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GİRİŞ 

      Bugün gelmiş bulunduğumuz aşamaya kadar insanoğlu, neredeyse tarihin her 

döneminde, temel hakları için mücadele vermiştir. Söz konusu mücadele temel olarak 

devlet yetkisini kullanan veya yönetimi elinde bulunduranlara karşı verilmiştir. İktidarı 

elinde bulunduranlar her dönem için kendine özgü şartlar, anlayış ve düşünce tarzları 

çerçevesinde iktidarın kaynağını açıklamaya çalışmışlardır. Ortaçağın sonlarına 

gelindiğinde aydınlanma ile birlikte ve büyük çapta yaşanan din savaşlarının getirdiği 

yıkımın ardından iktidarların meşruiyet zemininde değişiklikler meydana geldi. Artık 

iktidar dini temellerden çok devletin ülkesi üzerinde yaşayan insanlara, başka bir 

anlatımla, topluma dayandırılmaya başlandı. Bu aşamadan sonra yönetimlerin toplumun 

iradesine dayanması, halk tarafından seçilmesi ve denetlenmesi fikirlerine kendi 

geleceğini belirleme hakkı (self-determinasyon) kaynaklık etmiştir. Artık halk iktidarın 

kaynağı ve belirleyicisi konumuna gelmiştir. Amerika’nın bağımsızlığı ve Fransız 

devrimi söz konusu hakkın hızla gelişmesine ve evrenselleşmesine katkı sağladılar.  

      19. yüzyıldan hızla gelişmeye başlayan milliyetçilikle birlikte kendi geleceğini 

belirleme hakkı birleşmelere ve büyük devletlerin oluşmasına hizmet etti ancak 20. 

Yüzyıl başlangıcından itibaren mikro milliyetçiliğin artmasıyla kendi geleceğini 

belirleme büyük imparatorlukları çökertme enstrümanlarından biri olarak kullanıldı ve 

imparatorlukların çökmesiyle birçok topluluk, bağımsız devlet olarak yoluna devam 

etme isteğiyle, sahneye çıkmıştır. Kendi geleceğini belirleme hakkı ilk
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ortaya çıktığı dönemden, ikinci dünya savaşına kadar, uluslararası hukukta var olmayan, 

siyasi bir ilke olarak yer almıştı. Birleşmiş Milletlerin Antlaşmasında yer almasıyla 

birlikte ilke uluslararası hukuk alanına geçiş yapmıştır  

      1960’lı yıllara gelindiğinde kendi geleceğini belirleme hakkı siyasi literatürde sık 

kullanılan terimlerden olmuştur. Bunun nedeni ise sömürge yönetimi altında bulunan 

ülkelerde başlayan bağımsızlık hareketleri ve bağımsızlıklarına henüz kavuşmuş olan 

yeni devletlerin söz konusu taleplerin dinlenilmesi ve hayata geçmesi için Birleşmiş 

Milletlerde verdikleri mücadeledir. Kendi geleceğini belirleme hakkı sömürgelerin 

özgürlüklerine kavuşmasını sağladığında söz konusu hakka pozitif olarak yaklaşılmış 

ancak bağımsız ülkelerdeki farklı grupların egemenlik iddialarına ve bağımsızlık 

taleplerine kaynaklı ettiğinde ise hakka negatif olarak yaklaşılmasına yol açmıştır.  

      Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte, Sovyetler Birliğinin ve Yugoslavya’nın 

dağılmasıyla kendi geleceğini belirleme hakkı tekrar uluslararası siyasi gündemin 

önemli konularından biri haline gelmiştir. Bu dönemde kendi geleceğini belirleme hakkı 

devletlerin parçalanması ve ülke içerisindeki farklı grupların bağımsızlık talepleri ile 

birlikte anılmıştır. Kosova ve Güney Sudan’ın bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle de bir 

kez daha ülkesel bütünlük karşısında kendi geleceğini belirleme hakkının 

uygulanabilirliği uluslararası hukuk alanında tartışmaların gündemine oturmuştur. 

Ortadoğu ve kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan halk ayaklanmalarıyla da birlikte kendi 

geleceğini belirleme hakkı iktidarların meşruiyetinin sorgulanması, halk iradesinin 
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dikkate alınması, demokratik yönetim ve hukuk devleti ile birlikte tekrar anılmaya 

başlanmıştır.  

      Bu bağlamda uluslararası hukukta kendi geleceğini belirleme hakkı adı altındaki 

çalışmamızda konunun uluslararası düzen içerisindeki yeri, devletlerin egemenliği ve 

ülkesel (toprak) bütünlüğü karşısında uygulanabilirliğini irdelemeyi amaçladık. Kendi 

geleceğini belirlemenin bir ilke mi yoksa hak mı olduğu hususu, günümüz itibariyle 

bulunduğumuz aşamada nasıl ele alındığını ve hangi durumlarda kendi geleceğini 

belirleme talepleri bir hak olarak var olabileceği olasılıklarını, hakkın niteliğini ve 

sınırlarını araştırmak istedik.  

      Çalışmamızda konu üç bölüm altında incelenecektir. İlk bölümde kendi geleceğini 

belirleme hakkının kavramsal çerçevesinde ilkenin varoluşu ve tarihi gelişimi ile 

uluslararası hukukta yer alması hususu ele alınacaktır. İkinci bölüm kapsamında kendi 

geleceğini belirleme hakkının tanımlanması, süjesinin kimlerin oluşturduğu, türleri, 

niteliği ve sınırlarının incelenmesinin yanında kendi geleceğini belirlemenin ayrılmayı 

bahşedip etmediği ve azınlıklar açısından uygulanırlığı tartışılacaktır. Tez çalışmamızın 

üçüncü ve son bölümünde ise kendi geleceğini belirleme hakkının soğuk savaş 

sonrasında gündeme gelen yeni dünya düzeni çerçevesinde bazı uygulama örneklerine 

değinilecek olup özellikle de son dönemlerde Arap ülkelerindeki halk ayaklanmaları 

konumuz açısından irdelenecektir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ KAVRAMSAL 

ÇERÇEVESİ 

I. KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME İLKESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ  

1.  GENEL OLARAK 

      Kendi geleceğini belirleme ilkesinin kökeni bazı yazarlarca Aristo’ya kadar 

götürülmesine karşın1, ilkenin ortaya çıkışı Aydınlanma çağına denk gelmektedir. Kendi 

geleceğini belirleme (self-determination) ilkesinin ortaya çıkması Avrupa’da devlet 

egemenliği kaynağının kral veya dinsel otoriteler yerine, kendi topraklarında (ülkesi 

içerisinde) yaşayan insanlara, bir başka anlatımla özgür bireylerin oluşturdukları 

topluma (halka) dayandırılmaya başlanmasıyla ortaya çıktığı kabul edilmektedir.   

      Kendi Geleceğini Belirleme İlkesi (KGBİ) ilk olarak Avrupa’da kendi mezhebini 

belirleme hakkı olarak ortaya çıkmıştır. 1555 Augsburg Antlaşması Alman tebaaya 

bulunduğu bölgedeki mezhebe girmeyi kabul etmeyenlere kendi mezheplerinden 

olanların yaşadıkları bölgeye göç etme izni ve zorunluluğu getirmekteydi2. 1581 yılında 

Hollanda’nın İspanyol krallarının kendilerine karşı zulüm yaptıkları gerekçesiyle 

                                                           
1 Mehmet Akif KÜTÜKÇÜ, “Uluslararası Hukukta Self Determinasyon Hakkı ve Türk Cumhuriyetleri”, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, 2004, s. 260. 
2 İlyas DOĞAN, “Kendi Geleceğini Belirleme İlkesi” Kamu Hukuku Arşivi, Yıl 9, S. 1-62, Mart 2006, s. 
1. 
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İspanya’dan bağımsızlığını ilan etmesi kendi geleceğini belirlemenin ilk kullanımı 

olarak tarihe geçmiştir. 

      1648 tarihinde Fransa ve Kutsal Roma İmparatorluğu arasında imzalanan Westphalia 

Antlaşması, Avrupa ulus devletlerinin temeli olarak görülmekte ve bu tarih itibariyle, 

özelikle egemenlik kaynağında pür dini esaslara dayanılmaması ve ulusallaşma, devlet 

yapısında değişiklikler meydana gelmiştir 3 . Ayrıca mezhep savaşlarını bitiren 

Westphalia Antlaşması KGBİ’nin insanların kendi mezheplerini serbestçe belirleme 

hakkı olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır4. 

      KGBİ Uluslararası Hukukta zaman zaman savaşların sonrasında değişen ve el 

değiştiren ülke sınırlarında (topraklarında) bulunan haklın plebisit (Halk oylaması) 

yoluyla iradesine başvurulması olarak da algılanmıştır. Bu durumda belli bir bölge 

halkından hangi devlet egemenliğini tercih ettiklerini belirlemeleri istenmiştir. Bazı 

devletlerarası antlaşmalarda el değiştiren bölgede yaşayanların belirli bir sürede tercih 

ettikleri devlet topraklarına göç etmeleri hakkı tanınmıştır. 1697 ve 1713 Utrecht 

Antlaşmalarında belli bir gruba mallarıyla birlikte tercih ettikleri devlete göç etmeleri 

düzenlenmiştir. Genellikle plebisitler güçlü devletlerin baskısı atlında ve bu devletlerin 

lehine sonuçlanmıştır. Bazen devletler savaşa girmekten kaçındıkları için uyuşmazlıklar 

bölgesinde halkın iradesine başvurmayı çözüm olarak öngörmüşlerdir, böylece kendi 

                                                           
3 Mustafa ŞAHİN, Avrupa Birliği’nin Self-Determinasyon Politikası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2000, 
s. 8. 
4 Cumhur YÜCE, Uluslararası Hukukta Self-Determinasyon ve Günümüz Uygulamaları, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, Kasım 2008, s. 
4. 
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geleceğini belirleme ile bağlantılı olarak plebisit bir diplomatik yol gibi de 

kullanılmıştır5. 

2. Amerika’nın Bağımsızlığı  

      Amerikan bağımsızlık savaşları sırasında kendi geleceğini belirleme hakkı Amerikalı 

düşünürleri de etkilemiş ve Amerika’nın bağımsızlığını meşrulaştırmada kullanılmıştır. 

1776 Amerikan Bağımsızlık bildirisinde ilkeye şu şekilde değinilmiştir;   

      “Biz şu gerçekleri aşikâr olarak kabul ediyoruz ki, bütün insanlar eşit olarak 

yaratılmışlardır ve yaratıcı tarafından terk edilemez haklarla bezenmişlerdir. Bunların 

başında ise yaşam, özgürlük ve mutluluğu takip etme hakkı gelmektedir. İşte bu hakları 

garantiye almak için insanlar arasından, meşru güçlerini idare edilenlerin rızasından 

alan, hükümetler oluşturulmuştur. İşte ne zaman herhangi bir yönetim bu amaçları 

tahribe yönelirse, insanların hakkı ya o yönetimi değiştirmek ya da bu ilkeleri 

benimseyecek yeni bir idareye yol açmak için, onu ortadan kaldırmaktır”.  

      Amerikan halkı bu bildiri ile bir dış yönetim olan İngiltere tarafından idare edilmeye 

artık razı olmayacaklarını belirtiyorlardı. Kendi kaderlerine karar vermek istiyorlardı ve 

bunun sonucu olarak ulusal kendi geleceğini belirleme hakkını iddia eden ve kullanan 

ilk sömürge halkı oldular 6 . Bağımsızlık bildirgesi ile hükümetin halk tarafından 

yaratıldığını, yalnızca kendisine verilen bir yetkiyi kullandığını ve insanların 

kendilerinden esirgenemeyecek haklara sahip olduklarını ilan etmişlerdi. Amerikan 

                                                           
5 DOĞAN, s. 2. 
6 ŞAHİN, s. 9. 
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bağımsızlığı, sömürge bağlarını koparmak isteyen öteki halklara, Latin Amerikalılara, 

İngiliz imparatorluğundakilere ve 20. Yüzyılda Asya ve Afrika’nın bağımlı insanlarına 

aydınlatıcı örnek oluşturmuştur7.  

3. Fransız Devrimi 

      Kendi geleceğini belirleme ilkesinin ortaya çıkışı esas olarak Avrupa sosyal uyanış 

döneminde olmuştur.  İlkenin billurlaşmasında Fransız devrimi büyük bir öneme 

sahiptir. 1789 yılındaki devrim, Aydınlanma çağı düşünürleri, devrimden yaklaşık 50 yıl 

öncesinde o dönemin düşünürlerinden ve ortaya koydukları fikirlerden etkilenmiş hatta 

beslenmiştir. Bu devrimi besleyen temel düşünce toplum sözleşmesinden esinlenmiştir. 

Toplum sözleşmesi ise halk egemenliği ilkesine dayanmaktadır. Rousseau’nun açıkça 

ortaya koyduğu halk egemenliği kavramı modern devleti demokratik bir nitelikle 

donatır. Devleti halktan türetmekle yetinmeyip halkla özdeşleştirir. Artık egemen olan 

halktır. Toplum sözleşmesi kurgusuyla yaratılan siyasal yapı, “Devlet benim” anlayışı 

yerine, “Devlet biziz” anlayışı temeli üzerine yükselir8. 

