşvik edilecek ya da yoğunlaştırılacaktır”825. 

Burada akla gelecek sorunu örneklemeye çalışalım: (A), (X) ülkesinde 

yaşarken, ilk okul eğitimini yarıda bırakmış ve (Y) ülkesine göç etmiş olsun. (A)’nın 

ana dilinde hali hazırda (Y)’de eğitim verilmiyorsa, (A) (Y)’de ana dilinde eğitimine 

devam etmeyi talep edebilir mi? Düz bir okuma ile maddenin (A)’nın eğitimini 

(X)’de tamamlaması düşünülerek yazıldığı söylenebilir. Ne var ki, ilk okul eğitimini 

yarıda bırakma uygulamada göçmen çocukları ve de azınlık durumuna düşen 

çocuklar için sorun olmaktadır. Kanımca, maddede devletlere tanınan seçim, azınlık 

çocuklarının ilk okul eğitimini tamamlamaları için de geçerlidir. Buna göre, devlet 

                                                 
823 A.e., par. 7, 59. 
824 A.e. 
825 Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 40. 
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yeni azınlıkları, eğer temel eğitimi hiç almamış ya da bir şekilde 

tamamlayamamışlarsa, bu eğitimi almaya teşvik edecektir. Söz konusu olan temel 

eğitim olduğu için de devletin bu eğitimi sağlaması gerekir. Bu durumda devletleri, 

eğer temel eğitimi eksik kişinin ana dilinde eğitim veren okullar yoksa, ilgili kişiyi 

çoğunluk sınıfına nasıl yerleştirecekleri sorunu beklemektedir. Bunun için ilk akla 

gelen çözüm, ilkin ülkenin dilinin çocuğa öğretilmesi ve sonrasında eğitimine devam 

etmesinin sağlanmasıdır. Uygulamada sayıca az yeni azınlıklar için en çok bu 

yönteme başvurulmaktadır. 

13. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre, “Teknik ve mesleki orta eğitim 

dahil olmak üzere, orta öğretimin çeşitli biçimleri, bütün uygun vasıtalar kullanılmak 

ve özellikle parasız eğitimi tedricen geliştirmek suretiyle, genel olarak herkes için 

yararlanılabilir ve girilebilir hale getirilecektir”826. 

Bu fıkradan anlaşılacağı üzere, ikinci eğitim denen lise eğitimi ve onun yerine 

geçebilecek teknik ve mesleki eğitim, ilk okul eğitiminden farklı olarak zorunlu ve 

parasız değildir. ESKHK, bununla birlikte, ikinci eğitimin de aşamalı olarak herkese 

ücretsiz verilmesi gereğini vurgulamıştır. Komite’ye göre, ESKHS’nin (b) bendinde 

geçen “bütün uygun vasıtalar” ifadesi, devletlerin ikinci eğitimi farklı sosyal ve 

kültürel ortamlarda sağlamak için çeşitli yaratıcı yöntemler geliştirmesine işaret 

eder827. 

13. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde ise şöyle bir düzenleme vardır: 

“Yüksek öğretim, bütün uygun vasıtalar kullanılmak ve özellikle de parasız eğitimi 

tedricen geliştirmek suretiyle, yetenek ölçüsüne göre herkes için eşit şekilde 

yararlanılabilir hale getirilecektir”828. 

(c) bendi açıkça üniversite eğitiminin parasız olmasını aşamalı olarak 

geliştirmeyi düzenleyerek konuyla ilgili devletlere geniş bir takdir yetkisi tanımıştır. 

 

 

                                                 
826 A.e., s. 39. 
827 ESKHK, General Comment No. 13, par. 13. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 74. 
828 Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 39-40. 
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3. Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme (UNESCO) 

1960 tarihli Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesi’nin beşinci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi eğitimin hedefini şöyle belirlemiştir: 

 

“1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

(a) Eğitim, insan kişiliğinin tam olarak gelişmesine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere 

saygının güçlendirilmesine yönelik olacaktır; eğitim, bütün uluslar, ırksal ya da dinsel gruplar 

arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik edecek ve Birleşmiş Milletler’in barışın korunması için 

yürüttüğü etkinliklerini daha ileri aşamaya götürecek nitelikte olacaktır”829. 

 

Aynı fıkranın (b) bendi ise anne-babanın çocuklarının eğitimine dair haklarını 

düzenlemektedir: “Ebeveynlerin ve uygulanır olduğu takdirde kanuni vasilerin, 

birinci olarak, çocukları için, kamu makamlarınca yönetilenlerden başka ve fakat 

yetkili kamu makamları tarafından konulmuş ya da onaylanmış asgari eğitim 

standartlarına uygun olan kurumları seçmeleri ve ikinci olarak, Devlet mevzuatının 

uygulanması bakımından bu Devlette izlenen usullerle bağdaşır bir tarzda olması 

koşuluyla, çocuklarının kendi inançlarına uygun din ve ahlak eğitimi görmelerini 

temin etmeleri özgürlüğüne ve hiçbir kişinin veya kişiler grubunun kendi inançlarıyla 

bağdaşmayan dinsel eğitim görmeye zorlanamayacağı ilkesine saygı gösterilmesi 

esastır”. 

 

Fıkranın (c) bendi azınlıkların eğitimi üzerinedir:  

 

“Ulusal azınlıklara mensup olanların, okulların yönetimi dahil olmak üzere, kendi eğitim 

faaliyetlerini yürütme ve her Devletin eğitim politikasına tabi olarak, kendi dillerini kullanma ya da 

öğretme hakkının tanınması esastır. Bununla birlikte: 

                                                 
829 “Convention against Discrimination in Education”, UNESCO, Kabul Tarihi: 14.12.1960, 
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 22.05.1962, A Compilation of International Instruments, C. I (Birinci Kısım), 
s. 101-107. Türkçe metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 261-274. 
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(i) Bu hak, söz konusu azınlık mensuplarının, bir bütün olarak topluluğun kültür ve dilini 

anlamalarını ve topluluğun faaliyetlerine katılmalarını engelleyecek yahut ulusal egemenliğe halel 

getirecek bir tarzda kullanılamaz; 

(ii) Eğitim standardı, yetkili makamlar tarafından konulmuş ya da onaylanmış genel standarttan 

daha düşük düzeyde olamaz; 

(iii) Bu tür okullara devam isteğe bağlıdır”. 

 

Beşinci maddenin ikinci fıkrasına göre, “Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu 

Madde paragraf 1’de belirtilen ilkelerin uygulanmasını temin etmek üzere gerekli 

bütün önlemleri almayı taahüt ederler830”. 

 

4. Çocuk Hakları Sözleşmesi 

1989 tarihli BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin831 konumuzu ilgilendiren 28., 

29.  ve 30. madde düzenlemeleri şöyledir. 

28. maddeye göre; 

 

“Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını tanırlar ve bu hakkın aşamalı biçimde ve fırsat 

eşitliği temelli gerçekleştirilmesi amacıyla, Taraf Devletler, özellikle:  

a) İlköğretimi herkes için zorunlu ve ücretsiz hale getireceklerdir;  

b) Genel ve mesleki eğitim dahil olmak üzere, orta öğretimin değişik biçimlerinin 

geliştirilmesini teşvik edeceklerdir, ortaöğretimin her çocuğa açık ve yararlanılabilir ve ücretsiz 

eğitimin devreye sokulması ve ihtiyaç halinde mali yardım sunulması gibi uygun önlemleri 

alacaklardır;  

c) Uygun her türülü araçları kullanmak suretiyle, yüksek öğretimi, yetenekleri temelinde 

herkes için ulaşılabilir hale getireceklerdir; 

d) Eğitsel ve mesleki konularda bilgilenme ve rehberlikten yararlanmanın bütün çocuklara açık 

ve edinilebilir olmasını sağlayacaklardır; ... ”832. 

                                                 
830 Metin için bkz.: Gemalmaz, a.e., s. 267-268. 
831 “Convention on the Rights of the Child”, Kabul Tarihi: 20.11.1989, Yürürlüğe Giriş Tarihi: 
02.09.1990, A Compilation of International Instruments, C . I (First Part), s. 174-195; Türkçe 
metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. V, s. 175-233. 
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Sözleşme’nin 30. maddesine göre; “Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların veya 

yerli kökenli kişilerin mevcut olduğu Devletlerde, bu azınlıklara mensup veya yerli 

olan çocuk, kendi grubunun diğer üyeleriyle birlikte toplu olarak kendi kültüründen 

yararlanma, kendi dininin gereğini yerine getirme ve uygulama veya kendi dilini 

kullanma hakkından yoksun bırakılmayacaktır”. 

Eğitimin amaçlarının sıralandığı 29. maddeye göre;  

 

“Taraf Devletler, çocuğun eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olması hususunda 

mutabıktırlar: 

(a) Çocuğun kişiliğinin, doğuştan sahip olduğu yeteneklerinin ve akli ve bedensel 

melekelerinin kapasitesinin elverdiği en yüksek ölçüde geliştirilmesi, 

(b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere ve Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer verilen ilkelere 

saygı gösterilmesinin geliştirilmesi; 

(c) Çocuğun anne-babasına, kendi kültürel kimliğine, diline ve değerlerine, çocuğun yaşamakta 

olduğu ülkenin, kökeni itibariyle gelmiş bulunduğu kendi ülkesinin ulusal değerlerine ve kendisinin 

bağları bulunduğundan farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi; 

(d) Çocuğun; anlayış, barış, hoşgörü, cinsiyetler arası eşitlik ve tüm halklar, etnik, ulusal ve 

dinsel gruplar ve yerli halk kökenli kişiler arasında dostluk ruhu içinde, özgür bir toplumda 

sorumluluk sahibi insan olarak yaşamaya hazırlanması...”833.  

 

Çocuk Hakları Komitesi, 29. maddenin, çocuğun insan onurunun ve haklarının 

hayata geçirilmesinde hayati önemde olduğunu ve azınlık çocuklarının dilsel ve 

kültürel haklarını düzenleyen 30. maddeyi tamamladığını vurgulamıştır834.  

Ne var ki, Komite’nin, ülke raporları üzerine yaptığı yorumlarda, azınlıkların 

eğitimi ve azınlık dilinde eğitim-öğretim konularında oldukça çekimser bir dil 

kullandığı görülüyor. Komite, taraf devletlere, etnik azınlıkların eğitiminin 

                                                                                                                                          
832 Gemalmaz, a.e., s.  200-201. 
833 A.e., s. 201-202. 
834 ÇHK, “General Comment No: 1: The aims of education”, 26. Oturum (2001), par. 1, 6. Bkz.: 
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by the Human Rights 
Treaty Bodies, (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 294-301. 
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geliştirilmesine özel önem verilmesini tavsiyesinde bulunmaktadır835. Komite, 

Sözleşme kapsamında, taraf devletlere azınlık dilinin öğretimi ve azınlık dilinde 

eğitim-öğretim yükümlülüğü yüklemiş değildir. Eğer uygulamada bu imkan 

tanınmışsa, ancak o zaman Komite, azınlık dilinde eğitim-öğretime ne zaman 

başlanacağı ve hangi tür okullarda, hangi aşamalarda bu eğitimin sağlanacağı 

konularına taraf devletlerin ilgisini çekmektedir, o kadar836.  

 

5. Azınlık Hakları Bildirisi 

BM Azınlık Hakları Bildirisi’nin dördüncü maddesinin üçüncü ve dördüncü 

fıkraları azınlıkların eğitimi konusuna ayrılmıştır. Buna göre837; 

 

“3. Devletler, mümkün olduğunca, azınlıklara mensup kişilerin kendi ana dillerini öğrenmeleri 

ya da kendi ana dillerinde eğitim görmeleri için yeterli olanaklara sahip olmalarını sağlayacak uygun 

önlemleri alırlar. 

4. Devletler, uygun olduğunda, kendi ülkeleri içerisinde bulunan azınlıkların tarih, gelenek, dil 

ve kültürlerine ilişkin bilgi almalarını teşvik etmek için eğitim alanında önlemler almalıdırlar. 

Azınlıklara mensup kişiler, toplumun bütününe dair bilgi edinmelerini sağlayacak yeterli olanaklara 

sahip olmalıdırlar”. 

 

Bu fıkralar, bize “azınlıkların eğitim hakkı” dendiğinde ne anlaşılması 

gerektiğine dair çok genel de olsa bir çerçeve çizmektedir. Bu çerçeve içinde, ileride 

oluşabilecek genel bir azınlık hakları sözleşmesinde, azınlık çocuklarının eğitimine 

dair düzenlemelerin nasıl ele alınacağı hakkında ipuçları vardır. Bu kapsamda, şu 

konuların öncelikli olduğu anlaşılmaktadır: azınlıkların ana dillerini öğrenmeleri ve 

ana dillerinde eğitim-öğretim almaları, herkesin azınlık kültürü hakkında eğitim-

                                                 
835 Bkz.: “Concluding Observations: Denmark”, (CRC/C/DNK/CO/3), 40. oturum, 23.11.2005, par. 
49; “Concluding Observations: Russian Federation”, (CRC/C/RUS/CO/3), 40. oturum, 23.11.2005, 
par. 65. 
836 Bkz.: “Concluding Observations: Latvia”, (CRC/C/LVA/CO/2), 42. oturum, 28.06.2006, par. 63. 
837 “Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 
Minorities”, Kabul Tarihi: 18.12.1992, A Compilation of International Instruments, C. I (First 
Part), s. 140-143. Türkçe metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 232-233. 
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öğretimden geçirilmesi, azınlığa da kendi kültürüne ek olarak ulusal kültür hakkında 

eğitim-öğretim verilmesi. 

Ne var ki, Bildiri bağlayıcı bir hukuk metni olmadığından, devletler üzerinde 

yükümlülük doğurucu kurallar koymaktan uzaktır. Bununla birlikte metin, örneğin, 

aşağıda incelenen Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesi’nin diliyle 

karşılaştırıldığında, daha net, hedefi ve niyeti belli ifadeler içermektedir.  

 

6. Avrupa Sosyal Şartı 

Avrupa Sosyal Şartı’nın 1961 tarihli ilk şeklinde eğitim hakkına dair bir 

düzenleme yoktu838. 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Şart’ın839 17. maddesi ise, 

“eğitim hakkı” başlığını taşımasa da “Çocukların ve gençlerin sosyal, yasal ve 

ekonomik bakımdan korunması hakkı” başlığı altında şu düzenlemeye yer vermiştir: 

 

“Taraflar, çocukların ve gençlerin kişiliklerinin ve bedensel ve akli yeteneklerinin tam olarak 

gelişmesini teşvik eden bir ortam içinde yetişme hakkının etkin biçimde kullanılmasını temin etmek 

amacıyla, doğrudan ya da kamusal ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak: 

1. (a) ebeveynlerinin hakları ve ödevleri dikkate alınarak, çocukların ve gençlerin, bilhassa bu 

amaç için yeterli ve elverişli kurumların ve hizmetlerin kurulmasını ve korunmasını sağlamak 

suretiyle, gereksinim duydukları bakımı, yardımı, eğitimi ve öğretimi almaları/görmelerini temin 

etmek, 

... 

2. çocuklara ve gençlere ücretsiz ilk ve orta öğretimi sağlamak ve yanı sıra okula düzenli 

olarak gitmeleri hususunda çocukları ve gençleri teşvik etmek üzere tasarımlanmış uygun ve gerekli 

bütün önlemleri almayı üstlenirler”. 

 

                                                 
838 “European Social Charter”, European Treaty Series - No. 35, İmza Tarihi 18.10.1961, Turin, 
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 26.02.1965, A Compilation of International Instruments, C. II, s. 142-162. 
Türkçe serbest çeviri için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. II, s. 81-108. 
839 “European Social Charter (Revised)”, European Treaty Series - No. 163, İmza Tarihi: 03.05.1996, 
Strazburg, Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01.07.1999, A Compilation of International Instruments, C. II, 
s. 182-212. Türkçe serbest çevirisi için bkz.: Gemalmaz, a.e., s. 145-188. 
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Şart’ın N maddesine göre ana metinden sayılan Ek’te, 17. maddenin 18 yaşına 

kadar zorunlu eğitim sağlama yükümlülüğü yüklemediği belirtilmiştir840. Peki madde 

temel eğitimi 18 yaşına kadar olmasa da belli bir yaşa kadar sağlama yükümlülüğü 

yüklemekte midir?  Kesin olan şudur ki, maddenin başlığından da anlaşılacağı üzere 

maddede bir hak düzenlenmiştir. Şart’ın denetim organı, Avrupa Sosyal Haklar 

Komitesi (ASHK)’nin kararları ışığında bugün maddede, diğerlerinin yanında, 

“eğitim hakkı”nın da düzenlenmiş olduğu sonucuna varabiliyoruz841. Komite’ye 

göre, 17. maddenin hem birinci hem de ikinci fıkrası taraf devletleri eğitim kurumları 

kurmaya zorlamaktadır. Komite, devamla, etkin bir eğitim sistemi için işleyen bir ilk 

ve orta okul eğitimi sistemi olmalı ve okullara kayıtlı öğrenci oranı okul çağındaki 

çocuklarda % 100’ü bulmalı, sınıfların büyüklüğü ve öğretmen başına düşen öğrenci 

sayısı makul düzeyde olmalıdır842. 

Komite, zorunlu eğitimin en azından asgari çalışma yaşına kadar sürmesi 

gerektiğini belirlemiştir. Asgari çalışma yaşı Şart kapsamında hafif işler hariç 15 

yaştır (m. 7/1). 

Şart kapsamında azınlıkların eğitimi nasıl korunmuştur? Sosyal Haklar 

Komitesi’ne göre, eşit eğitim imkanı herkese sağlanmalı, azınlıklara mensup 

çocukların eğitim hakkından yararlanmasına özel önem verilmeli, gerektiğinde özel 

önlemler yoluyla azınlık çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmaları 

sağlanmalıdır843. 

Autism-Europe tarafından Fransa’ya karşı yapılan bir başvuruda Komite, 

otistik çocuklara ve yetişkinlere verilen eğitimdeki yetersizliklerin eğitim hakkını 

ihlal ettiğini ve ayrıca ayrımcılık yasağına da aykırı olduğunu tespit etmiştir844. Ne 

var ki, buradan devletler üzerinde azınlık dilinde eğitim verme yükümlülüğü 

olduğunu çıkarmak mümkün değildir. Ancak, Şart’a taraf herhangi bir devlet azınlık 

dilinde eğitim sağlıyorsa, bu eğitimin genel eğitim sisteminden daha alt düzeyde 

veriliyor olmaması gerekir. Aksi halde eğitim hakkı ve ayrımcılığa maruz kalmama 

                                                 
840 “Appendix to the Revised European Social Charter”, m. 17. 
841 Bkz.: ESC Secretariat, Digest of the Case Law of the ECSR, s. 76. 
842 A.e. 
843 A.e. 
844 Autism-Eruope/Fransa, Şikayet No: 13/2002, 04.11.2003, par. 54. 

 269



hakkı ihlal edilmiş olacaktır. Bu bağlamda Sosyal Haklar Komitesi, eğitimde kalite 

denetiminin yapıldığı bir mekanizmanın varlığının gerekli olduğuna işaret 

etmiştir845. 

Şart, azınlık dilinde eğitim verilmesine değinmemekle birlikte, göçmen 

çocuklarına ana dillerinin öğretilmesinin gereğine işaret etmektedir. Çalışan 

göçmenlerin ve ailelerinin korunma ve yardım hakkı başlıklı 19. maddesinin 12. 

fıkrasında Şart’a taraf devletlerin, çalışan göçmenlerin ve ailelerinin bir başka Taraf 

ülkesindeki korunma ve yardım hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak 

amacıyla “göçmen işçinin çocuklarına, uygulanabilir olduğu ölçüde, göçmen işçinin 

ana dilinin öğretilmesini geliştirmeyi ve bunu kolaylaştırmayı” üstlendikleri 

belirtilmiştir846. Sosyal Haklar Komitesi de göçmen çocuklarının ülkelerine geri 

döndüklerinde entegrasyon sorunu yaşamamaları için, ana dillerini öğrenmelerinin 

önemine vurgu yapmaktadır. Komite’ye göre, maddede yer alan “elverişli olduğu 

ölçüde” ifadesi yeterli sayı unsuruna gönderme yapmaktadır847. 

Her ne kadar Avrupa sistemi içinde azınlık kavramından anlaşılan şey eski 

azınlıklar olsa da, bu çalışmanın ikinci bölümünde, şartları varsa göçmen işçilerin 

azınlık sayılabilecekleri belirtildi. Bu nedenle, göçmen işçi statüsünde bazı 

azınlıkların, ana dilinde eğitim alma hakkına sahip olmasalar da, Şart kapsamında 

ana dillerini öğrenme hakkına sahip olduklarını söylemek mümkündür. 

 

7. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

a. Sözleşme’ye Ek 1 Nolu Protokolde Düzenlenen  

    Eğitim Hakkı Maddesi 

AİHS’ne Ek 1 Nolu Protokolün “eğitim hakkı” başlıklı ikinci maddesine göre, 

“Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim 

alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, anne ve babanın bu eğitim ve 

öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı 

                                                 
845 Digest of the Case Law of the ECSR, s. 76. 
846 Bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. II, s. 163. 
847 A.e., s. 12-13. 
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gösterir”. Mahkeme’ye göre, burada düzenlenen, anne-babanın çocuklarına 

aldıracakları eğitimin kendi kültürel veya dilsel tercihlerine göre olmasını isteme 

hakkı değil, bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını 

sağlama haklarına saygı göstermedir848. 

Madde “yoksun bırakılamaz” şeklinde negatif bir ifade içerdiği için devletlere 

pozitif bir yükümlülük yüklememektedir. Bu negatif düzenlemeye karşın, madde bir 

haktan bahsetmektedir ve Sözleşme’deki diğer hak ve özgürlükler listesini genişleten 

bu hakkın içeriğinin belirlenmesi gerekir.  

AİHM’ne göre, Sözleşme’deki eğitim hakkı, taraf ülkelere masraflarını 

karşılayarak eğitim kurumları açma veya eğitim kurumlarına maddi destek sağlama 

yükümlülüğü getirmez849. Mahkeme bu yorumunu, Protokolün yapılışı sırasında (20 

Mart 1952) Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin tümünde resmi eğitim kurumları 

olduğu için madde ile düşünülen şeyin eğitim kurumu açmak olmadığı görüşüne 

dayandırmıştır. Böylece madde kapsamında korunan hali hazırdaki eğitim 

kurumlarından faydalanma hakkıdır. Taraf devlete düşen, hakkın kullanılması için 

gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Bu düzenlemeler her ülkenin ihtiyaçlarına ve 

kaynaklarına göre farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, bu düzenlemeler, eğitim 

hakkının özüne dokunmamalı ve Sözleşme’deki diğer haklara aykırı olmamalıdır850. 

AİHM, maddede özel okul açma hakkının olmadığını belirtmekle birlikte, özel 

okulların varlığı halinde maddenin özel okullara da uygulanmasının devletin 

sorumluluğunda olduğunu belirtmiştir Devletin madde kapsamındaki saygı 

yükümlülüğü bütün eğitim sistemini kapsamaktadır851.   

Yine taraf devletler, Ek Protokol’deki eğitim hakkı düzenlemesi üniversite 

eğitiminden bahsetmediği için, üniversite açıp işletmek zorunda olmasalar da, eğer 

                                                 
848  “Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium” 
(Belçika Dil Davası), (Başvuru No. 1474/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, 1677/62), 
23.07.1968, “Interpretation adopted by the Court on the Meaning and Scope of Article 2 of the 
protocol (P1-2)”, par. I.A.1, I.B.6. 
849 A.k., par. II.A.3.7. 
850 A.k, par. I.A.1 ve I.B.3-4, 9; Campell ve Cosans/Birleşik Krallık, Başvuru No: 7511/76, 7743/76, 
25.02.1982, par. 41. 
851 Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen/Danimarka (“Danimarka Cinsel eğitim Davası”), Başvuru No: 
5095/71, 5920/72, 5926/72, 07.12.1976, par. 50. 
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üniversite eğitimi sağlanmışsa ülkedeki mevcut üniversitelerden yararlanmayı da 

kapsamaktadır852.  

Mahkeme, maddedeki mevcut eğitim kurumlarından yararlanma853 hakkının da 

maddede düzenlenen hakkın sadece bir parçasını oluşturduğunu, hakkın etkin olarak 

sağlanabilmesi için öncelikle bu haktan yararlanması muhtemel kişilerin eğitim 

sonrası aldıkları derecelerin resmen tanınması gereğine işaret etmiştir854.  

AİHS’de düzenlenen “eğitim hakkı”na dair bu genel açıklamalardan sonra bu 

hakkın azınlıkların eğitimine uygulamasını örnek bir dava üzerinden inceleyelim. 

 

b. Belçika Dil Davası 

Belçika 1830 yılında bağımsızlığını kazandığında ülke de facto iki bölgeye 

ayrılmıştı: Fransızca konuşulan Valon bölgesi ve Hollandaca konuşulan Flemenk 

bölgesi. Yüksek kademedeki kamu görevlileri Fransızca konuşuyor, tüm yargısal 

faaliyetler Fransızca yapılıyordu. Fransızca konuşulan Valon bölgesinde 

Fransızcanın eğitim dili olması konusunda herhangi bir sorun yoktu. Hollandaca 

konuşulan Flemenk bölgesinde ise ilk okullarda eğitim Hollandaca verilirken, orta 

dereceli okullarda eğitim dili hem Fransızca hem de Hollandaca idi. Üniversite 

eğitimi ise sadece Fransızca yapılıyordu. 1932 yılında yapılan yasal düzenlemeyle 

her iki dil de bölge esasına dayalı olarak eşit statüye kavuştu. Buna karşın yasa farklı 

dillerin konuşulduğu bölgeler için resmi dil tespit etmeyip, orada oturan nüfusun 

çoğunluğuna göre dilin değişebileceğini düzenledi. 1947 yılında yapılan nüfus 

sayımı Valon bölgesinin coğrafi olarak geniş olmasına karşın, ülkede Hollandaca 

konuşanların sayıca daha fazla olduğunu tespit etmişti.  

Bu durum otuz yıl sonra yeni yasalarla değiştirildi. 30 Temmuz 1963 tarihinde 

eğitimde kullanılacak dili düzenleyen yeni bir yasa çıkarıldı. Bu yasayla paralel 

                                                 
852 Leyla Şahin/Türkiye, Başvuru No: 44774/98, 10.10.2005, AİHM Büyük Daire Kararı, par. 134; 
Mürsel Eren/Türkiye, Başvuru No: 60856/00, 07.02.2006, par. 41. 
853 Christian Hillgruber, Matthias Jestaedt, The European Convention on Human Rights and the 
Protection of National Minorities, Almanca aslından (“Die Europäische Menschenrechtskonvention 
und der Schutz nationaler Minderheiten”) Çev. Steven Less, Neil Solomon, Köln, Verlag 
Wissenschaft und Politik, 1994, s. 25. 
854 Belçika Dil Davası, par. II.42. 
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olarak 2 Ağustos 1963 tarihinde idari işlerde kullanılacak dili ve 9 Ağustos 1963 

tarihinde de adli işlerde kullanılacak dili düzenleyen iki yasa daha yapıldı. 

Yasa, eğitim dili konusunda Belçika’yı dörde ayırıyordu: Hollandaca 

konuşulan bölgeler, Fransızca konuşulan bölgeler, Almanca konuşulan bölgeler ve 

çift dilli bölgeler855. 

 

b.(1) Davaya Konu Olay 

Doktrinde “Belçika Dil Davası” diye bilinen davanın konusu Belçika’daki 

eğitim dillerini düzenleyen yasanın bazı yönlerden Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ne aykırı olduğu iddiasıdır. 

Dava, Belçika’nın, Alsemberg, Beersel, Kraainem, Antwerp, Ghent, Louvain 

ve Vilvorde bölgelerinde oturan kişilerden gelen altı başvuruya dayanmaktadır. 

Başvurucular, Belçika vatandaşı ebeveynlerdir. Hem kendileri adına hem de 800’den 

fazla çocuk adına başvuru yapmışlardır. Başvurucuların tümü Fransızca konuşmakta 

ya da günlük hayatta en çok Fransızca dilini kullanmaktadırlar. Bir başvurucunun 

yaşamakta olduğu Kraainem hariç, (Kraainem özel statüye sahip idari bir bölgedir.) 

diğer bölgelerin tümü yasa gereği Hollandaca konuşulan bölgeler içinde kabul 

edilmektedir. Oysa anılan yerlerde yaşayan halkın çoğunluğu Fransızca 

konuşmaktadır. Bu nedenle de başvurucular, çocuklarının Fransızca ile büyümesini 

istemektedirler856.  

Eğitim dilini düzenleyen 30 Temmuz 1963 tarihli yasa, üniversiteler hariç, 

devlete ait, devlet destekli ya da devlet tarafından tanınan her seviyedeki okulları 

kapsamaktadır. Eğitim Yasasına göre, tek dilli bölgelerde hangi dil konuşuluyorsa, 

eğitim dili de o dil olacaktır. Bu doğrultuda, ilgili bölgede ikinci dil eğitimi ilk okul 

                                                 
855 Jean-Claude Scholsem, “The Situation in Belgium”, Local Self-government, Territorial 
Integrity and Protection of Minorities, European Commission for Democracy Through Law, 
Seminar Organised in Lausanne, 25-27.04.1996, Strasbourg, COE Publishing, 1996, s. 68-69; Oktay 
Uygun, Federal Devlet: Temel İlkeler, Kurumlar ve Uygulama, 2. Baskı, Ankara, Ayyıldız Yay., 
2002, s. 321-323. 
856 Belçika Dil Davası, “The Facts” başlığı, par. 2-3. 
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aşamasında seçimliktir. Orta okul aşamasında ne olacağına dair ise yasada 

düzenleme yoktur857. 

Yasada, tek dile sahip üç bölgenin yanısıra, başkent Brüksel’in 19 belediyesi 

çift dilli olarak düzenlenmişti. Bu bölgede, temel eğitim dili çocuğun ana dili olacak, 

diğer ulusal dili öğrenmek ise ilk okullarda zorunlu, orta okullarda seçmeli olacaktır. 

Buna ek olarak, Kraainem’in de içinde olduğu altı belediye ise özel statüye 

sahiptir. Bu belediye sınırlarında ana dil Hollandaca olmasına rağmen, ana okulunda 

veya ilk okulda çocuklar, ana dilleri Fransızca ise Fransızca eğitim alabileceklerdir. 

Çünkü bu bölgede yaşayanların baskın çoğunluğunun tek dilli olmamasından ötürü, 

her iki dilde de eğitim alabilme hakkı tanınmıştır. Bu eğitimin sağlanması belediye 

sınırları içinde yaşayan 16 aile reisinin isteğine bağlanmıştır. Bu altı belediye 

sınırları içindeki eğitimi Hollandaca veren okullarda Fransızca dili seçmeli ders iken, 

eğitimi Fransızca veren okullarda Hollandaca dili seçmeli değil zorunlu derstir858. 

7 Şubat 1831 tarihli Belçika Anayasası’nın 17 ve 23. maddelerine göre ise 

eğitim dilini seçmek serbesttir859. Bu şu demektir: aileler devlet desteği olmadan, 

devlet tarafından tanınma istenmeden, belli bazı asgari şartları yerine getirerek 

çocuklarına yaşadıkları belediyedeki eğitim dili dışında başka bir dilde eğitim 

sağlayabileceklerdir. İlgili yasa, özel eğitime engel değildir. Bu nedenle, Fransızca 

konuşmalarına rağmen Hollandaca konuşulan bölgelerde oturan başvurucular için iki 

yol vardır: ya çocuklarına eğitimlerini kendi imkanları ile sağlamak ya da ana 

dillerinde eğitim verilen başka bir bölgeye veya çift dilli bölgelere çocuklarını 

göndermek. 

Belçika devleti, ayrıca, eğitim dili yasası kapsamına giren liselerden alınmayan 

diplomalara denlik vermemektedir. Bu diploma sahipleri herkes gibi üniversiteye 

girebilmekte ancak, hukukçu, noter, doktor, kamuda memuriyet gibi mesleklerde 

çalışmalarına imkan verecek devlet onaylı diploma alamamaktadırlar. Aldıkları 

                                                 
857 A.g.k., “The Laws on the Use of Languages in Belgium”, par. 14. 
858 A.y. 
859 Maddeler için bkz.: a.k., “The Laws on the Use of Languages in Belgium”, par. 9. 
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diploma hukuki geçerliliğe sahip değildir. Bunun için ek bir sınavdan geçmeleri 

gerekir860.  

Başvurucular, davada, 30 Temmuz 1963 tarihli yasada yer alan düzenlemelerin 

AİHS’ne Ek 1 Nolu Protokolün ikinci maddesinde düzenlenen “eğitim hakkı”na ve 

AİHS’in 14. maddesinde düzenlenen “ayrımcılık yasağı”na aykırı olduğunu iddia 

etmişlerdir. Başvurucular, ayrıca, yasadaki düzenlemelerin onları başka bir bölgeye 

göç etmeye zorladığı için de AİHS’nin özel ve aile yaşamına saygı hakkını 

düzenleyen 8. maddesine aykırı olduğunu iddia etmektedirler. AİHS m. 8/1 şöyle 

demektedir: “Herkes özel yaşamına, aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine 

saygı gösterilmesi hakkına sahiptir”. 

AİHS’nin “ayrımcılık yasağı” başlıklı 14. maddesine göre de, “Bu 

Sözleşme’de düzenlenen hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, 

din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, bir ulusal azınlığa 

mensup olma, mülkiyet, doğum ya da diğer statüler gibi herhangi bir temelde 

ayrımcılık yapılmaksızın, güvence altına alınacaktır”861. 

 

b.(2) AİHM’nin Görüşü 

AİHM, AİHS’nin 8. maddesinin ihlal edildiği görüşünde değildir. Mahkeme’ye 

göre, 8. madde ebeveynlerin dilinde eğitim alma hakkını düzenlememektedir. Eğitim 

amacıyla başka bir bölgeye gitmek suretiyle ailenin göç etmesi ya da çocuğun 

aileden ayrılması yasanın emrettiği bir durum değil, ailenin kendi özgür seçimidir. 

Ek 1 Nolu Protokol’ün ikinci maddesine gelince; Mahkeme öncelikle, bu 

hükmün velilere çocuklarının eğitim alacağı dili seçme özgürlüğü vermediğini 

vurgulamıştır. Bir başka ifade ile, buna, AİHS ana dilinde eğitim hakkı sağlamaz, 

diyebiliriz. Çünkü Mahkeme’ye göre, maddedeki anne-babanın “dini ve felsefi 

inançları” ifadesi dilsel bir seçimi içermez. Mahkeme, AİHS’nin hazırlık 

çalışmalarına da giderek, maddede taraf devletlere ülkenin (resmi) dilinin dışında bir 

                                                 
860 A.k., par. II.F.34-35. 
861 Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. I, s. 43. 
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dilde eğitim sağlama yükümlülüğü yüklemediğini belirtmiştir. Çünkü bu konu 

azınlık hakları kapsamında değerlendirilmiştir862. 

Mahkeme’ye göre, tek dilli bölgelerde diğer dillerde eğitim veren kuruluşlara 

devlet yardımı yapılmamasının amacı bölgenin homojen yapısını korumaktır. Bu 

nedenle, yasalar birden fazla dilde eğitim veren kuruluşları maddi olarak 

desteklenmemesi fikri üzerine kurgulanmıştır. Özel okulları desteklemek ise 

devletlerin takdirindedir. Mahkeme, homojen yapının korunmasını nesnel bir neden 

olarak değerlendirmiş, bu hedefi yerine getirmek için başkaca önlemlerin alınıp 

alınamayacağının tartışılmasının ise kendi yetkisinde olmadığını dile getirmiştir. 

AİHM, sonuç olarak, yasal düzenleme ve sonuçlarının Protokol’de düzenlenen 

“eğitim hakkı”nı ihlal etmediğine karar vermiştir. Yasa, Fransızca konuşan ama 

Hollandaca konuşulan bölgede oturan velilerin, bu eğitimi özel kurumlarda ya da 

bölgeleri dışında sağlamasına engel değildir. O nedenle, Mahkeme, ortada bir 

zorlama ve dolayısıyla ayrımcılık da olmadığına karar vermiştir. 

İçlerinde Kraainem’in de bulunduğu altı belediyedeki duruma gelince; 

Mahkeme’ye göre bu belediyelerdeki Fransızca konuşan ailelerden gelen çocuklar, 

Fransızca eğitim veren ana okullarında ve ilk okullarda eğitim alabilirler. Buna 

rağmen, velilerin çocuklarını o belediye sınırları içindeki okullarda değil de 

Brüksel’deki okullarda eğitime göndermeleri kişisel tercihleri olup AİHS 

kapsamında eğitim hakkının veya aile yaşamına saygı hakkının ihlaline yol açmaz. 

Ne var ki, Kraainem’den yapılan başvuruda Fransızca eğitim veren okullarda, 

ek olarak, Hollandaca’nın da zorunlu olarak öğretilmesine veliler itiraz etmiştir. 

Mahkemeye göre, “çocuktan ana dili olmayan ulusal dili etraflıca öğrenmesini 

istemek kişisizleştirme olarak görülemez”. Kraainem’de geleneksel olarak konuşulan 

dilin Hollandaca olması nedeni ile Hollandaca eğitim veren okullarda Fransızca 

seçmeli ders iken, Fransızca eğitim veren okullarda Hollandacanın zorunlu dil olarak 

düzenlenmesi nesnel bir sebebe dayandığı için ayrımcılık olarak nitelenemez863. 

Mahkeme, bölgenin dili Hollandaca olsa da, Fransızca konuşanların yoğun olduğu 

bölgelerde her iki dilde de eğitim sağlanmasını, tek dilin hakim olduğu bölgelerdeki 

                                                 
862 Bkz.: Belçika Dil Davası, par. I.B.6. 
863 A.k., par. II.C.19. 
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durumla karşılaştırıldığında haklı bir nedene (Fransızcanın çok kişi tarafından 

konuşuluyor olması) dayandığı için ayrımcılık yasağının ihlali olarak görmemiştir864. 

Ancak, bu altı belediye sınırları dışında oturuyor olmalarına rağmen buradaki 

Fransızca eğitim veren okullara çocuklarını göndermek isteyen veliler bunun 

imkansızlığından şikayet etmişlerdir. Yasaya göre, eğer belediye çevresinde 

Fransızca konuşulan okul yoksa iki seçenek vardır; ya özel eğitim almak ya da 

Brüksel’deki Fransızca eğitim veren okullara gitmek. Brüksel dışındaki Fransızca 

eğitim veren devlet destekli ana okullarına ve ilk okullara ise sadece o bölgede 

oturan Fransızca konuşan çocukların kaydolmasına izin verilmiştir. Oysa aynı çift 

dilli bölgedeki Hollandaca eğitim veren okullara ise o bölgede oturup oturmama şartı 

aranmaksızın herkes kaydolabilmektedir. Örneğin, Fransızcanın tek eğitim dili 

olduğu belediye sınırlarında oturan Hollandaca konuşan öğrenciler, Brüksel’deki 

Hollandaca eğitim veren okullara ek olarak, bu altı bölgedeki Hollandaca eğitim 

veren okullara da kabul edilmektedir. Bu nedenle, o bölgede oturuyor olma şartı iki 

farklı dilden sadece birini konuşanlar için konulmuştur865. AİHM bu şartlar altında, 

AİHS’ne Ek 1 Nolu Protokolün ikinci maddesinin birinci cümlesine ve de bununla 

bağlantılı olarak ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddeye aykırılık bulmuştur. 

Norveçli yargıç Terje Wold, karara karşı yazdığı kısmi karşı oy görüşünde, 

Mahkeme’nin, “eğitim hakkını”, “eğitime ulaşma hakkı” olarak yorumladığını, 

“eğitime ulaşma hakkının” ise taraf devletlere pozitif yükümlülük doğuran bir hak 

olduğunu, o nedenle maddenin kapsamında görülemeyeceğini belirtmiştir. Yargıç, 

Wold‘a göre, Ek 1 Nolu Protokol’ün ikinci maddesi, sadece, anne-babaya çocuklarını 

gönderecekleri eğitim kurumlarını seçme hakkı vermektedir: Devlet tarafından 

engellenmemesi gereken bir seçme hakkı. 

Devlet okullarından alınmayan diplomaların onaylanması sorununa gelince; 

buradaki sorun, diploması onay gerektiren öğrencilerin, diploması onay 

gerektirmeyen öğrencilere göre daha dezavantajlı bir konumda olup olmadıklarıdır. 

İlk bakışta, bu soruya evet cevabı vermek mümkün ise de, AİHM bu görüşte değildir. 

Mahkemeye göre, yasa koyucu burada kamu yararını gözeten nesnel bir amaç 

                                                 
864 A.k., par. II.E.32. 
865 A.k., par. II.E.32. 
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gütmüştür. Amaç, tek dilli bölgelerde dil birliğini sürdürmek ve bölgenin dilini 

çocuklara daha iyi öğretmektir; bu amaç tek başına ayrımcılık oluşturmaz. Mahkeme, 

güdülen amaç ve alınan önlem arasında, tartışılabilir olmakla birlikte, bir dengesizlik 

bulmamıştır. Kendisine sunulan bilgilerden ve de önünde yapılan savunmalardan 

özel okullardan alınan diplomalara onay için getirilen sınavın zor olmadığını, sınavı 

başaramayanların oranının düşük olduğunu, bu sınava adayların istedikleri dilde 

girebildiklerini, sınava girme hakkının sınırsız olduğunu ve sınav ücretinin de düşük 

olduğunu tespit etmiştir. Mahkeme’ye göre, onay gerektiren diploma sahipleri ile 

diploması onay gerektirmeyenler aynı eğitimden geçmemiştir ki, diplomaların 

değerini belirlemede eşitliğe aykırı bir durum söz konusu olsun866. Mahkeme, 

burada, çok rahat olmasa da, eldeki verilerden ayrımcılık yasağının ihlalinin söz 

konusu olmadığı sonucuna varmıştır. 

 

b.(3) Kararın Değerlendirmesi 

Belçika Dil Davasında, Mahkemenin, yasa koyucunun niyetine geçerlilik 

tanıyan yorumları açıklanmayı gerektirir niteliktedir. Şöyle ki; Mahkeme’ye göre, 

yasa koyucu bölgelerin tek dilliliğini korumayı hedeflemiştir ve bunda Sözleşme’ye 

aykırı bir yan yoktur. Güdülen hedefe ulaşmada uygulanan yöntemler de, bir nokta 

hariç, orantısız bulunmamıştır. Mahkeme tarafından taraf ülkelere tanınan takdir 

yetkisinin, eğitim hakkının sağlanmasında alınacak önlemlere de uygulanmasında 

teorik olarak bir sakınca yoktur. Burada Mahkeme’ye düşen, bireysel çıkar ile genel 

kamu çıkarının korunması arasında bir dengenin olup olmadığını denetlemektir867. 

Kanımca, bir insan hakları mahkemesinin, burada Belçika devletinin takdir yetkisine 

geçerlilik tanıyarak, öncelikle çeşitliliği korumak yerine, tek tipliliği korumaya 

kalkışması ciddi bir hatadır. Elbette AİHS, bu konuda açık bir tercih yapmamaktadır. 

Ancak, eğer tek tiplilik korunan değer olursa, Sözleşme’de tanınan haklar terazinin 

bir kefesine, tek tiplilik hedefi diğer kefeye konulabilecek ve icabında tek tiplilik 

                                                 
866 A.k., par. II.F.4. 
867 Belçik Dil Davası, AİHM’nin, AİHS’ne taraf devletlerin sahip olduğu takdir yetkisinin eğitim 
hakkına genişletildiği ilk kararıdır. Bkz.: Yutaka Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation 
Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Antwerp, 
Intersentia, 2002, s. 6, 14. 
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insan haklarına karşı ağır basabilecektir. Bir insan hakları sözleşmesinin hedefi bu 

olmasa gerektir. Çünkü bu insan haklarının uygulanmasını, en hafif terimle, riske 

sokmaktadır. 

Yine aynı noktadan hareket edersek, kanımca, Mahkeme tek tipliliği meşru bir 

hedef olarak görerek zoraki asimilasyoncu politikalara da davetiye çıkarmıştır868. 

Oysa insan hakları hukukunda eğilim asimilasyonun değil, farklılıkların 

korunmasıdır. Aksi halde, toplumun çoğunluğu tarafından benimsenmeyen, hatta 

çoğunluğu şoke eden farklı görüşlere koruma sağlamak mümkün olmazdı. 

Mahkeme, yine, tek tipliliğe vize veren görüşüyle, kanımca, bir davetiye de dil 

temelli ayrımcılığa çıkarmıştır. Burada “ayrımcılık” kelimesini iki anlamda 

kullanıyorum. Birinci anlamıyla, Mahkeme, Fransızca konuşanların açıkça 

dezavantajlı konumda olmalarına rağmen, bu gruba Hollandaca konuşanlarla eşit 

hukuki korumayı sağlayamamıştır. İkinci anlamıyla, Mahkeme, yasa koyucunun 

bölgeleri Fransızca konuşanlar ve Hollandaca konuşan bölgeler diye birbirinden 

ayırma politikasını gereksiz yere güçlendirmiştir. Oysa böyle bir ayırım halinde 

yapılması gereken “azınlık içinde azınlık” kavramını akılda tutarak, ağırlıklı olarak 

Hollandaca konuşulan bölgelerde Fransızca konuşanların durumunun güçlendirilmesi 

olmalıydı. “Akılda tutarak” diyorum, çünkü AİHM, AİHS’de azınlık hakları 

düzenlemesi olmadığından yorumlarını bu kavrama dayanarak yapamazdı. Zaten 

Belçika Dil Davası’nı dilsel azınlığın eğitim hakkı davası olarak niteleyen de hukuk 

doktrinidir, AİHM değil. 

AİHM’nin, Belçika Dil Davası’ndan beri Sözleşme’nin ana dilinde eğitim 

hakkı tanımadığı yönündeki görüşü değişmemiştir. Ne var ki, Kıbrıs/Türkiye 

kararında869 Mahkeme buna ek bir açılım getirmiştir. Buna göre, eğer azınlık 

dilinde870 ilk okul eğitimi sağlanmış, velilerin orta okul eğitiminin de azınlık dilinde 

olması isteği biliniyor ve de buna rağmen önceden mevcut olan azınlık dilinde orta 

                                                 
868 Hillgruber/Jestaedt, a.g.e., s. 28-29. 
869 Kıbrıs/Türkiye, Başvuru No: 25781/94, 10.05.2001. 
870 Mahkeme “azınlık dili” kavramını kullanmamaktadır. Ancak, Kıbrıslı Rumların adanın 
bölünmesinden sonra Kuzeyde azınlık durumuna düştükleri aşikardır. Üstelik bu dava Türkiye’ye 
karşı açılmıştır ve Kuzey Kıbrıs’taki hak ihlallerinden Türkiye sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle, 
Mahkemenin “Yunanca” diye nitelediği eğitim dili, eylemlerinden Türkiye’nin sorumlu tutulduğu 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde yaşayan Kıbrıslı Rumların azınlık dilidir. 
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okul eğitimine son veriliyor ise, burada eğitim hakkının ihlali vardır871. Mahkeme, 

bu eğitimin Kıbrıs’ın güneyindeki okullardan alınabilmesine olanak sağlanmış 

olmasını da kuzeye dönmedeki sınırlamalar nedeniyle elverişli bir seçenek olarak 

görmemiştir872. 

Uluslararası Adalet Divanı da İsrail’in işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde 

kurduğu duvarın hukukiliğini tartıştığı vakada, duvarın diğer tarafında kalan 

okullardan yararlanılamamasını eğitim hakkının ihlali olarak görmüştür873. 

Gerek AİHM’in, gerekse UAD’nın kararıyla, sınırın diğer tarafındaki devlette 

azınlık dilinde eğitim alınmasının önündeki engellenmelerin, eğitim hakkının ihlali 

olduğunun insan hakları hukukuna yerleştiğini ifade edebiliriz.  

 

8. Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme’de874 azınlık 

eğitimini düzenleyen iki madde vardır. Bunlardan azınlık dilinin öğrenilmesi ve 

azınlık dilinde eğitimi düzenleyen 14. maddeye göre; 

 

“1. Taraflar, bir ulusal azınlığa mensup her kişinin kendi azınlık dilini öğrenme hakkına sahip 

olduğunu tanımayı taahhüt ederler. 

2. Ulusal azınlıklara mensup kişilerin tarafından geleneksel olarak yerleşilmiş bulunan yahut 

bunların kayda değer sayı oluşturdukları yerlerde, yeterli talep olması halinde, Taraflar, kendi eğitim 

sistemleri çerçevesi içinde ve mümkün olduğu ölçüde, bu azınlıklara mensup olan kişilerin, (kendi) 

azınlık dilinin öğretilmesi yahut bu dilde eğitim almaları için yeterli olanaklara sahip olmalarını temin 

etmeye çaba göstereceklerdir. 

3. Bu maddenin 2. paragraf hükmü, resmi dilin öğrenilmesine ya da bu dilde eğitim 

yapılmasına halel getirmeyecek şekilde uygulanacaktır”875. 

                                                 
871 Kıbrıs/Türkiye, a.g.k., par. 276-280. 
872 A.k., par. 275. 
873 UAD, “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, 
Danışma Görüşü, 09.07.2004, General List No: 131, par. 134. Kararın tam metnine UAD’nın veb 
sayfasından ulaşılabilir. Bkz.: (Çevrimiçi) www.icj-cij.org, 12.11.2005. 
874 “Framework Convention for the Protection of National Minorities”, European Treaty Series - No. 
157, İmza Tarihi: 01.02.1995, Strasbourg, Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01.02.1998.  
875 Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. II, s. 232. 
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Çerçeve Sözleşme’ye ekli Açıklayıcı Rapor, “tanımayı taahhüt etme” 

ifadesinin sonucu olarak, maddede devletlere pozitif, özellikle de mali bir 

yükümlülük, getirilmediğini not etmiştir876. 

Sözleşme’nin azınlıkların eğitiminin içeriğini düzenleyen 12. maddesine göre 

ise; 

 

“1. Taraflar, gerekli olan hallerde, kendi ulusal azınlıklarının ve çoğunluğu teşkil eden kesimin 

kültür, tarih, dil ve din bilgisini geliştirmek için eğitim ve araştırma alanlarında önlemler alacaklardır. 

2. Bu kapsamda, Taraflar, diğer hususların yanısıra, öğretmenlerin eğitilmesi ve ders 

kitaplarının edinilmesi bakımlarından yeterli olanakları sağlayacaklar ve farklı topluluklara mensup 

öğrenciler ve öğretmenler arasında ilişki kurulmasını kolaylaştıracaklardır. 

3. Taraflar, ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin her düzeyde eğitim olanaklarından 

yararlanmalarında fırsat eşitliğini geliştirmeyi taahüt ederler”877. 

 

Çerçeve Sözleşme’ye ekli Açıklayıcı Rapor’a göre, ikinci fıkradaki “ders 

kitaplarına ulaşma” kavramı ders kitapları basma ve kitapların diğer ülkelerden satın 

alınmasını da içerir878. 

Sözleşme’nin azınlıkların eğitim kurumu açma ve işletme hakkını düzenleyen 

13. maddesine göre ise; 

 

“1. Taraflar kendi eğitim sistemleri çerçevesi içinde, bir ulusal azınlığa mensup olan kişilerin 

kendi özel eğitim ve öğretim kurumlarını kurma ve yönetme hakkına sahip olduğunu tanıyacaklardır. 

2. Bu hakkın kullanımı, Taraflara herhangi bir mali yükümlülük getirmeyecektir”879. 

 

                                                 
876 Commentary on the Provisions of the Framework Convention, par. 74. 
877 Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. II, s. 231-232. 
878 Commentary on the Provisions of the Framework Convention, par. 71. 
879 Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. II, s. 232. 
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Çerçeve Sözleşme’ye ekli Açıklayıcı Rapor’da, her ne kadar devletlere kamu 

okullarında ana dili eğitimi ve ana dilinde eğitim sunma yükümlülüğü getirilmese de, 

Sözleşme’nin bu hizmeti devletler tarafından sağlanmasına engel olmadığı 

belirtilmiştir. Yine Açıklayıcı Rapor, Sözleşme’nin 13. maddesinin birinci 

paragrafında düzenlenen azınlıkların özel eğitim ve öğretim kurumları kurma 

hakkının da her ne kadar ikinci fıkra gereği devletlere mali yükümlülük getirmese de, 

bu düzenlemenin devlet yardımına engel olmadığını belirtmektedir880. 

Açıklayıcı Rapor, bir konuya daha açıklama getirmektedir. Buna göre, 

maddede yer alan hak, eğitim standartlarına dair diğer okullarda belirlenen 

standartların varlığına bağlı olabilir. Ne var ki, gerekli standart sağlandığında, verilen 

diplomalar resmen tanınmalıdır. Bunun için ilgili ulusal mevzuat, nesnel ölçütler 

temel alınarak oluşturulmalı ve ayrımcılık yasağı gözetilmelidir881.  

 

9. Avrupa Azınlık veya Bölgesel Diller Şartı 

Şart’ın üçüncü bölümü taraf devletlerin taahhütleri uyarınca bölgesel veya 

azınlık dillerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla alacakları önlemleri 

düzenlemektedir. Azınlık dilinde eğitim de önlem alınacak alanlardan biri olarak 

sekizinci maddede düzenlenmiştir. Sekizinci madde azınlık dilinde ilk okul öncesi 

eğitim, ilk okul ve orta okul öğretimi, teknik veya mesleki eğitim, üniversite eğitimi 

ve meslek içi eğitim önermektedir. Ne var ki, Şart’ın genel yaklaşımı azınlıklara hak 

sağlamak olmadığından, azınlık dilinde eğitim hakkı da düzenlenmemekte, eğer taraf 

devletler konu hakkında bir şeyler yapmak isterlerse alınabilecek önlemler 

sıralanmaktadır. Açıklayıcı Rapor’daki deyimle, bu önlemler azınlığın sahip olduğu 

dilsel özelliklerin korunması için değil, kültürün ve o dili konuşanların korunmasına 

yönelik düzenlemelerdir. Ancak Şart kapsamında “o dili” konuşanlar dilsel azınlık 

olarak dahi nitelendirilmemişlerdir882. 

                                                 
880 Commentary on the Provisions of the Framework Convention, par. 73. 
881 A.e., par. 72. 
882 Bkz.: AK, “European Charter for Regional or Minority Languages (ETS 148), Explanatory 
Report”, par. 11, 17. 
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Şart, taraf devletlere ugun gördükleri 35 paragrafı seçerek sadece onlara taraf 

olma hakkı vermektedir (m. 2/2). Ancak, eğitim hakkı maddesinden en az üç 

paragrafın seçilmesi zorunludur. Ne var ki, maddede yer alan eğitim almasını teşvik 

etme ve nasıl teşvik ettiğini rapor etme yükümlülükleri seçilerek devletlerin azınlık 

dilinde eğitim öğretim veya azınlık dilinin öğretimini sağlamadan yükümlülüklerini 

yerine getirmeleri mümkündür. Özetle, Şart kapsamında taraf devletlere azınlık 

dilinde eğitim-öğretim sağlama yükümlülüğü yüklemek zor gözükmektedir. 

 

10. Azınlıkların Eğitimine Dair Mevcut Hukuki Düzenlemelerin  

      Genel Değerlendirmesi 

Anılan hukuki metinlerden, Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesi ve Azınlık 

veya Bölgesel Diller Şartı dışındakilerin hiçbiri, ana dili eğitimini eğitim hakkının 

konusu olarak düzenlememiştir. Bunun sebebi açıktır: genel insan hakları 

sözleşmelerindeki eğitim hakkı maddesi herkese kendi ana dilinde eğitim görme 

hakkı şeklinde düşünülerek oluşturulmamıştır883. 

Bununla birlikte, Tomuschat, devletlerin en azından 27. madde altında, genel 

okul sistemi içinde yeterli oranda azınlık eğitimi vermesinin gerekli olduğu 

görüşündedir884. Kanımca, Tomuschat’ın görüşü hukuki temelden yoksun bir iyiniyet 

ifadesidir. 

Bu durumda ana dili eğitiminin sağlanması, sözleşmelerde yer alan 

düzenlemelerdeki iki ayrı kavram altında dolaylı bir koruma görebilecektir. Bu 

kavramlardan ilki, “hoşgörü” kavramıdır885. Buna göre, eğitimin hedefi, insanlar 

arası anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştirmek ve barışı korumaktır. Bu ifadeler 

azınlık haklarının hedefi ile örtüşmektedir. Diğer kavram ise “ayrımcılık yasağı”dır. 

Buna göre, eğer ülkedeki çoğunluk grubuna ana dilinde eğitim hakkı sağlanmışsa, bu 

hak ayrımcılığa tabi olmadan herkese sağlanacaktır.  

                                                 
883 Henrard, “Education and Multiculturalism”, s. 398. 
884 Tomuschat, “Protection of Minorities under Article 27…”, s. 972-973. 
885 Tove Skutnabb-Kangas, Robert Philipson, “Linguistic human rights, past and present”, Linguistic 
Human Rights: Overcoming Linguistic Discrimination, Ed. Tove Skutnabb-Kangas, Robert 
Philipson, Berlin, Mouton de Gruyter, 1994, s. 89. 
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Özetle, sözleşmelerdeki hükümler “insan kişiliğinin geliştirilmesi”, “insan 

onurunun geliştirilmesi”, “anlayış”, “hoşgörü”, “dostluk”, “barış” gibi kulağa hoş 

gelen sözler içermektedirler. Peki tüm bu hedeflerin uygulamada gerçek bir güce 

sahip olması için eğitim bilimi ve dil bilimi alanında yapılan araştırmalar ne gibi 

öneriler sunmaktadır? İşte bundan sonraki başlıkta bu soruya cevap aranmıştır. 

 

B. Uygulamada Azınlıkların Eğitimi 

1. Ana Dilinin Öğretilmesi ve Ana Dilinde Eğitimin Önemi 

Uluslararası hukuk, devletleri kamu okullarındaki eğitim-öğretim dilini 

belirlemede serbest bırakınca, her ülke kendi eğitim-öğretim dilini kendisi belirleme 

yoluna gitmiştir. Eğitim-öğretim dilinin belirlenmesinde ülkenin tarihsel koşulları ve 

toplumsal şartlar rol oynamakta, sonuçta kararı siyasi otorite vermektedir886. Ülke 

içinde azınlıkların varlığı toplumsal bir gerçeklik olduğuna göre, siyasi otoritenin 

eğitim politikasını belirlerken bu durumu göz önüne alması gerekmektedir. 

Uluslararası hukuk buna engel değildir. Hatta bunu teşvik ettiği söylenebilir.  

Azınlıkların eğitim-öğretime dair birinci ilgisi ana dilinin öğretilmesi ve ana 

dilinde eğitim-öğretimdir. Uygulamada ana dilinin öğretilmesi, azınlık statüsünde 

olup olmadıklarına bakılmaksızın, daha çok göçmen çocuklarına ulusal dildeki 

eğitim-öğretim yanında ek olarak verilen kamu hizmeti olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Oysa azınlıklar için söz konusu olan ana dilinin öğretilmesinin yanısıra 

ana dilinde de eğitim-öğretim yapılmasıdır. Bu çalışmanın konusu göçmen hakları 

olmadığı için her iki konu birlikte incelenmiştir. 

Araştırmalar göstermiştir ki, kişiliğin oluşumu aile içinde başlar. Aile ise 

toplumun çekirdek birimidir. Peki kişi ailesinin konuştuğu dili bilmezse aile bağlarını 

nasıl sürdürecektir? Ailesinin dilini bilmeyen kişi ailesine yabancılaşmaktadır887. 

Şüphe yok ki, ana dili, aile içinde oluşan kişiliğin gelişimi, aile ve akrabalık 

bağlarının sürdürülmesi için olmazsa olmaz unsurdur.  
                                                 
886 Christina Bratt Paulston, “Language Planning”, Language Planning and Language Education, 
Ed. Chris Kennedy, London, George Allen & Unwin Publishers, 1984, s. 55. 
887 Maria Wingstedt, Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden: Historical 
and Contemporary Perspectives, Stockholm, Centre for Research and Bilingualism, Stockholm 
University, 1998, s. 142. 
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Ek olarak, kişinin sosyalleşmesi de aile içinde başlamaktadır. Sosyalleşme 

aileden sonra, okul öncesi eğitim, ilk okul eğitimi ve hemen sonrasında gelen (varsa) 

zorunlu eğitim aşamasında ana dilinin yeterli düzeyde kullanılabilmesine bağlıdır. 

Kişinin kendini en iyi geliştirebileceği dil, ana dilidir. 

Yine, araştırmalar göstermiştir ki, kültürün devam ettirilebilmesi için o kültüre 

sahip kişinin ana dilini öğrenmesi bir zorunluluktur888. Çerçeve Sözleşme’ye ekli 

Açıklayıcı Rapor’a göre, kişinin ana dilini öğrenmesi kültürü korumanın temel 

yoludur ve bunun bir istisnası yoktur889. Bu hem kültürün öğrenilmesi ve 

yaşatılması, hem de gelecek kuşaklara aktarılması için zorunludur. Yabancı bir dilde 

gelecek kuşaklara kültür aktarımı tamamen imkansız olmasa da, çok daha zordur890. 

Bu nedenle dil, kişisel gelişimin olduğu kadar, kültürel kimliğin gelişiminin de can 

damarıdır891.  

Çocuk, beyinsel gelişimine, ana dilinde başlar892. Eğer zorunluluk gereği kişi 

kültürünün bir parçası olan dilini özgürce kullanamaz hale gelirse bunun psikolojik 

sorunlara ve toplum içinde travmalara yol açtığı tespit edilmiştir893. Bu nedenle, ülke 

içindeki sosyo-kültürel farklılığı gözönüne almayan dil politikası başarısızlığa 

mahkumdur894. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için devletin yapması gereken ana dilini 

                                                 
888 Robert Philipson, Mart Rannut, Tove Skutnabb-Kangas, “Introduction”, Linguistic Human 
Rights: Overcoming Linguistic Discrimination, Ed. Tove Skutnabb-Kangas, Robert Philipson, 
Berlin, Mouton de Gruyter, 1994, s. 4; [Dutch] Ministry of Education and Science, “Draft Policy 
Document on Minority Language Teaching”, Ethnic Minority Languages and Education, Ed. Koen 
Jaspaert, Sjaak Kroon, Amsterdam, Sweets & Zeitlinger, 1991, s. 143. 
889 Commentary on the Provisions of the Framework Convention, par. 74. 
890 Skutnabb-Kangas/Toukomaa, a.g.e., s. 7. 
891 Kusy, a.g.e., s. 303; AGİT, The Hague Recommendations Regarding the Education Rights of 
National Minorities and Explanatory Report, (kısaca “Lahey Tavsiyeleri”), (Çevrimiçi) 
www.osce.org, 10 Temmuz 2005, par. 1; Hans H. Reich, “Developments in Ethnic Minority 
Language Teaching within the Eruopean Community”, Jaspaert, Kroon, a.g.e., s. 165; Ulrich 
Steinmüller, “Language Acquisition, Biography and Bilingualism”, Current Issues in Second 
Language Acquisition and Development, Ed. Carol A. Blackshire-Belay, Maryland, University 
Press of America, 1994, s. 112; Collin H. Williams, “The cultural rights of minorities: Recognition 
and implementation”, Plichtová, a.g.e., s. 115; Wingstedt, a.g.e., s. 130; Myntti, A Commentary…, s. 
42; Cobo, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/476/Add.6), s. 2, par. 5-7, s. 36, par. 198-199, s. 37, par. 207. 
892 D.P. Pattanayak, Multilingualism and Mother-Tongue Education, New Delhi, Oxford 
University Press, 1981, s. 72. 
893 Kontra, “Some Reflections on the Nature of Language and its Regulation”, s. 281-282; Skutnabb-
Kangas, Toukomaa, a.g.e., s. 84-85; David Corson, “Realities of Teaching in a Multilingual School”, 
Garcia/Baker, a.g.e., s. 74; Cobo, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/476/Add.6), s. 35, par. 196. 
894 Christina Bratt Paulston, Linguistic Minorities in Multilingual Settings, Amsterdam, John 
Benjamins Publishing company, 1994, s. 4. 
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yasaklamak değil, herkesin ana dilini (ve eğer farklı ise sonra da ulusal dili) iyi 

bilmesini sağlamaktır.  

Kişinin sahip olduğu kültürü geliştirmesi, günlük ihtiyaçlara uyarlaması için de 

öncelikle ait olduğu kültürün dilini bilmesi gerekir. Bir başka ifade ile, kültürel 

entegrasyon açısından da ana dili kilit bir rol oynamaktadır. 

Yine, her ne kadar kültürel aktarım salt yazıya dayanmayıp, görsel, işitsel 

yollardan da aktarılabilirse de hemen herkes kabul eder ki, bunların hiçbiri yazıyla 

aktarımın sahip olduğu güce sahip değildir. İşte bu her açıdan ana dilinin 

öğrenileceği, bu dilde eğitim-öğretimin yapılacağı ve bu dilin edebiyatının ve bağlı 

olduğu kültürün işleneceği yer okuldur895.  

Kültürün gelecek kuşaklara aktarılması azınlık grubu açısından önemli olduğu 

kadar, sadece azınlık için değil, herkes için önemli olan (dil aracılığı ile) bir aktarım 

daha söz konusudur. O da şudur: insanlığın birikimi kültürler arası iletişim ve 

geçişlerle oluşmuştur. Bu geçişkenliği sağlamanın yolu da farklı kültürlerin dillerinin 

bilinmesidir. Bu iletişimi ve geçişkenliği sağlayan dilin yasaklanması, yok edilmeye 

çalışılması doğanın kendisine aykırıdır. Dilbilimcilere göre, diğer bir dilden 

etkilenmeyen hiç bir dil yoktur. Bir başka ifade ile, “dilsel saltlık” gerçek değildir896. 

Yeryüzünde konuşulan 6,000 dolayında dil olmasına rağmen devlet sayısı 200 

civarındadır. Eğer “her ülkeye bir dil” politikası geçerli olsaydı, ne yavan bir 

dünyada yaşıyor olurduk! İşbu nedenle, dil yasaklayan politikalar, kültürel ve dilsel 

çeşitliliğe açık bir tehdittir897. Bu tehdide karşı UNESCO 2001 yılından beri 21 

Şubat gününü Uluslararası Ana Dili Günü olarak kutlamaktadır. 

 

2. Çift Dillilik 

Yer yüzünde konuşulan dil sayısının çokluğuna rağmen resmi dil sayısı mevcut 

devletlerin sayısından biraz fazladır. Bir başka ifade ile 200 rakamının biraz üzerinde 

sayıda resmi dile sahibiz. Bu nedenle, içinde yaşadıkları ülkenin resmi dilinden farklı 

                                                 
895 Skutnabb-Kangas/Toukomaa, a.g.e., s. 7; Szepe, a.g.e., s. 106, 107. 
896 Kontra, “Some Reflections on the Nature of Language and its Regulation”, s. 282. 
897 A.e., s. 284. 
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bir ana diline sahip kişiler çift dilli olmak zorundadırlar. Bu onların bir tercihi değil, 

içine doğdukları bir gerçekliktir898. 

Çerçeve Sözleşme’ye ek Açıklayıcı Rapor’da, çift dilliliğin Sözleşme’nin 14. 

maddesinde düzenlenen ana dili eğitimini ve ana dilinde eğitimi gerçekleştirmenin 

yolu olduğu belirtilmiştir899. Öyle ki, iyi bir eğitim alabilmek için çocuğun eğitim 

dilini iyi bilmesi gerekir. Eğer ülkedeki genel eğitim-öğretim dili azınlık grubuna 

mensup çocuğunkinden farklı ise o zaman çocuğun hem ülkede konuşulan dili, hem 

de ana dilini, her ikisine de hakim derecede biliyor olması gerekir (“çift dillilik”). 

Ana dilini çevresinde yoğun olarak kullanan azınlık çocuklarının bile, ana dillerini 

geliştirmeleri için okuldaki öğretmene ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir900. Ana 

diline yeteri derecede hakim olamayan çocukların ise sonradan ulusal dili öğrenmede 

zorluklar yaşadığı tespit edilmiştir901. Oysa, aksi halde ulusal dilde de başarı 

artmaktadır902. Eğer azınlık grubuna mensup çocuk ana dilini tam olarak bilmeden 

ulusal dili öğrenmeye ya da ulusal dilde eğitim almaya zorlanırsa bu durum çocuk 

için felaketle sonuçlanmaktadır. Dil bilimciler bu durumu “ya bat, ya yüz” ikilemi 

olarak nitelendirmektedir903. Buna göre, çoğunluk dili ana diline bir tehdit 

oluşturmaktadır. Bu da kişisel gelişim önünde bir engeldir. Özellikle de öğretmenin 

azınlık dilini bilmediği ve azınlık çocuklarının, çoğunluk çocukları ile birlikte 

çoğunluk dilinde eğitim gördüğü durumlarda, sonuç dilbilimsel açıdan olumsuz 

olmaktadır. Genel anlamda okul sistemi, özelde de öğretmen ve dolayısıyla da 

                                                 
898 Tove Skutnabb-Kangas, “Multilingualism and the Education of Minority Children”, Garcia, Baker, 
a.g.e., s. 40. 
899 Commentary on the Provisions of the Framework Convention, par. 77. 
900 Christina Bratt Paulston, Swedish Research and Debate About Bilingualism: A Critical Review 
of the Swedish Research and Debate About Bilingualism and Bilingual Education in Sweden 
from an International Perspective, A report to the National Board of Education, Stockholm, 
Norstedts Tryckeri, 1982, s. 50. 
901 György Szepe, “Some Remarks on the Education Rights of National Minorities in Central and 
Eastern Europe”, IJMGR 4, Kluwer Law International, Dordrecht, 1997, s. 107; Wingstedt, a.g.e., s. 
129. 
902 Skutnabb-Kangas/Toukomaa, a.g.e., s. 7-8, 17; Skutnabb-Kangas, “All Children in the Nordic 
Countries Should Be Bilingual – Why Aren’t They?”, Cultilingualism: papers in cultural and 
communicative (in) competence, Ed. Robert Philipsson, Tove Skutnabb-Kangas, Roskilde 
Universitetscenter, November, 1983, s. 21; Kerr, a.g.e., s. 184. 
903 Skutnabb-Kangas, “All Children ...”, s. 20; Tove Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not: The 
Education of Minorities, Translated from Swedish into English by Lars Malmberg, David Crane, 
Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 1984, s. 139-140; Douglas A. Kibbee, “Legal and Linguistic 
Perspectives on Language Legislation”, Language Legislation and Linguistic Rights, Ed. Douglas 
A. Kibbee, Amsterdam, John Benjamin Publishing Company, 1998, s. 3. 
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çoğunluk çocuklarının gözünde azınlık çocuğunun dili ve kültürü hiç bir anlam ifade 

etmemekte, elin tersiyle bir kenara itilmektedir. Bu durumda azınlık çocuğuna 

bilmediği bir dilde eğitim almak düşmektedir. Bir başka ifade ile, batmanın tek 

alternatif olduğu bir durum söz konusudur. 

“Çift dillilik”, çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir904. Burada kastedilen kişinin 

iki ana dili olması ya da bir ana dili olmasına rağmen yurtdışı eğitimi, bilimsel ya da 

teknolojik araştırma, entellektüel statü, seyahat, iş ya da ticaret amacıyla sonradan bir 

yabancı dil daha öğrenmesi değildir. Bunların tümü, basitçe yabancı dil 

öğrenmedir905. Yine, kimi Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde görülen, resmi dil 

olan eski sömürgeci ülkenin dilini (İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, 

İtalyanca veya Hollandaca906) öğrenmek zorunda kalmış olmak da değildir 

kastedilen. Bu her iki kategoriyi, sırasıyla, “elit çift dilliliği” ve “zoraki çift dillilik” 

diye adlandırabiliriz907. Bu çalışmada çift dillilik, ana dili ülkede konuşulan ulusal 

dil olmayan kişinin, ulusal dili öğrenmesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu, bu 

çalışma kapsamında yabancı dil öğrenmek olarak nitelendirilmemektedir. Azınlık 

diline ek olarak ulusal dilin öğrenilmesi, dış dünyaya açılma değil, öncelikle içinde 

bulunulan toplumda var olma koşuludur. 

Çift dillilik kesinlikle eğitimle edinilmesi gereken bir konudur. Aksi “çifte yarı 

dillilik”908 ile sonuçlanabilir. Bu ne velilerin ve eğitimcilerin, ne de o dili 

                                                 
904 Farklı türler için bkz.: Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not, s. 66-94; Skutnabb-Kangas, 
Toukomaa, a.g.e., s. 9-13; Charlotte Hoffmann, An Introduction to Bilingualism, London, 
Longman, 1991, s. 14-27. 
905 Elsa Lattey, “Contexts for Second Language Acquisition”, Blackshire-Belay, a.g.e., s. 83. Yazar, 
eğer yabancı dil o dilin konuşulduğu ülkeye göç edildiği için öğreniliyorsa buna ikinci dil öğrenme 
demektedir. 
906 Michel Nguessan, “Language and Human Rights in Africa”, Language Legislation and 
Linguistic Rights, s. 262, Cobo, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/476/Add.6), s. 9, par. 42. 
907 Bkz.: Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not, s. 75-76, 77, 97; Hoffmann, a.g.e., s. 43, 46. 
908 Çifte yarı dillilik: Çift dilli olması hedeflenen kişinin her iki dili de yeteri derecede bilmemesi. Bir 
tür dilsel engellilik durumu. Bkz.: Skutnabb-Kangas/Toukomaa, a.g.e., s. 19, 20. Benzer kavram “yarı 
dillilik” ise tek bir dile hakim olamamayı ifade eder. Bkz.: Hoffman, a.g.e., s. 27-28. “Çifte yarı 
dillilik” kavramını dilbilimcilerin çoğu bu dipnotta verilen şekilde açıklamakla birlikte, Skutnabb-
Kangas ısrarla bunun bilimsel bir kavram olmadığını, siyasal bir kavram, hatta slogan olduğunu iddia 
etmektedir. Yazara göre, azınlık dilinde eğitime karşı olanlar bu sloganı ortaya atarak azınlık dilinde 
eğitimi baltalamak istemişlerdir ve bu açıdan slogan görevini yerine getirmiştir; artık bir kenara 
bırakılmalıdır. Skutnabb-Kangas’a göre, azınlıklar, eğitim politikasının ve müfredatın oluşumuna 
katıldıkça böyle bir sorun ortadan kalkacaktır. Bkz.: Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not, s. 248-
252 v.d. Christina Bratt Paulston da Skutnabb-Kangas ile aynı görüştedir. Yazara göre, kavramı 
bilimsel bir temele oturtmak güçtür. Buna rağmen yaygın kullanımını ciddi bir şekilde araştırmak 
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konuşanların arzu ettikleri bir durumdur. Bu nedenle toplumsal bir sorun olma 

potansiyeli taşımaktadır. Araştırmalar göstermiştir ki, azınlık grubuna mensup 

çocuklar toplum içindeki ilişkilerden ulusal dili, aile içi ilişkilerden de her zaman ana 

dilini öğrenemeyebilmektedirler. Okul öncesi dönemde çocuk, ulusal/resmi dilin 

kullanıldığı kamusal ilişkileri sınırlı olduğu için, içinde yaşadığı dil ağırlıklı olarak 

ana dilidir909; meğer ki, azınlık grubu çok küçük olup kendi içindeki iletişim 

kopukluğundan dolayı üyeleri günlük hayatın çok önemli bir kısmını çoğunluk grubu 

ile yaşıyor olsun. Bu durum, genelde gettolaşmanın olmadığı ya da azınlık grubunun 

ülkenin belli coğrafi bölgesinde yoğunlaşmadığı ya da yoğunlaşsa da söz konusu 

olan üyelerin o coğrafi bölge dışında yaşadığı hallerde söz konusu olmaktadır. Bunun 

dışında çoğunlukla görülen, azınlığa mensup çocukların grubun diğer üyeleriyle aynı 

sosyal çevreyi paylaştığı olgusudur. Bu nedenle ana dili eğitimi ve ana dilinde eğitim 

yanında, ulusal dilin de öğretilmesi ve ulusal dilde eğitim azınlıklar için bir 

zorunluluktur. Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı beşinci başlangıç 

paragrafında azınlık dillerinin resmi/ulusal dili öğrenme zorunluluğuna engel 

olmaması gerektiğine yerinde bir vurgu yapmaktadır910. 

Bir iddia da şudur ki, aynı okulda çift dilli bazı çocukların okuldaki başarısı, 

çoğunluk grubuna mensup tek dilli çocuklarınki kadar iyi değildir. Ne var ki, 

dilbilimciler bu karşılaştırmaya şiddetle karşı çıkmakta, sosyo-ekonomik, kültürel ve 

dilsel önyargılarla bu tespitin yapıldığını belirlemektedirler911. Herkes için tek 

dilliliği savunan aksi görüş, işi beyinsel kapasitenin sorgulanmasına kadar 

götürmekte ve insan beyninin iki dile birden hakim olamayacağını, iki kültüre ait 

olmanın imkansız olduğunu iddia etmektedir912. Ancak burada azınlığa mensup 

çocuk, kendi kültürünün dışında bir kültürde, üstelik ana dili olmayan bir dilde 

eğitim alıyor olmasına rağmen, o kültür ve dil ile yetişen çocuklarla 

karşılaştırılmaktadır. Üstelik çoğu ülkede azınlık grubuna mensup çocuklar, istisnalar 

olmakla birlikte, ekonomik ve sosyo-kültürel olarak çoğunluk grubuna mensup 
                                                                                                                                          
gerekir. Paulston, bu gereksiz yaygın kullanımda medyanın rolüne işaret etmektedir. Bkz.: Christina 
Bratt Paulston, Swedish Research and Debate About Bilingualism..., s. 42. 
909 Skutnabb-Kangas/Toukomaa, a.g.e., s. 12-13. 
910 Bkz.: AK, “European Charter for Regional or Minority Languages”, European Treaty Series - No. 
148, imza tarihi: 05.11.1992, Strasbourg. Yürürlüğe giriş tarihi: 01.03.1998. 
911 Skutnabb-Kangas/Toukomaa, a.g.e., s. 14-16; Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not, s. 222. 
912 Bkz.: Jana Plichtová, “Bilingualism- yes or not?”, Plichtová, a.g.e., s. 160. 
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çocuğa göre daha alt sınıftan geliyordur. Yahudiler hariç, azınlık grubuna mensup 

çoğu çocuklar işçi ailelerinden, hatta onların içinde de alt kademede olan vasıfsız işçi 

kategorisinden ve çevresinden gelmektedirler913. Oysa orta veya üst sınıftan gelen 

çift dilli azınlık çocuklarının aynı sınıftan gelen tek dilli çocuklara göre daha başarılı 

oldukları, ayrıca uygun yöntemler kullanıldığında her iki dilin de üst seviyede 

öğrenilebileceği, azınlık çocuklarının da çoğunluk grubundan gelenlerle aynı başarıyı 

yakalayabildiği bilimsel olarak tespit edilmiştir914. Yine, kent ortamında, tek ya da 

çift dilli olanlar arasında IQ farkı olmadığı tespit edilmiştir915. Bu nedenle 

başarısızlığın kaynağını doğru yerde aramak gerekir. 

Dil ve eğitim bilimci Skutnabb-Kangas, bizatihi kendi hayatını örnek vererek, 

yaygın inanışın aksine, çift dililiğin olumlu yanlarına vurgu yapmaktadır. Yazara 

göre, çift dilli öğrenciler entellektüel gelişimde, çok yönlü düşünmede, salt dil 

eğitiminin ötesine geçerek bir dilin çok boyutlu incelenmesinde ve sözlü ve sözsüz 

karşı tepkilerin algılanmasında tek dilli öğrencilere göre daha yüksek başarı 

göstermektedirler916. 

Çift dillilik, yani azınlığa mensup kişinin ana dili yanında ülkede konuşulan 

çoğunluk dilini de bilmesi, azınlık dili resmi dillerden biri olsa da önemlidir. Öyle ki, 

bir çok dilin resmi dil statüsünde olduğu ülkelerde merkezi yönetim tarafından 

verilen kamu hizmetleri, aynı anda bir çok dilde sağlanamadığından, çoğunluk dilini 

bilmek gerekmektedir. Güney Afrika örneğini verirsek; 1996 tarihli Güney Afrika 

                                                 
913 Robert Jeffcoate, Ethnic Minorities and Education, London, Harper & Row Publishers, 1984, s. 
46, 54. 
914 Bkz.: Christina Bratt Paulston, Swedish Research and Debate About Bilingualism..., s. 53; 
Plichtová, “Bilingualism- yes or not?”, s. 161. 
915 John Edwards, Multilingualism, London, Routledge, 1994, s. 68. 
916 Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not, s. 227-233. Yazar, Finlandiya’da İsveçce konuşan 
azınlığa mensup olarak doğmuş, temel eğitimini hem İsveçce hem de Fince dillerinde aldıktan sonra, 
ünversite eğitimini Helsinki Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra, Lund (İsveç) ve Harvard 
(ABD) üniversitelerinde araştırmalarda bulunmuş, Avrupa, Kanada ve ABD’deki çeşitli 
üniversitelerde dersler vermiş ve sonra Danimarka’ya yerleşmiştir. Hali hazırda Roskilde 
Üniversitesi’nde (Danimarka) öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Kendi hikayesi ile ilgili özetle 
şöyle yazar: “1960’larda çift dililik konusuna ilgi duymaya başladığımda konu üzerine yazanlardan 
çift dilliliğin olumsuz bir şey olduğunu okumuş ve tuhaf bulmuştum... Oysa kendi hayatımda çift 
dilliği olağanüstü olumlu bir şey olarak yaşamıştım... Benim için bir zenginlikti çift dilli olmam. Hem 
İsveçce hem de Fince konuşan arkadaşlarla iken iki kültürün de içinde oluyor, kendimi evde gibi 
hissediyordum. Bu durumun beni dezavantajlı bir konuma sokmuş olduğu düşüncesi kafamı 
karıştırınca, yazılanları okumaya başladım. 1970’lere geldiğimde gördüm ki, çift dilli çocukların 
başarı düzeyinin geri olması çift dilli olduklarından değil, tek dilli de olsa aynı sonucu verecek, onları 
çevreleyen sosyal ve ekonomik koşullardan kaynaklanıyor”. Skutnabb-Kangas, a.e., s. 236-237. 

 290



Anayasası, altıncı maddesiyle 11 ayrı dili resmi dil olarak kabul etmiştir. Ancak, her 

ne kadar Anayasa, bu dillerin tümünün eşit kullanımı için şartların yaratılacağını 

emretse de (Anayasa m. 6, par. 4) halkın % 47’si ana dilinde kamu hizmeti 

alamamaktadır. Bu oran, İsiZulu dilini konuşanlar arasında % 57’e,  İsiNdebele dilini 

konuşanlar arasında % 75’e kadar çıkmaktadır. Yine, merkezi yönetimin en çok 

kullandığı dil İngilizce olduğundan vatandaşların sadece % 49’u hükümet yetkilileri 

tarafından yapılan açıklamaları anlayabilmektedir917. Ülkedeki yasalara 11 resmi 

dilin tümünde ulaşmak mümkün olsa da, İngilizce dışında kalan on dilden sadece 

Afrikaans dili yaygın olarak hem resmi organlarca hem de ticari hayatta, eğitimde vs. 

kullanılmaktadır918. Bu nedenle, resmi organların kullandığı dili bilmek resmi 

açıklamalara hakim olabilmenin ve çoğu resmi dökümanlara ulaşabilmenin tek aracı 

olmaktadır. 

Çerçeve Sözleşme’ye ekli Açıklayıcı Rapor’da, birden fazla resmi dile sahip 

ülkelerin, Sözleşme’nin azınlık dilinin yanısıra resmi dilin de öğretilmesi veya resmi 

dilde eğitim yapılmasını düzenleyen 14. maddesinin üçüncü fıkrasına geçerlilik 

tanırken, bu dillerden hangisini madde kapsamında uygulamaya konu edeceklerini 

taraf devletlerin takdirine bırakmıştır919. 

Ülkede konuşulan ulusal dili öğrenmek, o dil ana dili olmasa da, kişiliğin 

gelişimine aykırı bulunmamıştır920. Yeter ki, ana dilinin öğretilmesi ve ana dilinde 

eğitim-öğretime dair kurallara uyulmuş olsun. Aksine, çift dillilik azınlık grubuna 

mensup kişinin gelecek yaşantısı açısından da hayati önemdedir921. Azınlık bölgesi 

                                                 
917 Kathleen Heugh, “Multilingual Voices – isolation and the crumbling education in South Africa”, 
Kathleen Heugh, Language Policy and Democracy in South Africa, Stockholm, Stockholm 
University Centre for Research and Bilingualism, 2003, s. 24-26. Güney Afrika Anayasası’nın metni 
için bkz.: (Çevrimiçi) http://www.info.gov.za/documents/constitution/, 30 Ekim 2005. 
918 Buna “ulusal dil” ile “resmi dil” ayrımı da denebilir. Bkz.: Hadden/Maoláin, s. 23; Sheila Mmusi, 
“On the Eleven-Official Languages Policy of the New South Africa”, Language Legislation and 
Linguistic Rights, s. 228-229; Joyce B. Sukumane, “Language Policy in Education and the Future of 
Indigenous Languages in Post-Apartheid South Africa”, Language Legislation and Linguistic 
Rights, s. 248-249. 11 ayrı dilin eşit kullanılması her ne kadar merkezi hükümetin üzerine eğildiği bir 
konu olsa da, uygulamada bunun ne oranda başarılabileceği hala soru işaretleri taşımaktadır. Hatta 
Mmusi’ye göre, Güney Afrika’da hiçbir zaman 11 resmi dil eşit kullanıma sahip olamayacaktır. 
İngilizceyle eşit düzeyde kullanılabilecek tek dil, ırkçı beyaz azınlık rejimine (apartayd) karşı ulusal 
mücadelenin dili olan Afrikaans dili olarak gözükmektedir. Bkz.: Mmusi, a.e. 
919 Commentary on the Provisions of the Framework Convention, par. 79. 
920 AİHM’nin “Belçika Dil Davası Kararı”, par. 19. 
921 Max Van Der Stoel, “Vienna Seminar on Minority Education Issues, 22-23 November 1996”, 
IJMGR 4, Kluwer Law International, Dordrecht, 1997, s. 153. 
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dışındaki toplumsal ve kamusal ilişkilerde ve de iş yaşamında yer almak için azınlık 

dili tek başına yeterli olmayabilecektir. Ulusal dil ayrıca entegrasyonun en önemli 

aracı konumundadır; kişiyi toplumsal izolasyondan kurtarır922. Eklemek gerek ki, 

bunların hiçbiri ana dilin öğretilmesine ve ana dilde eğitim-öğretime ayrılmış saati 

kısaltmanın mazereti değildir. 

Kendi ülkesinde azınlık olan kişi başka bir ülkede hangi dilde eğitim-öğretim 

alacaktır? Örneğin; (A) ülkesinde yaşayan ve (X) azınlık grubuna mensup kişinin ana 

dili aynı ülkede (Y) çoğunluğunun konuştuğu ulusal dilden farklı olsun. (X)’in 

(A)’da ana dilinde eğitim alıp almadığı bir yana, eğer (X), (B) ülkesine göçüp azınlık 

statüsüne düşerse kendisine ana dilinde eğitim verilirken (A)’nın resmi dili mi esas 

alınacaktır yoksa, (X)’in ana dili mi? Kanımca burada (X)’in iradesine bakmak 

gerekir. Çünkü, (X) (B)’de kendini (A)’daki (X) azınlık grubundan veya sadece (A) 

ülkesinden de hissetse, her iki durumda da, (B) ülkesinde azınlıktır. “Kendi kimliğini 

tanımlama” öznel ölçütüne göre karar vermek gerekir. Kişi kendini (A) ülkesinde (X) 

grubuna ait hissederken, (B) ülkesinde (Y) grubuna ait hissedebilir. Kuşkusuz (Y) 

kültürü ile ilişkisi vardır. Şu ya da bu nedenle, ülkesi dışında iken çoğunluk 

kültürünü ya da (XY) karışımı bir kültürü kimliğinin parçası olarak seçebilir. O 

nedenle, peşinen pragmatik nedenlerle (Y)’nin dili ya da (X) grubundan olduğu için 

(X)’in dili öğretilmeli sonucuna varmak kanımca yanlıştır. Eğer kişi ana dilini 

öğrenmek isterken geldiği ülkenin resmi dili kendisine dayatılırsa bu teknik olarak 

yabancı dil eğitimi anlamına gelir, ana dili eğitimi değil923. 

Çift dillilik konusunda son bir noktayı çoğunluk grubunun azınlık dilini 

öğrenmesinin önemi konusu oluşturmaktadır. Azınlık, her açıdan çoğunluk dilini 

(ulusal/resmi dil) öğrenecektir. Peki çoğunluk azınlık dilini öğrenmek zorunda 

mıdır? Soru, “zorunda mıdır?” diye sorulunca elbette cevap “hayır” olacaktır. Ancak 

şuna kuşku yoktur ki, çoğunluğun da azınlık dilini, birden çok ise en azından en 

yaygın kullanılan bir kaçını bilmesi, hoşgörü anlayışının geliştirilip farklılıkların 

                                                 
922 Commentary on the Provisions of the Framework Convention, par. 78; Cobo, a.g.e., 
(E/CN.4/Sub.2/476/Add.6), s. 66, par. 391; Aynı gerekçe ile devletler de çoğunluğun sadece kendi ana 
dilini, azınlığın da sadece kendi ana dilini öğrenmelerine karşı çıkmaktadırlar. Bkz.: “Summary 
Record of the 2152nd meeting: Latvia”, (CCPR/C/SR.2152), 18.11.2003, par. 8. 
923 [Dutch] Ministry of Education and Science, “Draft Policy Document on Minority Language 
Teaching”, Jaspaert, Kroon, a.g.e., s. 147. 
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barış içinde yaşadığı sosyal yapının güçlendirilmesine güçlü bir katkı yapacaktır924. 

Öyle ki, tarihte çift dilli olan kişilere tıpkı genel düzeyde azınlıklara karşı yapıldığı 

gibi derin bir ön yargı ile bakılmıştır. Bu tavır elbette “tek dil, tek ulus” siyasetini 

yürütmenin aracı olarak kullanılmıştır925. 

 

3. Ana Dilinin Öğretimine ve Ana Dilinde Eğitime Başlama  

    Zamanı ve Ana Dilinde Eğitim Süresi 

Ana dilinin öğretimine ve ana dilinde eğitime ne zaman başlanması, ana dilinde 

eğitim-öğretimin ne kadar sürmesi ve ulusal dilin hangi aşamada öğrenilmeye 

başlanması gereğine gelince; dilbilimcilerin önerisi ana dilinin öğretilmesine ve ana 

dilinde eğitime okul öncesi dönemde ve mümkün olduğunca erken başlanması ve ilk 

okul dördüncü sınıfa kadar sadece ana dilinde eğitim-öğretim verilmesidir. Dördüncü 

sınıftan sonra, 10-12 yaş civarında, eğer toplamda altı yıl ana dilinin öğretimini ve 

ana dilinde eğitim-öğretim alınmışsa, ulusal dil yoğun şekilde sözlü olarak daha 

sonra da yazılı olarak öğretilmelidir. Eğer azınlık grubu çok küçük olduğu için yeteri 

süre ana dilinin öğretilmesi ve ana dilinde eğitim-öğretim yapmak imkansızsa, en 

azından ilk okulun bir kaç yılında okuma ve yazma becerisi oturana kadar ana dili 

öğretilmeli, eğitim-öğretim ana dilinde yapılmalıdır. Bu sırada ulusal dil de sözlü 

olarak öğretilebilir926. Eğer ana dilinin öğretilmesine ve ana dilinde eğitime okul 

öncesi dönemde başlanılmamışsa, ilk okul aşamasında daha yoğun ve uzun süreli ana 

dili öğretimi ve ana dilinde eğitim-öğretim düşünülmelidir. Burada dikkat çekilmesi 

gereken nokta şudur: azınlık grubuna mensup çocuğa ulusal dilin öğretilmesi, ana 

dilinin öğretiminin veya ana dilinde eğitim-öğretimin saatinden kısılarak 

                                                 
924 AGİT, “Lahey Tavsiyeleri”, par. 19. 
925 Skutnabb-Kangas, kitabında, 1930’larda Almanya’da basılan bazı kitap başlıklarını listelemektedir. 
Bunlardan birini anmak kanımca yeterli fikir verebilir: “Çift Dilliliğin Yarattığı Psikolojik Yıkım” 
(Von der seelischen Schädigung durch Zweisprachigkeit), 1932. Bkz.: Skutnabb-Kangas, 
Bilingualism or Not, s. 67. 
926 Skutnabb-Kangas/Toukomaa, a.g.e., s. 83-84; Skutnabb-Kangas, “All Children ...”, s. 20, 31. 
Benzer görüşler AGİT uzmanlarınca hazırlanan Lahey Tavsiyeleri’nde dile getirilmiştir. Bkz. “Lahey 
Tavsiyeleri”, par. 11, 12, 13, 14. AGİT Ulusal Azınlıklar eski Yüksek Komiseri Max Van Der Stoel 
de ana dili eğitiminin en azından orta okul seviyesine kadar kesintisiz verilmesi görüşündedir. Bkz.: 
Stoel, “Vienna Seminar ...”, s. 154. Kimi yazarlar süre belirtmese de ilk okul eğitiminin çocuğun ana 
dilinde olması gerektiği konusunda doktrinde görüş birliği vardır. Bkz.: John Edwards, a.g.e., s. 193; 
Pattanayak, a.g.e., s. 75; Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not, s. 173. 
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verilmeyecektir. Ulusal dile yeterince hakim olamama da ana dilinde eğitim-öğretimi 

kısmanın mazereti olamaz927. 

Ana dili öğretiminin ve ana dilinde eğitimin okul öncesi dönemde başlaması 

demek, çocuğun ana dilinde yuvaların olması anlamına gelir. Eğer yuvalar sadece 

çoğunluk dilinde ise çocuk okul çağında ana dilinin öğretimine başladığında bir 

karmaşa süreci onu bekliyor demektir. İsveç’teki Finli azınlığa mensup çocuklar 

üzerinde yapılan araştırmalarda, evde kalıp yuvaya gitmeyen Finli çocukların, 

İsveçce konuşulan yuvaya devam edenlere göre ana dillerini daha iyi bildikleri tespit 

edilmiştir928. Tıpkı ilk okul aşamasında olduğu gibi yuvalarda da öğretmenlerin çift 

dilli olması ve azınlık çocukları ile çoğunluk çocukları arasında kaynaşmayı 

sağlayacak programlara yer verilmesi gerekir. Çocuğun ana dilinin konuşulmadığı 

yuvaya konulmasını eğitim bilimciler psikolojik şiddet olarak nitelemektedirler. 

Hatta, Skutnabb-Kangas’a göre, bu durum kendini “uygar” kabul eden ülkelerde 

psikolojik işkence olarak dahi nitelenebilir929. 

Dil öğrenmenin çocuklar için daha kolay olduğu bilimsel olarak tespit edildiği 

için930, gerek ana dilinin, gerekse ulusal dilin öğretiminin çocukluk döneminde 

tamamlanması her iki dile de hakimiyet için önemlidir. 

İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalar, görece geç yaşta 

göç eden çocukların yeni ülkelerinin çoğunluk dilini daha kolay öğrendiklerini 

göstermiştir. Eğer çocuk yeni ülkesine göç ettiğinde en az 10 yaşında ise o yaşına 

kadar ülkesinde ana dilini kullanmış, ana dilinde eğitim almış ve ana dilini doğuran 

kültürün içinde büyümüştür. İşte bu kişi, yeni ülkesinin dilini, yeni ülkesinde doğan 

azınlık çocuğuna göre daha kolay öğrenmektedir931. Bu da öncelikle ana diline 

hakimiyetin ikinci dilin öğrenilmesini kolaylaştırdığının kanıtı olmaktadır. 

                                                 
927 Bkz.: Wingstedt, a.g.e., s. 138-139. 
928 A.N. Kerr, “Language and the Education of Immigrants’ Children in Sweden”, Kennedy, a.g.e., s. 
175. 
929 Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not, s. 322. Yazar, “psikolojik şiddet”, “işkence” vb. 
kavramları kullanırken provokatif bir dil kullanıyor dersem, buna hiçbir itirazı olmayacağından 
eminim. Ancak, mevcut vurdumduymazlığı bir an olsun sarsmak için yaklaşımına gereksiz denemez. 
930 Bkz.: Hoffmann, a.g.e., s. 35-36, 38. 
931 Jim Cummins, “Empowering Minority Students: A Framework for Intervention”, Garcia, Baker, 
a.g.e., s. 106; Kerr, a.g.e., s. 178. Kerr, Birleşik Krallık örneğini vererek 10 yaşın ülkeden ülkeye 
eğitim sistemine göre değişebileceğini söylemektedir. Örneğin, Birleşik Krallık’da okula başlama yaşı 
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Ülkedeki azınlık ve çoğunluk gruplarının dil eğitimine dair geçirdikleri 

aşamalar aşağıdaki tabloda görülebilir932. 

 

      Azınlık      Çoğunluk 

     I.   Aşama      Ana dili      Ana dili 

     II.  Aşama      Ulusal dil      Yabancı dil 

     III. Aşama      Yabancı dil  

Tablo II: Azınlık ve çoğunluk gruplarının dil eğitimine dair geçirdikleri 

aşamalar 

 

I. Aşama olan ana dilini öğrenme aşamasında, ülkedeki azınlık grubu ile 

çoğunluk grubu arasında bir fark yoktur. Ana dili ebeveynlerden birinin dili 

olabileceği gibi kişinin iki ana dili (annenin ve babanın dili) de olabilir. 

II. Aşamada ise ülkedeki azınlık grubu ve çoğunluk grubu farklılık 

göstermektedir. Azınlık grubuna mensup birey bu aşamada, ki çoğunlukla okul 

çağına denk düşer, yaşadığı ülkenin ulusal dilini, ki çoğunlukla aynı zamanda resmi 

dildir, öğrenirken; çoğunluk grubuna mensup kişi bir yandan ana dilini pekiştirip, 

diğer yandan daha geniş bir dünyanın bireyi olabilmek için yabancı dil 

öğrenmektedir. 

III. Aşama sadece azınlık grubuna mensup kişi içindir. Burada hedef, çoğunluk 

grubuna mensup kişinin ikinci aşamada kaydettiği yabancı dil bilgisine erişmektir. 

Bir dilin öğrenimi sonraki dil öğrenimini kolaylaştırdığından933, bu aşamada azınlık 

grubuna mensup çocuğun yabancı dil öğrenimi, çoğunluk grubuna mensup olan 

                                                                                                                                          
Avrupa ortalamasının iki yaş altında olduğundan, bu ülkede üç-dört yıl ana dilinde eğitim alan çocuk 
on yaşına varmadan ülke dışına çıksa da, ikinci dil eğitimi kendisi için sorun olmayacaktır. 
932 Tablonun hazırlanmasında şu kaynaktan faydalanılmıştır: Robert Philipson, Mart Rannut, Tove 
Skutnabb-Kangas, “Introduction”, Linguistic Human Rights: Overcoming Linguistic 
Discrimination, Ed. Tove Skutnabb-Kangas, Robert Philipson, Berlin, Mouton de Gruyter, 1994, s. 
10. 
933 John Edwards, a.g.e., s. 60. 
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çocuğa göre daha kolay olacaktır. Ne var ki, çoğunluk dilinin öğretilmesinde sorunlar 

var ise bu, yabancı dil öğrenmeye de yansımaktadır934. 

Çoğunluk grubuna mensup kişiye göre, azınlık grubuna mensup kişinin kat 

edeceği yol daha uzundur. Karşılığında, çoğunluk grubuna mensup kişi ancak iki dilli 

olabilirken, azınlık grubuna mensup kişi üç dilli olmaktadır. Çoğunluk grubuna 

mensup kişinin üç dilli olabilmesi için ya ek bir yabancı dil daha öğrenmesi ya da 

ülkesindeki azınlık dilini (ya da dillerinden birini) öğrenmesi gerekir. 

Ana dili öğretiminin ve ana dilinde eğitim-öğretimin hangi yoğunlukta 

yapılacağı konusuna gelince; öncelikle belirtmek gerek ki, ana dilini evde ve sosyal 

çevresinde konuşabilen, günlük hayatında kullanabilen çocuk ile bu imkanlara sahip 

olmayan çocuğun alacağı eğitim-öğretim farklı yoğunlukta olacaktır935. Eğer 

çocuğun, şu ya da bu nedenden ötürü ana dilini okul dışında kullanma imkanı yoksa 

ana dilinin öğretimi ve ana dilinde eğitim-öğretim süresi daha uzun olmalı; süreç, 

konuşma programları, okul dışı aktivitelerle vs. desteklenmelidir. 

Öğretilecek ana dilinin zorluk derecesi de ders saatinin yoğunluğunda 

belirleyici olmalıdır. Örneğin, Hollanda’da ana dili öğretimine tabi tutulan çocuklar 

üzerinde yapılan araştırmalarda, Türk çocuklarının, Faslı çocuklara göre ana dillerini 

daha kolay öğrendikleri ortaya çıkmıştır. Çünkü Türkçe, Arapçaya göre gerek 

gramatik ve fonolojik, gerekse semantik açıdan öğrenilmesi daha kolay bir dildir936. 

İkinci dilin hangi yoğunlukta öğretilmesi gerektiği konusunda da birinci dile 

yakınlığı göz önüne alınmalıdır. Örneğin, birinci dil ile aynı dil ailesinden gelen 

ikinci dil, pek tabii ki aynı aileden gelmeyen ikinci dile göre daha kolay 

öğrenilebilecektir. 

Her halükarda ana dili ilk okul aşamasında temel eğitim-öğretim dili olmalıdır. 

Yoksa, haftada iki-üç saatlik ana dili öğretimi, ana dili öğretimi veriliyor 

gözükmenin ötesinde bir anlam taşımamaktadır; uygulamada başarısız olmuştur937. 

                                                 
934 Christina Bratt Paulston, Swedish Research and Debate About Bilingualism…, s. 51. 
935 [Dutch] Ministry of Education and Science, “Draft Policy Document on Minority Language 
Teaching”, Jaspaert, Kroon, a.g.e., s. 159. 
936 Kees de Bot, Geert Driessen, Paul Jungbluth, “An Evaluation of Migrant Language Teaching in 
The Netherlands”, Jaspaert/Kroon, a.g.e., s. 34. 
937 Skutnabb-Kangas, “Multilingualism and the Education of Minority Children”, Garcia/Baker, a.g.e., 
s. 51; Kerr, a.g.e., s. 177, 184. 
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Örneğin, Fransa’da Bask dilinin okullarda sınırlı kullanımına izin verilmesi ile dilin 

yok olmaya yüz tutması arasında doğrudan bir ilişki tespit edilmiştir938. Çünkü 

Fransızca Yasası, eğitim-öğretimde zorunlu olarak Fransızcanın kullanılacağını, 

azınlık dilinin ancak o dilin öğretilmesi için kullanılabileceğini düzenlemektedir. 

Fransız Anayasa Konseyi de Korsika Yerel Yönetimi’nin kurucu yasası üzerine 

yaptığı incelemede, Korsika dilinin ancak seçimlik ders olmak şartıyla Korsika’daki 

okullarda öğretilebileceğini ifade etmiştir. Uygulamada Korsikaca ilk okullarda 

haftada üç saat okutulmuştur939. Azınlık dilinde eğitim-öğretim ise hiçbir şekilde 

mümkün değildir. 

Lise aşamasında ise uzmanların tavsiyesi müfredatın ağırlıklı bölümünün ana 

dilinde öğretilmesi, ulusal dilin de hem yoğun bir şekilde öğretilmesi hem de ulusal 

dilde verilecek derslerin sayısının arttırılmasıdır940. Eğer lise aşaması zorunlu eğitim-

öğretim içinde yer almıyorsa ya da zorunlu eğitim-öğretim içinde yer alıyor fakat 

azınlık grubundan yeterli sayıda öğrenci bulunamıyorsa, azınlık grubuna mensup 

çocuk çoğunlukla aynı okula devam ederken ek özel derslerle ana dilinde eğitim-

öğretimi desteklenmelidir. 

İnsan Hakları Komitesi, ana dilinde eğitiminin lise öncesinde son bulduğu 

devletlerde, bu aşamada ulusal dilde eğitime geçmenin olumsuz etkilerinden azınlık 

çocuklarının korunması gereğine işaret etmiştir941. 

BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’ne göre ise, lisedeki 

eğitim-öğretimin çocuğu üniversite eğitimine hazırlar nitelikte olması gerekir942. Bu 

nedenle, eğer alt başlıkta incelenen azınlık dilinde üniversite eğitimi sağlanmış ise 

                                                 
938 Carmen Garmendia Lasa, “The Use of Regional or Minority Languages in Social and Economic 
Life”, Avrupa Konseyi Çevre ve Yerel Yönetimler Direktörlüğü tarafından düzenlenen “International 
Conference on the European Charter for Regional or Minority Languages” başlıklı konferansta 
sunulan bildiri, Strasbourg, 26-27.03.1998, s. 45. 
939 Anayasa Konseyi Karar No : 91-290, Karar tarihi : 09.05.1991, bkz. : (Çevrimiçi) 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1991/91290dc.htm, 21.09.2006. Oysa adadaki Korsika 
kökenlilerin %96’sı Korsikacayı anlamakta, %86’sı ise düzenli olarak Korsikaca konuşmaktadırlar. 
Bkz.: Daftary, a.g.e., s. 10-11. 1991 tarihli Özerklik Yasası Korsika Meclisi’ne Korsikacanın 
okullarda öğretilmesine dair plan hazırlama görevi vermişti.  
940 “Lahey Tavsiyeleri”, par. 13. 
941 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/59/40), C. 1, General Assembly Official 
Records, 59. Oturum, New York, United Nations, 2004, s. 29, par. 65 (20). 
942 ESKHK, “General Comment No 13”, par. 12. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 75.  
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lisedeki eğitim-öğretimin azınlık çocuğunu üniversitede almayı hedeflediği eğitime 

hazırlar nitelikte, bir diğer ifade ile, zorunlu olarak, azınlık dilinde olması gerekir. 

 

4. Ana Dilinde Üniversite Eğitimi 

Üniversite eğitiminin parasız olmasına dair herhangi bir uluslararası hukuk 

kuralına sahip değiliz. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 13. 

maddesinin (e) bendi, “her düzeydeki okul sisteminin geliştirilmesi etkin bir şekilde 

sağlanmaya çalışılır” şeklinde genel bir ifade içermektedir. Eğitim sistemini 

geliştirmek, bunun için stratejiler üretmek devletlerin yükümlülüğü ise de943, bu 

üniversite eğitimini parasız sunma yükümlülüğünü kapsamamaktadır. Bağlayıcı 

kuralın yokluğu nedeniyle, her ülke kendi sosyal, kültürel ve siyasal yapısına göre 

konuyu düzenleme yoluna gitmiştir. Bu yüzden, eğer üniversite eğitimi tamamen 

paralı ise, devletler üzerine azınlık dilinde eğitim yükümlülüğü yüklemek mümkün 

değildir. Ancak burada devletin negatif (karışmama) yükümlülüğü sürmektedir. Bir 

diğer ifade ile, masraflarını kendileri karşılamak suretiyle dileyen azınlık grubu 

dilediği alanda üniversite açıp, eğitim verebilir. Devlet eğer ülkedeki üniversitelere 

maddi yardım, teşvik vs. sağlıyorsa, eşit imkanlardan bu azınlık üniversiteleri de 

ayrımcılığa tabi tutulmadan faydalanacaktır944. Yine eğitimin kalitesine dair 

denetimlerde genel üniversite eğitiminin denetiminde kullanılan ölçütler azınlık 

dilinde eğitim veren üniversitelerin denetiminde de kullanılacaktır. 

Üniversite eğitiminin devlet tarafından parasız ya da sembolik harçlar 

karşılığında verildiği devletlere gelince; kilit soru şudur: azınlıklara üniversite 

eğitiminin kendi dillerinde verilmesi azınlık kimliğinin korunması açısından zorunlu 

mudur? Azınlık kimliğinin korunmasının lise eğitimi ile bitmeyeceğine şüphe 

yoktur945. Ne var ki, üniversite çağındaki genç, sahip olduğu farklı kimliği toplumsal 

faaliyetlere katılım ile de koruyabilir. Günümüzde üniversite eğitiminin tek dilde 

beyinler yetiştirmesi arzu edilen bir sonuç değildir946. Azınlık dilinde genel bir 

                                                 
943 Bkz.: a.e., s. 76-77, par. 25.  
944 Bkz.: a.e., s. 82, par. 54. 
945 Guillaume Siemienski, “Vienna Seminar on Minority Education Issues, 22-23 November 1996”, 
IJMGR 4, Kluwer Law International, Dordrecht, 1997, s. 180. 
946 A.e., s. 183. 
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üniversite eğitimi yasağı koymaktansa fakülte bazında düşünmek kanımca daha 

yerinde olacaktır.  

Konu üç ayrı eğitim kategorisine ayrılarak ele alınabilir. Birinci kategoride 

eğitim fakülteleri yer alır. Azınlık dilinin yaşatılması ve geliştirilmesi için o dilde 

uzman kişilerin yetiştirilmesi gerekir. Yine azınlık dilinde eğitim verilebilmesi için 

öğretmen yetiştirilmesi gerekir. Bu nedenle, üniversitelerin edebiyat fakültelerinde 

ülkedeki azınlık dillerine özgülenmiş dil ve edebiyat bölümlerinin olması 

kaçınılmazdır. Bu bölümlerde eğitim dili şüphesiz ilgili azınlık dili olacaktır.  

İkinci kategoride sosyal bilimlerin diğer dalları yer alır. Örneğin, azınlık 

dilinde hukuk, siyaset bilimi ve sosyoloji eğitimi gibi. Kanımca, bu ve benzeri dallar 

azınlık kimliğinin korunması ile yakından ilişki içinde olabilir947. Bu dallardan 

mezun olanlar iş yaşantısında toplumla içli dışlı olacakları için, eğer azınlık grubu 

kayda değer sayıda ise, azınlık dilinde bu eğitimi almış olmaları topluma hizmet 

açısından daha faydalı olacaktır. Örneğin, azınlıkların yoğun yaşadığı bölgenin yerel 

yöneticisinin kamu yönetimini azınlık dilinde okumuş olması gibi. Doktor, hemşire 

gibi meslekler için de aynı şey söz konusudur.  

Üçüncü kategoride fen ve mühendislik dallları yer alır. Buradaki soru da 

azınlık dilinde ileri kimya, fizik, matematik (öğretmenlik değil) ve teknoloji 

eğitiminin gerekli olup olmadığıdır. Kanımca, burada konuya toplumsal fayda 

açısından bakmak gerekir. Toplumda anılan alanlarda azınlık dilinde eğitim görmüş 

kişiye ihtiyaç duyulmakta mıdır? Böyle bir ihtiyaç varsa, bunun karşılanması gerekir; 

dolayısıyla da bu alanlarda üniversite eğitimi gerekli hale gelmiş olur. Eğer toplumda 

ihtiyaç yoksa, hiçbir ülke kaynaklarını boşa tüketmek istemez. Çünkü, fen ve 

mühendislik eğitiminin azınlık kültürünün korunup geliştirilmesi ile ilgisini kurmak 

güçtür. Devletlerin üzerine aşırı masraflı olan mühendislik dallarında, ulusal dil 

yanında bir de azınlık dilinde eğitim verme yükümlülüğü yüklemek için, kanımca, 

ülke kaynaklarının bunu kaldırabilecek güçte olduğunun kesin ispatı gerekir. Bunun 

yanında, eğer azınlık grubu kurmak istediği üniversitede kimya mühendisliği 

eğitimini azınlık dilinde vermek istiyorsa, devletin karışmama yükümlülüğü vardır. 

Eğer devlet tarafından üniversitelere ya da özel olarak fakülte veya bölümlere maddi 
                                                 
947 A.e., s. 180. 
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yardım sağlanıyorsa devletin yapması gereken, azınlık dilinde eğitim veren fakülte 

veya bölüme de öğrenci sayısı ile paralel olarak kamu yardımı sağlamak olabilir948. 

Eğer toplumsal fayda olmamasına rağmen azınlık grubuna mensup kişi anılan 

dallarda azınlık dilinde üniversite eğitiminde ısrar ederse şöyle bir yol da izlenebilir: 

eğer gencin yurtdışında kendi dilinde eğitim veren bir üniversitede eğitim alması, 

ülke içindeki herhangi bir üniversitede eğitim almasından daha masraflı olmayacak 

ya da aradaki masraf kendisi ya da herhangi bir kişi tarafından karşılanacaksa 

yurtdışında ana dilinde üniversite eğitimi alması için kendisine devlet tarafından 

karşılıksız burs sağlanmalıdır. Bunu sağlamanın en iyi yolu da ülkeler ararası azınlık 

eğitimine dair anlaşmaların yapılmasıdır. Azınlık grubuna bu alandaki eğitim hakkı 

bu iki taraflı anlaşmalar yoluyla sağlanabilir. 

Azınlık dilinde teknoloji eğitimi konusunda bir diğer sorunu da her dilin bu 

tarz bir eğitimi verecek düzeyde teknik terime sahip olmaması oluşturmaktadır. Hatta 

denilebilir ki, günümüzde İngilizcenin etkisini hissetmeden teknoloji eğitimi 

hayaldir. Eğer söz konusu olan dil yerli bir topluluk tarafından kullanılan bir dil ise 

pek doğal ki, modern terimler bu dilde eğitim gören kişiye oldukça uzak kaçacaktır. 

Çözüm nedir? Çözüm bu dili eğitim dili olmaktan çıkarmak değildir. Eğer bir dil 

modernleştirilecekse eğitim dili olarak kalmalı ve eğitim kurumunun çatısı altında, 

belki ek bir dilsel uzmanlık kurumunun yardımıyla, modern hayata 

uyarlanmalıdır949. Bugün, yaygın konuşulan birçok dildeki teknik ve bilimsel 

terimler, Yunanca ve Latince kökenlidir; zamanla diğer dillere uyarlanmıştır950. 

Dildeki terimsel fakirlik, her halükarda, o dilin ana dili olarak öğretilmesine engel 

değildir. 

 

5. Müfredat ve Okul Yönetimi 

                                                 
948 A.e. 
949 M.V. Nadkarni, “Cultural Pluralism as a National Resource: Strategies for Language Education”, 
Kennedy, a.g.e., s. 154, 156. 
950 Cobo, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/476/Add.6), s. 7-8, par. 31. 
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Çocuk Hakları Komitesi’ne göre, çocuğun eğitim hakkı, eğitime ulaşma 

hakkından ibaret değildir. Yukarıda anılan, 29. maddenin birinci fıkrasındaki ilkeler 

üzerine oluşturulmuş içerik (müfredat) sorunudur da951. 

Çoğu devlette ders kitapları istenen vatandaş tipinin yaratılmasına yöneliktir. 

Böylelikle, mevcut statükonun da devamı garantilenmiş olmaktadır952. Ancak, nasıl 

bir vatandaş tipinin hedeflendiğine bakılması gerekir. Örneğin, hiçbir kültürün, dilin, 

dinin diğerine üstün olmadığı fikriyle bezenmiş, hoşgörüye açık, paylaşımcı, 

farkılıkları zenginlik sayan mı; yoksa, her durumda tek tipliliği savunup farklılıklara 

hoşgörü dahi göstermeyen, farklılıkları yok etmeye çalışan, kendi etnik kimliğinin, 

kültürünün, dilinin ve inançlarının üstünlüğüne inanan bir vatandaş tipi mi? Farklı 

ülkelerdeki ders kitaplarına bakıldığında devlet ideolojisine övgüler dizip 

taçlandıran, devleti adeta tapınılası bir kurum olarak sunandan, sivil toplumu ön 

plana çıkaran, devlet mantığına eleştirel yaklaşan insanlar yetiştirmeyi hedefleyen 

ders kitaplarına kadar birbirinden farklı birçok eğitim malzemesine rastlamak 

mümkündür. Hangi yaklaşımın sergilendiği ülkenin demokrasi kültürü ile doğrudan 

orantılıdır. 

Ne var ki, hoşgörü olmazsa etnik, dinsel, dilsel gruplara karşı ayrımcılık 

tehlikesi vardır. Çocuk Hakları Komitesi’ne göre, her türlü ayrımcılık uygulaması 

çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, akli ve fiziksel becerisinin gelişimine 

aykırıdır953. Oysa, çocukların, tarihsel olarak insanları grup olarak birbirinden ayıran 

zorlukları aşmada, eşsiz bir rol oynama kapasitesi vardır954. Bu kapasiteyi 

kullanmanın yegane yolu da hoşgörüye dayalı eğitimdir. 

ÇHK’ne göre, yukarıda anılan ÇHS’nin 29. maddesindeki hedeflerin yerine 

getirilebilmesi için, müfredat, çocuğun o günkü ve de gelecek ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik olmalıdır. Bu nedenle Komite, temel eğitimin okuma yazma 

ile sayı bilgisinden ibaret olmadığını, çatışmaları barışçıl bir şekilde çözme, iyi 

                                                 
951 ÇHK, “General Comment No: 1”, par. 3, a.e., s. 294. 
952 Bud B. Khleif, “The Place of Arabic in Identity Maintenance of Moroccans in The Netherlands: An 
Exploratory Study of Some School Textbooks”, Jaspaert/Kroon, a.g.e., s. 109-110. 
953 ÇHK, “General Comment No. 1”, par. 10. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 296. 
954 A.e., s. 295, par. 4.. 
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sosyal ilişkiler geliştirme, eleştirel düşünce yeteneğinin gelişmesine yönelik eğitimi 

de içerdiğini belirtmiştir955. 

İnsan Hakları Komitesi ise azınlık dilinde eğitimin amacını sorgulamaktadır. 

Komite’nin özellikle üzerinde durduğu konu, bu eğitim amacının azınlığın dilsel 

kimliğini güçlendirmek mi yoksa asimilasyonu sağlamak mı olduğudur956. 

AGİT Lahey Tavsiyeleri de, devletlerin azınlık okullarındaki müfredatın 

sürekli geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için ilgili eğitim kurumları ile ilişki içinde 

çalışacak kurumlar kurmasının gereğine işaret etmektedir957. ESKHK de, eğitimin, 

ESKHS’nin 13. maddesinde yer alan amaçları gerçekleştirmeye yönelik olup 

olmadığını denetleyecek saydam ve etkin bir yapının kurulmasını devletlerin hukuki 

yükümlülüğü olarak nitelemekte; bu tarz yapının olmamasını ESKHS’nin ihlali 

olarak görmektedir958. Burada devlete biçilen görev, kontrol altında tutma amaçlı 

denetleme değil, demokratik eğitim hedefi doğrultusunda müfredatın amacı 

karşılaması için sürekli gelişime tabi tutulmasını sağlamaktır. 

Eğer azınlıkların, çoğunluk ile birlikte barış içinde yaşaması ise hedef, azınlık 

okullarında işlenen müfredat, sorgulayıcı ve bağımsız düşünme yeteneğinin, çoğulcu 

demokratik ilkelerin ve hoşgörü anlayışının geliştirilmesi hedefinin yanısıra, 

azınlıkların topluma entegrasyonunun sağlanması amacına yönelik de 

hazırlanmalıdır959. 

Üç konu özel vurgu gerektirmektedir. Bunlardan birincisi, müfredatın 

oluşumuna velilerin katılımı konusudur. Bunun gerekçesi şudur: ülkedeki eğitim 

politikası çoğunluk düşünülerek oluşturulduğu için azınlık grubuna mensup kişiler 

ancak eğitim politikasına ve müfredatın oluşumuna katkıda bulundukları oranda 

nesnel bir eğitim hizmeti alabileceklerdir. Genel eğitim sistemi azınlıklar da 

düşünülerek hazırlansa bile, azınlıkların ihtiyaçlarını en iyi bilecek olan yine 

                                                 
955 A.e., s. 295, par. 9. 
956 “Summary Record of the 1767th meeting: Romania”, (CCPR/C/SR.1767), 05.08.1999, par. 66. 
957 “Lahey Tavsiyeleri”, par. 21. 
958 ESKHK, “General Comment No: 13”, par. 49, 59. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 81, 83. 
959 Siemienski, “Vienna Seminar on Minority Education Issues”, s. 179. 
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kendileridir, bu nedenle de katılım kaçınılmazdır. Katılımın hukuki temeli MSHS’nin 

25. maddesinde düzenlenmiştir960. 

Katılım gereği bunu okul sisteminin demokratikleşmesi olarak da 

adlandırabiliriz. Katılım ne kadar fazla sağlanırsa azınlıkların ihtiyaçları o kadar daha 

fazla tatmin edilebilecek, eğitim politikası da daha uzun erimli olacaktır961. 

Demokratikleşmenin burada gerçek anlamda hayata geçmesi için okul yönetiminin 

mümkün olduğu kadar merkezi otoriteden uzak, özerk yapıda olması ve siyasetin etki 

alanında olmaması; azınlık grubu ile iletişim kanallarının sürekli açık olması; 

bireysel olarak velilere ve grup olarak da azınlık grubuna söz/katılım hakkının 

sağlanması gerekir962. Bu söz hakkı sağlanmadığında, çoğunluk grubundan 

eğiticilerin azınlık çocuklarının eğitimine bakışı, onlara çoğunluk kültürünü daha 

fazla aşılamak ve çoğunluk dilindeki eksikliklerini tamamlamaya çalışmaktan öteye 

gidememektedir963. Oysa azınlık çocuklarının eğitiminde, çoğunluk dilinin ve 

kültürünün öğretilmesi ikinci sırada gelmektedir. 

İkinci konu, azınlık okullarında okutulan milli tarih kitaplarının içeriğidir. Öyle 

ki, çoğunluk için kahramanlık destanı olabilecek birçok tarihsel olay, azınlıklar için 

istenen anlamı ifade etmeyebilir. Peki hiç mi milli tarih okutulmayacaktır? Bir yazar 

bunu şöyle yanıtlamaktadır: “milli tarih okutulabilir ama milliyetçi tarih 

okutulamaz”964. Bu nedenle, tarihsel olaylar anlatılırken ön yargılı, kalıplaşmış ve 

düşmanlığı körükleyen ifadelerden kaçınılmalı, devlet ideolojisi empoze edilmeye 

çalışılmamalıdır965. 

Üçüncü konuyu azınlık kültürü ile çoğunluk kültürü arasında derin farklar 

olduğu durumda hangi kültürün ne derecede işleneceği konusu oluşturmaktadır. Bu 

sorun “eski azınlıklar” denen, uzun süredir aynı ülkede çoğunluk ile birlikte 

yaşamakta olan azınlıklardan daha çok, “yeni azınlıklar” denen, yaşamakta olduğu 

ülkeye sonradan göçmüş azınlık gruplarına ve çoğunluğun o bölgeye sonradan 

                                                 
960 MSHS’nin 25. maddesi aşağıda “Katılım Hakları” başlığı altında incelenmiştir. 
961 Siemienski, “Vienna Seminar on Minority Education Issues”, s. 177. 
962 Siemienski, a.e., s. 176-178; “Lahey Tavsiyeleri”, par. 19, 20. 
963 Corson, a.g.e., s. 81. 
964 Maitland Stobart, “The Importance of Minority Education Rights in the New Europe”, IJMGR 4, 
Kluwer  Law International, Dordrecht, 1996, 161. 
965 Siemienski, “Vienna Seminar on Minority Education Issues”, s. 179. 
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yerleşmesi ile azınlığa dönüşen yerli halka mensup çocuklara verilecek eğitimde ön 

plana çıkmaktadır. Eğer azınlık grubuna mensup çocuk, geleneksel kültüre sahip bir 

toplumdan geliyor ve sanayileşmiş bir toplumda yaşıyorsa kendisine hangi toplumun 

kültürü ve değer yargılarının ne ölçüde öğretilmesi gerekir? Örneğin, Hollanda’da 

yaşayan Faslı çocuklara eğitimin nasıl verilmesi gerektiği üzerine yapılan 

araştırmalarda, Fas’ta okutulan ders kitaplarında, sanayileşmemiş toplumlarda yer 

alan akraba bağları, ebeveynlere ve aile büyüklerine gösterilmesi gereken saygı, 

kadınların ve çocukların toplumsal kontrolü ve yerel gelenek konularına vurgunun 

çok olduğu göze çarpmıştır. Oysa, sanayileşmiş bir toplumda bu tarz ilişkilerin yerini 

ani gelişen kişisel ilişkiler, bireyselcilik, “biz” yerine “ben” vurgusu  şeklindeki 

piyasa ekonomisi ürünü ilişkiler almaktadır. Sanayileşmemiş bir toplumdan gelen bir 

kişi için bu tarz ilişkiler insanların birbirlerine yabancılaştığının göstergesidir966. 

Kanımca burada çözüm, çocuğun kültürünün korunması ve içinde yaşadığı topluma 

entegrasyonunun sağlanması dengesinde, hangisine ne kadar ağırlık verileceği 

konusunda veli ile okul yönetiminin karşılıklı görüşmesinde yatmaktadır.  

Yerli çocuklara verilecek eğitimde ise en önemli noktayı, yerli kültürü ile 

modern kültür arasındaki uçurumun nasıl doldurulacağı konusu oluşturmaktadır. 

Devletler, ulusal bütünlük gerekçesi ile yerli çocuklara verilen eğitime müdahale 

etme yanlısı iken, yerli halk ise sadece kültürünün öğretilmesini isteyebilir. 

Cobo’nun önerisi, yerli çocuklara kültürünün dışında da eğitim verilmesi, ama bu 

eğitimin çocuğu kendi kültürüne yabancılaştırmamasıdır967. Yerli çocuğun kültürü, 

sonuçta, 27. madde kapsamında korunması gereken bir kültürdür968. 

Eğer azınlıkların eğitim aldığı okullar sadece azınlık çocuklarının başvurusuna 

açıksa veya herkese açık olmasına rağmen öğrenci kitlesi ağırlıklı olarak azınlık 

çocuklarından oluşuyorsa, entegrasyonun sağlanması için azınlık okulları ile 

çoğunluk okulları arasında öğrenci değişimi ve ortak eğitim programları gündeme 

getirilmelidir969. Okul çağındaki çocuğu tamamen azınlık okulunun sınırları içinde 

tutan eğitim sistemi, çocukların kendilerini toplumun ayrı ve farklı unsuru olarak 

                                                 
966 Khleif, a.g.e., s. 110-111. 
967 Cobo, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.2), s. 69, par. 234-235. 
968 Bkz.: yuk. “Azınlık Kimliğine ve Kültürüne Sahip Olma Hakkı” başlığı. 
969 Siemienski, “Vienna Seminar on Minority Education Issues”, s. 179. 
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görmelerine neden olacaktır970. Eğer azınlık çocukları farklı bir müfredatı izliyor 

olmakla birlikte çoğunluk ile aynı okulda eğitim görüyorlarsa her iki grubun 

kaynaşmasını sağlayıcı programlar geliştirilmelidir. 

Kabul etmek gerek ki, azınlıkların eğitimi, çoğunluk dilini konuşan çocukların 

eğitimine göre daha zor, ek çaba isteyen bir konudur. Buna bir de, ülkede azınlık 

olmadan kaynaklanan sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar eklendiğinde, okul 

çağındaki çocuğa verilecek eğitimin hassas bir denge üzerine oturduğu görülür. Bir 

yandan yukarıda anılan sebeplerden ötürü iyi bir ana dili eğitimi ve ana kültürü 

eğitimi, diğer yandan da çoğunluk dilinin ve çoğunluk kültürünün eğitimi verilecek, 

ek olarak bunların tümü azınlık-çoğunluk kardeşliği ve hoşgörü üzerine kurulu bir 

müfredatın oluşumu ile olabilecektir. Bu nedenle, azınlıkların eğitiminin ne salt 

eğitimcilere, ne de salt dilbilimcilere bırakılacak kadar hassas bir konu olduğu 

söylenebilir971. Her iki bilim dalından da yararlanılmalıdır. Bu yapılmadan sırf siyasi 

ve ideolojik önyargılarla oluşturulan eğitim politikası başarısızlığa mahkumdur.  

İlk bakışta mükemmel olarak görünen bir çok şey uygulamada olumsuz 

sonuçlar verebilmektedir. Örneğin, Skutnabb-Kangas, hem azınlık çocuklarına hem 

de çoğunluk çocuklarına ana dilinde eğitim-öğretim yapan bir çok okuldaki yapısal 

sorunlara işaret etmektedir. Entegrasyon açısından her iki grubun aynı çatı altında 

eğitim-öğretimini sürdürmesi kuşkusuz olumlu bir şeydir. İşte ilk bakışta olumlu 

dediğim şey budur. Şimdi küçük bir ayrıntının nelere yol açabileceğine bakalım. 

Eğer, okulun çalışma dili sadece çoğunluk dili ise, bu her iki gruba da ciddi bir mesaj 

niteliği taşıyabilmektedir. Çoğunluk grubuna kendi dillerinin üstün olduğu, azınlık 

çocuklarının dilinin ise yönetim tarafından aynı seviyede ciddiye alınmadığı; azınlık 

grubuna da kendi dillerinin çoğunluğunkiyle aynı değerde görülmediği mesajı972. 

Buna, okulda yapılan faaliyetlerin çoğunluk dilinde olması ya da çoğunluk dilinde 

yapılan faaliyetlerin öğrenciler için daha ilgi çekici olması gibi, azınlık çocuklarında 

ana dillerini tatmin edici şekilde kullanamamadan kaynaklanan eziklik duygusu 

uyandıracak yığınla faaliyeti ekleyebiliriz. Oysa çocukların bir dili iyi öğrenmesi, 
                                                 
970 Charles Glenn, Ivonne LaLyre, “Integrated Bilingual Education in the USA”, Jaspaert/Kroon, 
a.g.e., s. 41. 
971 Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not, s. 58. 
972 Skutnabb-Kangas, a.e., s. 314; Ayrıca bkz.: Cobo, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/476/Add.6), s. 37, par. 
207. 
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etraflarında o dilin konuşulma sıklığı ile doğrudan orantılıdır973. “Ne yapalım 

çoğunluk velileri böyle istedi” tarzındaki vurdumduymaz yaklaşımlar, sadece 

çatışma potansiyeline yardımcı olacaktır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28. 

maddesinin ikinci fıkrası, okul disiplininin çocuğun onuru ve haklarıyla bağdaşır bir 

yapıda olması gerektiğini düzenlemektedir. Bu nedenle, farklı gruplar arası anlayışın, 

hoşgörünün, barışın, eşitliğin, kardeşliğin yerleştirilmesi, karşılıklı güvenin 

artırılması ve her durumda çatışmanın engellenmesi, müfredatın da ötesinde, eğitim 

kurumunun ana felsefesi olmalı ve bunun gerçekleştirilmesi için alınması gerekli 

önlemler sürekli gözden geçirilmelidir974. 

Bu gözden geçirme nasıl yapılacaktır? Çocuk Hakları Komitesi’ne göre, 

Sözleşme’ye taraf devletlerin, mevcut politikaların ve uygulamaların Sözleşme’nin 

29. maddesinin birinci fıkrasında yazılı ilkelere aykırılığı iddialarını gözden 

geçirecek bir yapı kurması gerekir. Komite’ye göre, bu gözden geçirmenin yapılması 

için mutlaka yeni hukuki, idari, eğitsel kurumların kurulmasına gerek yoktur. Bu 

görev mevcut idari kurullar veya ulusal insan hakları kurumları tarafından da yerine 

getirilebilir975. Komite, taraf devletlerden, bu konuda alınan önlemlerin rapor 

edilmesini istemektedir. 

 

6. Öğretmen Sorunu 

Öğretmen eğitimi sorunundan başlarsak; ülkede konuşulan ulusal dil dışında 

herhangi bir azınlık dilinde eğitim-öğretim yapılıyorsa, hiç şüphe yok ki, ilgili azınlık 

dilinin öğretilmesi ve o dilde eğitim-öğretim yapılabilmesi için öğretmen ihtiyacı 

vardır. Azınlık dilinde eğitim-öğretim ister devlet okullarında, ister özel okullarda 

yapılıyor olsun, azınlık dilinde eğitim-öğretim ülkenin genel eğitim politikası içinde 

yer aldığından, yeterli sayıda öğretmen yetişmesini sağlamak bu genel politika içinde 

devletin görevi olacaktır. Burada ilk akla gelen, üniversitelerin edebiyat 

                                                 
973 Christina Bratt Paulston, Swedish Research and Debate About Bilingualism..., s. 48. 
974 Çocuk Hakları Komitesi’ne göre, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 29. maddesinin birinci fıkrasının 
(b) ve (d) bentlerinde sıralanan ilkeler sadece müfredatın değil, okul çevresinin (yönetiminin) de temel 
alması gerekli ilkelerdir. Bkz.: ÇHK, “General Comment No. 1”, par. 19. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), 
s. 298-299. 
975 A.e., s. 300, par. 25. 
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fakültelerinde azınlık dilinde dil ve edebiyat bölümü açmak ve buradan mezun 

olanları, ayrıca pedagojik eğitimden geçtikten sonra, öğretmen olarak gerekli azınlık 

okullarına atamaktır. 

Azınlık öğretmenlerinin ana dillerinin ya ilgili azınlık dili olması ya da azınlık 

dilini çok iyi derecede biliyor olmaları gerekir. Azınlık öğretmeni, azınlık dilinin ve 

kültürünün ülkenin eğitim sistemine yansımış halidir. Bu haliyle, azınlık çocuğu için 

kimliğinin içinde yaşadığı toplum tarafından kabulünü kanıtlayan önemli bir 

simgedir. Bu simgenin varlığı, okul çağındaki çocuğun kişiliğine ve kültürüne 

“güven duygusu” aşılayacaktır976. 

Azınlık öğretmenlerinin çift dilli olması, yani hem azınlık dilini hem de ülkede 

konuşulan çoğunluk dilini bilmesi bir zorunluluktur. Sadece çoğunluk diline hakim 

olan öğretmenlerin azınlık çocuklarına çoğunluk dilinin öğretiminde başarılı 

olamadıkları tespit edilmiştir. Oysa çift dilli ve iyi eğitimli öğretmenler ile başarılı 

sonuçlar alınmaktadır. Çok iyi eğitilmiş olsa da tek dilli öğretmen ile çift dilli 

çocuklar yetiştirmek mümkün olamamaktadır. Hatta, yapılan araştırmalarda, 

çoğunluk dilinin öğretilmesinde en başarılı eğitimin, çocuğun ana dilini kullanarak 

ikinci dilin öğretilmesi ile elde edildiği; bu yüzden, iyi eğitilmiş tek dilli öğretmen 

yerine eğitimi iyi olmayan ama çift dilli olan öğretmenin daha faydalı olacağı 

sonucuna varılmıştır977. 

Yine doktrinde, asimile olmuş bir azınlık öğretmeni yerine velilerle dayanışma 

gösteren ve azınlık kültürüne saygısı olan çoğunluk grubundan öğretmenlerin açık 

fikirli ve karşı kültüre ilgi duyan ve hoşgörülü çocuklar yetiştirebildiği tespit 

edilmiştir978. ESKHK de azınlık çocuklarının eğitimi bağlamında çok kültürlü eğitim 

konusunda uzmanlaşmış öğretmen tavsiyesinde bulunmaktadır979. 

                                                 
976 Wingstedt, a.g.e., s. 142. 
977 Bkz.: Cummins, a.g.e., s. 106; Skutnabb-Kangas, “Multilingualism and the Education of Minority 
Children”, Garcia, Baker, a.g.e., s. 49-51. 
978 Tove Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not, s. 176; Plichtová, a.g.e., s. 163. 
979 Yunanistan’ın ilk ülke raporu üzerine ESKHK’nin yorumu için bkz.: Report of the Committee on 
Economic Social and Cultural Rights, No: (E/C.12/1/Add.97), 32. Oturum, 07.06.2004, par. 50. 
Yunanistan’ın anılan ülke raporu ve ilgili paragraflar için bkz.: (E/1990/5/Add.56), 23.10.2002, par. 
576. 
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Tıpkı öğrenci değişimi gibi, azınlık ile çoğunluk okulları arasında öğretmen 

değişiminin de ülkenin gelecek nesillerini yetiştirenlerin ülkede mevcut farklılıkları 

tanımaları ve derslerine daha rahat konu yapabilmeleri için önemli olduğu aşikardır. 

Bir diğer görüş, azınlık çocuklarının eğitim aldığı okul personelinin de çift dilli 

olmasını önermektedir980. Bu, öncelikle çocuğun her iki dili de daha iyi öğrenmesine 

katkı sağlayacak; bundan da öte, çocuğa her iki dili de yaşayabileceği sosyal bir 

çevre yaratacak ve çocuğun kendini toplumda ayrık hissetmemesine yardımcı 

olacaktır. 

Azınlık okullarında çalışan öğretmenler, çift dilli olmalarının yanısıra, eğer 

farklı ise, her iki dilin ait olduğu kültüre de hakim olmaları gerekir. Özellikle de ilk 

okul aşamasındaki çocukların bu keşfetme döneminde her iki kültürü dengeli bir 

şekilde öğrenmesi, sonraki yaşantısındaki toplumsal ilişkileri açısından önemlidir981. 

Bu eğitimi verecek olan da azınlığa mensup çocuğun devam ettiği okuldaki 

öğretmenidir. Bu yaşta ancak her iki kültürün de öğretilmesi ile çocuğa ileride 

kendini daha fazla ait hissedebileceği kültür için bir seçenek sunulabilir982. 

ESKHK, “eğitim hakkı” üzerine yaptığı Genel Yorum’unda, öğretmenlerin 

çalışma koşulları ile öğrencilere eğitim hakkının sağlanması arasında doğrudan bir 

bağ kurmuştur983. Bu nedenle, azınlık öğretmenlerinin özlük hakları ve çalışma 

koşulları da azınlık çocuklarının eğitim-öğretimini etkileyen bir diğer unsur 

olmaktadır984. Elbette, azınlık öğretmenleri de çoğunluk öğretmenleri gibi, varsa, 

öğretmenliğin gerektirdiği fedakarlıklara katlanacaklardır. Hatta, alanlarının özel 

konumu nedeniyle ek gayret göstermeleri de gerekli olabilir; yeter ki, buna 

donanımlı olsunlar. Azınlık çocuklarının iyi eğitimli olması ülkenin ve toplumun bir 

sorunudur; o nedenle, eğitim sistemindeki eksikliklerin giderilmesi için azınlık 

öğretmeninden ek cefa beklenmesi adil bir çözüm değildir. Azınlık öğretmeni olmak 

onlar için sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı bir konum yaratmamalı, özlük 

                                                 
980 [Dutch] Ministry of Education and Science, “Draft Policy Document on Minority Language 
Teaching”, Jaspaert, Kroon, a.g.e., s. 152. 
981 Maaike Hajer, Theun Meestringa, “Curriculum Development in Migrant Languages and Cultures at 
Primary School Level”, Jaspaert, Kroon, a.g.e., s. 75. 
982 Hajer, Meestringa, a.e., s. 85. 
983 ESKHK, General Comment No: 13, par. 27. bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 77. 
984 Tove Skutnabb-Kangas, Bilingualism or Not, s. 132. 
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hakları ve çalışma koşulları noktalarında çoğunluk öğretmenleri ile en azından eşit 

statüde olmalı ve hatta azınlık öğretmenlerini teşvik edici önlemler alınmalıdır. 

 

V. Dinsel Azınlıkların Hakları 

MSHS’nin 27. maddesine göre, “... dinsel... azınlıklara mensup kişiler, kendi 

gruplarının diğer mensuplarıyla birlikte toplu olarak... dinlerinin gereklerini yerine 

getirmek ve uygulamak... hakkından yoksun bırakılmayacaklardır”985. 

BM Azınlık Hakları Bildirisi ise birinci maddesinde, “Devletler, kendi ülkeleri 

üzerindeki azınlıkların varlığını ve ... dinsel ... kimliklerini korur ve bu kimlikleri 

geliştirmeleri için gerekli şartların oluşmasını teşvik eder” dedikten sonra ikinci 

maddenin birinci fıkrasında 27. maddeyi tekrarlamaktadır. 

Bu başlık altında, anılan iki belgedeki düzenlemenin genel insan hakları 

belgelerinde yer alan din ve vicdan özgürlüğü (ör; MSHS m. 18, AİHS m. 9) 

hükümlerine ek olarak ne anlam ifade ettiği sorusuna cevap arayacağız. Soruya 

“dinsel azınlık grubu ve gruba özgü faaliyetler” ve “dinsel azınlıklara devlet 

yardımı” başlıkları altında cevap bulmaya çalışalım. 

 

A. Dinsel Azınlık Grubu ve Gruba Özgü Faaliyetler 

Genel insan hakları sözleşmelerinde yer alan dinsel özgürlük düzenlemelerinin 

tek tek her bir bireyin din ve vicdan özgürlüğünü korumayı hedeflediğini biliyoruz. 

MSHS’nin 18. maddesi şöyle demektedir: 

 

“1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahip olacaktır. Bu hak, herkesin kendi 

seçeceği bir din ya da inanca sahip olma yahut bunları benimsemesi özgürlüğünü ve bu dinini ya da 

inancını, gerek bireysel gerekse başkalarıyla birlikte toplu şekilde ve aleni yahut özel olarak ibadet, 

gereklerini yerine getirme, uygulama ve öğretme yoluyla ortaya koyma özgürlüğünü de içerecektir. 

2. Hiç kimse, kendi seçeceği bir dine ya da inanca sahip olma yahut bunları benimseme 

özgürlüğüne halel getirecek baskıya maruz bırakılmayacaktır. 

                                                 
985 Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 88 
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3. Bir kimsenin kendi dinini ya da inancını ortaya koyma özgürlüğü ancak, yasayla öngörülmüş 

bulunan ve kamu emniyetini, düzenini, sağlığını ya da ahlakını yahut başkalarının temel haklarını ve 

özgürlüklerini korumak için gerekli türdeki sınırlamalara tabi tutulabilir.  

4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anne-babaların ve uygulanabilir olan hallerde de kanuni 

vasilerin, çocuklarına kendi kendi inançlarına uygun din ve ahlaki eğitimini sağlama özgürlüğüne 

saygı göstermeyi taahüt ederler”986. 

 

Dinsel azınlıkların ise üç farklı kategoride ortaya çıkabileceğini görmekteyiz. 

Bunlardan birinci kategoride, grup, çoğunluğunkinden farklı dinsel inancının 

tanınmasını ve korunmasını talep etmektedir. İkinci kategorideki grup için dinsel 

kimlik, etnik ve dilsel diğer kimliklerin sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Üçüncü 

kategorideki grup ise, çoğunluğun mensup olduğu dini inanca ya da genel olarak 

diğer dini inanç mensuplarına tanınan her türlü hakkı ayrımcılığa tabi olmadan talep 

etmektedir987. 

Bu kategorilerin herbirinde yer alan grupların, bireysel dini özgürlüklerin 

korunmasından ziyade, grup olarak dinsel kimliklerinin tanınmasını ve korunmasını 

talep ettiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, yukarıda incelenen, azınlık 

hakları bireysel haklar mı, yoksa grup hakları mı tartışmasında, “bireysel haklardır” 

sonucuna vardığımızda, dinsel azınlıklara genel insan hakları sözleşmelerinde yer 

alan din ve vicdan özgürlüğü hükümlerine ek bir koruma sağlamış olmuyoruz. 

Kesin olan bir şey var ki, din adamı yetiştirme, dini kurumlar kurma, 

mezarlıklar inşa etme vb. bireylerin tek başına gerçekleştirebilecekleri türden şeyler 

değildir988. Bu nedenle, bu faaliyetlerde bulunma hakkını gruba üye kimseye değil, 

ancak bir bütün olarak dinsel azınlık grubuna tanımak bir anlam ifade edecektir. 

Kişinin dini inancının gereklerini yerine getirmesi için, dini inancının devlet 

tarafından tanınan dinlerden olması gerekmez. Benzer şekilde, dini azınlık sayılmak 

için de devlet tarafından tanınma şartı yoktur. Grubun tanınmaması veya 

kurumlarının resmi kaydının yapılmaması elbette dinsel azınlık haklarına sahip 

                                                 
986 Metin için bkz.: a.e., s. 80-81. 
987 Geoff Gilbert, “Religious Minorities and Their Rights: A Problem of Approach”, IJMGR 5, 
Kluwer Law International, Dordrecht, 1997, 99-100. 
988 Dinstein, “Freedom of Religion and the Protection of Religious Minorities”, s. 168. 
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olmadığı anlamına gelmeyecektir. Dinsel azınlığın ulusal hukukta dolaylı da olsa 

tanınmasının önemi ise şuradadır: bu kurumların faaliyetlerini yürütebilmek, örneğin 

ibadet  yeri inşa etmek, okul açıp işletmek için tüzel kişiliğe sahip olmaları gerekir. 

Ancak böylelikle mülkiyet edinebilecek, işletme işletebilecek, vergi ödeyebilecek ve 

üyelerinden aidat alabilecektir vs989. Tanınma bu nedenden ötürü bir zorunluluktur 

da. İnsan Hakları Komitesi, dini gruba ait kurumun resmi kaydının yapılmaması 

nedeniyle grubun eğitim kurumu açma vb. faaliyetlerinin engellenmesini 18. 

maddeye aykırılık olarak görmektedir990. 

Devletin çoğunluk dinine hizmet vermek için herkesten vergi alması ayrımcılık 

oluşturabilecekken, dini azınlık grubunun kendi üyelerinden zorunlu aidat alması 

ayrımcılık kapsamına girmez991. Tüm bu faaliyetler dinsel inancın korunmasına 

yönelik olduğundan, gruba ait örgüt, tamamen örgütlenme hakkı kapsamında koruma 

görse de, kanımca, dinsel öğeye dayalı olarak kurulduğundan, aynı zamanda, dinsel 

kimliğiyle tanındığı sonucuna varabiliriz. Uygulamada devletlerin dini kurumların bu 

tarz faaliyetlerine serbesti tanıdıklarını görmekteyiz992. 

Dinsel azınlık grubu bir bütün olarak tanındığında, kendi dini inancından ya da 

kültüründen kaynaklanan yaşam biçimine de saygı gösterilmesi gerekecektir. 

Örneğin, dini kurallara göre evlenmenin kabul edildiği ülkelerde azınlıklar, dini 

evlenme merasimini o dinin gerektirdiği dili kullanarak veya dini veya kültürel 

geleneğin gerektirdiği törenini takip ederek yapabilirler993. Evliliğe dair resmi 

kayıtların resmi dilde tutulması farklı bir konu olup, dini törenin de resmi dilde 

yapılmasını gerekli kılmaz. 

Yine dinsel azınlık grubu, kendini ait hissettiği dini inancı yorumlamakta 

serbest olacaktır. İbadet dilini belirleyecek olan da grubun kendisidir994. Aynı dini 

inançla ilgili resmi bir yorumun ve uygulamanın da bulunması buna engel değildir. 
                                                 
989 Gilbert, “Religious Minorities…”, s. 111. 
990 Bkz.: Malakhovsky/Beyaz Rusya, İletişim No: 1207/2003, 26.07.2005, par. 7.6. 
991 Arcot Krishnaswami, Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices, 
(E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1), New York, UN Publication, 1960, s. 51. 
992 Capotorti, Study on…, s. , par. 420. 
993 Kontra, “Some Reflections on the Nature of Language and its Regulation”a.g.e., s. 287; 
Explanatory Report to the Oslo Recommendations…, par. 5; Cobo, a.g.e., 
(E/CN/Sub.2/1983/21/Add.3), s. 44, par. 140. 
994 The Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights…, par. 4; Explanatory Report to 
the Oslo Recommendations…, par. 4. 
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Resmi yorum, azınlık dini grubunun faaliyetlerinde izlenmesi gereken yorum olarak 

dayatılamaz. Bunu İnsan Hakları Komitesi’nin Kolombiya’ya karşı yapılan bir 

başvurudaki yorumundan da çıkartabiliriz. Bu başvuruda, din dersi öğretmeni olan 

başvurucu, görev aldığı okulda din derslerine getirdiği liberal yorumun, 

kiliseninkiyle çelişmesi nedeni ile din dersinden alınıp başka derslerde 

görevlendirilmiş olmasından şikayet etmiştir. Komite ise, ülkedeki kilise ile devlet 

arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaparak okullarda din eğitimine kilisenin 

müdahalesini MSHS’ye aykırı bulmamıştır995. Çoğunluk dini grubuna tanınan bu 

dini serbestçe yorumlama ve inanç sahiplerine bunu aktarma serbestisi, azınlık dini 

grubuna da tanınmalıdır. Çünkü Komite’ye göre, azınlığın dini inancına dair kamu 

okullarında eğitim verilecekse bu eğitimin içeriği ve şekli azınlık grubunun 

temsilcilerine danışılarak belirlenecektir996.  

İnsan Hakları Komitesi, 18. madde üzerine verdiği Genel Yorum’unda 18. 

maddenin dördüncü fıkrasındaki anne-babanın dini inançlarına, vicdani ve ahlaki 

kanaatlerine göre çocuklarına eğitim sağlama özgürlüğünün, kamu okullarında genel 

dinler tarihi ve genel ahlak derslerinin okutulmasına engel olmadığını belirtmiştir; 

yeter ki, bu dersler tarafsız ve nesnel şekilde okutulsun997. Komite’nin bu görüşü, 

Hartikainen kararındaki görüşünün tekrarıdır. Hartikainen’in başvurusunda Komite, 

Finlandiya’da okullarda verilen din derslerini Sözleşme’nin 18. maddesinin dördüncü 

fıkrası açısından denetlemiş ve derslerin zorunlu olmaması ve velilerin 

istediklerinde, genel nitelikli dinler tarihi adı altında verilen dahil, çocuklarının bu 

derslere devamını istemeyebilecekleri düzenlemesi karşısında Sözleşme’ye herhangi 

bir aykırılık görmemiştir998. Komite, bu yorumun doğal sonucu olarak, kamu 

okullarında zorunlu ders olarak belli bir dinin veya inancın eğitiminin verilmesini 

dördüncü fıkraya aykırı bulduğunu belirtmiştir999. Belli bir dini inanç üzerine 

                                                 
995 Delgado Paez/Kolombiya, İletişim No: 195/1985, 12.07.1990, par. 5.7-5.8. 
996 Bkz.: Yunanistan’ın ilk ülke raporu üzerine Komite’nin yorumu, Report of the Human Rights 
Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, a.g.e., s. 63, par. 14.   
997 İHK, “General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of thought, conscience or religion)”, 48. 
Oturum (1993), par. 6. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 156. 
998 Hartikainen/Finlandiya, İletişim No: 40/1978, 09.04.1981, par. 10.4. 
999 İHK, “General Comment No. 22”, par. 9-10 Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 156. 
Strasbourg organları ise “dini telkin” ölçütünü kullanmaktadırlar. Eğer okullarda verilen dini eğitim 
bir dinin, inancın ya da felsefi düşüncenin sistematik telkinini güdüyorsa bu durumda anne-babanın 
kendi dini ve felsefi inançlarına saygı görme hakkının ihaline hükmedilmektedir. Bu durum, AİHS 
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yoğunlaşan din derslerinden muaf tutulmaya yönelik düzenlemeleri ise Komite 

yeterli bulmamakta, uygulamada herhangi bir zorluğa tabi olmadan 

uygulanabilmesini aramaktadır1000. Bu kapsamda, Komite, Yunanistan ile ilgili 

yorumunda, ülkede mevcut zorunlu din derslerinden muaf tutulmak için Ortodoks 

inancından farklı olan dini inancını ilan etme zorunluluğuna karşı önlem alınmasını 

ve din dersine katılmak istemeyenin bu isteğini beyan etmesinin yeterli sayılması 

gerektiğini ifade etmiştir1001. 