      Toplum sözleşmesinin esas içeriğini Genel irade oluşturur. Genel irade; özgür 

bireylerin bir araya gelerek tek bir beden oluşturması, böylece tek bir iradenin var 

olması sağlanır. Bu irade ise bütünün korunmasına ve genel gönencin sağlanmasına 

yöneliktir. Rousseau’nun doğru devletinde genel irade yurttaşların, dolayısıyla 

yurttaşları içeren halkın iradesidir. Sözleşmeyle yaratılan ortak güç (devleti) ortak iyiliğe 

                                                           
7 Oral SANDER, Siyasi Tarih (İlkçağdan 1918’e), İmge Kitapevi Yayınları, Ankara 2010, s. 156. 
8 Geniş bilgi için bkz. Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge 
Kitapevi Yayınları, Ankara 2010. 



 

8 
 

doğru yönlendirmek genel iradenin işidir. Egemenlik genel iradenin uygulanması 

demektir 9. 

      Fransa’da devrim ile birlikte ilan edilen Ulusal Meclis, 26 Ağustos 1789 tarihinde, 

salt negatif haklara yer veren, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisini kabul etti. Fransız 

devrimi ve yayınlanan bildiri Amerikan Bağımsızlığından etkilenmiştir. İnsan ve Yurttaş 

Hakları bildirisi giriş kısmı ile 17 maddeden oluşmaktaydı. Halka ait olan egemenlik 3. 

maddede şu şekilde düzenlenmiştir; 

      Madde 3 “ Her egemenliğin ilkesi, öz olarak ulusun içindedir. Hiçbir kurum, hiçbir 

kişi açıkça ulustan kaynaklanmayan bir otoriteyi kullanamaz ” 10. 

      1789 Fransız Devrimini besleyen temel düşünce, bireylerin eşitliği ve yöneten ile 

yönetilen arasında var olduğuna inanılan sosyal sözleşmedir. Fransa’da Kendi geleceğini 

belirleme ilkesi resmi olarak ilk defa 15 Şubat 1793 tarihli Fransız Anayasasının 13. 

Bölümün 2.maddesinde sınırlı bir biçimde yer almıştır. Buna göre KGBİ sadece 

devletlerin sınır değişikliklerinde uygulanmakta olup ne sömürge yönetimi altındaki 

halklara ne de etnik, dini veya azınlıklara tanınmaktaydı. Fransızlar devrim sonrasında 

ele geçirilen Avignon, Savay ve Nice şehirlerinde, ilgili halkın rızası olmaksızın, 

herhangi bir değişimin gerçekleşmemesini dünyaya göstermek üzere referandumlar 

düzenlediler11. Adı geçen anayasada ayrıca halkın kendi yöneticilerini seçme hakkı da 

düzenlememiştir. Buna rağmen Fransız devriminin kendi geleceğini belirleme hakkı 
                                                           
9 AĞAOĞULLARI, s. 99. 
10 AĞAOĞULLARI, s. 216 – 217. 
11 ŞAHİN, s. 9. 
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konusundaki yaklaşımı küçümsenmemesi gerekmektedir. İlke Fransa’da despotik 

rejimin demokratikleşmesinde önemli etkisi olmuştur. Öte yandan ulusların kendi 

statülerini özgürce belirlemesine izin vererek, siyasi bir önerme olarak diğer ülkelere 

yayılıp uluslararası toplumun gelişmesinde önemli rol oynamıştır12. 

      19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde İtalyan hukukçu Manzini “Milliyetler 

Prensibi”ni iler sürmüştür. Prensip, her ulusal topluluğun bağımsız bir devlet kurmaya 

hakkı olduğunu iddia etmişti13. Manzini uluslararası ilişkilerde “devleti” değil “ulusları” 

süje olarak görmüştür. Bu teori 19. Yüzyılda İtalya’nın birleşmesinde rol alsa da, hiçbir 

zaman uluslararası hukuk ilkesi olarak yer almamıştır. İleri sürülen prensip Siyasal 

bakımdan İmparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur. Teori daha sonraları bizzat 

Manzini tarafından terk edilmiştir14. Bu dönemde Avrupa’da milliyetçilik ayrılmalardan 

çok birleştirici bir rol alarak, bir araya getirme yoluyla, yeni devletler yarattı 15 . 

Milliyetler prensibi ilerleyen dönemlerde, her milletin bulunduğu devlet yapısı içerisinde 

korunması, saygı gösterilmesi ve serbest gelişme olanağının verilmesi şeklinde 

anlaşılmaya başlanılmıştır16.  

                                                           
12 Fatma TAŞDEMİR, Yeni Dünya Düzeninde Self Determinasyon, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Ankara 1999, s. 4. 
13 Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri (II. Kitap), Turan Kitapevi, Ankara 2005, s. 7. 
14 Ayşe Füsun ARSAVA, “Self Determinasyon Hakkının Tarihi Gelişimine Bir Bakış ve Aaland Adaları 
Sorunu”, Seha L. Meray’a Armağan, C. I, Ankara 1981, s. 10. 
15 Marttı KOSKENNİEMİ, “Günümüzde Milli Self Determinasyon: Hukuki Teori ve Uygulama 
Sorunları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. I, S. I, 1997, s. 295. 
16 ŞAHİN, s. 10. 
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4. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem 

      Bağımsızlık arayışları Birinci Dünya Savaşı patlak vermeden önce Fransız 

devriminin yol açtığı dalgalanmalar şeklinde Osmanlı devletini, Rus Çarlığı ve 

Avusturya- Macaristan imparatorluklarını derinden sarsmıştı17. 

      Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Avrupa ve Ortadoğu’da geniş topraklara 

(bölgelere) egemen olan imparatorluklar çözülmeye başlamış ve bunun sonucunda bu 

topraklarda yaşayan topluluklar bağımsızlık ve kendi devletlerini kurma özlemini 

yaşatmaya başlamış ve dile getirmişlerdir. Böylece birçok küçük etnik grup kendi 

geleceğini belirlemek için harekete geçmiş, savaşın yarattığı karışıklıklardan da 

yararlanarak bağımsızlıklarına kavuşmak istemişlerdir. Savaş sırasında devletler 

birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için düşman ülkelerdeki bağımsızlığı hedefleyen 

hareketleri desteklediler. Bunun sonucu olarak kendi geleceğini belirleme (self-

determinasyon) sorunu savaş boyunca ve savaş bitimindeki barış konferanslarında 

önemli bir konu olarak uluslararası toplumun gündeminde yer almıştır.18 

      Bu dönem itibariyle kendi geleceğini belirleme hareketleri uluslararası alanda 

gündeme taşınmış ve savunuculuğunu dönemin iki önemli siyasi lideri yapmıştır. 

Bolşevikler ve liderleri Lenin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson kendi 

geleceğini belirleme hakkının gelişmesine katkı sağlamışlardır.  

 

                                                           
17 DOĞAN, s. 2. 
18 YÜCE, s. 6. 



 

11 
 

A. LENİN’in Kendi Geleceğini Belirleme Anlayışı 

      Ulusların kendi geleceğini belirleme hakkını hatta bağımsızlık hakkını uluslararası 

alanda ilk savunan lider Lenin’dir19.  Lenin için KGBH’yi savunmak cazip bir tercihti 

çünkü bu şekilde Rus çarlığını zayıflatma ve böylece Sosyalist devrimi başarıya 

ulaştırma olanağı elde edilecekti20. Lenin için ilke devrimci bir karaktere sahip olup 

halkların sosyal devrimi gerçekleştirmede başvurabilecekleri bir olanaktı. Lenin’e göre 

ulusların kendi kaderlerini tayin etmesi o ulusların yabancı ulusal bütünlerden siyasal 

bakımdan ayrılma ve bağımsız bir ulusal devlet oluşturmaları anlamına gelir. 

Marksistlerin programındaki “ulusların kendi kaderlerini tayin etmeleri” ilkesi, tarihsel 

ve iktisadi bakımdan, siyasal kaderlerini tayin etme siyasal bağımsızlık, ulusal bir 

devletin kurulmasından başka bir anlama gelmez21. 

      Lenin bütün ulusların tam hak eşitliğini tanımakla yetinmemiş aynı zamanda 

bağımsız devlet kurmada da hak eşitliğini benimsemiştir, başka bir ifade ile ulusların 

kendi kaderini tayin etmede ve ayrılmada da hak eşitliğini savunmuştur.  Ona göre 

ulusların kendi kaderini tayin hakkı ancak siyasal anlamda bağımsızlık hakkını, ezen 

ulustan siyasal bakımdan serbestçe ayrılma hakkını içermektedir22.   

      Kendi geleceğini belirleme hakkı Lenin ve sosyalist düşüncede iki temele 

dayanmaktadır; Ulusların tam eşitliği ve Siyasal ayrılma özgürlüğü. KGBH 

                                                           
19 Antonio CASSESE, Self-Determination of People, Cambridge University Press 1995, s. 14. 
20 DOĞAN, s. 2. 
21 Vlademir İ. LENİN, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, Eriş Yayınları, Altıncı Baskı 2004, s. 47-50 
22 LENİN, s. 101-120. 
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uygulamaları bakımından Lenin 3 seçenek ileri sürmektedir. İlk olarak kendi geleceğini 

belirleme hakkının etnik veya ulusal grupların kendi özgür iradeleri ile kararlaştırmaları. 

İkinci olarak, silahlı çatışmalar sonrasında devletlerin toprak paylaşımında kullanılması. 

Son olarak da sömürge karşıtı ve sömürgeleri özgürleştirici bir ilke oluşu23.   

      17 Nisan 1917 tarihinde toplanan konferansta Bolşevikler “Rusya’yı oluşturan tüm 

halkların serbestçe ayrılma ve bağımsız devletler kurma” hakkını tanıyan kararı 

onaylamışlardır. Bazı Bolşevikler Rusya’nın KGBH yüzünden dağılacağı endişelerini 

dile getirmişlerdir. Lenin bu kaygıyı, KGBH ile boşanma özgürlüğü arasında yaptığı, şu 

benzetme ile gidermiştir: 

        “self-determinasyon ve ayrılma hakkını savunanları bölücülükle suçlamak, 

boşanmayı yasaklayarak evlilik bağlarını sağlamlaştırmak kadar saçmadır. Bu hakkı 

savunanlar, boşanma hakkının verilmesiyle aile bağlarının zayıflamaktan çok 

demokratik bir şekilde daha iyi gelişeceğine inanmaktadır”.  

Lenin, birlikteliğin sağlanmasından yana olmuş ancak birlikteliğin zorla sağlanması 

değil uzun ömürlü olan gönüllü katılımı daha doğru bulmuştur24.  

      Vlademir Lenin ilhaka karşı çıkmıştır. Bu konuda düşüncelerini şu şekilde dile 

getirmiştir:  

                                                           
23 CASSESE, s. 16. 
24 YÜCE,  s. 7. 
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      “İlhak bir ulusun kendi kaderini tayin etme hakkının çiğnenmesidir. Halkın iradesine 

karşı olarak devlet sınırlarının saptanmasıdır. İlhaklara karşı olmak, ulusların 

kaderlerini tayin etme hakkından yana olmak demektir. Herhangi bir ulusun belli bir 

devletin sınırları içinde zorla tutulmasına karışı olmak, ulusların kaderlerini tayin 

ilkesinden yana olmakla birdir”25.  

      15 Kasım 1917’de ilan edilen “Rus Halklarının Hakları Bildirisi”nde aşağıdaki 

prensipler benimsenmiştir; 

• Rus toplumlarının eşitliği ve egemenliği, 

• Rus toplumlarının devletten ayrılıp, bağımsız devlet kurma hakları da dâhil 

olmak üzere self-determinasyon hakkı, 

• Bütün toplumların muhtar kılınması, 

• Azınlıkların serbestçe gelişmesi.  

5 Aralık 1963 tarihli Sovyet Anayasası’nın 17. maddesinde de “birliğin her cumhuriyeti, 

Sovyetler Birliğinden ayrılma hakkına sahiptir” düzenlemesi yer almıştır26. 

      Kendi geleceğini belirleme hakkının bir diğer sosyalist savunucusu Stalin’dir. Stalin, 

ulus toprağa bağlıdır, ona egemenlik hakkı tanınmalıdır diyerek ulusların egemenlik ve 

                                                           
25 LENİN, s. 139-140. 
26 ARSAVA, 1981, s. 59-60. 
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ayrılma hakkını savunmuştur. Ancak Stalin Komünist partinin çıkarlarının milletin 

çıkarlarına nazaran öncelik taşıyacağını belirtmiştir27.     

      Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde güçlü bir merkezi yönetimin kurulmasıyla 

birlikte anayasada düzenlenmiş bulunan ayrılma hakkının fiilen önüne geçilmiş ve 

engellenmiş olunuyordu. Sonuç olarak denilebilir ki KGBH’nin savunuculuğu ideolojik 

bir yaklaşım olup, sosyalizme ulaşmak için bir araç olarak görülmüş ve bu hakkın 

kullanılması ile baskı altındaki halkların sosyalist devrimi gerçekleştirebilecekleri 

savunulmuştur28.  

B. WİLSON’un Kendi Geleceğini Belirleme Yaklaşımı  

      Kendi geleceğini belirleme kavramının gelişmesine Amerika Birleşik Devletleri 

Başkanı Woodrow Wilson da katkı sağlamıştır. Wilson’un kendi geleceğini belirleme 

anlayışı tipik batı demokrasi teorisinden kaynaklanmıştır. Kendi geleceğini belirleme, 

halk egemenliğinin mantıksal sonucu olarak, hükümetlerin halkın iradesine dayanması, 

başka bir anlatımla halkın özgür iradesiyle kendi yöneticilerini seçme hakkından 

oluşuyordu29.  