Komite önüne gelen başvurularda, okullarda alınan eğitimin anne-babanın dini 

inançlarına ve ahlaki anlayışlarına uygun olmadığının iddia edildiği başvurularda 

başvurucular, MSHS’nin 18. maddenin dördüncü fıkrasına ek olarak, özel ve aile 

yaşamının korunmasına da (17. madde) aykırı olduğunu ileri sürmektedirler. Komite 

ise bu tür başvuruları sadece 18. madde kapsamında değerlendirmekte, ayrıca 17. 

maddenin uygulanmasına yer olmadığına hükmetmektedir1002. 

Yukarıda ayrıntılı olarak incelenen Mahuika kararında Maoriler, balıkçılığa; 

LGK kararında da başvurucular avcılığa, balıkçılığa ve hayvancılığa dayalı 

kültürlerinin dini bir boyutu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yine, Länsman 

başvurularında Saamiler, taş çıkartılacak dağın kendileri için kutsal bir bölge 

olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, ya dinle olan bu bağın yeteri kadar ispat 

edilememesinden ya da 27. maddedeki kültür boyutunun dilsel ve dini boyutu 

gölgede bırakmasından1003, dinsel azınlığın hakları konusu henüz Komite içtihatları 

ile yeterince geliştirilmemiştir. Bunda, 27. maddeye dair Komite önünde henüz 

dinsel azınlık olarak tanınma iddiasının ileri sürülmemiş olması kadar, Komite’nin 

27. maddede yer alan kültür boyutuna ayrı bir önem vermesinin de katkısı olmuştur. 

Kültürel boyutu olmayan dini grup bulmak kolay olmadığından, şu ana kadar 27. 

madde altında koruma gören hep kültürel boyut olmuştur. 

                                                                                                                                          
bağlamında anne-babanın anılan hakkı ile çocuğun eğitim hakkını karşı karşıya getirdiği ve 
Strasbourg organlarının çocuğun eğitim hakkına öncelik tanıdığı şeklinde yorumlanmaktadır. Yine, 
Strasbourg organları, anne-babanın dini ve felsefi inançlarına saygı yükümlülüğünün bu inançları 
kamu okullarında öğretilmesini veya bu inançların öğretilmesi için devletten maddi destek alma 
hakkını içermemektedir. Bkz.: Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 429-433. 
1000 Bkz.: Leirvåg v.d./Norveç, İletişim No: 1155/2003, 03.11.2004, par. 14.4, 14.7. 
1001 Yunanistan’ın ilk ülke raporu üzerine Komite’nin yorumu için bkz.: Report of the Human 
Rights Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, a.g.e., s. 63, par. 14. 
1002 Leirvåg v.d./Norveç, a.g.k., par. 14.8. 
1003 Hanski/Scheinin, Leading Cases of the Human Rights Committee, s. 377. 
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Komite, 22 Nolu Genel Yorum’unda, 18 ve 27. maddelerin 26. madde ile 

bağlantısına da dikkat çekmiştir. Komite’ye göre, devletin belli bir dini görüşü devlet 

dini olarak tanıması veya bu dini resmi ideolojisi olarak ilan etmesi ve ülkedeki 

çoğunluğun bu dini inanca sahip olması, Sözleşme’nin diğer maddelerinin, özellikle 

de 18 ve 27. maddelerinin tanıdığı haklardan faydalanmada eksiklik yaratmamalı; 

diğer dinlere inanan, inanç sahibi olmayan veya dini devlet ideolojisini 

benimsemeyen kişilere karşı ayrımcılığa sebep olmamalıdır1004. 

Uygulamada tatil günlerinin çoğunluk dini inancına, devlet dinine sahip 

ülkelerde de bu dini inanca göre düzenlendiğini görmekteyiz. Bu durumda, azınlık 

dini inancına mensup kişilere de kendi dini inançları doğrultusunda tatil hakkı 

sağlanmalıdır. Eğer devlet dini söz konusu değilse o zaman düzenlemelerin dolaylı 

yoldan çoğunluk dinini koruyup korumadığına bakmak gerekecektir. Bu durumda 

devletler, düzenlemelerin başkaca haklı bir gerekçeye dayandığını ispat yükümlülüğü 

altındadırlar. Yine kimi ülkelerde görülen dini kurallara dayalı kürtaj ve boşanma 

yasağı, dini yemin zorunluluğu veya kilise vergisi kendini bu uygulamalarla bağlı 

hissetmeyen dinsel azınlığı bağlayıcı kurallar değildir. Çoğunluğun bu kurallarla 

kendini bağlı hissettiği bir toplumda, dinsel azınlıklar nüfusun geri kalanından farklı 

olan inançlarına göre yaşama ve hukuki koruma görme hakkına sahiptirler. 

Dini ibadete gelince; kanımca, ibadet serbestisi konusunda 27. madde ile 18. 

madde arasında sağlanan hak açısından bir fark yoktur. 18. maddenin birinci 

fıkrasında tanınan toplu ibadet özgürlüğü ile 27. maddedeki grubun diğer üyeleriyle 

birlikte toplu olarak dini gerekleri yerine getirme hakkı, hukuken aynı şeyi 

korumaktadır. Bu nedenle, 18. maddede de bir grup boyutunun varlığından 

sözedilebilir1005. Ne var ki, 18. maddenin birinci fıkrasındaki özgürlük, aynı 

maddenin üçüncü fıkrasındaki sınırlama ölçütleriyle sınırlanabilir. Bu ölçütler 

şunlardır: kamu güveninin, kamu düzeninin, genel sağlığın, genel ahlakın veya 

başkalarının temel hak ve özgürlüklerinin korunması. Oysa benzer sınırlamalara 27. 

maddede rastlamamaktayız. Bu fark, 18. maddeye göre yerine getirilen toplu ibadet 

                                                 
1004 İHK, “General Comment No. 22”, par. 9-10 a.e., s. 157. 
1005 Gilbert, “Religious Minorities…”, s. 99. 
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özgürlüğünün, örneğin kamu düzeni gerekçesi ile, sınırlandığı bir ortamda, 27. 

madde kapsamında koruma gören dini azınlık grubunun toplu ibadet etme hakkına 

dokunulamayacağı anlamına gelir mi? Cevap “evet” ise, bu yorum, azınlık grubuna 

tanınmış ek bir ayrıcalık olmaz mı? Azınlık haklarına yönelik 27. maddede bir 

düzenleme olmaması karşısında, azınlık hakları sınırsız mı olmuştur, yoksa 

sınırlamaya daha açık hale mi gelmiştir? Yine, 18. madde, MSHS’nin dördüncü 

maddesinde aykırı önlem alınamaz haklar arasında sayılmışken, aynı düzenlemenin 

27. madde için getirilmediğini görmekteyiz. Peki bu durumda, bu sefer de, 27. 

maddeye göre koruma altında olan dinsel azınlık grubu, 18. madde kapsamında 

koruma gören kişiye göre daha dezavantajlı bir durumda mıdır? Bu iki konu aşağıda 

“Azınlık Haklarının Sınırı ve Aykırı Önlem Alma” başlığı altında ayrıca 

incelenmiştir. 

 

B. Dinsel Azınlıklara Devlet Yardımı 

Azınlığa ait dini kurumlardan sadece birine veya birkaçına maddi yardım 

yapıldığı veya kurum tamamen devlet bünyesine alındığında, bu durumun diğer dini 

azınlık grubuna karşı ayrımcılık olup olmadığı konusu, İnsan Hakları Komitesi 

önünde birçok başvuruya konu olmuştur. 

Kanada’nın Ontario eyaletinde yaşayan, okul çağında iki çocuk babası Yahudi 

Arieh Hollis Waldman, dini eğitim veren Ontario Katolik Okulu’na sağlanan devlet 

yardımının, kendi çocuklarını okuttuğu Yahudi okuluna sağlanmadığı için kendisinin 

eğitim ücreti ödemek zorunda olmasından şikayet etmişti. Waldman bu durumun, 

diğerlerinin yanında, MSHS’nin düşünce, vicdani kanaat ve din özgürlüğünü 

düzenleyen 18. maddesine ve bu maddenin anne-babanın çocuklarına dini 

inançlarına, vicdani ve ahlaki kanaatlerine göre eğitim sağlama özgürlüğünü 

düzenleyen dördüncü fıkrasına, azınlık haklarını düzenleyen 27. maddesine ve 

ayrımcılık yasağını düzenleyen 26. maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüştür1006.  

Kanada’nın Ontario eyaletinde kamuya ait okulların tümünde ücretsiz olan 

eğitim laik kurallara bağlı olup, herhangi bir şekilde, herhangi bir dinin kurallarını 
                                                 
1006 Waldman/Kanada, İletişim No: 694/1996, (CCPR/C/67/D/694/1996), 03.11.1999, par. 1.2. 

 315



eğitime temel alan bir okul yoktur. Kamuya ait okullara ek olarak, Katolik okulu da 

devlet yardımı almaktadır. Laik temelli eğitime istisna bir eğitim verip de devletten 

yardım alan tek okul da budur. Bu okula tanınan ayrıcalığın gerekçesi ise Katolik 

azınlığı korumaktır. 1867 tarihli Kanada Anayasası, dini okullarla sınırlı olmak 

üzere, eyaletlere eğitim alanında yasa çıkarma yetkisi vermiştir. Ontario eyaleti de, 

bölgenin Protestan çoğunluk tarafından kontrolünü dengelemek amacıyla, Katolik 

azınlığa ait okula devlet yardımı düzenlemesine gitmiştir. Katolik okul bu düzenleme 

ile, artık özel okul statüsünden çıkmış, kamuya ait okul statüsüne kavuşmuştur1007. 

Kanada hükümeti, Katolik okuluna yapılan kamusal yardımı, Ontario 

eyaletinin azınlığın korunması için aldığı pozitif önlem olarak sunmuştur1008. 

Hükümet ek olarak, 27 veya 18. maddeye dayalı ayrımcılık iddiasına karşı; a) 

Katolik azınlık okuluna yapılan kamusal yardımın haklı gerekçeye (azınlığın 

korunması) dayandığını, b) Katolik okulunun da zaten kamu okulu olduğunu, c) 

başvuru konusu olan düzenlemede özel Katolik okulu ile özel Yahudi okuluna 

yönelik farklı bir muamele olmadığını, d) sadece kamu okullarıyla özel okullar 

arasında bir fark gözetildiğini belirtmiştir1009. 

Başvuruda ileri sürülen ayrımcılık iddiası, iki azınlık grubunun 

karşılaştırılmasına yönelik olduğundan, Komite de Katolik azınlık grubunu Yahudi 

azınlık grubu ile karşılaştırmıştır. Komite bu karşılaştırmada, Katolik azınlık 

grubunun, çocuklarına kendi dini inançlarına göre eğitim aldırmak isteyen Yahudi 

azınlığa göre daha dezavantajlı durumda olmadığını tespit etmiştir1010. 

Hükümetin kamu ve özel okullara yönelik farklı muamelesi konusundaki 

savunmasına gelince; Komite, daha önce İsveç’e karşı yapılan bir başvuruda, ücretsiz 

devlet okullarına gitmeyi reddederek özel okula devam eden ve özel okula ödediği 

eğitim ücretinin kendisine devlet tarafından ödenmemesini ayrımcılık olarak 

niteleyen Blom’u haklı bulmamıştı1011. Komite, daha sonraki bir kararında da, 

devletlerin özel okullara maddi yardım yapma ya da kamu okullarına devletçe 

                                                 
1007 A.k., par. 2.1-2.4. 
1008 A.k., par. 4.6.1. 
1009 A.k., par. 10.3. 
1010 A.k., par. 10.4. 
1011 Blom/İsveç, İletişim No: 191/1985, 04.04.1988, par. 10.3. 
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sağlanan ücretsiz ders kitabı, yemek, otobüs ulaşımı gibi maddi imkanlardan özel 

okulları da yararlandırma yükümlülüğü altında olmadıklarını belirtmiştir. Bu 

durumda, kamu okulları ücretsiz iken, çocuğunu özel okula göndermek kişinin 

bireysel tercihi idi; devlet hiç kimseyi bu tercihi yapmak zorunda bırakmamıştı1012. 

Ancak Komite, Waldman’ın başvurusunu basitçe kamu okulunun ücretsiz 

olması, özel okulun ücretli olması şeklinde görmemiştir. Waldman’ın başvurusunu 

dinsel azınlıktan gelen bir başvuru olarak değerlendirmiş ve Ontario’daki mevcut 

düzenlemelerin Katolik azınlığa devlet okullarında ücretsiz eğitim sağlarken, Yahudi 

azınlığa mensup kişilerin, aynı nitelikteki eğitimi ancak özel okullarda ücret 

karşılığında alabildiklerini vurgulamıştır1013. Bir başka ifade ile, mevcut olayda özel 

okul, zorunlu olarak velinin önündeki tek alternatif olmuştur. 

Komite, taraf devletlerin Sözleşme kapsamında dini azınlığa ait okullara maddi 

yardım yapma yükümlülüğü altında olmadıklarını, ancak eğer devletler yardım 

yapma yolunu seçerseler bunu ayrımcılığa tabi olmadan her dini gruba yapmaları 

gerektiğini belirtmiştir1014. Komite’ye göre, sadece çoğunluk dinine yönelik kamu 

hizmeti sunma, çoğunluk dinine ekonomik ayrıcalıklar tanıma veya azınlık dininin 

uygulanmasına yönelik özel sınırlamalar koyma dine ve inanca dayalı ayrımcılık 

yasağına aykırıdır1015. 

Komite sonuç olarak, Waldman’ın başvurusunda, ayrımcılık yasağını 

düzenleyen 26. maddenin ihlaline hükmetmiş, ayrıca 18/4 ve 27. maddelerin ihlal 

edildiğini belirlemenin gerekli olmadığına karar vermiştir1016. Bununla birlikte, eğer 

ilgili devlette kamu ya da özel okullara maddi yardım yapılmasına yerel yönetimler 

karar veriyorsa, yerel yönetimlerin özel okullara yardım kararlarının birbirinden 

farklılık gösterebileceğini eklemek gerekir. İki farklı yerel yönetim arasındaki farklı 

uygulama, ilke olarak ayrımcılık oluşturmaz1017. Bu durumda örneğin, (X) 

ülkesindeki (A) belediyesi ya da eyaletinde özel okullara kamu yardımı 

                                                 
1012 Lindgren vd./İsveç, İletişim No: 298ve 299/1988, (CCPR/C/40/D/298-299/1988), 09.11.1990, par. 
10.3. 
1013 Waldman/Kanada, a.g.k., par. 10.5. 
1014 A.k., par. 10.6. 
1015 İHK, “General Comment No. 22”, par. 9-10 a.g.e., s. 157. 
1016 Waldman/Kanada, a.g.k., par. 10.6-10.7. 
1017 Lindgren vd./İsveç, a.g.k., par. 10.4. 
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yapılabilirken, aynı ülkedeki (B) belediyesi ya da eyaletindeki özel okullara kamu 

yardımı yapılmıyor olabilir. Ancak, devletler, uluslararası insan hakları denetim 

mekanizmaları önünde, basitçe konunun yerel yönetimlere bırakıldığını ileri 

süremezler; bu farklılığı haklı gerekçeye dayandırmak zorundadırlar. 

Waldman vak’asında, 18. maddenin dördüncü fıkrası ihlal edilmemiştir; çünkü, 

başvurucu çocuklarına, dini inançları doğrultusunda eğitimi özel okuldan da olsa 

sağlayabilmektedir. 27. madde de ihlal edilmemiştir; çünkü, dini eğitimin özel 

okuldan sağlanması, dini inancının gereklerini yerine getirmenin reddi anlamına 

gelmez. 

Komite üyesi Martin Scheinin, karara ekli kısmi katılım yazısında, her ne kadar 

uygulamada kilise ile devlet yönetimi arasına çizgi koymayan devletler 

Sözleşmedeki hakların sağlanmasında sorunlar yaşıyor olsa da, MSHS’nin din-devlet 

ayrımı öngörmediğini belirtmiştir. Scheinin’e göre, 18. madde ile 26. madde arasında 

sıkı bir ilişki vardır ve 18. maddenin dördüncü fıkrasına uyum gösteren dini 

düzenlemeler, genel olarak, 26. maddeye de aykırılık teşkil etmez. Scheinin 

Ontario’daki düzenlemenin Katolik azınlığı korumaya yönelik tarihsel bir niteliğe 

sahip olduğunu, bu nedenle de tek başına 26. madde altında değil, 18 ve 27. 

maddelere göre de kararlaştırılması gerektiğini belirtmiştir. Scheinin’e göre, 27. 

madde taraf devletlere pozitif yükümlülükler yüklemektedir. Ontario da bu 

yükümlülüğü yerine getirmiştir. Bu eğitime devam edilip edilmemesine ülkedeki 

eğitim politikasına göre karar verilecektir. Scheinin’in üzerinde durduğu nokta, dini 

azınlığa kamu yardımı yapılmasının tek başına ayrımcılık oluşturmadığıdır. Sorun, 

benzer oranda yardımdan diğer azınlık grubunun yararlandırılmamasında 

yatmaktadır1018. Scheinin’in söylemek istediği, özetle, Komite kararının doğru 

yorumunun Katolik azınlığa verilen eğitime son verilmesi değil, bu eğitimin diğer 

azınlıkları da kapsayacak şekilde genişletilmesi olacağıdır. 

Komite, İsrail’in sunduğu ilk ülke raporunu görüşürken de, İsrail’de dini 

kurumlara verilen devlet yardımlarının dağıtımında Yahudi kurumlarının 

gözetildiğini, Müslümanlara, Hristiyanlara, Dürzilere ve diğer dini gruplara eşit 

yardım yapılmadığını belirtmiştir. Komite’nin önerisi, dini kurumlara devlet yardımı 
                                                 
1018 Bkz.: Martin Scheinin’in karara yazdığı kısmi katılım oyu yazısı par. 1-5. 
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konusuna şeffaflık kazandırılmasıdır. Bu amaçla ilgili yönetmelikler ve dağıtımda 

esas alınan ölçütler yayınlanmalı ve dini grupların tümüne eşit olarak 

uygulanmalıdır1019. Lüksemburg’un sunduğu ülke raporu üzerine de Komite,  en 

azından bir AB üyesince ve de dünya çapında tanınmış din olma, tarzında ölçütler 

kullanılarak sadece Hristiyan ve Yahudi topluluklara devlet yardımı yapılmasının, 

MSHS’nin ayrımcılık yasağını (m. 26), dinsel özgürlükleri (m. 18) ve azınlık 

haklarını (m. 27) düzenleyen hükümlerine aykırılık doğuracağına işaret etmiştir1020.  

Komite’nin kararlarından varılacak sonuçlar şunlardır:  

Bir; herhangi bir dini gruba ait okul, dernek, vakıf, kütüphane, müze, hastane, 

ibadet yeri vb. kurumlara devlet maddi yardım sağlıyorsa aynı yardım ülkedeki diğer 

dini azınlık gruplarına da sağlanmalıdır. Bu yardım, doğrudan ödeme yapılması 

şeklinde olabileceği gibi, vergi indirimine tabi tutma veya çeşitli kamu 

imkanlarından yararlandırma şeklinde de olabilir.  Bununla birlikte, devlet 

yardımının gerekçesi, normalde devlet tarafından sağlanması gereken kamu 

hizmetlerinin, dini azınlık grubuna ait kurum tarafından sağlanması ise durum 

farklıdır. Bu tek başına ayrımcılık oluşturmaz. Ancak, diğer dini azınlık kurumlarına 

da nesnel ölçütlere dayanarak benzer hizmetlerde bulunma ve karşılığında devlet 

yardımı alma hakkı verilmiş olması gerekir1021. 

                                                 
1019 İsrail’in ilk ülke raporu üzerine Komite’nin yorumu, bkz.: Report of the Human Rights 
Committee, No: 40 (A/53/40), C. 1, General Assembly Official Records, 53. Oturum, New York, 
United Nations, 1998, s. 48, par. 324. 
1020 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/58/40), C. 1, a.g.e., s. 46, par. 80 (7) 
1021 Krishnaswami, a.g.e., s. 52. 

Devlet eğer, devlet dini dışındaki diğer dinlere ve cemaatlere verdiği yardımda haklı bir sebebe 
dayanmayan bir fark gözetiyorsa işte o zaman AİHK, ayrımcılık ortaya çıkabileceğini söylemektedir. 
Bkz.: Öktem, a.e., s. 433. 
Yine, Strasbourg organlarına göre, anne-babanın dini ve felsefi inançlarına saygı yükümlülüğü bu 
inançların kamu okullarında öğretilmesini içermediği gibi, bu inançların öğretilmesi için devletten 
madi destek alma hakkını da içermemektedir. Bkz.: Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 429-433. 

Strasbourg içtihatları ise farklı bir çizgi izlemektedir. MSHS kapsamında çoğunluk grubunun dini 
inancı da olsa herhangi bir dini gruba yönelik devlet yardımının diğer gruplara yapılmaması haklı bir 
sebebe dayanması gerekirken Strasbourg organları nüfusun büyük çoğunluğunun mensubu bulunduğu 
dine tanınan imtiyazlı statüye, diğer dini grupların dini özgürlüklerine zarar gelmedikçe imkan 
sağlamaktadır. Hatta dinler, tarihi konumlarına göre de Strasbourg’dan farklı koruma 
görebilmektedirler. Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 417, 443, 452-453. AİHM, Yunan Ortodoks 
Kilisesi’nin iç hukukta sahip olduğu hakim din konumunu (Yunanistan Anayasası m. 3) ayrımcılık 
iddiası altında inceleme gereği dahi görmemiştir. Bkz.: Kokkinakis/Yunanistan, Başvuru No: 
14307/88, 25.05.1993, par. 56-57. 1993 tarihli bu karar, AİHM’nin bir başvuruyu doğrudan din 
özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiği ilk davadır. 

 319



 

İki; belli bir dini inanca yönelik herhangi bir hizmet devlet tarafından 

yürütülüyorsa ya bu hizmetin bedeli kadar yardım diğer inanç mensuplarına da 

yapılmalı ya da diğer inanç mensuplarının ihtiyaç duyduğu hizmet de devlet 

tarafından sağlanmalıdır. Aksi MSHS’nin ayrımcılık yasağını düzenleyen 26. 

maddesine ve şartları varsa 27 ve 18. maddelerine aykırılık oluşturacaktır. 

Bununla birlikte, Waldman’ın başvurusunda Komite, sorunu iki farklı azınlık 

grubuna farklı muamele olup olmadığı noktasında işi basite indirgeyerek çözmüştür. 

Azınlık grubunun kültürünün, dilinin ve dini inancının korunması için pozitif 

önlemler şüphesiz alınmalıdır. Ontario da bunu yapmıştır. Ne var ki, Scheinin’in 

belirttiği eğitim politikası, kanımca, herkese yönelik olmalı, tek bir azınlığın 

ihtiyacını karşılıyor olmamalıdır. Bununla birlikte, olayda, Katolik azınlığın hala 

pozitif önleme gerek duyup duymadığı ya da Yahudi azınlığın aynı pozitif önleme 

gerek duyup duymadığı kesin olarak tespit edilmemiştir. Böyle bir araştırma 

sonucunda, örneğin, Yahudi azınlığın pozitif önleme ihtiyaç duyarken, Katolik 

azınlığın artık duymadığı sonucuna da varılabilir. Bu durumda gruplardan birine 

karşı ayrımcılık iddiası, haklı gerekçe (pozitif önleme ihtiyacı olan grubun 

korunması) nedeniyle temelsiz kalabilir. 

Üç; görülmektedir ki, İnsan Hakları Komitesi, azınlık dini gruplarından gelen 

başvuruları MSHS’nin dini özgürlükleri düzenleyen 18. maddesi kapsamında 

değerlendirse de, MSHS’de, 27. maddede aynı zamanda dinsel azınlıkların haklarına 

gönderme yapılmış olması, Komite’nin, 18. ve 26. maddeleri daha geniş 

yorumlamasına olanak tanımaktadır. 

 

VI. Katılım Hakları 

MSHS’nin 27. maddesi katılım hakkından bahsetmese de, İnsan Hakları 

Komitesi azınlıkların yönetime katılma hakkını Sözleşme’nin 27 ve 25. maddeleri 

kapsamında ele almıştır. İnsan Hakları Komitesi’nin kararlarıyla artık 25. maddenin 

bir de azınlık boyutu vardır. 25. madde, üç ayrı fıkrasında üç ayrı hak 

düzenlemektedir. Bunlar; kamu yönetimine katılma hakkı, seçme ve seçilme hakkı 
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ve kamu hizmetlerine girme hakkıdır. Bunlardan sonuncusu konumuz dışındadır. Bu 

kapsamda 25. maddeye göre; 

 

“Her vatandaş Madde 2‘de belirtilen ayrımlar gözetilmeksizin ve makul olmayan kayıtlamalara 

tabi tutulmaksızın: 

a. Doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığı ile, kamusal işlerin yürütümüne 

katılmak; 

b. Seçmenlerin istençlerinin serbestçe ifade edilmesini güvence altına alarak, genel ve eşit oya 

dayanan ve gizli oy kullanılmak suretiyle periyodik olarak yapılan hakiki seçimlerde oy kullanmak ve 

seçilmek ... hakkına ve fırsatına sahip olacaktır”1022. 

 

BM Azınlık Hakları Bildirisi’nin ikinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 

MSHS’nin 25. maddesini tamamlar niteliktedir. Buna göre; 

 

“2. Azınlıklara mensup kişiler kültürel, dinsel, sosyal, ekonomik ve kamusal yaşama etkin bir 

biçimde katılma hakkına sahiptir.  

3. Azınlıklara mensup kişiler, mensubu oldukları azınlığa ya da yaşamakta bulundukları 

bölgeye ilişkin olarak ulusal düzeydeki ve uygun olan yerlerde de bölgesel düzeydeki kararların 

alınmasına ulusal mevzuata aykırı olmayacak bir tarzda etkin biçimde katılma hakkına sahiptir”1023. 

 

BM Azınlık Hakları Bildirisi’nin konuyla ilgili bir de beşinci maddesi vardır. 

Buna göre; 

 

“1. Ulusal politikalar ve programlar, azınlıklara mensup kişilerin meşru çıkarları gereğince 

dikkate alınarak planlanacak ve icra edilecektir.  

2. Devletler arasındaki işbirliği ve yardım programları, azınlıklara mensup kişilerin meşru 

çıkarları gereğince dikkate alınarak planlanmalı ve icra edilmelidir”1024. 

 
                                                 
1022 Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 86-87. 
1023 A.e., s. 231. 
1024 A.e., s. 233. 
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Her iki maddeden, azınlıkların iki temel katılım hakkına sahip olduğunu 

gözlemlemekteyiz: Kamu yönetimine katılım ve siyasal katılım. 

 

A. Kamu Yönetimine Katılım 

1. Genel Olarak 

Kamu yönetimine katılım herkesin hakkıdır. Burada inceleme konusu olan, 

Azınlık Hakları Bildirisi’nde altı çizildiği üzere, azınlıkların kendilerini ilgilendiren 

konularda karar alma mekanizmasına katılmalarıdır. Çünkü katılımın, azınlıkların 

topluma entegrasyonunda son halkayı oluşturduğuna inanılır1025. Katılımın olmadığı 

durumlarda ise kaçınılmaz olarak topluma yabancılaşma söz konusu olmaktadır1026. 

Azınlıkların kendilerini ilgilendiren konularda yönetime katılımı bir çok ülkede 

benzer düzenlemelerin konusu olmuştur. Amaç, azınlıkları doğrudan ya da dolaylı 

olarak ilgilendiren idari bir karar alınırken ya da yasa yapılırken grubun görüşünü 

yansıtan bir organa danışılması ve böylece azınlık grubunun katılımının 

sağlanmasıdır1027. Böylelikle, azınlıkların çıkarına olan konular yönetim tarafından 

kabul görmekte, hatta azınlıklar ortak karar alıcı olmakta1028, farklılıklar soruna 

dönüşmeden daha ilk aşamada koruma altına alınmaktadır. Bunların tümü alınan 

kararın ya da yapılan yasanın uygulanması kolaylaştırmaktadır1029. 

 

 

                                                 
1025 Krzysztof Drzewicki, “The Lund Recommendations on the Effective Participation of National 
Minorities in Public Life – Five Years After and More Years Ahead”, IJMGR 12, Leiden, Brill 
Publishers, 2005, s. 125. 
1026 Yash Ghai, Public Participation and Minorities, London, Published by the Minority Rights 
Group International, July 2003, s. 5. 
1027 AGİT, Lund Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in 
Public Life & Explanatory Note, Foundation on Inter-Ethnic Relations, September 1999, s. 8, No: 
12; Myntti, A Commentary..., s. 29; Steven Wheatley, “Minority Rights, Power Sharing and the 
Modern Democratic State”, Minority Rights in the ‘New’ Europe, Ed. Peter Cumper, Steven 
Wheatley, Tha Hague, Martinus Nijhoff, 1999, s. 212; Asbjørn Eide, “Citizenship and the Minority 
Rights of Non-Citizens”, (E/CN.4/Sub.2/AC.5/1999/WP.3), 15.04.1999, par. 53. 
1028 Ghai, a.g.e., s. 4. 
1029 Sally Holt, “The Lund Recommendations in the Activities of the HCNM”, IJMGR 12, Leiden, 
Brill Publishers, 2005, s. 170, 181; Steven Wheatley, Democracy, Minorities and International 
Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, s. 142; Eide, Commentary to…, par. 73. 
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2. Azınlık Danışma Organları 

Azınlık danışma organları daimi olabileceği gibi geçici süreli toplanan organlar 

da olabilir. Yine, yürütme veya yasama organının bünyesinde faaliyet 

gösterebilecekleri gibi, tamamen bağımsız nitelikte de olabilirler. Önemli olan bu 

organların üyelerinin azınlık temsilcilerinden ve ek olarak uzman kişilerden oluşması 

ve her kademedeki yürütme ve yasama faaliyetini etkileyebiliyor konumda 

olmalarıdır. Aynı organ, oluşumuna katıldığı yasanın ya da kararın alınmasından 

sonra, bunun uygulanması için de işleve sahip olabilir1030. Bu organlar daha verimli 

olabilmek için kendi içlerinde eğitim, dil, kültür vs. konularında alt komiteler de 

kurabilirler1031. 

Çek Cumhuriyeti’nde Ulusal Azınlıklar Konseyi adı altında kurulan azınlık 

danışma organı, hükümetin çatısı altında faaliyet gösteren daimi bir organdır. 

Konsey, hükümete yasa taslakları hazırlanmasında ve hükümetin azınlık 

politikalarının uygulanmasında koordinasyon görevi yürütmektedir. Bu organa ek 

olarak ülkede bir de bakanlıklar arası çalışma yürüten Roman İşleri Komisyonu 

vardır. Roman ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, hükümetin Romanlara 

dair siyasetinin belirlenmesinde aktif rol almakta, hükümete Romanlar hakkında bilgi 

sunmakta ve hükümetten gelen maddi desteğin hangi alanlara gideceğini 

kararlaştırmaktadır1032. 

Benzer bir organ da 1956 yılında Finlandiya hükümeti tarafından kurulmuştur. 

Roman İşleri Danışma Kurulu adı altında faaliyet gösteren bu organ, daimi statüde 

olup üyeleri her üç yılda bir Finlandiya Parlamentosu tarafından atanmaktadır. 

Kurul’un görevleri şunlardır; a) ülkede yaşayan Romanların ekonomi, eğitim, sosyal 

ve kültürel alanlarda yaşam standardını iyileştirmek için çalışmalar yapmak, b) 

hükümete raporlar hazırlamak, c) Roman dili ve kültürünü geliştirmek, d) ayrımcılık 

                                                 
1030 Explanatory Note to Lund Recommendations, par. 6; Myntti, A Commentary..., s. 30. 
1031 Lund Recommendations…, No: 12. 
1032 Myntti, A Commentary..., s. 11-12, 31. 
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ile mücadele etmek, e) Romanların yaşam standardını iyileştirmek için uluslararası 

ilişkiler kurmak1033. 

Danimarka’da İletişim Komitesi adı altında 1965 yılında kurulan organ da, 

Danimarka Parlamentosu ile ülkedeki Alman azınlığı temsil eden siyasi parti 

(Schleswig Partisi) arasında Alman azınlığı doğrudan ilgilendiren konularda bilgi 

akışını sağlamaktadır. Avusturya’da kurulan Etnik Danışma Konseyleri de federal 

hükümete ve federal bakanlıklara azınlıkları ilgilendiren konularda danışmanlık 

yapmakta ve önerilerde bulunmaktadır1034. 

Azınlık danışma organlarına ek olarak kimi ülkelerde azınlıkları ilgilendiren 

konularda yuvarlak masa toplantıları düzenlenerek belli oranda yine katılım 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Burada artık ana konu, bir yasanın yapılışına veya idari 

bir kararın alınışına katılıma ek olarak, hükümet ile sivil toplum arasında bilgi alış-

verişini sağlamak, farklı etnik gruplar arası iletişimi geliştirmek ve uygulamaya 

yönelik konuları tartışmak olmaktadır1035. Bu yöntemin azınlıkların katılımı 

açısından etkin olabilmesi için yönetim organlarının sadece dinlemekle yetinmemesi, 

toplantıları bir danışma toplantısı olarak görmesi gerekir1036. Örneğin, 1993 yılında 

Estonya’da yapılan danışma amaçlı yuvarlak masa toplantısına Rus azınlıktan, 

azınlık sivil toplum örgütlerinden ve çeşitli siyasi partilerden temsilciler katılmış ve 

azınlıkları ilgilendiren birçok alanda öneri ve tavsiye kararları alınmıştır1037. 

Danışma organları, birçok ülkede kamusal hiyerarşide üst derecede yer 

aldıklarından, bunların, iyi işletildiklerinde verimli sonuç alınabilecek bir formül 

sunduklarını söylemek mümkündür. 

 

 

 

                                                 
1033 Myntti, a.e., s. 11, 31-33. Finlandiya’daki Roman İşleri Danışma Kurulu bu adı 1989 tarihinde 
almıştır. Organın 1956 yılında kurulduğundaki adı Çingene Danışma Kurulu idi. Zamanla “çingene” 
kavramına yüklenen aşağılayıcı anlam nedeniyle isim değişikliğine gidilmiştir. 
1034 Myntti, a.e., s. 31-32. 
1035 Myntti, a.e., s. 30. 
1036 Wheatley, “Minority Rights, Power Sharing and the Modern Democratic State”, s. 211-212. 
1037 Myntti, A Commentary..., s. 30. 
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3. İnsan Hakları Komitesi Kararlarında Yönetime Katılım 

Azınlıkların, kendilerini etkileyen kararlara katılmaya hakları olduğu İnsan 

Hakları Komitesi’nin yerleşik içtihadıdır. Komite bunu, azınlığın kültürüne göre 

yaşama hakkına dayandırmaktadır1038. Eğer söz konusu olan azınlığın üzerinde 

yaşadığı toprak ve kültürünün bağlı olduğu doğal kaynaklar ise, Komite, gruba 

danışılması ile azınlığın kültürel hakkının etkin kullanımı arasında doğrudan bir bağ 

kurmaktadır1039. 

İnsan Hakları Komitesi’ne göre, azınlıkların, kültürel olarak önemli ekonomik 

faaliyetlerine dair alınan kararlara katılıp katılmadıklarına iki şeye bakılarak karar 

verilebilir. Bir, azınlık grubuna, bu kararlara katılma fırsatı tanınmış mıdır; iki, 

azınlık grubu bu kararlar sonrasında da, geleneksel yaşamlarını korumaya devam 

edebilecek midir1040. 

Yukarıda anılan Länsman 1 başvurusunda Finlandiya hükümeti, Saamilerin 

yaşadığı bölgede kurulması planlanan taşocağına ulaşım için nasıl bir taşıma yolu 

izleneceğinin, yapılacak yolun hangi güzergahtan geçeceğinin vs. Saami grubunun 

temsilcileri ile tartışılarak kararlaştırıldığı bilgisini Komite’ye sunmuştur1041. İkinci 

Länsman başvurusunda da hükümet, biçilecek ormanlık bölgenin tespitinin yine 

Saamilerin temsilcileri ile birlikte planlandığını, planlarda yapılan sonraki 

değişikliklerin de grubun temsilcileri ile tartışılarak yapıldığını, grubun plana ve 

planın uygulanacağı süreye itirazlarının olmadığını belirtmiştir1042. Aynı sorundan 

kaynaklanan diğer bir başvuruda da hükümet, azınlık grubunu temsilen iki ayrı 

komitenin görüşüne başvurulduğunu, iki komite arasındaki görüş farklılığının 

müzakere edilerek aşıldığını, azınlık grubunun değişiklik önerilerinin planda yer 

aldığını belirtmiştir1043. Üçüncü Länsman başvurusunda ise yine katılım konusu 

gündeme gelmiş, alınan kararların tümünün mektup, karşılıklı müzakere ve bölgeyi 

                                                 
1038 İHK, “General Comment No. 23”, par. 3.2. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 158; Mahuika/Yeni 
Zelanda, a.g.k., par. 9.5. 
1039 Bkz.: Tayland’ın ilk ülke raporu üzerine Komite’nin yorumları, Report of the Human Rights 
Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, a.g.e., s. 89, par. 24. 
1040 Länsman/Finlandiya 1, a.g.k., par. 9.8; Mahuika/Yeni Zelanda, a.g.k., par. 9.5. 
1041 Länsman/Finlandiya 1, a.k., par. 7.4-7.5. 
1042 Länsman/Finlandiya 2, a.g.k., par. 4.6, 6.1. 
1043 Äärelä ve Näkkäläjärvi/Finlandiya, par. 4.6. 
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yerinde ziyaret sonucu alındığı tespit edilmiştir1044. Komite bu başvuruların 

tümünde, grubun yaşam alanına müdahalenin varlığını tespit etmiş olmasına rağmen, 

grubun katılımının bu derecede sağlanması karşısında, 27. maddenin ihlaline karar 

vermeye yer olmadığını belirtmiştir.  

Komite, Mahuika/Yeni Zelanda kararında, Maorilerin balıkçılık haklarını 

sınırlayan anlaşmayı şu gerekçelerle katılım hakkına aykırı bulmamıştı. Bir, Yeni 

Zelanda hükümeti, Maorilerle en geniş katılımı sağlamak amacıyla uzun bir 

müzakere sürecine girmiştir; iki, Maorilerin önerileri anlaşmanın içeriğine 

yansıtılmıştır; üç, yapılan anlaşmayı çoğu Maori kabul edilebilir bulmuştur; dört, 

anlaşma, ancak Maori temsilcilerinin varılan uzlaşmayı grubun ağırlıklı 

çoğunluğunun desteklediğini beyan etmelerinden sonra yürürlüğe girmiştir1045. 

Yukarıda anılan Diergaardt/Namibya kararında, başvurucuların iddia ettikleri 

bir nokta da, kendi kendilerini yönetim hakkının ellerinden alınması üzerine 

yaşadıkları bölgenin ikiye ayrılmış olmasının 25. madde kapsamında katılım 

haklarını engellediği konusu idi. İnsan Hakları Komitesi, grubun yaşadığı bölgenin 

ikiye ayrılmış olmasının kamusal katılım hakkını etkileyebileceğini kabul etmekle 

birlikte, bunun sonucu olarak grubun kendi kendini yönetme hakkına son verilmiş 

olmasının tek başına 25. maddenin ihlali anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir. 

Komite’ye göre, kamusal işlere katılım ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının 

nasıl engellendiğinin mevcut olayda ispat edilmesi gerekir1046. 

Kanada’ya karşı Mikmaq Kabilesi’nin yaptığı başvuruda da, kabile şefi 

başvurucular, Kanada Anayasası’nda yapılacak değişikliklerin tartışıldığı toplantılara 

kabilelerinin çağrılmadığından şikayet etmişlerdi. İnsan Hakları Komitesi ise, yerli 

halkların hakları konusunun görüşüldüğü toplantılara, Mikmaq Kabilesi davet 

edilmemiş olsa da, dört ayrı ulusal yerli halk grubunun çağrıldığını belirterek gerekli 

katılımın sağlandığına hükmetmiştir. Komite, 25. maddede doğrudan katılım 

yanında, temsilciler aracılığı ile katılımın da düzenlendiğini belirterek, dört farklı 

yerli grubunun anayasa yapım sürecine dahil edilmesi ile ülkede yaşayan yerli 

                                                 
1044 Länsman/Finlandiya 3, a.g.k., par. 7.11. 
1045 Mahuika/Yeni Zelanda, a.g.k., par. 9.6. 
1046 Diergaardt/Namibya, a.g.k., par. 10.8. 
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gruplara yeteri düzeyde katılım imkanı sağlandığını belirtmiştir1047. Böylelikle, 

Komite’nin, azınlıkların kendilerini ilgilendiren konularda yönetime katılım hakkını, 

azınlığa mensup her bireyin ya da her azınlık grubunun mutlak katılımı şeklinde 

yorumlamadığını görmekteyiz. 

Yine, İnsan Hakları Komitesi, katılımın sonucunu değerlendirirken azınlık 

grubunun çıkarlarının tam yansıtılmasını aramamaktadır. Önemli olan bir dengenin 

varlığıdır. Azınlığın dikkate alınmayan görüşleri hakkın inkarı aşamasına 

ulaşmamalıdır, o kadar.  

Azınlıkları hangi konuların ilgilendirdiğine dair eksiksiz bir liste vermek 

mümkün değildir. Ancak bu listenin içinde şu konu başlıklarının yer alması 

muhtemeldir: eğitim, sağlık, beslenme, konut, yerleşim gibi1048. İnsan Hakları 

Komitesi ise, 25. madde üzerine verdiği Genel Yorum’da, kamusal işlerin 

yürütülmesine katılım, öncelikle, siyasi iktidarın kullanıldığı, yasama ve yürütme 

alanını ilgilendirdiğini vurgulamıştır. Yine, Komite, katılımın uluslararası düzeyden 

başlayarak, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki faaliyetleri kapsayacağını 

belirtmiştir1049. Bu durumda anılan başlıklar altında her düzeyde katılımın 27 ve 25. 

maddelerin koruması altında olduğu sonucuna varabiliriz. 

 

B. Siyasal Katılım 

Azınlıkların kendilerini etkileyen kararlara katılımları dışında, ülke yönetimine 

aktif katılmalarında da çıkarları vardır. Buna “siyasal katılım” diyoruz. Siyasal 

katılımı gerçekleştirmenin yolu da seçme ve seçilme haklarının etkin kullanımıdır. 

Burada bizi ilgilendiren genel anlamda seçme ve seçilme hakkı değil, bu hakkın 

azınlıkları ilgilendiren temsil boyutu ve yine etkin katılım için pratikte ortaya çıkan 

sorunlardır. 

 

                                                 
1047 Marshall vd./Kanada, İletişim No: 205/1986, (CCPR/C/43/D/205/1986), 04.11.1991, par. 5.4-6. 
1048 Bkz.: Eide, Commentary to…, par. 73. 
1049 İHK, “General Comment No: 25: Article 25 (Participation in public affairs and the right to vote)”, 
57. Oturum (12.07.1996), par. 5. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 168. 
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1. Ulusal Mecliste Temsil 

İnsan Hakları Komitesi, 25. madde üzerine verdiği Genel Yorumu’nda, seçim 

bölgelerinin oluşturulmasından, oyların sayım ve dağılımına kadar, seçim ile ilgili 

işlemleri 25. maddede yer alan seçme ve seçilme hakkının kapsamında 

değerlendirmiştir. Bu kapsamda Komite, seçim bölgelerinin oluşturulmasında ve 

oyların sayım ve dağıtılmasında uygulanan yöntemlerin, belli bir grubun katılımını 

engelleyici tarzda olmaması gerektiğine özellikle vurgu yapmıştır1050. 

MSHS, diğer insan hakları sözleşmeleri gibi, belli bir seçim sistemi 

benimsememiştir. Hatta, genel bir ifade ile uluslararası hukukun demokratik katılıma 

dair devletlere geniş bir takdir yetkisi bıraktığını söylemek mümkündür1051. Ne var 

ki, bu geniş takdir yetkisi de sınırsız değildir. İnsan Hakları Komitesi, taraf devlette 

yürürlükte olan seçim sisteminin seçmenin özgür iradesini sandığa yansıtmaya engel 

olmaması gerektiğini vurgulamıştır1052. Komite’nin bu yorumu gereği, azınlık 

partilerinin meclise girmesini engelleyen yüksek ulusal baraj uygulamaları 25. 

maddedeki seçme ve seçilme hakkının ihlali anlamına gelebilecektir. Eğer, yüksek 

baraj uygulamasının hedefinin azınlık partilerinin meclise girmesini engellemek 

olduğu ispat edilirse, kanımca, burada 25. maddeye ek olarak, azınlığın türüne göre, 

etnik, dinsel veya dilsel temele dayalı ayrımcılık da söz konusu olabilecektir. 

Uygulamada devletler, ülke içindeki farklı grupların ulusal meclise katılımını 

sağlamak için ya düşük baraj uygulamasına gitmekte ya da ulusal mecliste azınlık 

gruplarına belirli bir kontenjan ayırmaktadırlar. 

Hırvatistan Ulusal Meclisi’nin oluşumunda, toplam nüfusa oranları % 8’i geçen 

azınlıklar, nüfusları oranında Meclis’te temsil hakkına sahiptirler. Örneğin, 2000 

yılında yapılan seçimler sonucunda, 151 üyeli Meclis’te azınlıkları temsilen toplam 

                                                 
1050 A.e., par. 21. Komite, Slovakya’ya karşı Istvan Matyus’un yaptığı başvuruda da, farklı seçim 
bölgelerindeki seçmen sayısı ile bölgenin temsilci sayısı arasındaki dengesizliği  25. maddenin ihlali 
olarak değerlendirmiştir. Bkz.: Istvan Matyus/Slovakya, İletişim No: 923/2000, 
(CCPR/C/75/D/923/2000), 22.07.2002, par. 9.2. 
1051 Wheatley, “Minority Rights, Power Sharing and the Modern Democratic State”, s. 212; Wheatley, 
Democracy, Minorities and International Law, s. 143. 
1052 İHK, “General Comment No: 25”, par. 21, Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 171. 
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dört üye görev alabilmiştir1053. Azınlıkların Romanya ulusal meclisine girişinde hem 

baraj, hem de kontenjan uygulaması birlikte uygulanmaktadır. Oyların % 5’ini alan 

siyasi parti, en azından bir temsilci ile mecliste temsil imkanı bulmaktadır. Bu oran 

yükseldikçe üye sayısı da artmaktadır. Örneğin, 1996 yılında yapılan seçimlerde 

ülkedeki Macar azınlığı temsil eden Macar Demokratik Birliği, oyların % 6.46’sını 

alarak mecliste 25 sandalye ile temsil edilebilmiştir1054. Buna ek olarak, Romanya 

Anayasası’nın 59. maddesi gereği, meclise girmek için gerekli oyu alamayan azınlık 

grupları da, her bir azınlığa mensup vatandaşın tek bir grup tarafından temsil 

edilmesi şartıyla, mecliste en azından bir sandalyeyle temsil edilmektedir. Bu sayede, 

olağan seçim sürecinde meclise giren Macar azınlık grubuna ek olarak, 18 üye de 

farklı azınlıkları temsilen mecliste yer alabilmiştir1055. 

Yeni Zelanda’da da, 60 üyeli mecliste Maorilere en az beş kişilik bir kontenjan 

ayrılmıştır. Bu beş üye Maori seçim bölgesinden grubu temsilen seçilmektedir1056. 

Slovenya’da ulusal meclisteki sandalyelerden biri İtalyan azınlık grubu temsilcisi 

için, biri de Macar azınlık grubunun temsilcisi için ayrılmıştır1057. 

Ne var ki, 25. maddede düzenlenen katılım hakkının azınlıklara 

uygulanmasında iki farklı durumla karşı karşıyayız. Bu çalışmanın ikinci bölümünde 

azınlık olmanın ve azınlık haklarına sahip olmanın vatandaşlık şartına bağlı 

olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Ancak, 25. maddede yer alan haklar sadece 

vatandaşlara tanınmıştır. Bu kapsamda, seçimlerde oy kullanma, seçimlerde aday 

olma ve kamusal işlere katılma haklarına sadece “vatandaş olanlar” sahiptir. Global 

çağda olağan hale gelen göç olgusuna rağmen, vatandaş olmayanlara seçme ve 

seçilme hakkı tanıyan uluslararası bir hukuk normu yoktur1058. Peki bu durumda bu 

hakların azınlıklar tarafından etkin kullanılması için kontenjan düzenlemelerinden de 
                                                 
1053 Reports of the Human Rights Committee, A/48/40 (1993), par. 337; Myntti, A Commentary..., 
s. 5. Ayrıca bkz.: İHK, “Consideration of the Reports Submitted by states Parties under Article 40 of 
the Covenant: Addendum: Crotia, 19.11.1999”, (CCPR/C/HRV/99/1), 07.03.2000, par. 601, 625. 
1054 Myntti, a.e., s. 6. 
1055 Hadden/Maoláin, a.g.e., s. 12. Anayasa metni için bkz.: a.y., dp. 40. 
1056 Myntti, A Commentary..., s. 26; Hadden/Maoláin, a.e., s. 7. Maorilerin Mecliste temsiline dair 
düzenleme 1867 tarihli yasaya kadar uzanmaktadır. Bu yasa ile Maoriler için dört seçim bölgesi 
oluşturulmuştu. Bu herbir seçim bölgesinden bir Maorili temsilci Meclise giriyordu. Bkz.: Cobo, 
a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.6), s. 20, par. 67, s. 38, par. 141-142. Ayrıca bkz.: Sanders, “Self-
Determination and Indigenous Peoples”, s. 61-62.  
1057 AK, Electoral Law and National Minorities, CDL-INF (2000) 4, Strasbourg, 25.01.2000, s. 3. 
1058 Ghai, a.g.e., s. 10; Eide, “Citizenship and the Minority Rights of Non-Citizens”, par. 53. 
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sadece “vatandaş olan azınlıklar” mı faydalanacaklardır? Örneğin; (A) ülkesinde, (B) 

ülkesinden göç etmiş, (X) etnik grubuna mensup 10000 kişi yaşıyor olsun. Bu 10000 

kişinin de (A)’nın vatandaşlığını kazandıklarını varsayarsak, bunların tümünün 25. 

madde kapsamındaki haklara sahip olduklarını söyleyebiliriz. (B) ülkesinden, yine 

(X) etnik grubuna mensup bu sefer 100,000 kişinin daha (A)’ya göç edip, daimi 

oturum ve çalışma iznine sahip olduklarını kabul edelim. (A)’nın ilgili makamları bu 

göçü engellemek için (A) vatandaşlığına geçmeyi çok sıkı şartlara bağlarsa 110,000 

kişilik (X) azınlık grubundan sadece 10000 kişi potansiyel seçmen ve milletvekili 

adayı olabilecektir. Eğer ülkede azınlık grubuna siyasal katılımı için kontenjan 

uygulamasına gidilmişse hangi sayı dikkate alınacaktır: (X) azınlığının ülkedeki 

toplam nüfusu olan 110,000 rakamı mı, yoksa (X)’in siyasal haklara sahip üye 

sayısını gösteren 10000 rakamı mı? Kontenjan uygulamasının amacı, azınlığın ülke 

siyasetine katılımını özendirmek ve artırmak olduğu için, mantıklı çözüm, azınlığa 

mensup toplam nüfus (110,000) üzerinden hesap yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Peki vatandaş olmayan ve belki olmak için bir hayli beklemesi gereken 100,000 

kişilik grubu ülke siyasetine katmanın hiç mi bir yöntemi yoktur?  

Devletler üzerinde bu kitlenin siyasete katılımını sağlamak için uluslararası 

hukuktan kaynaklanan bir yükümlülük olmamakla birlikte, devletlere siyasal katılım 

haklarını sadece vatandaşlarına tanımasını emreden bir uluslararası hukuk kuralı da 

yoktur. Bu sayede, bugün bazı devletlerde, vatandaş olmayanlara da yerel seçimlerde 

oy kullanma hakkının tanındığını görmekteyiz. Örneğin, İsveç’te üç yıldır ikamet 

eden herkesin, vatandaş olsun ya da olmasın, ikamet ettiği belediye seçimlerinde oy 

kullanma hakkı vardır. Eğer yasal ikamet iznine sahip kişi AB, İzlanda veya Norveç 

vatandaşı ise üç yıllık süre şartı dahi aranmamakta, o belediye sınırları içinde kayıtlı 

olarak ikamet eden kişi ise oy kullanabilmektedir1059. Benzer düzenlemelere 

Finlandiya’da, Danimarka’da, Norveç’te ve Hollanda’da da rastlamaktayız1060. 

                                                 
1059 İsveç Yerel Yönetim Yasası, dördüncü bölüm, m. 2, (SFS 1991:900), Yürürlüğe giriş: 01.01.1992. 
1060 Bkz.: Ghai, a.g.e., s. 10; EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, The 
Participation of EU Citizens in the Political Parties of the Member State of Residence, (CFR-
CDF.Opinion1.2005), March 2005, s. 37, 60. Kuzey ülkeleri daha 1970lerin ortalarında Kuzey 
Konseyi’nde alınan karar gereği bir Kuzey ülkelesinden (İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, 
İzlanda) birinin vatandaşı olup diğer bir Kuzey ülkesinde yaşayanlara yerel seçimlerde oy kullanma 
hakkı tanımıştı. Bu kararın alındığı süreçte hakkın genel seçimlere de genişletilmesi tartışılmışsa da 
bu kabul edilmedi. İsveç en baştan diğerleri de daha sonra (Danimarka 1980 yılında, Norveç 1984’te 
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Yine, vatandaş olmayan azınlıklar, yaşadıkları ülkelerdeki siyasi partilere üye 

olabilir, üyesi oldukları siyasi partinin seçimlerdeki adaylarının belirlenmesinde oy 

kullanabilirler. Siyasi parti de kurabilirler, ama seçimlerde aday olamayacakları için 

adayları ülkenin vatandaşlığına sahip azınlık ya da çoğunluk grubuna mensup kişiler 

içinden seçmeleri gerekecektir1061. Yukarıdaki örneğimize dönersek; 100,000 kişilik 

potansiyel bir seçmen kitlesi, nüfusu küçük olan bir ülkede siyasete soyunan kişiler 

için önemli bir sayıyı teşkil ettiği için, çoğunluk ya da (X) azınlık grubuna mensup 

vatandaşlar, bu kitle tarafından kurulan siyasi partinin adayı olmayı isteyebilirler. 

Azınlık kontenjanından ulusal meclislere üyelik, azınlığın mecliste sesi 

olabilmesi için önemli olmakla birlikte, bu düzenlemenin azınlık temsilcisinin meclis 

faaliyetlerinde marjinalleşmesine yol açma ihtimali de vardır1062. İkinci olarak, 

mecliste bir azınlık temsilcisinin olması diğer üyelerin azınlık sorunlarıyla 

ilgilenmeyeceği anlamına gelmemelidir. Uygulamada çoğunlukla, ulusal partiler de 

azınlık grubunu temsil ettiğini söyleyen siyasileri milletvekili adayı olarak 

gösterebilmektedir1063. Bu şekilde seçilen adayın meclis çalışmalarında azınlık 

sorunlarıyla ilgilenmesi kendisinden beklenecektir. Kanımca, diğer siyasi partiler 

içinde azınlıkların temsil edilerek özgür siyaset yapılamadığı yapıda, azınlık 

kontenjanını kaçınılmaz bir düzenleme olarak görmek gerekir. Bu nedenle geçiş 

dönemi düzenlemesi olarak da görülebilir. 

 

                                                                                                                                          
ve Finlandiya 1991’de) bu hakkı Kuzey ülkelerinden birinin vatandaşı olmayanlara da genişletti. Bkz.: 
Allan Rosas, “Electoral Rights and Foreigners”, Minorities and Their Right of Political 
Participation, s. 56-57. 
1061 Ne var ki, uygulamada bazı devletlerin bu tarz katılım haklarını da sınırladıkları görülmektedir. 
Örneğin, Almanya’da siyasi partilerin liderleri ve üyelerinin çoğunluğunun Alman vatandaşı olması 
gerekmektedir. Aksi halde Siyasi Partiler Yasası’nın ikinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre siyasi 
parti sayılmayacaklardır. Portekiz Anayasası’nın 15. maddesinde, vatandaş olmayanların ancak 
hükümetin izniyle siyasi faaliyetlere katılabileceği düzenlenmiştir. Siyasi Partiler Yasasının 20. 
maddesinin dördüncü fıkrasına göre de, yabancıların siyasi partilerdeki faaliyetlerinin sahip oldukları 
siyasal haklar paralelinde olmasını gerekli görmektedir. Finlandiya’da, Siyasi Partiler Yasası’na göre, 
vatandaş olsun olmasın herkes siyasi amaçlı örgüt kurabilirken, bu örgütün siyasi parti olarak 
kaydedilebilmesi için genel seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip 5000 üyeye sahip olması 
gerekmektedir. Genel seçimlerde oy kullanma hakkı da sadece vatandaşlara tanındığı için dolayısıyla 
vatandaş olmayan azınlıkların siyasi parti kurması engellenmektedir. Bkz.: The Participation of EU 
Citizens ..., s. 14, 15, 19, 40, 45, 63-64. 
1062 AGİT, Guidelines to Assist National Minority Participation in the Electoral Process, Office 
for Democratic Institutions and Human Rights, Warsaw, January 2001, s. 23. 
1063 Electoral Law and National Minorities, s. 8. 
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2. Pratik Sorunlar 

Ülke düzeyinde siyasete etkin katılımda, eğer söz konusu olan azınlık dili aynı 

zamanda resmi dillerden biri değilse, çoğunluk dili katılım için kilit rol 

oynamaktadır. Bu konuya bir de ters yönden bakmak gerekir. Halkın yönetime 

katılımını sağlamak için onunla iletişime geçmek gerekir. Bu iletişimin aracı da 

dildir. Eğer “halk” denen kitlenin bir bölümü resmi dil dışında bir dil konuşuyorsa o 

zaman bu kitle ile iletişime geçebilmenin tek yolu onun dilini bilmek1064 ve o dilde 

siyasi kampanya yürütebilmektir. İnsan Hakları Komitesi, 25. madde üzerine verdiği 

Genel Yorum’unda seçimler öncesi yapılan kampanya ve reklamların, tartışma ve 

toplantıların, seçme ve seçilme hakkının kullanımındaki önemine işaret etmiştir1065. 

Komite’ye göre, özgür-demokratik bir sistemde, siyasi tartışmaların yasak korkusu 

olmadan yapılabilmesi gerekir1066. Bu durumda, seçim sürecinde azınlık dilinde 

kampanya, reklam, toplantı, tartışma, propaganda vb. tarzdaki yasakların 25. madde 

kapsamında koruma görmekte zorlanacağını söyleyebiliriz1067. 

Seçme ve seçilme hakkının kullanımında dil sorununun bir boyutunu da oy 

kullanmaya dair bilgi ve belgelerin hangi dilde olması gerektiği sorunu 

oluşturmaktadır. Komite’ye göre, seçimlerin hazırlanmasına dair kimi bazı 

zorlukların aşılmasında devletlerin pozitif önlemler almaları gerekir; bu nedenle, oy 

kullanmaya dair bilgiler ve materyaller azınlık dillerinde de olmalıdır1068. Böylelikle 

devletler, seçmen kütüklerini, oy pusulalarını ve oy kullanmaya dair diğer bilgi ve 

belgeleri resmi dil dışındaki azınlık dillerinde de hazırlayacaklardır. İlgili azınlık 

dilinin devletin resmi dillerinden biri olmaması, buna engel olmayacaktır. Komite, 

devletlerin, sundukları raporlarda, anılan zorlukları uygulamada nasıl aştıklarına dair 

                                                 
1064 Skutnabb-Kangas, “Multilingualism and the Education of Minority Children”, s. 43. 
1065 İHK, “General Comment No: 25: Article 25 (Participation in public affairs and the right to vote)”, 
57. Oturum (12.07.1996), par. 25. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 171. 
1066 Aduayom, Diasso ve Dobou/Togo, İletişim No: 422/1990, 423/1990 ve 424/1990, 
(CCPR/C/51/D/422/1990, 423/1990 ve 424/1990), 12.07.1996, par. 7.4. 
1067 Ayrıca bkz.: Guidelines to Assist National Minority Participation in the Electoral Process, s. 
10. 
1068 İHK, “General Comment No: 25”, par. 12, Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 169; Report of the 
Human Rights Committee, No: 40 (A/51/40), C. 1, General Assembly Official Records, 51. Oturum, 
New York, United Nations, 1997, s. 100, par. 12. 
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bilgi sunmalarını talep etmekte, azınlık dillerinde seçim bilgi ve belgelerinin varlığını 

27. maddenin uygulaması olarak görmektedir1069. 

Azınlıkların seçme ve seçilme hakkının kullanımında resmi dil engeli, Komite 

önünde bir başvuruya da konu olmuştur. Rus kökenli Letonya vatandaşı Antonina 

Ignatane, Toplumsal Adalet ve Eşit Haklar Haraketi’nin adayı olarak yerel seçimlere 

katılmak istemesine rağmen, Riga Seçim Komisyonu Ignatane’nin adını listeden 

siler. Komisyon’un gerekçesi adayın yeterli seviyede Letonyaca bilmediğini belirten 

Devlet Dil Kurulu’nun görüşüdür1070. Oysa Ignatane, aday olurken üst seviye 

Letonyaca bildiğine dair bir belgeyi ilgili makamlara sunmuştur. Bu nedenle 

başvuruda, ikinci bir sınavın gerekli olup olmadığı, üst seviye Letonyaca bilmenin 

seçimlere katılmak için ulusal hukukta düzenlenip düzenlenmediği konuları açıklığa 

kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ne var ki, bu başvuru, 27. madde kapsamında 

değerlendirilmese de bir azınlık başvurusudur. Çünkü başvurucu, Letonya nüfusunun 

% 40’ını oluşturan ve ana dili Rusça olan Rus azınlığa mensuptur. Hükümet de 

ülkedeki Rus azınlığına karşı tepkiyi arkasına alarak Rusların seçimlerde aday 

olmasını engellemeye çalışmıştır. Rus azınlığa mensup kişiler, Rusça eğitim veren 

okullardan mezun oldukları için ülkenin resmi dili olan Letonyacada zayıftırlar. Bu 

başvurudaki sorun da, ülke nüfusunun % 40’ının ana dili Rusça olmasına rağmen, tek 

resmi dilin Letonyaca olmasından kaynaklanmaktadır. Öyle ki, genç nesil hariç, 

Letonyalıların da tümü zaten Rusça bilmektedir. 

Ignatane, başvurusunda, Letonyacayı bildiğine dair beş uzmanın onayını 

taşıyan bir belge sunmuş olsa da, ülkede Rus adayların Letonyaca bilmediklerine dair 

yaygın kanı gereği (ilgili seçim Komisyonu’na göre ihbar üzerine) Komisyon 

başvurucunun çalışmakta olduğu okula seçimlerden tam da üç gün önce bir müfettiş 

göndererek Ignatane’yi dil sınavına tabi tutmuştur. Bu sınavda başvurucunun belli 

telafuz hataları yaptığı tespit edilir ve müfettişin raporu üzerine adı aday listesinden 

silinir1071. 

                                                 
1069 A.e., s. 169, par. 12-13; Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/58/40), C. 1, a.g.e., 
s. 44, par. 79 (16).  
Ayrıca bkz.: Guidelines to Assist National Minority Participation in the Electoral Process, s. 8. 
1070 Ignatane/Letonya, İletişim No: 884/1999, (CCPR/C/72/D/884/1999), 31.07.2001, par. 1.1., 2.2. 
1071 A.k., par. 5.6. 
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İnsan Hakları Komitesi, bu başvuruda iki noktaya dayanarak 25. maddedeki 

seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Komite’nin üzerinde 

durduğu iki nokta şunlardır: Bir, ulusal mevzuatta yerel seçimlerde aday olabilmek 

için üst seviye Letonyaca bilme zorunluluğunu düzenleyen açık bir düzenleme 

yoktur. Seçimler için kurulan Komisyon, bu kuralın varlığını yasanın bir hükmünden 

yorum yoluyla çıkartmıştır. İki, başvurucunun daha önce sunmuş olduğu yeterlilik 

belgesinin tek bir müfettişin denetimi ile geçersiz kılınması objektiflikten uzaktır. 

Hükümet, başvurucunun sunmuş olduğu belgeyi hiç tartışmamış, sadece müfettişin 

raporunu işleme dayanak yapmıştır1072.  

Bu başvuruda başvurucunun azınlık grubuna mensup olmasından ötürü 

kendisine zorluk çıkarıldığı aşikardır. Sadece üst düzey Letonyaca bilme şartı değil, 

başvurucuya karşı takınılan tavrın (seçimlerden üç gün önce okulda vermekte olduğu 

dersin kesilerek sınava tabi tutulması) olumsuz olması da bunu göstermektedir. Ne 

var ki, başvurucu, 27. maddenin ihlali iddiasında bulunmamış, Komite önünde de 

seçme ve seçilme hakkının kullanılmasını sınırlayan düzenleme ile başvurucunun 

azınlık kimliği arasında bir bağ kurulamadığı için, başvuru 25. madde kapsamında 

görülmüştür1073. Bu durumda Komite, 25. madde üzerine verdiği Genel Yorum’daki 

“seçilme hakkına getirilen sınırlamalar nesnel ve makul gerekçelere dayanmalıdır” 

şeklindeki genel ilkeyi1074 olaya uygulayarak 25. maddenin ihlaline 

hükmetmiştir1075.  

Bununla birlikte, iyi derecede resmi dil bilme şartının resmi dili bilmeyen 

azınlıklara karşı ayrımcılık olduğu da ileri sürülmüştür1076. İnsan Hakları Komitesi, 

Ignatane başvurusunda ayrımcılık yasağını ihlal görmemiştir; çünkü, yasağın resmi 

                                                 
1072 A.k., par. 5.5-5.6., 7.4. 
1073 Benzer içerikli bir dava da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gitmiş ve Mahkeme bu 
başvuruda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 Nolu Protokol’ün üçüncü maddesindeki seçme 
ve seçilme hakkına aykırılık bulmuştur. Bkz.: Podkolzina/Letonya, Başvuru No: 46726/99, 
09.04.2002. 
1074 İHK, “General Comment No: 25”, par. 15, Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 169. 
1075 Veronika U. Hinz, “Elements of the Electoral Proces: Interpretations and Practices of International 
Bodies on Election Elements Derivable from Article 25 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights as Criteria for Assessing the Electoral Process”, Election Elements: On the 
International Standards of Electoral Participation, Ed. Veronika U. Hinz, Markku Suksi, 
Turku/Åbo, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University tryckeri, 2002, s. 58. 
1076 Guidelines to Assist National Minority Participation in the Electoral Process, s. 10. 
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dili belli derecede bilmeyen herkesten ziyade, belli bir azınlık grubunu hedeflediği 

ispat edilememiştir. 

Ayrımcılığın gündeme gelebileceği bir diğer konu, siyasi partilere devlet 

yardımının yapıldığı ülkelerde, azınlık partilerinin de diğer siyasi partiler gibi bu 

yardımdan faydalanmaları gereğidir1077. Yardımın dağıtımına temel olan ölçütler 

azınlık partilerinin aleyhine sonuç doğuruyor olmamalıdır. 

Komite’nin Ignatane başvurusundaki yorumları sonrası, azınlıkların siyasal 

katılım haklarının 27. maddedeki “kültür” kavramı ile doğrudan bir ilişkisi 

kurulmadıkça 25. maddenin azınlık boyutu şeklinde ele alınmaya devam edileceğini 

öngörebiliriz. 

 

VII. Azınlık Haklarının Sınırı ve Aykırı Önlem Alma 

MSHS’nin 27. maddesinde herhangi bir sınırlama cümlesine rastlamamaktayız. 

27. maddenin hazırlık çalışmaları sırasında 18. maddenin ilk fıkrasındaki ibadet 

özgürlüğüne üçüncü fıkra ile getirilen sınırlama ölçütlerinin 27. maddeye de eklenip 

eklenmemesi tartışılmış ve fakat bu eklemeye gerek duyulmamıştır1078. MSHS’de 

tüm hakları kapsayan genel bir sınırlama maddesi de yoktur. Bu durum karşısında 

27. madde kapsamındaki azınlık haklarının sınırının olmadığı dahi iddia edilebilir.  

Peki azınlık hakları gerçekten sınırsız mıdır? Kanımca hayır. 27. maddedeki 

“yoksun bırakılamazlar” ifadesi, bize dokunulamaz haklar alanında olmadığımızı 

göstermektedir. Hatta, sınırlama ölçütlerinin olmaması, bize azınlık haklarının 

sınırının olmadığını söyletebildiği kadar, sınırlı sayıda sınırlama ölçütlerine tabi 

haklara göre daha kolay sınırlanabilir bir alanda olduğumuzu da söyleyebiliriz. 

 

A. Azınlık Haklarının Sınırı 

1. Diğer İnsan Haklarını Sınırlamama 

                                                 
1077 A.e., s. 11. 
1078 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 497. 
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MSHS’nin 27. maddesi için ilk sınırlama, maddede yer alan hakkın 

Sözleşme’de düzenlenen diğer haklarla çelişmemesi zorunluluğudur. MSHS’nin 

beşinci maddesinin birinci fıkrasında, Sözleşme’deki hiç bir hükmün herhangi bir 

kişiye veya gruba Sözleşme’de yer alan hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına 

ya da Sözleşme’de düzenlenenden daha geniş ölçüde sınırlanmasına yönelik hak 

verir şekilde yorumlanamayacağı belirtilmiştir. Aynı hüküm ESKHS’nin beşinci 

maddesinde; benzer hüküm de, Çerçeve Sözleşme’nin 22. maddesinde vardır. Bir 

örnekle açıklayacak olursak, geleneksel yaşam tarzı (yerli) azınlığın kültürünün bir 

parçası olduğu için 27. madde kapsamında koruma altındadır. Ne var ki, yerli 

azınlıklar, kendi gruplarının kurallarını çiğneyenlere, geleneksel yaşam tarzının ya da 

adetlerin bir gereği olarak işkence yapamayacaklardır. İşkence bir insan hakları 

ihlalidir ve işkence yasağı uluslararası hukukta jus cogens normdur. Yasağın ihlaline 

göz yuman devletin uluslararası sorumluluğu vardır. 

Ülkedeki Müslüman dinsel azınlığa mensup kadınlar miras ve evlenme 

konularında medeni hukuk yerine kendi dini kurallarına bağlılık gösterince, İnsan 

Hakları Komitesi, Yunanistan’ı, Müslüman kadınların Yunan Medeni Hukuku’ndan 

yararlanmalarının önündeki engelleri kaldırmaya davet etmiştir1079. Çünkü MSHS’de 

düzenlenen kadın-erkek eşitliğine aykırı bir durum ortaya çıkmaktadır. Kadın-erkek 

eşitliği, burada, azınlığın sahip olduğu özerk alanın sınırını oluşturmaktadır. 

Beşinci maddenin ikinci fıkrası, Sözleşme dışında tanınan hakların 

Sözleşme’deki haklar ile sınırlanmadığını belirtmektedir. Bu hükmün de tersten 

okunmasıyla Sözleşme’de tanınan bir hakkın, ulusal yasaya, yönetmeliğe veya 

geleneklere dayanılarak Sözleşme’de tanınmayan bir hakla sınırlanamayacağı 

anlaşılır. 

İsveç hükümeti, yukarıda anılan Kitok vakasında, başkalarının hak ve 

özgürlüklerine aykırı olmama şartının, azınlık grubu içindeki çıkar çatışmalarında da 

uygulanması gerektiğini dile getirmiştir1080. Buna göre, örneğin, herhangi birinin 

azınlık grubuna üye olmasının 27. madde kapsamında koruma görmesi için, bu 

                                                 
1079 Yunanistan’ın ilk ülke raporu üzerine Komite’nin yorumu için bkz.: Report of the Human 
Rights Committee, No: 40 (A/60/40), C. 1, a.g.e., s. 61, par. 8. 
1080 Kitok/İsveç, a.g.k., par. 4.3. 
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üyeliğin grubun bütününün 27. maddeden kaynaklanan haklarına zarar vermiyor 

olması gerekir. Zarar veriyorsa bu durum diğerlerinin insan haklarına, örneğimizde 

azınlık haklarına, aykırı kabul edilip koruma görmeyecektir. Böylelikle, başkalarının 

azınlık hakları da kişinin azınlık haklarının sınırını oluşturmuş olmaktadır. 

 

2. Diğer İnsan Haklarının Sınırlama Ölçütleri ile Bağlı Olma 

Çerçeve Sözleşme, azınlık haklarına değil, ulusal azınlıkların korunması için 

bir takım ilkelere vurgu yaptığından ilkeleri de sınırlama yoluna gidememiş, 19. 

maddesinde bu ilkelere dayanarak taraf devletler hak düzenlemesine giderlerse, işte 

bu hakların genel insan hakları sistemi içinde sınırlanabileceğini belirtmiştir. Çerçeve 

Sözleşme, sınırlama ölçütlerinde bir liste vermediği için bu düzenleme, herhangi bir 

uluslararası belgede, herhangi bir hakkın sınırlanması için öngörülen sınırlama 

ölçütünün azınlık haklarının sınırlanmasında kullanılabilmesine kapı açmaktadır. 

Böylelikle, Çerçeve Sözleşme’ye dayanılarak tanınan azınlık hakları en geniş 

sınırlama ölçütlerini barındıran hak olmaktadır. 

Tomuschat, dini azınlıklar örneğini vererek, dini azınlıkların MSHS’nin 18. 

maddesinin birinci fıkrasında tanınan ve üçüncü fıkrada da sınırlama ölçütleri 

belirlenen inancının ve dininin gereğini yerine getirme özgürlüğünün sınırları ile 

bağlı olduğunu söylemektedir1081. Bu durumda dinsel azınlığın hakları kamu 

güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak ve başkalarının hak ve 

özgürlüklerine aykırılık ölçütleri ile sınırlanabilecektir. MSHS’nin hazırlık 

çalışmaları sırasında 27. maddeye eklenmesi tartışılan sınırlama ölçütleri, tam da bu 

18. maddedekilerdi. Oysa bu düzenleme kabul görmemiştir. Bu durumda, 18. 

maddenin üçüncü fıkrası kapsamında sınırlanabilecek olan, kanımca, birinci 

fıkradaki haklardır, 27. madde kapsamına girenler değil. 