      Wilson uluslararası düzeyde KGBH’nin dört uygulama biçimini ileri sürdü. İlk 

olarak, halkların yönetiminde yaşamak istedikleri hükümet şeklini seçme hakkı olarak 

kullanılması. İkincisi, ulusal arzulara uygun olarak, orta Avrupa devletlerinin yeniden 

                                                           
27 ARSAVA, 1981, s. 59. 
28 Abdullah UZ, “Teori ve Uygulamada Self Determinasyon Hakkı”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Kurumu, Uluslararası Hukuk ve Politika, C. 3, No: 9, 2007, s. 62. 
29 CASSESE, s. 19. 
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yapılandırılması. Wilson’a göre KGBH Osmanlı ve Avusturya-Macaristan 

imparatorluğunun taksiminde ve Avrupa kıtasında haritanın yeniden çizilmesinde rehber 

ilke olabilir. Üçüncüsü kendi geleceğini belirleme ilkesine ülkelerin el değiştirmelerinde 

ve doğan sorunların çözümünde başvurulması. Son olarak sömürgeci devletlerin 

çıkarları ile uzlaşı içerisinde (çıkarlara ters düşmeyecek şekilde) sömürge yönetimi 

altında bulunan halkların iddialarının çözümünde başvurulması30. 

      Amerika’nın yüksek değerler uğruna Birinci Dünya Savaşına katılması gerektiğine 

inanan Wilson, bunu sağlamak için 8 Ocak 1918 tarihinde Amerikan Kongresinde 

okunarak ilan edilen “14 prensip”ini oluşturdu. Bu ilkeler arasında doğrudan “self-

determinasyon” sözcüğü tam olarak geçmese de ilkelerin 6 tanesi kendi geleceğini 

belirleme ile ilgiliydi. Wilson bu olaydan bir ay sonra Kongrenin toplantısında coşkulu 

bir kalabalığa şu şekilde hitap etti; 

       “Ulusal beklentilere saygı duyulmalıdır, halklar artık sadece kendi istek ve arzuları 

ile idare edilebilirler. Self-determinasyon sadece bir terim değil. O harekete geçmek için 

bir zorunluluk ve devlet adamlarının bundan sonra sadece kendi zararlarına ihmal 

edecekleri bir ilke” 31.  

Wilson ABD’nin savaşa girme nedenlerini “özgürlük”, “halkların kendi kaderini tayin 

hakkı” ve “insanlığın serbest gelişim hakkı” olarak açıklamıştır32.  

                                                           
30 CASSESE, s. 20-21. 
31 ŞAHİN, s. 10-11. 
32 YÜCE, s. 9. 
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      Wilson’un düşünce dünyasında önemli bir yer edinen KGBH, başkanın katıldığı 

uluslararası konferanslarda da dile getirmesi kamuoyu oluşturmasını sağlamıştır. 

6.4.1918 Baltimor Konferansı ve 4.7.1918 tarihli Mount Vernon konferansında kendi 

geleceğini belirleme modern dünyanın dayandığı temel prensip olarak gösterildi33.  

      Paris barış görüşmeleri sırasında Avrupalı ülkeler kendi geleceğini belirleme hakkına 

mesafeli yaklaşmışlar ve bu ilkenin uygulanması halinde küçük ulusların, ortaya devlet 

kurma iddiasıyla çıkacağını ve bu durum uluslararası düzeni bozacağını ileri 

sürmüşlerdir. Wilson bu yaklaşımı tamamen reddetti. Amerika’nın görüşüne göre, 

savaşlara neden olan kendi geleceğini belirlemenin varlığı değil, bu prensibin 

yokluğudur. Takip eden sürede Wilson barışın uluslararası ortak güvenlik prensibi 

üzerine kurulmasını önererek Milletler Cemiyeti’nin kurulmasında öncülük etmişti34. 

Her ne kadar Wilson ilkenin büyük bir destekçisi olsa da, kendisinin başkanlığındaki 

komisyonun oluşturduğu Milletler Cemiyeti misakı içerisinde kendi geleceğini belirleme 

hakkı açıkça yer almamıştır35. 

      Wilson savunduğu KGBH yaklaşımına bazı eleştiriler getirilmiştir. Mevcut olan en 

önemli sorun halkın kim olduğu ve nasıl tanımlanacağı ile kendi geleceğini belirleme 

hakkına sahip halkın hangi kıstaslara göre belirleneceği sorusu yöneltilmiş. Ayrıca 

                                                           
33 ARSAVA,1981, s. 59.  
34 Henry KISSINGER, Diplomasi, (Çev. İbrahim H. Kurt), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2011, s. 
216-217. 
35 ŞAHİN, s. 11. 
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Wilson, savunduğu ilkenin dünya sahnesindeki sonuçlarını deneyimsiz bir şekilde 

tahmin etmekle eleştirilmiştir36. 

      Wilson’un KGBH yorumu Amerika’da da muhalefet ile karşılaşmıştır. Kendisi de 

bir uluslararası hukukçu olan Wilson’un dışişleri bakanı Robert Lansing, başkanının 

KGBH konusundaki yaklaşımını eleştirmiştir. Terimin dinamitle dolu olduğunu ve bunu 

bazı ırkların akıllarına sokmanın, mümkün olmayan taleplerin temelini oluşturacağı ve 

dünyanın birçok yerinde problemler meydana getireceğini ayrıca hiçbir zaman 

gerçekleşmeyecek ümitleri ortaya çıkararak binlerce hayata mal olabileceği endişelerini 

dile getirmiştir37.  

      Lenin ile Wilson’un kendi geleceğini belirleme konusundaki görüşleri üç noktada 

farklılık göstermektedir. İlki, iki liderin sahip oldukları farklı ideolojik ve siyasi görüş 

ile kendi geleceğini belirleme hakkına yaklaşımlardaki farklılıktır. İkincisi, Wilson 

KGBH’nin içsel boyutu ile hükümetin halk tarafından seçilmesi yönüne ağırlık verirken, 

Lenin ayrılmayı da içeren dışsal boyut olarak nitelendirilen yönüne ağırlık vermiştir. 

Üçüncü ve son farklılık ise kendi geleceğini belirleme hakkının uygulamasında 

kullanılan yöntem ile ilgilidir. Wilson’a göre kendi geleceğini belirleme şiddetli 

devrimleri başlatacak bir hak değilken, Lenin için ilke devrimci bir niteliğe sahiptir37F

38.   

      Sonuç olarak denilebilir ki her iki siyasi liderin kendi geleceğini belirleme hakkının 

savunulması ile kendilerince elde etmek istedikleri sonuçlar vardı. Lenin sosyalist 
                                                           
36 TAŞDEMİR, 1999, s. 8-9.  
37 ŞAHİN, s. 11. 
38 CASSESE, s. 21. 
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devrimin gerçekleşmesinde kendi geleceğini belirlemeyi bir araç olarak 

değerlendirmiştir. Wilson ise sömürgelerin kendi iradeleri ile verecekleri kararlarla 

sömürge yönetiminden kurtulmaları sonucunda, yeni güç olarak doğan ABD için yeni 

ticari alanların açılması, kısacası geniş imparatorlukların dağılması sonucu oluşacak 

boşluğu kendi lehine doldurmak istemiştir39.   

5. Milletler Cemiyeti Dönemi ve Aaland Adaları Sorunu 

      Milletler Cemiyeti, 1919 Versay Antlaşması ile Birinci Dünya Savaşını kazanan 

devletler tarafından, 10 Ocak 1920’de kuruldu. Cemiyetin başlıca görevi uluslararası 

barış ve güvenliği korumak ve uluslararası işbirliğini geliştirmekti. Bu kadar önemli 

görevleri bulunan uluslararası bir örgütün savaşın galipleri tarafından empoze edilmiş 

bir barış antlaşması ile kurulması eleştirilmiş ve ardından ikinci dünya savaşının 

çıkmasına engel olamayınca örgüt 1946 yılında feshedilmiştir40.  

      Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde kendi geleceğini belirleme uluslararası 

hukuk normlarının bir parçası haline gelmemişti. Söz konusu dönemde gelişen iki 

önemli husus bu fikri desteklemektedir. İlki, kendi geleceğini belirleme ilkesine 

uluslararası örgüt olan Milletler Cemiyeti Misakında yer verilmemesi. İkincisi ise 

Cemiyet önüne getirilen Aaland Adaları sorununu çözmekle görevlendirilen 

komisyonun kararı oluşturmaktadır41.  

                                                           
39 DOĞAN, s. 2. 
40 Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk, Temel Belgeler Örnek Kararlar, 5. Bası, Beta Yayınları, 
İstanbul 2009, s. 70.  
41 TAŞDEMİR, 1999, s. 11. 
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      Milletler Cemiyeti Misakının 10.maddesi 42 , örgütün üzerine inşa edildiği esası 

oluşturmaktadır. Cemiyet üyeleri, bütün Cemiyet üyelerinin toprak bütünlüğüne ve 

mevcut siyasi bağımsızlığına saygı gösterecek ayrıca dış tecavüzlere karşı korunacağı 

belirtilerek uluslararası hukukun temel ilkelerinden olan devlet egemenliği ve ülkesel 

bütünlük esas alınmıştır.  

      Milletler Cemiyeti Misakında kendi geleceğini belirlemenin dolaylı olarak 

düzenlendiğini kabul eden bazı yazarlar, misakın 1.maddesinin 2. fıkrasında (ekte 

zikredilmeyen) tam bağımsız devletlerin yanı sıra asamblenin (genel kurul) üçte iki 

çoğunluğuyla domino veya kolonilerin de (belirtilen şartları yerine getirmeyi kabul 

etmesi koşuluyla) Cemiyetin üyeliğine kabulünün öngörülmesi, en azından yenilen 

devletlerin eski sömürgelerinin eğer “modern dünyanın ağır şartları altından 

kalkabilirlerse” bağımsız olabileceklerinin kabul edilmesi bu fikri savunanların düşünsel 

dayanağını oluşturmaktaydı. Bağımsızlık ihtimalinin sadece yenik devletlerin 

sömürgeleri için geçerli olması ve gelip güçlerin kendi sömürgelerini kapsamaması 

ayırımcı olduğu açıktır43.  

      Milletler Cemiyeti manda rejimini benimsemişti. Misakın 22. Maddesinde Birinci 

Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan halkların modern dünyanın güç şartlarında kendi 

ayakları üzerinde durabilmeleri, refah ve gelişmenin medeniyet için kutsal bir emanet 

teşkil ettiği yaklaşımı çerçevesinde halkların yönetimi, bu sorumluluğu kabul etmeye 

istekli olan ileri ülkelere bırakılması öngörülmüştü. Mandater, kendi yönetimine 
                                                           
42 Metin için bkz. GÜNDÜZ, s. 72.  
43 ŞAHİN, s. 12-13. 
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bırakılan ülke hakkında, konseye yıllık rapor vermekle yükümlendirilmişti. Misakın 

22.maddesinde yer alan düzenleme kendi geleceğini belirleme ile bağlantılı 

gözükmektedir ancak örgüt sisteminin manda rejimini öngörmesi, sömürgeci güçlere 

yıllık rapor vermesi dışında bir yükümlülük getirmemesi, halkların nasıl ve ne kadar 

sürede kendi ayakları üzerinde durmaları sağlanacağının belirlenmemesi, bu 

düzenlemenin halkları kalkındırmaktan çok manda rejiminin tesisine kaynaklık ettiği 

gözlenmektedir. Manda idaresi altındaki halkların durumunun sürekli olmaması 

temennisi dile getirildiği anlaşılmaktadır44 .  

 Aaland Adaları Sorunu 

      Milletler Cemiyeti döneminde kendi geleceğini belirlemenin ulusal yetki alanında 

görülmesi ve misaka alınmamasına karşın Cemiyet kendi geleceğini belirleme sorunuyla 

ilgilenmekten kendisini alıkoyamadı. Uluslararası barış ve güvenliği korumakla 

görevlendirilen Cemiyet, önüne getirilen Aaland Adaları sorunu ile ilgilenmek ve 

çözmek durumunda kaldı45.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının gelişimi süreci içerisinde Aaland Adaları 

önemli bir yer tutar. 1812’de İsveç tarafından Finlandiya ile birlikte Rusya’ya bırakılan 

adalar Baltık denizinde stratejik öneme sahiptir. Birinci Dünya Savaşında Rusya’nın 

parçalanması ile Finlandiya Rusya’dan ayrıldı. Finlandiya bağımsızlığını 6 Aralık 

1917’de ilan etti ve bunu Sovyet Hükümeti’nin 15 Kasım 1917 tarihindeki 

                                                           
44 DOĞAN, s. 3. 
45 TAŞDEMİR, 1999, s. 12. 
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kararnamesine dayandırdı. Rusya Merkezi Yürütme Komitesi 4 Ocak 1918 tarihinde 

Finlandiya’nın politik bağımsızlığını tanıdı.  

      Aaland Adalarının büyük çoğunluğunu oluşturan İsveç halkı Finlandiya’nın ayrılma 

kararını desteklediler. Ancak onlar baştan itibaren sadece Rusya’dan değil Finlandiya 

devletinden de ayrılmak istiyorlardı. Adaların İsveçli toplumu, adaların coğrafi konumu 

nedeniyle İsveç’le yakın kültürel ve ekonomik ilişkiler içerisindeydi. Adaların İsveç 

Cemaat Meclisi 20 Ağustos 1917 tarihinde aldığı kararla Adalar halkının tekrar İsveç ile 

birleşme isteğini belirtti. İsveç’in bu talebi desteklemesiyle birlikte sorun uluslararası bir 

mahiyet kazandı. Uyuşmazlığın taraflarını Finlandiya, İsveç ve Adaların İsveç toplumu 

oluşturuyordu. İsveç ve Adaların İsveçli toplumu taleplerini sel-determinasyona 

dayandırıyorlardı. Sorun İngiltere tarafından 19 Haziran 1920 tarihinde, Milletler 

Cemiyeti Misakı’nın 11.maddesine dayanarak, Cemiyetin önüne getirildi46.  

      İsveç’in talebi, Aaland adaları sakinlerince yapılacak bir plebisit sonucu, Adaların 

Finlandiya’dan ayrılıp İsveç krallığıyla birleşmeye karar verme haklarının olup olmadığı 

yönündeydi. Finlandiya ise uyuşmazlığın milli yetki alanına girdiğini belirterek, 

Cemiyet Misakı’nın 15/8 fıkrasına dayanarak itirazda bulundu ve Cemiyetin bu konuyu 

görüşme yetkisinin olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine Cemiyet konunun incelenmesi 

için Temmuz 1920 tarihinde üç yargıçtan oluşan hukukçular komisyonunu oluşturdu47.  

Komisyondan aşağıdaki konuların incelenmesi istendi; 

                                                           
46 ARSAVA, 1981, s. 61-64. 
47 TAŞDEMİR, 1999, s. 12. 
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• Aaland Adaları halkının plebisit yoluyla Finlandiya egemenliğinde kalma ya da 

İsveç ile birleşme konusunda karar verme yetkisinin olup olmadığı? 

• Finlandiya – İsveç uyuşmazlığının Milletler Cemiyeti Misakı’nın 15.maddesinin 

8. fıkrasına göre hukuken değerlendirilmesi48.  

      Eylül 1920’de konu ile ilgili raporunu konseye sunan komisyon, sorunun milli yetki 

alanına giren bir konu olduğunu kabul etmiş ancak Finlandiya’nın henüz kesin olarak 

kurulmuş, statüsü belli olmuş bir devlet olmaması ve uluslararası toplumun bağımsız bir 

süjesi olmaması nedeniyle yapılan milli yetki itirazını reddetmiş ve uyuşmazlığın 

Cemiyet tarafından ele alınabileceğine karar vermiştir49. 

      Rapora göre kesin ve egemen olarak kurulan bir devlet, devletler camiasının 

bağımsız ve eşit bir üyesidir. Prensip olarak böyle bir devlete karşı kendi geleceğini 

belirleme ilkesine dayanarak yapılan girişimler ve ortaya çıkan anlaşmazlıklar 

uluslararası bir nitelik taşımaz. Böyle bir durumda kendi geleceğini belirleme talepleri 

devletlerin münhasır yetkisi içerisindedir. Ancak geçiş durumunda bulunan devletler 

bakımından durum tersinedir. Pozitif uluslararası hukuk kuralının uygulanması için 

gerekli olan esas tam ülke egemenliğidir50.  

      Cemiyet komisyon raporu sonrasında olayın incelenmesi için Raportörler 

Komisyonu görevlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda Raportörler Komisyonu 

                                                           
48 UZ, s. 64. 
49 TAŞDEMİR, 1999, s. 13.  
50 ARSAVA, 1981, s. 65. 
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raporunda Aaland Adalarının Finlandiya’nın egemenliğinde kalmasına, ancak 

Finlandiya’nın bölgeye uluslararası garantörlük altında, özerklik vermesi ve adaların 

askersizleştirilmesini tavsiye etti51.  

Komisyon azınlıkların kendi geleceğini belirleme talebini şu şekilde değerlendirdi; 

        “Halkların kendi geleceğini belirleme ilkesi her ne kadar modern siyasi düşüncede, 

özellikle büyük savaştan beri önemli bir yer işgal etse de, bu ilkenin Milletler Cemiyeti 

sözleşmesinde herhangi bir şekilde bahsedilmediği konusuna dikkat edilmelidir. Bu 

prensibin birkaç uluslararası anlaşmada kabul edilmesi, onun devletler hukukunun bir 

parçası haline geldiğini göstermek için yeterli değildir”52. 

      Raporda açıkça belirtildiği gibi kendi geleceğini belirlemenin o dönem itibariyle 

uluslararası hukukun bir parçası olmadığı kabul edilmiştir. Ancak azınlıklar bakımından 

kendi geleceğini belirlemeye başvurmayı her halükarda kesin olarak reddetmemiştir. 

Böyle bir talebin istisnai olduğu ve ancak belirli şartlar altında yaşayan azınlığın son 

çare olarak başvurabileceği bir yöntem olarak kabul etmiştir; 

       “Bir ülkede yaşayan bir azınlığı, mensubu olduğu ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye 

dâhil etmek, sadece istisnai bir çözümdür ve içinde yaşadıkları ülke adil ve geçerli 

garantiler vermeye gücü ya da isteği olmayan durumlarda en son başvurulacak bir 

metottur”53.  

                                                           
51 TAŞDEMİR, 1999, s. 13.  
52 ŞAHİN, s. 13. 
53 ŞAHİN, s. 13. 
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      Bu görüşü söz konusu uyuşmazlığa uygulayan komisyon, Aaland sakinlerinin 

Finlandiya devleti tarafından zulme uğratılmadıklarını, baskı altında tutulmadıkları için 

ayrılma haklarının olmadığı yargısına vardı 54 . Sonuç olarak Aaland Adaları sorunu 

kendi geleceğini belirleme hakkının tanınması yerine tamamen bir azınlık korunması ile 

çözülmüştür55.  

II.  KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME İLKESİNİN ULUSLARARASI 

HUKUKTA YER ALMASI  

1.  Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda Kendi Geleceğini Belirleme İlkesi 

       Dünyada yaşanan iki büyük savaşın insanlığa ve dünyaya getirdiği felaketlerin ve 

acıların bir daha yaşanmasının önüne geçilmesi amacı ile Milletler Cemiyeti’nin zayıf 

yönlerini taşımayacak, Birleşmiş Milletler adı altında yeni bir uluslararası teşkilat 

oluşturulması kararı alındı56. 

      İkinci dünya savaşının sürdüğü sıralarda, Birleşmiş Milletler Antlaşması 

imzalanmadan önce, ABD Başkanı Roosvelt’in yönlendirmesiyle 14 Ağustos 1941’de 

Atlantik Şartı yayınlandı. Kendi geleceğini belirleme şartta yer alıyordu. Şartta toprak 

değişimlerinin söz konusu bölgede yaşayanların rızasının aksine olamayacağı, bütün 

halkların kendi yönetim biçimlerini oluşturmalarına saygı gösterileceği ve 

egemenliklerinden zorla mahrum bırakılan halklara egemenliklerinin geri verileceği 

                                                           
54 TAŞDEMİR, 1999, 13.  
55 UZ, s. 65. 
56 ŞAHİN, s. 14. 
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ifade ediliyordu 57 . Birleşmiş Milletler teşkilatının ilk anayasası olarak bilinen 

Dumbarton Oaks tekliflerinde ise kendi geleceğini belirlemeden bahsedilmiyordu. 

Ancak ilke Sovyetler Birliği’nin ısrarı ile BM Şartı’nın son şeklini aldığı San 

Fransisko’daki görüşmelerde şarta eklendi58.  

      İkinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda gerek siyasetçilerin gerekse de 

hukukçuların ilkeden sıkça söz etmelerine rağmen o dönemde kendi geleceğini belirleme 

uluslararası hukukun bir parçası olarak kabul görmemiştir. 1945 yılında kabul edilen 

Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşması’nda kendi geleceğini belirleme ilkesine, birkaç 

kez atıfta bulunması, uluslararası hukukça tanınan bir ilke haline geldiğinin karinesi 

olmuştur. Kendi geleceğini Belirleme belli bir gruba veya bölgeye sınırlı düzenleme 

olarak ya da siyasi bir ilke olarak değil de, tüm halklar için öngörülen bir uluslararası 

hukuk ilkesi olarak ilk kez BM Şartı’nda yer almıştır59. 

      Kendi geleceğini belirleme ilkesinin BM Antlaşması’nda düzenlenmesi doğrudan ve 

dolaylı düzenlenmeler olarak ikiye ayrılabilir. Antlaşmanın belirli maddelerinde self-

determinasyon ifadesi açıkça yer alırken diğer maddelerde ise düzenlemelerin içeriğinde 

kullanılan ifadelerden anlaşılmaktadır.   

      Kendi geleceğini belirleme ilkesinin doğrudan yer aldığı maddeler, BM amaç ve 

prensiplerinin düzenlendiği birinci bölüm madde 1/2 fıkrası ile uluslararası ekonomik ve 

                                                           
57 DOĞAN, s. 3. 
58 ŞAHİN, s. 14. 
59 Berdal ARAL, Üçüncü Kuşak İnsan Hakları Olarak Kolektif Haklar, Siyasal Kitapevi, Ankara 2010, s. 
28. 
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sosyal işbirliğinin düzenlendiği dördüncü bölüm 55.maddeleridir. Self-determinasyon 

şartın ikinci amacının belirtildiği 1. madde 2. fıkrasında şu şekilde yer almıştır; 

         “Uluslararasında, halkların hak eşitliği ve kendi geleceklerini kendilerinin 

belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkileri geliştirmek ve dünya barışını 

güçlendirmek için diğer önlemleri almak” 60.  

 
Halkların hak eşitliği ve kendi geleceğini belirlemeye saygı üzerine kurulu dosta 

ilişkilerin geliştirilmesi ve böylece uluslararası barışın güçlendirilmesinin sağlanması 

başat amaç edinilmiştir. 

      Kendi geleceğini belireme ilkesinin doğrudan düzenlendiği bir diğer madde ise 

uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğinin düzenlendiği IX. Bölüm 55.maddesidir. 

ilgili maddede ilke şu şekilde yer almıştır; 

      “Uluslararasında halkların hak eşitliği ve kendi yazgılarını kendilerinin belirlemesi 

ilkesine saygı üzerine kurulmuş barışçı ve dostça ilişkiler sağlanması için gerekli 

istikrar ve refah koşullarını yaratmak üzere Birleşmiş Milletler …”  

 

      Bu bölümde de ilkenin düzenlenmesinden uluslararası barış ve dostluk ilişkilerini 

geliştirmek için gerekli istikrar ve refah şartının yaratılması ve buna katkı sağlaması 

amaçlanmıştır. Doğrudan düzenlemenin yer aldığı maddelerden de anlaşıldığı üzere 

kendi geleceğini belirleme ilkesi BM Şartında uygulama alanı ve sınırları kesin olarak 

belirlenmiş genel işlevsel bir hak olarak değil sadece BM’nin gerçekleştirmek istediği 

                                                           
60 BM Şartı için bkz. http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/chart_turkce.pdf [24.8.2012]    

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/chart_turkce.pdf
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amaçlardan birisi olarak düzenlenmiştir61. BM kurucu antlaşması ilkeye, uluslararası 

toplum üyeleri arasında barışçıl ve dostça ilişkilere katkıda bulunacak bir unsur olarak 

yer vermiştir62.  

      Sel-determinasyonun BM Şartında yer almasının ne anlama geldiği konusunda 

değişik görüşler mevcuttur. Bazı yazarlara göre ilkeye saygı yükümlülüğü dünya barışını 

sağlamlaştırmak için kabul edilmiş bir yoldur63. Farklı görüşte olan yazarlara göre ise 

self-determinasyon Antlaşmadaki hali ile son derece muğlâk bir ilke olduğunu ve 

uygulanması halinde uluslararası ilişkilerde istikrarsızlıklara yol açacağını ifade 

etmektedirler. Kelsen’e göre madde 1/2 fıkrada yer alan düzenlemede “milletlerin hak 

eşitliği ve kendi geleceklerinin kendilerinin tayin”inden oluşan iki ayrı ilkeden değil bir 

tek ilkeden bahsedilmekte olup ilke hukuki bağlayıcılıktan yoksundur64.  

      Kendi geleceğini belirleme ilkesi, BM Şartı’nın XI. Bölümü “Özerk Olmayan 

Ülkelere ilişkin bildirge” kısmının 73. maddesinde ve XII. Bölüm “Uluslararası Vesayet 

Rejimi” kısmının 76. maddesinde dolaylı olarak düzenlenmiştir.  Milletler Cemiyeti’nin 

kabul ettiği manda sistemi Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda vesayet sistemi tarafından 

yenileniyordu65. BM Genel Kurulu, 14 Aralık 1946 tarihli ve 66 (1) sayılı kararıyla 74 

ülkeyi muhtar olmayan ülkeler kısmına dâhil etmiştir66. Şartın 73.maddesi gereğince 

                                                           
61 TAŞDEMİR, 1999, s. 15. 
62 ARAL, s. 28. 
63 ARSAVA, 1981 s. 55. 
64 Aslı YURT, Self-Determinasyon ekseninde Bağımsız Kosova’nın Doğuşu, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, 2009, s. 24. 
65 TAŞDEMİR, 1999, s. 15. 
66 YURT, s. 25. 
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halklarının kendilerini henüz tam olarak yönetmediği ülkelerin idareleri Birleşmiş 

Milletler üyesi ülkeye bırakılmıştır. Bu çerçevede yönetimi üstlenen ülke, yönetilen ülke 

ahalisinin menfaatleri başta gelmesi ilkesi doğrultusunda sorumluluklarını yerine 

getireceklerdir.  Sömürge yönetimi, halkın kültürüne saygı göstererek siyasal, ekonomik 

ve sosyal ilerlemesi ile eğitiminin gelişmesi ve ahaliye hakkaniyetle muamele etmesi, 

ayrıca halkın kendini idare edebilme yeteneğinin geliştirilmesi ve siyasi emelleri göz 

önünde tutarak siyasi müesseselerin tedrici gelişmesine yardımcı olunması 

sorumlulukları yüklenmiştir. 

      Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın XII. Bölümünde “Uluslararası Vesayet” rejimi 

düzenlenmiştir. Uluslararası vesayet rejimi XIII. Bölümün konusu olan “Vesayet 

Konseyi” aracılığı ile vesayet yönetimi altındaki ülkeler olarak belirlenen yerlerin 

gözlemlenmesi işlevlerini düzenlemektedir.  

Aşağıdaki ülkelerin vesayet rejimine tabi olması düzenlenmiştir: 

      a. Milletler Cemiyeti döneminde manda rejimi altında bulunan  

      b. İkinci Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerden ayrılanlar 

      c. Yönetimlerinden sorumlu devletlerce gönüllü olarak bu rejime sokulan bölgeler 67 

Her bir yöneten devlet ile ayrı ayrı yapılan anlaşmaların konusu olan ülkeler vesayet 

rejimine tabi kılınmıştır68. 

                                                           
67 BM Şartı 77. Maddesi. 
68 Serap AKİPEK, “Birleşmiş Milletler Örgütü Denetiminde Vesayet Altında Ülke Bulunmaması, 
Sömürgeciliğin de Sonu Anlamına mı Geliyor?”, AÜHF Dergisi, C.50, sayı 1,  s. 2. 
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      Rejimin temel amacı, vesayet altındaki ülkelerin politik, ekonomik ve sosyal 

alanlarda gelişmesini sağlamak, kendini yönetme ve kendi geleceğini belirleme 

aşamasına gelmelerine yardımcı olmaktır69. 

 
      Birleşmiş milletler Anlaşması’nın XI. Bölümdeki Muhtar olmayan ülkeler 

hakkındaki düzenleme ile XII. Bölümdeki Vesayet rejimi arasındaki temel fark, 73. 

maddede bağımlı halkların yalnızca özyönetiminden (kendini yönetme yeteneğinin 

geliştirilmesi)  bahsederken, 76/b ‘de ise hem kendi kendilerini idare hem de 

bağımsızlığa doğru tedrici gelişimleri de açıkça düzenlemiştir. Buna dayanarak bazı 

yazarlar BM Antlaşmasının kendi geleceğini belirleme ilkesini sadece vesayet rejimi 

altındaki ülkeler ve halklar için öngörüldüğünü ileri sürmektedirler 70 . Örgütün ilk 

kuruluş yıllarında vesayet rejimine dâhil edilen ülkeler, günümüzde bağımsız devlet 

haline gelmiş veya kendi isteğiyle başka bir devlete katılmıştır. Böylece vesayet rejimi 

de işlevini tamamlamış bulunmaktadır71. 

      Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda kendi geleceğini belirleme, kapsamı, içeriği ve 

süjesi kesin olarak belirlenen bir hak olarak düzenlenmemiştir. Antlaşmada halkların 

kendi geleceklerinden söz ederken “hak” yerine “ilke” deyimi tercih edilmiştir, bu tercih 

ilkenin hukuki gücünü hafifletmektedir72 

                                                           
69 AKİPEK, s. 3. 
70 Doğan KILINÇ, “Self Determinasyon İlkesinin Azınlıklar Açısından Değerlendirilmesi”, GÜHF 
Dergisi, C. XII, 2008, Sayı 1-2, s, 964. 
71 AKİPEK, s. 4. 
72 ARAL, s. 30. 
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      Ayrıca Antlaşmada kendi geleceğini belirleme ilkesi Birleşmiş Milletlerin esas 

görevlerinden olan uluslararası barışın sağlamlaştırılması için dostane ilişkilerin 

kurulmasında saygı gösterilecek ilke olarak düzenlenmesi bir bakıma esas amaca 

yardımcı ve katkı sağlayıcı bir ilke olarak telakki edilmiştir.  

      Bir kısım yazarlara göre dostane ilişkilerin geliştirilmesi BM’nin asıl amacı ise ve 

dostane ilişkiler halkların eşit hakları ve kendi geleceğini belirleme ilkesine dayalı ise 

kendi geleceğini belirleme ilkesi BM Antlaşmasının özünü oluşturduğu söylenebilir. Bu 

çıkarımın mefhumu muhalifine göre kendi geleceğini belirleme ilkesinin ihlali, 

uluslararası barış ve güvenliği tehdit eder 73 . Arsava’ya göre, üye devletlerin BM 

Antlaşmasından doğan yükümlülükleri antlaşmadan doğan yükümlülüklerdir. Bugün 

evrensel karaktere sahip olan BM Antlaşması tarafından öngörülen halkların kendi 

geleceklerini kendilerinin tayin hakkına saygı yükümlülüğü de uluslararası hukukun 

evrensel bir ilkesi niteliğini kazanmıştır74.  Kendi geleceğini belirlemenin, uluslararası 

bir örgüt olan BM Antlaşması’nda yer alması, her halükarda ilkenin gelişim süreci 

aşaması için önem taşımaktadır. Ancak muğlâk bir şekilde yer almış olması ilkenin ihlal 

edilip edilmediğinin tespitini de güçleştirmektedir.  

2. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları 

      Kendi geleceğini belirleme ilkesinin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda yer alması 

uluslararası hukukun bir parçası haline gelmesinde büyük bir rol oynamıştır. Ancak 

ilkenin şartta olduğu gibi belirsiz bir şekilde yer alması birçok soru işaretlerini 
                                                           
73 UZ, s. 66. 
74 ARSAVA, 1981 s. 55.  
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beraberinde getirmiştir. Bu yönde çok sayıda eleştiri yöneltilmiştir. İlkenin belirsiz bir 

şekilde şartta yer alması ve uygulamasının nasıl olacağı, ayrıca BM’nin üzerine 

kurulmuş olduğu devletlerin egemen eşitliği, ülkesel bütünlük ve siyasal bağımsızlıkları 

ilkesi karşısında nasıl bir konumda yer alacağı ve kendi geleceğini belirlemeden ne 

anlaşıldığı, süjesini kim veya kimlerin oluşturduğunu ve uygulanması ile nelere yol 

açacağı konusunda şüpheler eleştirilere kaynaklık etmiştir.  

      Birleşmiş Milletlerin kurulduğu 1945 yılında dünya nüfusunun üçte biri, yaklaşık 

olarak 750 milyon insan sömürge altında yaşıyordu. BM kuruluşu sonrasında, vesayet 

altına alınan 11 ülke dâhil, toplamda 80 ülke bağımsızlığına kavuşmuş veya kendi 

isteğiyle bir ülkeye katılmıştır75. Self-determinasyonun BM Antlaşması’nda yer alması, 

sömürge altında yaşayan birçok halkta sömürge yönetiminden kurtulma arzusunu 

ateşledi. Örgütün ilk on yılında sadece 10 yeni devlet üyeliğe kabul edilirken ikinci on 

yılda (1955-1965) 56 devlet BM üyesi oldu76. 

A. 1514 ( XV ) Sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı 

      1960 yılı dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir, uluslararası toplum artık 

sömürgeciliğin daha uzun yıllar devam etmesine göz yumamayacak duruma gelmişti. 

Sovyetler Birliği BM’ye çok radikal bir teklif sunarak sömürgeciliğe derhal son 

verilmesini ve halklarına bağımsızlık verilmesi çağrısında bulundu. Batılı ülkelerin bu 

                                                           
75 http://www.un.org/ar/decolonization/history.shtml [24. 8. 2012]  

76 ŞAHİN, s. 17. 

http://www.un.org/ar/decolonization/history.shtml
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radikal teklife karşı çıkmasıyla tasarının kabul edilmemesi ihtimaline karşın Afrika ve 

Asya ülkeleri daha ılımlı bir tasarı sunarak kabul edilmesini sağladılar77.  

      Uzun süren görüşmeler sonucu 43 devletten oluşan grup bu konuda bir genel kurul 

kararı çıkarmaya giriştiler. Devletlerin hemen hemen hepsi Afrika ve Asya 

devletlerinden oluşmaktaydı. Avrupa’dan sadece Türkiye yer alıyordu. Hazırlanan 

bildiri Genel Kurulda oylandıktan sonra kabul edildi. 90 kabul oyuna karşı hiç ret oyu 

çıkmadı. Yalnız ABD, Birleşik Krallık, Portekiz, İspanya, Belçika, Fransa, Güney 

Afrika Birliği, Dominik Cumhuriyeti ve Avustralya çekimser oy kullandılar78. Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu “Sömürgelerin Tasfiye ve Sömürge Ülkelerine ve Halklarına 

Bağımsızlık Tanınması” adı altında 14 Aralık 1960 yılında 1514 (XV) sayılı kararı kabul 

etti.  

      Söz konusu karar kendi geleceğini belirleme hakkının içeriğini ve uygulanma 

şekillerinin billurlaşmasını sağladı. Sömürgecilikle mücadele kendi geleceğini belirleme 

ilkesinin kuram ve öğretide olağanüstü gelişmesine yol açtığı gibi, çok sayıda devlet 

açısından da kabul edilebilir bir uygulama alanının hukuk tarafından algılanmasını 

sağladı79.  

      Birleşmiş Milletlerin 1514 (XV) sayılı Genel Kurul kararı, uluslararası hukukun 

önemli ilkelerine gönderme yaparak, BM amaçları üzerine inşa edilmiştir. Kararın gerek 

                                                           
77 ŞAHİN, s. 20. 
78 GÜNDÜZ, s. 277. 
79 Deniz AKÇAY, “Selfderetminasyon: Bir İlkenin Önlenemez Nötralizasyonu”, Murat Sarıca Armağanı, 
İstanbul, 1988, s. 30. 
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giriş kısmı gerekse içeriği, barındırdığı hususlar ile uluslararası hukukta KGBH’ye 

aşama atlatmıştır. Bu karar ile hakkın kapsamı, uygulama alanı ve süjesi daha bir 

belirginleşmiştir.  

      Söz konusu Kararda, milletlerin hak eşitliği, herhangi bir ayrım gözetmeksizin 

herkes için insan haklarına ve temel özgürlüklere evrensel saygı ve riayet edilmesi, 

özellikle de bu hakların inkârı ile doğan uyuşmazlıkların dünya barışı için ciddi tehlike 

arz ettiği belirtilerek, sömürgeciliğin devam etmesinin uluslararası ekonomik işbirliğinin 

gelişmesini önlediğini ve bunun BM evrensel barış idealine aykırı olduğu tespit edildi.  

      1514 (XV) sayılı kararın birinci maddesinde, halkların yabancı egemenliğine ve 

sömürüsüne tabi bulunması temel hakların inkârı olduğu ve bu durumun BM Şartı’na 

aykırılık teşkil ettiğini ve Dünya barışı ve işbirliğinin önünde bir engel olduğu kabul 

edildi80. 

      Kararın ikinci maddesi kendi geleceğini belirleme açısından büyük önem taşır, 

bununla ilkenin kapsamı belirginleşmiş, niteliği değişmiş ve süjesi (sınırlandırılarak) 

belirlenmiştir.  İkinci maddeye göre; 

  2.md “Bütün halkların kendi kaderini kendilerinin tayin etme hakkı vardır, o hakka 

binaen serbest bir şekilde siyasi statülerini tespit eder ve ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişmelerini serbestçe takip ederler”.   

                                                           
80 Karar metni için bkz. GÜNDÜZ, s. 278.  
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      Karar ile kendi geleceğini belirlemenin niteliğinde değişiklik meydana gelmiştir. 

Bundan böyle ilke olmaktan çıkıp uluslararası bir hak haline gelmiştir. Böylelikle ulusal 

yetki alanı içinde olan bir konu olmaktan çıkmıştır81. 

      1514 sayılı kararda kendi geleceğini belirleme hakkı bütün halklar için 

öngörülmüştür. Hakkın süjesi, ülkede yaşayan tüm insanlardır. Ancak karar düzenlemeyi 

amaçladığı alan itibariyle ve ikinci paragrafta da açıkça yer aldığı gibi “halklardan” 

anlaşılması gereken sadece sömürge halklarıdır. İbare bağımsız devletlerdeki azınlıklara 

herhangi bir göndermede bulunmamaktadır. Zira birinci paragrafta halkların yabancı 

baskı, egemenliği ve sömürüye tabi olmalarının temel insan haklarına ve BM Şart ve 

amaçlarına aykırı olduğu vurgulanmakla “yabancılık” unsurunu kendi geleceğini 

belirlemenin bir konusu haline getirmiştir82.  

      Genel Kurul Kararı’nın üçüncü paragrafında siyasi, ekonomik, sosyal ve eğitsel 

hazırlığın yetersiz olması hiçbir surette bağımsızlığı geciktirmenin bir mazereti 

olmayacağı kabul edildi. Böylece sömürgeciliğin tasfiyesi önünde engeller çıkarılarak 

sürecin aksatılmaması veya uzatılmaması amaçlanıyordu. 

      Kararın dördüncü paragrafında düzenlenen bir diğer husus ise bağımlı milletlerin 

tam bağımsızlık haklarını barışçı bir şekilde ve serbestçe kullanılmasına imkân 

verilmesidir. Haklarını kullananlar aleyhine yöneltilmiş olan bütün hareketler silahlı 

veya çeşitli baskıcı tedbirlerin sona erdirilmesi ve ülkelerin bütünlüğüne saygı 

                                                           
81 TAŞDEMİR, s. 20. 
82 AKÇAY, s. 30. 
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gösterilmesi isteniyordu. Kendi geleceğini belirleme hakkını kullanan halklara karşı 

kuvvet kullanma yasağı getirildi.  

      1514 (XV) sayılı Genel Kurul kararının düzenlediği alan çerçevesinde, süjesi belirli 

bir hak haline dönüşen kendi geleceğini belirleme hakkı, bir ülkenin milli birliğini ve 

ülke bütünlüğünü kısmen veya tamamen bozulmasını amaçlayan herhangi bir girişim 

olarak kullanımı, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın amaç ve ilkeleri ile 

bağdaşmayacağı altıncı paragrafta yer almıştır. Böylece BM ülke bütünlüğünü koruduğu 

ve KGBH’nin bu ilkeyi zedeleme amacıyla kullanılmayacağı açıkça düzenlemiştir.  