Dinsel azınlıkları yakından ilgilendiren dinsel özgürlükler, ayrıca, MSHS’nin 

dördüncü maddesi kapsamında olağanüstü hallerde aykırı önlem alınamayacak 

haklardandır. Ne var ki, sınırlama ölçütlerinden birine dayanarak aynı hakkı 

                                                 
1081 Tomuschat, “Protection of Minorities under Article 27…”, s. 976. 
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olağanüstü hallerde de sınırlandırmak mümkündür1082. Aykırı önlem yasağı buna 

engel değildir. 

Yine, örneğin, ilgili devletin iç hukukunda azınlık dilinde eğitim sağlanmışsa 

bu eğitimin sınırlanmasında da genel eğitim hakkına dair uluslararası insan hakları 

belgelerinde düzenlenen sınırlamalara riayet etmek gerekecektir. ESKHS’de 

düzenlenen eğitim hakkı ESKHS’nin dördüncü maddesi kapsamında 

sınırlandırılabilir. Bu maddeye göre, “...Sözleşmeye Taraf Devletler, bu Sözleşmeye 

uygun olarak ... tanınmış bulunan haklardan yararlanılmasında... demokratik bir 

toplumda sadece kamunun esenliğini geliştirmek amacını gütmesi kaydıyla... 

sınırlamalara tabi tutulabileceğini kabul ederler”1083. Yine, eğitim hakkı, ESKHS’nin 

ikinci maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ancak mevcut kaynaklar ölçüsünde 

sağlanabilecektir. 

Bu her bir azınlık hakkının kullanımı sırasında genel insan haklarından 

kaynaklanan sınırlamalar, azınlık haklarının hedefi ile de uyumludur. Bir başka ifade 

ile, azınlık haklarının, yukarıda ele alınan genel hedeflerle ve her bir azınlık hakkının 

da kendi özel hedefi ile sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Azınlık dilinde 

eğitim hakkı ile örneklemek gerekirse; azınlık dilinde eğitim veren okuldaki 

öğretmenlerden birinin okula devam eden çocukların katıldığı öğrenci derneğinde 

sürekli ülkedeki çoğunluk grubunu ve kültürünü aşağılayıcı söylemde ve derneğin de 

bu yönde faaliyetlerde bulunduğunu varsayalım. Şartları varsa öğretmenin beyanları 

ifade özgürlüğünün, derneğin faaliyetleri de örgütlenme özgürlüğünün dışında 

görülüp koruma görmeyecektir. Bu durum, azınlık haklarının genel, eğitim hakkının 

da özel hedefi ile uyum içindedir.  

Bununla birlikte, eğer azınlık dilinde eğitim veren okuldaki eğitim, genel 

olarak, çocuğun yaşadığı ülkenin ulusal değerlerine veya kendininkinden farklı 

uygarlıklara saygının geliştirilmesi hedefinin dışına çıkmışsa, bu eğitimin azınlık 

haklarının genel hedefleri ile ve ayrıca özel olarak eğitim hakkının hedefi olan 

çocuğu, anlayış, barış, hoşgörü, tüm halklar, etnik, ulusal ve dini gruplar ve yerli 

                                                 
1082 İHK, “General Comment No: 29 on Article 4: Derogations during a state of emergency”, 72. 
Oturum (14.07.2001), par. 7. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 184-191. 
1083 Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 29-30. 
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kökenli kişiler arasında dostluk duyguları içinde, özgür bir toplumda sorumluluk 

üstlenecek bir yaşama hazırlama hedefinin dışına çıkmış demektir. Bu durumda 

eğitim hakkının kullanılmasında kamu yararının kalmadığı sonucuna varılarak bu 

hak sınırlanabilir. 

ESKHK, kamu yararı nedeniyle eğitim hakkının sınırlandırılmasına ek olarak, 

ulusal güvenlik veya kamu düzeni gerekçelerine dayanarak eğitim kurumunun 

kapatılmasının ise ciddi bir yaptırım olduğunu, devletin bunu haklılaştırması 

gerektiğini söylemektedir1084. Diğer yandan, gözden geçirilmiş ASŞ, genel bir 

sınırlama maddesi düzenleyerek (m. G), demokratik bir toplumda başkalarının hak 

ve özgürlüklerinin korunması, kamu yararı, ulusal güvenlik, genel sağlık veya 

ahlakın korunması için eğitim hakkı dahil ASŞ’daki tüm hakların yasayla 

sınırlanabileceğini belirtmektedir. 

Bunun dışında, doktrinde, Çerçeve Sözleşme’nin “Bu Çerçeve Sözleşme’nin 

hiçbir hükmü, uluslararası hukukun temel ilkelerine ve özellikle de Devletlerin 

egemen eşitliğine, ülke bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına aykırı herhangi bir 

faaliyette bulunma ya da eylem yapma hakkını tanıdığı şekilde 

yorumlanmayacaktır”1085 şeklindeki 21. maddesinde yer alan devletin “ülke 

bütünlüğü” ve “siyasal bağımsızlık” ifadelerinin azınlık haklarının sınırını 

oluşturduğu belirtilmiştir1086. 

Kanımca şu iki örnekte devletin “ülke bütünlüğü” ve “siyasi bağımsızlık” 

ölçütleri azınlık dilinin kullanılmasının yasaklanması için haklı neden olarak 

kullanılabilir. Bir; nükleer bir santralde çoğunluk grubuna mensup kişilerin dilsel 

azınlık grubuna mensup kişilerle birlikte çalıştığını düşünelim. Yapılan iş hayati 

önemde olup, yüksek derecede hassasiyet gerektirdiğinden kavram karmaşasına yer 

vermemek için çalışma dili olarak tek bir dil, çoğunluk dili, belirlenmişse işyeri 

ortamında azınlık dilinin kullanılması yasaklanabilir. İki; yine doğal olarak 

olağanüstü bir halde, özellikle de savaş halinde, düzenli hareket edilebilmesi için 

güvenlik birimlerinin emir-komuta zinciri içinde tek bir dil kullanmaları gerekir. İşte 

                                                 
1084 ESKHK, “General Comment No: 13”, par. 42. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 80. 
1085 Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. II, s. 234. 
1086 Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, s. 114. 
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bu nedenle, güvenlik birimlerinin eğitiminde ve çalışma sahasında sonraki acil 

durum düşünülerek tek bir dilin, çoğunluk dilinin, kullanılması şart koşulup, azınlık 

dillerinin kullanımının yasaklanması düşünülebilir. Ne var ki, bu her iki örnekte de 

yasak, işletme içindeki boş vakitlerin geçirildiği kantin, kafeterya, spor salonu vs. 

gibi işin görüldüğü saha dışındaki alanları kapsamayacaktır. 

Çerçeve Sözleşme’nin 21. maddesinde yer alan ifadeler, kanımca, Sözleşme’de 

yer alan ilkelerin dışsal kendi kaderini tayin hakkına fırsat vermeyeceğini ifade 

etmek içindir1087. Çünkü azınlıklar, genel insan hakları içinde ifade özgürlüğünü, 

örgütlenme özgürlüğünü, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğünü, din ve 

vicdan özgürlüğünü, eğitim hakkını vb. kullanırken bu hakların tabi olduğu sınırlama 

ölçütleri ile zaten bağlıdır. Bunun ötesinde ek bir sınırlamaya gerek var mıdır? 

Örneğin, azınlık grubunun kendi dilinde ayrımcılık yönünde propaganda yaptığını 

varsayalım. Bu propogandanın sınırı ifade özgürlüğünün sınırları ile çizilmiştir. Buna 

ek olarak, “ülke bütünlüğü” ve “siyasal bağımsızlık” ölçütlerine dayanarak azınlık 

dilinin kullanımı da yasaklanacak mıdır? Bu tarz bir yasak, kanımca, azınlık 

haklarının amacına aykırı düşeceğinden Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 

31. maddesinin birinci fıkrası gereği, azınlık haklarını düzenleyen anlaşmanın konu 

ve amacına aykırı bir düzenleme olmuş olur1088. 

 

3. Ekonomik Fayda 

İnsan Hakları Komitesi önüne gelen başvurularda, devletler tarafından ileri 

sürülen bir diğer sınırlama gerekçesi de ekonomik fayda ölçütüdür. Azınlık 

kültürünün yaşam alanına yapılan müdahaleler, ulusal veya bölgesel ekonomik 

kalkınma gerekçesine dayandırılmıştır. Bu gerekçe, İnsan Hakları Komitesi 

tarafından da makul bulunmuştur. Finlandiya’ya karşı yapılan I. Länsman 

başvurusunda Komite, 27. maddenin sadece geleneksel yaşam tarzını değil, bu yaşam 

                                                 
1087 Azınlıkların dışsal kendi kaderini tayin hakkı olup olmadığı sorunu ileride dördüncü bölümde 
tartışılmıştır. 
1088 Packer, “United Nations Protection of Minorities...”, s. 507. Viyana Antlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesi’nin birinci maddesinin birinci fıkrasına göre, “Bir antlaşma, antlaşmanın bağlamı ile 
bağlantılı olarak ve konu ve amacının ışığı altında, terimlerin olağan anlamına uygun biçimde, 
iyiniyetle yorumlanır”. 
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tarzının modern yaşama uyarlanmasını da koruduğunu belirtmiştir1089. Böylece, 

azınlığın geleneksel yaşamına yapılan müdahaleler ilke olarak 27. maddeye aykırı 

olmamaktadır. 

Yeni Zelanda hükümeti Maorilerin başvurusunda, azınlık kültürünün bağlı 

olduğu ekonomik kaynağın sürdürülebilirliğinin korunmasının ve de icabında bu 

korumanın azınlık grubunun (muhtemelen kısa vadeli) çıkarlarına karşı 

sağlanmasının da kendi yükümlülüklerinde olduğunu ifade etmiştir1090. Bu durumda, 

devletlerin, 27. madde kapsamında azınlık haklarının sınırlanmasına yönelik 

ekonomik fayda ölçütünü, hem ulusal ekonomiye, hem de azınlık grubunun 

ekonomik kaynaklarının geleceğine dayandırarak ileri sürdüğünü görmekteyiz. Yeni 

Zelanda hükümeti, başvuruda, kültürlerinin varlığı ve ekonomik geçimleri balıkçılığa 

bağlı Maorilerin de balıkçılığa getirilen yeni düzenlemelerden faydalandığını ispat 

ederek, eski düzenlemedeki serbestçe avlanmaya getirilen sınırlamayı 

haklılaştırabilmiştir1091. 

Kanada hükümeti de yukarıda anılan Howard başvurusunda, azınlığın 

geleneksel kültürünün parçasını oluşturan balıkçılık haklarına getirilen sınırlamanın 

bu ekonomik kaynağın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu ileri sürmüştür1092. 

İnsan Hakları Komitesi de bu amacı onaylamıştır. 

Sonuç olarak, azınlık haklarına ekonomik fayda gerekçesi ile yapılan 

müdahalelerin, azınlık kültürünün sürdürülebilirliği testini geçmesi gerekir. Burada 

korunan tek başına çevre değil, o çevreye tabi olarak varlığını sürdüren azınlık 

kültürüdür. O nedenle, azınlık hakları açısından konunun boyutu, çevrenin 

korunmasından farklıdır. Eğer çevrenin korunması başkaca uluslararası ya da ulusal 

hukuk düzenlemeleri gereği ayrıca gözetilmiyorsa MSHS kapsamında azınlık 

kültürüne beşiklik ettiği ölçüde koruma görecektir. 

 

 

                                                 
1089 Länsman/Finlandiya 1, a.g.k., par. 9.3. 
1090 Mahuika/Yeni Zelanda, a.g.k., par. 7.2. 
1091 A.k., par. 5.7, 7.1. 
1092 Howard/Kanada, a.g.k., par. 5.1. 
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4. Yeterli Sayı Şartı 

a. Eğitim Alanında: Yeterli Sayıda Öğrenci Şartı 

Çerçeve Sözleşme, 14. maddesinin ikinci fıkrasında, azınlık dilinin 

öğretilmesini ve azınlık dilinde eğitimi azınlıklardan gelecek “yeterli talep” ve 

“kayda değer sayı” şartlarına bağlamış; ancak, bu kavramların ne anlama geldiğini 

belirlememiştir. Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı da “yeterli sayıda öğrenci 

şartı”nı kullanmaktadır (m. 8). 

Azınlığı toplumun geri kalanından farklı etnik, dinsel, dilsel özelliklere sahip 

grup olarak ele aldığımızdan iki kişiden oluşan gruba azınlık grubu demek 

mümkündür. Peki iki kişiye ana dili eğitimi ve ana dilinde eğitim sağlamak mümkün 

müdür? İki kişinin talebi yeterli talep kabul edilebilir mi? 

Üniversite öncesi eğitimden başlarsak; eğer eğitimden anladığımız şey sadece 

okul ise, elbette iki kişi için okul açmak mümkün değildir. Yine çoğunluk okulları 

içinde iki kişilik grup için ek bir müfredat hazırlayıp bunu takip etmek de kolay 

değildir. O nedenle, temel kural olarak azınlık dilinin eğitiminin ve azınlık dilinde 

eğitimin ilgili azınlık grubunun ancak yeterli sayıda yaşadığı yerlerde bir hak olarak 

talep edebileceğini kabul etmek gerekir. İnsan Hakları Komitesi üyesi Scheinin’e 

göre, yeterli sayının varlığı, azınlık eğitiminin genel eğitim sistem içinde yaşayabilir 

olduğunun ispatıdır1093. Eğer yeterli sayı yoksa alternatif yolların düşünülmesi 

gerekir. İlk akla gelen, azınlık grubuna mensup çocuğun ana dilinde eğitim 

alabileceği yere gönderilerek eğitiminin sağlanmasıdır. Yasal zorunluluk olmayıp, 

velinin tercihine bırakıldıkça, eğitim amaçlı bu göçün ya da anne-babadan ayrılmanın 

insan haklarına aykırı olmadığını biliyoruz1094. 

İlk okul eğitimi uluslararası hukuk gereği zorunlu ve parasız olduğundan 

çocuğun başka bir bölgede eğitim alması için yapılacak masrafların devlet tarafından 

sağlanması, ayrıca çocuğa yaşam masrafları için burs sağlanması gerekir. Eğer ilgili 

ülkede ilk okul sonrası eğitimi de, devlet okullarında parasız alma imkanı varsa ilk 

okul sonrası eğitim için başka bir bölgeye ya da ülkeye gidilmesi durumunda da aynı 
                                                 
1093 Bkz.: İnsan Hakları Komitesi üyesi Martin Scheinin’in Waldman/Kanada kararına yazdığı karşı 
oy, a.g.k.,  par. 5. 
1094 Bkz.: yuk. AİHM’nin “Belçika Dil Davası”nda verdiği karar. 

 342



yöntem izlenmelidir. ESKHK’ne göre, burs sistemi dezavantajlı konumdaki 

grupların eğitimden faydalanmaları içindir1095. Dezavantajlı gruplar şüphesiz 

azınlıklardan ibaret değildir; ancak, dünya üzerinde yaşayan azınlık gruplarından 

sadece Yahudiler, ticaret ile uğraşan diğer grupların bir kısmı ve yaşadıkları ülkeden 

daha güçlü bir akraba devlete sahip azınlıkların bazıları, ancak, içinde yaşadıkları 

ülkenin ortalama refah seviyesinden daha üst bir yaşama sahip olabilmişlerdir. Özel 

okullara devlet yardımı yapılması halinde ise, İnsan Hakları Komitesi, bu yardımın 

sadece çoğunluk dilinde eğitim yapan okullara verilmesini eşitlik ilkesine aykırı 

görmektedir1096. 

İlk okul aşamasında eğitim almanın tek yolunun okula gitmek olmadığını 

belirtmiş bulunuyoruz. Bu nedenle, azınlıkların sayıca az olduğu yerlerde devlet 

tarafından alternatif eğitim imkanları düşünülmelidir. Ülkenin farklı illerinde 

yaşayan aynı ana dilini konuşan çocuklar için ortak bir ana dili öğretmen(ler)i 

istihdamına gidilebilir. Diğer bir yöntem de eğitim malzemelerinin okullarda 

kullanılanların ötesinde çeşitlendirilip azınlık çocuğuna evinde eğitim almasını 

sağlayacak şekilde sunulmasıdır. Bu, özellikle yerli azınlıklara mensup çocuklar için 

önemlidir. Onlar için ideal olan kendi topluluğunun içinde kendi kültürüne göre 

büyümeleridir1097. Yine, evde eğitim için bilgisayar dünyasından faydalanılabilir. 

Azınlığın sayıca az olduğu yerlerde azınlık çocuğuna eğitimin nasıl verileceği 

konusu, herhalükarda, en iyi şekilde velilerle sıkı işbirliği içinde çözülebilecektir. 

Azınlık dilinde eğitim sağlanması için en az kaç kişi bu eğitimi talep etmiş 

olmalıdır? Finlandiya’da azınlığa ait 13 öğrencinin bulunduğu her okul bölgesinde 

yasa gereği o azınlığın dilinde eğitim sunma zorunluluğu vardır. Orta okul için sayı 

biraz artırılmış, lise için ise başvuru üzerine karar merkezi otoriteye bırakılmıştır. 

Bunun uygulaması olarak ülkede örneğin, İsveçce eğitim veren yaklaşık 300 ilk okul, 

43 orta okul ve 100 kadar da lise bulunmaktadır1098. Kanımca, her ülkeye 

uygulanacak belli bir minimum rakam belirlemek zordur. İlk okul sınıflarında 5-6 

                                                 
1095 ESKHK, “General Comment No: 13”, par. 53. 
1096 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/59/40), C. 1, a.g.e., s. 29, par. 65 (20). 
1097 Cobo, a.g.e., (E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.2), s. 31, par. 89-90. 
1098 Tore Modeen, “The Cultural Rights of the Swedish Ethnic Group in Finland”, Language, 
Minority, Migration, Ed. Sven Gustavsson, Harald Runbolm, Centre for Multiethnic Research, 
Uppsala, 1995, s. 102. 
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öğrencinin oturduğu ülkeler veya bölgeler olduğu gibi, 50-60 kişiye aynı sınıfta 

birlikte eğitim verilen ülke veya bölgeler de vardır. Bu nedenle, kanımca, azınlık 

dilinde eğitimi talep eden kişi sayısı en fazla çoğunluk grubu tarafından aynı 

seviyede ve tarzda eğitimi birlikte alan öğrenci sayısı kadar olmalıdır. Bu sayıya 

ulaşılması aynı zamanda, azınlık grubunun ülke ya da bölge nüfusunun belli bir 

oranını temsil ettiği anlamına gelir. Eğer çoğunluk grubunun eğitim aldığı, örneğin, 

ilk okullardaki sınıfların öğrenci sayısı kadar talep, azınlık grubundan gelmişse, 

azınlık grubuna aynı eğitimin kendi dilinde sağlanmamasından kaçınmayı 

haklılaştıran ciddi gerekçeler olması gerekir. 

Üniversite eğitimine gelince; azınlık öğretmeni yetiştirilmesi dışında, diğer 

dallarda yeterli sayıda talep şartına bakılmalıdır. Azınlık dilinde öğretmen 

yetiştirmek ise devletin sorumluluğunda olduğundan, eğer azınlık grubu sayıca az 

olduğu için mevcut üniversitelerde ayrı bölüm açmak mümkün değilse, yapılması 

gereken şudur: azınlık dilinde dil ve edebiyat eğitimi başka bir ülkedeki (örneğin, 

varsa akraba devletteki) bir üniversiteden alınabiliyorsa, o zaman karşılıksız burs 

sağlanarak öğretmen adayları o ülkeye eğitime gönderilebilir. 

Bir fakülte ya da bölüm açmak için en az kaç öğrenci olmalıdır? Burada dikkat 

edilmesi gereken konu, eğer azınlık dilinde eğitim veren üniversite diğerlerine göre 

daha kaliteli eğitim veriyorsa, ki bu mümkündür, bu durumda çoğunluk grubuna 

mensup gençler de eğtimlerini bu üniversitede almak isteyebilirler. Örneğin, 

Finlandiya’da İsveçce konuşan azınlık, nüfusun sadece % 5.4’ünü oluşturuyor1099 

olmasına ve komşu ülkedeki İsveç’de her dalda ücretsiz üniversite eğitimi alabilecek 

durumda olmasına karşın, Helsinki Üniversitesi Fincenin yanısıra, hukuk ve tıp gibi 

temel alanlarda, Esbo Teknik Üniversitesi de bazı bölümlerinde İsveçce eğitim 

vermektedir. Helsinki Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde anadili İsveçce olan 

öğrenciler için 25 kişilik bir kota uygulanmaktadır. Bu kotanın amacı İsveçce 

yargılama yapabilecek yargıç yetiştirmektir1100. Åbo Akademi Üniversitesi ise sosyal 

                                                 
1099 2003 yılı verileriyle toplam 290,000 kişinin ana dili İsveçce’dir. Bkz.: Kristian Myntti, Pirkko 
Nuolijärvi, “The Case of Finland”, International Obligations and National Debates: Minorities 
around the Baltic Sea, Ed. Sia Spiliopoulou Åkermark, Mariehamn, Ålands Peace Institute, 2006, s. 
173-174. 171-219 
1100 Myntti, “National Minorities and Minority Legislation in Finland”, Packer/Myntti, a.g.e., s. 90. 
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bilimlerden, fen bilimlerine kadar her dalda İsveçce eğitim vermektedir1101. Åbo 

Akademi Üniversitesi’nin bulunduğu kentte ayrıca bir de Fince eğitim veren Turku 

Üniversitesi olmasına rağmen, Finli öğrencilerin ilk tercihi Åbo Akademi 

olabilmektedir. Bu üniversitenin kayıtlı öğrencilerinin % 30’unun ana dili Fincedir. 

Tüm bu eğitim kurumlarındaki yapı, azınlığın ihtiyacını karşılaması bir yana, ülkede 

konuşulan bir ikinci dilde de kaliteli eğitim hedefi üzerine kurulmuştur. Bu her bir 

İsveçce eğitim veren yüksek eğitim kurumları, yurtdışından gelen değişim 

öğrencilerinin de yüksek oranda tercih ettikleri kurumlar arasında yer almaktadır. 

İşbu nedenlerden ötürü, azınlık dilinde üniversite eğitimininin, en az talep ya da 

yeterli sayı şartıyla sınırlanmasının işin ancak kolayına kaçmak olacağını, konunun 

başkaca boyutları olabileceği görüşündeyim.  

 

b. Diğer Alanlarda Yeterli Sayı Şartı 

Azınlık dilinde kamusal makamlar önünde kullanılmasında, Çerçeve Sözleşme 

yeterli sayıda azınlığın yaşadığı bölgelerden bahsetmekte (m. 10), Avrupa Bölgesel 

veya Azınlık Dilleri Şartı ise, önlem almayı meşru kılacak sayıda kişinin yaşadığı 

bölge ifadesini kullanmaktadır (m. 10). Sayının belirlenmesi devletlerin takdirine 

bırakılmıştır. 

AGİT uzmanları tarafından hazırlanan Ulusal Azınlıkların Dilsel Hakları 

Üzerine Oslo Tavsiyeleri (kısaca “Oslo Tavsiyeleri”) adlı metin, “önemli sayı” 

kavramını kullanmaktadır1102. Oslo Tavsiyeleri’nde yer alan “önemli sayı” kavramı 

AGİT tarafından 27-28 Şubat 1998 tarihinde Viyana’da düzenlenen seminerde 

gündeme gelir ve uzmanlar, devletler tarafından kötüye kullanılıp azınlıkların kendi 

dillerinde kamu hizmeti almasının engellenmemesi için kavrama açıklık getirilmesi 

gerektiğini ileri sürerler1103. Bulunan yöntem nüfusun önemli sayı teşkil edecek 

“oranının” tespit edilmesi olur. Belirli bir bölgenin nüfusunun % 20’sinin önemli 

oranda sayı olduğu üzerinde anlaşmaya varılır. Bunun bir uygulaması olarak, Şubat 

                                                 
1101 Modeen, a.g.e., s 103. 
1102 The Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights…, par. 13, 14. 
1103 Guillaume Siemienski, “Vienna Seminar on the Linguistic Rights of National Minorities, 27-28 
February 1998”, IJMGR 6, Kluwer Law International, Dordrecht, 1999, s. 353. 
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2001’de Romanya’da yapılan Yerel Kamu İdaresi Yasası ile, azınlıkların bölge 

nüfusunun % 20’sini oluşturduğu yerlerde kamu makamları ile azınlık dilinde 

iletişime geçilmesine ve kamusal dökümanların azınlık dilinde basılmasına olanak 

sağlanmıştır1104. 

Capotorti, raporunun öneriler bölümünde, sarfedilen emek ve bundan elde 

edilecek fayda arasında bir oran bulunması gerektiği, buna göre azınlıkların özel 

koruma imkanlarından faydalandırılmasını önermiştir1105. Ancak “elde edilecek 

fayda” kavramı o kadar muğlaktır ki, sayıca küçük azınlık grubunun haklarının 

kısıtlanmasında kullanılabileceği gibi, tek bir kişi tarafından konuşulan dilin yok 

olmaması için koruma altına alınmasında esas alınması gibi çok geniş uygulama 

alanı bulabilir. 

Finlandiya, belediye sınırları içinde yaşayan azınlığın nüfusu belirli bir oranı 

bulduğunda talebin otomatik olarak var olduğu şeklinde bir düzenlemeye gitmiştir. 

Eğer belediye sınırları içinde diğer dili konuşan kişi sayısı 3000’ini veya belediye 

nüfusun % 8’ini oluşturursa her iki dilde de kamu hizmeti verilebilecektir1106. 

Hakkın sağlanması için yeterli sayıda talep varsa ekonomik fayda da vardır. 

Fakat bu, yeterli sayıda talep yoksa ekonomik fayda olmadığı anlamına gelmez. Bu 

nedenle, kimi zaman birbiri yerine kullanılsa da, ekonomik fayda ölçütünün yeterli 

sayı ölçütü ile aynı olduğunu söyleyemeyiz. 

Kanımca doğru yaklaşım, tercihi ilgili devletlere bırakmak, sayı azlığı nedeni 

ile azınlık haklarından faydalandırmamanın söz konusu olduğu her olayda, azınlığın 

ve toplumun ihtiyaçları göz önüne alınarak hakkı tanımama gerekçelerinin haklı olup 

olmadığına bakmaktır. Bunda da dikkat edilmesi gereken, uygulanan politikanın 

azınlık grubunun yok olmasına, kültürünün, dilinin, dininin ortadan kalkmasına 

örtülü de olsa hizmet etmemesi gereğidir. 

 

 

                                                 
1104 Holt, a.g.e., s. 176. 
1105 Capotorti, Study on..., s. 96, par. 566. 
1106 Myntti/Nuolijärvi, a.g.e., s. 174. 
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B. Sınırlamanın Sınırı 

27. maddede sınırlama ölçütleri düzenlenmemiştir ama, kanımca, sınırlamanın 

sınırı ölçütü düzenlenmiştir: “Etnik, dinsel yahut dilsel azınlıkların bulunduğu 

Devletlerde, bu azınlıklara mensup kişiler, kendi gruplarının diğer mensuplarıyla 

birlikte toplu olarak, kendi kültürlerinden yararlanmak, kendi dinlerinin gereklerini 

yerine getirmek ve uygulamak yahut kendi dillerini kullanmak haklarından yoksun 

bırakılmayacaklardır”1107 (vurgu bana aittir). 

Eğer 27. madde kapsamındaki haklara getirilen sınırlamalar hakkın 

kullanımından azınlığı yoksun bırakır aşamaya gelmişse, bu aşamada hakkın 

ihlalinden bahsetmek gerekecektir. Yeni Zelanda hükümeti bunu, azınlık haklarının 

sınırlanması hakkın reddine neden olmamalıdır şeklinde ifade etmiştir1108. Hakkın 

kullanılmasından yoksun bırakma sınırını, hakkın kullanımının reddi olarak da 

yorumlayabiliriz. İnsan Hakları Komitesi, 27. maddenin ihlaline hükmettiği 

başvuruların tümünde, bu red/yoksun bırakma sınırının aşıldığını tespit etmiştir. 

27. maddeye dair bir başka sınırlamanın sınırı ölçütü de MSHS’nin beşinci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sözleşme’de tanınan hakların ve 

özgürlüklerin ... tahrip edilmesi” ifadesidir. Buna göre, örneğin, 27. maddeye 

getirilebilecek herhangi bir sınırlama hakkın tahrip edilmesine neden olamayacaktır. 

Azınlıkların katılım haklarına getirilecek sınırlamalar ise MSHS m. 25’deki 

ifade ile “makul” olmak zorundadır. İnsan Hakları Komitesi, yukarıda anılan 

Ignatane kararında, başvurucuya seçimlerden çok kısa bir süre önce ikinci kez resmi 

dil sınavından geçme şartının dayatılmasında “makullük” sınırının aşıldığını tespit 

etmiştir1109. Bu başvuruda Komite, ayrıca, başvurucuya dayatılan resmi dili üst 

seviye bilme şartının yasal dayanağının tam tespit edilemediğinden şikayet etmiştir. 

İlgili maddede şart olarak koşulsun ya da koşulmasın, İnsan Hakları Komitesi, 

MSHS’de düzenlenen haklara getirilecek her türlü sınırlamanın genel olarak yasayla 

düzenlenmesini aramaktadır1110. 

                                                 
1107 Metin içi bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 88. 
1108 İHK, Mahuika/Yeni Zelanda, a.g.k., par. 7.2. 
1109 Ignatane/Letonya, a.g.k., par. 7.4-7.5. 
1110 Bkz.: İHK, “General Comment No: 22”, par. 8, (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 157. 
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Komite, adını “ölçülülük” olarak koymasa da, azınlığın yaşadığı coğrafyaya 

yapılan müdahalelerde güdülen amaç ile tahrip edilen alan arasında bir ölçünün 

varlığını da aramıştır. Örneğin, ikinci Länsman başvurusunda azınlığın üzerinde 

yaşadığı coğrafyanın 3000 hektarlık bölümünde yapılan ağaç kesimini, yol yapımı 

için gereksiz bulmamış; ancak, bu alanın genişletilmesi halinde 27. maddeye 

aykırılık olabileceğini söylemiştir1111. 

Ne var ki, azınlığın hakkının sınırlanmasında güdülen amaçla veya ortaya 

çıkan ihtiyaçla ölçüsüz olan sınırlamaların tümü, aynı zamanda, azınlığın hakkının 

reddi anlamına gelmez. Örneğin Komite, 18. maddenin birinci fıkrası kapsamındaki 

dinsel hakların üçüncü fıkrada sıralanan ölçütlerle sınırlanmasında, sınırlamanın özel 

ihtiyaçla ölçülü olması gerektiğine işaret etmiştir1112. Peki dinsel azınlığın 27. madde 

kapsamındaki haklarının sınırlanmasında, söz konusu sınırlamanın “özel ihtiyaçla 

ölçülü” olup olmadığına mı bakılacaktır, yoksa hakkın reddine neden olup 

olmadığına mı? Hangi ölçüte göre karar verileceği İnsan Hakları Komitesi’nin şu ana 

kadarki içtihadında netleşmiş değildir.  

MSHS kapsamına girmeyen “azınlık dilinde eğitim hakkı”nın 

sınırlandırılmasına gelince; ESKHS’deki hakların sınırlandırılmasını düzenleyen 

dördüncü maddesi sınırlamanın sınırını da çizmiştir: “Bu Sözleşme’ye Taraf 

Devletler, bu Sözleşme’ye uygun olarak Taraf Devletçe tanınmış bulunan haklardan 

yararlanılmasında, Taraf Devletin söz konusu hakları ancak, sınırlamanın yanlızca bu 

hakların niteliğiyle bağdaşabilir olduğu ölçüde olması ve demokratik bir toplumda 

sadece kamunun esenliğini geliştirmek amacını gütmesi kaydıyla, yasayla 

belirlenmiş sınırlamalara tabi tutabileceğini kabul ederler”1113. Buna göre, azınlık 

dilinde eğitim hakkı ESKHS kapsamında ancak; bir, hakkın niteliğine uygun düştüğü 

ölçüde, iki, yasayla belirlenmiş ölçütlere göre, üç, demokrasi ile çelişmiyorsa 

sınırlanabilecektir. Eğer ESKHS’ye taraf devlette eğitim hakkına getirilecek 

sınırlamalara dair yasal düzenlemeler yoksa hakkın sınırlandırılması söz konusu 

                                                 
1111 Länsman/Finlandiya 2, a.g.k., par. 2.7., 10.1, 10.3., 10.7. Komite, kesimi yapılacak 3000 hektarlık 
araziyle azınlığın üzerinde yaşadığı toplam 255,000 hektarlık araziyi karşılaştırarak azınlığın yaşadığı 
toplam arazinin % 1’ini biraz aşan miktarına yapılan müdahalenin azınlığın kültürünü ret anlamına 
gelmeyeceğini söylemiştir. 
1112 Bkz.: İHK, “General Comment No: 22”, par. 8, (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 157. 
1113 Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 29-30. 
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olamayacaktır. Yine, yasal temeli olsa da bu sınırlandırmaların hakkın niteliğine 

uygun düşmesi gerekir. Bu kapsamda, örneğin, başkalarının şan ve şöhretini 

korumak amacıyla azınlık dilinde eğitime son verilmesi hakkın niteliğiyle uyuşur bir 

düzenleme olmasa gerektir. 

“Demokratik toplum” vurgusu ise, kanımca, “demokrasi” kavramının genişliği 

nedeni ile en geniş koruma sağlayacak kavram olarak görünmektedir. 

Gözden geçirilmiş ASŞ m. G/2’ye göre  “Bu Şartın hükümleri çerçevesinde 

anılan hak ve yükümlüklere yapılan sınırlamalar öngörüldüklerinden başka bir amaç 

için kullanılamazlar”. Bu kapsamda da örneğin, kamu düzeni gerekçesi ile eğitime 

ara verilmesi aslında azınlık dilinde eğitime topyekün son verilmesi amacını 

taşıyorsa sınırlama, öngörülen amacı aşmış demektir. 

 

C. Aykırı Önlem Alma 

MSHS’nin olağanüstü hallerde Sözleşme’de düzenlenen haklara aykırı önlem 

almayı (hakların askıya alınması) düzenleyen dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında, 

hangi hakların aykırı önlem konusu olamayacağı sıralanmıştır. Yukarıda anıldığı 

üzere, dinsel özgürlükler bunlardan biridir. Ancak, azınlık haklarını düzenleyen 27. 

madde bu listede yoktur. Peki bu durumda olağanüstü hallerde azınlık haklarının 

kullanılması askıya alınabilir mi? 

İnsan Hakları Komitesi buna olumsuz cevap vermektedir. Komite’ye göre, her 

ne kadar dördüncü maddenin birinci paragrafında sıralanmasa da, azınlık haklarını 

uluslararası düzeyde garanti altına alan 27. madde, her şartta korunması gereken 

unsurlar içermektedir; bu nedenle, hukuka uygun aykırı önlemin konusu olamaz1114. 

Komite bu sonuca varırken üç gerekçe kullanmaktadır. Bir, uluslararası hukukta 

soykırımın suç olarak düzenlenmesi; iki, aykırı önlemin ancak ayrımcılık yasağına 

uyularak alınabileceğini düzenleyen MSHS’nin dördüncü maddesinin birinci fıkrası; 

üç, dinsel özgürlükleri düzenleyen 18. maddenin, yukarıda anıldığı üzere, aykırı 

önleme konu olamaması1115. 

                                                 
1114 İHK, “General Comment No: 29”, par. 13, Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 187-188. 
1115 A.e. 
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Komite’nin görüşü yorum gerektirmektedir. MSHS’nin yaşam hakkını 

düzenleyen altıncı maddesi zaten aykırı önlem alınamayacak hükümler arasında 

sıralanmış olmasına rağmen, Komite, uluslararası hukukta soykırımın suç olarak 

düzenlendiğini de hatırlatma gereği duymuştur. Komite’ye göre, 27. maddedeki 

hakların ciddi ihlali “soykırım” suçunu oluşturabilir1116. İkinci olarak Komite, aykırı 

önlem almada ırk, renk, din, dil ve toplumsal kökene dayalı ayrımcılık yasağına 

gönderme yaparak şunu demektedir: eğer, örneğin dilsel haklara karşı aykırı önlem 

alınacaksa bu sadece azınlık dilinin kısıtlanmasına yönelik olamaz; ayrımcılık yasağı 

temelinde alınacak önlem ya çoğunluğu da etkileyecek ya da önleme hiç 

başvurulmayacaktır. Azınlıkla birlikte çoğunluğun da dilini kamusal yaşamda 

kullanması durdurulamayacağına göre, sadece azınlığın haklarının kullanılmasını 

durdurmak ayrımcılık yasağı kapsamında mümkün değildir. Üçüncü olarak, Komite, 

18. maddeye karşı aykırı önlem alınamayacağını söyleyerek bu düzenlemeye 

yansıyan genel iradenin azınlık haklarına da yansıması gerektiğine işaret etmiştir. 

Komite ayrıca, MSHS’deki aykırı önleme konu olamayacak haklar konusunda 

verdiği Genel Yorum’da aykırı önlemlerin MSHS’nin dördüncü maddesinin birinci 

fıkrası gereği uluslararası hukuktan kaynaklanan diğer yükümlülüklere aykırı 

olmaması gereğini vurgulamıştır. Komite, bu konuda özellikle insancıl hukuk 

normları üzerinde durmuştur1117. Bu şu demektir: örneğin, hem Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Statüsü’ne (UCMS) hem de MSHS’nin 27. maddesine taraf bir devlet, 

savaş zamanında aşağıda sıralanan eylemleri azınlık grubuna yönelik olarak 

gerçekleştirdiğinde, genel bir ifade ile, 27. maddeyi de ihlal etmiş olacaktır1118. Bu 

                                                 
1116 A.e., s. 190, dp. 7. 
1117 A.e., par. 12, 13, Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 187, 188. 
1118 MSHS’nin savaş zamanında da, insancıl hukuk ile birlikte, uygulanacağına dair bkz.: İHK, 
“General Comment No: 31”, par. 11, (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 195; Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan 
Hakları Usul Hukuku Mevzuatı, s. 286. İnsan Hakları Komitesi, burada atıf yapılan Genel 
Yorum’unda, MSHS ile insancıl hukukun birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtmiştir. UAD 
da ilkin Nükleer Silah Kullanımı veya Tehdidinin Hukukiliği üzerine verdiği danışma görüşünde, 
daha sonra da İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında örmeye başladığı duvarın hukukiliği 
üzerine verdiği danışma görüşünde, savaş zamanında MSHS’nin insancıl hukuk ile birlikte 
uygulanmaya devam edeceğini belirtmiştir. Bkz.: UAD, “Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons”, Danışma Görüşü, 09.07.1996, ICJ Reports 1996, UN Sales No: 679, s. 239, par. 25; 
“Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, a.g.k., par. 
106. 
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kapsamda, UCMS’nün savaş suçlarını düzenleyen sekizinci maddesindeki azınlıkları 

yakından ilgilendiren savaş suçları için şu liste verilebilir: 

Uluslararası silahlı çatışmalarda:  

a) Askeri gereklilikle bağdaşmayan hallerde mülkiyete hukuka aykırı ve 

barbarca verilen aşırı zarar veya el koyma (UCMS m. 8/2 (a) (iv), b) askeri olmayan, 

sivil hedeflere saldırı (UCMS m. 8/2 (b) (ii), c) elde edilmesi hedeflenen askeri 

amaca aykırı olduğu bilinmesine rağmen çevreye verilen ciddi, yaygın ve uzun erimli 

zarar (UCMS m. 8/2 (b) (iv), d) işgal edilen topraklardaki nüfusun başka yere 

transfer veya sınırdışı edilmesi yasağı (8/2 (b) (viii), e) ele geçirilmiş yerleşim 

yerlerinin yağması (UCMS m. 8/2 (b) (xvi). 

Ülke içi silahlı çatışmalarda:  

a) Askeri gereklilik veya sivil halkın güvenliği gerektirmedikçe çatışma nedeni 

ile sivil halkın yaşadığı bölgeyi değiştirmeye zorlanması (UCMS m. 8/2 (e) (viii), b) 

askeri gereklilik olmadıkça karşı tarafın mülkiyetine verilen zarar (UCMS m. 8/2 (e) 

(xii), c) askeri gereklilik olmadıkça dini, eğitsel, sanatsal ve vakfi kurumlara, tarihi 

eserlere kasdi saldırı (UCMS m. 8/2 (e) (iii), d) ele geçirilmiş yerleşim yerlerinin 

yağması (UCMS m. 8/2 (e) (v). 

Doktrinde Packer, 27. madde kapsamındaki hakları diğer insan hakları 

düzenlemeleri ile birlikte yorumlayarak aykırı önleme konu olamayacak haklar listesi 

vermektedir. Packer’ın, azınlık hakları önemli ölçüde aykırı önleme konu olamaz 

diyerek verdiği  listede şu haklar vardır: var olma hakkı, ayrımcılığa uğramama 

hakkı, kin ve nefret savunuculuğu ile ayrımcılığa ve şiddete teşvik yasağı1119. Yazar, 

bunun yanında, pozitif önleme konu olabilecek azınlık haklarının aykırı önlem 

konusu olabileceği görüşündedir1120. 

MSHS’de yer almayan eğitim hakkına gelince; ESKHS’de aykırı önlem 

almaya dair herhangi bir düzenleme yoktur. ESKHK, genel yorumlarında konuya bir 

sınır getirmeye çalışmıştır. Eğitim hakkına dair ESKHS kapsamında kesin olan şudur 

ki, dinsel azınlığa mensup çocuğun anne-babasının veya yasal vasisinin inançları 

                                                 
1119 Packer, “United Nations Protection of Minorities...”, s. 521. 
1120 A.e., s. 514. 
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doğrultusunda eğitim alması hakkı aykırı önlem konusu olamaz1121. Bunun dışında, 

örneğin azınlık dilinde eğitime karşı ESKHS kapsamında aykırı önlem almanın 

yasaklandığından söz edemeyiz1122. Gözden geçirilmiş ASŞ ise genel bir aykırı 

önlem alma maddesi içermektedir. Şart’ta yer alan haklara karşı aykırı önlem 

almanın düzenlendiği F maddesinde, eğitim hakkına aykırı önlem alınmasına bir 

sınırlama getirilmiş değildir. Buna göre, “Herhangi bir Taraf Devlet, savaş 

durumunda veya  ulusun varlığını tehdit eden diğer kamusal tehlike zamanında, 

ancak uluslararası hukuktan kaynaklanan diğer yükümlülüklerine aykırılık 

oluşturmamak koşuluyla durumun zorunluluklarının kesin biçimde gerektirdiği 

ölçüde, bu Şart’ta öngörülen yükümlülüklerine aykırı önlemler alabilir”. 

Kanımca, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı gibi 

hali hazırda aykırı önlem alınabilecek hakların, herkes gibi azınlıklar tarafından da 

kullanımının MSHS’nin dördüncü madde kapsamında durdurulabileceği gerçeği 

karşısında, buna ek olarak, sırf azınlık olmaktan kaynaklanan diğer hakların 

kullanımının durdurulmasının olağanüstü hal rejimini yönetmeye bir katkısını 

bulmak güçtür. Bu nedenle, azınlık haklarının kullanımından genel insan hakları 

içinde aykırı önleme konu olabilecek hakların kullanımını ayıkladığımızda, arda 

kalan azınlık hakları aykırı önleme konu olamazlar. Olmaları için bir neden yoktur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1121 ESKHK bu sonuca varırken, MSHS’nin dördüncü maddesinin ikinci fıkrasına özel vurgu yapma 
gereği duymuştur. Bkz.: ESKHK, “General Comment No: 13 on Article 13: Right to Education”, par. 
28. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 77 ve 84, dp. 14. 
1122 ESKHS’de yer alan diğer aykırı önlem konusu olamayacak haklar için bkz.: ESKHK, “General 
Comment No: 14: The right to the highest attainable standard of health (art. 12)”, par. 43, 47. Bkz.: 
(HRI/GEN/1/Rev.”7), s. 97-99; ESKHK, “General Comment No: 15: The right to water (arts. 11 and 
12)”, par. 37, 40. Bkz.: (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 114-115. 
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Dördüncü Bölüm 

AZINLIK HAKLARININ ÖTESİ: 

KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI 

 

Kendi kaderini tayin hakkı modern uluslararası hukukun köşe taşlarından birini 

oluşturmaktadır. Hemen hemen herkesin üzerinde anlaşmaya vardığı konu, kendi 

kaderini tayin hakkının, insan ve azınlık haklarının korunup geliştirilmesi için zemin 

oluşturduğudur. İşte hem bu nedenle, hem de “azınlıkların kendi kaderini tayin hakkı 

var mı?” sorusunun sıkça sorulması nedeni ile kendi kaderini tayin hakkının bu 

çalışmada ayrı bir bölüm olarak incelenmesi gerekli olmuştur. 

Bu bölümde kendi kaderini tayin hakkı ikiye ayrılarak incelenmiştir: Devlet 

sınırları içinde yaşayan grubun ayrılma talebinin karşılığı olarak “dışsal kendi 

kaderini tayin hakkı” ve ayrılma söz konusu olmadan ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişimini yaşadığı ülke içinde sağlama imkanı anlamında “içsel kendi kaderini tayin 

hakkı”. 

Kişinin siyasal katılım, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma gibi, 

genel insan hakları içinde koruma altına alınmış olan hakları ise bu başlığın kapsamı 

dışında görülmüştür. 

 

I. Dışsal Kendi Kaderini Tayin Hakkı 

A. Birleşmiş Milletler Belgelerinde Kendi Kaderini  

     Tayin Hakkı 

BM Hukuku içinde kendi kaderini tayin konusunun düzenlenmesi, BM Şartı ile 

başlar. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde kendi kaderini tayin konusunda herhangi 

bir hüküm yoktur. Genel Kurul kendi kaderini tayin konusunu ayrı sözleşme, bildiri 

ve kararlarla düzenleme yolunu seçmiştir. 
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1. Birleşmiş Milletler Şartı ve Kendi Kaderini Tayin 

BM Şartı’nda “kendi kaderini tayin” bir hak değil, “ilke” olarak 

düzenlenmiştir. Bir uluslararası hukuk ilkesi olarak “kendi kaderini tayin ilkesi”, 

Şart’ta iki maddede geçmektedir. Bunlardan Şart’ın BM’nin amaçlarını düzenleyen 

birinci maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Milletler arasında, halkların eşit hakları ve 

kendi kaderini tayin ilkesine saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkiler geliştirmek ve 

dünya barışının sağlamlaştırılması için elverişli her türlü diğer tedbirleri almak”, 

BM’nin amaçları arasında yer almaktadır1123. Şart, bu maddeyle, halkların kendi 

kaderini tayin ilkesinin hayata geçirilmesini BM’nin ana hedefleri arasına koymuş 

olmaktadır. En önemlisi de barışın sağlanması ile kendi kaderini tayin ilkesi arasında 

kurulan bağdır1124.  

Yine Şart’ın “Milletlerarası Ekonomik ve Sosyal İşbirliği” başlıklı dokuzuncu 

bölümünde yer alan 55. maddesine göre, “Birleşmiş Milletler, milletler arasında eşit 

haklar ve kendi kaderini tayin ilkesine saygı gösterilmesine dayanan barış ve dostluk 

ilişkilerini sağlamak için gerekli istikrar ve refah şartlarını yaratmak üzere: 

a. hayat seviyesinin yükselmesini, tam istihdamı ve ekonomik ve sosyal alanda 

ilerleme ve kalkınma şartlarını, 

b. ekonomik, sosyal, sağlık ve bunlarla bağlantılı alanlarda uluslararası 

sorunların çözümlerini ve eğitim ve kültür alanında uluslararası işbirliğini ve 

c. ırk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan hak ve temel 

özgürlüklerine evrensel düzeyde saygıyı ve bunların gözetimini kolaylaştıracaktır”. 

Şart, 55. maddeyle kendi kaderini tayin ilkesine dayanan barış ve dostluk 

ilişkilerinin hangi şartlarda gerçekleşeceğini belirtmiş olmaktadır. Buna göre, ilkenin 

hayata geçirilmesi için insan hakları koruma altına alınacak, ayrımcılık 

yapılmayacak, ekonomik, sosyal, sağlık ve benzeri alanlardaki sorunlar çözülecek, 

                                                 
1123 Metin için bkz.: Charter of the United Nations and Statute of the International Court of 
Justice, New York, UN Publications , October 2000, s. 5. Türkçe serbest çeviri için bkz.: Aslan 
Gündüz, Milletlerarası Hukuk – Temel Belgeler, Örnek Kararlar, Beta yay., İstanbul, 1998, s. 83-
103. 
1124 Eyassu Gayim, The Principle of Self-Determination: A Study of Its Historical and 
Contemporary Legal Evolution, Oslo, Norwegian Institute of Human Rights, Publication No: 5, 
1990, s. 83-84, 87, 92. 
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hayat seviyesi yükseltilecek, tam istihdam sağlanacak ve ekonomik ve sosyal alanda 

ilerleme ve kalkınma sağlanacaktır. 

BM kurulduğunda dünyanın birçok bölgesi ya yabancı işgali altında ya da 

manda, sömürge veya uzaktan yönetilir durumda idi. Şart’ın, kendi kaderini tayin 

ilkesini düzenleyerek güttüğü hedef, bu bölgelerdeki yabancı hakimiyetine son 

vermektir1125. 

Açıklığa kavuşturulması gereken bir nokta da Şart’ın kendi kaderini tayin 

ilkesinden bahsettiği, yukarıda anılan iki madde ile, Şart’ın “Kendi Kendini 

Yönetemeyen Ülkeler Hakkında Bildiri” başlıklı XI. Bölümünde yer alan 73. 

maddenin (b) bendi ve “Uluslararası Vesayet Rejimi” başlıklı XII. bölümde yer alan 

76. maddenin (b) bendi arasındaki benzer ve farklı yönlerdir. 73. maddenin (b) bendi, 

kendi kendini henüz yönetemeyen ülkelerin yönetiminden sorumlu BM üyelerine, bu 

bölgelerin kendi kendini yönetme yetisini geliştirme, ilgili ülke halkının siyasi 

emellerini gözönünde tutarak, siyasi kurumlarını aşamalı olarak kurmada onlara 

yardımcı olma görevini yüklemiştir. 

Vesayet rejiminin amacını düzenleyen 76. maddenin (b) bendinde ise, vesayet 

altında bulunan ülkede yaşayanların, siyasi, ekonomik, sosyal ilerlemelerini 

sağlamak, eğitimlerinin gelişmesini ve aşamalı olarak kendi kendini yönetim 

yetilerini veya bağımsızlığa doğru ilerlemelerini kolaylaştırmak, vesayet rejiminin 

amaçlarındandır. 

73. maddenin (b) bendi, kendi kendini henüz yönetemeyen ülkelerin 

yönetiminden sorumlu ülkelere sorumluluk yüklerken, 76. maddenin (b) bendi 

vesayet rejimini yöneten makamlara yöneliktir1126. Oysa, kendi kaderini tayin 

ilkesini gözetip, bu ilkenin hayata geçirilmesini sağlayacak olanlar, üye ülkelerin 

tümüdür. Bu, iki düzenleme (m. 1-55 ve 73b-76b), şekli farkı göstermektedir. Ne var 

ki, her iki düzenlemenin esasa yönelik farklılığı bulunmamaktadır. Kendi kendini 

yönetme yetisi geliştirilmek istenen ülke halkı, şüphesiz aynı zamanda, kendi 

                                                 
1125 Asbjørn Eide, “Territorial Integrity of States, Minority Protection, and Guarantees for Autonomy 
Arrangements: Approaches and Roles of the United Nations”, Local Self-government, Territorial 
Integrity and Protection of Minorities, European Commission for Democracy Through Law, 
Seminar Organised in Lausanne, 25-27.04.1996, Strasbourg, COE Publishing, 1996, s. 284. 
1126 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 21-22. 
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kaderini tayin ilkesi kapsamında da koruma görecektir. Yine, bağımsızlık yolunda 

desteklenen ülke halkı da kendi kaderini tayin ilkesinin uzağında değildir. Kendi 

kaderini tayin hakkı tüm halkların sahip olduğu evrensel bir haktır1127. 

Diğer yandan, kendi kaderini tayin, kendi uluslararası statüsüne karar vermeyi 

içerirken, kendi kendini yönetim kendi iç işlerinde özerk yönetime sahip olmaya 

işaret etmektedir1128. 

 

2. Sömürge Ülke ve Halklara Bağımsızlık Bildirisi 

BM Şartı’nda yer alan kendi kaderini tayin ilkesine işlerlik kazandıran ilk 

Genel Kurul kararı, 14 Aralık 1960 tarihini taşıyan “Sömürge Ülkelere ve Halklara 

Bağımsızlık Tanınması Hakkında Bildiri”dir1129. Bildiri, sömürgeciliği açık bir dille 

reddeden ilk bildiri olması nedeni ile sömürge karşıtlığının Magna Carta’sı olarak 

anılmaktadır1130. 

Bildiri, BM Şartı’nın yukarıda anılan ilkelerini sıraladıktan sonra (Başlangıç 

paragrafları), birinci bendinde, yabancı boyunduruğunda bulunmanın insan 

haklarının inkarı anlamına geldiğini belirlemiş ve bunun hemen ardından, bütün 

halkların kendi kaderini tayin hakkı olduğunu ifade etmiştir. Böylelikle, Şart’ta yer 

alan kendi kaderini tayin ilkesi Genel Kurul tarafından açık bir ifade ile bir “hak” 

olarak nitelendirilmiştir. Halklar, kendi kaderini tayin hakkının uygulanması 

anlamında siyasi statülerini özgürce belirleyecek, ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişmelerini özgürce sürdürebileceklerdir. 

Her ne kadar, Bildiri’nin ikinci bendinde, kendi kaderini tayin hakkının öznesi 

olarak “tüm halklar” gösterilmiş olsa da bu ibareyi, Bildiri’nin başlığı ile birlikte 

                                                 
1127 Aureliu Cristescu, The Right to Self-Determination: Historical and Current Development on 
the Basis of United Nations Instruments, New York, United Nations Publications, 1981, s. 38; 
Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 22. 
1128 Cristescu, a.e., s. 43. 
1129 “Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples”, Genel Kurul 
Karar No: 1514 (XV), 14.12.1960, A Compilation of International Instruments, C. I (Birinci 
Kısım), s. 55-57. Kararın serbest Türkçe çevirisi için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. 
IV, s. 187-193. 
1130 Héctor Gros Espiell, The Right to Self-Determination: Implementation of United Nations 
Resolutions, New York, United Nations Publication, 1980, s. 8. 
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okuyarak, hakkın gerçek öznesini “sömürge altındaki halklar” olarak belirlemek 

gerekmektedir. BM’nin, gerek Şart hükümleri, gerekse bu Bildiri temelindeki 

uygulaması da bu yöndedir. Cristescu’ya göre, Bildiri’nin başlığı ile, hangi halkların 

kendi kaderini tayin hakkı sorusuna “sömürge halklar” şeklinde kestirme bir cevap 

verilmiş olmaktadır1131. Bildiri’deki “halk” kavramının kullanılması ile azınlıklar, 

Bildiri’nin dışında tutulmuştur1132. 

Bildiri’de yer alan “bağımsızlık” kavramı, sadece siyasi bağımsızlık anlamına 

gelmemektedir. Siyaseten bağımsız olan ülke ya da halkın ekonomik ve kültürel 

açıdan da bağımsız olması gerekir1133. Hatta, ekonomik ve kültürel alanda bağımsız 

olması siyasi bağımsızlığa ulaşmasını da kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte, hakkı 

kullanacak olan ülke ya da halkın siyasi, ekonomik veya eğitim bakımından yeterli 

imkanlara sahip olamamış olması bağımsızlığa ulaşmayı geciktirici bir bahane 

oluşturmayacaktır (üçüncü bent). 

Genel Kurul, Sömürge Ülke ve Halklara Bağımsızlık Bildirisi’nin ilanından bir 

gün sonra aldığı kararla, Şart’ın Kendi Kendini Yönetemeyen Ülkeler Hakkında 

Bildiri başlıklı onuncu bölümünde yer alan 73. maddenin (e) bendine açıklık 

getirmek için bazı ilkeler belirlemiştir1134. Bu ilkelerden altıncısı kendi kendini 

yönetemeyen (muhtar olmayan) ülkelere üç seçenek sunmuştur: kendi egemenliği 

olan bağımsız bir devlet kurma, özgür iradesiyle bağımsız bir devletle birleşme veya 

bağımsız bir devlete katılma. 

 

 
                                                 
1131 Cristescu, a.g.e., s. 40. 
1132 Deniz Akçay, “Selfdeterminasyon: Bir İlkenin Önlenemez Nötralizasyonu”, Murat Sarıca 
Armağanı, İstanbul, Aybay Yay., 1988, s. 30. 
1133 Cristescu, a.g.e., s. 7. 
1134 “Principles which should guide members in determining whether or not an obligation exists to 
transmit the information called for under Article 73 (e) of the Charter”, Genel Kurul karar no: 1541 
(XV), Karar tarihi: 15.12.1960. Karar başlığında adı geçen 73. madde ve (e) bendine gore; 

… 
e) Güvenlik ve anayasalarında yer alan hükümlerle sınırlı olmak üzere, XII. ve XIII. bölümlerin 
uygulama alanı bulduğu ülkeler hariç, sorumlu bulundukları ülkelerin ekonomik, sosyal ve eğitim 
şartları hakkında istatistiki veya diğer teknik nitelikteki bilgileri sürekli olarak Genel Sekreter’e bilgi 
amacıyla sunmayı kabul ederler”. 

“Halkının kendi kendini henüz tamamen idare etmediği ülkeleri idare etmekle sorumlu olan veya bu 
sorumluluğu yüklenen Birleşmiş Milletler üyeleri, 
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3. Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli Egemenlik Kararı 

Yukarıda anılan Sömürge Ülke ve Halklara Bağımsızlık Bildirisi’nden iki yıl 

sonra, Genel Kurul, kendi kaderini tayin hakkının ekonomik boyutuna eğilerek, 

“Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli Egemenlik Kararı”nı almıştır1135. 

Genel Kurul, bu Karar’ın yedinci başlangıç paragrafında, öncelikle, gelişmiş 

ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında yapılacak ekonomik ve mali işbirliği 

anlaşmalarının halkların ve ulusların kendi kaderini tayin ilkesine dayanması 

gerektiğini değerlendirmiştir. 

Karar’ın birinci bendinde, halkların ve ulusların kendi doğal zenginlikleri ve 

kaynakları üzerindeki sürekli egemenlik hakkının, ulusal kalkınma ve ilgili devlet 

halkının refahı gözetilerek kullanılacağını belirtilmektedir. Doğal kaynaklar üzerinde 

yapılan araştırma, geliştirme ve bu kaynakların kullanılmasından elde edilecek gelir, 

üzerinde anlaşmaya varılan oranlara göre, yabancı sermaye sahibi ve ilgili devlet 

arasında, kaynaklar üzerindeki egemenlik hakkını zedelemeyecek şekilde 

paylaştırılacaktır (bend iki ve üç). Böylelikle, Karar, doğal kaynaklar üzerinde 

sömürüye karşı durduğunu açıkça ifade etmektedir.  

Karar’da, halkların ve ulusların kendi doğal zenginlikleri ve kaynakları 

üzerindeki egemenlik haklarının ihlalinin, BM Şartı’nda yer alan ilkelere aykırı 

olduğu ilan edilmiştir (yedinci bend). Bu ilkelerin başında, şüphesiz, kendi kaderini 

tayin ilkesi gelmektedir. 

Karar, kendi kaderini tayin konusunu önceki belgeler gibi bir hak olarak değil, 

bir ilke olarak düzenlemektedir. Ancak Karar’ın yeniliği, kendi kaderini tayin 

ilkesinin öznesi olarak “halklar” ve “uluslar” kavramlarını birlikte kullanmasıdır. 

BM Şartı’nda tek başına kullanılan “halklar” kavramından beri, “uluslar”ın da aynı 

ilke kapsamında koruma görüp göremeyeceği bir tartışma konusu olmuştu. Genel 

Kurul bu kararında iki kavram/grup arasında, kendi kaderini tayin ilkesi açısından, 

bir fark gözetmediğini ilan etmiş olmaktadır. 

                                                 
1135 “Permanent sovereignty over natural resources”, Genel Kurul karar no: 1803 (XVII), Karar tarihi: 
14.12.1962, A Compilation of International Instruments, C. I (Birinci Kısım), s. 58-60. Kararın 
Türkçe serbest çevirisi için bkz. Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 195-201. 
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4. İkiz Sözleşmeler’de Kendi Kaderini Tayin “Hakkı” 

a. Tarihçe 

BM Genel Kurulu 1952 yılında yaptığı altıncı toplantısında, 545 (VI) sayılı 

kararıyla hazırlanmakta olan insan hakları sözleşmesi ya da sözleşmelerine, halkların 

ve ulusların kendi kaderini tayin hakkına dair bir hüküm eklenmesi gerektiğine karar 

verir1136. Konu, sözleşmelerin Hazırlık Çalışmaları sırasında yoğun tartışmalara 

neden olmuştur. Sözleşmelerin, daha fazla sayıda ülke tarafından onaylanıp, evrensel 

nitelik kazanması için kısa bir haklar listesi ile yetinilmesi gerektiğini söyleyen 

görüş, kendi kaderini tayin hakkının dışarıda tutulmasını savunmuştur1137. 

Böylelikle, sırf bu yüzden, sözleşmenin ya da sözleşmelerin, az sayıda ülkenin 

yükümlülük altına girdiği metinler olmayacağı varsayılmıştır. Bir başka deyişle, sırf 

kendi kaderini tayin hakkının sözleşmede yer alması nedeni ile, bireysel insan 

haklarının yeterli korumadan mahrum olabileceğinden endişe edilmiştir. 

Karşı görüş ise, sözleşmelere taraf olmaları durumunda, söz konusu ülkelerin 

aynı zamanda BM Şartı’na da taraf olmuş olacaklarını ve kendi kaderini tayin 

ilkesinin BM Şartı’nda düzenlendiğini belirterek, bu ilkenin hazırlanan 

sözleşmelerde de yer alması gerektiğini, aksi halde, sözleşmelerin eksik kalacağını 

savunmuştur1138. 

Üzerinde tartışma yaşanan diğer bir konu, kendi kaderini tayin konusunun, 

siyasi bir ilke mi yoksa bir hak mı olduğudur. Ancak hak olarak kabul edilirse bir 

insan hakları sözleşmesinde yer alabileceği, aksi halde sözleşmenin dışında olması 

gerektiği ileri sürülmüştür. Birleşik Krallık ve Avustralya’nın başını çektiği grup, 

kendi kaderini tayinin siyasi önemi büyük bir ilke olduğunu, bir insan hakkı ya da 

bireysel bir hak olamayacağını savunmuştur. Bu görüşe göre, kendi kaderini tayin bir 

hak olarak düzenlenemeyecek kadar karmaşık bir konu olduğundan hukuki 

bağlayıcılığı olan bir metne girmemesi gerekir. Eğer hak olarak düzenlenirse de, 

                                                 
1136 “Inclusion in the International Covenant or Covenants on Human Rights of an Article Relating to 
the Rights of Peoples to Self-determination”, Karar no: 545 (VI), Karar tarihi: 05.02.1952. Metin için 
bkz.: Cristescu, a.g.e., s. 5; Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 19, 26. 
1137 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 23. 
1138 Cristescu, a.g.e., s. 4. 
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yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için, içeriğinin mümkün olduğunca kesin 

ifadelerle doldurulması gerektiği belirtilmiştir1139. 

Genel Kurul’un anılan kararına rağmen, kimi ülkeler kendi kaderini tayinin bir 

ilke mi yoksa hak mı olduğuna karar verilerek, ayrı bir bildiri ya da sözleşmenin 

oluşturulması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Bunun için uluslararası bir 

konferans toplanması da önerilmiştir. Kendi kaderini tayin ilkesinin veya hakkının 

sözleşmenin içeriğinde düzenlenmesindense ilkeye veya hakka başlangıç 

paragraflarında gönderme yapılabileceği de ileri sürülmüştür. Tartışılan bir konu da, 

yapılmakta olan sözleşmelere kendi kaderini tayini düzenleyen bir protokol 

eklenebileceği konusudur1140. Böylelikle, isteyen ülkeler sözleşmeye taraf olabilecek 

ama protokole taraf olmayacaklardı. Bu önerilerin üçü de kabul görmemiştir. 

Tartışmalar sırasında, sosyalist devletler ile üçüncü dünya ülkeleri, hakkın 

sözleşmelerde düzenlenmesinin gerekli olduğunda ısrar ederken, batılı ülkelerin 

çoğu, sömürgeci geçmişleri nedeni ile, hakkın sözleşmelerde yer almasına karşı 

çıkmışlardır1141. Bu devletlere göre, kendi kaderini tayin, tıpkı BM Şartı’nda yer 

aldığı gibi, bir “ilke” olarak kalmalıydı1142. Diğer bir korku da, şüphesiz, bireysel 

hakları düzenleyen bir insan hakları sözleşmesinde yer almasıyla, hakkın bireysel 

başvuru konusu olabilme olasılığı idi. 

Bir diğer tartışma konusu ise, hakkın, sözleşme ya da sözleşmelerin hangi 

bölümünde yer alacağı konusudur. Hakkın sözleşmelerde yer alması gerektiğini 

savunan ülkeler, bu yerin en başta olması gerektiğini, çünkü kendi kaderini tayin 

hakkının, diğer insan haklarının hayata geçirilmesinin ön şartı olduğunu 

belirtmişlerdir1143. Diğer bir görüş ise, halkın siyasi statüsünü belirleme hakkının, 

İkiz Sözleşmeler’den MSHS’de, ekonomik, sosyal ve kültürel statüsünü belirleme 

hakkının ise, ESKHS’de yer alması gerektiğini dile getirnişlerdir. Buna karşılık, bu 

iki statünün iç içe geçmiş olduğu; siyasi statüsünü özgürce belirleyemeyen halkın, 

ekonomik, sosyal ve kültürel statüsünü de belirleyemeyeceği ve bunun tersinin de 

                                                 
1139 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 19-20; Cristescu, a.g.e., s. 30. 
1140 Bossuyt, a.e., s. 21, 28. 
1141 Nowak, CCPR Commentary, s. 10; Gayim, The Principle of Self-Determination..., s. 37-38. 
1142 Nowak, a.e., s. 13 ve dp. 41; Bossuyt, a.e., s. 29. 
1143 Bossuyt, a.e., s. 25. 
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mümkün olmadığı ileri sürülerek, bu görüşe karşı çıkılmış ve öneri kabul 

görmemiştir1144. 

Batılı sömürgeci devletler, her ne kadar hakkın Sözleşme’de yer almasına karşı 

çıkmışlarsa da, sonuçta hükmün şekillenmesinde aktif rol alarak, hakkın öznesininin 

sömürge halkların dışında tüm halklar olması yönünde tavır koymuşlardır1145. 

Yapılan oylamada 33 üye kabul, tümü batılı devletlerden oluşan 12 üye ret ve 13 üye 

çekimser oy kullanmıştır1146. 

Sonuç olarak, 1966 tarihli Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi (ESKHS) ile yine aynı tarihli Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi’nin (MSHS - her iki sözleşmeye birden atıfla “İkiz Sözleşmeler” 

denilmektedir) üç fıkradan oluşan ortak birinci maddesine göre1147; 

 

“1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar kendi 

siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe 

sürdürebilirler. 

2. Bütün halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karşılıklı yarar ilkesine dayanan uluslararası 

ekonomik işbirliğinden ve uluslararası hukuktan doğan herhangi bir yükümlülüğe halel gelmeksizin, 

kendi doğal zenginlik ve kaynaklarından özgürce yararlanabilirler. Bir halk hiçbir durumda kendi 

varlığını sürdürmesi için gerekli kaynaklarından yoksun bırakılamaz. 

3. Kendi Kendini Yönetemeyen ve Vesayet Altında bulunan ülkeleri yönetmek sorumluluğunu 

taşıyan Devletler dahil olmak üzere, bu Sözleşmeye Taraf  Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 

hükümlerine uygun olarak kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaklar ve bu 

hakka saygı göstereceklerdir”. 

 
                                                 
1144 A.e., s. 34. Bugün, bireysel şikayet başvurusu olanağı gözönüne alındığında, MSHS’de yer alan 
haklar için varolan denetim mekanizmasının etkililiği ile ESKHS ile kurulan mekanizmanın etkililiği 
karşılaştırıldığında hakkın ikiye ayrılarak en azından ekonomik, sosyal ve kültürel boyutunun 
ESKHS’de düzenlenmesini öneren görüşün hedefi daha iyi anlaşılabilmektedir. MSHS kapsamında 
kendi kaderini tayin hakkının bireysel başvurularda ne şekilde kullanılabileceği konusu aşağıda “İnsan 
Hakları Komitesi’nin Kendi Kaderini Tayin Hakkı Üzerine İçtihadı” başlığında incelenmiştir. 
1145 Sömürgeci devletlerde gözlemlenen bu çabanın sebebinin bu devletlerin her halkın kendi kaderini 
tayin hakkına olan inançları mı yoksa, kendi sömürgesi olmayanlara da kendi kaderin tayin hakkının 
tanınarak hakkın sadece sömürge altına aldıkları halkların kurtuluşu olarak ortaya çıkmasını 
istememeleri mi olduğu sorusu tartışma götürür niteliktedir. 
1146 Nowak, CCPR Commentary, s. 10, 13. 
1147 A Compilation of International Instruments, C. I (Birinci Kısım), s. 8-40. Her iki sözleşmenin 
de Türkçe serbest çevirileri için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 25-110. 
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b. Maddenin İçeriği 

Madde kapsamında ilk açıklığa kavuşturulması gereken konu, hakkın öznesinin 

kim olduğudur. Madde “tüm halklar” demekte, ancak bu halkların kimler olduğuna 

dair herhangi bir açıklama getirmemektedir. Örneğin, tüm halklar ifadesinin tek 

başına kullanılmış olması, daha dar olan “sömürge halklar” kavramından farklılık 

yaratma amacı mı taşımaktadır? MSHS’nin Hazırlık Çalışmaları’na baktığımızda, 

maddede yer alan “tüm halklar” ifadesinin bilinçli bir tercihin ürünü olduğunu 

görmekteyiz. Hazırlık Çalışmaları’nda açıkça ifade edildiği üzere, buradaki “tüm 

halklar” ifadesi sadece, BM belgelerinde sıkça kullanılan, sömürü, yabancı 

boyunduruğu veya hakimiyeti altındaki halkları değil, bağımsız bir devlette yaşayan 

halkları da kapsamına almaktadır1148. Böylelikle, dünyadaki belirli ülkeler, halklar ya 

da bir bölge ile sınırlı olmayan evrensel bir hak ortaya çıkmıştır. 

Yine evrensellik vurgusu için, ilkin, “halkların” kelimesinden hemen sonra 

gelmek üzere “ve ulusların” kelimelerinin de eklenerek, hakkın öznesinin hem 

halklar hem de uluslar olarak düzenlenmesi öngörülmüştür. Böylelikle, vaktiyle 

egemenlik sahibi iken sonradan bunu kaybetmiş uluslar ve halihazırda bağımsız 

olmakla birlikte bağımsızlıklarını yitirme tehlikesi bulunan uluslar da hakkın 

kapsamına alınmış bulunuyordu1149. “Uluslar” eklemesi daha sonra maddeden 

çıkarılmış ve hakkın öznesi tek başına “halklar” olarak kalmıştır. “Uluslar” kelimesi 

çıkartılınca bu sefer de ayrılıkçı hareketlerin özendirildiği dile getirilmiştir1150. 

Yine, Hazırlık Çalışmaları sırasında, istisnai durumlarda da olsa coğrafi, 

kültürel ve etnik olarak içinde yaşadığı devletin geri kalan nüfusundan farklılıklar 

gösteren halkların da kendi kaderini tayin hakkından faydalandırılması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu görüşe, Şart’ta yer alan kendi kaderini tayin ilkesinin, yönetimine 

tabi olduğu halkla eşit haklara sahip olmayan halklar için tanındığı, farklı olmanın 

tek başına kendi kaderini tayin hakkı vermeyeceği ifade edilerek karşı çıkılmıştır1151. 

“Halk” kavramının, farklı etnik, dinsel vb. grupları içine alacak şekilde 

genişletilmesi, azınlıkların da kendi kaderini tayin hakkının öznesi olması sonucunu 
                                                 
1148 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 32; Nowak, CCPR Commentary, s. 20. 
1149 Bossuyt, a.e., s. 33; Cristescu, a.g.e., s. 43. 
1150 Bossuyt, a.e., s. 35; Cristescu, a.e., s. 38. 
1151 Cristescu, a.e., s. 12. 
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doğurabileceğinden, öneri kabul görmemiştir. Herhangi bir karışıklığa yer vermemek 

için, maddede yer alan “halklar” kavramının azınlıkları kapsamadığı ayrıca ifade 

edilmiştir1152. Sovyetler Birliği’nin İnsan Hakları Komisyonu’na sunduğu, 

azınlıkların da kendi kaderini tayin hakkı olması gerektiği yönündeki öneri 

reddedilmiştir1153. Sonuç olarak, azınlık hakları MSHS’de ayrı bir madde ile (m. 27) 

düzenlenmiştir. 

Madde, hakkın öznesini “tüm halklar” olarak belirlerken, kolektif bir hak da 

yaratmıştır1154. Bireysel hakların düzenlendiği bir insan hakları sözleşmesinde 

kolektif bir hak olarak yer alması nedeniyle de ayrı bir bölümde (Birinci Bölüm) tek 

başına yer almıştır. 

Maddede düzenlenen kendi kaderini tayin hakkının üç boyutu vardır. Bunlar 

sırasıyla, siyasi boyut (birinci fıkra), ekonomik, sosyal ve kültürel boyut (“kaynak 

boyutu” da denmektedir1155, ikinci fıkra) ve dayanışma boyutudur (üçüncü fıkra). 

Hakkın tam anlamıyla etkin olabilmesi için bu üç boyutun da bir arada varlığı 

gerekir1156. Bu üç boyutun, tümü bir arada ve aynı şekilde her iki sözleşmede de 

düzenlenmiş olması, yukarıda anıldığı üzere, içiçe geçmiş bir bütün olarak 

düşünülmüş olmalarından kaynaklanmaktadır. Ne var ki, siyasal boyutun 

uygulanması söz konusu olmasa bile, boyunduruk altında bulunan halkların her 

halükarda ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlama hakları vardır1157. 

Siyasal kendi kaderini tayin, çoğu zaman bu gelişimin bir ürünü olarak ortaya çıkar. 

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan, halkların kendi doğal zenginliklerinden ve 

kaynaklarından yararlanabilmesi kuralı, birinci fıkrada geçen ekonomik gelişme 

hakkını ifade etmektedir1158. Sahip olduğu doğal kaynaklar üzerinde hakimiyeti 

                                                 
1152 Bkz.: Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 27, 32; Gros Espiell, a.g.e., s. 9; 
Cristescu, a.g.e., s. 12. 
1153 Nowak, CCPR Commentary, s. 20. 
1154 Bu nedenle kendi kaderini tayin hakkı kolektif boyutu olan azınlık haklarından, toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkından, örgütlenme özgürlüğünden vs. ayrılır. “Kolektif hak” ve “kolektif boyutu olan 
hak” ayrımı için bkz.: bu çalışmanın üçüncü bölümünde yer alan “Azınlık Haklarının Niteliği” başlığı. 
1155 Bkz.: Martin Scheinin, “What are Indigenous Peoples?”, Ed. Nazila Ghanea, Alexandra Xanthaki, 
Minorities, Peoples and Self-Determination, Leiden, Brill Publishers, 2005, s. 8.; İnsan Hakları 
Komitesi’nin Emsal Kararları, Ed. Raija Hanski, Martin Scheinin, Çev.: Defne Orhun, İstanbul, 
Bilgi Üniveristesi Yay., 2005, s. 567. 
1156 Gros Espiell, a.g.e., s. 8, 27. 
1157 A.e., s. 26. 
1158 A.y. 
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olmayan halkın, şüphesiz ki, ekonomik gelişimine ve bununla paralel olarak sosyal 

ve kültürel gelişimine tam olarak sahip çıkması da kolay olmayacaktır. 