      Karar ile birlikte, kendi geleceğini belirlemenin, ülkede yaşayanların tamamının 

hakkı olduğu ve söz konusu hakkın kullanımı sonucunda bağımsız devlet olarak var 

olduktan sonra ülke bütünlüğüne saygı gösterilecek ve bütünlüğün bozulmasına izin 

verilmeyecektir. Kendi geleceğini belirleme hakkı, bir defaya mahsus olarak kullanılıp 

bağımsız olmakla tükeneceğini ve bağımsız olan ülkedeki azınlıkların ayrılma hakkının 

olmayacağı kabul edilmiştir83.   

      Kararın 7. ve son maddesinde bütün devletlerin BM Şart’ına, İnsan Hakları Evrensel 

Bildirisine ve bu bildiri hükümlerine, devletlerin eşitliğine ve içişlerine karışmama, 

bütün halkların egemen haklarına ve ülke bütünlüğüne saygı esasına göre sadakatle 

riayet edileceği öngörülüyordu.  

                                                           
83 ŞAHİN, s. 21. 
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      Genel Kurulun 1514 (VX) sayılı kararında karşılaşılan bir çok soruna çözüm 

getirmek amacıyla, bir gün sonrasında 1541 sayılı karar kabul edilmiştir. Bu kararda iki 

önemli husus kaleme alınmıştır. İlki BM Şartının 73(e) maddesinde düzenlenen bilgi 

sunma yükümlülüğünün uluslararası bir yükümlülük olduğunu düzenlemiştir. Yönetilen 

ülkenin, yöneten ülkeden coğrafi olarak ayrı ve kültürel ya da etnik yapı olarak farklılık 

arz etmesi durumunda bilgi sunma yükümlülüğünün var olduğunu belirtmiştir. İkinci 

olarak kararda muhtar olmayan bir ülkenin tam bir muhtariyet aşamasına aşağıdaki üç 

seçenekten birisi ile ulaşabileceği düzenlemiştir, başka bir ifadeyle KGBH uygulama 

seçenekleri yer almıştır84: 

• Egemen ve bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkma 

• Bağımsız bir devletle birleşme  

• Bağımsız bir devletle entegrasyona gitme 

BM Genel Kurulun kabul ettiği karar 1960’lı yıllarda bağımsızlık mücadelesi veren 

sömürge halklarının kendilerine dayanak yaptıkları temel belge haline gelmiştir85.  

B. BM Genel Kurulunun 2625 (XXV) Sayılı Kararı 

      Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 24 Ekim 1970 tarihinde, kuruluşunun 25. Yıl 

dönümü vesilesiyle oybirliğiyle “ Devletler Arasında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na 

Uygun Şekilde Dostane Münasebetler Kurmaya ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletlerarası 

Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri” yi kabul etti. Bildiride uluslararası hukukun temel 

                                                           
84 YÜCE, s. 22. 
85 ARAL, s. 30. 
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ilkelerini oluşturacak yedi ilke yer almaktadır. Bildiri BM şartında yer alan temel 

ilkelerin ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturması nedeniyle önem taşımaktadır 86 . 

BM’nin devletlerarasında dostça ilişkiler ve işbirliği ile ilgili uluslararası hukuk ilkeleri 

bildirisi kendi geleceğini belirleme hakkının içeriğinin anlaşılması konusunda önemli 

katkılar sağlamıştır. Bildirge ile halkların eşit hakları ve kendi geleceğini belirleme 

ilkesi halklar bakımından bir hak olduğu ve bu prensibe uyulması devletler için de 

yükümlülük olduğu kabul edilmiştir87.  

      2625 (XXV) sayılı Genel Kurul kararında yedi ilke yer almıştır. Bu ilkelerin 

beşincisini eşit haklar ve halkların sel-determinasyon hakkı oluşturmaktadır88. Bildiride 

kendi geleceğini belirleme hakkı konusunda önemli hususlar yer almaktadır. Kararın eşit 

halklar ve kendi geleceğini belirleme ilkesinin düzenlendiği kısımda halkların yabancı 

boyunduruğuna tabi kılınmasının ve sömürünün insan haklarının bir inkârı olduğu ve 

Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın ihlali olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.  

      Kararda kendi geleceğini belirleme bütün halklar için bir hak olarak düzenlenmiştir. 

Herhangi bir dış müdahale olmadan bütün halklar serbestçe siyasi, sosyal ve kültürel 

gelişimlerini izleme hakkına sahip oldukları, ayrıca her devletin bu hakka, BM şartı 

hükümlerine uygun olarak, riayet etme yükümlülüğü altında olduğu belirtilmiştir. Öte 

yandan bildiride devletlere müştereken ve ayrı olarak, insan haklarına ve temel 

özgürlüklere saygıyı ve riayeti geliştirme görevi yüklenmiştir.  

                                                           
86 GÜNDÜZ, s. 108.  
87 KÜTÜKÇÜ, s. 269.  
88 Karar metni için bkz. GÜNDÜZ, s. 109.  
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      Bildiride kendi geleceğini belirleme hakkının uygulama şekilleri de düzenlenmiştir. 

BM Genel Kurul 1541 sayılı kararında sayılan seçeneklere bu karar ile ek bir seçeneğin 

daha getirildiği görülmektedir. Egemen ve bağımsız bir devlet kurulması, serbestçe 

bağımsız bir devletle birleşme ya da bütünleşmenin (entegrasyon) yanında halkın 

serbestçe tayin edeceği diğer herhangi bir siyasi statüye kavuşması düzenlenmiştir. Bu 

son seçenek bildirinin kendi geleceğini belirleme konusunda getirdiği yeniliklerden bir 

tanesidir. Bu bildiri ile KGBH’nin uygulama alanının kolonilerle olan ilişkilerle sınırlı 

tutulmadığı belirtilmektedir89.  

      Kararda KGBH’nin düzenlendiği kısmın beşinci paragrafında devletlerin halkların 

kendi geleceğini belirleme hakkından, hürriyet ve bağımsızlığından mahrum edecek 

herhangi bir zorlama hareketinden kaçınma yükümlülüğü düzenlenmiştir. 1514 sayılı 

karardan farklı olarak, kendi geleceğini belirleme hakkını kullanan halk, bu haktan 

yoksun bırakılması amacıyla yönetimce uygulanan zorlama hareketlerine karşı direnişte 

bulunabileceğini ve direnişleri için BM Şartı amaç ve ilkelerine uygun şekilde yardım 

arama ve alma hakkı öngörülmüştür. Kendi geleceğini belirleme hakkının zorla 

engellenmesine karşı girişilen direnişte dışarıdan yardım alınması BM Şartı’na uygunluk 

koşuluna bağlanmıştır. Olası yardımın maddi yardımı kapsayıp kapsamadığı ve hangi 

mahiyette olacağı belirsizdir.  

                                                           
89 Ayşe Füsun ARSAVA, Azınlıklar Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle 
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi Işığında İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1993, s. 78. 
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      Bildirinin ilgili kısmının 7. Paragrafı kendi geleceğini belirleme konusunda yeni bir 

düzenlemeye yer verildi. Bu düzenleme tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Söz 

konusu düzenlemeye göre:  

      “Yukarıdaki paragraflarda yer alan hiçbir hüküm, yukarıda tarif edilen eşit haklara 

ve kendi kaderini tayin etme ilkesine uygun şekilde hareket eden ve böylece ülkeye ait 

bütün halkı, ırk, inanç veya renk ayrımı yapmadan, temsil eden bir hükümete sahip olan 

egemen ve bağımsız Devletleri parçalayacak veya ülkesel bütünlüğe veya siyasi birliğine 

tamamen veya kısmen zarar verecek olan herhangi bir harekete izin verecek veya teşvik 

edecek şekilde yorumlanmayacaktır”90.  

      Bu düzenleme iki karşıt yorumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlk yoruma göre 

söz konusu düzenleme yalnızca Birleşmiş Milletler uygulamasını yansıtmakta olup 

sömürgecilikle, ırk ayrımını kapsayan örf ve adet kuralını genişletmemektedir. İkinci 

yoruma göre ise düzenlemenin sınırlayıcı-yasaklayıcı ifadesi ancak halkın tamamını 

temsil edebilen bir yönetimin varlığı durumunda anlam kazanabilmektedir91. Başka bir 

ifade ile tüm toplumun temsil edilmediği devletlerde halklar sel-determinasyon hakkını 

kullanabileceğini, dolayısıyla bildiride düzenlenen hakkın uygulama şekillerinden birine 

başvurulabileceği yorumu yapılmaktadır. Ancak bu yorum halen tartışmalı olup 

uygulanan uluslararası hukuk tarafından da onaylanmış değildir 92  . Böyle bir 

düzenlemenin bildiride yer alması, sömürge dışında da kendi geleceğini belirleme 

                                                           
90 GÜNDÜZ, s. 114. 
91 AKÇAY, s. 32. 
92 PAZARCI, II, s. 9.  
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hakkına sahip olabilecek bazı “halk” türlerinin olduğunun kabul edilmesi açısından 

önemlidir. Bildiri ile kendi geleceğini belirleme hakkı insan hakları yaklaşımı ile 

mümkün bir genişleme sahası bulmuştur93.  

      2625 (XXV) sayılı bildiri sömürge altında bulunan ülkeleri, sömürgeci devletin 

ülkesinden saymamaktadır, ayrı ve farklı statüleri vardır. Dolayısıyla sömürge altında 

bulunan halkın sömürgeci devletten ayrılması ülkesel bütünlük çerçevesinde 

değerlendirilmemektedir. Bir başka ifadeyle sömürge ülkesinin bağımsızlığını 

kazanması, sömürgeci devletin ülke bütünlüğü ilkesine aykırı düşmemektedir94.  

      Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 10. maddesine göre Genel Kurul, andlaşma 

çerçevesine giren ya da diğer organların görev ve yetkilerini ilgilendiren “her türlü 

mesele” hakkında üye devletlere kararlar yöneltebileceği öngörülmüştür. Genel kurul 

kararlarının nitelikleri önem arz etmektedir. Devletlere yöneltilen kararlar bağlayıcı ve 

buyurucu güçten yoksundur. Bir başka ifadeyle Genel Kurul kararları tavsiye 

niteliğindedir95. Genel Kurul kararlar bağlayıcılıktan yoksun olsa dahi kararlar hukuk 

düzeninde belirli bir etki yaratabilirler. Nitekim etki de yüküm de Genel kurul kararının 

iki ayrı sonucudur. Karar yüküm doğurmadan da bir takım etkiler yaratması 

mümkündür96.  

                                                           
93 ŞAHİN, s. 23. 
94 PAZARCI, II, s. 10.   
95 Cem SAR, “Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararlarının Hukuki Değeri”, SBF Dergisi, C. XXI, 
Sayı:4, s. 241. 
96 SAR, s. 231.  
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      Kendi geleceğini belirleme aşısından büyük öneme sahip olan 1514 (XV) ve 2625 

(XXV) sayılı Genel Kurul kararları devletler için bağlayıcı değil, tavsiye niteliğindedir. 

Ancak Genel Kurul kararları ve bildirileri uluslararası hukukun kodifikasyonu 

(düzenleme) ve tedrici gelişiminde ışık tutucu ve yön verici nitelik taşıdıkları için 

dolaylı olarak hukuk oluşumunda kılavuz rolünü oynarlar. Ayrıca Genel Kurul kararları 

uluslararası hukuku etkileyebilme yeteneklerinin yanı sıra belirli konulardaki hukuk 

kurallarını açıklamaları bakımından uluslararası hukukun tespit edilmesinde 

başvurulabilen yardımcı kaynaklardır 97 . Dolayısıyla söz konusu kararlar kendi 

geleceğini belirleme hakkı açısından önemlerini korumaktadırlar.  

3. İnsan Haklarına İlişkin 1966 ( İkiz Sözleşmeler ) Sözleşmeleri 

      Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 10 yılı aşan bir süre içerisinde tartışılan tasarı 

ayrı ayrı metinler olarak, “Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme” ve 

“Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşme” 16 Kasım 1966 

tarihinde BM Genel Kurulunda herhangi bir itirazla karşılaşmadan benimsendi ve 

imzaya açıldı. Sözleşme 1976 yılında yürürlüğe girdi. Sözleşme medeni ve siyasal 

haklara ilişkin olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde öngörülen hak ve özgürlükleri 

daha ayrıntılı bir şekilde, sözleşme formunda yeniden düzenledi. Ayrıca İHEB’de yer 

verilmeyen bazı haklara da sözleşmede yer verilmiştir. Bunların başında kendi 

                                                           
97 SAR, s, 265-269.  
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geleceğini belirleme hakkı gelmektedir. İHEB’de olup da Sözleşmede yer verilmeyen 

haklar da bulunmaktadır98.  

      Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Uluslararası İnsan Hakları tasarısının bir parçası 

olarak 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, kendi 

geleceğini belirleme hakkının bazı yönleri olan kişinin kendi ülkesinin yönetimine 

katılma hakkı (md. 21/1 ) ve halkın iradesinin hükümetin esası olması (md. 21/3) 

hususları haricinde, kendi geleceğini belirleme hakkı açıkça yer almamıştır99. 

      İkiz Sözleşmelerin ortak 1.maddesinde self- determinasyon şu şekilde 

düzenlenmiştir100: 

      Md. 1/1 “Bütün halklar, kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak 

uyarınca kendi siyasal statülerini serbestçe oluştururlar ve ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişimlerini serbestçe sağlarlar”.  