Bununla birlikte, MSHS ve ESKHS, ortak birinci maddenin ikinci fıkrasına ek 

olarak, sırasıyla, 47 ve 25. maddelerde, bu iki sözleşmedeki hiçbir hükmün, halkların 

doğal zenginlikleri ve kaynakları üzerinde tam ve özgürce kendiliğinden sahip 

oldukları hakka halel getirir biçimde yorumlanamayacağını belirtilmektedirler. 

Sosyal boyuta gelince, her halkın, içinde yaşayacağı sosyal sistemi özgürce 

seçme ve bu sistem içinde yaşama hakkı vardır. Sosyal gelişim, doktrinde Gros 

Espiell tarafından sosyal adalet ve sağlık sisteminin kurulması olarak 

örneklenmektedir1159. 

Kültürüne göre yaşama, kültürünü koruma, geliştirme ve gelecek  kuşaklara 

aktarma ve tüm bunlar için gerekli kurum ve kuruluşlara sahip olma, kendi kaderini 

tayin hakkının kültürel boyutu içinde düşünülebilir. Kültürel gelişim, aynı zamanda 

kendi kaderini tayin hakkının siyasal boyutunun hayata geçirilebilmesi için de hayati 

önemdedir. Buna yönelik olarak BM Genel Kurulu, 1965 yılında aldığı bir kararla 

genç nesillerin kendi kaderini tayin hakkı ve insan hakları bilinciyle yetiştirilmesini 

karara bağlamıştır1160. 

Açıklık getirilmesi gereken bir diğer konu da kendi kaderini tayin hakkının 

uygulanmasına yönelik olarak devletlerin üzerinde bir yükümlülüğünün olup 

olmadığıdır. Bu konu, BM’nin anılan diğer belgeleri ile birlikte ele alındığında 

sorunsuz bir alan gibi gözükse de, MSHS kapsamında, Sözleşme’nin kendi iç 

tutarlılığı açısından bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Şöyle ki, kendi kaderini 

tayin hakkını düzenleyen birinci maddenin üçüncü fıkrası devletlere hakkın 

gerçekleştirilmesini “kolaylaştırma” ve hakka “saygı gösterme” yükümlülüğü 

yüklüyordu. Bu ifadeler, yine aynı Sözleşme’nin üçüncü bölümünde yer alan haklara 

dair devletlerin yükümlülüğü olarak ifade edilen “tanır”, “korur” şeklindeki 

ifadelerden farklıdır1161.  

                                                 
1159 Gros Espiell, a.e., s. 28. 
1160 Karar no: 2037 (XX), Karar tarihi: 07.12.1965. Bkz.: Gros Espiell, a.g.e., s. 28 ve 42, dp. 44. 
1161 Bkz.: Nowak, CCPR Commentary, s. 16-17. 
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Ne var ki, Sözleşme’nin ikinci maddesinin ilk fıkrası, Sözleşme’ye taraf her 

devletin, kendi ülkesinde bulunan ve yargı yetkisine tabi olan bütün bireylere, 

ayrımcılık yapmaksızın, Sözleşme’de tanınan hakları sağlayacağını belirtmiştir. 

Doktrinde Nowak, her ne kadar ikinci madde bireylerden bahsediyor olsa da birinci 

maddeyi de kapsamakta ve birinci maddedeki kendi kaderini tayin hakkının 

sağlanması, taraf devletlerin ikinci maddenin birinci fıkrası altında yer alan 

yükümlülüklerindendir, demektedir1162. Bu görüş, İnsan Hakları Komitesi’nin 

aşağıda ele alınan içtihadıyla da uyumludur. 

Yine ESKHS’nin ikinci maddesi bağlamında, kendi kaderini tayin hakkı da, 

ESKHS’de yer alan diğer haklar gibi taraf devletlerce aşamalı olarak hayata 

geçirilecektir. Gerek MSHS’nin, gerekse ESKHS’nin ikinci maddesi, hakların hayata 

geçirilmesi açısından bölümler arasında bir fark gözetmemiş, “bu sözleşmedeki 

haklar” ifadesini kullanarak sözleşmede yer alan tüm hakları koruma altına almıştır. 

 

5. Dostane İlişkiler Bildirisi1163

Açık adı “Devletler Arasında Birleşmiş Milletler Şartı’na Uygun Şekilde 

Dostane İlişkiler Kurmaya ve İşbirliği Yapmaya Dair Uluslararası Hukuk ilkeleri 

Hakkında Bildiri” olan metin (kısaca “Dostane İlişkiler Bildirisi”), 24 Ekim 1970 

tarihinde Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir1164. BM’nin 25. 

kuruluş yıldönümü vesilesiyle kabul edilen Bildiri, uluslararası hukukun temel 

ilkelerini oluşturan yedi ilkeye yer vermektedir. 

                                                 
1162 Nowak, a.e., s. 17. 
1163 BM Genel Kurulu’nun ve kendi kaderini tayin ilkesi ve/veya hakkı üzerine ilan ettiği bildiri ve 
aldığı kararlar bu çalışmada anılanlar ile sınırlı değildir. Burada dönüm noktasını oluşturan belli başlı 
bildiri ve kararlar inceleme konusu yapılmıştır. GK, kendi kaderini tayin hakkına işlerlik kazandırmak 
için, her vesileyle, özellikle 50li yıllardan başlayıp 70li yılların ortalarına kadar çok sayıda bildiri ve 
karar üretmiştir. Yetmişli yılların sonuna gelindiğinde bu bildiri ve kararlar üzerine çalışma yapılmaya 
karar verilmiştir. Bunun üzerine Héctor Gros Espiell ve Aureliu Cristescu İnsan Hakları Komisyonu 
tarafından özel raportör olarak atanmıştır. Konu ile ilgili diğer BM Genel Kurulu’nun (ve BM’nin 
uzmanlık birimi olan UNESCO’nun) bildiri ve kararları için her iki raportörün de bu çalışmada atıf 
yapılan raporlarına bakılabilir. 
1164 “Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation 
among States in accordance with the Charter of the United Nations”, Karar No: 2625 (XXV), Kabul 
tarihi: 24.10.1970. Bildiri’nin Türkçe serbest çevirisi için bkz.: Gündüz, a.g.e., s. 106-113; Bildiri’den 
Türkçe alıntılar için bkz.: Tarhanlı, “Kendi Kaderini Tayin Hakkı ya da ‘Öteki’nin İradesi”, a.g.e., s. 
724-725. 
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Bildiri, 13. başlangıç paragrafında, halkların yabancı boyunduruğuna, 

hakimiyetine ve sömürüye tabi kılınmasının uluslararası barış ve güvenliğin 

kurulmasının başlıca engelini oluşturduğunu belirtmiştir. 

Bildiri’ye göre, halkların kendi kaderini tayin ilkesi, çağdaş uluslararası 

hukuka ciddi bir katkıda bulunarak, devletler arasında egemen eşitlik ilkesine saygı 

esasına dayalı dostane ilişkiler geliştirmek için büyük öneme sahip olmuştur (14. 

başlangıç paragrafı). 

Bu kapsamda Bildiri, “her devletin... halkları, kendi kaderini tayin hakkından 

ve özgürlük ve bağımsızlıklarından yoksun bırakacak herhangi bir zorlama 

tedbirinden kaçınma görevi” olduğunu ifade etmiştir. 

Kendi kaderini tayin hakkına özgülenen paragraflarda ise Bildiri, bütün 

halkların özgürce, dış müdahale olmadan, siyasi statülerini belirleme ve ekonomik, 

sosyal ve kültürel gelişmelerini sürdürme hakkı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca tüm 

devletlerin bu hakka saygı yükümlülüğü vardır. 

Bildiri’ye göre, bir halkın kendi kaderini tayin hakkını kullanırken önünde üç 

seçenek vardır:  

a) egemen ve bağımsız bir devlet kurma,  

b) bağımsız bir devletle kendi özgür iradesi ile birleşme veya bütünleşme veya 

c) halkın kendi özgür iradesi ile karar vereceği başkaca bir siyasi statüye 

kavuşması. 

Bu üç seçenek, kendi kaderini tayin hakkının siyasal boyutuna işaret 

etmektedir1165. 

Bildiri, yukarıda ele alınan İkiz Sözleşmeler’den sonra ilan edildiği için, artık 

BM Şartı ve önceki bildiri ve kararlarda yer aldığı üzere kendi kaderini tayin 

ilkesinden değil, İkiz Sözleşmeler’de yer aldığı şekliyle kendi kaderini tayin 

hakkından bahsetmektedir. Bildiri, İkiz Sözleşmeler’e atıf yapmamakta, bu nedenle 

Şart’ta yer alan ilkeyi hakka çeviren yaklaşımın hukuki dayanağını, Şart’ta yer alan 

ilkeleri ve devletler üzerinde bağlayıcı olan uluslararası hukukun temel ilkelerinde 
                                                 
1165 Gros Espiell, a.g.e., s.22. 
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bulmaktadır. Genel Kurul’un İkiz Sözleşmeler sonrası ilan ettiği bildiri ve aldığı 

kararlarda, artık kendi kaderini tayin hakkından bahsettiğini görmekteyiz. 

Hakkın uluslararası hukukun temel ilkelerinden olması, devletlerin iç 

hukuklarında da tanınıp koruma altına alınması gereğine işaret etmektedir. Ne var ki, 

hakkın iç hukukta düzenlenmemiş olması, kullanılmasına engel olmadığı gibi, iç 

hukukta hakkın öznesinin daraltılması da uluslararası temel hukuk ilkesi ile 

çelişeceğinden geçersizdir. Bununla birlikte, uluslararası temel hukuk ilkesine aykırı 

tutum ve kurallar uygulamada çoğu zaman ırkçılıkla suçlanmaktadır1166. 

 

B. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nda Kendi Kaderini  

    Tayin Hakkı  

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı (AİHHŞ)1167, diğer birçok genel 

nitelikli insan hakları sözleşmesinden farklı olarak hem medeni ve siyasal hakları, 

hem ekonomik, sosyal ve kültürel hakları, hem de halkların hakları başlığı altında 

kendi kaderini tayin hakkının birçok boyutunu bir arada düzenlemiş ender nitelikli 

bir belgedir1168. 

AİHHŞ, herşeyden önce, sadece bireysel insan hakları belgesi olmadığını, 

“halk” denen kolektivitenin de haklarını düzenlediğini daha başlığında ilan 

etmektedir. AİHHŞ’nın halkların hakkı olarak düzenlediği dayanışma haklarından 

olan gelişme hakkı (m. 22), barış hakkı (m. 23) ve gelişebilmek için tatminkar çevre 

hakkı (m. 24) gibi hakları bir kenara bırakırsak, kendi kaderini tayin hakkının, 

halkların hakkı olarak üç farklı maddede detaylı olarak düzenlendiğini görebiliriz (m. 

19, 20, 21). Bu üç madde öncelikle, MSHS ve ESKHS’nin ortak birinci maddesini 

karşılamaktadır. Ancak buna ek düzenlemeler de getirmektedir.  

                                                 
1166 Bkz. Gros Espiell, a.g.e., s. 4. 
1167 “African Charter on Human and Peoples’ Rights”, ABÖ Devlet ve Hükümet Başkanları’nın 
26.06.1981 tarihindeki 18. Konferansı’nda kabul edilmiştir, Yürürlüğe Giriş: 21.10.1986. Metin için 
bkz.: A Compilation of International Instruments, C. II, Regional Instruments, New York and 
Geneva, United Nations, 1997, s. 330-346; Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. III, İstanbul, 
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2003, s. 229-251.  
1168 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisi..., s. 
909-949. 
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Bu üç maddede düzenlenen haklar ve kurallar şunlardır1169: halkların eşitliği 

kuralı (m. 19), halkların varolma hakkı (m. 20/1), siyasi, ekonomik ve sosyal 

boyutuyla birlikte kendi kaderini tayin hakkı (m. 20/1), tahakkümden kurtulma hakkı 

(m. 20/2), kendi kaderini tayin hakkının dayanışma boyutu olarak özgürlük 

mücadelesine yardımcı olma hakkı (m. 20/3), içsel kendi kaderini tayin hakkı olarak 

zenginliklerini ve doğal kaynaklarını özgürce kullanma hakkı (m. 21/1) ve bu hakkın 

Afrika kıtasında dayanışma içinde kullanılması kuralı (m. 21/4) ve devletlerin 

yabancı sömürüyü ortadan kaldırma yükümlülüğü (m. 21/5). 

AİHHŞ’de yer verilen haklara kabaca bir bakış bile Afrika kıtasında kendi 

kaderini tayin hakkına farklı ve ayrı bir önem verildiğini göstermektedir. Bu farklı 

yaklaşımın tarihsel dökümünü yapmak bu çalışmanın konusunun dışındadır; ancak şu 

belirtilebilir ki, kendi kaderini tayin hakkı, Avrupa kıtasında çoğunlukla ulus devlet 

kurma yolunda kullanılmışken, Afrika’da yabancı boyunduruğundan kurtulmanın bir 

aracı olarak görülmektedir1170. Öyle ki, kendi kaderini tayin hakkına verilen önem 

Şart’ta azınlık haklarının hiç anılmamasına dahi yol açmıştır. 

 

C. İnsan Hakları Komitesi’nin Kendi Kaderini Tayin Hakkı  

     Üzerine İçtihadı 

Bu çalışmanın üçüncü bölümünde ele alındığı üzere, yerli halklardan İnsan 

Hakları Komitesi’ne yapılan başvuruların tümünde ilk olarak ileri sürülen, kendi 

kaderini tayin hakkının ihlali iddiası olmuştur. İnsan Hakları Komitesi de, bu talep 

vesilesiyle, MSHS’nin kendi kaderini tayin hakkını düzenleyen birinci maddesini 

yorumlayıp geliştirme imkanı bulmuştur. Komite’nin içtihadındaki evrimi gösteren 

dört aşamanın varlığından söz edilebilir. Bunlar sırasıyla şunlardır: kendi kaderini 

tayin hakkının bireysel başvuruya konu olamaması, kendi kaderini tayin hakkının 27. 

madde ile birlikte Komite içtihatlarına dahil edilmesi, kendi kaderini tayin hakkının 

                                                 
1169 Benzer ayırımlar için bkz.: Mehmet Semih Gemalmaz (Ed.), Temel Belgelerde İnsan Hakları: 
Maddi Hukuk, İstanbul, İHD yay., 2. Basım, Ocak 1996, s. 186. 
1170 Rachel Murray, Steven Wheatley, “Groups and the African Charter on Human and Peoples’ 
Rights”, Human Rights Quarterly, C. 25, 2003, Baltimore, The John Hopkins University Press, s. 
214. 
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rapor usulünde öneminin artması, kendi kaderini tayin hakkının MSHS’nin diğer 

hükümlerinin yorumunda kullanılması. 

 

1. Kendi Kaderini Tayin Hakkının Bireysel Başvuruya  

     Konu Olamaması 

İnsan Hakları Komitesi, bu birinci aşamada, bireylerin kesinlikle kolektif bir 

hakkın mağduru olamayacaklarını belirtmiştir. Konu, Komite’nin önüne ilkin 

Kanada’da yaşayan Mikmaq kabilesinin şefi AD’nin ve sonra da İsveç’te yaşayan 

Saami grubuna mensup Ivan Kitok’un başvurusu ile gelmiştir. 

Şef A.D., kabile meclisinin kendisine verdiği yetkiyle yaptığı başvuruda, 

Kanada’nın grubu geçim kaynaklarından yoksun bırakan eylemlerinin, Sözleşme’nin 

birinci maddesinde düzenlenen kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiğini ileri 

sürmüştür1171. Komite’nin, başvurucudan, başvurusuna açıklık getirmesini istemesi 

üzerine başvurucu, başvurusunun hedefinin tamamen birinci madde olduğunu, 27. 

maddenin olaya uygulanmasını peşinen reddettiklerini dile getirmiştir1172. Ne var ki, 

başvurunun ilerleyen aşamalarında, başvurucunun adına başvuru yaptığı grubun 

temsilcisi olduğunu hukuken ispat edememesi üzerine, Komite başvuruyu kabul 

edilemez bulmuştur1173. 

Kitok’a göre de, Saami halkı halk sıfatıyla kendi kaderini tayin hakkına 

sahiptir. Burada Kitok, artık, kendisine ait bireysel bir hakkı değil, tüm Saamilere ait 

kolektif bir hakkın varlığını ileri sürmektedir1174. 

İnsan Hakları Komitesi ise, bireysel başvuru hakkını düzenleyen bir nolu 

Seçmeli Protokol’ün, bireylere bireysel haklarının ihlali iddiası ile başvuru hakkı 

verdiğini, birinci maddede düzenlenen kendi kaderini tayin hakkının ise, halklara 

halk sıfatıyla tanınan bir hak olduğunu, bu nedenle başvurucunun Seçmeli Protokol’ü 

                                                 
1171 A.D./Kanada, İletişim No. 78/1980, 26.07.1984, par. 2.1. 
1172 A.k., par. 3. 
1173 A.k., par. 8.2-9. 
1174 Kitok/İsveç, İletişim No. 197/1985, (CCPR/C/33/D/197/1985), 27.07.1988, par. 5.2. 
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kullanarak kendi kaderini tayin hakkını bireysel başvuruya konu edemeyeceğini 

belirtmiştir1175. 

İsveç hükümeti ise, kendi kaderini tayin hakkının başvuruya konu olamayacak 

olmasını, bireysel hak - kolektif hak tartışmasına değil, Saamiler’in birinci madde 

kapsamında “halk” olmadıklarına dayandırmıştır1176. 

Daha sonra, üzerinde yaşadıkları coğrafi alanın doğal kaynakları ile birlikte 

tahrip edildiği iddiası ile, bu sefer Lubicon Gölü Kabilesi (LGK) şefi Ominayak, 

Kanada aleyhine İnsan Hakları Komitesi’ne başvurmuştur. Şef Ominayak, 

MSHS’nin birinci maddesinin hem birinci fıkrasının (genel olarak kendi kaderini 

tayin hakkı), hem de ikinci fıkrasının (doğal zenginlik ve kaynaklardan özgürce 

yararlanma) ihlalini iddia etmiştir1177. 

Kanada hükümeti ise, başvurunun birinci madde açısından kabul edilemez 

olduğunu, iki gerekçeye dayanarak ileri sürmüştür. Hükümete göre, LGK bir halk 

değil, bölgede yaşayan yerli gruplarından sadece biridir. Oysa kendi kaderini tayin 

hakkının birinci maddedeki öznesi halklardır. Hükümet, ayrıca Seçmeli Protokol 

kapsamında sadece bireysel hakların başvuru konusu yapılabileceğini, bunun 

MSHS’nin yapısının doğal bir sonucu olduğunu, çünkü kendi kaderini tayin hakkının 

Sözleşme’deki bireysel  insan haklarından farklı olarak ayrı bir bölümde (birinci 

bölüm) düzenlendiğini belirtmiştir. Bu nedenle, hükümete göre, bireyler Seçmeli 

Protokol kapsamında kolektif bir hak olan kendi kaderini tayin hakkının ihlalini iddia 

edemezler1178. 

İnsan Hakları Komitesi ise, bireylerin, Seçmeli Protokol kapsamında, kendi 

kaderini tayin hakkının ihlali iddiasında bulunamayacakları görüşünü 

yinelemiştir1179. Üstelik Kitok’tan farklı olarak, başvurucu Ominayak’ın kabile şefi 

olması ve grubunu temsil eden kişi konumunda olması, Komite’nin görüşünde bir 

değişikliğe yol açmamıştır. Komite, başvurucunun konumu üzerine ek bir yorum 

                                                 
1175 A.k., par. 6.3. 
1176 A.k., par. 4.1. Bununla birlikte İsveç hükümeti savunmasında, Saamilerin bölgedeki doğal 
kaynakları kullanma kapasitelerinin karmaşık bir konu olduğunu ve çözümlenmeye çalışıldığını 
belirtmiştir. A.y.  
1177 Lubicon Lake Band/Kanada, İletişim No. 167/1984, 26.03.1990, par. 2.1-2.3. 
1178 A.k., par. 6.1.-6.4. 
1179 A.k., par. 13.3. 
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dahi yapmamış, birey gruplarının bireysel insan haklarının ihlali iddiası ile başvuru 

yapmasının mümkün olduğunu belirtmiştir, o kadar1180. Mikmaq kabilesi şeflerinin 

yaptığı başvuruda da Komite, daha önceki kararına gönderme yapmakla yetinmiş, 

halkın temsilcilerinden gelse de, başvuruları, bireysel başvurular olarak görmüş ve 

Seçmeli Protokol ile kendisine tanınan yetkinin dışında tutmuştur1181. 

Alman asıllı İtalya vatandaşlarının yaşadığı İtalya’nın Güney Tirol bölgesinden 

gelen başvuruda da Komite, Güney Tirollüler’in “halk” olup olmadığının tespitinin 

kendisine ait olmadığını, ama artık yerleşik olan içtihadına göre, Seçmeli Protokol 

kapsamında sadece bireylerin bireysel insan haklarının ihlali iddiası ile Komite’ye 

başvuruda bulunabileceklerini belirtmiştir1182. 

Ne var ki, birinci bölümde ve birinci maddede düzenlenen kendi kaderini tayin 

hakkının, Seçmeli Protokol kapsamında değilse de, MSHS’nin 41. maddesi 

kapsamında devletlerarası şikayet başvurusuna konu olmasını engelleyen hukuki bir 

düzenleme ya da içtihat yoktur1183. 41. maddenin birinci fıkrasına göre, Komite, bir 

taraf devletin bir başka taraf devlet aleyhine Sözleşme çerçevesindeki 

yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasını inceleme yetkisine sahiptir. Madde, 

Sözleşme’nin belirli bölümlerinde düzenlenen hakların ihlali iddiasından değil, 

Sözleşme’nin bütününde üstlenilen yükümlülüklerden bahsetmektedir. Bu nedenle, 

birinci maddenin devletlerarası şikayet başvurusuna konu olması teorik olarak 

mümkündür. Şu ana kadar, MSHS kapsamında herhangi bir devletlerarası şikayet 

başvurusu olmamıştır. Birinci madde temelinde olabilecek muhtemel bir başvuruda 

da İnsan Hakları Komitesi’nin bu başvuruyu tıpkı bireysel şikayet başvuruları gibi 

sadece bireysel haklarla mı sınırlayacağı konusu henüz cevap bulamamıştır. Ne var 

ki, devletlerin kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi yükümlülüğünün BM 

Şartı’nda dayanağını bulması ve İHK’nin de hali hazırda kendi kaderini tayin 

hakkının diğer insan haklarının korunup geliştirilmesinin şartı olduğuna yönelik 

içtihadı karşısında, Komite’nin, birinci maddenin ihlali iddiasını ileri süren 

                                                 
1180 A.k., par. 32.1. 
1181 Marshall vd./Kanada, İletişim No: 205/1986, (CCPR/C/43/D/205/1986), 04.11.1991, par. 5.1. 
1182 A.B. v.d/İtalya, İletişim No: 413/1990, (CCPR/C/40/D741371990), 02.11.1990, par. 3.2. 
1183 Aynı görüşte Nowak, CCPR Commentary, s. 23. 
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devletlerarası bir şikayet başvurusunu incelemek ve sonuca bağlamakla yükümlü 

olduğu sonucuna varabiliriz1184. 

AİHHŞ ve denetim sistemi buna örnek teşkil edebilir. AİHHŞ kapsamında 

kendi kaderini tayin hakkı, bireylerden, halk gruplarından ve de devletlerden gelen 

başvuruların konusu olabilmektedir. Yakın tarihte Nijerya’ya karşı yapılan bir 

başvuruda Ogoni halkı, yaşadığı bölgede hükümetin yabancı bir şirket ile petrol 

çıkarma faaliyetlerine girişmesi sonucu hem yaşadıkları çevreye hem de kendilerine 

(sağlıklarına) zarar verildiği gerekçesi ile AİHHK’na başvurur1185. Bu davanın, kendi 

kaderini tayin hakkını da ilgilendiren bir boyutu vardır. Çünkü başvurucular, petrol 

çıkarma faaliyetlerinin yaydığı zehirli gazlardan ötürü fiziksel sağlıklarını 

kaybettiklerini ve yaşadıkları coğrafyanın da tahrip olduğunu belirterek, çıkarılan 

petrol ve bundan kazanılan ekonomik gelirin de hiçbir şekilde kendilerine bir faydası 

olmadığından şikayet etmiştir. Ogoni halkı olup bitene tepki verdiğinde de 

paramiliter gruplar tarafından köylerinden çıkartılmışlardır1186. Bir başka ifade ile, 

başvurucular ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine engel olan faaliyetlerden 

ötürü içsel kendi kaderini tayin hakkının ihlalini iddia etmektedirler. 

Komisyon, hükümetin, petrol çıkaran özel firmayı denetlemediği ve böylece 

Ogoni halkının yaşadığı bölgeye ve halkın kendisine zarar verdiği ve karar alma 

sürecine halkın katılımını sağlamadığı için, Şart’ın 21. maddesinde düzenlenen kendi 

kaderini tayin hakkını ihlal ettiğini belirtmiştir1187. 

Davanın can alıcı noktası, kendi kaderini tayin hakkının AİHHŞ düzleminde 

bireysel başvuruya konu olabilmesi ve AİHHK’nun da Şart’taki diğer bireysel insan 

hakları gibi kolektif kendi kaderini tayin hakkını olaya uygulayabilmesidir. 

Komisyon, MSHS özelinde henüz örneği görülmeyen bu durumu, Şart’ın hem 

bireysel hem de kolektif hakları, hem medeni hem de sosyal ve kültürel hakları ve 

aynı zamanda da üçüncü kuşak hakları düzenleyen özel bir belge olmasına 

                                                 
1184 AİHHŞ kapsamında ise keni kaderini tayin hakkı, bireylerden, halk gruplarından ve de 
devletlerden gelen başvuruların konusu olabilmektedir. 
1185 [Ogoni People/Nigeria], African Commission on Human and Peoples’ Rights, No: 155/96, 30. 
Olağan Oturum, Banjul-Gambia, 13-27.10.2001. 
1186 A.k., par. 1-9. 
1187 A.k., par. 58. 
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bağlamaktadır. Komisyon’a göre, AİHHŞ’nda uygulaması olmayan (başvuruya konu 

olamayacak) bir hak yoktur1188. 

 

2. Kendi Kaderini Tayin Hakkının 27. Madde ile Birlikte 

Komite İçtihatlarına Dahil Edilmesi 

İnsan Hakları Komitesi, 27. madde üzerine verdiği Genel Yorum’da, 

yukarıdaki içtihadını tekrarladıktan sonra, azınlık haklarını düzenleyen 27. madde ile 

kendi kaderini tayin hakkını düzenleyen birinci madde arasında bir bağ kurmuştur. 

Kurulan bu bağ kapsamında Komite, yerli halkların konumunu örnek olarak 

vermektedir. Komite, halihazırda azınlık olarak nitelediği yerli halkların, 27. madde 

kapsamında kültürlerini tam olarak yaşayabilmeleri için, yaşadıkları toprağa ve doğal 

kaynaklarına bağlılıklarına özel bir vurgu yapmıştır1189. Zaten, kendi kaderini tayin 

hakkını düzenleyen birinci maddenin ikinci fıkrası da doğal kaynaklarını serbestçe 

kullanma hakkından bahsetmektedir. Böylelikle, birinci maddedeki yer alan, doğal 

kaynaklarını, kendi kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla serbestçe kullanma 

hakkı, 27. maddedeki kendi kültüründen faydalanma hakkı kapsamına alınmış 

olmaktadır. Bir diğer ifade ile, kendi kaderini tayin hakkının kendi kültürünü 

geliştirme boyutu, 27. madde ile Komite’nin denetim alanına girmiş ve Komite 

içtihatlarına bu şekilde konu olmuştur1190. 

Yeni Zelanda’da yaşayan yerli halk olan Maoriler yeni hukuki düzenlemelerin, 

geleneksel kültürlerinin ve geçimlerinin ayrılmaz parçasını oluşturan, balıkçılık 

haklarını ihlal ettiğini ileri sürerek İnsan Hakları Komitesi’ne başvurmuşlardır. İnsan 

Hakları Komitesi, daha kabul edilebilirlik aşamasında, birinci maddedeki kendi 

                                                 
1188 A.k., par. 68. 
1189 HRC, “General Comment No: 23”, par. 3.1, 3.2. 
1190 Bu çalışmada karar alma sürecine katılım azınlıkların MSHS’nin 25. maddesi kapsamında siyasal 
katılım hakkı çerçevesinde görüldüğünden içsel kendi kaderini tayin hakkı kavramı altında ele 
alınmamıştır. Siyasal katılım eğer içsel kendi kaderini tayin hakkının bir parçası olarak görülürse bu 
durumda azınlığın kültürel yaşamını etkileyen konulara katılımına dair başvurular da kendi kaderini 
tayin hakkının dolaylı yoldan (27. ve 25. maddeler yoluyla) Komite içtihatlarına dahil edilmesi olarak 
görülebilecektir. Bu görüş için Komite’nin yukarıda üçüncü bölümde anılan Länsman /Finlandiya 1, 2 
ve 3, Äärelä ve Näkkäläjärvi/Finlandiya, Mahuika/Yeni Zelanda, Diergaardt/Namibya, 
Marshall/Kanada kararları dayanak olabilir. 
Yine azınlıkların ulusal mecliste temsili hakkında da aynı fikir yürütülebilir. İlgili olabilecek içtihat 
için Komite’nin Ignatane/Letonya ve Istvan Matyus/Slovakya kararları ile 25 Nolu Genel Yorumu’na 
bakılabilir. 
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kaderini tayin hakkı ile bağlantılı olarak, 27. madde açısından başvurunun kabul 

edilebilirliğine karar vermiştir. Birinci maddenin, başvurucuların 27. maddeye 

yönelik iddialarıyla nasıl bir ilgisi olduğu konusunu ise, Komite, başvurunun esasının 

incelenmesine bırakmıştır1191.   

Yeni Zelanda hükümeti, Komite’nin bu yorumuna derhal karşı çıkmış, 

Komite’nin birinci maddeye dayanarak başvuru kabul etme yetkisi olmadığına işaret 

ederek, Komite’nin şimdiki yorumunun, Sözleşme’ye taraf devletlerin niyetinden ve 

de Komite’nin daha önceki içtihadından bir ayrılma olduğunu dile getirmiştir1192. 

Yeni Zelanda hükümetine göre, yerli azınlıklar, kendi kaderini tayin hakkını 

düzenleyen birinci madde kapsamında koruma göremeyeceğinden, başvuru bu 

madde kapsamında incelenemez1193. 

Kararda, İnsan Hakları Komitesi, ilkin Maorileri “halk” olarak nitelemiş1194, 

sonra da, 27. madde kapsamında azınlık olduklarına şüphe yoktur demiştir. 

Komite’nin, Maoriler’in başvurusunu 27. madde altında incelemesi için, Maorilerin 

azınlık olarak nitelenmesi gerektiğine şüphe yoktur. Aslında “yerli halk” olmalarına 

karşın, Maorilerin sadece “halk” olarak nitelendirilmelerine yönelik bir yorum 

kararda yer almamıştır.  

 

3. Kendi Kaderini Tayin Hakkının Rapor Usulünde  

     Öneminin Artması 

İnsan Hakları Komitesi, 1984 yılında MSHS’nin birinci maddesi (kendi 

kaderini tayin hakkı) üzerine verdiği Genel Yorum’da kendi kaderini tayin hakkının 

da, MSHS’nin diğer maddeleri gibi, Sözleşme’ye taraf devletlerin 40. madde gereği 

Komite’ye sunacakları dönemsel raporlarda yer alması gerektiğini belirtmişti. 

Bununla birlikte, kendi kaderini tayin hakkının hükümetlerin sundukları raporlarda 

üzerinde en az durulan hak olduğu gözlemlenmiştir. Çoğu hükümet, seçim yasalarına 

                                                 
1191 Mahuika/Yeni Zelanda, İletişim No. 547/1993, (CCPR/C/70/D/547/1993), 27.10.2000, par. 3. 
1192 A.k., par. 7.6. 
1193 A.k., par. 7.6. 
1194 A.k., par. 1. 
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atıf yaparak konuyu geçiştirmeyi yeğlemiştir1195. Bunun üzerine Komite, sunulan 

raporlara getirdiği yorum ve ülkelerden istediği ek açıklamalarla rapor sunma 

usulünde birinci maddenin önemini artırmıştır. 

Komite, 23 ve 24 Ekim 1990 tarihlerinde yaptığı toplantılarda Kanada’nın 

ikinci ve üçüncü dönemsel raporlarını1196 görüşürken Kanada hükümetine kendi 

kaderini tayin hakkına dair sorular da yöneltmiştir. Kanada hükümeti anılan 

raporlarında, gerek Quebec halkı gerekse ülkede yaşayan diğer yerli gruplar için 

Kanada’nın yapıcı çalışmalar içinde olduğunu, yerlilerin yaşam alanlarını korumaya 

özel önem verdiklerini belirtmiştir. Bu kapsamda hükümet, yerli grupların toprak 

iddialarının ve yaşadıkları bölgelerdeki ekonomik ve sosyal sorunların çözümü, yerli 

halkların federe hükümetlerle ve federal hükümetle ilişkilerine dair yasal 

değişiklikler ve Kanada’nın yerli halklarının ülkenin modern yaşamındaki yeri 

konularında bir strateji oluşturup izlediklerini, bu kapsamda yerli gruplarla 

müzakereler yürüttüklerini belirtmiştir1197. 

Komite, Kanada hükümetinin içeriği belirsiz bir stratejiye ve müzakere 

sürecine atıf yapmasını yeterli görmemiştir. Kanada hükümetinden, ülkede yaşayan 

korunmaya muhtaç gruplardan azınlıkların ve yerli halkların Sözleşme’nin birinci 

maddesinde düzenlenen kendi kaderini tayin hakkının uygulanmasında ne gibi 

zorluklarla karşılaştıklarını, bu hakkın kullanımında iç hukukun MSHS ile uyumlu 

olup olmadığını, yerli grupların iç hukuka göre kurulmuş olan insan hakları 

mekanizmalarına ulaşma hakkının olup olmadığını, yerli gruplarla yapılan kendi 

kendini yönetim müzakerelerinin Sözleşme’nin birinci maddesi kapsamında kendi 

siyasi kurumlarını özgürce kurma, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini 

özgürce sağlama anlamına gelecek içsel kendi kaderini tayin hakkını içerip 

içermediğini ve de Kanada hükümetinin kendi kaderini tayin hakkı ile azınlık hakları 

arasında nasıl bir bağ kurduğunu bildirmesini istemiştir1198. 

                                                 
1195 HRC, “General Comment No: 12: Right to Self-Determination”, 21. Oturum (1984), par. 3, Bkz.: 
(HRI/GEN/1/Rev.7), s. 134. 
1196 Rapor numaraları sırasıyla (CCPR/C/51/Add.1) ve (CCPR/C/64/Add.1). 
1197 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/46/40), C. 1, General Assembly Official 
Records, 46. Oturum, New York, United Nations, 1991, s. 11, par. 48. 
1198 A.e., s. 12, par. 50. 
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Kanada hükümeti sunduğu dördüncü raporda da kendi kaderini tayin hakkının 

yerli halklara anlaşmalar ve bunların uygulanması yoluyla nasıl sağlandığından ve 

ilgili kurumların araştırmalarından ve konunun en acil insan hakları sorunu olarak ele 

alındığından bahsetmiştir1199. Ne var ki, İnsan Hakları Komitesi, hükümetin konuyu 

acil insan hakları sorunu olarak ele alan yaklaşımını onaylamış olsa da, yerli halklar 

bağlamında kendi kaderini tayin hakkının hangi unsurları kapsadığına dair gerekli 

bilginin raporda sunulmadığından şikayet etmiştir. Komite, ayrıca yerli halkların 

geleneksel olarak sahip oldukları haklarının ortadan kaldırılması yönündeki 

uygulamaları birinci maddeye aykırı bulmuştur. Komite bu raporunda iç hukuk 

kapsamında yerli halklara üzerinde yaşadıkları toprakların dağıtılmasını ise olumlu 

karşılamıştır1200. 

Komite bu kararlarında özellikle Sözleşme’nin kendi kaderini tayin hakkını 

düzenleyen birinci maddesinin doğal zenginlik ve kaynaklardan özgürce yararlanma 

hakkını düzenleyen ikinci fıkrası üzerinde durmuştur. Böylelikle, Komite, birinci 

maddenin ikinci fıkrasında yer alan hakkın uygulanmasını azınlık haklarına 

gönderme yapmadan devletlerin rapor sunma yükümlülüğü altına koymuştur. Ancak, 

Komite, bunu bir şekilde yapmaktadır. O da eğer 27. madde kapsamında koruma 

gören ilgili azınlık grubu ilgili ülke tarafından aynı zamanda yerli halk olarak 

görülürse bu durumda Komite de birinci maddenin ikinci fıkrasının tam 

uygulanmasını aramaktadır. Örneğin, Komite, Norveç hükümeti dördüncü dönemsel 

raporunda kendi kaderini tayin hakkına değinmeyince, hükümetten Saamilerin birinci 

madde altındaki haklarını rapor etmesini istemiştir1201. Bunun üzerine Norveç beşinci 

dönemsel raporunda Saamilerin çıkarlarını politika oluşumunda gözönüne alınması 

için mevcut ve uygulanması düşünülen yöntem ve çıkarılması düşünülen yasalardan 

bahsetmiştir1202. Komite de, sunulan rapordan sonra Norveç Saami Meclisi’nin 

danışma organı olarak yeniden düzenlenmesine dair yasal düzenleme ile Saamilerin 

                                                 
1199 “Fourth periodic report: Canada”, 15.10.1997, (CCPR/C/103/Add.5), par. 700-710. 
1200 “Fourth periodic report: Norway”, 26.05.1997, (CCPR/C/115/Add.2), par. 5. 
Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/54/40), C. 1, General Assembly Official 
Records, 54. Oturum, New York, United Nations, 1999, s. 49, par. 229-230. 
1201 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/55/40), C. 1, General Assembly Official 
Records, 55. Oturum, New York, United Nations, 2000, s. 24, par. 82. 
1202 “Fifth periodic report: Norway”, 03.12.2004, (CCPR/C/NOR/2004/5), par. 4. 
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yaşadığı bölgenin yönetimini onlara bırakan yasanın çıkarılmış olmasını hem birinci, 

hem de 27. madde kapsamında olumlu gelişmeler olarak nitelemiştir1203. 

 

4. Kendi Kaderini Tayin Hakkının MSHS’nin Diğer  

     Hükümlerinin Yorumunda Kullanılması 

Yukarıda anılan Mahuika kararı da birinci madde üzerine kurulmamıştır. 

Ancak Komite, başvurunun esasına ilişkin yorumlarında kendi kaderini tayin hakkını 

düzenleyen birinci maddenin, Sözleşme’nin diğer maddelerinin, özellikle de 27. 

maddenin yorumlanmasında kullanılabileceğini söylemiştir1204. Ne var ki, kararda bu 

yorumun uygulaması sayılabilecek bir nokta yoktur. 

İHK’nin Diergaardt/Namibia kararının konusu grubun üzerinde yaşadığı 

toprakların kamulaştırılması üzerine 27. madde kapsamında kültürünü yaşamaktan, 

birinci maddenin ikinci fıkrası kapsamında da ekonomik ve kültürel gelişimlerini 

sağlamaktan alıkonulmaları idi1205. 

Komite, birinci maddenin kabul edilemezliğine hükmetmeden, tıpkı Mahuika 

kararında olduğu gibi, başvuruyu tüm iddialar açısından kabul edilebilir 

bulmuştur1206. Başvurunun esastan incelenmesinde ise Komite, Namibya 

hükümetinin herhangi bir savunma yapmamasına rağmen, kendi kaderini tayin 

hakkının bireysel başvuruya konu olamayacağı ve fakat birey gruplarının bireysel 

insan hakların ihlali iddiasıyla Komite’ye başvurabilecekleri şeklindeki içtihadını 

yinelemiştir. Bununla birlikte Komite, kendi kaderini tayin hakkını düzenleyen 

birinci maddenin MSHS’nin diğer maddelerinin, özellikle de 25 (katılım hakları, 

seçme ve seçilme hakkı ve kamu hizmetine girme hakkı), 26 (ayrımcılık yasağı) ve 

27. (azınlık hakları) maddelerinin yorumunda kullanılabileceğini içtihat etmiştir1207. 

Fakat bu başvuruda da Komite’nin birinci maddeyi diğer maddelerin yorumunda 

nasıl kullandığına dair bir belirti yoktur. 

                                                 
1203 “Concluding Observations of the Human Rights Committee: Norway”, 25.04.2006, 
(CCPR/C/NOR/CO/5), par. 5. 
1204 Mahuika/Yeni Zelanda, a.g.k., par. 9.2. 
1205 Bkz.: J.G.A. Diergaardt (late Captain of the Rehoboth Baster Community) v.d./Namibya, İletişim 
No. 760/1997, (CCPR/C/69/D/760/1997), 06.09.2000, par. 3.1, 3.2. 
1206 Diergaardt/Namibya, kabul edilebilirlik kararı, 07.07.1998, par. 7. 
1207 Diergaardt/Namibya, a.g.k., par. 10.3. 
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Komite’nin iki yıl sonra verdiği Gillot/Fransa kararı ise farklıdır. Bu 

başvurunun konusu, Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya’da yapılan referandumlara 

katılma şartlarının MSHS’nin 25. maddesindeki seçme ve seçilme hakkını ihlal ettiği 

iddiası idi. Getirilen düzenlemler, bölgenin geleceğini belirleyecek olan 

referandumlara katılma hakkını bölge ile sıkı bağı olan kişilere tanımaktaydı1208. 

Başvurucular, başvurularında 25. maddeye ek olarak ayrımcılık yasağını 

düzenleyen 26. maddenin de ihlali iddiasını ileri sürmüşlerdir. Başvurucuların hak 

ihlali iddiaları arasında birinci madde yoktur. Komite, ilkin 25. maddede mutlak bir 

hak olmadığını, makul sınırlamalara tabi olabileceğini ifade ettikten sonra 

sınırlamaların nesnel ölçütlere dayanıp dayanmadığını incelemeye girişmiştir1209. 

İşte bu noktada Komite, referandumun amacına bakarak devreye birinci 

maddeyi sokmuştur. Komite’ye göre, referandumlarda ilgili bölge halkı bölgelerinin 

ve doğal olarak kendi geleceklerine karar vermektedir. Referandumlar bölgenin 

bağımsızlığına yönelik yapılmaktadır. Bu nedenle, olay Sözleşme’nin 25. ve birinci 

maddelerinin her ikisi ile birlikte ele alınması gerekir1210. Komite, kendi kaderini 

tayin hakkının kullanımı doğrultusunda referandumlara katılan grubun, etnik kökeni 

ve siyasi eğilimleri ne olursa olsun Yeni Kaledonya’nın kuruluşuna yardım etmiş ve 

halen de etmekte olan, o bölge ile sıkı bağları bulunan kişiler olarak belirlenmesinin 

makul bir sınırlama ölçütü olduğunu belirterek bu başvuruda ihlal bulmamıştır. 

Komite’ye göre, bu sınırlama sömürge olmaktan kurtulma yolunda yapılan bir 

oylamada seçme ve seçilme hakkı ile orantısız değildir1211. Bununla birlikte, 

seçmenlere getirilen sınırlamaların sadece ve sadece kendi kaderini tayin hakkının 

kullanımına yönelik referandumlar bağlamında makul bulunduğunu, bu sonucun 

diğer seçim veya referandumlara etkisinin olmadığını özellikle belirtmiştir1212. 

Kongo’daki iç karışıklık nedeni ile genel seçimlerin ertelenmesi üzerine 

Komite, Kongo halkının 25. madde bağlamında kamusal katılım hakkının ve birinci 
                                                 
1208 Gillot/Fransa, İletişim No. 932/2000, (CCPR/C/75/D/932/2000), 15.07.2002, par. 3. Yeni 
Kaledonya (New Caledonia): Güney Batı Pasifik adalarından. Yüzölçümü 19,058 kilometrekare, 
Nüfusu: 197,000, Başkent: Noumea. 1853 yılında Fransa tarafından sömürgeleştirilmişti. 1946 tarihli 
Fransız Anayasasına göre Fransa’nın denizaşırı topraklarındandır. Bkz.: A.k., notes 1. 
1209 Bkz. : A.k., par. 12.2, 13.6. 
1210 A.k., par. 13.16. 
1211 A.k., par. 14.7. 
1212 A.k., par. 13.17. 
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madde bağlamında da kendi kaderini tayin hakkını kullanamadığını tespit etmiş ve 

ilgili hükümete seçimleri bir an önce organize etme tavsiyesinde bulunmuştur1213. 

Komite, anılan kararları ile kendi kaderini tayin hakkını düzenleyen birinci 

maddenin Sözleşme’nin diğer maddelerinin yorumlanmasında, olayımızda 25. 

maddenin yorumunda, dolaylı bir etkisi olduğu içtihadını üretmiş bulunmaktadır. 

Komite, bu kararıyla, 25. maddenin yorumunda birinci maddenin önemine ek 

olarak, içsel ve hatta dışsal kendi kaderini tayin hakkının kullanımında 25. maddenin 

önemini de vurgulamış olmaktadır. Ancak kanımca, Komite tarafından, birinci 

maddenin tek başına ihlaline, Sözleşme’nin diğer maddeleri ile bağlantılı ama 

onlardan birinin ihlali sonucundan ayrı olarak, hükmedilip edilmeyeceği sorusu 

henüz tam olarak cevaplanmamıştır. 

Yine, İnsan Hakları Komitesi’nin kendi kaderini tayin hakkı üzerine 1984 

yılında verdiği Genel Yorumu1214, Komite’nin daha sonraki içtihadları karşısında 

eskimiş olup, güncel tartışmalara katkı sağlayacak nitelikte değildir. Komite’nin, 

yukarıda incelenen dört aşama sonunda evrimleştirdiği birinci madde (kendi kaderini 

tayin hakkı) üzerine yeni bir Genel Yorum üretmesi toparlayıcı olacaktır.  

Doktrinde Gilbert, kendi kaderini tayin hakkının AİHS’nin bazı maddelerinin 

yorumlanmasında da kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Gilbert’e göre, eğer azınlık 

grubunun siyasal katılımı engellenirse, bu, grubun MSHS’nin birinci maddesindeki 

kendi kaderini tayin hakkının ihlali anlamına gelir. Azınlık grubu bu durumda 

AİHS’nin ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddesini, örgütlenme özgürlüğünü 

düzenleyen 11. madde ve seçme seçilme hakkını düzenleyen birinci protokolün 

üçüncü maddesi ile birlikte şikayete konu edebilir. Bu durumda şikayete konu 

maddeler Sözleşme’nin 53. maddesi (eski 60. madde) gereği MSHS’nin birinci 

maddesi ışığında yorumlanacaktır. Maddeye göre, diğer insan hakları 

sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler AİHS’nin uygulanmasını sınırlamaz. 

Böylece MSHS’nin birinci maddesindeki kendi kaderini tayin hakkı diğer bir insan 

                                                 
1213 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/55/40), a.g.e., s. 46, par. 291-292. 
1214 HRC, “General Comment No: 12: Right to Self-Determination”, s. 134. 
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hakları sözleşmesinde düzenlenen bir insan hakkı olarak AİHS’in 14, 11, ve P 1-3. 

maddelerinin yorumlanmasında gözönüne alınacaktır1215. 

 

D. Kanada Yüksek Mahkemesi’nin Quebec Ayrılma Kararı 

Kanada Yüksek Mahkemesi, Quebec eyaletinin kendi kaderini tayin hakkını 

kullanarak Kanada’dan ayrılmasının Kanada Anayasası’na ve uluslararası hukuk 

kurallarına göre mümkün olup olmadığına dair danışma görüşünde konu ile ilgili 

uluslararası hukuk kuralları üzerine geniş açıklama ve yorumlar getirmiştir1216. 

Quebec’in, Kanada Federasyonu’nun eyaletlerinden biri olduğu için kendi kaderini 

tayin hakkını kullanarak ayrılması demek, federasyonda yer alan federe devletlerden 

biri olmaktan çıkması, bir başka ifade ile, federasyonun siyasi ve anayasal yetki 

sahasının dışında yer alması demektir. Konu, danışma görüşü vermesi için Federal 

Hükümet tarafından Yüksek Mahkeme’ye sorulmuştur. 

Yüksek Mahkeme’ye göre, uluslararası hukuk kendi kaderini tayin hakkını 

kullanarak ayrılma hakkını ne düzenlemektedir, ne de yasaklamaktadır. Olağanüstü 

kimi durumlarda bu hakkı tanımakta ama devletlerin toprak bütünlüğüne de önem 

vermektedir. Yüksek Mahkeme’ye göre, kendi kaderini tayin hakkının tanındığı 

halklar şunlardır: yabancı boyunduruğuna, hakimiyetine veya sömürüye tabi halklar 

ile siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak için yönetime 

katılmaları engellenen baskı altındaki halklar1217. Quebec, yabancı boyunduruğuna, 

hakimiyetine veya sömürgesine tabi olmadığı için, Yüksek Mahkeme, kararında 

Quebec halkının baskı altında olup olmadığını incelemiştir. Günümüzde de hukuki 

bir düğüm haline gelen sorun budur. 

                                                 
1215 Geoff Gilbert, “Minority Rights Under the Council of Europe”, Minority Rights in the ‘New’ 
Europe, Ed. Peter Cumper, Steven Wheatley, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, s. 59. 
1216 The Supreme Court of Canada, “Reference re-Secession of Quebec”, (1998) 2 S.C.R., File No: 
25506. Yüksek Mahkeme, kararında, kendi yorumlarının başka bir devleti veya uluslararası bir 
mahkemeyi bağlamayacağını belirtse de (par. 20), Mahkeme’nin konu ile ilgili uluslararası hukuk 
kurallarını yorumlayan gelişmiş bir ülkenin yüksek yargı organı olması ve uluslararasılaşmış bir 
soruna uluslararası hukuku uygulayarak çözüm bulmaya çalışması, kararı kendi kaderini tayin hakkını 
inceleyen bir çalışmanın zorunlu konusu haline getirmektedir.  
1217 A.k., par. 112, 133. 
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Yüksek Mahkeme’nin, Quebec halkının baskı altında olup olmadığını 

incelerken kullandığı kilit ölçüt “temsil ölçütü”dür. Mahkeme, Quebec halkının 

devlet gücünü oluşturan yasama, yürütme ve yargı organları içinde yeterince temsil 

ediliyor olup olmadığını  araştırmıştır. Buna göre, örneğin, Quebeclilerin her üç 

organda genel olarak nüfusları ile orantılı bir şekilde temsil ediliyor olmaları, özel 

olarak da federal hükümet içinde önemli makamları işgal ediyor olmaları, 1997 

tarihinden önceki sekiz yılda başbakanın ve anamuhalefet partisi başkanının, hali 

hazırda başbakanın, Yüksek Mahkeme başkanının, Yüksek Mahkeme’nin diğer iki 

üyesinin, Kanada Genelkurmay Başkanı’nın vb. Quebecli oluşu, Quebeclilerin 

siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamaya yeter imkanlar 

sunmaktadır1218. Bu nedenle, Mahkeme’ye göre, Quebeclilerin içsel kendi kaderini 

tayin hakkının sağlanmış olması onları dışsal kendi kaderini tayin hakkının 

kullanımından alıkoymaktadır.  

Mahkeme’nin, kanımca, kararının can alıcı noktasını kendi kaderini tayin 

hakkının varlığı ile kullanımı arasına çizdiği çizgi oluşturmaktadır. Mahkeme, 

öncelikle, Quebeclileri halk mı, değil mi tartışmasına girmeye gerek görmeden halk 

olarak nitelemektedir. Çünkü, Mahkeme’ye göre, her halkın kendi kaderini tayin 

hakkı zaten yoktur. Kendi kaderini tayin hakkına sahip olan halklar sınırlıdır. Eğer 

grup/halk siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini sağlayacak imkanlara 

yaşadığı ülke içinde sahipse (içsel kendi kaderini tayin hakkı) kendi kaderini tayin 

hakkını ayrılma formunda kullanması meşru olmamaktadır. Bir başka ifade ile, 

(dışsal) kendi kaderini tayin hakkının varlığı, hakkı kullanmanın meşru bir istek olup 

olmadığıyla ilintilidir. 

Mahkeme, çizdiği siyasi ve hukuki kurallara uyulmadan de facto (hukuki değil 

fiili) gerçekleştirilen bir ayrılma üzerine de yorumlar getirmiştir. Mahkeme’ye göre, 

bu durumda uluslararası topluluğun ayrılıp bağımsızlaşan devleti tanıyıp tanımama 

sorunu ortaya çıkacaktır. Bu durumda uluslararası topluluğun bakacağı şey de 

ayrılmaya yönelik bildirinin hukuki ve meşru olup olmadığıdır1219. 

                                                 
1218 A.k., par. 135-138, 154. Yüksek Mahkeme Yasası’na göre, toplam dokuz üyesi olan 
Mahkeme’nin en az üç üyesinin Quebec’den atanması gerekmektedir. Bkz.: Uygun, Federal Devlet, 
s. 339. 
1219 A.k., par. 155. 
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Kanada Yüksek Mahkemesi, Kanada iç hukuku ile uluslararası hukuk kuralları 

arasında kendi kaderini tayin hakkı konusunda bir farklılık olmadığını belirttiği bu 

kararında, konunun bir boyutunun da demokrasi olduğu üzerinde durmuştur. Bu 

kapsamda, Mahkeme, sorunun hukuki bir sorun olduğunu belirtmesine rağmen, 

hukukun ne olduğuna dair görüşünün Quebec halkının demokratik yolları kullanarak 

çizeceği yola engel olmayacağını da belirtmiştir1220. Ancak, Mahkeme, basit 

demokratik çoğunluğun vereceği ayrılma kararını da yeterli bulmamaktadır. 

Herşeyden önce anayasal ilkelerin (federalizm, demokrasi, azınlık hakları, anayasal 

yönetim ve hukukun üstünlüğü) karşılıklı müzakeresini gerekli görmektedir1221. İşte 

bu ilkelerin müzakeresi sonrası bir çözüme ulaşılamaması durumunda de facto 

ayrılmanın meşruluğuna uluslararası toplum karar verecektir. 

 

E. Ara Sonuç ve Değerlendirme 

Yukarıda inceleme konusu yapılan kendi kaderini tayin hakkına dair belge ve 

içtihadlardan üç konuya net cevaplar bulmamız gerekmektedir: Kendi kaderini tayin 

hakkının haklar hiyerarşisindeki yeri neresidir? Azınlıkların kendi kaderini tayin 

hakkı var mıdır? Kendi kaderini tayin hakkı ne şekilde kullanılabilir? 

 

1. Kendi Kaderini Tayin Hakkının Haklar Hiyerarşisindeki  

     Yeri1222

Üzerinde hem BM üye ve organlarının, hem de doktrinin oybirliğine vardığı 

konu kendi kaderini tayin hakkının diğer insan haklarının korunup geliştirilmesi için 

temel şart olduğu yönündedir1223. Bu görüşün altında yatan ana düşünce, halklar bir 

                                                 
1220 A.k., par. 27. 
1221 A.k., par. 104, 148-149. 
1222 Burada haklar hiyerarşisinden kastedilen hakların felsefi temelleri açısından birbirlerine karşı 
değer/içerik üstünlüğü değil, hakların pozitif hukuk tarafından daha güçlü veya daha zayıf koruma 
altına alınmasına göre yapılan bir sıralandırmadır. 
1223 Gros Espiell, a.g.e., s. 2, 9; Cristescu, a.g.e., s. 32, 41; Bossuyt, Guide to the “Travaux 
Préparatoires”..., s. 25; Gayim, The Principle of Self-Determination..., s. 44, 47, 88. 
İnsan Hakları Komitesi, “General Comment 12: Right to self-determination”, (HRI/GEN/1/Rev.7), s. 
134, par. 1; Lubicon Lake Band/Kanada, a.g.k., par. 13.3 ve E.P. vd./Kolombiya, İletişim No: 
318/1988, Karar Tarihi: 25.07.1990, par. 8.2; “Tahran Bildirisi”, Kabul tarihi: 13.05.1968, par. 9, (BM 
tarafından düzenlenen Uluslararası İnsan Hakları Konferansı sonunda kabul edilmiştir). BM Genel 
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bütün olarak özgürlüklerine kavuşmadan bütünü oluşturan bireylerin insan hak ve 

özgürlüklerine tam olarak sahip olamayacağı düşüncesidir. Böylelikle bireysel insan 

hakları, onlara gebelik eden kendi kaderini tayin hakkı yanında ikincil önemde 

kalmaktadır1224. Bu görüşü zayıflatan tek şey, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde 

kendi kaderini tayin ilkesine ya da hakkına değinilmemiş olmasıdır. Bununla birlikte, 

insan hak ve özgürlüklerinin korunup sağlanması da kuşkusuz kendi kaderini tayin 

hakkının kullanımını kolaylaştıracaktır. Kendi kaderini tayin hakkının varlığı 

bireysel insan ve azınlık haklarının talep edilmesine engel olmadığı gibi onlardan bir 

sapma da teşkil etmez1225. 

Kendi kaderini tayin hakkı, diğer insan haklarının korunup geliştirilmesi için 

temel şart olduğuna göre, bu hakkın haklar hiyerarşisindeki yeri neresi olacaktır? 

Doktrinde yazarlar, kendi kaderini tayin hakkının jus cogens niteliğine sahip bir hak 

olduğunu ileri sürmektedirler1226. Bu görüş İnsan Hakları Komisyonu’nun 1977 ve 

1978 yıllarında yapılan 33 ve 34. toplantılarında dile getirilmiş, daha sonra özel 

raportör Héctor Gross Espiell’in kendi kaderini tayin hakkı üzerine yazdığı 

raporunda yer almış ve sonra da Alt Komisyon tarafından kullanılmıştır1227. BM 

Genel Kurulu da defalarca kendi kaderini tayin hakkının uluslararası hukukun temel 

ilkelerinden biri olduğunu ve devletler üzerinde bağlayıcı güce sahip olduğunu dile 

                                                                                                                                          

AGİT belgeleri, aynı zamanda, kendi kaderini tayin hakkını Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasında 
kilit önemde görmektedir. Bkz.: “Final Act of the Conference on Security and Cooperation in 
Europe”, Helsinki, 1975, (“Helsinki Final Act”), par. VIII; “Charter of Paris for A New Europe”, 
Paris, 19-21.11.1990. 
Kendi kaderini tayin hakkı aynı zamanda AT tarafından da Doğu Avrupa’da ve eski Sovyetler Birliği 
sınırları içinde kurulan yeni devletlerin tanınmasına ilişkin belirlediği rehber kurallar içinde yer 
almıştır. Bkz.: “Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet 
Union”, 16.12.1991, EJIL, C. 4, No. 1, Annex 1. 
1224 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 25. 
1225 UNESCO, “International Meeting of Experts on further study of the concept of the rights of 
peoples”, par. 14, 20. 
1226 Ermacora, a.g.e., s. 325; Allan Rosas, “Internal Self-Determination”, Tomuschat, Modern Law of 
Self-Determination, s. 247; Gayim, The Principle of Self-Determination..., s. 88; Robert 
McCorquodale, “Self-Determination. A Human Rights Approach”, McCorquodale, a.g.e., s. 478. 
1227 Bkz.: Gros Espiell, a.g.e., s. 3. 

Kurulu kendi kaderini tayin konusuna değindiği her bildiri ve kararda kendi kaderini tayinin bireysel 
insan haklarının korunup geliştirilmesindeki önemine vurgu yapmaktadır. Aynı doğrultuda bkz.: 
UNESCO, “International Meeting of Experts on further study of the concept of the rights of peoples”, 
Paris, 27-30.11.1989, Final Report and Recommendations, (SHS-89/CONF.602/7), 22.02.1990, par. 
22. 
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getirmiştir. UAD ise, kendi kaderini tayin hakkı için erga omnes norm nitelemesini 

tercih etmektedir1228. 

Bu durumda, hakkın özel önemi, evrensel hukuki kabul görmesi ve yine bu 

hakka aykırı bir düzenlemenin olmaması karşısında, bugün, kendi kaderini tayin 

hakkının jus cogens ve aynı zamanda erga omnes nitelikte hukuk kuralı olduğunu 

belirleyebiliriz.  

Yine kendi kaderini tayin hakkı UAD statüsünün 38. maddesinin (b) bendi 

kapsamında uluslararası örf-adet hukukunun da parçası olmuştur1229. 

 

2. Azınlıkların Kendi Kaderini Tayin Hakkı Var Mıdır? 

Birinci kategori: sömürge ya da yabancı hakimiyeti altında yaşayan halklar: 

Azınlıkların kendi kaderini tayin hakkı olup olmadığı sorusunu cevaplamak 

için kimlerin bu hakka sahip olduğunu tespit etmek gerekmektedir. İkiz 

Sözleşmeler’in ortak birinci maddesinin “tüm halklar” ifadesini kullandığını ve 

bunun da bağımsız bir devlette yaşayan halkların tümünü kapsadığını belirtmiştik. 

Bununla birlikte, doktrinde maddenin öncelikle sömürge altındaki ülkelere 

bağımsızlık kazandırmak amacı ile düzenlendiği de söylenmektedir1230. Bu, şüphesiz 

                                                 
1228 Bkz.: UAD, “Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia)”, Karar, 30.06.1995, Bkz.: ICJ, 
Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, General List No: 84, s. 102, par. 29; 
“Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, Danışma 
Görüşü, 09.07.2004, ICJ General List No: 131, (Çevrimiçi) www.icj-cij.org, 12.11.2005, par. 88. 
1229 Robert McCorquodale, “Self-Determination. A Human Rights Approach”, McCorquodale, a.g.e., 
s. 478. 

Jus cogens norm olması nedeniyle kendi kaderini tayin hakkı, Cassese’ye göre, üzerinde yaşayan 
halka danışılmadan toprağın transferini düzenleyen anlaşmaları geçersiz kılar. Bkz.: Antonio Cassese, 
International Law, 2. baskı, New York, Oxford University Press, 2005, s. 63. 
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanındaki jus cogens normlar üzerine bir tartışma için bkz.: 
Uygun, “Internationalization of Public Law”, s. 547-552. Jus cogens normların Türk Hukuku’ndaki 
yeri için de bkz.: a.e., s. 553-557.  
1230 Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires”..., s. 27; Asbjørn Eide, “In Search of 
Constructive Alternatives to Seccession”, Tomuschat, Modern Law of Self-Determination, s. 152. 

Uluslararası hukukun kaynaklarının sıralandığı Adalet Divanı Statüsü’nün 38. maddesinin (b) bendi 
uluslararası gelenek kavramına ilişkin “genel uygulama ile kabul edilmiş hukuk kuralı” tanımını 
vermektedir. Bkz.: Charter of the United Nations and Statute of the International Court of 
Justice, s. 67-99; Gündüz, a.g.e., s. 19, 141. 
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doğrudur; ancak maddede tanınan hakkın sömürge ülkelerle sınırlı olduğu anlamına 

gelmez1231. 

Uluslararası hukukun “tuzlu su kuralı”na göre, hakkın öznesi olan sömürge 

halk sayılabilmek için sömürgeci devletin başkenti ile sömürülen bölge arasında 

okyanus olması gerekir. Bu durum Avrupa tipi sömürgeciliği tarif ettiğinden 

sömürge halklar da sadece, Avrupa devletlerinin deniz aşırı topraklarındaki halklar 

olmaktadır1232. Örneğin, Fransız Anayasa Konseyi, Fransa’nın deniz aşırı 

sömürgelerine ilişkin “kendi kaderini tayin hakkına sahip deniz aşırı halklar” 

ifadesini kabul ederken, anavatanın yakınındaki Korsika adasında yaşayanları deniz 

aşırı halk olarak görmemiş, “Fransız halkının bileşeni Korsika halkı” kavramını dahi 

kabul etmemiştir1233. Sömürgeci bir ülkenin yüksek yargı yerinin bu kararı, anılan 

anlayışın bugün için de geçerli olduğunu teyid etmektedir. 

Uluslararası hukukta “ülke içi sömürge” kavramı kabul edilmediğinden1234 

BM’nin gerek yukarıda anılan bildiri ve kararları doğrultusunda, gerekse İkiz 

Sözleşmeler sonrasında gerçekleştirdiği uygulamalarında klasik anlayışın 

uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir. 1960’lı yıllarda sömürge altındaki birçok 

ülke, klasik anlayış doğrultusunda, BM’nin yoğun çaba ve destekleriyle 

bağımsızlığını ilan etmiştir1235. Bu nedenle, kendi kaderini tayin hakkına sahip ilk 

grubu sömürge ya da yabancı hakimiyeti altında yaşayan halklar olarak 

adlandırabiliriz. 

İkinci kategori: topraklarının bir bölümü ya da tümü yabancı işgali altında 

yaşayan halklar: 

                                                 
1231 Rosas, “Internal Self-Determination”, s. 242; Patrick Thornberry, “Self-Determination, Minorities, 
Human Rights: A Review of International Instruments”, Self-Determination in International Law, 
Ed. Robert McCorquodale, Hants, Dartmouth, 2000, s. 352. 
1232 Lee C. Buchheit, Secession: The Legitimacy of Self-Determination, Michigan, Yale University 
Press, 1978, s. 18. Örneğin, anılan sömürgecilik anlayışının sonucu olarak İrlanda’nın İngiltere 
tarafından, Finlandiya’nın da İsveç tarafından sömürgeleştirildiği hiçbir zaman kabul edilmemiştir. 
1233 Karar No : 91-290, Karar tarihi : 09.05.1991, bkz. : (Çevrimiçi) http://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1991/91290dc.htm, 21.09.2006. 
1234 Bkz.: Makkonen, a.g.e., s. 135; Alfredsson, “Different Forms of the Right to Self-Determination”, 
s. 70; Glenn T. Morris, “The Right of Self-Determination for Indigenous Peoples”, McCorquodale, 
a.g.e., s. 333. 
1235 BM Genel Kurulu’nun 1959 yılındaki üye sayısı 83 iken 1981 yılında 155’e ulaşmıştır. Üyeliğe 
kabul edilen 72 üyenin çoğu eski sömürge altındaki ülkelerdir. Bkz.: Robin C.A. White, “Self-
Determination: Time for a Re-assessment”, McCorquodale, a.g.e., s. 431. 
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İkinci kategoride, topraklarının bir bölümü ya da tümü yabancı işgali altında 

yaşayan halklar yer alır. Daha önce Nazi işgali veya baskısı altındaki halklar için öne 

sürülürken1236 günümüzdeki tipik örneğini Filistin ve Irak oluşturmaktadır1237. 

Doktrinde Tarhanlı, teröre veya başkaca vahşi yollara başvurularak 

gerçekleştirilmiyorsa işgal güçlerine karşı Irak’taki direnişin kendi kaderini tayin 

hakkının kullanımı olduğunu söylemektedir1238. 

Üçüncü kategori: çokuluslu bağımsız bir ülkede yaşayan halklar: 

Üçüncü kategoride, çokuluslu bağımsız bir ülkede yaşayan halklar yer alır. Bu 

grup için potansiyel örnek yerli halklardır. Önce bir ön soru sormak gerekir: 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 169 Nolu Sözleşmesi tarafından yerli halkların 

“halk” olarak nitelendirilmesi, yerli halkları kendi kaderini tayin hakkının öznesi 

yapmış mıdır?  

Yerli halkların bu soruya cevabı kuşkusuz “evet” iken, uluslararası organlar 

“hayır” cevabını vermektedirler. Doktrinde de ağırlıklı görüş hayır iken, evet 

diyenlerin oranının artmakta olduğunu gözlemlemekteyiz. Yerli halkların kendi 

kaderini tayin hakkı olmadığını ileri süren görüş, yukarıda açıklanan uluslararası 

kamu hukukundaki geleneksel yaklaşımı benimsemektedir. 

Yerli halkların kendi kaderini tayin hakkı olduğunu ileri süren görüş ise şu 

gerekçelere dayanmaktadır: 

1. Uluslararası hukuk halkların kendi kaderini tayin hakkından bahseder. Yerli 

halklar da halk olduğuna göre, onların kendi kaderini tayin hakkı olmadığını ileri 

sürmek ayrımcılık ve ırkçılıktır1239. 

                                                 
1236 Bkz.: Tarhanlı, “Kendi Kaderini Tayin Hakkı ya da ‘Öteki’nin İradesi”, a.g.e., s. 736. 
1237 Filistin topraklarında yaşayanların işgal altındaki halk sıfatıyla kendi kaderini tayin hakkına sahip 
olduğu UAD tarafından da onaylanmıştır. Bkz.:  ICJ, “Legal Consequences of the Construction of a 
Wall in the Occupied Palestinian Territory”, par. 118. Divan, İsrail tarafından Filistin topraklarında 
inşa edilen duvar hakkında verdiği danışma görüşünde, Filistin halkının birlik ve bütünlüğünü bozan 
ve işgal altındaki topraklardaki demografik yapıyı etkileyen, burada yaşayanların bireysel insan 
haklarını ihlal eden duvarın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını da ihlal ettiği sonucuna 
varmıştır. Bkz.: a.g.k., par. 122. 
1238 Turgut Tarhanlı, “Irak’a asker göndermek”, Radikal, 24.07.2003, (Çevrimiçi) www.radikal.com.tr, 
18.09.2006. 
1239 Bkz.: Makkonen, a.g.e., s. 135. 
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2. Uluslararası hukukta sömürge halkların kendi kaderini tayin hakkı olduğu 

konusunda bir tartışma yoktur. Yerli hakların da toprakları fethedilmiş, 

sömürgeleştirilmiş ve kendi kaderini tayin hakkını kullanmaları engellenmiştir1240. 

3. Modern insan yerlilerin yaşadığı bölgeye gelmeden önce orada egemenliği 

kullanan güç yerlilerdi. Sonradan gelenlerin sırf terra nulliusu (sahipsiz topraklar) 

keşfetmeleri onlara egemenlik hakkı vermez1241. Çünkü, üzerinde devlet örgütüne 

sahip olmayan bir halkın yaşadığı topraklar terra nullius kabul edilmemektedir1242. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 169 Nolu Sözleşmesi (UÇÖ 169), “halk” 

kavramını kullanmakla birlikte, birinci maddenin üçüncü fıkrası, açıkça, “Bu 

Sözleşme’de halklar teriminin kullanımı, bu halklara uluslararası hukuk çerçevesinde 

tanınabilecek haklar bakımından herhangi bir sonuç doğurur şekilde 

yorumlanmayacaktır” demektedir1243. Bu ifade, yerli halklara Sözleşme kapsamında 

dışsal kendi kaderini tayin hakkı tanınmadığını gösterir. Ne var ki, UÇÖ 169’da yerli 

halklara kendi kaderini tayin hakkı tanınmamış olması onların bu hakka hiçbir zaman 

sahip olmadıkları ve olamayacakları anlamına gelmez1244. Bir başka ifade ile, UÇÖ 

169, kendi kaderini tayin hakkının yokluğundan bahsederken Sözleşme’nin 

kendisinin bu hakkın kullanımında dayanak noktası olarak kullanılamayacağını 

düzenlemektedir. Yoksa, grupların genel uluslararası hukuk çatısı altında sahip 

olabilecekleri kendi kaderini tayin hakkına engel olması hukuken mümkün değildir. 

Aslında, UÇÖ 169’un 1/1(b) maddesindeki tanım, “halk” olarak 

nitelenebilecek yerli halkları kapsadığı gibi, “halk” tanımına girmeyen, salt azınlık 

olan yerli halkları da kapsamaktadır1245. Scheinin’e göre, işte bu geniş spektrumda 

yer alan gruplardan küçük bir kısmı aynı zamanda uluslararası hukukun halklara 

yüklediği haklara sahiptir. Scheinin, kuzey ülkelerinde yaşayan Saami yerli halkını 

                                                 
1240 Bkz.: a.e., s. 134, 135. 
1241 Bkz.: a.e., s. 135. 
1242 Brownlie, Principles of Public International Law, s. 602. 
1243 Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 205-206. 
1244 Scheinin, “What are Indigenous Peoples?”, s. 7. 
1245 UÇÖ 169 m. 1/1 (b) şöyle demektedir: “Soyları istila veya sömürgeleşme veya mevcut devlet 
sınırlarının oluşumu zamanında, ülkede veya ülkenin ait olduğu coğrafi bölgede yaşayan halklardan 
oldukları için yerli kabul edilen ve yasal statülerinden bağımsız olarak, kendi sosyal, ekonomik, 
kültürel ve siyasi kurumlarının bazılarını veya tümünü koruyan bağımsız ülkelerdeki halklar”. 
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ve Yeni Zelanda’da yaşayan Maorileri kendi kaderini tayin hakkına sahip olan yerli 

halklar olarak örneklemektedir1246. 

Erica Irene Daes de, yerli halklara karşı ayrımcılık konusunu işlediği BM 

raporunda, yerli halkların kendi kaderini tayin hakkının tüm devletler ve uluslararası 

organlar tarafından tanınması ve yerli halklara ait kurumlarla işbirliğinde bulunmanın 

yükümlülük haline getirilmesi gerektiğini söylemektedir1247. Yine, Daes’in bu 

çıkışından da BM çatısı altında, henüz yerli halkların kendi kaderini tayin hakkının 

öznesi olarak tanınmadığını görebiliriz. Ancak, azınlık haklarından dahi 

faydalandırılmayan yerli halklar, pekala, baskı altındaki halk grubu olarak 

nitelenebileceklerdir. Burada, yerli halka sahip devletlerin önünde ikili bir seçenek 

durmaktadır. Yerli halkları azınlık ve insan haklarından tam faydalandırmak veya 

aksini yaparak onları baskı altındaki halk konumuna iterek kendi kaderini tayin 

hakkının öznesi yapmak. 

Dördüncü kategori: azınlıklar: 

Dördüncü kategoride azınlıklar yer alır. Ne var ki, uluslararası hukukta 

azınlıkların kendi kaderini tayin hakkı olduğuna dair herhangi bir hüküm yoktur. Bu 

durumda, ikinci sırada, devletlerin pratiğine bakmak hakkın var olup olmadığına dair 

tartışma açısından faydalı olacaktır. Devletler, azınlıkların kendi kaderini tayin 

hakkını kullanarak yaşadıkları ülkelerden ayrılabileceklerine dair bir politika 

geliştirmemişler, aksine, buna şiddetle karşı çıkmışlardır1248. Bu bize hukukun 

mevcut şeklinin de tesadüf eseri olmadığını göstermektedir. 