      Md. 1/2 “Bütün halklar, karşılıklı yarar ilkesine dayanan milletlerarası ekonomik 

işbirliğinin gereklerinden ve milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine 

getirmekten kaçınmamak şartı ile, kendi amaçlarına uygun olarak doğal zenginlik ve 

kaynaklarını serbestçe tasarruf edebilirler. Bir toplum hiçbir durumda, kendi varlığını 

sürdürmesi için gerekli olan araçlardan yoksun bırakılamaz”.  

                                                           
98 Enver BOZKURT, M. Akif KÜTÜKÇÜ, Yasin POYRAZ, Devletler Hukuku, Yetkin Yayınları, 
Ankara 2009, s. 185-186. 
99 ŞAHİN, s. 18. 
100 Metin için bkz. GÜNDÜZ, s. 284.  
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      Md. 1/3 “Özerk olmayan ve Vesayet Altında Bulunan Ülkelerin yöneltmesinden 

sorumlu olan Devletler de dâhil, bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, halkların kendi 

kaderlerini tayin hakkının gerçekleştirilmesini destekleyecek ve bu hakka, Birleşmiş 

Milletler Andlaşmasının hükümleri uyarınca saygı göstereceklerdir”.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkı İkiz sözleşmelerin 1. maddesinde yer almasıyla 

birlikte bağlayıcı bir uluslararası hukuk normu karakteri kazanmıştır. Birleşmiş Milletler 

uygulamasında da başlangıçta sadece koloni ve yabancı egemenliği altında bulunan 

halklara tanınan kendi geleceğini belirleme, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle daha 

kapsamlı bir geçerlilik kazanmıştır101.  

      İkiz Sözleşmelerin md. 1/1 düzenlendiği üzere kendi geleceğini belirleme bütün 

halklara tanınmış bir hak olarak yer almıştır. Ancak yine bu hakka sahip halkların kim 

olduğu konusunda var olan belirsizlikler giderilmemiş ve yine hakkın kapsamı 

belirlenmemiştir. Öte yandan hakkın gerçekleştirilmesi yolunda devletlere yüklenmiş 

olan yükümlülükler konusunda bir açıklama getirmemiş sadece BM Andlaşması’na atıf 

yapmakla yetinilmiştir102.  

      Arsava’ya göre, Kendi geleceğini belirleme hakkının insan hakları sözleşmesine 

alınması, kendi geleceğini belirleme hakkının insan hak ve temel özgürlüklerinden tam 

                                                           
101 ARSAVA, 1993, s. 34. 
102 KÜTÜKÇÜ, s. 269. 
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olarak yararlanmanın önkoşulu olmasından ileri gelmektedir. Kendi geleceğini belirleme 

halkların hakkı olarak açık bir şekilde düzenlenmiş kolektif bir insan hakkıdır103. 

      Kendi geleceğini belirleme hakkının ortak birinci maddede düzenleme biçimi 

değerlendirildiğinde, hakkın bir defaya mahsus bir hak olarak düzenlenmediği, aksine 

kendisini sürekli olarak yenilemesi ve güçlendirmesi gereken (dinamik) sürekli bir hak 

olarak yer almıştır. Ancak söz konusu hakkın ihlali durumunda ne olacağı hususu 

hakkında düzenleme yer almamıştır. Üstelik İkiz sözleşmeler ile kurulan İnsan Hakları 

Komitesine göre, Sözleşmeye ekli ihtiyari protokolde düzenlenen kişisel başvuru hakkı 

ancak bireysel haklara yönelik olarak kullanılabilecek bir mekanizmadır. Dolayısıyla söz 

konusu hakkın ihlali halinde bireylerin ya da toplulukların şikâyet hakları 

düzenlenmemiştir104. 

      Sözleşmenin 1. maddesinin 2. fıkrasına göre halklar kendi yer altı ve yer üstü doğal 

zenginlik kaynaklarını serbestçe kullanabileceklerini ve bu haktan mahrum 

bırakılamayacakları düzenlenerek kendi geleceğini belirlemenin siyasi boyutunun yanı 

sıra ekonomik boyutuna da sözleşmede yer verilmiştir105.  

      Sözleşmenin 1. maddesinin üçüncü ve son fıkrasında devletlere, halklarının kendi 

geleceklerini belirleme hakkını gerçekleştirilmesi için destekleme yükümlülüğü 

öngörülmüştür. Yine uygulamada yükümlülüğün nasıl yerine getirileceği konusunda 

                                                           
103 ARSAVA, 1993, s. 34.  
104 ARAL, s. 31-32. 
105 KILINÇ, s. 970. 
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herhangi bir düzenleme öngörmezken, BM Şartı hükümleri uyarınca saygı gösterilmesi 

gerekliliği belirtilerek andlaşmaya atıf yapmakla yetinilmiştir. 

      İkiz Sözleşmeler ile sürekli bir hak haline dönüşen kendi geleceğini belirleme hakkı, 

Birleşmiş Milletlerin ülkesel bütünlüğe ve siyasal istikrara verdiği önemi göz önünde 

bulundurursak, Sözleşmede amaçlanan, hakları etkinleştirerek ülkeleri içinde özgür 

bireyler ve topluluklar olmalarını sağlamaktır. Yoksa her topluluğun bağımsız devletler 

kurarak özgür olmaları (ayrı olmaları) değil106. İnsan Hakları sözleşmeleriyle birlikte 

kendi geleceğini belirleme hakkı ve demokratikleşme ile insan hakları arasında daha 

güçlü bir bağlantı kurulmuştur107. 

      Sonuç olarak İkiz sözleşmeler kendi geleceğini belirleme hakkında var olan 

belirsizlikler ve soru işaretlerini tam olarak gidermese de, BM Şartını uluslararası 

sözleşme düzeyinde düzenlemiş, her imzacı devlet halkının içsel kendi geleceğini 

belirleme hakkını kabul etmiştir. Ayrıca bağımlı halklar konusundaki BM Şartı 

hükümlerini yeniden canlandırmış, ekonomik boyutlu kendi geleceğini belirleme hakkını 

da düzenleyerek bu yeni boyutun yerleşmesine katkı sağlamıştır108. 

 

                                                           
106 KÜTÜKÇÜ, s. 269.  
107 YURT, s. 29. 
108 TAŞDEMİR, s. 30. 
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4. Birleşmiş Milletler Uygulamaları ve Uluslararası Adalet Divanı Kararlarında 

Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı  

       Birleşmiş Milletler Genel Kurul’unun 1960 yılında kabul ettiği dekolonizasyon ve 

sömürge halklarına bağımsızlık verilmesi kararının ardından birçok sömürge yönetimi 

altında bulunan ülke bağımsızlığını kazandı veya özgür iradesiyle başka bir ülkeye 

katıldı. Ancak bununla birlikte bu dönemde baş gösteren önemli hususlardan birisi, 

sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazanan devletlerde ortaya çıkan ayrılıkçı 

hareketlerdir. Ayrılıkçı talepler kanlı çatışmaları berberinde getirmiştir. Bağımsızlığını 

kazanan devletlerden ayrılma istemleri Birleşmiş Milletler önüne getirildiğinde, BM’nin 

tavrı istisnalar haricinde, ülkesel bütünlükten yana olmuştur. BM bu dönemde özellikle 

“Uti Possidetis” 109  ilkesi çerçevesinde toprak bütünlüğüne öncelik tanımış, kendi 

geleceğini belirleme hakkını kullanarak bağımsızlığını elde eden ülkeden ayrılıma 

taleplerini reddetmiştir. BM, Sömürge ülkesinin kendi geleceğini belirleme hakkını bir 

defaya mahsus olarak kullanımını ve bağımsızlığın kazanılmasıyla bu hakkın 

tükeneceğini kabul etmiş, tekrar bu hakka dayanarak bağımsız bir ülkeden ayrılmalara 

izin vermemiştir. Böylelikle en küçük birime kadar sürmesi olası ayrılmalar ile 

uluslararası barış ve güvenliğin bozulmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

      Sömürge dönemindeki ülkenin sınırları, kendi geleceğini belirleme hakkın 

kullanılarak bağımsız olan devletin de sınırları olarak kabul edilmiştir. Bu husus 

ayrılıkçı taleplerin, anlaşmazlıkların ve çekişmelerin esaslı nedenlerinden biri olmuştur 

çünkü sömürge döneminde kararlaştırılan (çizilen) sınırlar çoğu kez o bölgede yaşayan 
                                                           
109 “Uti possidetis” ilkesi ilerideki bölümde detaylı olarak ele alınacaktır.  
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etnik, dilsel veya dini grupların özgür iradeleri olmaksızın çizilmiş ve 

kararlaştırılmıştır110. 

      Birleşmiş Milletlerin uygulamaları ve Adalet Divanının Kararları kendi geleceğini 

belirleme hakkının uluslararası hukuk alanında gelişimi açısından önem arz etmektedir.  

      30 Haziran 1960 yılında bağımsızlığını kazanan Kongo’nun güneydoğu eyaleti olan 

Katanga da onbir gün sonra bağımsızlığını ilan etti. 1963 yılına kadar süren süreçte 

silahlı çatışmalar meydana geldi. Katanga’nın ayrılma talebi Birleşmiş Milletler önüne 

getirildiğinde BM Güvenlik Konseyi Katanga’da yapılan ayrılıkçı hareketleri kınadı ve 

Katanga’nın egemen bağımsız bir ulus olma iddiasını reddetti111. BM söz konusu olayda 

ülkesel bütünlük prensibine üstünlük tanımış ve ayrılmaya onay vermemiştir. 

      BM’nin uygulamasını yansıtan ikinci olay ise Biafra’nın Nijerya Devletinden 

ayrılma girişimidir. Nijerya’nın doğu bölgesinde İbo’lar, Mayıs 1967’de bağımsız Biafra 

Devletini kurduklarını ilan ettiler. Uluslararası topluluğun geneli İboların bu 

teşebbüslerini reddederken, Fransa ve bazı Afrika ülkeleri bu girişimi desteklediler. 

Ancak BM bu ayrılma talebini de reddetti. Afrika Birliği de bu doğrultuda bir politika 

benimsedi112.  

      Birleşmiş Milletler her iki olayda da vermiş olduğu kararda, kendi geleceğini 

belirleme hakkının koloni yönetiminden kurtulma hakkı tanıdığını ancak bu bölgelerin 

                                                           
110 ŞAHİN, s. 30. 
111 ŞAHİN, s. 30. 
112 ŞAHİN, s. 31. 
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kendi devletlerinden ayrılma hakkını içermediğini vurgulayarak, ülkesel bütünlüğü 

koruyup, başlaması olası ayrılmalarla sonucu belirsiz bir yola girilerek uluslararası barış 

ve güvenliğin sarsılmasının engellenmesi tercih edilmiştir113.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının gelişim süreci, uluslararası hukuktaki yeri ve 

uygulanması açısından Uluslararası Adalet Divanı Kararları da önemli bir yere sahiptir. 

UAD gerek BM’nin danışma görüşü istemesi gerekse de devletlerarası uyuşmazlık 

olarak önüne getirilen kendi geleceğini belirleme sorunuyla ilgilenmek durumunda 

kalmıştır. 

      Birleşmiş Milletlerin Danışma kararı istemesi üzerine self-determinasyon 

Uluslararası Adalet Divanı’nın önüne gelmiştir. Divan ilk olarak, Güvenlik Konseyinin 

1970 yılı 276 no’lu kararı ile Namibya’da Güney Afrika’nın sürekli varlığı konusunda 

tavsiye kararı istemesi üzerine, kendi geleceğini belirleme hakkında görüşünü 

açıklamıştır. UAD 21.06.1971 tarihli Danışma görüşünde “Uluslararası hukuktaki son 

gelişmeler, muhtar olmayan ülkelerle ilgili olarak kendi geleceğini belirleme hakkının 

başvurulabilir olduğu” tespitinde bulunmuştur114. Divan vermiş olduğu kararda kendi 

geleceğini belirleme prensibini tüm muhtar olmayan yerlere uygulanabilir hale getiren 

1514 (XV) nolu kararın bu konudaki uluslararası hukuk gelişiminde çok önemli bir 

                                                           
113 UZ, s. 70. 
114 UZ, s. 76. 
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aşama oluşturduğu sonucuna varmıştır115. BM barışçı girişimleri ile eskiden Güney Batı 

Afrika olarak bilinen Namibya’nın bağımsızlığına kavuşmasında yardımcı olmuştur116.  

      Uluslararası Adalet Divanı’nın önüne getirilen bir diğer mesele Batı Sahra 

konusudur. Afrika’nın kuzey batısında, deniz kıyısında, Fas, Moritanya ve Cezayir ile 

sınır komşusu olan bölge ile ilgili 1963 yılından beri süregelen tartışmalarla Birleşmiş 

Milletler ilgilenmektedir117.  

      Batı Sahra 1884 yılında İspanya tarafından işgal edilmiş ve İspanya bölgeden 

çekilene kadar da sömürge olarak kalmıştır. Dekolonizasyon hareketi çerçevesinde BM 

referandum için İspanyayı ve komşu devletler konumunda olan Fas ve Moritanya’yı 

görüşmeye davet etmiştir. 1974 yılında İspanya BM gözetiminde referandumu kabul 

etmiştir.  