Doktrinde Ermacora, BM, kendi kaderini tayin hakkına kimlerin sahip 

olduğuna dair net kurallar oluşturmadıkça azınlıkların da kendi kaderini tayin hakkı 

vardır; çünkü, azınlıklar da halk kategorisinde değerlendirilebilir, demektedir1249. Bu 

görüşü Capotorti de destekler. Yazara göre, tarihsel olarak “halk” kabul 

                                                 
1246 Scheinin, “What are Indigenous Peoples?”, s. 7, 11. 
1247 Daes, “Prevention of Discrimination and Protection of Indigenous Peoples and Minorities: 
Indigenous Peoples and Their Relationship to Land”, s. 41, par. (e). 
1248 Hailbronner, a.g.e., s. 150. 
1249 Ermacora, a.g.e., s. 327. 
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edilebilecekken mevcut durumda azınlık konumunda olan grubun kendi kaderini 

tayin hakkı vardır1250. 

Ermacora, azınlıkların halk sayılabilmesi için bir takım ölçütler de 

sıralamaktadır. Bunlar; a) belli bir toprak parçası üzerinde yaşıyor olmak, b) kültürel 

ve dini özelliklere sahip olmak, c) siyasi olarak örgütlenmiş olmak, d) ekonomik 

bağımsızlığa sahip olabilir olmak. Yazar, bu ölçütlere sahip olunduğunda, devlet 

tarafından halk olarak görülüp görülmemenin önemsiz olduğunu, grubun kendini 

halk olarak tanımlamasının yeterli olduğunu belirtmektedir. Hatta, Ermacora’ya göre, 

sadece ulusal ya da ırksal azınlıklar değil, dini azınlıklar da kendi kaderini tayin 

hakkına sahip halk olarak görülebilir1251. 

Kanımca Ermacora ve Capotorti, azınlıkların kendi kaderini tayin hakkı 

olduğunu savunurken, Doğu Avrupa’nın bugünkü şeklini almadan önceki halini göz 

önüne alarak kendi kaderini tayin hakkının azınlıkların da hakkı olduğunu 

savunuyordu. Burada tipik örnek, Çekoslavakya’dır. Çekoslavakya’nın nüfusunun 

üçte birini oluşturan Slovaklar aslında “halk” veya “ulus” olarak nitelenebilecekken, 

ancak azınlık olarak görülebilmişlerdi. Öyle ki, bugün Slovaklar bağımsız Slovakya 

sınırları içinde yaşamaktadırlar. 

Hem “azınlık” hem de “halk” statüsüne sahip grup, yukarıda ikinci bölümde 

ele alınan “ulusal azınlık” kavramını da çağrıştırmaktadır. Çünkü, ulusal azınlık 

kavramı, ulus olma bilincine sahip azınlık anlamına da gelmektedir. Tomuschat’a 

göre, bunun anlamı, ulusal azınlıkların, en azından kavramsal düzeyde, kendi 

kaderini tayin hakkına sahip halk ya da ulus grubuna diğer azınlıklara göre daha 

yaklaşmış olmasıdır1252. 

Şüphe yok ki gruplar hem MSHS’nin 27. maddesi kapsamında azınlık hem de 

aynı Sözleşme’nin birinci maddesi kapsamında halk olarak nitelenebilecekken, çoğu 

azınlık grubu için bunu söyleme olasılığına sahip değiliz. 

                                                 
1250 Capotorti, “Are Minorities Entitled to Collective International Rights?”, s. 355-356. 
1251 Ermacora, a.g.e., s. 327-328, 336, 345. 
1252 Tomuschat, “Protection of Minorities under Article 27…”, s. 960. Aynı görüşte Ermacora, a.e., s. 
294. 
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Azınlıklar, sadece halklara tanınan kendi kaderini tayin hakkına sahip 

değillerdir; ama, bu hakkın öznesine çok da uzak oldukları söylenemez1253. 

Thornberry, kendi kaderini tayin hakkı ile azınlık haklarını madeni paranın iki yüzü 

olarak nitelemektedir1254. Doktrinde azınlıkların ayrılma hakkı olmadığını belirten 

görüş bile tamamen anti-demokratik, temsile izin vermeyen, baskıcı veya grubun 

varlığını tehdit eden bir yönetimin varlığı halinde istisnaen de olsa kendi kaderini 

tayin hakkının varlığına işaret etmektedir1255.  

Baskıcı yönetime örnek olarak, insan hakları ve insancıl hukuk kurallarını 

yoğun olarak ihlal eden yönetimler akla gelmektedir. Tomuschat, soykırım halinde 

grubun soykırım yapan devlete bağlılığının beklenemeyeceğini söylerken1256, 

UNESCO uzmanları ve diğer yazarlar, ırkçı yönetimlere karşı kendi kaderini tayin 

hakkının varlığının sabit olduğunu yazmaktadır1257. Yine, Kosova üzerindeki Sırp 

yönetimi ve temsili hükümet yapısına sahip olmayan ve etnik, dini ve cinsler 

arasında katı bir ayrımcılık uygulayan Taliban yönetimi baskıcı yönetimlere örnek 

                                                 
1253 Patrick Thornberry, “Introduction: In the Strongroom of Vocabulary”, Minority Rights in the 
‘New’ Europe, Ed. Peter Cumper, Steven Wheatley, The Hague, Martinus Nijhoff, 1999, s. 8. 
1254 Thornberry, “Self-Determination, Minorities, Human Rights: A Review of International 
Instruments”, s. 341. 
1255 Asbjørn Eide, “Territorial Integrity of States, Minority Protection, and Guarantees for Autonomy 
Arrangements: Approaches and Roles of the United Nations”, Local Self-government, Territorial 
Integrity and Protection of Minorities, s. 288; Gudmundur Alfredsson, “Different Forms of the 
Right to Self-Determination”, Self-Determination: International Perspectives, Ed. Donald Clark, 
Robert Williamson, New York, Macmillan Press, 1996, s. 66; Suksi, “Autonomy, Minorities and Self-
Determination: The Protection of the Rights of Minorities by Means of Autonomy – The Case of the 
Åland Islands and Kosovo”, Beyond a One-Dimensional State: An Emerging Right to 
Autonomy?, Ed. Zelim A. Skurbaty, Leiden, Martinus Nijhoff, 2005, s. 380; Cassese, a.g.e., 2. baskı, 
s. 68; Christian Tomuschat, “Self-Determination in a Post-Colonial World”, Tomuschat, Modern 
Law of Self-Determination, s. 9; Dietrich Murswiek, “The Issue of a Right of Seccession - 
Reconsidered”, Tomuschat, Modern Law of Self-Determination, s. 26-27; Sanders, “Self-
Determination and Indigenous Peoples”, s. 79-80; Asbjørn Eide, “In Search of Constructive 
Alternatives to Seccession”, Modern Law of Self-Determination, Ed. Christian Tomuschat, 
Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, s. 173; Thornberry, “Self-Determination, Minorities, 
Human Rights: A Review of International Instruments”, s. 350; Frederic L. Kirgis, “The Degrees of 
Self-Determination in the United Nations Era”, AJIL, C. 88, Y. 1994, s. 308, 310; Buchheit, a.g.e., s. 
94. 
Azınlıkların, azınlık ve insan haklarının tanınıp korunması halinde ise ayrılma isteği için pek bir sebep 
kalmayacağına inanılmaktadır. Bkz.: Richard N. Kiwanuka, “The Meaning of ‘People’ in the African 
Charter on Human and Peoples’ Rights”, McCorquodale, a.g.e., s. 294. 
1256 Tomuschat, Modern Law of Self-Determination, s. 26-27. 
1257 UNESCO, “International Meeting of Experts on further study of the concept of the rights of 
peoples”, par. 5; Jean Salmon, “Internal Aspects of the Right to Self-Determination: Towards a 
Democratic Legitimacy Principle?”, Tomuschat, a.e., s. 256. 
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olarak verilmektedir1258. Ermacora’ya göre, burada kendi kaderini tayin hakkının 

meşru hale gelmesi insancıl amaçlara dayanmaktadır: grubun fiziki ve kültürel 

varlığının korunması1259. Artık böyle bir durumda kendi kaderini tayin hakkı son 

çare olarak algılanmaktadır1260. Hatta, kendi kaderini tayin hakkının dayanışma 

boyutu gereği uluslararası topluluğun hakkın kullanımı için mücadele eden halka 

yardım yetkisi vardır.  

AİHM yargıcı Wildhaber’e göre modern uluslararası hukuk, yaygın insan 

hakları ihlali nedeniyle kendi kaderini tayin hakkını kullanılmasına izin vermektedir. 

Ancak Wildhaber, yaygın insan hakları ihlali nedeniyle kendi kaderini tayin hakkını 

kullanarak kurulan yeni devletin de insan haklarını koruma altına alması gerektiğini, 

aksi durumda, hakkın kullanım gerekçesinin (yaygın insan hakları ihlalleri) yeni 

devletin tanınmasında zorlayıcı unsur olamayacağını belirtmektedir1261. 

Öktem, dinsel azınlığın dışsal kendi kaderini tayin hakkının öznesi olmasının 

uzak ihtimal olduğunu belirttikten sonra, dini grupların siyasete katılma taleplerinin 

reddedilmesi, temel hak ve özgürlüklerinin ağır ve sistematik bir şekilde ihlal 

edilmesi ve barışçı bir çözüme varmanın imkansız olması koşullarının bir araya 

gelmesi halinde, dışsal kendi kaderini tayin hakkının gündeme gelebileceğini 

belirtmektedir1262. 

Anti-demokratik yönetime gelince; azınlığa katılım hakkı tanımayan 

yönetimleri anti-demokratik yönetimler olarak niteliyoruz. İçinde yaşadığı ülke 

                                                 
1258 Sırp yönetimi örneği: Suksi, “The Protection of the Rights of Minorities...”, s. 382; Taliban 
örneği: Turgut Tarhanlı, “Afganistan’ın ve Bin Ladin’in Kaderi”, Radikal, 20.11.2001, (Çevrimiçi) 
www.radikal.com.tr, 18.09.2006. Yazar başka makalelerinde de, “Bugün, temsili demokrasilerde, 
kendi kaderini tayin hakkının varlığı, iktidarın meşruiyetini sağlamaya yönelik bir halk iradesinin, 
bireysel olarak veya topluca ve sürekli olarak ifade edilebildiği bir ortamın sağlanabilmesine bağlı”, 
“1970 yılından beri bu konuya ilişkin olarak kabul gören hukuki standart, ülkedeki halkın ayrım 
yapılmaksızın temsil edildiği bir hükümetin varlığı durumunda, ne ülke bütünlüğünün ne de siyasi 
birliğin tamamen veya kısmen bozulmasının savunulması mümkündür” ve “ülkedeki halkı ayrım 
yapmaksızın temsil eden yönetimin bulunduğu bir ülkenin bütünlüğünün kısmen ya da tamamen 
bozulması, günümüz uluslararası hukukuna aykırı kabul edilir” demektedir. Sırasıyla bkz.: Turgut 
Tarhanlı, “Kader tayini”, Radikal, 29.05.2003, (Çevrimiçi) www.radikal.com.tr, 18.09.2006; “Hukuk 
için hukuka karşı”, Radikal, 10.06.2003, (Çevrimiçi) www.radikal.com.tr, 18.09.2006; “Egemen 
olmak”, Radikal, 15.07.2003, (Çevrimiçi) www.radikal.com.tr, 18.09.2006.. 
1259 Ermacora, a.g.e., s. 329-330. 
1260 Buchheit, a.g.e., s. 222. 
1261 Loizidou/Türkiye (1), AİHM Büyük Daire Kararı, Basvuru No: 40/1993/435/514, 18.12.1996, 
Bkz.: Wildhaber’in karara ekli kısmi katılım oyu. 
1262 Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 93. 
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yönetiminde temsil edilmeyen grup, varlığı yok sayılan grup olmaktadır. Peki bu 

görüşün hukuki dayanağı var mıdır? İkiz Sözleşmeler’in birinci maddelerinde kendi 

kaderini tayin hakkı verilen halkın, sömürü altındaki halk ile sınırlı olmadığı 

gözönüne alındığında, her iki maddenin de bu yoruma imkan verdiğini söyleyebiliriz. 

İnsan Hakları Komitesi de yukarıda anılan içtihadıyla katılım hakları ile kendi 

kaderini tayin hakkı arasında bir bağ kurabilmiştir. Demokratik temsil, Kanada 

Yüksek Mahkemesi’nin Quebec ayrılma kararında da kilit rol oynamıştır. Ancak 

Kanada Yüksek Mahkemesi, İnsan Hakları Komitesi’nden farklı olarak, kendi 

kaderini tayin hakkı ile azınlıkların sadece siyasal katılım hakları arasında değil, 

kendi kaderini tayin hakkı ile azınlıkların her türlü kamu kurumunda temsili arasında 

bir bağ kurmaktadır. 

İnsan Hakları Komitesi, azınlıkların sadece kamu kurumlarında değil özel 

kurumlar da dahil olmak üzere toplum içindeki yerlerini sorgulamakta, 

hükümetlerden istatistiki veriler sunmalarını istemektedir1263. İsrail’in ikinci ülke 

raporu üzerine yaptığı yorumlarda, Komite, özellikle Arap kökenli kadın İsrail 

vatandaşlarının kamu sektöründe istahdam oranını çok düşük bularak, eşitliğin 

sağlanması yönünde adımlar atılmasını talep etmiştir1264. Hollanda’nın azınlıklara 

yönelik aldığı pozitif önlemler üzerine de Komite, etnik azınlıklara mensup 

çocukların üniversitedeki oranının azlığından şikayet ederek taraf devletten konu 

hakkında daha fazla bilgi sunmasını istemiştir1265. Komite, işkence ve kötü muamele 

vakalarına karşı da azınlıkların polis teşkilatında istihdamını önermektedir1266. Ne 

var ki İnsan Hakları Komitesi, bu yorumlarını kendi kaderini tayin hakkı ile hiçbir 

bağ kurmadan “azınlık hakları” ve “eşitlik ilkesi” altında yapmaktadır. Bir başka 

ifade ile, “azınlıkların kamu ya da özel kurumlarda temsili sorunu”, İnsan Hakları 

Komitesi içtihadında, henüz, kendi kaderini tayin hakkının meşru kullanımının bir 

parçası olarak görülmemektedir. Şimdilik, Komite’nin temsil sorununu, bireysel bir 
                                                 
1263 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/58/40), C. 1, General Assembly Official 
Records, 58. Oturum, New York, United Nations, 2003, s. 56, par. 82 (19). 
1264 A.e., s. 69, par. 85 (23).  
İsrail’in raporundan ilgili bölümler için bkz.: “Consideration of Reports Submitted by State Parties 
Under Article 40 of the Covenant: Israel”, “İsrail’in ikinci dönemsel raporu”, (CCPR/C/ISR/2001/2), 
04.12.2001, par. 268-269. 
1265 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/56/40), C. 1, General Assembly Official 
Records, 56. Oturum, New York, United Nations, 2001, s. 80, par. 82 (14). 
1266 Report of the Human Rights Committee, No: 40 (A/58/40), C. 1, a.g.e., s. 57, par. 83 (8). 
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başvuruda azınlık haklarının ve ayrımcılık yasağının ihlali olarak görme eğiliminde 

olacağını öngörebiliriz. Bununla birlikte, Komite’nin kendi kaderini tayin hakkının 

MSHS’nin diğer maddelerinin ve özellikle de 27. maddenin yorumunda da 

kullanılabileceğine dair yorumu, kendi kaderini tayin hakkı ile hali hazırda 27. 

madde kapsamında değerlendirilen temsil sorunu arasında bir bağ kurulmasına kapıyı 

açmıştır. 

Sonuç olarak; 

1. Uluslararası hukukun kendi kaderini tayin hakkı ve bu hakkın öznesine dair 

getirdiği düzenlemeler ile azınlık haklarına dair düzenlemeleri iki ayrı kategoriyi 

oluşturmaktadır. Azınlıklar ile kendi kaderini tayin hakkı arasında pozitif hukukta bir 

bağ kurulmuş değildir. Kendi kaderini tayin hakkının öznesi ile azınlık haklarının 

öznesi birbirinden farklıdır. Kendi kaderini tayin hakkının öznesi “halk” olarak 

belirlenmişken, azınlıklara tanınan sadece azınlık haklarıdır. Kendi kaderini tayin 

hakkının hedefi, hak sahibi halkın bağımsız bir devlete sahip olması iken, azınlık 

haklarının hedefi azınlıkların yaşadıkları ülke sınırları içinde çoğunlukla barış içinde 

yaşamasıdır. Buraya kadar, azınlıkların kendi kaderini tayin hakkının olmadığını 

söyleyebiliriz. 

2. Çoğunluk ile birlikte yaşamanın birinci kuralı aynı ülke sınırları içinde 

yaşamaya devam etmek olduğu kadar, azınlıkların kendi işlerini ilgilendiren 

konularda bağımsız karar alabilmesine ve ulusal karar alma mekanizmalarına 

katılabilmesine de bağlıdır. Bu çalışmada katılım hakları olarak incelenen bu durum, 

kendi kaderini tayin hakkının içsel boyutu olarak da nitelendirilebilmektedir. 

3. Başta yaşam hakkı ve siyasal katılım hakları olmak üzere, azınlık ve insan 

hakları yaygın olarak ihlal edilen grup, “baskı altındaki halk” sıfatı ile kendi kaderini 

tayin hakkını, özdeşleştiği coğrafyada özgür bir yaşam sürebilmek için son çare 

olarak kullanabilir. Yaygın insan hakları ihlali, burada sonuç olarak, devletin toprak 

bütünlüğünü bozan meşru ölçüt haline gelmektedir. Yine böyle bir durumda, gerek 

“halk”, gerekse “azınlık” kavramlarının hukuki belgelerde tanımlanmamış oluşu, bu 

iki kavram arasındaki çizginin silikleşmesine yol açmaktadır. 
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Neden sadece baskı altındaki halklara dışsal kendi kaderini tayin hakkı 

tanındığına gelince; bunun sebebi açıktır: her halkın devleti olması mümkün 

gözükmemektedir. Aksi durumun, dünya üzerinde bir kaos yaratacağı endişesi ile 

çözüm, farklı kimliklerin bir devlet çatısı altında barış içinde birlikte yaşamasında 

bulunmuştur. Azınlık hakları da bu çözümün hukuki zeminini sağlamaktadır. 

 

3. Kendi Kaderini Tayin Hakkının Kullanım Şekli 

Uluslararası hukuk, kendi kaderini tayin hakkına dair getirdiği düzenlemelerin 

hemen başına devletlerin toprak bütünlüğünün korunması gereğini de eklediği için 

bu durumda devletlerin toprak bütünlüğüne zarar vermeden dışsal kendi kaderini 

tayin hakkının nasıl kullanılacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Doktrindeki deyişle 

devletler önce kendi kaderini tayin hakkı adlı canavarı yaratmış sonra da canavarın 

dönüp kendilerini yutacağından korkmaya başlamışlardır1267. Peki çözüm nedir? 

Toprak bütünlüğü, kendi kaderini tayin hakkının kullanılmasına engel olacak bir 

gerekçe olabilir mi? 

Eide’ye göre, (dışsal) kendi kaderini tayin hakkından yararlanacak olan 

nüfusun tamamıdır (demos), nüfus içindeki farklı kültürel, dilsel ve dinsel özelliklere 

sahip gruplar (ethnoses) değil. Bu farklı gruplar zaten demosun parçasıdırlar ve içsel 

kendi kaderini tayin hakkına sahiptirler. Bu da halkın ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişimini demokrasi kanalları kullanılarak sağlaması demektir1268. 

Eide’nin görüşünün arkasında yatan düşünce uluslararası hukukun etnik 

kökene dayalı kendi kaderini tayin hakkını kabul etmemiş olduğu düşüncesidir1269. 

Klasik yaklaşım, sömürge rejimi altında bulunan ülkeleri sömürgeci devletin 

ülkesinden saymadığı için sömürge ülkenin bağımsızlığını kazanması sömürgeci 

                                                 
1267 Thornberry, “Introduction ...”, s. 8; Buchheit, a.g.e., s. 6. 
Doktrinde Brilmayer, konuyu, kendi kaderini tayin hakkı ve toprak bütünlüğü ilkesi arasındaki hukuki 
çatışmanın dışına çıkartarak her iki tarafın da aslında toprak için çarpıştığını tespit etmektedir. Bkz.: 
Lea Brilmayer, “Secession and Self-Determination: A Territorial Interpretation”, McCorquodale, 
a.g.e., s. 475-476. 
1268 Eide, “Territorial Integrity of States, Minority Protection, and Guarantees for Autonomy 
Arrangements: Approaches and Roles of the United Nations”, s. 284, 288. 
1269 Bkz.: Makkonen, a.g.e., s. 134; Rehman, a.g.e., s. 221. 
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devletin toprak bütünlüğüne aykırı görülmüyordu1270. Peki yaşadıkları ülkede 

çoğunluktan farklı etnik kimliğe sahip olanlar demokratik yolları kullanarak seslerini 

duyuramazlarsa ne olacaktır? 

Doktrinde Gayim, grubu azınlık haklarından faydalandırmayan, yok sayan 

merkezi yönetimin o grubu temsil ettiğinin söylenemeyeceğini belirttikten sonra, bu 

durumda grubun içsel kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu, bunun da 

mümkün olmaması durumunda eğer grubu yok sayan yönetim hükümetse ona karşı, 

yok eğer bu durum bir devlet politikası haline gelmişse de devlete karşı kendi 

kaderini tayin hakkının kullanılabileceğini ve halkın hakkı ile devletin çıkarının 

çatışması durumunda birinciye üstünlük verileceğini söylemektedir1271. Aksi 

durumda, kendi kaderini tayin hakkı namına geriye pek bir şey kalmayacaktır1272. 

İnsan Hakları Komitesi, yorumlarında, “halk” kavramının devletin sınırları 

içinde yaşayan herkesi kapsayıp kapsamadığını ve bir devlet sınırları içinde yaşayan 

farklı grupları da içine alıp almadığını tartışmıştır. Kanada’nın sunduğu dördüncü 

dönemsel rapor üzerine yaptığı yorumlarda, Komite, yerli halkları Kanada halkından 

bağımsız “halk” kategorisine sokmuş ancak, bu halkları birinci maddenin ikinci 

fıkrasındaki içsel kendi kaderini tayin hakkının öznesi olarak değerlendirmiştir1273. 

Komite önüne, henüz, azınlık grubunun dışsal kendi kaderini tayin hakkının kullanım 

şartlarını içeren bir başvuru gelmiş değildir. 

AİHHK da Ogoni halkının yukarıda açıklanan başvurusunda, Ogoni halkını 

içsel kendi kaderini tayin hakkının öznesi olarak görmüş ve fakat kararda “Ogoni 

halkı”ndan kastedilenin ne olduğu açıklamamıştır. Komisyon, bu halkın yerli halk 

olup olmadığına dair bir göndermede de bulunmamıştır1274. 

Kanada Yüksek Mahkemesi ise Kanada’da yaşayan diğer gruplardan farklı 

olan Quebec halkının varlığını yukarıda anılan Quebec ayrılma kararında kabul 
                                                 
1270 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, 4. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 
1996, s. 10. 
1271 Gayim, The Principle of Self-Determination..., s. 45. 
1272 Rupert Emerson, “Self-Determination”, McCorquodale, a.g.e., s. 9. 
1273 İHK, “Concluding Observations/Comments: Canada”, 07.04.1999, (CCPR/C/79/Add.105), par. 
229, 230. 
1274 Bkz.: [Ogoni People/Nigeria], a.g.k., par. 58. Komisyon’un ihlal bulduğu maddenin kendi 
kaderini tayin hakkının kaynak boyutunu düzenleyen 21. madde olması, Ogoni halkını içsel kendi 
kaderini tayin hakkının öznesi olarak gördüğünü düşünmemize yol açmaktadır. 
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etmiştir. Hatta, Yüksek Mahkeme şartları varsa bu halkın ayrılma hakkı olduğunu da 

tespit etmiştir. Ancak Yüksek Mahkeme, Quebeclileri baskı altında halk olarak 

nitelemediğinden onları dışsal kendi kaderini tayin hakkının meşru sahibi olarak 

görmemiştir1275. 

Aslında sorunun çözümü yine kendi içinde yatmaktadır. Şöyle ki; uluslarararası 

hukuk her halk kategorisine girene dışsal kendi kaderini tayin hakkı zaten 

tanımamıştır. Ayrılma hakkı sadece belli şartlar altında tanınmıştır1276. Sömürgeci 

ülke ve sömürülen ülke, işgalci ülke ve işgal edilen ülke, boyunduruk kuran ülke ve 

boyunduruk altındaki ülke nasıl iki ayrı toprak parçası olarak kabul ediliyorsa baskı 

altındaki halkı da baskı kuran ülkenin halkıyla bir tutmak zor gözükmektedir. 

Buchheit, böyle bir durumda rebus sic stantibus kavramını kullanarak sosyal 

sözleşmenin bozulduğunu söylemektedir1277. Çünkü ortada baskı kuran ve baskı 

altında olan iki ayrı halk kitlesi vardır. Bir halkı baskı altında tutmayı haklı kılacak 

bir gerekçe bulunamayacağı için baskı altındaki halkın kendi kaderini tayin hakkı 

uygulama alanı bulabilecektir. 

Kendi kaderini tayin hakkını kullanacak halkın önünde birden çok seçenek 

vardır. Bunlar şunlardır: 

1. Hem iç hem de dışişlerinden sorumlu, uluslararası hukuk kişiliği olan 

bağımsız, egemen bir devlet kurma1278. 1960’lı yıllarda BM’nin desteğiyle 

bağımsızlığını kazanan sömürge ülkeler, Sovyetler Birliği ile Yugoslavya’nın 

dağılması ve Çekoslavakya’nın ayrılmasının sonucu olarak bağımsızlığını kazanan 

ülkeler örnek verilebilir. BM desteği ile (BM üyelerinin bağımsızlık sonrası tanıması 

değil) bağımsızlığını kazanan ülkelerin tümü, BM’de eski sömürge halklarının kendi 

kaderini tayin hakkı vurgusunun halen ağır basması nedeni ile, sömürge ülkelerdir. 

                                                 
1275 Bkz.: yuk. “Kanada Yüksek Mahkemesi’nin Quebec Ayrılma Kararı” başlığı. 
1276 Scheinin, “What are Indigenous Peoples?”, s. 7; Tomuschat, “Self-Determination in a Post-
Colonial World”, s. 15; Cristescu, a.g.e., s. 26, par. 173; Gudmundur Alfredsson, “The Right of Self-
Determination and Indigenous Peoples”, Modern Law of Self-Determination, s. 54. 
1277 Buchheit, a.g.e., s. 22. Rebus sic stantibus: şartların olağanüstü değişmesi. Kavram ve uygulaması 
hakkında bkz.: yuk. Birinci Bölüm’de “Milletler Cemiyeti Dönemi Azınlık Antlaşmalarının Milletler 
Cemiyeti Sonrası Hukuki Durumu” başlığı. 
1278 Gudmundur Alfredsson, “Minorities, Indigenous and Tribal Peoples, and Peoples: Definitions of 
Terms as a Matter of International Law”, Minorities, Peoples and Self-Determination, Ed. Nazila 
Ghanea, Alexandra Xanthaki, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, s. 171; Nowak, CCPR 
Commentary, s. 23; Brownlie, Principles of Public International Law, s. 599. 
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BM, Doğu Timor’un 2002 yılında bağımsızlıkla sonuçlanan mücadelesine verdiği 

desteği de Doğu Timor’un eski Portekiz sömürgesi olmasına dayandırmıştır. 

2. Egemen ve bağımsız başka bir devletle birleşme1279. Bu birleşme ile yeni bir 

devlet ortaya çıkar. Örnek olarak, doğu ve batı Almanya’nın birleşmesi verilebilir. 

3. Bağımsız bir devlete dahil olma. Anlaşmaya göre, dahil olan devlet ya dahil 

olduğu devlet içinde tam olarak eriyecek ya da dahil olduğu devletin federe ya da 

özerk bir birimi olacaktır1280. Hatay’ın anavatana katılması örnek olarak verilebilir. 

Hatay, 29 Mayıs 1937 tarihinde Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen statüsü ile 

içişlerinde bağımsız; dışişleri, maliye ve gümrük işlerinde Suriye’ye bağımlı bir 

cumhuriyet idi. Türkiye ile Fransa arasında varılan anlaşma (23 Haziran 1939) 

üzerine Hatay Millet Meclisi, 23 Haziran 1939 tarihinde oybirliğiyle aldığı karar ile 

Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı aldı. Bu karardan iki hafta sonra (7 Temmuz) 

çıkarılan yasa ile de Hatay ili oluşturuldu1281.  

Doktrinde Nowak, kendi kaderini tayin hakkının yukarıda sıralanan kullanım 

şekillerinin nasıl ifade edileceği konusunda referandum önermektedir1282. İnsan 

Hakları Komitesi de kendi kaderini tayin hakkını kullanmaya yönelik referandumda 

oy kullanamayan Yeni Kaledonyalılar tarafından Fransa‘ya karşı yapılan başvuruda 

kimlerin böyle bir referandumda oy kullanabileceğini belirlemiştir. Komite’ye göre, 

öncelikle, nüfusun tamamı değil, bölgenin geleceğinde söz sahibi olmak isteyenler 

oy kullanacaktır1283. Komite, devamla, oy kullanacakların aynı zamanda hakkında 

karar verilecek bölge ile yeteri derecede güçlü bir bağının (o bölgede doğmuş olma 

ya da uzun süredir orada yaşıyor olma vb.) olmasını aramaktadır1284. 

                                                 
1279 Alfredsson, a.y.; Nowak, a.y.; Brownlie, a.y. 
1280 Alfredsson, a.y.; Nowak, a.y.; Brownlie, a.y. 
Eğer söz konusu olan konfederasyona girme ya da başka bir devlet ya da devletlerle konfederasyon 
kurma ise, burada başka bir devlet ile birleşme ya da başka bir devlet içinde erime söz konusu 
olmadığından, konfederal birlikler, bu çalışmada kendi kaderini tayin hakkının kullanımı olarak ele 
alınmamıştır. Bir konfederasyona girme kararını alan zaten bağımsız bir devlettir. Bu nedenle, 
konfederasyona girme kararı kendi kaderini tayin hakkının kullanımı değil, hakkı vaktiyle kullanmış 
olan bir devletin uluslararası siyasi tercihi şeklinde düşünülmüştür. 
1281 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası –Makaleler-, Ed. Berna Türkdoğan, Ankara, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi yay., 2000, s. 371-438. 
1282 Nowak, a.e., s. 23. 
1283 Gillot/Fransa, a.g.k., par. 13.3. 
1284 A.k., par. 13.5, 13.16. 
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Kimi zaman, kendi kaderini tayin hakkının kullanılıp bağımsız bir devlet 

kurulması sonrası bu yeni devletin adına dair tartışmaların da yapıldığı 

görülmektedir. Bunun tipik örneği Makedonya’dır. “Makedonya” isminin tek başına 

kullanılması komşu Yunanistan tarafından itiraza uğramıştır. Kimin haklı olduğu 

burada konumuzu oluşturmuyor. Ancak konumuzu ilgilendiren şudur ki, Makedonya, 

ülkenin alacağı ismin ülke halkı tarafından belirleneceğini söylerken bunun hukuki 

zemininin halkın kendi kaderini tayin hakkı olduğunu ileri sürmüştür. Bir başka ifade 

ile, sorun şudur: kendi kaderini tayin hakkı, ülkeye verilecek isme dair seçim 

özgürlüğünü de kapsar mı? Doktrinde Alfredsson olumsuz yanıt vermektedir1285. 

Kanımca, konu hukuktan çok uluslararası ilişkileri ilgilendirmektedir. Ülkeye 

verilecek isim ülkenin iç sorunudur ve bu konuda verilecek kararda uluslararası 

hassasiyetlerin gözetilip gözetilmeyeceği, gözetilmediğinde nasıl siyasi sorunlar 

doğuracağını değerlendirecek olan ulusal siyasi çevrelerdir. Dışsal kendi kaderini 

tayin hakkına dair mevcut uluslararası belgelerde soruna dair herhangi bir düzenleme 

veya açıklama olmadığını belirtmek gerekir. Bu nedenle isim sorununun, içsel kendi 

kaderini tayin hakkının kullanılması olarak ifade edilmesi hukuken daha sağlam bir 

zemin olarak gözükmektedir. 

Doktrinde Scheinin yukarıda anılan üç seçenek dışında, devletten ayrılma 

olmadan da dışsal kendi kaderini tayin hakkının kullanılmasının mümkün olduğunu 

belirtmektedir. Örneğin, grubun uluslararası alanda devletin yanında ya da ondan 

bağımsız temsil edilmesi gibi1286. Eğer kendi kaderini tayin hakkı basitçe halkların 

uluslararası ilişkilerde söyleyecek sözü olması1287 ise Scheinin haklı olabilir. 

Finlandiya’daki Saami Meclisi Yasası’nın altıncı maddesine göre, Saami halkının 

temsil organı olan Meclis, kendi görev alanına giren konularda Saami halkını ulusal 

ve uluslararası organlarda temsil etme yetkisi vardır1288. Yine AB üyesi devletlerdeki 

özerk bölgeler, Maastricht Anlaşması’nın 198a maddesi ile kurulan danışma organı 

niteliğindeki “Bölgeler Komitesi”nde temsil edilmektedirler1289. 

                                                 
1285 Alfredsson, “Different Forms of the Right to Self-Determination”, s. 78. 
1286 Scheinin, “What are Indigenous Peoples?”, s. 8. 
1287 Cassese, a.g.e., 2. baskı, s. 60. 
1288 Act on the Sami Parliament (974/1995), Yürürlüğe giriş tarihi: 1 Ocak 1996. 
1289 Bkz.: Liesbet Hooghe, “Europe with the Regions: Channels of Regional Representation in the 
European Union”, Publius: The Journal of Federalism, C. 26, No: 1, Winter 1996, s. 75 vd; Thomas 
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Ne var ki, Scheinin’in dışsal kendi kaderini tayin hakkı olarak nitelediği 

uygulamanın “özerklik” mi yoksa gerçekten dışsal kendi kaderini tayin hakkının bir 

uygulaması mı olduğunu belirleyebilmek için önce “özerklik” kavramını 

incelememiz gerekmektedir. 

 

II. İçsel Kendi Kaderini Tayin: Özerklik 

A. Tanım 

Kendi kaderini tayin hakkının içsel boyutu (içsel kendi kaderini tayin) 

hakkında “hiçbir ayrım yapmaksızın ülkedeki tüm halkı temsil etmeye elverişli 

kanalların bulunduğu ve bunların, sürekli olarak açık tutulmasına çalışıldığı bir 

ülkede bu hakkın 'içsel' bakımdan yerine getirildiği söylenebilir. Kısaca, bunun adı 

aslında 'demokrasi'den başka bir şey değildir” açıklaması verilmektedir1290. 

Demokratik yönetimin insan hakları hukukundaki karşılığı olan siyasal katılım hakkı, 

azınlıklar boyutu ile, yukarıda üçüncü bölümde ele alındığından burada içsel kendi 

kaderini tayin hakkının kendi kendini yönetim boyutu olan özerklik kavramı ele 

alınmıştır. 

Batı dillerinde özerklik kelimesi (“autonomy”) köken olarak Yunanca auto ve 

nomos kelimelerinden gelmektedir. Auto “kendi” anlamına gelirken, nomos “yasa”, 

“düzen” anlamlarına gelmektedir. Bu durumda özerklik (Autonomos), kendi 

yasalarına, kendi düzenine sahip/tabi demektir1291. Sözlük tanımı da buna paralel 

olarak “kendi kendini yöneten”, kendi kendini yönetme yetki ve kapasitesi 

                                                                                                                                          
Christiansen, “Second Thoughts on Europe’s Third Level: The European Union’s Committee of the 
Regions”, Publius, a.s., s. 93-95 vd. 
1290 Turgut Tarhanlı, “Kendi kaderini tayin hakkı nedir? (2)”, Radikal, 19.06.2003, (Çevrimiçi) 
www.radikal.com.tr, 18.09.2006. 
1291 Yoram Dinstein, “Autonomy – International Guarantees of Autonomy”, Beyond a One-
Dimensional State: An Emerging Right to Autonomy?, Ed. Zelim A. Skurbaty, Leiden, Martinus 
Nijhoff, 2005, s. 243; Markku Suksi, Frames of Autonomy and the Åland Islands, Åbo, Åbo 
Akademis tryckeri, 1995, s. 16; Patrick Thornberry, “The Democratic or Internal Aspect of Self 
Determination”, Tomuschat, Modern Law of Self-Determination, s. 134; Daftary, a.g.e., s. 5; Javaid 
Rehman, “The Concept of Autonomy and Minority Rights in Europe”, Minority Rights in the ‘New’ 
Europe, Ed. Peter Cumper, Steven Wheatley, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, s. 218; 
Gnanapala Welhengama, Minorities’ Claims: From Autonomy to Secession: International Law 
and State Practice, Aldershot, Ashgate Publishing, 2001, s. 98. 
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şeklindedir1292. Hukuktaki karşılığı, “kendi kendini yöneten alt-yönetim” olarak 

verilebilir1293. 

Farklı bilim dallarında “bağımsızlık”, “kendi başınalık”, “adem-i 

merkeziyetçilik” gibi “özerklik” yerine kullanılan başkaca terimlere rastlamak 

mümkündür1294. 

 

B. Özerklik Bir Azınlık Hakkı Mı? 

Uluslararası hukukta özerkliği doğrudan hak olarak tanıyan bir düzenleme 

yoktur1295. Devletler özerk yönetim düzenlemesine çok taraflı uluslararası hukuk 

metinleri ile koruma sağlamaktan özenle kaçınmışlardır. Özerkliği bireysel insan 

hakkı olarak düzenleyen uluslararası bir hüküm olmadığı gibi, yukarıda üçüncü 

bölümde ele alınan kimi grup haklarının ve kolektif hakların uluslararası hukuk 

tarafından tanınması da bizi doğrudan özerkliğin uluslararası hukuktan kaynaklanan 

kolektif bir hak olduğu sonucuna götürmez1296. 

Özerklik uluslararası hukukta hak olarak tanımlanmayınca azınlık haklarının 

ötesinde bir yeri vardır. Bu nedenle de bu çalışmada azınlık haklarının sıralandığı 

bölümün dışında ele alınmıştır. Ne var ki, özerklik kavramı uluslararası hukuka 

yabancı bir kavram değildir. Yukarıda birinci bölümde sıralanan kimi barış 

antlaşmalarındaki azınlıklar için özerklik düzenlemelerine yer verilmişti. 

Günümüzde yürürlükte olan uluslararası hukuk ve insan hakları belgeleri ise 

özerkliği açıkça bir hak olarak tanımlamasa da devletlerin özerk yönetimler 

kurmalarına engel oluşturan hükümler de içermezler. Hatta, azınlıklar için özerk 
                                                 
1292 Black’s Law Dictionary, “autonomy” maddesi, Ed. Bryan A. Garner, St. Paul, Thomson and 
West, 2004, s. 145; Asbjørn Eide, “Cultural Autonomy: Concept, Content, History and Role in the 
World Order”, Autonomy: Applications and Implications, Ed. Markku Suksi, The Hague, Kluwer 
Law International, 1998, s. 251. 
1293 Hans-Joachim Heintze, “On the Legal Understanding of Autonomy”, Autonomy: Applications 
and Implications, s. 7. 
1294 Heintze, a.y. 
1295 Asbjørn Eide, “Territorial Integrity of States, Minority Protection, and Guarantees for Autonomy 
Arrangements: Approaches and Roles of the United Nations”, Local Self-government, Territorial 
Integrity and Protection of Minorities, European Commission for Democracy Through Law, 
Seminar Organised in Lausanne, 25-27.04.1996, Strasbourg, COE Publishing, 1996, s. 273; Rehman, 
a.g.e., s. 217; Heintze, a.e., s. 13. 
1296 Markku Suksi, “On the Entrenchment of Autonomy”, Suksi, Autonomy: Applications and 
Implications, s. 152; Suksi, Frames of Autonomy and the Åland Islands, s. 7, 10. 
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yönetim kurmayı düşünen devletleri özendirici düzenlemelere rastlamak 

mümkündür. Bunlardan ilki İkiz Sözleşmeler’in yukarıda ele alınan ortak birinci 

maddelerinde yer alan kendi kaderini tayin hakkı düzenlemesidir. Bu düzenleme hem 

halk hem de azınlık tanımına uyan gruplar için öncelikle içsel kendi kaderini tayin 

hakkı içermektedir. Aynı hüküm halk tanımına girmeyen azınlık için de özerklik 

hakkı içeriyor şeklinde yorumlanmaya müsaittir. Bunun ötesinde, özerklik, içsel 

kendi kaderini tayin hakkını sağlamanın en iyi yöntemi olarak bilinmektedir. 

İkinci düzenleme, özel olarak yerli halkların haklarına özgülenmiş olan 

UÇÖ’nün 169 Nolu Sözleşmesi’nin yedinci maddesidir. Bu maddenin birinci 

fıkrasının ilk cümlesi, Sözleşme’de anılan yerli halkların kendi ekonomik, sosyal ve 

kültürel gelişimleri üzerinde kontrol ve bu gelişim sürecinde karar verici olma 

hakkını düzenlemektedir. Maddeye göre, “İlgili halklar, kendi yaşamlarını, 

inançlarını, kurumlarını, manevi esenliklerini ve yaşadıkları veya başka şekilde 

kullandıkları toprakları etkileyen gelişme sürecinde kendi öncelikleri hakkında karar 

verme ve kendi ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri üzerinde mümkün olan en 

geniş kontrol hakkına sahip olacaklardır”1297. 

Maddede “özerklik” kelimesi bilinçli olarak kullanılmamış1298 ancak, 

“mümkün olan en geniş kontrol hakkı” “özerklik” olarak yorumlanmıştır. Dışsal 

kendi kaderini tayin hakkı kullanılmadan en geniş kontrol imkanını, özerk 

yönetimlerin sunduğu üzerinde görüş birliği vardır. 

BM Azınlık Hakları Bildirisi’nin ikinci maddesinin üçüncü fıkrası da özerklik 

hakkı olarak okunabilmektedir1299. Bu fıkraya göre, “Azınlıklara mensup kişiler 

ulusal düzeyde ve uygun olduğu takdirde, mensubu oldukları azınlıklarla veya 

üzerinde yaşadıkları bölgelerle ilgili olarak bölgesel düzeyde verilen kararlara ulusal 

mevzuata aykırı olmayacak şekilde etkili bir biçimde katılma hakkına sahiptir”1300. 

Dördüncü düzenleme, Çerçeve Sözleşme’nin 15. maddesidir. Bu maddeye 

göre, “Taraflar, ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin kültürel, sosyal ve ekonomik 

yaşama ve özellikle de kendilerini ilgilendiren kamusal işlere etkin şekilde katılımını 
                                                 
1297 Bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 208. 
1298 Thornberry, “Introduction…”, s. 8. 
1299 Bkz.: Tomuschat, “Self-Determination in a Post-colonial World”, s. 14. 
1300 Metin için bkz.: Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. IV, s. 231. 
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sağlamak için gerekli koşulları yaratacaklardır”1301. Sözleşme’ye ek Açıklayıcı 

Rapor da bu hüküm doğrultusunda tarafların bu kişileri doğrudan etkilemesi olası 

yasal ve idari önlemler almayı düşündüklerinde uygun yöntemler ve özellikle temsil 

niteliğine sahip kuruluşlar aracılığı ile onlarla görüş alış-verişinde bulunma, onları 

doğrudan etkileyebilecek ulusal veya bölgesel kalkınma plan ve programlarının 

hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine bu kişilerin de katılımını sağlama, 

projelendirilen kalkınma faaliyetlerinin onlar üzerinde olası etkilerini değerlendirmek 

için onlarla birlikte inceleme yapma, ulusal azınlıklara mensup kişilerin yerel ve 

ulusal düzeyde karar verme sürecine ve seçilmiş kurumlara etkin olarak katılmaları 

ve de yerinden yönetim ve yerel yönetim biçimlerinin kurulması şeklinde önlemler 

alınabileceğini ifade etmektedir1302. 15. madde, açıklayıcı rapor ile birlikte 

okunduğunda, içsel kendi kaderini tayin hakkına, bizim buradaki ifademizle 

özerkliğe, işaret ettiği şeklinde yorumlanmaktadır1303. 

Yerli halkların hakları üzerine hazırlanan taslak Bildiri ise, birinci maddenin 

ilk cümlesinde yerli halkların uluslararası hukuk kapsamında kendi siyasi statülerini 

ve kurumlarını belirleme ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerine özgürce karar 

verme yetkisini içeren kendi kaderini tayin hakkı olduğunu belirtir. Madde ikinci 

cümlesinde, özerk yönetimin bu hakkın ayrılmaz parçasını oluşturduğunu 

eklemektedir. Böylelikle ülke yönetimine katılarak kendileri ile ilgili konularda 

yönetimi etkilemenin ötesinde, kendi kendini yönetebilme hakkı düzenlenmiş 

olmaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime karar verme açısından UÇÖ 169 

m. 7/1 ile paralellik gösteren bu düzenleme, bu karar vermenin içsel ve dışsal 

anlamıyla kendi kaderini tayin hakkı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Doktrinde 

ağırlıklı görüş bu iki düzenlemenin de özerklik olduğu yönündedir. Burada yorum 

sadece metne dayanılarak yapılmamaktadır. Altta yatan, yerli halkların sırf yerli halk 

olduklarından dolayı sahip oldukları toprağa dayalı yerli kültürünün korunması için 

en iyi yöntemin özerklik olduğu inancıdır. Eide, burada artık içsel kendi kaderini 

tayin hakkından bahsetmektedir: nüfusun tümüne değil, ama belli bir etnik gruba 

                                                 
1301 Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, C. III, s. 233. 
1302 Bkz.: Çerçeve Sözleşme’ye ekli Açıklayıcı Rapor, par. 80 
1303 Çavuşoğlu, “Azınlıkların Korunmasına İlişkin Uluslararası Normlar”, s. 251. 
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tanınan bir hak1304. Çünkü, yerli halklara dair haklar ayrılma değil, ayrık yaşama 

hakkı vermektedir. 

Bu ayrık yaşama hakkı, kendi kaderini tayin hakkının içsel boyutu olarak 

görülebileceği gibi, bir ölçüde dışsal boyutu olarak da ele alınabilir. Eğer yerli halk, 

içinde yaşadığı ülkenin merkezi yönetiminden bağımsız ve ülke yönetimine de 

tamamen ilgisiz olarak “ayrık” yaşıyorsa, grubun aynı zamanda “ayrı” yaşadığı da 

söylenebilir. Ne var ki, bu ayrık yaşayan grubun uluslararası hukuk kişiliğine sahip 

bir yönetim yapılanması olmadıkça uluslararası hukuk önünde ayrık bölgeden 

sorumlu olan yine merkezi yönetimdir. Günümüzde yerli halklar ile kabile halklar 

arasına net bir çizgi çizilememesi1305, kabile halkların da devlet kurma kabiliyetinin -

belki isteğinin- olmaması, onları, en fazla içsel kendi kaderini tayin hakkının öznesi 

yapmaktadır. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim için genel siyasi katılım ile aynı amaca 

yönelik özerklik hakkı Taslak Bildiri’de birbirinden ayrılmıştır1306. Bildiri 25. 

maddesinde siyasi katılımı düzenlerken, özerklik hakkına kendi kaderini tayin hakkı 

kapsamında yer vermiştir1307. 

Bununla birlikte, özerkliğin hak olarak tanındığı bir ülkede, şüphesiz, özerklik 

hakkı azınlık hakları hiyerarşisinde en üst yerde olacaktır1308. 

                                                 
1304 Eide, “Territorial Integrity of States, Minority Protection, and Guarantees for Autonomy 
Arrangements: Approaches and Roles of the United Nations”, s. 292. Alfredsson ise, ısrarla, içsel 
kendi kaderini tayin hakkı kavramının uluslarararası hukuka yabancı olduğunu iddia etmektedir. Bkz.: 
Alfredsson, “The Right of Self-Determination and Indigenous Peoples”, s. 50, 54. 
1305 Bkz.: yuk. ikinci bölümde “Azınlık Kavramına Yakın Kavramlar” başlığı. 
1306 Fitzmaurice, a.g.e., s. 237. 
1307 Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi de 15. maddesinde, sadece 
katılım hakkından bahsetmektedir. Çerçeve Sözlşeme m. 15: “Taraflar, ulusal azınlıklara mensup 
kişilerin kültürel, sosyal ve ekonomik hayata ve kamusal işlere, özellikle kendilerini ilgilendirenlere, 
etkin katılımları için gerekli şartları sağlarlar”. 
1308 Georg Brunner, Herbert Küpper, “European Options of Autonomy: A Typology of Autonomy 
Models of Minority Self-Governance”, Minority Governance in Europe, Ed. Kinga Gal, Budapest, 
LGI/ECMI Series on Ethnopolitics and Minority Issues, 2002, s. 20. 
Özerklik hakkı, bu çalışmada, kendi kaderini tayin hakkının içsel boyutunun uygulaması çerçevesinde 
ele alındığından haklar hiyerarşisinden kastedilen, tıpkı kendi kaderini tayin hakkının dışsal 
boyutunda olduğu gibi, hakların felsefi temelleri açısından birbirlerine karşı değer/içerik üstünlüğü 
değil, hakların pozitif hukuk tarafından daha güçlü veya daha zayıf koruma altına alınmasına göre 
yapılan bir sıralandırmadır.  
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Azınlıklar için özerk yönetimi öneren görüşler birbiriyle bağlantılı iki gerekçe 

ileri sürmektedirler. Bir, özerklik azınlık haklarını korunup geliştirilmesini 

sağlamanın en iyi yoludur. İki, özerklik barış getirir. 

Azınlıkları ilgilendiren birçok sorunun gruba yeterince katılım hakkı 

verilmemesinden kaynaklandığı belirtilerek çözümün özerk yönetimde olduğu 

sonucuna varılmaktadır1309. Eğer uygulamada katılım hakları ile grup, özelliklerini 

korumak için isteklerini merkezi yönetim seviyesinde siyasetin oluşumuna 

yansıtamıyorsa burada özerk yönetime ihtiyaç duyulabilir1310. Gilbert’e göre, 

özerklik kolektif boyutlu bir haktır ama bireysel bir hedefi de vardır: topluluğun 

korunması. Topluluk bir bütün olarak korununca bireyin kültürü de korunmuş 

olmaktadır. Bu nedenle yazar, “özerklik de lege ferenda en iyisidir” demektedir1311. 

Eide de devletlerin azınlığın kimliğini korumaya yönelik yükümlülüklerinin (bazı 

durumlarda) en iyi özerk yönetimler ile sağlanacağını vurgulamaktadır1312. 

Kimi ülkelerdeki anlayış da bu yöndedir. Örneğin, İtalyan hukuk sisteminde 

azınlıkların korunması ile özerk yönetimler arasında doğrudan bir bağlantının varlığı 

belirtilmektedir. Özerk yönetimler ile etnik ve kültürel kimliklere bu kimlikleri 

koruma ve geliştirme hakkı verildiği kabul edilir1313. 

Katılım haklarındaki tıkanma çatışmayı doğurduğunda da barışın özerk 

yönetime geçilmesi ile geleceğine dair güçlü bir inanç vardır1314. Özerk yönetimler 

dışsal kendi kaderini tayin hakkı taleplerinin de geri püskürtülmesinin yerinde 

yöntemlerinden biridir. Heintze, özerk yönetimler sayesinde mevcut devletlerin 

                                                 
1309 Wheatley, a.g.e., s. 210. 
1310 Fernand De Varennes, “Autonomy, Human Rights and Protection of Minorities in Central and 
Eastern Europe”, Local Self-Government, Territorial Integrity and Protection of Minorities, s. 
240. 
1311 Gilbert, “Individuals, Collectivities and Rights”, s. 152, 157. 
1312 Eide, Commentary to…, s. 5, par. 20. 
1313 Sergio Bartole, “The Situation in Italy”, Local Self-government, Territorial Integrity and 
Protection of Minorities, s. 53, 60. 
1314 Heintze, “On the Legal Understanding of Autonomy”, s. 11; Rehman, “The Concept of Autonomy 
and Minority Rights in Europe”, Cumper/Wheatley, a.g.e., s. 217; Kjell-Åke Nordquist, “Autonomy 
as a Conflict-Solving Mechanism – An Overview”, Skurbaty, a.g.e., s. 59; Ruth Lapidoth, 
Autonomy- Flexible Solutions to Ethnic Conflicts, Washington D.C., United States Institute of 
Peace Press, 1997, s. x-xi. 
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sayısının mümkün olduğunca minimumda kaldığını belirtmektedir1315. Özerklik 

elbette kendi kaderini tayin hakkı talep eden azınlıkların ihtiyaçlarını gidermede bir 

çözüm olabilir. Ancak, özerklik kelimesi tek başına bir şey ifade etmemektedir. 

Tutarlı bir özerk yönetim ancak ilgili grupların tümünün katılımı ile geniş ölçüde 

tartışılarak tasarlanabilir1316. Çözüm potansiyeline sahip olan, özerkliğin adından 

çok, içeriğidir. Bunun için özerk yönetim türlerine bakmamız gerekmektedir. 

 

C. Özerklik Türleri 

1. Bölgesel Özerklik 

Bölgesel özerklik, yukarıda tanımlanan özerk yönetimin ülkenin belli bir 

bölgesinde uygulanması demektir. Bir diğer ifade ile, ülkenin belirli bir bölgesinin 

kendi başına devlet oluşturmadan bazı devlet yetkilerini kullanması anlamına 

gelir1317. Özerk organların “bazı” devlet yetkilerine sahip olması onların bağımsız 

olmadıklarını da gösterir. Bu anlamda özerk bölge ülke sınırları içinde kalmakta, 

merkezi yönetim ile özerk bölge arasındaki siyasi-hukuki bağ sürmektedir. Özerk 

bölgenin varlığı sonuçta bir iç hukuk düzenlemesi olduğundan uluslararası hukuk 

önünde sorumlu olan yine merkezi yönetimdir1318. 

Uygulamada bölgesel özerk yönetimlerin merkezi yönetimden en çok yetki 

aldıkları alan yasama ve yürütmedir. Özerk meclisler (yasama organı) bölgede 

yaşayan seçmenler tarafından seçilmekte, yürütme organı da bu meclisin içinden 

çıkmaktadır. Burada özerklik gruba değil bölgeye tanındığı için o bölgede yaşayan 

ama ülkedeki çoğunluk grubundan olan kişilerin de (“azınlık içinde azınlık”) 

seçimlere katılma hakları vardır. Özerk yönetimin yasama organının yetki alanına 

giren konularda çıkardığı yasalar, yine özerk yürütme organı tarafından 

                                                 
1315 Hans-Joachim Heintze, “Territorial Autonomy and International Stability”, Skurbaty, a.g.e., s. 49, 
53-54. 
1316 Türk, “Protection of Minorities in Europe”, s. 175. 
1317 Heintze, “On the Legal Understanding of Autonomy”, s. 7. 
1318 Doktrinde, klasik üniter devletlerle olan farkını belirtmek için, bölgesel özerkliğe sahip devletler 
“bölgeli devlet” veya “bölgeselleştirilmiş devlet” olarak da adlandırılmaktadır. Sırasıyla bkz.: Naz 
Çavuşoğlu, “Bölgeli Devlet’de Egemenlik/Yetki Paylaşımı”, e-akademi, Haziran 2002, S. 4, 
(Çevrimiçi) www.e-akademi.org/makaleler/naz1.html, 18.09.2006; Christiansen, a.g.e., s. 102 ve 
Ruşen Keleş, Fransa ve İspanya’da Yerinden Yönetim, Ankara, Mahalli Araştırma Geliştirme 
Merkezi Yay., 1994, s. 84. 
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uygulanmaktadır. Eğer grup küçükse bu iki organ birleşebilir de. Ancak, burada 

kasdettiğimiz birleşme, yasama ya da yürütme yetkilerinden birini dışlayan bir 

birleşme değildir. 

Yasama yetkisi ulusal meclis ile özerk bölgenin yasama organı arasında 

paylaşılır. Çoğunlukla her iki yönetimin hangi alanlarda yetkili olduklarını anayasa 

belirler. Ulusal meclisin yetkili olduğu alanda bölgesel meclis de yetkili olabilir. Bu 

durumda, ulusal meclis ana ilkeyi koymakta, detay düzenlemeler özerk bölgenin 

yasama organına kalmaktadır. Eğer ortak yetkili alanlar söz konusu ise ancak bu 

durumda yetki eşitliğinden bahsedilebilir1319. Çünkü merkezi organların yetkilerinin 

özerk bölgenin organlarının yetkilerinden daha fazla olması esastır. Bunun sebebi 

özerk bölgenin sadece belli alanlarda o bölgeyi yönetmesine karşın, ulusal orgaların 

ülkenin bütününü yönetiyor olmasıdır. 

Özerk bölgeler arasında yasama yetkileri farklılaşabilir. Örneğin, İspanya’nın 

Katolanya, Bask, Galiçya ve Endülüs özerk bölgelerinin, İtalya’nın da Güney Tirol, 

Sicilya, Sardinya, Frioul-Vénétie Julienne ve Vallée d’Aoste bölgelerinin yasama 

yetkileri diğer bölgelere göre daha fazladır. Bunun sebebi, bu bölgelerin tarihten 

gelen güçlü bir kimliğe sahip olmaları ve bu kimliği  bugün de sürdürebilmeleridir. 

Ayrıca bu bölgelerin özerk statüye geçişi oldukça eskidir1320. İspanya’da 

diğer/olağan bölgeler ancak kuruluşlarından itibaren beş yıl sonra ve referandum 

yoluyla yasama yetkilerini genişletebilmektedir (İspanya Anayasası m. 148/2)1321. 

Bir başka ifade ile, daha fazla yetki için bölgesel özerklikte yetkinliklerini 

kanıtlamaları gerekmektedir. 

Özerk bölgelerin yürütme organına ek olarak, özerk bölgelerde bir de merkezi 

hükümetin idari makamları vardır. Bu makamlar merkezi hükümetin özerk bölgedeki 

uzantısı olmaktadırlar. Ana görevleri merkezi yasama organının yetki sahasına giren 

konuların yürütmesini sağlamaktır. Kimi zaman bölgesel organların yürütme gücü 

olarak da çalışabilirler. Özerk bölgelerin sadece o bölgeye ait bir yürütme gücünün 

                                                 
1319Atilla Nalbant, Üniter Devlet: Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, İstanbul, YKY, 1997, s. 263. 
1320 Bkz.: Nalbant, a.e., s. 260-263, 283. 
1321 Anayasa metni için bkz.: (Çevrimiçi) http://www.congreso.es/ingles/funciones/, 16.02.2006. 
Anayasa’nın Ulusal Meclis tarafından kabul tarihi: 31.10.1978, Referandum tarihi: 06.12.1978, Kral 
tarafından onay tarihi: 27.12.1978, Yürürlüğe giriş tarihi: 29.12.1978. 
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olması merkezi devleti zayıflatacağı düşüncesi ile pek kabul görmemektedir1322. 

Merkezi yönetimin özerk bölgedeki yürütme gücünün başında “başkan”, “vali”, 

“hükümet komiseri”, “Cumhuriyet bakanı”, “devlet temsilcisi” vb. isimler altında bir 

kamu görevlisi vardır. Bu kişinin görevi merkezi organlar ile yerel/bölgesel yönetim 

arasında eşgüdümü sağlamak, merkezi yönetimi bölgede temsil etmek ve merkezi 

organların bölgedeki işleyişini sağlamaktır. 

Yargı konusu ise merkezi yönetimin işi olarak görülmektedir. Bununla birlikte, 

gerek yerel yargısal makamlar, gerekse ülkenin diğer bölgelerinde bulunan yargı 

organları özerk bölgelerin yasalarının uygulanması doğrultusunda da çalışmaktadır. 

Hatta, kimi özerk bölgelerin mahkeme kurma yetkisi de vardır; ancak, bu 

mahkemeler ülkenin genelindeki adli sistemin bir parçasıdırlar, özerk yargı yeri 

değillerdir. Ulusal makamların bu konuda oldukça hassas davranmakta oldukları 

gözlenmektedir. Örneğin, İspanya’nın Bask bölgesinin kurucu yasasında yer alan 

“Bask yargı organları” ibaresi hakkında İspanyol Anayasa Mahkemesi, bu ibarenin 

yanlış anlaşılmalara yol açmaması için yargı yetkisinin devlet yetkilerinden olduğunu 

ve anılan organın yetkilerinin ülkedeki yargı birliği ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi 

gerektiğini vurgulama gereği görmüştür1323. 

Bölgesel özerk yönetimlerin, daha çok çoğunluktan farklı kültürel, dilsel veya 

dinsel özelliklere sahip grubun, yaşadığı coğrafya ile tarihsel bir bağının olduğu 

durumlarda uygulandığı görülmektedir1324. Bir bölgede azınlık özerk yönetiminden 

bahsedebilmek için özerk yönetimin hedefinin, bölgenin çoğunluktan farklı olan 

yapısını korumak olup olmadığına bakılacaktır. Çünkü özerk bir bölge ile güdülen 

amaç salt yönetimde kolaylık sağlamak veya ekonomik gelişmeye uygun bir yönetim 

yapısı kurmak da olabilir. Bu tip özerklik düzenlemelerini azınlık özerk yönetimi 

olarak nitelemiyoruz.  

Özerk  bölgedeki sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin ülke geneli 

seviyesinde olması bölgesel özerklik ile güdülen hedefe ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 

Korunmak istenen farklılık, özerk bölgedeki kamu hizmetlerinin, okullarda verilen 

                                                 
1322 Nalbant, a.g.e., s. 279. 
1323 Bkz.: Nalbant, a.e., s. 280. 
1324 Heintze, “On the Legal Understanding of Autonomy”, s. 18. 
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eğitimin, sanatsal faaliyetlerin kalitesi ile ancak gerçek anlamda 

sağlanabilecektir1325. Aksi halde, ülkenin kalan bölgeleri ile gelişmişlik farkının 

büyümesi tehlikesi vardır ki bu, özerk yönetime geçilmesi ile istenen amacın tam 

aksini gerçekleştirebilir. Yine, azınlık özerk yönetimlerine dair düzenlemelerin, 

azınlık grubunun ulusal kültüre entegrasyonunu engelleyecek şekilde olmaması arzu 

edilir. 

Bir bölgenin statüsünü o bölgenin yetkilerini diğer bölgelerin yönetim 

yetkileriyle kıyaslayarak yapabiliriz. İspanya Anayasası farklı kimliğini tarihsel 

süreçte koruyabilmiş topluluklara özel özerklik statüsü vererek salt coğrafi esasa 

dayalı özerk bölgeler ile arada farklılık yaratmıştır. Bu bölgelerin sahip olduğu 

yetkiler diğer bölgelere kıyasla daha fazladır; çünkü, bu bölgeler birer siyasal birim 

olarak görülmektedir1326. 

Bu kurallara uyularak oluşturulan özerk bölge içinde yaşayan ülke çapındaki 

çoğunluk grubu artık o bölgede azınlık statüsünde olacaktır (“azınlık içinde azınlık”). 

Bu grup,  ülkenin bütününde çoğunluk olsa da, artık o bölgede azınlık haklarının 

öznesi durumuna gelmektedir. Aksi, azınlık haklarının amacına aykırı olacaktır. Aynı 

şekilde, bölgesel özerkliğe sahip azınlık da ülkenin diğer bölgelerinde azınlık 

haklarının öznesi konumundadır. Ülkedeki azınlık olgusu genel bir çerçevede 

düşünülerek öncelikle ülkenin her yerinde geçerli olacak genel azınlık hakları, 

hukukun koruması altına alınmalıdır. Çünkü azınlık temelli bölgesel özerk yönetim 

azınlığın ülkenin tümündeki ihtiyaçlarına çözüm üretecek bir mekanizma 

değildir1327. Yetkileri bölge ile sınırlıdır. 

Bölgesel özerk yönetimlerin uygun zamanda oluşturulması halinde dışsal kendi 

kaderini tayin hakkının kullanımının önüne geçeceğine dair güçlü bir inanış 

vardır1328. Devletler ise, tam aksine, bölgesel özerk yönetimleri dışsal kendi kaderini 

tayin hakkına giden yolda bir adım olarak gördüğünden bölgesel özerklik taleplerine 
                                                 
1325 Brunner/Küpper, a.g.e., s. 22. 
1326 Nalbant, a.g.e., s. 278. 
1327 Brunner/Küpper, a.g.e., s. 25. 
1328 “Interview with the OSCE High Commissioner on National Minorities, Max Van der Stoel, on 28 
May 1999, The Hague”, Peace and Stability through Human and Minority Rights: Speeches by 
the OSCE High Commissioner on National Minorities, Ed. Wolfgang Zellner, Falk Lange, Baden-
Baden, Publication of the Institute for Peace Research and Security Policy at the University of 
Hamburg, 1999, s. 24; Murswiek, a.g.e., s. 39. 
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sıcak bakmamaktadırlar1329. Bu durumda, ayrılma tehdidini içinde barındırmayan 

kültürel özerklik kavramı öne çıkmaktadır. 

 

2. Kültürel Özerklik 

Bölgesel özerklikte, belirli bir bölge azınlık bölgesi seçilip yönetimi özel 

statüye tabi tutulurken kültürel özerklikte azınlık bölgesi seçimi yoktur. Özerk 

yönetim belli bir bölgeye değil, kültürün, dilin veya dinsel uygulamaların kendisine 

tanınmıştır1330. Azınlık grubu belli bir bölgede toplanmayıp ülkenin geneline 

yayılmış ise kültürel özerklik, azınlıkların kültürünü korumada en iyi yöntem olarak 

görülmektedir. Kendini o kültürle, dille veya dinle bağlı hisseden herkes 

özelliklerinin yönetiminde söz sahibi olabilir. 

Devletler azınlık grubuna kültürel özerklik tanıdıklarında, grubun yetkili 

olduğu alanlarda gruba danışmadan kurallar üretmemeyi ve grubun aldığı kararlarla 

bağlı olmayı kabul etmiş olmaktadırlar. Eide’ye göre, bu iki nokta, azınlık sivil 

toplum örgütleri ile kültürel özerkliğe sahip azınlık grubu arasındaki farkı 

oluşturmaktadır1331. Sivil toplum örgütlerine danışma demokratik kültür gereği iken, 

özerkliğe sahip gruba danışma özerkliği düzenleyen hukukun bir gereği olmaktadır. 

Örnek olarak Belçika’daki Alman Topluluk Yönetimi verilebilir. Belçika 

modeli olarak bilinen federal yönetim içinde federe birim olmayıp kültürel özerklik 

verilen bir yönetim birimi vardır. Belçika’da esas olarak üçü bölge esasına (Valon 

Bölgesi, Flaman Bölgesi ve Brüksel Bölgesi), ikisi de topluluk esasına dayanan 

(Valon Topluluğu, Flaman Topluluğu) beş federe birim vardır1332. Federal yönetimin 

işleyişine katılımının güvence altına alınmaması nedeni ile federe birimler arasında 

                                                 
1329 Rehman, “The Concept of Autonomy and Minority Rights in Europe”, Cumper/Wheatley, a.g.e., 
s. 217; Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, California, University of California Press, 
2000., s. 624. 
1330 Suksi, “The Protection of the Rights of Minorities…”, s. 380; Eide, “Cultural Autonomy…”, s. 
252; Welhengama, a.g.e., s. 102-103. 
1331 Eide, a.e., s. 252. 
1332 Belçika 1993-1994 yıllarında federal yönetime geçerken aslında birer federal yönetim haline gelen 
toplulukların ismi değişmemiş, “Valon federal yönetimi” yerine bugüne kadar “Valon topluluğu” 
kullanılagelmiştir. Bkz.: Nalbant, a.g.e., s. 308-309. 
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sayılmayan Alman Topluluk Yönetimi ise özerk bir birimdir1333. Ülkenin doğusunda 

toplam nüfusun %1’ini oluşturan Almanca konuşan grubun kendine ait bir yönetimi 

vardır: Alman Topluluk Yönetimi. Topluluk yönetimleri, bir topluluğun farklı 

bölgelerde yaşayan üyelerini aynı yönetim altında toplar. Ülkede toplam dört tane dil 

bölgesi vardır: Hollandaca konuşulan Flaman illeri, Fransızca konuşulan Valon illeri, 

Hollandaca ve Fransızcanın birlikte konuşulduğu Brüksel Bölgesi ve Almanca 

konuşulan Doğu Bölgesi. İşte Alman Topluluk Yönetimi hem Doğu Bölgesi’ndeki 

Almanca konuşanlar, hem de Valon Bölgesi içinde yaşayan Almanca konuşanlar 

bakımından yetkilidir1334. Bu nedenle, Alman Topluluk Yönetimi, aynı zamanda 

bölgesellik esasına dayanan bir özerk yönetimdir de. 

İşte bu Alman Topluluk Yönetimi, diğer topluluk esasına dayanan federe 

birimler gibi dilin korunması ve geliştirilmesi, güzel sanatlar, radyo-TV yayınları, 

gençlik politikası, eğitim gibi alanlarla uluslararası işbirliği alanında yetkilidir. 

Alman Topluluk Yönetimi, diğer federe birimlerden farklı olarak ise, Almancanın 

kullanılmasında federal yasalara bağlıdır1335. 

Bölgesel özerklik, ancak azınlık grubu ülkenin belli bir bölgesinde yoğun 

olarak yaşıyorsa amacına ulaşabilmektedir1336. Grubun nüfusunun çoğu belli bir 

bölgede toplanmış olsa da o bölge dışında yaşayan üyeleri ülkenin her bir yanına 

yayılmış olabilir. Yine, grubun en yoğun yaşadığı kent, çoğunluğun olduğu bölge 

dışında kalabilir. Günümüzdeki göç hareketlerinin sıklığı olgusu, bu tip sosyal 

yapıları beslemektedir. Bu durum da kültürel özerkliği ciddi bir alternatif haline 

getirmektedir. Uygulamadan Kuzey ülkelerinde (Finlandiya, Norveç ve İsveç) 

kurulan Saami Meclisleri örnek olarak verilebilir. Saamiler bu üç ülkenin kuzeyinde 

(ve ayrıca Rusya’nın Kola bölgesinde) yaşayan yerli bir halktır ve bu üç ülkede de 

ulusal azınlık olarak tanınmışlardır. Sırasıyla önce 1973 yılında Finlandiya’da, sonra 

                                                 
1333 Bkz.: aş. “Özerklik ve Federasyon Farkı” başlığı. Diğer federe birimler de özerk yönetim birimleri 
iken zamanla yapılan anayasal değişikliklerle federe birimlere dönüştürülmüşlerdir. Bkz.: Uygun, “İki 
Toplumlu Siyasal Sistemler”, s. 148-149.  
1334 Uygun, Federal Devlet, s. 322-324. 
1335 Uygun, a.e., s. 239-240, 321. 
1336 Varennes, a.g.e., s. 234; Hailbronner, a.g.e., s. 151; Heintze, “On the Legal Understanding of 
Autonomy”, s. 18; Brunner/Küpper, a.g.e., s. 21. 
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1989 yılında Norveç’te ve en son da 1993 yılında İsveç’te Saami Meclisleri 

kurulmuştur1337. 

Anılan üç ülkede de geleneksel kültürleri kuzey kutup dairesi içindeki coğrafya 

ile bütünleşmiş olmasına karşın, Saamilere bölgesel özerklik yerine kültürel özerklik 

verilmesinin sebebi her bir ükede grubun üyelerinin tümünün geleneksel kültüre göre 

yaşıyor olmaması, bununla birlikte gruba aidiyetlerinin sürmesi ve bölge dışındaki 

kentlere, özellikle de büyük kentlere, kayda değer sayıda kişinin göç etmiş 

olmasıdır1338. Bu üç örneğe kısaca değinmek gerekirse; 

Norveç Saami Meclisi 

Norveç Saami Meclisi anılan diğer üç meclisten yetkileri en geniş olanıdır. 

Meclisin seçimine etnik olarak Saami olan ve belediye seçimlerinde oy kullanma 

hakkı olan herkes katılabilir. Meclis’in toplam üye sayısı 39’dur. Kendi yönetim 

organını seçer. Meclis’in görevleri iki öbekte toplanır. Bir, toplam nüfusu 40000 

cıvarında olan Norveç Saamilerini ülkesel, bölgesel veya yerel organlar önünde 

temsil etmek; iki, Saamilerin kültürel faaliyetlerini yönetmek1339. Norveç Saami 

Meclisi’nde ülke düzeyinde faaliyet gösteren siyasi partiler yer alabilmektedir. 

Meclis, kendi kanaatine göre Norveç Saamilerini ilgilendirdiğini düşündüğü 

her türlü işleme katılabilir ve faaliyette bulunabilir. Meclis, bir devlet organı 

olmamakla birlikte, Norveç idari makamlarının Saamilerle ilgili herhangi bir karar 

alabilmesi için önce Saami Meclisi’ne danışmaları gerekir1340. Meclis, ilgili 

konularda çalışma yürüten dört alt konseye sahiptir. Bu konseylerin çalışma 

başlıkları şunlardır: kültür, dil, tarihi eserler ve barınma1341. 

                                                 
1337 Kristian Myntti, “The Sami Cultural Autonomies in the Nordic Countries”, Minority Governance 
in Europe, s. 154. 
1338 Lauri Hannikainen, “Autonomy in Finland: The Territorial Autonomy of the Åland Islands and the 
Cultural Autonomy of the Indigenous Saami People”, Baltic Yearbook of International Law, C. 2, 
Y. 2002, s. 188. 
1339 Myntti, “The Sami Cultural Autonomies in the Nordic Countries”, s. 156; Norveç Saami Meclisi 
Yasası için bkz.: “Lov om Sametinget og andre Saamiske rettsforhold -sameloven- Saami Parliament 
Act” Bkz.: (Çevrimiçi) http://www.lovdata.no/all/hl-19870612-056.html, 11.11.2005. 
1340 Saami Meclisi’ne danışma usulünün nasıl olacağına dair Norveç hükümeti ile Saami Meclisi 
arasında yürütülen müzakereler sonucunda bir anlaşma imzalanmıştır. Bkz.: “Procedures for 
Consultations Between Central Government Authorities and the Sami Parliament”, Oslo, 11.05.2005, 
bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.odin.no/krd/english/doc/legislation/p30007693/016091-990193/dok-bn.html, 17.02.2006. 
1341 Myntti, “The Sami Cultural Autonomies in the Nordic Countries”, s. 156. 
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Meclis’in tüm harcamaları ulusal bütçeden karşılanmaktadır. 

Finlandiya Saami Meclisi 

Finlandiya Saami Meclisi’nin kuruluşu 1973 yılına dayanmaktadır. Bugünkü 

Meclis, o tarihte kurulan Saami Delegasyonu’nun yerini almıştır. 2000 tarihli 

Finlandiya Anayasası’nın 121. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Saamiler 

yaşadıkları bölgede kültürel ve dilsel özerkliğe sahiptirler. Anayasa bu hükümde 

konunun yasa ile düzenleneceğini belirterek 1995 tarihli Saami Meclisi Yasası’na 

gönderme yapmaktadır1342. 

Meclis’in seçimine Saami olarak kayıtlı olanlar katılır. Seçimde siyasi partiler 

aracı değildir. Üyeler doğrudan grup tarafından seçilir. Meclis de kendi içinden 

yürütme organı tarzında çalışan bir kurul seçer. Meclis bağımsız bir organdır; bir 

devlet organı değildir. Meclis’in toplam üye sayısı 21’dir. Tüm giderleri devlet 

bütçesinden karşılanmaktadır. 

Saami Meclisi Yasası’na göre, Meclis’in görevi toplam nüfusu 7500 olan 

Saamileri, Saami dili ve yerli kültürüne dair konularda ulusal ve uluslararası düzeyde 

temsil etmektir1343. Yetkilerinin sınırlı olması nedeni ile idari olmaktan daha çok 

siyasi politikanın belirlenmesinde danışma organı görevi görmektedir. Meclis’in 

görev alanına giren konularda kamu makamları karar almadan önce Meclis ile 

müzakereye girmek zorundadırlar. Burada artık amaç, basit bir danışma değil, 

müzakere süreci içinde grubun görüşünün alınarak karara yansıtılmasıdır1344. Meclis, 

Finlandiya’daki Saami okullarında okutulan ders kitaplarının ve diğer eğitim 

materyallerinin belirlenmesinde tek yetkili organdır1345. 

 

 

                                                 
1342 Metin için bkz.: (Çevrimiçi) http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf, 
16.02.2006. 
Yasa No: (731/1999), Kabul tarihi: 11.06.1999, Yürürlüğe giriş: 01.03.2000. 
1343 “Act on the Sami Parliament”, Yasa No: (974/1995), Yürürlüğe giriş tarihi: 01.01.1996. Bkz.: 
(Çevrimiçi) http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1995/en19950974.pdf, 10.09.2005. Ayrıca bkz.: 
Hannikainen, a.g.e., s. 188-189. 
1344 Hannikainen, a.g.e., s. 190. 
1345 Myntti, “The Sami Cultural Autonomies in the Nordic Countries”, s. 159. 
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İsveç Saami Meclisi 

1993 tarihli yasa1346 ile kurulan İsveç Saami Meclisi de ülkede yaşayan 17000 

dolayındaki Saami’nin temsil organıdır. Meclis seçimlerine Saami olan herkes 

katılabilir. Meclis’in toplam üye sayısı 31’dir. Meclis seçimlerine ulusal düzeyde 

faaliyet gösteren partiler ilgi göstermemektedir. O nedenle, sadece Saami siyasi 

partileri seçimlere katılıp Meclis’te yer almaktadırlar1347. 

İsveç Saami Meclisi, diğer iki Meclis’ten farklı olarak, bağımsız bir organ 

değil, bir kamu kuruluşudur. Doğrudan hükümete bağlı olarak çalışır. Üyeleri devlet 

memuru statüsündedir. Bir diğer ifade ile, Saamilerin temsilcileri devletin maaşlı 

memuru yapılarak doğrudan ilgili alanda karar alıp uygulamaları sağlanmıştır. Bu 

nedenle de yukarıda anılan ilk iki Meclis gibi yasa taslağı hazırlayıp hükümete 

sunma yetkisi yoktur. Hükümet Saamiler ilgilendiren alanlardaki yasal hazırlıkları bu 

organa danışarak yapar. Kendi içinde bir yönetim organına sahiptir. 

Meclis, Saami kültürüne ayrılacak kamusal yardımın dağıtımına karar verir, 

Saami okullarının yönetimini atar, Saami kültürünün geliştirilmesine dair kararlar 

alıp uygular ve hükümete gelişmeleri rapor eder1348. 

Tıpkı kuzey ülkeleri gibi eski doğu blokunda yer alan ülkelerden Estonya, 

Letonya, Hırvatistan, Rusya, Slovenya, Macaristan ve Ukrayna Avrupa hukuk 

sistemini benimsedikleri süreçte ülkelerinde yer alan azınlıklar için kültürel özerklik 

düzenlemesi yoluna gitmişlerdir1349. 

                                                 
1346 “Sametingslag -Saami Parliament Act”, Yasa No: (1992:1433), Svensk Författningssamling 1992, 
No. 1046-1501, Stockholm, Nortedts Tryckeri, 1993, s. 3472-3480. 
1347 Myntti, “The Sami Cultural Autonomies in the Nordic Countries”, s. 166. 
1348 Myntti, a.e., s. 163. 
1349 Estonya: “Law on Cultural Autonomy for National Minorities”, 26.10.1993, bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Estonia/estonia.htm, 16.03.2006. 
Letonya: “Law About the Unrestricted Development and Right to Cultural Autonomy of Latvia's 
Nationalities and Ethnic Groups”, 19.03.1991, bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Latvia/latvia.htm, 16.03.2006. 
Hırvatistan, “Constitutional Law on the Rights of National Minorities”, 19.12.2002, m. 7, bkz.: 
(Çevrimiçi) http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Croatia/croatia.htm, 16.03.2006. 
Rusya Federasyonu: “Federal Law on the National-Cultural Autonomy”,  22.05.1996, bkz.: 
(Çevrimiçi) http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Russia/russia.htm, 16.03.2006. 
Slovenya: “Law on Self-governing Ethnic Communities”, 05.11.1994, m. 4, bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Slovenia/slovenia.htm, 16.03.2006. 
Macaristan: “Law on the Rights of National and Ethnic Minorities”, 07.07.1993, m. 36, bkz.: 
(Çevrimiçi) 
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Yasama yetkileri olmamakla birlikte, azınlığı ilgilendiren konularda kültürel 

özerkliğe sahip kurumların kararı belirleyici oldukça kültürel özerklik amacına 

ulaşmış olacaktır. 

 

3. Dinsel Özerklik 

Dinsel özerklik dini gruba üye olan kişiye ve kişinin mensup olduğu gruba 

özerklik tanır. Dini topluluklar geleneksel olarak örgütlü topluluklar olduğundan, 

öncelikle, topluluğun bir hukuk kişisi olması gerekir1350. Burada belirleyici olan bir 

bölge ya da azınlık-çoğunluk ilişkisindeki bir azınlık kültürü değil, bir dini topluluk 

ve buna üyeliktir1351. Topluluğun yönettiği belli bir bölge değil, farklılığın korunması 

için kurulan okul, dernek, vakıf, enstitü vb. kurumlardır1352. Bu nedenle dinsel 

özerkliğe azınlık dini kurumlarının özerkliği de denebilir. Dinsel özerklik, salt dini 

inanca özerklik tanıyan kültürel özerklikten de bu kurumsal yönüyle farklıdır. Yine, 

burada dini azınlık grubuna ya da kurumuna tanınan, örgütlenme özgürlüğünün 

ötesinde bir özgürlük alanıdır. Çünkü grup, üyeleri üzerinde son söz söyleme yetkisi 

ile donatılmıştır. Dini cemaatlere tanınan özerklik sayesinde, kimin cemaate üye 

olacağına ve üyelikten ihraca cemaatin karar vermesi ve bu kararın yargısal 

denetiminin yapılamaması bu tip özerkliğe örnek gösterilebilir. 

Tarihsel örneği Osmanlı’da uygulanan Millet sistemidir. Millet sisteminde 

Osmanlı’da yaşayan Müslüman olmayanlara özerklik verilmişti. Bu özerklik ne bir 

bölge ile sınırlı idi, ne de belirli bir kültürle1353. Osmanlı egemenliği altında yaşayan 

                                                                                                                                          
http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Hungary/hungary.htm, 16.03.2006. 
Ukrayna: “Law on National Minorities”, 25.06.1992, m. 6, bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Ukraine/ukraine.htm, 16.03.2006. 
1350 Heintze, “On the Legal Understanding of Autonomy”, s. 22. 
1351 Brunner/Küpper, a.g.e., s. 26; Heintze, a.e., s. 22. Burada “dinsel özerklik” başlığı altında ele 
aldığımız yönetim biçimini her iki grup yazar da “kişisel özerklik” olarak nitelemekte ve fakat kişisel 
özerklik ile kültürel özerklik arasına net bir çizgi çizememektedirler. 
1352 Brunner/Küpper, a.e., s. 31. 
1353 Millet sistemi, doktrinde başarılı “kültürel özerklik” (Welhengama), “dinsel topluluk temelinde 
dayalı kişi yönünden yerinden yönetim” (Nalbant) (“kişisel özerklik”, OA) uygulaması olarak da 
anılmaktadır. Bkz.: Gnanapala Welhengama, Minorities’ Claims: From Autonomy to Secession: 
International Law and State Practice, Aldershot, Ashgate Publishing, 2001, s. 104; Nalbant, a.g.e., 
s. 148. 
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zimmiler1354 mezhep ya da dinlerine göre gruplandırılmış, her bir gruba millet adı 

verilmişti. Osmanlı’da “Millet” kelimesi etnik kökene ve kültüre hiçbir gönderme 

yapmadan dini toplulukları isimlendirmekte kullanılmıştır. “Ekalliyet” (azınlık) 

kavramı ise Osmanlı devlet ve toplum hayatına imparatorluğun son yıllarında 

girmiştir.  

Osmanlı’da Rum Milleti, Ermeni Milleti ve Yahudi Milleti vardır. Örneğin, 

Ortodoks Bulgarlar Rum Milletinden sayılırken, Ermeniler Gregoryen, Katolik ve 

19.yy’da da Protestan oluşlarına göre, yani tamamen dini aidiyete göre, farklı 

milletlere ayrılmışlardır. Bu milletlerin başında bulunan milletbaşına kendi milletini 

yönetmek için vergi salma hakkı verilmişti. Her milletin yargılama, eğitim ve maliye 

örgütleri vardı. Bu örgütler aracılığı ile medeni hukuk, borçlar ve ticaret hukuku, 

ceza hukuku, vergi hukuku, askerlik, cemaat içi güvenlik gibi alanlarda üyelerinin 

durumlarını düzenleyebiliyorlar, okul, hastane, mezarlık, yetimhane vb. kurumları 

açıp işletebiliyorlardı. Cemaat içi yargı ve imtiyazlı ruhban ve kilise mahkemeleri 

çok hukuklu bir sistem yaratmıştı1355.  

Ne var ki, millet üyeleri diğer Müslüman Osmanlı tebası ile eşit haklara sahip 

değildi; Müslümanlar her zaman daha üstündü. Zaten özerk yapı da bir anlamda bunu 

düzenliyordu. Özerklik sayesinde  Müslüman olmayanlar, Müslüman halka 

karışmadan dini geleneklerini devam ettirebilme özgürlüğüne kavuşmuştu. Hukuk ve 

koruma bahşeden özerklik, Padişahın tek yanlı bir işlemi olduğundan her an geri 

alınabilirdi. Fransız Devrimi ile gelen özgürlük, eşitlik ve ulusçuluk akımları ve 

Tanzimat dönemi ile tohumları atılan dine dayalı ayrımcılığa son verme ve herkesi 

inancına bakılmaksızın eşit kabul etmeye yönelik siyasi-hukuki söz verimler ile 

                                                 
1354  “Zımmi” kelimesini Bozkurt şöyle tanımlıyor: “…kendi dinlerini değiştirmeden bir İslam 
devletinin korumasından yararlanan, Müslüman olmayan ehlikitap kişilere zımmi adı verilir…”. Bkz.: 
Bozkurt, Gayrımüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu, s. 8. Arapça “zimma” 
kelimesinden gelen “zımmet”, and, güvenlik, söz verme, sahip çıkma, koruma, kayırma gibi anlamlara 
gelmektedir. “Zımmet sözleşmesi” de “İslam devleti ile Müslüman olmayanlar arasında yapılan 
sözleşme olmaktadır”. Bkz.: Cihan Osmanağaoğlu, Tanzimat Dönemi İtibarıyla Osmanlı 
Tâbiiyyetinin (Vatandaşlığının) Gelişimi, İstanbul, Legal Yay., 2004, s. 85; T. Tankut Soykan, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayrimüslümler, İstanbul, Ütopya Kitabevi, 2000, s. 68. 
1355 Bozkurt, a.e., s. 9-32; İber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Millet’ Nizamı”, Prof.Dr. 
Hâmide Topçuoğlu’na Armağan, Ankara, AÜHF Yay., 1995, s. 86-89, 92; Öktem, İnanç 
Özgürlüğü, s. 57-60; Uygun, Federal Devlet, s. 312-315; Ali Güler, Osmanlıdan Cumhuriyete 
Azınlıklar, Ankara, Berikan Yay., 2003, s. 9-12; Thornberry, International Law and the Rights of 
Minorities, s. 29; Soykan, a.g.e., s. 188-192. 
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birlikte, Millet sistemi de özelliğini kaybetmeye başlamış ve tarihteki yerini 

almıştır1356. 

Peki böyle bir tarihsel uygulamanın bugün için önemi nedir? Doktrinde Öktem, 

Millet sisteminin federatif yapılarla kıyaslanamayacağını, ulus devletler içinde 

yerinin olmadığını, çok hukuklu toplum modeli tartışmalarına atfen de günümüzde 

böyle bir rejimi ihya ederek çağdaş hukuk sistemine uygulamaya çalışmanın ya da 

insan hakları bağlamında değerlendirmenin yanlış olduğunu söylemektedir1357. Bu 

son nokta,  kanımca, uluslararası insan hakları hukukunun kapsama alanına Refah 

Partisi’nin AYM tarafından kapatılması sonrası AİHM önünde görülen dava ile 

girmiştir. Bu davada, laik düzene aykırı program ve politikaları nedeniyle kapatılan 

siyasi partinin ileri sürdüğü ve AYM tarafından kapatma nedeni olarak kullanılan bir 

gerekçe de partinin çok hukuklu sistemi savunması idi. Parti başkanının 

konuşmalarından anlaşıldığına göre, bu sistemde Müslümanlar laik hukuk 

sisteminden ayrı, dini hukuka tabi olacaklardı. AİHM, partinin önerisini AİHS’ne iki 

açıdan aykırı buldu. Mahkeme’ye göre, çok hukuklu sistem devletin AİHS’nde yer 

alan hakları koruma yükümlülüğünü ortadan kaldıracaktır. İkinci olarak da, sistem, 

dini gruplara ayrıcalık tanıyacağından AİHS’nin 14. maddesinde düzenlenen 

ayrımcılık yasağına aykırıdır1358. 

Bu durumda, AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku 

perspektifinden bakıldığında çok hukuklu Millet sisteminin günümüzde 

uygulanmasının mümkün olmadığına hükmetmiş oldu. AİHM, partinin savunduğu ve 

uygulamak istediği şeriat hukukunun demokratik ilkeleri ve AİHS’nde yer alan 

hakları sağlamasının imkansız olduğunu düşündüğü için bu sonuca varmada herhangi 

bir tereddüt görmemiştir1359. Peki, çok hukuklu Millet sistemi uluslararası 

sözleşmelerde listelenen insan haklarına aykırılık oluşturmazsa yine de ayrımcılık 

olarak mı kabul edilecektir? Doktrinde Scheinin, AİHM’in erken davrandığını, çok 

                                                 
1356 Bozkurt, a.e., s. 10-11; Uygun, a.e., s. 315; Ortaylı, a.e.; Nalbant, a.g.e., s. 150. 
1357 Öktem, İnanç Özgürlüğü, s. 60. Yazarın “ulus inşasına da temel oluşturamaz” şeklindeki ifadesi 
tarafımca “ulus devletler içinde yerinin olmadığı” şeklinde yorumlanarak aktarılmıştır. 
1358 Refah Partisi/Türkiye, Büyük Daire Kararı, Başvuru No: 41340/98, 41342/98, 41343/98 ve 
41344/9866746/01, 13.02.2003, par. 119. Bu konuda, Büyük Daire’nin alıntılanan görüşü, davanın 
görüldüğü daire kararınınki ile aynıdır. 
1359 Bkz.: a.k., par. 123. 
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hukukluluğa yönelik salt bir önermenin insan haklarına aykırı görülmesinin 

farklılıkları bir arada yaşatmak isteyen bir yapıya hiç yer bırakmadığını 

söylemektedir. Scheinin’e göre, insan hakları merkezli yaklaşım, dini cemaate 

üyeleriyle ilgili tanınan özerkliğin insan haklarını nasıl koruma altına aldığına 

bakmalıdır; buna gitmeden özerk yapının kategorik olarak reddedilmemesi 

gerekir1360.  

Daha yakın tarihli bir örnek olarak, 1960 Anayasası ile Kıbrıs’ta kurulan 

federal yapı ve bu yapı içindeki toplulukların sahip olduğu yetkilerin dinsel boyutu 

verilebilir. 1960 tarihli Kıbrıs Anayasası, Rumların ve Türklerin bölgesel topluluklar 

olmayıp adada iç içe yaşamalarının sonucu olarak yönetim birimlerini topluluk 

esasına göre belirlemişti1361. Her iki toplumun da sınırları Anayasa’nın 87. 

maddesinde belirlenen konularda yasama ve yürütme yetkisi ve buna ek olarak 

kişiler hukuku ve dini konularda yargılama yetkisi vardı. Yasama ve yürütme yetkisi; 

dini konular, eğitim-öğretim faaliyetleri ve kültürel alan, kişiler hukuku, bazı 

konularda vergi koymak, belediyelerin denetimi, üretim ve tüketim kooperatifleri ve 

kredi kurumlarını denetlenmesi alanlarında idi1362. Toplulukların yasama ve yürütme 

organı olan Topluluk Meclisleri’nin yetkisi yaşadığı bölgeye bakılmaksızın 

üyelerinin tümü üzerinde geçerli idi1363. Bir başka ifade ile, hukuk kişiliği olan 

topluluğun özerklikten kaynaklanan yetkileri kişiyi takip ediyordu.  

Etnik, kültürel ve dini açılardan farklı iki grubun (Türk ve Elen) yönetim 

şeklini düzenleyen bu yapının bizi ilgilendiren noktasını dini konularda topluluklara 

tanınmış olan yargılama yetkisi oluşturuyor. Çünkü Anayasa, Türk ve Elen 

topluluklarını birbirinden ayıran bir özelliğin de din faktörü olduğunu belirlemişti. 

Yönetim yetkisi, üyeleri Türk ve aynı zamanda Müslüman olan topluluk ile üyeleri 

                                                 
1360 Martin Scheinin, “How to Resolve Conflicts Between Individual and Collective Rights?”, 
Rethinking Non-Discrimination and Minority Rights, Ed. Martin Scheinin, Reetta Toivanen, 
Turku/Berlin, Published by Institute for Human Rights, Abo Akademi University/ Deutsches Institut 
für Menschenrechte, 2004, s. 230. 
1361 Bkz.: Uygun, Federal Devlet, s. 317. Anayasa’nın burada anılan yasama, yürütme ve yargı 
faaliyetlerini topluluk esasına göre düzenleyen hükümleri 11.02.1959 tarihli Zürih Antlaşması ile 
belirlenmiştir. Bkz.: Sevin Toluner, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk, İstanbul, İÜHF 
Yay., 1977, s. 78-85. Zürih Antlaşması’nın metni için bkz.: Murat Sarıca, Erdoğan Teziç, Özer 
Eskiyurt, Kıbrıs Sorunu, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1975, s. 262-278. 
1362 Bkz.: Uygun, a.e., s. 318-319. Anayasa metni için bkz.: Sarıca/Teziç/Eskiyurt, a.e., s. 279-390. 
1363 Bkz.: Uygun, a.e., s. 319. 
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Elen ve aynı zamanda Elen-Ortodoks kilisesine mensup topluluklar arasında 

bölünmüştü1364. Tarihi Millet sistemiyle benzerliğini de bu nokta 

oluşturmaktadır1365. 

Yine, özerk kiliseler ve dini topluluklar, günümüzde dinsel özerkliğin 

örneklerini oluşturmaktadır1366. Ancak, bunlara dinsel azınlığa ait özerk yapılar 

dememiz için bulundukları ülkede azınlık dininin temsilcisi konumunda olmaları, bir 

başka ifade ile, dinsel azınlık tanımını karşılamaları gerekir. Örneğin, Yunanistan’da 

yaşayan Müslüman dini kurumları özerk azınlık kurumlarıdır. Bu kurumların 

özerkliği 1913 tarihli Atina Sözleşmesi ile tanınmıştır ve bu Sözleşme’nin hükümleri 

bugün de yürürlüktedir1367. 

Özerklik tanınan dini kurumların devlete ait bir kurum olup olmamasının 

önemi yoktur. Özerk dini kurumlar, demokratik çoğulculuğun vazgeçilmez unsurları 

olarak görüldüğünden insan hakları hukuku kapsamında hem din ve vicdan 

özgürlüğü, hem de örgütlenme özgürlüğü kapsamında koruma altına 

alınmışlardır1368. 

Kişinin dini toplulukla olan üyelik ilişkisine gelince; İnsan Hakları Komitesi, 

eğer azınlık grubuna üyelik ilgili Devlet tarafından düzenlenmişse bunu 

denetlemekte ve haksız yere gruba alınmama veya üyelikten çıkarılmayı 27. 

maddeye aykırı bulmaktadır. Bununla birlikte, gruba üyelik ve üyelikten çıkarma 

yetkisi eğer grubun kendisine tanınmışsa, Komite’nin, kültürel hakların korunması 

kapsamında, grubun kararına koruma sağlamaya daha meyilli olduğunu 
                                                 
1364 Bkz.: 1960 Kıbrıs Anayasası, m. 2; Uygun, a.e., s. 317-318. 
1365 Burada 1960 Kıbrıs Anayasası ile kurulan sistemin örneklenmesinin sebebi dini farklılıkları 
yönetim yetkisinin paylaştırılmasında gözönüne almasıdır. Yoksa, 1960 Kıbrıs Anayasası ile kurulan 
sistem hiç şüphe yok ki hukuken özerkliğin ötesinde, topluluk esasına dayanan federal devlet 
sistemidir. Bkz.: Uygun, a.e., s. 316-321, 339-340. 
1366 Kilise özerkliğine dair farklı uygulamalar için bkz.: Brett G. Scharffs, “The Autonomy of Church 
and State”, BYU Law Review, Şubat 6/7, Y. 2004, S. 4, Published by the Brigham Young University, 
s. 1219-1286.  
1367 Atina Sözleşmesi’nin 11. maddesine göre, “Müslüman cemaatinin kurulu bulunan veya ileride 
kurulacak olan özerk kuruluşlarına ve bunların alt kuruluşlarına, bunlara ait para ve malların 
yönetimine karışılmayacaktır”. Atina Sözleşmesi’nin metni için bkz.: Türkiye ile Yunanistan 
arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar, Önemli Belgeler ve Bildiriler, Ed. Hulusi Kılıç, Ankara, TC 
Dışişleri Bakanlığı Yay., 1992, s. 11-20. Atina Sözleşmesi’nin hükümlerinin Yunanistan Yüksek 
Mahkemesi tarafından 1920 tarihli Yunan Sevri ve 1923 tarihli Lozan Antlaşması gibi uygulandığı 
yönünde bkz.: AİHM, Şerif/Yunanistan, Başvuru No: 38178/97, 14.12.1999, par . 23. 
1368 AİHM, Serif/Yunanistan, a.g.k., par. 36-54; Hasan ve Chaush/Bulgaristan, Başvuru No: 
30985/96, 26.10.2000, par. 62. 

 418



söyleyebiliriz1369. AİHM de kişinin dini gruba üyeliğe ve üyelikten çıkarılmaya 

zorlanamayacağını söylemektedir1370. Kişi, ancak üye olduktan sonra ve üyeliği 

süresince dini grubunun yetki sahası içindedir. Bununla birlikte, bir yandan dini 

grupların özerkliği din, vicdan ve örgütlenme özgürlüğü ve azınlık hakları 

kapsamında koruma görürken, diğer yandan da gerek kamu makamları, gerekse 

özerklikten faydalanan grup bu hakların sınırlama ölçütleri ile bağlı olmaktadır1371.  

Kişiye, grubuna veya cemaatine tanınan özerk alanın sınırını insan haklarına 

aykırı uygulamalar oluşturmaktadır. Grubun uygulamaları, özerk yapıda olup 

olmadığına bakılmaksızın, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında devletin 

sorumluluğundadır. 

Dinsel özerklik, dinsel azınlık için cemaat ilişkisi kapsamında uygulanması 

yerinde olabilecekken, grup aynı zamanda kültürel veya dilsel azınlık ise, öncelikle, 

bu üç öğenin de koruma altın alındığı bir sistem daha fazla koruma sağlayacaktır. 

Bölgesel özerklik her zaman gruba daha fazla yetki verir1372. Burada grup artık 

sadece kültürüne ait belirli konularda değil, belirli bir coğrafi bölgenin yönetiminde 

söz sahibi olmakta, merkezi yönetime ek bölgesel bir yönetim merkezi 

oluşturulmaktadır. Bunun sonucu olarak, merkezi organlar, yetki paylaşımında 

bölgesel özerkliğe zorunlu olmadıkça sıcak bakmazken, kültürel veya dinsel özerklik 

isteklerine daha anlayışlı yaklaşabilmektedirler. Bu nedenle, gerek kültürel özerklik, 

gerekse dinsel özerklik, devletlerin özerk yönetimlerin ayrılık yönünde atılan bir 

adım olduğu endişesini giderici nitelik gösterebilir. 

 

D. Hukuki Temeline Göre Özerk Yönetimler 

Özerk yönetimler hukuki temeline göre beşe ayrılır: uluslararası koruma, 

anayasal hak olarak özerklik, anayasal koruma, yasa-üstü düzeyde koruma ve yasal 

koruma. Bu beş farklı türü örneklerle açıklayalım. 
                                                 
1369 Bkz.: yuk. üçüncü bölümde yer alan “Azınlık Grubuna Üyelik” başlığı ve İHK’nin bu başlık 
altında incelenen Lovelace ve Kitok kararları. 
1370 Bkz.: Darby/İsveç, Başvuru No: 11581/85, 23.10.1990, par. 32-34. 
1371 Bkz.: Hasan ve Chaush/Bulgaristan, a.g.k., par. 78-89.  
1372 Peter Kovacs, “Questions and Answers on Minority-Related Autonomy Issues”, Gal, Minority 
Governance in Europe, s. 346. 
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1. Uluslararası Koruma 

Uluslararası koruma, özerk yönetimin uluslararası bir anlaşmayla düzenlenmesi 

demektir. Azınlık sorunu nedeni ile devletler arasında çıkan kimi anlaşmazlıklarda, 

çözümün uluslararası hukukun koruması altına alınmış özerk yönetimle sağlandığına 

tanık olmaktayız1373. 

İtalya ile İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yapılan Barış Antlaşması’na ek 

dördüncü bölümde, Avusturya’dan İtalya’ya geçen Güney Tirol, yasama ve yürütme 

yetkilerine sahip özerk bölge olarak düzenlenmiştir. Antlaşmaya göre, İtalyan 

hükümeti, bölgedeki Alman azınlığın temsilcileri ile danışma halinde özerk yönetimi 

hayata geçirecektir1374. Güney Tirol, o günden beri özerk bölge olarak varlığını 

sürdürmektedir. 

Finlandiya’nın 1917’de bağımsızlığını kazanması üzerine, Åland adalarında 

yaşayan İsveçce konuşan azınlık, İsveçcenin baskı altına alınacağı korkusu ile İsveç 

kralına ve hükümetine gönderdikleri mektuplarda İsveç ile birleşmek istediklerini 

ifade etmişlerdi. Finlandiya, adaları kaybetmemek için özerklik teklif eder ve iki ülke 

arasında (İsveç ve Finlandiya) varılan mutabakat Cemiyet garantisine bırakılır. 

Milletler Cemiyeti ortadan kalksa da, Åland adalarının özerkliği 85 yıldır güçlenerek 

sürmüştür. Bu nedenle doktrinde, ilk tohumlarının uluslararası planda atıldığı bu 

özerk yapının, aradan geçen süre gözönüne alınarak, en azından Baltık Bölgesi’nde 

uluslararası gelenek hukukunun parçası olduğu konusunda görüş birliği vardır1375. 

BM, belki Milletler Cemiyeti’ne atfedilen koruma görevini üstlenmiş değildir1376; 

ancak bugün Finlandiya ve İsveç arasında Åland üzerine çıkabilecek bir 

                                                 
1373 Markku Suksi, “Autonomy, Minorities and Self-Determination: The protection of the Rights of 
Minorities by Means of Autonomy – The Case of the Åland Islands and Kosovo”, Skurbaty, Beyond 
a One-Dimensional State: An Emerging Right to Autonomy?, s. 380. 
1374 Bkz.: yuk. Birinci Bölüm’de “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Barış Antlaşmaları” başlığı. 
1375 Bkz.: Suksi, “On the Entrenchment of Autonomy”, s. 157. Åland adalarının özel durumu aşağıda 
ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Ayrıca bkz.: yukarıda Birinci Bölüm’de “Galip Devletlerle 
İmzalanan Antlaşmalara Ek Olarak Milletler Cemiyeti Döneminin Diğer Azınlık Belgeleri” başlığı. 
1376 Hannikainen, a.g.e., s. 177; Suksi, “Autonomy, Minorities and Self-Determination…”, s. 382, dp. 
4. 
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anlaşmazlıkta, BM Güvenlik Konseyi’nin, bu tarihsel hukuki geçmişe dayanarak, 

konuya kayıtsız kalmayacağı öngörülebilir1377. 

 

2. Anayasal Hak Olarak Özerklik 

Özerkliği hak olarak düzenleyen tek anayasa, 1978 tarihli İspanya 

Anayasası’dır1378. İspanya Anayasası’nın ikinci maddesine göre, “Anayasa, İspanyol 

Ulusunun bölünmez bütünlüğü, tüm İspanyolların ortak ve bölünmez anavatanı 

üzerine kurulmuştur; ulusu oluşturan ulusların ve bölgelerin özerklik hakkını ve 

bunların kendi aralarındaki dayanışmayı tanır ve garanti altına alır”. Bu maddede, 

özerklik hakkının varlığı, ulusal bütünlük ve bölünmezlik ilkesine aykırı 

görülmemiştir1379. Devlet bir yandan üniter yapısını sürdürürken, diğer yandan yer 

yönünden çoğulculuk ilkesine göre örgütlenmiştir1380. Anayasa’nın 137. maddesine 

göre, devlet yer yönünden belediyeler, iller ve özerk topluluklar esas alınarak 

örgütlenmiştir. 

İkinci madde iki tür özerkliğe dayanak oluşturmuştur. 

“Uluslar/milliyetler/halklar” kavramı ile özel statülü özerk toplulukların, “bölge” 

kavramı da olağan statülü özerk toplulukların temelini oluşturur1381. 

İspanya Anayasası’nın Devletin Ülkesel Örgütlenmesi adlı sekizinci kısmının 

Özerk Topluluklar başlıklı üçüncü bölümünde yer alan 143. maddeye göre de; 

“Anayasa’nın ikinci maddesinde tanınan özerklik hakkının kullanılmasında, ortak 

tarihi, kültürel ve ekonomik özellikler gösteren komşu iller, adalar ve tarihsel bir 

bütünlüğe sahip iller kendi yönetimlerini oluşturup bu madde ve ilgili mevzuata göre 

                                                 
1377 Hannikainen, 1920’li yıllarda var olan özerk yönetimlere uluslararası garanti sisteminin 21. yy’da 
da yeniden kurulmasını önermektedir. Bkz.: Hannikainen, a.e., s. 197. 
1378 İkinci ve 143. maddenin İspanyolca orjinal metninde “del derecho a la autonomía” (Özerklik 
Hakkı) ve “De las Comunidades Autónomas” (Özerk Topluluklar) ifadeleri yer alırken, birçok 
İngilizce çeviride, kendi kendini yönetme hakkı (the right to self-government) ve kendi kendini 
yöneten topluluklardan (Self-governing Communities) bahsedilmektedir. 
1379 Bkz.: Nalbant, a.g.e., s. 272-273; Çavuşoğlu, “Bölgeli Devlette Egemenlik/Yetki Paylaşımı”, 
a.g.e., par. 5. Bununla birlikte, Keleş’e göre, özerklik hakkı, ulusun bölünmezliği ilkesini 
yumuşatmıştır. Bkz.: Keleş, a.g.e., s. 68. 
1380 Keleş, a.e., s. 61-62. 
1381 Nalbant, a.g.e., s. 274. 
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kendilerini özerk yönetimler olarak tanımlayabilirler”. İspanyol Anayasası’nın bu 

maddesi, “özerk topluluklar devleti”nin hukuki alt yapısını oluşturmuştur1382. 

Özerk bölgelerin kuruluş sürecinin nasıl başlatılacağını da aynı maddenin 

ikinci fıkrası düzenliyor. Bu fıkraya göre, ilgili il meclislerinin veya adalar arası 

organın ve her il veya adanın seçmen kitlesinin çoğunluğunu temsil eden 

belediyelerin üçte iki çoğunluğunun özerk topluluk kurmak için girişimde bulunması 

gerekiyor. Eğer bu girişim altı ay içinde tamamlanamazsa yeni bir süreç için aradan 

beş yıl geçmesi gerekiyor (Anayasa m. 143/3). Böylelikle, özerk yönetim kurmanın 

sürekli bir siyasi konu olması önlenmiş oluyor. 

Anayasa, özerklik hakkının uygulamada işleyişini yasal düzenlemeye 

bırakıyor. Özerk bölgelerin kuruluş yasasının taslağını il meclislerinden veya adalar 

arası organdan gelen temsilciler ile ilgili bölgelerin ulusal meclisteki ve senatodaki 

temsilcilerinden oluşan bir meclis hazırlıyor. Yasaya hukuki gücünü ise ulusal meclis 

veriyor (Anayasa m. 146). Bu sürece istisna oluşturan özel kuruluş sürecinde ise, 

ulusal meclis bir yasa çıkartarak özerk bölge kurabiliyor. Bu durumda kurucu 

referandum, onay referandumu, ulusal meclisin çıkaracağı organik yasa ve Kral’ın 

onayı gerekmektedir (Anayasa m. 151)1383. 

Özerklik hakkı, Anayasa’da, Temel Haklar ve Özgürlükler başlıklı bölümden 

ayrı olarak düzenlenmiştir. Bu da özerklik hakkının, bireysel insan hakkı olmanın 

ötesinde bir içeriğe sahip olduğunu göstermektedir. Anayasa’nın ifadesi ile 
                                                 
1382 Miquel Roca Junyent, “The Situation in Spain”, Local Self-government, Territorial Integrity 
and Protection of Minorities, s. 62; İspanya için “yarı-federal devlet” ve “federalleşen devlet” 
kavramı da kullanılmaktadır. Sırasıyla bkz.: Christiansen, a.g.e., s. 102; Luis Moreno, “Federalization 
and Ethnoterritorial Concurrence in Spain”, Publius: The Journal of Federalism, C. 27, No: 4, Fall 
1997, s. 65. Federal devletlerle özerk yönetimlere sahip devletler arasındaki fark aşağıda “Özerklik-
Federasyon Farkı” başlığı altında incelenmiştir. 
1383 Özel kuruluş süreci normal sürece uymayan veya bir il örgütüne bağlı olmayan yerlerde ulusal 
meclisin devreye girmesine olanak tanımaktadır. 

Geçici ikinci madde ile de tarihsel toplulukların özerklik statülerinin zorla yürürlükten kaldırıldığı ve 
bunların özerkleşmeye güçlü bir istekleri olduğu inancı ile kurucu referandum sürecine gerek 
duyulmamıştır. Bu bölgeler, Katalonya, Bask ve Galiçya, sırasıyla 02.08.1931, 05.11.1933,  
28.06.1936 tarihlerinde kurucu yasalarını referandumla kabul emişlerdir. Bu bölgeler farklı 
kimliklerini 19. yy.dan beri korumaktadır. Bu üçüne ek olarak Endülüs de özel kuruluş süreci ile özerk 
olmuştur. Bkz.:  Nalbant a.g.e., s. 269, 271- 272, 283, 372, dp. 572; Moreno, a.e., s. 66-68; Keleş, 
a.g.e., s. 83. 

Özel kuruluş sürecinin yine Anayasa’da kimi istisnaları vardır. Geçici birinci madde ile önözerkliğe 
sahip bölgelerin idari oganlarının istemi bölge temsilcilerinin isteminin yerine geçecektir. 1978 tarihli 
Anayasa kabul edilmeden önce 13 bölgeye kanun hükmünde kararnameler ile önözerklik statüsü 
verilmişti. 
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“topluluklar” özerklik hakkı kapsamında hem yasama, hem de yürütme yetkileri ile 

donatılmışlardır1384. Ne var ki, Anayasa’da özerkliğin hak olarak düzenlenmesi, 

özerk bölgelerin sınırsız yasama ve yürütme yetkilerine sahip oldukları anlamına 

gelmiyor. Anayasa’nın 148. maddesinin birinci fıkrası 22 madde halinde özerk 

bölgelerin yetkili olabileceği alanları sıralarken, 149. maddenin birinci fıkrasında da 

32 madde ile merkezi organların tek başına yetkili olduğu konuları belirliyor. 

Merkezi organların Anayasa ile açıkça yetkilendirmediği konular özerk bölgelerin 

kurucu yasalarında yer almışsa özerk yönetimlerin yetki alanında kabul ediliyor. 

Ancak, kurucu yasalarda yer almayan konularda ise yetki, merkezi organlarda 

kalıyor. Eğer kurucu yasalarda açıkça yer almayan bir konuda yetki çatışması olursa 

merkezi yasama organının düzenlemelerine öncelik tanınıyor (Anayasa m. 149/3). 

Bugün İspanya’da toplam 17 özerk bölge vardır. 

 

3. Anayasal Koruma 

Birçok ülkede özerk yönetimler anayasal koruma altındadırlar. 

1948 tarihli İtalyan Anayasası’nın Yerel Özerklik başlıklı beşinci maddesi, 

İtalyan Cumhuriyeti’nin bölünmezliğini vurguladıktan sonra, Cumhuriyet’in özerk 

yönetimleri tanıyıp geliştireceğini belirtmiştir1385. Burada da, yine, ulusal bütünlük 

ile özerk yönetimler arasında bir ayrılık görülmemiştir. Anayasa’nın özerkliğe dair 

hükümlerinin uygulaması olarak İtalyan özerk bölgelerinin çoğu, etnik köken 

farklılığına değil, yerinden yönetimin güçlendirilmesi esas alınarak kurulmuştur1386. 

Ne var ki, güçlü yerinden yönetim gereği bölgesel özerklik, farklı kültürün 

korunmasına dayalı özerk bölgelerin varlığına göre daha yeni bir kavramdır. 

Anayasa’nın altıncı maddesi “Cumhuriyet, dil açısından mevcut azınlıkları uygun 

önlemlerle korur” hükmü ile farklı kültürel kimliği olan bölgelerin de özerk yönetime 

sahip olma yolunu açmıştır. Bunlar özel statülü özerk bölgelerdir. Örnek olarak 

                                                 
1384 Suksi, “On the Entrenchment of Autonomy”, Suksi, a.g.e., s. 153. 
1385 Kabul tarihi: 22.12.1947, Yürürlüğe giriş tarihi: 01.01.1948. Metin için bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/it00000_.html, 16.02.2006.  
1386 Çavuşoğlu, “Bölgeli Devlette Egemenlik/Yetki Paylaşımı”, a.g.e., par. 7. İspanya’da ise durum 
tam tersidir. İspanya’da özerk topluluklar, sadece belirli bir coğrafi bölge esas alınarak değil, ülkenin 
genelinden farklı öğeleri içinde barındıran türdeş topluluklar esas alınarak düzenlenmiştir. Buna ek 
olarak İspanya’da sadece idari açıdan özerk bölgeler de vardır. Bkz.: Nalbant, a.g.e., s. 274, 278. 
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Güney Tirol özerk bölgesi gösterilebilir. Güney Tirol’ün özerkliği bölgede yaşayan 

Alman azınlığın varlığına dayalıdır ve hukuki dayanağını Anayasa’dan da önce 

yukarıda anılan uluslararası antlaşmadan almıştır. Diğer özel statülü özerk 

bölgelerden de üçünün kuruluşu Anayasa’nın yürürlüğe girişinden önceye 

dayanır1387. 

İtalyan Anayasası, özerk bölgeleri kuran yasaların hazırlanması işini, İspanyol 

Anayasası gibi, bölgeler kuruluna bırakıyor. Bu yasanın, iki ay arayla iki kez 

oylanması ve Bölge Kurulu üyelerinin çoğunluğunca onaylanması gerekiyor. 

Merkezi hükümet de yasanın Anayasa’ya uygunluğunu dava konusu yapabiliyor. 

Yasanın yürürlüğe girmesi için ise referandumda çoğunluk oyuyla kabul edilmesi 

gerekiyor (Anayasa m. 123/1, 2, 3). 

1976 tarihli Portekiz Anayasası’nın Devletin Bütünlüğü başlıklı altıncı 

maddesinin ikinci fıkrasında, Azores ve Madeira adalarının kendi siyasi ve idari 

düzenlemeleri, kurumları ve yönetimleriyle Portekiz’in özerk bölgelerini oluşturduğu 

belirtilmiştir. Anayasanın 288. maddesinin (o) bendi ile de Azores ve Madeira 

adalarının özerk yapısına dair anayasa değişikliği yapılamayacağı hüküm altına 

alınmıştır1388. Portekiz Anayasası da tıpkı İspanya ve İtalya anayasaları gibi yerel 

yönetimlerin özerkliğini üniter devletle çelişir bulmamaktadır. Devletin üniter yapıda 

olduğu ve fakat aynı zamanda bölgelerin özerkliği, Anayasa’nın aynı maddesinin 

aynı fıkrasında aynı cümle içinde düzenlenmiştir (m. 6/1). 

Moldova Anayasası’nın Özel Özerk Düzenlemeler başlıklı 111. maddesine 

göre de, Nistru Nehri’nin sol yakasında kalan yerlere ve Moldova Cumhuriyeti’nin 

güneyindeki belli bölgelere yasa ile özerklik verilebilir. Bu özel düzenlemeleri içeren 

yasalar ancak Meclis’in 3/5 çoğunluğu ile değiştirilebilir1389. 

                                                 
1387 Özel statülü özerk bölgeler toplam beş tanedir: Güney Tirol, Sicilya, Sardinya, Frioul-Vénétie 
Julienne ve Vallée d’Aoste. Olağan statülü bölgeler ise 15 tanedir. Bkz.: Nalbant, a.e., s. 260. 
1388 Kurucu Meclis tarafından kabul ve ilan tarihi: 02.04.1976. Metin için bkz.: (Çevrimiçi) 
http://confinder.richmond.edu, 16.02.2006. 
1389 Kabul tarihi: 29.07.1994. Metin için bkz.: (Çevrimiçi) http://confinder.richmond.edu, 16.02.2006. 
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1996 tarihli Ukrayna Anayasası’nın Kırım Özerk Cumhuriyeti başlıklı 10. 

bölümünde de, Kırım’ın özerkliği altı maddeyle (134-139. maddeler) detaylı olarak 

düzenlenmiştir1390. 

Slovenya Anayasası’nın 64. maddesi ülkedeki İtalyan ve Macar azınlığı azınlık 

olarak tanımladıktan sonra her iki grubun da yaşadıkları bölgelerde kendi özerk 

yönetimlerini kurabileceklerini düzenlemiştir1391. 

2000 tarihli Finlandiya Anayasası’nın 120. maddesi Åland’ın Özerklik Yasası 

kapsamında özel statüye sahip olduğunu belirtmiştir. Yine aynı Anayasa’nın 121. 

maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Saamiler yaşadıkları bölgede kültürel ve dilsel 

özerkliğe sahiptirler1392. 

Anayasalarda yer verilen özerklik düzenlemelerin hayata geçirilmesi ise 

yasalarla olmaktadır. Bir başka ifadeyle, özerklik düzenleyen yasaların hukuki 

dayanağı anayasalar olup, özerk bölgelerin kurucu yasaları anayasaya uygun olmak 

zorundadır. 

 

4. Yasa-üstü Düzeyde Koruma 

Eğer özerk yönetimleri düzenleyen yasanın değiştirilmesi olağan yasalara göre 

daha zor şartlara bağlanmışsa özek yönetim, yasa üstü düzeyde bir hukuki korumaya 

alınmış demektir. 

İlkin uluslararası mutabakatla başlayan, en son anayasal düzenlemeye konu 

olan Åland adalarının özerk yapısı, iki temel yasaya dayanmaktadır. 1991 tarihli 

Åland Özerklik Yasası ve Åland’da Taşınmaz Mal Edinilmesine Dair Yasa1393. 

Özerklik Yasası’nın değiştirilmesi, olağan yasaların değiştirilmesinden daha zor 

kurallara bağlandığı için yasa üstü bir yere sahiptir. Yasanın değiştirilebilmesi için 
                                                 
1390 Kabul tarihi: 28.06.1996. Metin için bkz.: (Çevrimiçi) http://www.rada.kiev.ua/const/conengl.htm, 
16.02.2006.  
1391 Metin için bkz.: (Çevrimiçi) http://confinder.richmond.edu, 16.02.2006. 
1392 Metin için bkz.: (Çevrimiçi) http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf, 
16.02.2006. 
1393 Åland Özerklik Yasası için bkz.: (Çevrimiçi)  
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1991/en19911144.pdf, 16.02.2006, Yasa No: (1991/1144), 
(31.12.1994 tarihli ve 1994/1556 Nolu, 12.07.1996 tarihli ve 1996/520 Nolu, 28.01.2000 tarihli ve 
2000/75 Nolu, 30.01.2004 tarihli ve 2004/68 Nolu yasalarla değiştirilmiş metin), Kabul tarihi: 
19.08.1991, Yürürlüğe giriş: 01.01.1993. 
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öncelikle, Finlandiya Meclisi ile Åland Meclisi’nin konu üzerinde anlaşmaya varmış 

olmaları gerekir. Yasanın, Finlandiya Meclisi’nde değiştirilmesi anayasanın 

değiştirilmesine dair kurallara göre yapılır; değişiklik için 2/3 çoğunluk gerekir. 

Yine, Åland Meclisi’nde de aynı şekilde değişiklik için 2/3 çoğunluk gereklidir1394. 

İspanya Anayasası da, 144. maddesinde, Ulusal Meclis’e ulusal çıkarlar 

gerektirdiğinde tek başına çıkartacağı bir yasa ile özerk bölge yaratma yetkisi 

vermektedir. Anayasa kapsamında özerk bölge yaratan bu yasa organik yasa 

niteliğindedir. Başkent Madrid, 1983 yılında m. 144’ün işletilmesiyle özerk yönetime 

kavuşmuştur1395. Yine, özerk yönetimlerin kurucu yasalarını değiştiren yasalar da 

olağan yasalardan farklıdır. Bu yasalar, İspanya’nın olağan yasaların üzerinde yer 

alan organik yasaları, özerk yönetimlerin ise adeta anayasaları niteliğindedir1396. 

İtalyan Anayasası ise özel statülü beş özerk bölgenin kuruluş yasasının 

anayasa-üstü yasa ile olabileceğini düzenlemiştir. Çünkü bu bölgeler tarihsel olarak 

farklı kültürel kimliğe sahiptirler ve biri hariç diğerlerinin kuruluşu yürürlükteki 

Anayasa’dan önce gerçekleşmiştir. Bu bölgelerin yetkileri de diğer olağan bölgelere 

göre daha geniştir1397. 

Bugün Güney Tirol’ün özerkliğini düzenleyen yasa 1972 tarihli Özerklik 

Yasası’dır. Yasa ile Güney Tirol özerk yönetiminin yasama ve yürütme yetkileri 

belirlenmiştir. Bu yasanın değiştirilmesi İtalyan Anayasası’nın değiştirilme usulüne 

tabi kılınmıştır. Böylece, gerekli değişiklik için öncelikle İtalya Meclisi’nin her iki 

kanadının değişikliği çoğunlukla onaylaması gerekir. Daha sonra, değişiklik, 

anayasal değişiklikler için zorunlu olan referandumda da çoğunluk tarafından kabul 

edilmesi gerekir1398. 

Birleşik Krallık Parlamentosu 1998 yılında çıkardığı üç yasa ile merkezi 

organların yasama, yürütme ve yargı alanlarındaki yetkilerini Kuzey İrlanda, Galler 

                                                 
1394 Bkz.: Åland Özerklik Yasası, m. 69. 
1395 Bkz.: Nalbant, a.g.e., s. 283; Keleş, a.g.e., s. 81. 
1396 Bkz.: Nalbant, a.e., s. 277. 
1397 Nalbant, a.e., s. 260-261.  
1398 1972 tarihli yasa, 1948 tarihli özerklik yasasının yerini almıştır. Bilgi için bkz.: Karl Rainer, “The 
Autonomous Province of Bozen/ Bolzano - South Tyrol”, Minority Governance in Europe, s. 93. 
Yasa metni için bkz.: (Çevrimiçi) http://www.provinz.bz.it/english/, 17.02.2006. 
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ve İskoçya makamlarıyla paylaşmıştır1399. Genel bir ifade ile, merkezi organlar 

savunma, dış politika, sosyal güvenlik, verilerin korunması, ortak pazar vb. gibi 

ülkenin tümünü ilgilendiren konularda yetkilerini korurken diğer alanlardaki yetkiler 

devredilmiştir. Bununla birlikte, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun yasal üstünlüğü 

sürmektedir. Birleşik Krallık Parlamentosu ülkedeki en üstün yasama organı olarak 

bölgesel yönetimlere verilen yetkileri, demokratik geleneklere aykırı düşse bile, 

hukuken geri alma yetkisine sahiptir. 

Yukarıda anılan 1994 tarihli Moldova Anayasası’nın 111. maddesi 

çerçevesinde, 13 Ocak 1995 tarihli Gagauz Yeri’nin özerk statüsünü düzenleyen bir 

yasa çıkarılmıştır. Yasa ile Gagauz Yeri’nin, Moldova merkezi organlarından 

bağımsız olarak yasama, yürütme ve yargı alanlarındaki yetkileri belirlenmiştir1400. 

 

5. Yasal Koruma 

1958 tarihli Fransız Anayasası’nın 72. maddesi, özel statülü bölgeleri Fransız 

Cumhuriyeti’nin kendi kendini yöneten, organlarını seçimle belirleyen birimler 

olarak adlandırmıştı. Aynı maddeye göre, bu bölgelerin yetkileri, düzenleyici/idari 

olacaktır1401. Bu maddeye dayanılarak çıkartılan ilk yasa 1982 tarihli Korsika’ya 

kısmi özerklik veren yasadır1402. Bu yasa 1991 tarihli yasa ile gözden 

geçirilmiştir1403. Bu her iki yasa ile de seçimle oluşturulan Korsika Meclisi 

                                                 
1399 Bu üç bölgedeki özerk yönetimler sırasıyla şu yasalarla düzenlenmiştir: “Northern Ireland Act”, 
“Scotland Act” ve “Government of Wales Act”. Yasa metinlerine şu adresten ulaşılabilir: (Çevrimiçi) 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998.htm, 17.02.2006. Yasal süreç hakkında bkz.: Michael Keating, 
“Reforging the Union: Devolution and Constitutional Change in the United Kingdom”, Publius: The 
Journal of Federalism, C. 28, No: 1, Winter 1998, s. 217-234. Bu üç özerk bölgenin kurucu 
yasalarından kaynaklanan farklı yetkileri için bkz.: Martin Laffin, Alys Thomas “The United 
Kingdom: Federalism in Denial?”, Publius: The Journal of Federalism, C. 29, No: 3, Summer 1999, 
s. 94-97 vd. 
1400 Bkz.: Giorgio Malinverni, Philippe De Bruycker, Opinion on the Legal Code of Gagauzia, 
Working group of the Venice Commission and the Congress of Local and Regional Authorities of 
Europe, CDL(1998)041e-restr, Strasbourg, 07.05.1998. 
1401 Anayasa metni için bkz.: (Çevrimiçi) http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp, 
16.02.2006. 
1402 “Statut de la Collectivité territoriale de Corse”, Yasa No:  82-214, 02.03.1982, Resmi Gazete 
yayın tarihi: 03.03.1982, Bkz.: Daftary, a.g.e., s. 26 ve dp. 20. 
1403 “Statut de la collectivité territoriale de Corse”, Yasa No: 91-428, Kabul tarihi : 13.05.1991, Resmi 
Gazete No: 111, yayın tarihi: 14.05.1991, bkz.: (Çevrimiçi) http://www.legifrance.gouv.fr/, 
21.09.2006. Merkezi hükümet ile Korsika makamlarının yürüttükleri müzakereler sonucunda 2000 
yılında varılan anlaşma (Matignon Anlaşması) 2001 yılında ulusal meclis tarafından onaylanmıştır. 
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kurulmuş, ama yasama yetkisiyle donatılmamıştır. Korsika Meclisi, Anayasanın 72. 

maddesi doğrultusunda kimi konularda (kültür, ulaşım, planlama, eğitim, araştırma) 

karar alma yetkisi olan özel idari bir birimdir. Başbakan adayı ilgilendiren konularda 

Korsika Meclisi’ne danışabilir, ama danışmayabilir de. Çünkü danışma zorunluluğu 

yoktur1404. 

Korsika Meclisi’nin yasama yetkisi olmaması Fransa’da geçerli katı ulus devlet 

anlayışının bir ürünüdür. Avrupa’daki diğer özerk bölgelere sahip ülkelerde yasama 

yetkisinin belli konularda özerk yönetimlerle merkezi yönetim arasında paylaşılması 

ulusal bütünlüğe aykırı görülmemişken, Fransa’da tam tersi bir anlayış vardır. 

Fransız Anayasa Konseyi, Korsika Meclisi’ne, Ada’nın kendine özgü özelliklerine 

dair konularda, ulusal meclisten izin alarak ve onun denetimi altında dahi yasa 

çıkarma yetkisi vermemiştir. Eğer Korsika Meclisi belli alanlarda yasal düzenlemeyi 

gerekli görürse bunu öneri olarak hükümete sunacaktır. İdari düzenlemelerde ise, 

merkezi hükümetin Korsika Meclisi’ni yetkilendirmesi Anayasa’ya aykırı 

görülmemiştir1405. 

Danimarka Meclisi’nin 1948 yılında çıkardığı yasa ile de Faroe adalarında 

yasama ve yürütme yetkileri olan özerk yönetime geçilmiştir1406. Yine Grönland, 

1978 tarihli yasa ile yasama ve yürütme yetkileri olan özerk yönetime geçmiştir. 

Grönland Yasası, 17.01.1979 tarihinde Grönland’da yapılan referendum sonrası 

                                                                                                                                          
Fakat Korsika’ya yasama yetkisi veren hükümler Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmiştir. Bunun 
üzerine yeni bir özerklik yasası çıkarılmış fakat bu yasa da Korsikalılar tarafından 6 Temmuz 2003 
tarihinde yapılan referandumda az farkla kabul edilmemiştir. Anayasa Konseyi kararı : Karar No: 
2001-454, Karar Tarihi : 17.01.2002, özellikle bkz.: par. 16-21, (Çevrimiçi) http://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/2002/2001454/index.htm, 21.09.2006. 2002 tarihli yeni özerklik yasası : 
Yasa No: 2002-92, Kabul tarihi : 22.01.2002, Resmi Gazete No: 19, s. 1503, yayın tarihi : 23.01.2002. 
Matignon Anlaşması’nın müzakere süreci hakkında bkz.: Daftary, a.e., s. 37-42. 
1404 Daftary, a.e., s. 11-12, 26. Fransa’nın denizaşırı toprakları da özel idari birimler olup yasama 
yetkileri ile donatılmamışlardır. Yasa koyucu bu denizaşırı bölgelere her zaman idari yetki 
devredebilir ve her zaman bu yetkileri geri alabilir. Bkz.: Nalbant, a.g.e., s. 251-254. 
1405 Karar No: 91-290, Karar tarihi: 09.05.1991, bkz.: (Çevrimiçi) http://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1991/91290dc.htm, 21.09.2006. Aynı kararda Konsey, Korsika dilinin ana 
okulu ve ilk okullarda öğretimini ancak seçimlik ders olması kaydıyla Anayasa’ya uygun bulmuştur.  
1406 Bjørn Kunoy, “The Faroes as a Non-Self Governing Territory”, The Right to National Self-
Determination: The Faroe Island and Greenland, Ed. Sjúrður Skaale, Leiden, Koninklijke Brill, 
2004, s. 129. Yasa No: 137, Tarih: 23.03.1948, Yürürlüğe giriş: 01.04.1948. Metin için bkz.: 
(Çevrimiçi)  
http://www.stm.dk/Index/dokumenter.asp?o=71&n=1&h=7&d=1037&s=2, 17.02.2006. 
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yürürlüğe girmiştir1407. Hem Faroe adaları, hem de Grönland, AB’nin dışında iken, 

Kuzey Konseyi’ne üyedirler. 1953 tarihli Danimarka Anayasası’nın 28. maddesi, 

Danimarka Parlamentosu’nda iki üyenin Faroe adalarını, iki üyenin de Grönland’ı 

temsilen bulunacağını; bu iki temsilcinin seçiminin yasayla belirleneceğini (m. 31) 

belirtir. Ne var ki, bu her iki bölgedeki (Faroe adaları ve Grönland) özerk yönetime 

dair herhangi bir ifade anayasada yer almaz1408. 

 

E. Özerklik – Federasyon Farkı 

Doktrinde kimi yazarlar tarafından federal devlet modeli de özerklik adı altında 

incelenmektedir. Çünkü siyaset bilimcilerin gözünde federalizm de azınlık haklarının 

korunmasında düşünülmesi gereken bir siyasal sistemdir. Eğer burada federasyondan 

kastedilen toplumsal yapısı türdeş olmayan bir ülkede çeşitli grupların farklı kimlik 

ve çıkarlarını tek bir devlet çatısı altında koruyan federe yönetimler topluluğu1409 ise 

özerk yönetimlere sahip bir devlet ile federasyon şeklinde örgütlenmiş bir devlet 

arasında fark olmadığı söylenebilir. Ne var ki, özerk yönetimlerle federasyon tipi 

yönetimler arasında hukuken ciddi farklar vardır. Bu nedenle olsa gerek, uluslararası 

hukuk perspektifinden bakıldığında, insan ve azınlık hakları hukukçuları arasında 

federalizmin azınlık hakkı olarak savunulduğuna pek rastlamamaktayız. 

Federal devlette, öncelikle, siyasi iktidar ve devlet fonksiyonları tek bir 

merkezden kullanılmayıp federe yönetimler ve federal yönetim arasında 

paylaştırılmıştır. Birbirine paralel yasama, yürütme ve yargı organları hem ulusal 

ölçekte hem de yerel ölçekte örgütlenmiştir1410.  

Oysa üniter devlet sisteminde ülkenin yönetimine dair çoğu yetkiler merkezi 

organlar elinde toplanmıştır; özerk yönetimlere devlet fonksiyonlarının devri zorunlu 

değildir. Devredildiğinde de bu ya geçici süreli ya da belli bir bedel karşılığında 

                                                 
1407 Tove Søvndahl Pedersen, “Greenland Home Rule Government”, Greenland Home Rule in Brief, 
(HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.5), Expert Seminar on Treaties, Agreements and Other 
Constructive Arrangements Between States and Indigenous Peoples, Geneva, Organized by the Office 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights,15-17.122003, s. 2 v.d. 
Yasa No: 577, Tarih: 29.11.1978, Yürürlüğe giriş: 01.05.1979. Metin için bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.stm.dk/Index/dokumenter.asp?o=71&n=1&h=7&d=1059&s=2, 17.02.2006. 
1408 Anayasa metni için bkz.: (Çevrimiçi) http://confinder.richmond.edu, 16.02.2006. 
1409 Uygun, Federal Devlet, s. 366, 417, 422. 
1410 A.e., s. 125-126. 
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(vergiden muafiyet veya maddi yardım) olmaktadır. Çünkü merkezi otorite aslında 

kendisinin olan yetkiyi paylaşmaktadır1411. Paylaşmadığı yetki kendisinde 

kalmaktadır. Oysa federal sistemde paylaşma değil, mutlak bir bölünme vardır; 

federal organların yetkileri genel niteliklidir ve federal anayasada sayılanlarla 

sınırlıdır. Bu genel nitelikli yetkiler, özerk yönetimin bağlı olduğu merkezi 

yönetimin yetkilerine oranla çok dar bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle de federal 

sistemde merkezileşme yoktur1412. Birden çok siyasi iktidar merkezi, hatta kimilerine 

göre birden çok devlet vardır. 

Siyasi iktidarın mutlak bir şekilde bölünmesi nedeniyle, özerk yönetimlerin 

kurulmasını düzenleyen, hatta bir ölçüde teşvik eden, İspanya Anayasası bile özerk 

yönetimlerin bir federasyon oluşturmasını yasaklamıştır. İspanyol Anayasa 

Mahkemesi’ne göre, özerklik egemenlik değil, sadece bir haktır1413. Özerk 

yönetimlere birbirleriyle işbirliği yapma yetkisi verilmiş, o da ulusal meclisin iznine 

bağlanmıştır (İspanya Anayasası m. 145). 

Konu UDAD’nın bir kararına da konu olmuştur. UDAD, özerk yönetim ile 

merkezi yönetim arasındaki siyasi ilişkinin özerk yönetime geçilmesi ile yok 

olmadığını, siyasi ilişkinin varlığı nedeni ile özerk yönetimlerin merkezi yönetimin 

egemenlik yetkisinin dışına çıkmadığını belirtmiştir1414. Egemenliğe sahip organ 

yine merkezi yönetimdir. 

                                                 
1411 Nalbant’ın deyimiyle özerk yönetime sahip devletler (yazar “bölgesel devlet” kavramını 
kullanıyor), üniter devletin başarısızlığının ürünüdür. Nalbant, a.g.e., s. 312. 
1412 Uygun, Federal Devlet, s. 183-184; Çavuşoğlu, “Bölgeli Devlette Egemenlik/Yetki Paylaşımı”, 
a.g.e., par 27; Keleş, a.g.e., s. 84. 
1413 Aktaran Nalbant, a.g.e., s. 277. 
1414 “Lighthouses in Crete and Samos”, Judgment, 08.10.1937, PCIJ, Series A/B, Judgments, 
Orders and Advisory Opinions, C. 4, No. 71, Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein, 1970, [eserde 
sayfa numaraları sıralı değil, karar 59 sayfa], s. 95-99, 103. 
Bu davanın tarafları olan Fransa ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın konusu, Balkan Savaşları 
sonrası Yunanistan’a devredilen Girit ve Samos adalarındaki deniz fenerlerinin devirden önce Fransız 
şirketi Collas & Michel ile Osmanlı hükümeti arasında 1-14 Nisan 1913 tarihinde yapılan anlaşmanın 
Yunanistan’ı bağlayıp bağlamadığıydı. Bu anlaşma deniz fenerleri konusunda şirketin yönetim 
yetkisini (şirkete verilen taviz) 4 Eylül 1949 tarihine kadar uzatıyordu. Yunanistan bu davada, 
anlaşmanın yapıldığı tarihte Girit ve Samos’un özerk yönetime sahip olduğunu, bu nedenle, Osmanlı 
hükümetinin bu bölgeleri bağlayıcı anlaşmalar imzalayamayacağını belirtmiştir. UDAD ise özerk 
yönetim ile merkezi yönetim arasındaki siyasi ilişkinin özerk yönetime geçilmesi ile yok olup 
olmadığını sorguladığı davada, siyasi ilişkinin varlığı nedeni ile özerk yönetimlerin merkezi 
yönetimin egemenlik yetkisinin dışına çıktığının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Davada 
Yunanistan anlaşmalarla bağlı kılınmıştır. 
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Diğer bir fark da şudur: federal devlet senatolarında federe yönetimlerin temsil 

edilmesine rağmen, bölgesel devletlerde bu temsil mutlak bir zorunluluk değildir. 

Özerk yönetimlere sahip devletlerdeki senatoların zaten federal devletlerdeki 

senatolar kadar yetkisi yoktur1415. 

Yetkilerin anayasal güvencesi açısından da federe birimler, özerk birimlerden 

ayrılmaktadır. Yukarıda örneklenen Belçika örneğinde “Alman Topluluk 

Yönetimi’nin yetki alanı, Valon ve Flaman Topluluk Yönetimleri’nden farklı olarak 

anayasal güvence altına alınmamıştır”1416. Valon ve Flaman Toplulukları’nın 

yetkileri kendi federe birimlerinde kabul edilmeden federal yönetim tarafından 

kısıtlanamaz, geri alınamaz. Oysa federal yasama organı, çıkarabileceği bir yasa ile 

Alman Topluluk Yönetimi’nin yetkilerini kısabilir veya tamamen geri alabilir. 

Federal Meclis’te Alman Topluluk Yönetimi’ne, diğer topluluk yönetimlerine 

tanınan yetkiler tanınmamıştır. Ayrıca, Alman Topluluk Yönetimi, federal yürütme 

organında da temsil edilmemektedir1417. Yine, federasyonda kural federe 

yönetimlerin onaylamadığı federal anayasa değişikliklerinin geçersizliği iken, özerk 

yönetime sahip devletlerde ulusal yasama meclisi tek başına özerk yönetimlerin 

durumunu düzenleyebileceği gibi, anayasayı dahi özerk yönetimlerin görüşüne 

başvurmadan değiştirebilir. 

Özerk yönetimler üzerinde merkezi organların sahip olduğu denetim yetkisini 

federal devlette görememekteyiz. Özerk yönetimlere sahip devletlerde merkezi 

organların belli şartlar altında özerk yönetim organlarına doğrudan talimat verme 

(İspanya Anayasası m. 155) ya da özerk yönetim organlarını feshetme yetkisi (İtalya 

Anayasası m. 126) vardır. Ülkenin ulusal yüksek yargı makamları da özerk 

bölgelerin kullandığı yetkilerin ve işleyişinin yargısal denetimini yapmaktadırlar. 

Yine, özerk bölgelerdeki merkezi hükümetin atadığı vali vb. makamlara federe 

yönetimlerde rastlamamaktayız. 

Yargılama alanında da federe yönetimlerin bağımsızlığı ve federal devlet 

organlarına paralel yargı organları söz konusudur. Özerk yönetimlerin yargı yetkisi 

                                                 
1415 Bkz.: Nalbant, a.g.e., s. 307. 
1416 Uygun, Federal Devlet, s. 324, dp. 32. 
1417 A.e., s. 324, dp. 32 ve s. 337, dp. 18. 
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ise dinsel özerklik tanınan kurumlarda olduğu gibi ya belli alanlarla sınırlandırılmış 

ve bu özerkliğe rağmen gruba aidiyetten vazgeçilen durumlarda devletin yargı 

organlarına başvuru her zaman açık tutulmuştur; ya da yerel yargı makamları ulusal 

yargı ağının bir kazasını oluşturmaktadır. 

Federal devletlerdeki federe birimlerin uluslararası hukuk kişiliği 

olmadığından, federe birimlerde yaşayan azınlıkların bu birimlerin yönetimlerince 

tanınmayabilmektedirler. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, eğer federe birimde 

yaşayan azınlık ülke genelinde çoğunluğu oluşturuyorsa (“azınlık içinde azınlık”) 

uluslararası belgelerin uygulanmasında ülke geneli gözönüne alındığından bu grup 

azınlık haklarından yararlandırılmamaktadır. İkinci olarak, eğer federe birimdeki 

azınlık ayrıca ülke genelinde de azınlık ise bu durumda bu azınlığın haklarına 

kavuşturulması uluslararası hukuk açısından federal yönetimin sorumluluğundadır. 

Bu durumda da, federal yönetim organlarının, azınlığın yaşadığı federe birim 

üzerinde bu konuda yetki sahibi olması gereği ortaya çıkmaktadır ki, azınlık hakları 

konusunu federal yönetimin tek başına yetkili olduğu bir alan olarak nitelemek 

zordur. Oysa özerk yönetimlere sahip devletlerde yasama ve yürütme alanında 

sağlanan özerkliğe rağmen, yargı birliğinin varlığı uluslararası belgelerce tanınan 

azınlık haklarının tüm ülke düzeyinde uygulanmasına olanak verebilmektedir. 

 

F. Åland Modeli 

1. Neden Åland? 

Åland Adaları’nın sahip olduğu özerk yapının bu çalışmada örnek olarak alınıp 

incelenmesinin nedenleri şunlardır: 

1. Åland Adaları’ndaki özerkliğin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir alt 

yapısı vardır. Oysa, dünyada, hukuki altyapısını uluslararası hukukta bulan özerklik 

düzenlemeleri çok azdır. 

2. Åland modeli, uluslararası hukuktan gelen altyapısına ek olarak, anayasal ve 

yasal düzende de hukuki düzenlemelerin konusu olmuştur. Bu nedenle, geniş bir 

araştırmaya imkan vermektedir. 
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3. Åland Adaları’ndaki özerklik, Avrupa kıtasının en eski özerk yapısıdır. 

Çeşitli şekillerde 800 yıldır, bu çalışmada ele alındığı şekilde de 86 yıldır kesintisiz 

yaşamaktadır. 

4. Özerk yönetimin azınlığın ihtiyaçlarını karşılaması için içeriğinin dolu1418 ve 

soruna çözüm getirici olması gerekir. Åland modeli, en başarılı ve barışçıl model 

olarak bilinmektedir1419. Adalara özerklik verilmesi, özerkliğin adaların 

silahsızlandırılma antlaşması ile desteklenmesi ve geçen sürede yasal düzenlemeler 

ile yapının güçlendirilmesi sonucunda adalarda hiçbir zaman çatışma olmamış, 

aksine adalar, dünyanın en barışçıl bölgelerinden biri olarak varlığını sürdürmüştür. 

5. Åland modeli bütünleştirici bir rol oynamıştır. Özerkliğin temel hedefi 

adaların Finlandiya toprağı olarak kalmasını sağlamaktır. Adalar, coğrafi açıdan 

İsveç’e ve İsveç’in başkenti Stokholm’e daha yakın, stratejik olarak da önemli bir 

konumda1420 olmasına karşın Finlandiya toprağı olarak kalabilmiştir. 

 

2. Åland’da Özerkliğin Hukuki Evrimi (1920-2000) 

Åland’ın bugünkü özerk statüsüne dair hukuki düzenlemeler, 1920’lere kadar 

uzanıyor. Finlandiya, Rusya’daki Ekim Devrimi’nden istifade edip 6 Aralık 1917 

tarihinde Rusya’dan bağımsızlığını ilan edince1421 Åland adlarında yaşayan İsveçce 

konuşan azınlıkta adada Fincenin hakim kılınmasına yönelik endişeler belirmişti. 

Adalılar çözümü İsveç ile birleşmekte görmekteydiler. Bu kapsamda, ilki Aralık 

1917’de, diğeri Haziran 1919’da olmak üzere iki mektup kampanyası ile İsveç 

                                                 
1418 Giorgio Malinverni, “Local Self-Government, Territorial Integrity and Protection of Minorities: 
Final Report”, Local Self-Government, Territorial Integrity and Protection of Minorities, s. 324. 
1419 Daftary, a.g.e., s. 3, 4; “Interview with the OSCE High Commissioner on National Minorities, 
Max Van der Stoel”, a.g.e., s. 24-25. 
1420 Åland adaları, Baltık Denizi’nin kuzeyinde, Finlandiya’nın güney batısında, İsveç ile Finlandiya 
arasında yer almaktadır. Adaların konumu, tüm Baltık Denizi’nin büyük bir bölümüne hakimiyet 
sağlamaya elverişlidir. Bkz.: Markku Suksi, “The Åland Islands in Finland”, Local Self-government, 
Territorial Integrity and Protection of Minorities, s. 20. 
1421 Finlandiya 1155 yılından 1809 yılına kadar İsveç Krallığına ait iken, İsveç ile Rusya arasında 
yapılan Finlandiya Savaşı’nın sonucunda iki ülke arasında 17 Eylül 1809 tarihinde yapılan 
Frederikshamn Antlaşması ile Rusya’ya geçmiş ve 1906 tarihli Rus Anayasası’nın ikinci maddesi 
uyarınca Çark Dukalığı olarak özerk statüye sahip olmuştur. Bkz.: 1991 tarihli Åland Özerklik 
Yasası’nın giriş bölümü ve Suksi, Frames of Autonomy..., s. 24. Frederikshamn Antlaşması’nın 
metni için bkz.: (Çevrimiçi) http://www.histdoc.net/history/fr/frhamn.html, 17.02.2006. 
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kralına ve hükümetine başvurarak İsveçle birleşme isteklerini dile getirirler1422. 

Finlandiya Parlamentosu rahatsızlığı gidermek için önce 1919 tarihli Anayasa ile 

hem Finceyi, hem de İsveçceyi resmi dil olarak kabul eder. 1920 yılında da bir yasa 

çıkararak Åland’a özerklik tanır1423. Ålandlılar bundan da ikna olmayınca bu sefer 

konu Milletler Cemiyeti’ne taşınır. İki ülke (İsveç ve Finlandiya) heyetleri arasında 

varılan mutabakat Cemiyet Konseyi’nin kararı ile onaylanır. Buna göre, Finlandiya 

Åland’a özerklik tanımıştır. Bu statü Cemiyet kararı ile UDAD’nın denetimine 

verilir. Böylece 1920 tarihli Özerklik Yasası uluslararası garanti ile perçinlenmiş 

olur1424. 

1922 tarihinde ise, Cemiyet garantisi altına alınan beyan yasal düzenleme ile iç 

hukukun parçası olur. Böylelikle Cemiyet’e başvurmanın iç hukuk temeli de 

sağlanmıştır1425. Bu Yasa’ya göre, Åland Meclisi, Özerklik Yasası’nın 

uygulanmasından doğan aksaklıklar için Finlandiya hükümetine başvurabilecek, 

hükümet konuya çözüm getiremezse kendi görüşü ile birlikte konuyu Milletler 

Cemiyeti Konseyi’ne iletecektir1426. Bundan sonrası Cemiyet içindeki azınlık 

başvuruları sistemine göre çözülecektir.  

1920 tarihli Özerklik Yasası yetersiz hale gelince, Finlandiya Meclisi 28 Aralık 

1951 tarihinde yeni bir Özerklik Yasası daha çıkarır1427. Bu yasa daha önceki iki 

yasanın yerini almıştır. Ayrıca, yine bu yasa ile Cemiyet garantisine de son 

verilmiştir; çünkü artık Milletler Cemiyeti varlığını sürdürmüyordu. 1951 tarihli yasa 

Meclis’te görüşülürken, Cemiyet içindeki sisteme benzer bir sistemin BM içinde 

oluşturularak Åland’ın özerkliğinin yeniden uluslararası denetime kavuşturulması 

düşünülmüşse de bu tarz bir düzenlemeye gidilmemiştir1428. Bu yasanın en önemli 

getirisi bölgesel Åland vatandaşlığı olmuştur. 

                                                 
1422 Daftary, a.g.e., s. 19, 45. 
1423 Metin için bkz.: “Lag om självstyrelse för Åland”, 06.05.1920, (FFS 124/1920), Ålands 
Lagsamling 2004, Mariehamn, Ålandstryckeriet, 2004, s. 746-748. 
1424 Tarihçe için bkz.: 1991 tarihli Özerklik Yasası’nın giriş bölümü. 
1425 Bkz.: “Garantilagen: Lag innehållande sörskilda Stadganden rörande landskapet Ålands 
befolkning”, 11.08.1922, (FFS/1922), Ålands Lagsamling 2004, s. 752. Bu yasanın büyük bölümü 
Finlandiya’nın MC’ne sunduğu beyanın tercümesidir. 
1426 Suksi, Frames of Autonomy..., s. 31. 
1427 “Självstyrelselag för Åland”, 28.12.1951, (5/1992), Ålands Lagsamling 2004, s. 753-760.   
1428 Suksi, “On the Entrenchment of Autonomy”, s. 166, dp. 39. 
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1975 yılında çıkartılan bir yasayla Åland Adaları’nda mülkiyet edinme hakkı 

düzenlenmiştir. Bu yasayla Åland’ın bölgesel vatandaşlığına sahip olmayanların 

adada mülkiyet edinmesi sınırlanmış ve Åland vatandaşlığına geçiş kararı da Åland 

yürütme organlarının kararına bırakılmıştır1429. Bu yasa ile gelen izin rejimi 

nedeniyle çok istisnai bir iki vakada bölgesel vatandaşlığa sahip olmayanların 

Åland’da taşınmaz edinmelerine izin verilmiştir. 

Zamanla 1951 tarihli yasa da eskiyince yirmi yıl süren çalışmaların sonunda 

1991 yılında yeni bir Özerklik Yasası yapılmıştır. 16 Ağustos 1991 tarihli Özerklik 

Yasası, 28 Aralık 1951 tarih ve 1951/760 Nolu eski Özerklik Yasası’nın ve 16 Şubat 

1979 tarih ve 1979/182 Nolu Åland Adaları’nda idari temyiz yolunu düzenleyen 

yasanın yerini almıştır. Finlandiya mevzuatında bu yasayla çelişen her türlü 

düzenleme de geçersiz kılınmıştır1430. 

1991 tarihli Özerklik Yasası’nın en büyük getirisi Åland vatandaşlığını almak 

için yeteri derecede İsveçce bilme şartını düzenlemiş olmasıdır. Yasada merkezi 

yönetim ile Åland yönetimi arasındaki ilişkiler yeniden düzenlenmiş, özerk 

yönetimin ekonomik alandaki yetkileri genişletilmiştir. Bugün Åland’daki özerkliğin 

dayandığı temel yasa işte bu 1991 tarihli Åland Özerklik Yasası’dır. 

Finlandiya 2000 yılına kadar, tek bir anayasa yerine, anayasal değerde dört 

yasaya sahipti. Bunlardan ikisi konumuzu ilgilendirmektedir: Yönetim Yasası ve 

Meclis Yasası1431. 1994 yılına kadar Åland’ın özerkliğine dair anayasal tek 

düzenleme Meclis Yasası’nın 33. maddesindeki Åland Yasama Meclisi’nin 

Finlandiya Meclisi’ne yasa teklif etme yetkisinin olduğuna dair özel hükümlerin 

varlığı idi. Bu ifade Özerklik Yasası’na gönderme yapıyordu. Bununla birlikte, 

Åland’ın özerkliğini düzenleyen yasa ve Åland’da mülk edinmeyi düzenleyen 

yasanın tıpkı anayasal yasalar gibi 2/3 çoğunlukla değiştirilebileceği düzenlenmişti. 

Değişiklik için ayrıca, Åland Meclisi’nin onayı gerekiyordu. 1994 yılında iki 

anayasal yasada (Meclis Yasası ve Yürütme Yasası) değişiklik yapılarak önce 

                                                 
1429 “Jordförväruslag för Åland”, 03.01.1975, 1975/3, Finlands Lag II, Ed. Carina Kåla, Helsingfors, 
Talentum jurisförbundets Förlag, 2005, s. 306-309. 
1430 Bkz.: Åland Özerklik Yasası m. 70. 
1431 Diğer iki anayasal yasadan biri bakanların hukuka aykırı eylemlerden ötürü hukuki 
sorumluluklarını ve diğeri de yargılanmalarını düzenliyordu. 
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Yönetim Yasası’na 52a maddesi olarak Åland’ın özel yasaya göre kendi yönetimine 

sahip olduğu ifadesi eklendi. Meclis Yasası’nın da 33. maddesi değiştirilerek Åland 

Özerklik Yasası ve Åland’da Mülkiyet Edinme Yasası’nın değiştirilmesinde bu iki 

yasadaki hükümlerin takip edileceği düzenlendi1432.  

Bu ara Finlandiya’nın 1995 yılındaki Avrupa Birliği üyeliği öncesinde Åland 

adalarında 20 Kasım 1994 günü yapılan danışma referandumunda Ålandlılar büyük 

çoğunlukla AB üyeliğini onayladılar. Referandum sonrasında da Åland Meclisi 2/3 

çoğunlukla referandum sonucunu onayladı1433. Eğer Ålandlılar referandumda hayır 

deselerdi, Finlandiya AB’ye girecek fakat anavatanın dışında yer alan Åland AB 

toprağı olmayacaktı. 

2000 yılında Finlandiya’da yeni bir anayasa yapıldı ve bu anayasanın 120. 

maddesi ile Åland’ın, özerkliğin düzenlendiği 1991 tarihli yasa ile yönetileceği ifade 

edildi. Böylece, Åland’ın özerk statüsünü düzenleyen yasaya, yeni anayasada da 

korunma sağlanmış oldu. Doğrusu Åland’a dair yeni anayasadaki düzenlemeler 1994 

yılında gerçekleştirilen değişikliklerin aynısıdır; yeni anayasaya aktarılmışlardır. 

 

3. Åland’da Yaşayan Azınlığın Korunan Özellikleri 

Bu çalışmanın konusu MSHS’nin 27. maddesinde ifade edildiği üzere etnik, 

dinsel ve dilsel azınlıkların haklarıdır. İkinci bölümde, “etnik” kavramının kültüre 

gönderme yaptığını, ırksal kökenle ilgisi olmadığını belirtmiştik. Peki özerklik 

düzenlemesi ile 27. madde kapsamında Ålandlıların korunan özellikleri nelerdir? Şu 

ana kadar Ålandlıların dinsel azınlık iddiaları olmamıştır. Yaygın bilinen özellikleri 

anakara Finlandiya’daki çoğunluk dilinden (Fince) farklı olarak İsveçce 

konuşmalarıdır. 

Åland’da İsveçce konuşulmasının sebebi adaların 1157 yılından başlayıp 1809 

yılında İsveç ile Rusya arasında yapılan Finlandiya Savaşı’na kadar İsveç egemenliği 

                                                 
1432 Suksi, “On the Entrenchment of Autonomy”, s. 155-157. 
1433 Refranduma katılım oranı % 49.1’de kalmıştır. Kullanılan oyların % 73.6’sı evet yönünde iken % 
26.4’ü hayır yönünde idi. Bkz.: Suksi, Frames of Autonomy..., s. 32. 
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altında kalmış olmasıdır1434. Gerçi aynı dönemde tüm Finlandiya İsveç egemenliği 

altında idi; ama, Fince konuşanlar anakarada baskın çoğunluk olduğundan tüm 

yasaklamalara rağmen kendi dillerini yeniden canlandırabilmişlerdir. Åland’ın 

coğrafi konumu nedeni ile tarih boyunca İsveç ile Finlandiya arasında ticari bir köprü 

olması, adalarda yaşayanların dillerini korumalarını kolaylaştırmıştır. 

Åland, Finlandiya toprağı olup adada konuşulan dil aynı zamanda anakaradaki 

azınlık dili ve ikinci resmi dil olduğuna göre, Åland’daki azınlık da İsveçce konuşan 

dilsel azınlık olmaktadır1435. Ne var ki iş burada bitmemektedir. Ålandlıların sadece 

dilsel azınlık olarak anılmaya itirazı vardır. 

Åland’da güçlü bir Ålandlı kimliği vardır. Finli ya da İsveçli olup olmadıkları 

sorusuna muhtemel cevap “Ålandlıyım” şeklindedir. Åland kimliğinin oluşmasına 

adaların iki ülke arasında izole bir konumda bulunmasının, yıllardır süren özerk 

yapının, Åland bölgesel vatandaşlığının, 1950-75 yılları arasında kendini gösteren 

bölgesellik akımının ve bunun ürünü olan Åland pulunun, pasaportunun ve 

bayrağının katkısı olmuştur1436. Yine, merkezi yönetimin, Åland’da yer alan 

kurumlarında ya Ålandlı ya da Åland’daki farklılığın bilincinde olan memurlar 

ataması da bölgenin kimliğinin korunmasına yardımcı olmuştur. Ålandlılar önce 

Ålandlı, sonra Finlandiyalı, sonra Kuzeyli, en son da AB vatandaşıdır.  

Ålandlıların kendilerini Ålandlı kimliği ile tanımlamaları, bu çalışmanın ikinci 

bölümünde ele alındığı üzere kendi kimliğini tanımlama şartına girmektedir. Ne var 

ki, öznel şart azınlık sayılmak için yeterli değildir. Ålandlı etnik kimliğinin varlığının 

nesnel olarak da tespit edilmesi gerekir. Anakara Finlandiya’dakinden farklı bir 

kültür Åland’da var mıdır? Bu soruya Ålandlılar dışında “evet” cevabı verene 

rastlamak zordur. Bugün Åland’da yaşayanların çoğu zaten adalara Finlandiya’nın 

İsveçce konuşan bölgelerinden göçmüşlerdir. Anakaranın İsveçce konuşulan 

bölgelerinde herhangi bir özerklik talebine ise rastlanmamıştır. Bu durumda, 

Ålandlıları, anakara Finlandiya’da yaşayan etnik olarak Finli ama İsveçce konuşan 

azınlığın bir parçası saymak yerinde olur. Åland’daki özerk yapıyı etnik temelli 

                                                 
1434 Bkz.: Åland in Brief, Published by the Åland Government and the Åland Parliament,  (Çevrimiçi) 
http://www.aland.fi/alandinbrief/innehall.htm, 10.03.2006. 
1435 Suksi, “The Åland Islands in Finland”, a.g.e., s. 21. 
1436 Daftary, a.g.e., s. 15, 21. 
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olarak nitelendiremiyoruz1437. Eğer salt dilsel farklılığın etnik kimlik yarattığını 

düşünmüyorsak Ålandlıların kendilerine uygun gördükleri Ålandlı kimliğinin belki 

doğru yorumu “Ålandlı ruhu” olabilir. 

 

4. Åland’ın Özerk Kurumları 

Åland’ın Finlandiya hükümetinden tamamen bağımsız olan organları Meclis ve 

hükümettir. Bu ikisine ek olarak, adada, Åland Delagasyonu denen Åland’ın 

bağımsız kurumları ile merkezi hükümetin temsilcilerinden oluşan karma bir 

delegasyon ve merkezi hükümeti temsilen, Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir vali 

görev yapmaktadır1438. 

 

a. Åland Meclisi 

Åland Yasa Koyucusu olarak da anılan Åland Meclisi ilk olarak 1920 

tarihindeki Özerklik Yasası ile kurulmuştur. 1991 tarihli Özerklik Yasası ile bugünkü 

yetkilerine kavuşmuştur. Finlandiya Anayasası’nın 75. maddesi de, Åland 

Meclisi’nin Özerklik Yasası kapsamındaki konularda özel yasama yetkisi olduğunu 

belirtmiştir. 

1991 tarihli Yasa’ya göre, Åland Meclisi her dört yılda bir seçimle 

belirlenmektedir. Toplam üye sayısı 30’dur. Åland Meclisi için seçme ve seçilme 

hakkının kullanılması sadece Åland bölgesel vatandaşlığına sahip olanlara 

tanınmıştır1439. 

Meclis, bir yasa ile kendini feshederek seçimlerin yenilenmesine karar 

verebileceği gibi, Finlandiya Cumhurbaşkanı da Meclis başkanına danışarak 

Meclis’in feshine ve seçimlerin yenilenmesine karar verebilir (ÖY m. 15). 

Meclis’in çıkardığı yasa, Finlandiya Adalet Bakanlığı’na ve Åland 

Delegasyonu’na iletilir. Adalet Bakanlığı, yasayı Cumhurbaşkanına sunmadan Åland 

                                                 
1437 Hannikainen, a.g.e., s. 177. 
1438 Bkz.: Åland Özerklik Yasası m. 3, 4. Åland’da yönetimin işleyişi ve kurumların yetkileri bu yasa 
çerçevesinde ele alınmıştır. Yasa, kısaca “ÖY” (Özerklik Yasası) diye geçecektir. 
1439 Bilgi için bkz.: Åland Meclisi’nin resmi veb sitesi: (Çevrimiçi)  
http://www.aland.fi/alandinbrief/lagting.htm, 10.03.2006; Daftary, a.g.e., s. 16. 
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Delagasyonu’nun görüşünü alır. Cumhurbaşkanı da Yüksek Mahkeme’nin görüşünü 

alarak yasanın kısmen veya tamamen Åland’ın yetki sahası dışına çıkıp çıkmadığına 

veya Finlandiya’nın iç ve dış güvenliğini ilgilendirip ilgilendirmediğine bakarak 

yasayı onaylar veya veto eder1440. Yasanın sadece belli maddeleri veto edilmişse 

Åland Meclisi, diğer maddelerinin yürürlüğe girmesine veya yasanın tamamen iptal 

edilmesine karar verir. 

Åland Meclisi, kendi yetki sahası dışında ama merkezi hükümetin yetki alanına 

giren konularda Finlandiya hükümetine yasa teklifi verebilir. Hükümet bu teklifleri 

Finlandiya Meclisi’ne sunmak zorundadır. Bu da Åland Meclisi’ne merkezi hükümet 

aksi görüşte olsa bile ulusal meclise teklifte bulunma yetkisi vermektedir1441. Burada 

artık söz konusu olan sadece Åland ile ilgili konularda yasa teklifi değil, Åland’ın 

ülkenin genel siyasetine katılımıdır. 

 

b. Åland Hükümeti 

Åland Hükümeti, yasa ile Åland Meclisi tarafından atanır. Hükümetin birinci 

görevi, Meclis’in çıkardığı yasalara göre Åland’ı yönetmektir. Meclis’in yasalarına 

ek olarak, hükümetin de Åland’ın yetki alanına giren konularda kararname çıkarma 

yetkisi vardır. Ancak, temel hak ve özgürlükler ile vatandaşlık yükümlülükleri 

kararname ile düzenlenemez.  

Hükümetin diğer bir görevi, merkezi devlet organlarına danışmanlık yaparak, 

yasa ile görevlendirildiği alanlarda Åland’ın görüşünü sunmaktır. 

Åland Hükümeti, Åland’ın en yetkili organıdır. Hükümet, bakanlıklara 

ayrılmadığından kendi aldığı kararları uygulayan yine kendisidir. 

 

Åland’da özerk kurumlara ek olarak bir vali bir de karma delegasyon vardır. 

Åland valisi Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Cumhurbaşkanı, atanacak kişi üzerine 

Åland Meclis Başkanı ile anlaşmaya varmış olmalıdır. Anlaşma sağlanamazsa, 
                                                 
1440 Cumhurbaşkanı’nın burada kullandığı mutlak veto yetkisidir. Oysa Finlandiya Meclisi’nin 
çıkardığı yasayı sadece bir kez Meclis’e geri gönderebilir. Meclis aynı yasada ısrar ederse onaylamak 
zorundadır. 
1441 Hannikainen, a.g.e., s. 184. 
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Meclis’in gösterdiği beş adaydan biri Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Valinin 

görevleri, Cumhurbaşkanı adına Åland Meclisi’nin oturumlarının açılışını ve 

kapanışını yapmak, Cumhurbaşkanı’nın öneri ve açıklamalarını Åland Meclisi’ne 

iletmek ve Åland Delagasyonu’nun başkanlığını yapmaktır (ÖY m. 14)1442. 

Karma delegasyon, Åland ile Finlandiya devletinin ortak organıdır. İki üyesi 

Åland Meclisi tarafından, iki üyesi de merkezi hükümet tarafından atanır. Temel 

görevi, merkezi hükümet ile Åland arasında aracılık yapmaktır. İstek üzerine 

Bakanlar Kurulu’na görüşlerini sunar, merkezi hükümetten Åland’a gelecek maddi 

yardımların dağıtımını yapar1443. 

 

5. Åland’da Özerk Yönetimin İşleyişi 

a. Merkezi Devlet Organları ile İlişkiler 

Åland’ın nüfusu, ülke nüfusunun ikiyüzde birini oluşturduğu için ulusal 

mecliste yer alan temsilcilerden her iki yüz tanesinden biri Åland temsilcisi 

olmaktadır1444. 

Eğer Åland kurumlarının çıkardığı bir yönetmelik, Åland yasaları ile veya 

Finlandiya yasaları ile çatışırsa, yönetmelik geçersizdir (ÖY m. 60/1). 

Eğer Åland makamları ile merkezi yönetim arasında idari yetki çatışması 

doğarsa sorunun çözüm yeri Finlandiya Yüksek Mahkemesi’dir. Yüksek Mahkeme 

her iki tarafın görüşünü alarak karar verecektir (ÖY m. 60/2). 

Özerklik Yasası’nın 59a maddesine göre, Finlandiya’nın AB nezdinde 

takınacağı tutumun belirlendiği sürece, eğer söz konusu olan Åland’ın yetki alanına 

giren veya Åland’ı ilgilendiren bir konu ise, Åland hükümetinin katılma hakkı vardır. 

Åland hükümetini konu hakkında bilgilendirmek merkezi hükümetin görevidir. Eğer 

katılım sağlanır fakat uzlaşma sağlanamazsa Finlandiya hükümeti konuyu AB 

organlarında dile getirirken Åland hükümetinin de kendi görüşünü açıklama yetkisi 

                                                 
1442 Ayrıca bkz.: Hannikainen, a.e., s. 179; Daftary, a.g.e., s. 17. 
1443 Hannikainen, a.e., s. 179. 
1444 A.e., s. 185. 
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vardır. Böylelikle, Åland hükümeti, AT’nun ortak politikasının Åland’da 

uygulanabilmesi için, Finlandiya hükümetinin tutumunu şekillendirmektedir.  

Özerklik Yasası’nın 59b maddesine göre, AB içinde alınan kararların 

uygulanmasında yasama ve yürütme yetkileri Åland ve merkezi organlar arasında 

paylaşılır. Eğer tek bir idari uygulama olacaksa, bu uygulama Åland makamlarına iyi 

niyetle danışılarak merkezi organ tarafından yerine getirilir. 

Eğer Finlandiya Meclisi’nin çıkardığı bir yasa Åland’da özel ya da tüzel 

kişilerin mülk edinmesine ilişkin ise bu yasa, Åland Meclisi’nin izni olmadan 

Åland’da yürürlüğe giremez. Eğer Åland için özel önemi olan bir konuda yasa 

yapılacaksa öncesinden Åland’ın görüşünün alınması gerekmektedir. 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Åland’da mülk edinmesine ve ticaret 

yapmasına izin konusu Åland hükümetinin yetkisinde iken, Åland hükümeti kararını 

vermeden önce ilgili merkezi organların görüşünü almak zorundadır 

Merkezi organlar, Åland hakkında sahip olduğu istatistikleri istek üzerine 

Åland makamlarına iletmek zorundadırlar (ÖY m. 30/5). 

Åland makamları ile merkezi devlet organları arasında esnek bir ilişki vardır. 

Finlandiya Meclisi’ne ait bazı alanlardaki yasama yetkisi, Åland Meclisi kabul 

ederse, tamamen ya da kısmen Åland Meclisi’ne bırakılabilir. Bu alanlar şunlardır: 

nüfus kayıtları, ticari kayıtlar, gemi sicili, örgütlerin kayıtları, kamuda çalışanların 

maaşları, alkollü içki satışı ve tüketimi, bankacılık, iş sözleşmeleri1445. Merkezi 

devlet organlarının yetkileri de Åland hükümeti kabul ederse belirli süreli ya da 

ikinci bir düzenlemeye kadar Åland makamlarına bırakılabilir. Bunun tersi de 

mümkündür. 

Yine, bazı alanlarda taraflardan biri yetkili olsa dahi ancak diğer tarafa 

danışarak karar alabilmektedir. Örneğin, Åland’da hava trafiği Özerklik Yasası 

gereği Åland hükümetinin kontrolündedir. Ne var ki, Åland hükümeti ancak ilgili 

devlet memurunun görüşünü alarak hareket edebilmektedir. Merkezi makamlar da 

ülke genelindeki hava trafiğini düzenlerken Åland için özel önemi olan bir konuyu 

                                                 
1445 A.e., s. 180. 

 441



ele almışlarsa Åland hükümetine danışmak zorundadırlar. Yasa, her iki yönetim 

arasında dengeli, birbirini kontrol eden bir yönetim anlayışını öngörmektedir.  

Eğer Åland hükümeti, Åland’daki devlet organlarından özerk yönetimin 

işlemesi için yardım isterse devlet organlarının, konu yetki alanlarına girdiği ölçüde, 

yardım etme yükümlülüğü vardır. 

Merkezi organların tek başına yetkili olduğu alanlar ise başlıca şunlardır: dış 

ilişkiler, ülke güvenliği, sivil savunma, medeni ve ceza yargılaması, temel hak ve 

özgürlüklerin korunması, patent, marka, telif ve tüketici hakları, rekabetin 

geliştirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, havacılık, kitle iletişim1446. 

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, herhangi bir bakanlık, 

veya başkaca bir devlet organı sadece Åland’ı ilgilendiren veya Åland için özel 

önemi olan bir konuda karar alıyorsa Åland hükümetinin, kimi kararlarda da Åland 

Meclisi’nin, görüşünü almak zorundadırlar. 

Finlandiya devleti, Åland’daki olağan devlet işlerini yürütmek için gerekli olan 

arazi ve mülkiyet için öncelikle Åland makamlarına başvurur ve Åland makamları 

uygun olan yerde devlete arazi tahsis etmek zorundadır. Bu, adada, devlet 

yönetiminin işleyebilmesi için bir zorunluluktur. Bununla birlikte, eğer Åland 

makamları yer tahsisinden kaçınırlarsa bu durumda merkezi yönetim, Åland 

makamları ile işbirliğine gitmeden ihtiyacını kendi karşılama yoluna gidebilir. 

Devlete ait mülkler artık kullanılmıyorsa Åland’ın malvarlığına geri döner.  

 

b. Dilsel Haklar 
Åland’da kurumların resmi dili İsveçce’dir. Bir başka ifade ile İsveçce 

Åland’da resmi dildir. Åland makamları ile devlet organları arasındaki yazışmaların 

dili de İsveçce’dir1447. Bu, devlet organları için ek bir yükümlülük getirmemektedir; 

çünkü, İsveçce zaten Finlandiya’nın ikinci resmi dilidir. Bu doğrultuda, her kurumda 

yeteri derecede İsveçce bilen kamu personeli istihdamı ile yazışmalarda İsveçce 

                                                 
1446 A.e., s. 180-181. 
1447 Daftary, a.g.e., s. 14; Hannikainen, a.e., s. 187. 
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kullanma şartı yerine getirilmektedir. Yine, Åland’da istihdam edilen devlet 

memurlarının İsveçce eğitimi devlet tarafından sağlanmaktadır.  

Åland’da yer alan tüm mahkemelerin dili de yine Åland’ın resmi dili olan 

İsveçce’dir. Bununla birlikte, Finlandiya vatandaşı herkes, kendisi ile ilgili davada 

Finceyi kullanabilir. Aynı şey diğer devlet organları ile iletişimde de geçerlidir1448. 

İstek üzerine mahkemeler veya Åland hükümeti, dökümanlarına Fince tercümesini 

eklemek zorundadırlar. Burada artık Fincenin kullanılması, İsveçce diline tehdit 

değil, adli sistemin ve kamu hizmetlerinin işlemesinin gereği olarak 

düşünülmektedir. 

Finlandiya Yüksek Mahkemesi’nin, Åland Özerklik Yasası kapsamındaki 

kararları da İsveçce olmak zorundadır. 

Kamu okullarının ya da Åland hükümetinden maddi destek alan okulların 

tümünde eğitim dili İsveçce’dir. Yine bu okullarda İngilizce zorunlu dil iken Fince 

sadece seçmeli ders olarak okutulmaktadır1449. Yine bir istisna olarak, eğer çocuğun 

ana dili Fince ise bu dil yardım amaçlı kullanılabilmektedir1450. Bu kurallar bugüne 

kadar sıkı sıkıya uygulanmıştır. Okul eğitimini kamu okullarında Fince alabilmek 

için Åland Meclisi’nin Fince eğitime izin veren özel bir yasa çıkarması gerekir. 

Bugüne kadar Fince konuşan gruptan bu tarz bir talep gelmediği gibi, Finli 

hukukçuların görüşü talep gelse bile Åland makamlarının buna sıcak bakmayacağı 

yönündedir1451. 

Suksi’ye göre, Fince özel okul açmak mümkün olmakla birlikte, kamu 

okullarında Fince ana dili eğitimi istense de alınamadığı için bu durum eğitimde 

ayrımcılık oluşturmaktadır1452. 

 

c. Vatandaşlık ve Vatandaşlığa Bağlı Haklar 

Åland vatandaşlığına karar veren organ Åland hükümetidir. Åland 

vatandaşlığına sahip olmak için bir, Finlandiya vatandaşı olmak; iki, beş yıldır 
                                                 
1448 Hannikainen, a.e., s. 186. 
1449 Daftary, a.g.e., s. 14. 
1450 Suksi, “Autonomy, Minorities and Self-Determination…”, s. 388. 
1451 Hannikainen, a.g.e., s. 187. 
1452 Suksi, “The Åland Islands in Finland”, a.g.e., s. 29-30. 
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Åland’da ikamet ediyor olmak; üç, yeterli derecede İsveçce biliyor olmak 

gerekmektedir1453. Finlandiya vatandaşlığının kaybedilmesi, Åland vatandaşlığının 

da kaybı anlamına gelir (ÖY m. 8/1). Bir Åland vatandaşı beş yıl süreyle Åland 

dışında yaşarsa vatandaşlığı geri alınmaktadır. Eğer anne-babadan herhangi biri 

Åland vatandaşı ise yeni doğan çocuk doğumla Åland vatandaşlığını 

kazanabilmektedir. Åland vatandaşlarının pasaportlarının ilk sayfasında Åland 

vatandaşı olduklarına dair bir ibare vardır.  

Åland bölgesel vatandaşlığına sahip olanların Finlandiya vatandaşlarına göre 

ek bazı hakları vardır. Bunların başında, Åland Meclisi, belediye meclisleri, belediye 

yönetimi ve diğer yönetim organları için seçme ve seçilme hakkı gelmektedir (ÖY m. 

9). İkinci hak, mülkiyet hakkıdır. Åland’da mülk edinebilmek için Åland vatandaşı 

olmak gerekmektedir. Üç; ancak Åland vatandaşı olanlar Åland’da işletme kurup 

işletebilmektedirler. 

Åland vatandaşlığını kazanmak için gerekli olan beş yıllık süre zarfında tatiller 

hariç Åland’da sürekli ikamet ediyor olmak sıkı gözetilen bir kuraldır. Örneğin, bu 

beş yıllık süre içinde iken kesintili de olsa altı, on ve dokuz ay gibi sürelerle Åland 

dışında yaşayan kişinin vatandaşlık başvurusunu Åland hükümeti geri çevirmiştir. 

Üstelik olayda başvuruyu yapan kişi hem Åland’daki işini bırakmamış, hem de özel 

yasa ile Åland’da mülk edinebilmişti. Danıştay da Åland Hükümeti’nin kararını 

onaylamıştır1454. 

Kuzey ülkelerinden birinin (Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda) 

vatandaşı olanlar, Åland bölgesel vatandaşlığına sahip olmasalar da, belediye 

seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Yine aynı ülke vatandaşları, 

Åland’da kamu görevlisi olarak çalışabilir. Ancak, diğer ülke vatandaşlarının 

kamuda işe alınması Åland Meclisi’nin kararına bağlıdır. 

 

                                                 
1453 Hannikainen, a.g.e., s. 186. Beş yıllık ikamet şartı önemli bulunduğundan Özerklik Yasası’na ek 
olarak Åland Meclisi tarafından da Bölgesel Vatandaşlık Yasası’nda düzenlenmiştir (m. 4). Bkz.: 
“Landskapslag om åländsk hembygdsrätt”, Yasa No: 1993:2, Ålands Lagsamling 2004, Mariehamn, 
Ålands tryckeriet, 2004, s. 18.   
1454 Bkz.: Markku Suksi, Åland konstitution: En sammanställning av material och tolkningar i 
anslutning till självstyrelselag för Åland, Åbo, Åbo Akademis Förlag, 2005, s. 38. 
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d. Ekonomi 

Åland hükümeti tarafından hazırlanan yıllık bütçeyi Åland Meclisi kabul eder. 

Bütçeyi kabulde gözönüne alınması gereken ölçütlerden biri ülkenin geri kalanında 

yaşayanların sahip olduğı sosyal imkanlara Ålandlıların da sahip olması gereğidir. 

Åland hükümetinin temel gelir kaynağı vergilerdir. Åland Meclisi’nin beş çeşit 

vergi salma yetkisi vardır. Bunlar; gelir vergisi, bölgesel ek gelir vergisi, ticaret 

vergisi, eğlence vergisi ve belediye vergisidir. Åland’da yaşayanlar, bunlara ek 

olarak, bir o kadar çeşitli vergi de devlete ödemek zorundadırlar. Yapılan bir 

araştırmaya göre, 2004 yılı içinde, yıllık geliri 24000 Avro olan bir kişi yılda 

Finlandiya hükümetine 3769 Avro vergi öderken,  Åland hükümetine 3960 Avro 

vergi ödemektedir. Bu durumda toplam ödediği verginin % 51.2’si Åland 

makamlarına, kalanı da merkezi hükümete gitmektedir1455. Yine, Åland’a ithalatı 

yapılan mallar için gümrük vergisini merkezi otorite tahsil etmektedir. 

Finlandiya, AB’ne üye olurken imzaladığı antlaşmaya ek bir beyan ile 

Åland’da özel bir vergi sistemi uygulamaktadır. Buna göre, Åland Finlandiya ve 

AB’nin dışında üçüncü bir ülke muamelesi görmekte, Åland ile, Finlandiya dahil, 

diğer AB ülkeleri arasında gümrük duvarı bulunmaktadır1456. Böylelikle, Åland’ın 

önemli gelir kalemlerinden birini oluşturan AB ülkeleri ile Åland arasındaki deniz 

taşımacılığında, seyahat süresince vergisiz alışveriş olanaklı kılınmıştır. 

Eğer devlet kurumları belli alanlarda vergi muafiyetinden yararlanıyorsa Åland 

kurumları da aynı muafiyetten yararlanacaktır. 

Åland hükümeti, her yıl devlet bütçesinden % 0.45 oranında pay alır1457. 

Bunun amacı, normalde devlet tarafından yerine getirilmesi gereken kamu 

hizmetlerinin Åland makamları tarafından yerine getiriliyor olmasıdır1458. Bu 

nedenle, eğer devlet organlarından Åland makamlarına yetki devri söz konusu olursa 

Åland’ın payı artırılır. Eğer yetki devri ters yönde olursa pay azaltılır. Payın 

                                                 
1455 Suksi, Åland konstitution..., s. 212, dp. 109. 
1456 Suksi, “The Åland Islands in Finland”, a.g.e., s. 33-34. 
1457 Hannikainen, a.g.e., s. 184. 
1458 Daftary, a.g.e., s. 17. 
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artırılmasını gerekli kılan diğer iki neden de şunlardır: özerk yönetimin 

sürdürülebilmesi için ortaya çıkan ek masraflar ve Özerklik Yasası’nın çıkarıldığı 

tarihte öngörülememiş olan önemli harcamalar. 

Devlet bütçesinden Åland’a ayrılan yıllık paya ek olarak devlet fonlarından 

Åland’a yardım yapılması da mümkündür. Fonların harekete geçirilmesini gerekli 

kılan durumlar şunlardır: Åland’ı etkileyen mali krize son vermek; doğal afetlerde, 

nükleer kaza, petrol yayılması vb. kazalarda Åland’ın karşılayamayacağı zararları 

telafi etmek. 

Yıllık bütçede olması beklenmeyen bir harcamanın ortaya çıkması durumunda 

Åland Meclisi’nin isteği üzerine, yine, olağanüstü yardım adı altında bir maddi 

yardımın devlet tarafından yapılması da mümkündür. 

Eğer mali yıl içinde devletin Åland’da belli başlık altında aldığı vergi, aynı 

konuda ülkenin genelinden toplanan vergiden % 0.5’den daha fazla olursa aradaki 

fark Åland’a bırakılır. 

Yıllık devlet bütçesi dışında Åland’a yapılacak yardımlara karar verecek organ 

ise merkezi hükümet değil, Åland Delagasyonu’dur. Åland Delagasyonu’nun 

harcamaları ise Åland hükümeti ile merkezi hükümet arasında paylaşılır. Åland, 

kendi temsilcilerinin harcamalarını karşılarken, kalan harcamalar merkezi hükümet 

tarafından karşılanmaktadır. 

Finlandiya Merkez Bankası, Åland’daki ekonomik yaşama veya istihdama dair 

önemli bir karar almadan önce Åland hükümeti ile konuyu müzakere etmek 

zorundadır.  

Posta hizmetini Åland makamları sağladığından Åland’daki postanelerde 

sadece Åland resmi pulları geçmektedir. 

Bugün Åland’da temel gelir kalemleri deniz taşımacılığı, balıkçılık, tarım ve 

turizmdir. Özerk kurumların üzerine düştükleri konu da bu dört alandır. Deniz 

taşımacılığı ve turizm sektörlerinde en çok istihdam turizm sezonunda sağlasa da 

Åland’daki işsizlik oranı Finlandiya ortalamasının altındadır.  
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e. Yargı 

Åland’da yargı ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi idari ve adli olmak üzere 

iki başlıdır. Åland’daki yerel organların veya devlet organlarının işlemlerine karşı, 

istisnalar hariç, yargı yolu Åland idare mahkemeleridir. İdari yargıda temyiz yeri 

Danıştay’dır. Åland’da ayrıca bir bölge idare mahkemesi ya da temyiz mahkemesi 

yoktur. İdare mahkemelerinde uygulanan hukuk Åland ve merkezi yönetimin 

yasalarıdır. Åland hükümetinin kararlarına karşı başvurulacak yargı yeri ise 

Danıştay’dır. Eğer hükümetin kararı sosyal yardımlara ilişkin ise karara karşı 

Finlandiya’da özel bir mahkeme olarak görev yapan Sosyal Güvenlik Mahkemesi’ne 

dava açılır.  

Medeni hukuk ve ceza davalarına adli mahkemeler bakar. Åland’da ülkenin 

genelinde yürürlükte olan Medeni Yasa ve Ceza Yasası uygulanmaktadır. 

Mahkemeler ayrıca Åland yasalarına göre de karar verebileceklerdir. Hukuk ve ceza 

mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz yeri Finlandiya Yüksek Mahkemesi’dir. 

Gerek idare, gerekse hukuk ve ceza mahkemelerinde çalışanların ücretleri 

devlet tarafından ödenir. Çünkü, yargı, merkezi otoritenin görev alanındadır. 

 

f. Uluslararası İlişkiler 

Finlandiya’nın dış politikasından merkezi Fin hükümeti sorumlu iken Åland 

kurumlarına kimi uluslararası örgütlerde temsilcilik verilmiştir. Bunların başında AB 

gelir. Finlandiya’nın AB daimi temsilciliğinde Ålandlı temsilciler de vardır. Yine 

AB’nin Bölgeler Komitesi’nde yer alan Finlandiya temsilcilerinden biri 1991 tarihli 

Özerklik Yasası’nın 59e maddesi gereğince Åland hükümeti tarafından 

atanmaktadır1459. Åland hükümetinin, AB mevzuatı uygulanırken Åland’ın yetki 

sahasına giren konularda AB Komisyonu ile doğrudan iletişime geçme yetkisi vardır.  

Åland’ın Finlandiya delegasyonundan bağımsız olarak temsil edildiği 

uluslararası organ 1952’de kurulan kuzey ülkeleri arası AB diye nitelendirilen Kuzey 
                                                 
1459 Daftary, a.g.e., s. 18. 

 447



Konseyi’dir1460. Åland, bu Konsey içinde Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, 

İzlanda, Faroe adaları ve Grönland ile eşit statüye sahiptir. Kuzey Konseyi’nin 87 

üyeli meclisinde Åland’ın, Faroe ve Grönland gibi iki temsilcisi vardır. Bu 

temsilciler oy hakkına sahiptir. Yine, Åland hükümeti, tıpkı Faroe ve Grönland 

hükümetleri gibi, Kuzey Konseyi Bakanlar Komitesi’nin toplantılarına katılma 

hakkına sahiptir1461. Ancak, Bakanlar Komitesi’nde oy hakları yoktur. Bunun sebebi 

ise kararlar oybirliği ile alındığından, özerk yönetimlerin merkezi hükümetlerle 

çatışmaya girdiği konularda, karar alma sürecinin bloke edilmesini engellemektir. 

Özerklik Yasası’nın 59c ve 59d maddeleri uyarınca, eğer Finlandiya hükümeti, 

Åland kurumlarının eylemlerinden dolayı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı önünde 

mahkum olur ve tazminat ödemek zorunda kalırsa, bu tazminatı Åland hükümetine 

rücu imkanı vardır. 

1991 tarihli Özerklik Yasası’nın 58. maddesine göre, Åland hükümeti 

uluslararası anlaşma yapma önerisinde bulunabilir. Eğer anlaşmayı Finlandiya 

hükümeti yapıyor fakat anlaşmanın konusu Åland’ın yetki alanına giren veya Åland 

için özellik arzeden bir konuya ilişkin ise Åland hükümetinin anlaşma için yapılan 

müzakerelere katılma yetkisi vardır. 

59. maddeye göre de, Finlandiya hükümeti Åland’ın yetki sahasına giren bir 

konuda uluslararası bir anlaşmaya taraf olursa anlaşmanın Åland’da uygulanması 

için Åland Meclisi’nin 2/3 çoğunlukla onayı gerekir. Meclis, hükümeti onay verme 

konusunda yetkilendirebilir. 

 

g. Diğer Konular 

Åland kurumlarında çalışan memurlar ve kamu okullarında çalışan 

öğretmenlerle iş sözleşmesinin ve toplu pazarlığın nasıl yapılacağına dair yasal 

düzenlemeler Åland Meclisi’nin yetkisindedir. 

                                                 
1460 Bilgi için bkz.: Kuzey Konseyi’nin veb sayfası (Çevrimiçi) http://www.norden.org, 12 Mart 2006. 
1461 Hannikainen, a.g.e., s. 185. 
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Tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık da yine Åland kurumlarının yetki 

alanındaki konulardır. Yine, belediye sınırlarının belirlenmesi, belediye seçimleri ve 

belediye yönetimine dair konular Åland Meclisi’nin yasama yetkisine girmektedir. 

Gerek hastanelerin ve diğer sağlık kurumlarının, gerekse veterinerlik hizmeti 

veren kurumların kurulması ve işletilmesi, bir başka ifade ile bu alandaki kamu 

hizmetleri Åland kurumlarının yetki alanındadır. 

Adadaki tarihi veya kültürel değere sahip bina ve eserlerin korunmasında 

yasama yetkisi Åland Meclisi’nde, yürütme yetkisi de Åland Hükümeti’ndedir. 

Yine müzelerin, kütüphanelerin ve arşivlerin korunması ve geliştirilmesi de 

Åland kurumlarının yetki alanındadır. 

 

6. Değerlendirme 

Åland modelinde gözlenen başarının en önemli nedeni, kanımca, özerk 

kurumlar ile merkezi kurumlar arası yetki bölüşümündeki esnekliktir1462. Yerine göre 

özerk kurumların yetkilerinin bir bölümünü merkezi yönetim yerine getirirken, 

merkezi yönetimin yetki alanına giren konularda da özerk kurumlar görev 

alabilmektedirler. 

Kanımca, başarının ikinci nedeni hukukun sosyal gerçeklikle bütünleşmiş 

olmasıdır. Ålandlı kendini farklı gördüğü ölçüde, bu farklılık hukukun koruması 

altına alınmıştır. Ålandlıların talep ettiği ve fakat hukukta dayanağı olmayan hiçbir 

konu yoktur. Zamanla ortaya çıkan kimliksel semboller bile, derhal, bir sonraki yasal 

değişiklikte hukuki mevzuata yansıtılmıştır. 

Kanımca, başarının üçüncü nedeni Finlandiya’nın hiçbir zaman Åland’ın 

özerkliğini geri almayı düşünmemiş olmasıdır. Aksine, artan bir şekilde Åland özerk 

kurumlarının yetkileri arttırılmıştır. 

Bununla birlikte, Åland’daki yapının devlet içinde devlet olarak algılanması 

yanlış olur. Åland yasa koyucu ülkenin genelinde geçerli olan yasalarla ve de AB 

                                                 
1462 Daftary, a.g.e., s. 45. 
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yönergeleri ile bağlıdır. Bu iki alan ile çatışan yasaların uygulanabilirlik gücü yoktur. 

İdari anlamda da Åland, Finlandiya içinde bir yönetim ve seçim bölgesidir.  

Åland’da bazı kurallar vardır ki, Ålandlıların ana dilleri olan İsveçce’nin 

korunmasının ötesinde düzenlemeler getirmektedir. Bunların başında İsveçce 

bilmeyenlerin adada mülkiyet edinememesi gelmektedir. Belki bundan 50 yıl önce 

bu tarz bir yasak farklılığın korunması için gerekli olabilirdi ancak bugün, kanımca, 

entegrasyonu ve dışa açılmayı zorlaştırmaktadır. Finlandiya nüfusunun % 94.5’inin 

ana dili Fince iken, Åland nüfusunun (25,000) sadece % 5’inin (toplam 1200 kişi) 

ana dili Fince’dir1463. Bu düzenleme, ayrıca, Åland’daki taşınmazların fiyatlarının da 

düşük kalmasına yol açmakta, bu da serbest piyasa ekonomisi ile çelişmektedir. 

Yine kanımca beş yıl Åland dışında yaşayanların Åland vatandaşlığından ve 

buna bağlı haklardan olması da Ålandlıların adayla bağlarını gevşetmekte, Ålandlı 

olmayanların adayı yaşam kurulabilecek yer olarak görememelerine neden 

olmaktadır.  

Åland’daki kamu okullarında Fince’nin seçmeli dil olarak okutulması anakara 

ile aradaki bağı koparmaktadır. İsveçce’nin Finlandiya’da ikinci resmi dil olması bir 

yana, Finlandiya veya Åland vatandaşı herkesin ulusal dil olan Finceyi öğrenmesi 

kendi çıkarınadır. Fince’nin bilinmemesi entegrasyonu zorlaştırmakta, iş imkanlarını 

daraltmaktadır. Ulusal dili öğrenmeyi reddetmek azınlık hakkı değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1463 Myntti/Nuolijärvi, a.g.e., s. 187. 
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SONUÇ: Tespitler ve Öneriler 

 

Azınlıklar sorunu, birçok ülkede güncel tartışmaların konusunu oluşturuyor. 

Oysa, tarihsel perspektif içinde, salt devletlerarası ilişkilerde kapsadığı yere 

bakıldığında bile, yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip bir konu olduğu anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte, azınlık haklarına Birleşmiş Milletler öncesi dönemde yer veren 

belgeler ile bugün uluslararası insan ve azınlık hakları hukukunun konusu olan 

belgeler birbirinden farklılık göstermektedir. İlk dönem belgelerinin temel konusu 

dinsel azınlıklardır. Bu belgeler çoğunlukla, savaş sonrası toprak kaybı ya da 

kazanımı ve dolayısyla sınır değişimi nedeniyle, diğer taraf toprağında kalan ve 

azınlık durumuna düşen grupların haklarını düzenliyordu. 

Yine, ilk dönem belgelerinde devletlerin gücüyle doğrudan orantılı 

düzenlemelere yer verilmişti. Hatta kimi devletler, daha sonra, sözleşmelerdeki 

azınlıkları koruma hükümlerine dayanarak diğer devletin iç işlerine karışmaya 

kendini yetkili görüyordu. 

Oysa bugün, azınlık haklarını düzenleyen uluslararası belgeler, diğer tüm insan 

hakları belgeleri gibi herkesin ortak yükümlülük altına girdiği normları 

düzenlemektedir. Ne var ki, kimi ülkelerin azınlık hakları sorununa yaklaşımında 

hala eski dönemin hakim anlayışının izlerine rastlanmaktadır. Azınlık haklarına dair 

yükümlülüklerin iç işlerine müdahele imkanı vereceğinden endişe edilmektedir.  

Bu endişe üç nedenden ötürü yersizdir. Öncelikle, günümüzde herhangi bir 

devlet sınırları içinde yaşayan azınlıkların çoğu, yabancı devlet vatandaşı dinsel 

azınlıklar değil, yaşadıkları ülkenin vatandaşı olan etnik ya da dilsel azınlıklardır.  

İkinci olarak, eğer uluslararası hukuki yükümlülükler devletler arası baskı 

imkanı verecekse, ki bu mümkündür, bunun için azınlık haklarına gitmeye gerek 

yoktur. İnsan hakları hukukuyla yüküm altına girilen sayısız hak, özgürlük ve kural 

vardır.  
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Üç, insan haklarının korunup geliştirilmesinde mükemmel bir ülke örneği 

yoktur. İnsan ve azınlık hakları herkesin daha iyisini yapmaya çalıştığı, bu yönde 

yardımlaştığı bir alandır. Çünkü herkes aynı yükümlülük altındadır. 

Azınlık haklarının hukuki güvenceye kavuşturulması bakımından devletleri 

genel olarak üç kategoriye ayırarak incelemek mümkündür. Birinci kategoride yer 

alan ülkelerde, azınlıkların varlığı ve barış içinde çoğunlukla birarada yaşaması 

gereği hem ilke düzeyinde kabul edilmiş hem de hukukun koruması altına alınmıştır. 

Bu ülkeler bugün uyguladıkları politikalarla adeta tarihte azınlıklara karşı 

uyguladıkları ırkçı ve/ya asimilasyoncu politikalar için günah çıkartıyor gibidirler. 

Bu ülkelerde hem iyi olanın kazanılması anlamında faydacılık, hem de eşitlikçi ve 

katılımcı politikaların uygulaması olarak, üst düzey devlet organlarında azınlık 

grubuna mensup kişilere rastlamak mümkündür. Bu politika, bu gruptaki ülkeler için 

bir gurur vesilesidir, politikalarını örnek uygulama olarak sunmaktadırlar. Azınlık 

haklarını koruma altına alan ulusal mevzuatın geliştirilmesi ve uygulanmasına 

yönelik politikalar, halkın çoğunluğu tarafından desteklenmektedir. Yine de bu 

ülkelerdeki sorun, halkın içine sinmiş gizli ırkçılık ve yabancı düşmanlığı nedeni ile 

uygulamada ortaya çıkan aksaklıklardır. 

İkinci kategorideki ülkelerde azınlıkların varlığı ilke düzeyinde kabul edilmiş, 

fakat azınlık hakları hukukun koruması altına kısmen alınmıştır. Eğer tamamen 

alınmışsa da, ulusal mahkeme içtihatlarına henüz bu yeni yasalar olması gerektiği 

gibi yansımamıştır. Bunun sebebi, azınlık haklarını koruma altına alan hukuk 

sisteminin, yargıçlar dahil, toplumun tüm kesimleri tarafından özümsenmemiş 

olmasıdır. Bu nedenle örneğin, azınlıklar arasında devlet yönetiminde üst düzey bir 

yer işgal edenlerin varlığı, kimine göre olağan bir durumken, kimine göre 

çoğunluğun kültürüne ve hakimiyetine tehdit oluşturmaktadır. Azınlık haklarının tam 

anlamıyla uygulanmasını isteyen, bunun ülkenin iç barışına ve refahına katkısı 

olacağını düşünen kesim henüz azınlıktadır. 

Üçüncü kategorideki ülkelerde ise, konu ile ilgili kimi hukuki düzenlemelere 

gidilmişse de bu düzenlemelerin uygulaması ya hiç yoktur ya da çok zayıf ve 

istisnaidir. Azınlık grupları tam bir sosyal baskı altına alındıklarından mevcut 

haklarını dahi ileri sürmekten çekinmektedirler. Bu kategorideki ülkelerde azınlık 
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kimliğini reddetmeden devlet mekanizmasında üst düzey bir yer işgal eden kişilere 

rastlamak pek olası değildir. Bu ülkelerde, asimilasyoncu politikalara son verilmesi 

ve azınlık haklarının hukuki güvenceye kavuşturulması küçük bir kesimin arzusudur. 

Bu kategorideki ülkelerde, azınlıklar var olma savaşı vermektedirler. 

Azınlıkların varlığını reddeden yaklaşımın hakim olduğu ülkelerde, ülke 

içindeki siyasi elit ile en üst yargı organlarının, uygulanan politika hakkında 

çoğunlukla hemfikir olduğu görülmektedir. Azınlıklara hak bahşetmeyen ama 

hoşgörü gösteren yaklaşımın, bu hoşgörüyü azınlıkların kültürlerini ve dillerini 

korumak için değil de, farklılıkları asimile ediyormuş izlenimi vermemek için 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Kimi zamansa, yargı organları hukuka verdikleri katı 

yorumlarla siyasilerin azınlıklar konusunda yapmaya çalıştıkları açılımlara da engel 

olmaktadırlar. Fransız Anayasa Konseyi’nin gerek özerklik, gerekse ana dilinin 

öğretimi konusunda yaptığı yorumlar bunun tipik örneklerini oluşturmaktadır. 

Türkiye de, azınlık politikası ile Fransa’nın sıkı bir takipçisidir. Ne var ki, hoşgörü 

düzeni hakka dönüşmedikçe günümüzde bir anlam ifade etmemektedir. Bugün 

farklılıkların hukuki güvence altına alındığı bir dönemde yaşıyoruz. 

Azınlıklar konusunda bir kısır döngünün altını çizmek gerekir. Devletlerin 

azınlık hakları konusuna çekimser yaklaşmaları, bu alanda uluslararası hukukun 

gelişimini engellemekte, uluslararası hukuktaki eksiklikler de benzer şekilde ulusal 

hukukların ve uygulamaların gelişimine olumsuz katkı yapmaktadır. Uluslararası 

azınlıklar hukukundaki eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz; 

Bir, azınlık haklarını düzenleyen uluslararası hukuk metinleri zayıf bir dille 

kaleme alınmışlardır. Azınlık dilinde eğitim hakkı, azınlık dilinin kamu makamları 

ile iletişimde kullanılması, yargı dili olması vb. konularında devletlere pozitif 

yükümlülükler getiren bir düzenlemeye sahip değiliz. Avrupa Konseyi bünyesinde 

hazırlanan Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme, bu boşluğun 

farkında olmuş olacak ki, ikinci maddesinde Sözleşme’nin hükümlerinin “iyi niyetle” 

uygulanmasını emretmektedir. 

İki, zayıf dille kaleme alınıp devletlerin iyi niyetine bırakılmasına ek olarak, 

yürürlükteki uluslararası hukuk metinlerinde düzenlenen azınlık hakları, en kısa 
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listeyi sunmaktadır. Oysa Birleşmiş Milletler öncesi dönemde çok daha uzun bir 

listenin uluslararası antlaşmalarda yer aldığını biliyoruz. Bir başka ifade ile, 

azınlıklar, en azından bugün uluslararası hukuk belgelerinde düzenlenen kadar 

haklara sahiptirler. 

Üç, azınlık haklarının denetim mekanizmaları da birinci kuşakta yer alan insan 

haklarına göre daha zayıftır. Azınlık haklarının denetiminin tam yargısal bir 

uluslararası organın yetkisine verilmesinden özenle kaçınılmıştır. 

Dört, insan hakları – ulusal hukuklar ve azınlık hakları – ulusal hukuklar 

karşılaştırmasında ilginç bir tezatlık vardır. Azınlık hakları alanında, daha norm 

seviyesinde, çoğu ulusal hukuk sistemi uluslararası hukuktaki düzenlemelerin 

ötesinde bir koruma sağlamaktadır. Birçok ülkede tanınan hakların uluslararası 

hukuktakilerden daha uzun bir liste oluşturduğunu görmekteyiz. Birinci kuşak haklar 

alanında uluslararası belgeler ve denetim organları sürekli ulusal hukukları ve 

uygulamaları daha özgürlükçü bir ortama doğru iterken, azınlık haklarının kaderi 

hemen hemen ekonomik ve sosyal hakların kaderi ile aynı olmaktadır. Pozitif 

yükümlülüklerin zayıflığı, azınlık haklarını ancak farklılıkları zenginlik sayan, 

çoğulcu demokrasiyi benimsemiş ülkelerde kullanılır hale getirmektedir. Örneğin, 

birçok ülkede azınlıklar ana dillerinde eğitim alabilirken, uluslararası hukukta 

devletlere bu alanda pozitif yükümlülük yükleyen bir kural henüz ortaya çıkabilmiş 

değildir. Bu nedenle, genel bir ifade ile, uluslararası belgelerde düzenlenmiş olan 

azınlık haklarının bir özgürlük olduğunu, ancak ulusal hukukta tanınıp, kullanımı 

düzenlenmişse hakka dönüştüğünü söylemek mümkündür. 

Beş; dahası, azınlık haklarının pozitif boyutuna doğru kayıldıkça uluslararası 

hukuk daha da suskun kalmakta, konu tamamen ulusal hukuklara bırakılmaktadır. 

Ekonomik kaynakların kullanılmasını gerekli kılan azınlık haklarının sağlanmasında 

devletler, uluslararası hukuka ve bu hukukun oluşturduğu denetim mekanizmalarına 

ulusal meclislerin üzerinde bir yetki vermek istememektedirler. Uluslararası hukuk, 

bu alanda, ulusal demokrasinin önünde engel olarak görülmektedir. Azınlık 

haklarının pozitif boyutu, devletlerin iç işi olma özelliğini korumaktadır. Oysa genel 

insan hakları için bu tartışma 60 yıl önce evrensellik lehine aşılmıştır.  
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Altı, azınlık haklarına özgülenmiş sözleşmelere ve insan hakları 

sözleşmelerinin azınlık haklarını düzenleyen hükümlerine taraf olma istenci, diğer 

insan hakları normlarına taraf olma istencine göre daha azdır. Devletler azınlık 

haklarını daha az ortak değer konusu olarak görmektedirler. 

Peki ne yapılmalı? 

Azınlıklar sorununun uluslararası arenada bugün işgal ettiği yere ve azınlık 

haklarının bir alt hukuk disiplini olarak ortaya çıkışında bugün katedilen mesafeye 

bakıldığında kısa vadede şu değişikliklerin yapılabileceği tespit edilebilir: 

Azınlık hakları konusunda birinci kategoride değerlendirilen ülkelerde gerek 

normatif düzeyde gerekse uygulamada azınlıkları büyük oranda tatmin edici bir 

mesafe kaydedilmiştir. Zayıf kaleme alınmış olsalar bile, uluslararası normlar da 

ilgili denetim mekanizmalarının ürettiği içtahat ile bugün elle tutulur bir hale 

gelmiştir. Üstelik Birleşmiş Milletler öncesi dönemin yarattığı ciddi bir birikim 

vardır. Azınlık haklarının bağlayıcı olmayan ya da denetim mekanizmaları zayıf 

uluslararası belgelerden kurtulup daha çok katı hukuk kuralları tarafından 

düzenlenmesi, uluslararası azınlıklar hukukunun ve denetim sisteminin oturması için 

yerinde olacaktır. Bu durumda, artık, Birleşmiş Milletler bünyesinde, Azınlık Hakları 

Bildirisi’nin yerini alacak, hazırlıkları yıllardır süren hukuki bağlayıcılığa sahip 

azınlık hakları sözleşmesinin tamamlanıp Genel Kurul tarafından kabul edilmesi 

önemli bir adım olacaktır. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi de, Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi’nin 27. maddesini tamamen pozitif yükümlülük düzenleyen bir madde 

olarak yorumlayabilir. Komite’nin, 27. maddeyi bu hedefe yönelik yorumlarına şu 

ana kadar devletlerden ciddi bir tepki gelmemiştir. Bu da mevcut içtihadın 

sindirildiğini göstermektedir. Bu nedenle Komite, bir adım daha ileri atabilir.  

Komite’nin pozitif azınlık hakları maddesi yaratması azınlık hakları 

sözleşmesinin tamamlanması için de itici güç olacaktır. Eğer bir kez pozitif azınlık 

hakları koruma altına alınırsa, bu hakların hukuki bağlayıcılığı tam olan bir metinde 

düzenlenmesinin de önü açılmış olur. 
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Avrupa kıtası özelinde ise, azınlık hakları üzerine en kapsamlı ulus-üstü belge 

olan Çerçeve Sözleşme’nin muğlak ifadelerden arındırılarak denetiminin Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne verilmesi ciddi bir adım olacaktır. Bir azınlık hakları 

belgesinin yargısal denetime verilmesi azınlık haklarına dair yanıtlanması gereken 

birçok sorunun cevaplanmasına kapı aralayacaktır. Bugün birçok kişi, hukuki 

geçerliliği olan bir azınlık tanımının yokluğundan şikayet etmektedir. Eklemek 

gerek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen birçok kavramın 

Sözleşme’de tanımı yoktur. Ancak, Sözleşme’nin denetim organı olan Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi içtihatları sayesindedir ki, bugün, Sözleşme’deki hakların neleri 

kapsayıp neleri kapsamadığını bilebiliyoruz. Üstelik herbir hakkın alanı giderek 

genişlemektedir de. 

Yerli halkların haklarına dair bugüne kadar ortaya çıkan gelişmeler de ümit 

vericidir. Yerli halkların üzerinde yaşadıkları toprakların mülkiyet hakkına yönelik 

istekleri, İnsan Hakları Komitesi’nin yerli halkları 27. madde kapsamında azınlık 

sayıp toprakları üzerinde sürdürdükleri yaşamı kültürel hak sayması, 

Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerli halklar için toplu mülkiyet 

hakkını tanıması, kimi ülkelerde ulusal hukuklar tarafından yerlilerin mülkiyet 

hakkının tanınması ve bunun sonucu olarak yaşadıkları toprakların onlara devri, yine 

kimi ülkelerin yerlilerin haklarını düzenleyen ortak uluslararası antlaşmalar 

düzenleme yoluna gitmesi, bir büyük sorunun daha hukuki çözüm yoluna girdiğini 

göstermektedir. Sıralanan gelişmelerin doğal sonucu, Birleşmiş Milletler bünyesinde 

hazırlanacak olan bir metin tarafından yerli halkların haklarının uluslararası 

tanınması ve bu hakların uygulanmasına uluslararası denetim yolunun açılması 

olmalıdır. Yerli halkların haklarıyla azınlık hakları, aynı sözleşmede de 

düzenlenebilir. Uygulamada bu iki grubun da yaşadığı güncel sorunlar birbirine çok 

benzerdir. Mevcut kavram kargaşası da kısmen bu benzerlikten doğmaktadır. 

Kültürel soykırım, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’nin yapılış 

sürecinde tartışılmış fakat Sözleşme’de düzenlenmesi kabul edilmemişti. Azınlık 

haklarının koruduğu bir alan da budur: grubun farklı kültürüne göre yaşamasını 

garanti altına almak. Bu nedenle, kültürel soykırım olarak nitelenebilecek her türlü 

eylem, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 27. maddesi altında kültürüne göre 
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yaşamanın reddi anlamına gelebilecektir. Oysa bugün, 27. madde üzerine içtihat 

üreten organın (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi) kararlarının 

uygulamasını sağlayacak uluslararası bir mekanizma dahi yoktur. İnsan hakları 

alanında uluslararası denetim mekanizmalarının birbirleriyle olan etkileşimleri 

düşünülerek Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 27. maddesi üzerine tam yargı 

yetkisine sahip evrensel bir yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’ndan 

danışma görüşü istenmesi, 27. madde üzerine hali hazırda İnsan Hakları Komitesi 

tarafından üretilmiş olan içtihadların da gücünü artırıcı bir etki yapacaktır. 

Ulusal düzeyde ise, sadece azınlık haklarının uygulanıp uygulanmadığını 

denetleyen hukuki organların varlığı, hukuk sisteminde iki başlılık yaratır. Bu 

nedenle, azınlık hakları, diğer insan hakları nasıl korunuyorsa, o yoldan 

korunmalıdır. Azınlığa ait özel kurumların faaliyetleri ayrı bir konudur. 

İnsan hakları ile azınlık hakları arasına da bir çizgi çizmek gerekir. Öncelikle 

belirtmek gerek ki, azınlıklar elbette genel insan haklarından faydalanacaklardır. 

Ancak, azınlık olmak özel bir durumdur ve bu nedenle de azınlık hakları genel insan 

hakları içinde sadece azınlığa mensup kişilerin haklarını içeren özel bir kategoridir. 

Her azınlık mensubu birey, insan haklarına sahiptir, ama herkes azınlık haklarına 

sahip değildir. İkinci olarak, azınlık hakları, çoğu birinci kuşak insan haklarından 

farklı olarak negatif değil, pozitif içeriklidir. Hakların sağlanması yükümlülüğü 

altındaki otorite, ancak önlemler alarak bu hakları hayata geçirebilecektir. 

Azınlık hakları devletlere pozitif yükümlülükler yüklüyor. Çünkü azınlıklar ya 

devletlerin sınırları içinde uzun yıllardır yaşayan vatandaşı olan gruplar ya da 

devletin onayıyla ülkesinde yaşamayı seçmiş gruplardır. Devletler, azınlıkların 

kimliğini ve haklarını tanıdığında, sadece tek bir grubun -çoğunluk grubunun- devleti 

olmadığını ilan etmektedirler. Bunun sonucunda, gerek hukuk önünde gerekse 

uygulamada, azınlık grubu, çoğunluk grubu ile ilişkisinde eşit konuma 

gelebilmektedir. Oysa, insan hakları hukukunun klasik eşitlik anlayışı, devletlerin, 

genellikle çoğunluğa ait belli bir dini, dili ve kültürü resmi/hakim konuma almasına 

imkan vermektedir. Ancak bundan sonradır ki, diğer dinlere, dillere ve kültürlere 

çoğunluk kültürü karşısında kendi aralarında eşit muamele görme hakkı verilecektir. 

Oysa azınlıkların tanınması ve haklarının koruma altına alınması ile, azınlık artık 
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sadece azınlıklar arası ilişkide değil, çoğunluk ile olan ilişkilerinde de eşit koruma 

görecektir. İnsan Hakları Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 

ayrımcılık yasağını düzenleyen 26. maddesine getirdiği yorumlarda, Sözleşme’de 

aynı zamanda azınlık haklarının da düzenlenmiş olmasının verdiği güçle, çoğunluk-

azınlık ilişkilerinde de eşitlik sağlanması yönünde yorumlar üretebilmektedir. 

Burada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi tam yargı yetkisine sahip 

uluslararası insan hakları organlarının da diğer bir çok hak ve özgürlüğün 

gelişiminde gösterdikleri itici güç rolünü oynamaları gerekmektedir. Artık eşitlik ve 

ayrımcılık yasağı konularında klasik anlayış terkedilerek, çoğunluk-azınlık 

ilişkilerinde her iki tarafın dinine, diline ve kültürüne eşit koruma sağlanması insan 

hakları çağının bir gereğidir. 

Devletleri azınlıklar konusunda en çok endişelendiren şeyin bu çalışmanın son 

bölümünde ele alınan kendi kaderini tayin konusu olduğu anlaşılmaktadır. Birleşmiş 

Milletler’in kendi kaderini tayin hakkı üzerine ürettiği bildiriler, Birleşmiş Milletler 

Şartı’nın temel ilkelerini açıklayıcı, diğer bağlayıcı hukuk metinlerini tamamlayıcı 

niteliktedir. Diğer tür bildiri ve kararlardan farklı olarak da, bağlayıcı normatif  

kurallar düzenlemektedirler. Üretilen bu normların, kendi kaderini tayin hakkı 

konusunda yerli halklara, azınlıklara oranla daha cömert yaklaştığını da 

söyleyebiliriz. 

İnsan haklarını koruma mekanizmaları, kendi kaderini tayin hakkını koruyucu 

mekanizmalara göre daha çeşitli ve etkin olduğundan, grupların gerek ulusal yargı, 

gerekse uluslarararası insan hakları organları önünde kendi kaderini tayin hakkının 

ihlali iddiasını ileri sürmeleri, kendi kaderini tayin hakkının da ciddi ölçüde, şimdilik 

sadece içsel boyutuna yönelik olsa da, koruma altına almasına yol açmıştır. 

Başta sömürge halklar için öngörüldüğünden sadece dışsal boyutuyla ele alınan 

kendi kaderini tayin hakkı da bu sayede genişlemiş, içsel boyutu sayesinde daha 

güncel hale gelmiştir. Elli yıl önceki uluslararası hukuk kitapları sadece dışsal kendi 

kaderini tayin hakkından söz ederken, bugün bu hakkın insan hakları ile iletişime 

geçmesi üzerine, artık kendi kaderini tayin hakkı üzerine yazılıp da hakkın içsel 

boyutuna değinmeyen çalışma kalmamıştır. 
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Bununla birlikte, demokratik temsiline izin verilmeyen ve insan ve azınlık 

hakları yaygın şekilde ihlal edilen grubun, dışsal kendi kaderini tayin hakkına sahip 

olduğu yönünde hukukçular oybirliğine varmış gözüküyorlar. Peki baskı altında 

olduğu kabul edilmeyen azınlıklar kendi kaderini tayin hakkını hiçbir koşulda ileri 

süremezler mi? Elbette sürebilirler. Ne var ki, bu hakkı talep etmek, hakkın varlığına 

işaret etmiyor. Bu tarz istekler, hukuki temelden yoksun oldukları için siyasi istekler 

olarak kalıp, düşünce özgürlüğü kapsamında koruma görecektir. 

Kendi kaderini tayin hakkının özerklik yönünde mi, yoksa ayrılma yönünde mi 

kullanılacağı bu hakka sahip olup olmamanın ötesinde kimi sosyal ve siyasal şartlara 

da bağlıdır. Bunlar şunlardır; bir, grubun kendini hangi kavramla tanımladığı; iki, 

merkezi otoritenin yaklaşımı; üç, azınlığın yaşadığı coğrafi bölgenin konumu; dört, 

azınlığın yaşadığı bölgenin ekonomik durumu; beş, azınlığın akraba devletinin olup 

olmadığı; altı, uluslararası destek. 

Azınlıklar sorunu şüphesiz siyasi yanı ağır basan bir sorundur. Sorunun 

çözümü için öncelikle sorunun tespiti gerekir. Bu tespit ulusal hukukta azınlıklara 

dair düzenlemeler varsa ulusal hukuk işletilerek, eğer ulusal hukuk işlemiyorsa ilgili 

ülke azınlıklara dair uluslararası bir hukuki denetim mekanizmasının içinde ise, o 

mekanizma işletilerek yapılabilir. Eğer hiçbir hukuki denetim mümkün değilse 

konunun siyasi olduğu gerekçe gösterilerek dışa açılmaması değil; tam aksine, hem 

nesnelliğin hem de iyi niyetli ulusal bir siyaset güdülüyorsa buna katkı sağlanması 

için, uluslararası siyasal denetime açılması gerekir. 

Belki ulus devletin kuruluşunda örneğin, eğitim-öğretim dilinin sadece resmi 

dil olması gerekli görülmüş olabilir. Oysa bugün bu düşüncenin terkedildiği bir 

çağda yaşıyoruz. Günün başarmaya çalıştığı, farklılıkların eşit şartlarda barış içinde 

birlikte yaşamasıdır. Oysa, kimi ülkelerde farklılıkların hukukun eşit korumasından 

yararlandırılması ulusal mayaya karşı tehdit olarak görülmektedir. Ne var ki, ayrılma, 

genellikle, çoğunluktan farklı olan kültürünü özgürce yaşayanların, dilini özgürce 

kullananların, dininin gereklerini yerine getirebilenlerin değil, tam aksine, bu 

imkanlara sahip olamayanların tercihi olmaktadır. 
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Karşılıklı hoşgörü anlayışına sahip gelecek kuşakların varlığı, birbirini 

farklılıkları ile tanıyan ve bu farklılığın değerini bilen, bunu zenginlik olarak gören 

kuşakların yetiştirilmesine bağlıdır. Bu öncelikle çoğunluk ve azınlık gruplarının 

birbirinin dilini öğrenmesi, sonrasında da bu çift dilliğinin verdiği avantajla karşılıklı 

kültürlerin öğrenilmesi ile olacaktır. Karşılıklı kültürlerin öğrenilmesinin ilk mekanı 

okuldur. Karşılıklı anlayış ve hoşgörünün işlemesi ve önyargıların giderilmesi için, 

tarihte yaşanmış savaş, sürgün, zorunlu asimilasyon gibi acı olayların, grupların 

birbirine saygısını azaltıcı, tek bir grubun kahramanlıklarından bahsedip o grubun 

kültürünün üstünlüğünü vurgulayan her türlü ifadenin ders kitaplarından çıkarılması 

lazım gelir. Azınlıklar çoğunluk dilini bilecektir; ama bunun için önce kendilerine 

ana dillerinin öğretilmiş ve ana dillerinde eğitim-öğretimin sağlanmış olması gerekir. 

Farklılıkları barış içinde yaşatmak için okul eğitimi her şeyin sonu 

olmamalıdır. Kültür durağan bir kavram değildir. Bir süre önce “şu benim kültürüm” 

denilerek sahip çıkılan şeyin “o artık eskidi, artık benim kültürüm bu” denilerek 

değiştiğinin tespiti yapılabilir. Olabilir ki, bu tarz bir tespit yapılmadan değişim 

kendiliğinden doğal olarak gerçekleşir ve kabullenilir. Burada bilinmesi gereken şey, 

çoğunluk kültürü gibi azınlık kültürünün de, daha hızlı veya daha yavaş, 

değişebileceğidir. İşte bu diğer tarafın kültüründe olan değişimle barışık yaşamanın 

yolu, onun varlığını bilmekten geçiyor. Bugün bir çok ülke, asimilasyoncu 

poltikalardan vazgeçip, entegrasyoncu ve farklılıkların birlikte barış içinde yaşadığı 

politikaları uygulamaya geçirmeye çalışmaktadır. Azınlık kültürü ve kimliğindeki 

değişim ile entegrasyoncu ve birlikte yaşarlığa dair politikalar hakkında toplumun 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin en doğrudan yolu kitle 

iletişim araçlarını kullanmaktır. Diğer bir yol da, yeni politikayı destekleyen edebiyat 

ve sanat ürünlerinin üretilmesini teşvik etmek, bu ürünlerin üretimine maddi destek 

sağlamaktır. 

Azınlıkların yoğun yaşadıkları bölgelerde yerel yönetimlerde, bölgede yaşayan 

diğer azınlık gruplarının varlığı da göz önüne alınarak, azınlıkların söz sahibi 

kılınması, bölge insanından oluşan karar mekanizmasının üzerinde başka bir 

mekanizmanın olmaması, azınlıkların kendi kültürlerine göre yaşamalarını olanaklı 

kılacak bir önlemdir. Burada merkezi organların üzerine düşen azınlık bölgesinin 
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ekonomik kalkınmada geri kalmamasını sağlamaktır. Bir çok ülkede azınlıklar, 

ülkenin ya ekonomik olarak geri kalmış bölgelerinde ya da gelişmiş bölgelerin 

kıyısında köşesinde yaşamaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin kurallarının geçerli 

olduğu çağımızda sırf azınlık bölgesini kalkındırmak için özel sektörün buraya 

yatırım yapması beklenemez. Zarar pahasına kamu sektörünün yatırım yapması da 

zor olabilir. Oysa geri kalmış azınlık bölgelerine yatırımı cazip hale getirici 

ekonomik tedbirler alınabilir. Kamuya ek külfet getirmeyecek, hatta tam tersi 

istihdam sağlayacağı için geri kalmış bölgeden göçü azaltacak ve dolayısıyla ülke 

ekonomisine katkısı olacak kimi yöntemler de vardır. Tüm ülkeye hizmet veren kimi 

kamu kurumlarının azınlık bölgesinde kurulması gibi. Örneğin, ulusal ilk yardım 

kurumunun merkezinin, çoğunluk dilinde ya da yabancı dilde eğitim veren bir 

üniversitenin, ulusal vergi salan otoritenin belli konulardaki yönetim merkezinin, 

ulusal iletişim ağının veya turizm danışma ofislerinin merkez teşkilatının, belli 

meslek odalarının yönetim merkezinin, toplantı turizmine hizmet verecek donanımlı 

tesislerin, bazı dallarda uluslararası spor müsabakalarına sporcu yetiştiren spor 

komplekslerinin vb. azınlık bölgesinde kurulması gibi. Üstelik bu kurumlar bölgede 

özel ya da kamu sektörüne ait sanayi merkezleri olsa da kurulmalıdır. Yinelemek 

pahasına, serbest piyasa ekonomisine göre çalışan kurumların herhangi bir  bölgede 

ebedi varlığı garanti edilemez. Bir sanayi tesisi için o bölgede olmak başka yerde 

olmaya göre ekonomik olarak avantajlı ise tercih edilir. Oysa sıralanan kurumların 

varlığı değişen piyasa koşullarına bağlı değildir. 

Şoven milliyetçilik, ırkçılık, ötekine karşı düşmanlık ve önyargı, ötekini yanlış 

değerlendirme ve hatta cehalet, aşılması gerekli engeller olarak durmaktadır. Bu 

engelleri aşmak için konuya hassasiyetle yaklaşılması gerekmektedir. Azınlıklar 

konusunda yapılacak toplumsal çalışmalar azınlık-çoğunluk ayrılığına değil, azınlık 

ile çoğunluğun farklılıklarının bilincinde olarak, farklılıklarına saygı duyarak ve 

diğerinin değerlerini korumayı görev bilerek birlikte yaşama anlayışı üzerine kurulu 

olmalıdır. Azınlık hakları ayrı yaşamayı değil, barış içinde birlikte yaşamayı 

düzenlemektedir. Her iki grup arasında karşılıklı hoşgörü anlayışının geliştirilmesi 

için hangi alanda neler yapılması gerektiğini sürekli tespit eden bir kurumun 

kurulması düşünülebilir. 
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Günümüz iletişim çağında azınlıkların akraba, komşu veya diğer türden 

devletlerdeki kendinden olan gruplarla iletişimi artık çok daha kolaydır. Devletlerin 

de bu tarz ilişkileri karşılıklı anlaşmalarla desteklemesi, karşı devlet makamları ile 

kültürel ve sosyal işbirliği içinde olması, grupların farklılıklarını yaşamalarına katkı 

sağlayacağı gibi, ülkeler arası barış ve dostluk duygularının gelişmesine de hizmet 

edecektir. 

Bu çalışma ağırlıklı olarak konunun hukuki boyutuna eğilmektedir.  Konunun 

çeşitli boyutları ile kavranabilmesi için disiplinler arası, ama en azından tarih, 

antropoloji, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve eğitim bilimi disiplinlerini içine 

alan çalışmaların yapılması, sonuçlarının kamuoyu önünde tartışılması ve ilgili 

grupların bu tartışma sürecinin içine çekilmesi birbirini tanıma ve anlamaya ciddi 

katkı yapacaktır. Azınlıkları, sorunları ile ilgili tartışmaların ve çözüm arayışlarının 

dışında tutan yaklaşım başarısızlığa mahkumdur. Oysa katılım haklarının herkes 

tarafından kullanılabilmesi kararlaştırılan politikanın uygulanmasını 

kolaylaştıracaktır. Katılım demokrasinin de bir gereğidir. 

Günümüzde azınlıkların bilinmeyen bir sorunu kalmamıştır. Azınlıkların kim 

olduğu ve hangi haklara sahip olmaları gerektiği de çok net şekilde bilinmektedir. 

Artık, azınlık hakları, en azından, kendini insan hakları, eşitlik ve demokrasi 

kavramları ile tanımlayan ülkelerde hayata geçirilmeyi bekliyor. 
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lisans programını tamamladı. 2002 yılında “Humanitarian Intervention for Human 

Rights Protection: Kosovo Case” (İnsan Haklarının Korunması için İnsancıl 

Müdahale: Kosova Vakası) başlıklı çalışmasıyla Malta Üniversitesi’nin ev sahipliği 

yaptığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Akdeniz Ülkeleri Arası İnsan 

Hakları ve Demokratikleşme yüksek lisans programını tamamladı. 2004-2006 yılları 

arasında Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Lund 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İsveç) ve Ǻbo Akademi Üniversitesi İnsan Hakları 

Enstitüsü’nde (Ǻbo/Turku, Finlandiya) doktora araştırmaları yaptı. Bu çalışma 

yazarın İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora 

programını tamamlamak için kaleme aldığı doktora tezidir. 
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