      Batı Sahra bölgesi üzerinde gerek Fas gerekse de Moritanya bölgenin kendilerine ait 

olduğuna dair iddialar ileri sürmüşlerdir. Batı Sahra’nın ülkesinin bir parçası olduğunu 

iddia eden Fas, bölge üzerinde egemenlik haklarının olduğunu ve egemenliğin asırlarca 

çekişmesiz olarak kullanıldığını ileri sürmüş, iddiasının haklılığını ortaya koymak içinse 

Batı Sahranın Fas ülkesine coğrafi bakımdan yakınlığını göstermiştir118.   

      Çekişmenin bir diğer tarafı olan Moritanya ise, İspanya yönetiminin kurulduğu 

sırada devlet değildi. Bu yüzden ülkesel egemenlik iddiasında bulunamayan Moritanya, 
                                                           
115 ŞAHİN, s. 34.  
116 http://www.unicankara.org.tr/today/7.html [15.10.2012]  
117 http://www.unicankara.org.tr/today/7.html [15.10.2012] 
118 UZ, s. 76. 

http://www.unicankara.org.tr/today/7.html
http://www.unicankara.org.tr/today/7.html
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Batı Sahra bölgesi üzerindeki iddiasını halk unsurunu esas alan tarihi süreklilik ilkesine 

dayandırmıştır119. 

      Söz konusu uyuşmazlık hakkında BM Genel Kurulu Uluslararası Adalet 

Divanı’ndan iki hususun incelenmesi ve görüşünü belirtmesi talep edildi; 

• İspanya’nın işgali sırasında Batı Sahra’nın sahipsiz toprak ( terra nullius ) olup 

olmadığı?  

• Batı Sahra ile Fas Devleti ve Moritanya arasındaki (işaret edildiği gibi) hukuki 

bağların mevcut olup olmadığı? 

      Divan’ın ilk soruya verdiği yanıt olumsuz olmuştur. Mahkeme yaptığı incelemeden 

sonra Batı Sahra’nın sahipsiz (mülk) toprak olmadığına karar vermiştir. Bu kararda 

aşağıdaki iki husus etkili olmuştur: 

• Batı Sahra işgal döneminde, göçebe de olsa, kabile halinde ve başkanların 

yönetimi altında temsil edilen, düzenli siyasal ve sosyal bir yapıya sahip 

olduklarını. 

• İspanya 1884 yılında sahipsiz araziye egemenlik kurduğu iddiasında 

bulunmadığını aksine 26-12-1884 senesinde kralın yayınlanan emri 

doğrultusunda bölgenin yerel kabile başkanlarıyla yapılan anlaşma ile kralın 

koruması altına aldığı bildiriliyordu.  

                                                           
119 UZ, s. 76. 
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      İlk soruya verilen yanıtın olumsuz olması nedeniyle ikinci hususu incelemeye alan 

Divan, çoğunlukla aldığı kararda hem Fas’ın hem de Moritanya’nın ileri sürdükleri 

iddiaların bölge ile bağlarını (egemenliği) gösteren yeterli derecede hukuki deliller 

oluşturmadığı kanaatine vardı. Fas’ın uzun zamandan beri kesintisiz olarak var olduğunu 

ileri sürdüğü egemenlik iddiası sabit görülmedi. Bazı kabilelerin belirli bir süre Fas 

Sultanı’na bağlı olması, bunun tüm bölgede yaşayan kabileleri kapsamaması nedeniyle, 

egemenliğin varlığını göstermesi konusunda yetersiz bulunmuştur.  

      Mahkeme Moritanya’nın iddiası konusunda ise bazı ırksal, dil, din, kültürel ve 

ekonomik bağların var olmasının yanı sıra bölgenin İspanya’nın işgali sırasında 

Moritanya ile herhangi bir egemenlik bağını gösteren yeterli hukuki bağların olmadığı 

sonucuna varmıştır. Böylelikle mahkeme kendisine sunulan bilgi ve belgelerin, bölgede 

1514 (XV) sayılı kararın uygulanması, halkın kendi geleceğini belirleme ve özgür 

iradelerin belirtilmesine etki edecek bir hukuki bağın olmadığına karar vermiştir120.  

      Divan kararına rağmen KGBH bölgede kolaylıkla yürütülememiştir. BM Genel 

Kurulu daha sonra aldığı kararda Batı Sahra halkının kendi geleceğini belirleme hakkını 

kullanabilmesi için İspanya’dan gerekli adımları atmasını istemiştir. Divan Kararından 

sonra İspanya, Fas ve Moritanya arasında yapılan bir anlaşmayla Batı Sahra’nın üçte 

ikisi Fas’a, üçte biri Moritanya yönetimine bırakılmış ve İspanya da bölgedeki fosforun 

% 35’lik kısmına ortak olmuştur. Anlaşma uyarınca İspanya 1976 yılında bölgeden 

çekilmiş, yönetimi Fas ve Moritanya devralmıştır. 1978 yılında Moritanya’nın Batı 

                                                           
120 http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf [20.9.2012] 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf
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Sahra üzerinde münhasır egemenlik iddiasında bulunmasıyla, 1991 yılında yapılan 

ateşkese kadar sürecek, yoğun gerilla çatışmaları yaşanmıştır. BM 1988 yılında bölge 

halkının kendi geleceğini belirlemesi için bir referandum planlamış fakat bu plan da 

işlerlik kazanamamıştır121. 

      Kendi geleceğini belirleme hakkına dayanarak yürütülen bağımsızlık mücadelesi ve 

bir diğer sorun Doğu Timor meselesidir. Timor adası Avustralya’nın kuzeyindedir. Ada 

zincirinin merkezi ve güney bölgesi Endonezya Cumhuriyetidir. Ada’nın batı tarafı 

Hollanda sömürgesiydi, bağımsızlığına kavuştuktan sonra Endonezya’ya katıldı. Doğu 

Timor ise Portekiz sömürgesiydi. BM, Doğu Timor’u 1960 yılında muhtar olmayan 

ülkeler kapsamına aldı122.  

      Portekiz’in bölgedeki otoritesini bırakmasının ardından, 1974 yılında Endonezya ve 

Avustralya bölge barışına en iyi çözüm olarak, Doğu Timor’un Endonezya’ya 

bırakılması konusunda anlaştılar. Ancak bölgedeki bağımsızlık hareketi “Fretilin” söz 

konusu anlaşmaya karşı çıkmış 1975 yılında güç kullanarak önce ülke üzerinde 

kontrolünü genişletmiş ardından bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Bunun üzerine 

Endonezya bölgeye müdahale ederek Fretilin güçlerini püskürtmüştür. Yaşanan bu 

gelişmeler üzerine BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi Endonezya’ya çekilme 

çağrısında bulunmuş ve Doğu Timor halkının kendi geleceğini belirleme hakkını 

                                                           
121 UZ, s. 78. 
122 http://www.unicankara.org.tr/today/7.html [15.10.2012] 

http://www.unicankara.org.tr/today/7.html
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kullanmaları için gerekli önlemlerin alınmasını istemiş, ancak Endonezya bölgeden 

çekilmemiş ve ülke üzerinde egemenlik iddiasında bulunmuştur123.  

      Portekiz, Avustralya’nın bölgedeki bazı faaliyetlerinden dolayı 22 Şubat 1991 

tarihinde Avustralya’ya karşı, Uluslararası Adalet Divanın’da dava açmıştır124. Portekiz 

Avustralya’nın Doğu Timor halkının kendi geleceğini belirleme hakkını ihlal ettiğini 

Divan önünde ileri sürerek, Endonezya ve Avustralya arasında yapılan ve Doğu 

Timor’un Endonezya’nın bir eyaleti olmasını öngören “Timor Ara” sözleşmesi ile Doğu 

Timor’un doğal kaynaklarının iki devlet arasında paylaştırılmasının bölge halkının kendi 

geleceğini belirleme hakkına aykırı olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasını 

istemiştir. Söz konusu sorunlarla ilgili olarak Divan, haklar ve ödevler arasındaki 

paralelliğin hukuk mantığının bir gereği olduğu hususuna vurgu yaparak, eğer Doğu 

Timor halkının kendi geleceğini belirleme hakkı “erga omnes” niteliğe sahipse, 

devletlerin bu hakkı tanıması gerektiğini aksi bir durumun bu hakkı özünden yoksun 

hale getireceğini belirtmiştir125. Divan yaptığı tespitte Doğu Timor’un her halükarda iki 

taraf için de muhtar olmayan bölge olduğu ve halkının kendi geleceğine karar verme 

hakkının olduğunu belirtti 126 . Uzun süren görüşmelerin ardından, BM gözetiminde 

yapılan referandum sonucunda, Doğu Timor 20 Mayıs 2002 tarihinde bağımsızlığına 

                                                           
123 UZ, s. 78. 
124 http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1992-1996.pdf  [20.9.2012] 
125 UZ, s. 78. 
126 http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1992-1996.pdf [20.9.2012] 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1992-1996.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1992-1996.pdf
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kavuştu ve yeni ülke Timor-Leste adını alarak 27 Eylül 2002’de BM’nin 191. Üyesi 

oldu127.  

      Birleşmiş Milletlerin sözü geçen sorunlarda (ayrılma taleplerine karşı) ülkesel 

bütünlük ilkesine sıkıca bağlı kalarak esas amaçlarından birisi olan uluslararası barış ve 

güvenliğin sürmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Uluslararası Adalet Divanı 

ise, kendi geleceğini belirleme hakkına dayalı olarak önüne getirilen sorunlar hakkında 

verdiği kararlarda, kendi geleceğini belirleme hakkının çağdaş uluslararası hukukun bir 

ilkesi olduğunu vurgulaması kendi geleceğini belirlemenin uluslararası hukukun bir 

parçası haline gelmiş olduğu görüşünü güçlendirmiştir.  

      Dünya’da yaşanan ve aşağıda aktarmaya çalışacağımız iki ayrılma olayı Birleşmiş 

Milletler uygulamasının istisnası olarak yansıtılmaktadır. Başka bir ifadeyle söz konusu 

iki olayda BM’nin genel uygulamasından saptığı ileri sürülmektedir. 

i. Bangladeş Örneği 

      Bangladeş, Batı Pakistan’ın birkaç bin mil uzaklıkta olan doğu eyaletiydi. Pakistan 

ile arasında ekonomik entegrasyonu sağlayamamış, merkezi kurumlardan uzak, izole bir 

şekilde yaşayan ve güvenliği Çin tarafından sağlanan bir bölge halindeydi. Hindistan ile 

Pakistan arasında yaşanan savaşlar sonrası özerklik konusu gündeme gelir ve gittikçe 

ilişkilerin zayıflamasına neden olunur. 1965 yılında yaşanan savaş bağımsızlığın önünü 

açar. Güvenliğin sağlanmasında yetersiz kalan Batı Pakistan, Doğu Pakistan’da askeri 

                                                           
127 http://www.unicankara.org.tr/today/7.html [15.10.2012] 

http://www.unicankara.org.tr/today/7.html
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güç kullanır ve ardından bölgede çıkan iç savaştan sonra Hindistan bölgeye 1971’de 

müdahale eder ve sonrasında Bangladeş bağımsızlığını duyurur128. Dört ay gibi kısa bir 

süre içerisinde 50’den fazla ülke Bangladeş’in bağımsızlığını tanır. 1974 yılında 

Bangladeş BM üyesi olarak kabul edilir. Bangladeş’in ayrılması kendi geleceğini 

belirlemenin güç kullanma ve dış bir gücün de yardımıyla sömürge olmayan bir 

devletten bağımsızlığı elde edilmesinin başarılabileceğine ilk örnek olarak 

gösterilmektedir129. Ancak bu ayrılma hakkında var olan tartışmaya göre Pakistan devlet 

inşasını henüz tamamlamamış olmasının önemli bir rolü vardır. Bundan dolayı 

Bangladeş’in Pakistan’dan ayrılmasının tam bir ayrılma olarak nitelendirilemeyeceğini 

zira Pakistan Devletinin tam olarak yürürlükte (effective) olan bir devlet sayılmayacağı 

belirtilir130.   

ii. Eritre Örneği 

      Birleşmiş Milletler uygulamasının istisnası olarak, bir diğer ayrılma ise Eritre’nin 

Etiyopya’dan ayrılması gösterilmektedir.  

      Eski bir İtalya sömürgesi olan Eritre, ikinci dünya savaşını kaybeden İtalya’nın 

çekilmesiyle, 1952 yılına kadar BM himayesi altında kaldı. BM Genel Kurulu 2 Aralık 

1950’de Eritre’yi Etiyopya ile birleştirdi ancak halkın isteğine başvurulmadan alınan 

karar sonrasında huzursuzluk ve direniş arttı. Bunun üzerine Etiyopya hükümeti aldığı 
                                                           
128 Hüseyin KALAYCI, Kanada-Quebec Sorunu. Çok Kültürcülük, Kendi Kaderini Tayin, Milliyetçilik 
ve Federalizm, (yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Ankara 
2007, s. 224-225.  
129 ŞAHİN, s. 31. 
130 KALAYCI, 2007, s. 224.  
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kararla, özerk bölge olan Eritre’yi ülkenin 14. Şehri olarak ilan etti131. Eritre’de 1960 

yılından beri yaklaşık 30 yıl silahlı mücadele sürdürülmesi sonucunda Etiyopya merkezi 

yönetimi çökertilmiş ve kendi bağımsızlıklarını kabul ettirmişlerdir 132 . Eritre Mayıs 

1993 yılında BM tarafından yapılan referandum ile bağımsızlığını ilan etti.  

      Kanımızca zorla da olsa merkezi hükümetin referanduma gidilmesini, ayrılmayı ve 

bağımsızlığı kabul etmesi, ayrıca Eritre’nin ikinci dünya savaşından önce İtalya 

sömürgesi olması ve sonrasında BM himayesinde bulunması, Etiyopya ile birleştirilirken 

halkın iradesine başvurulmaması hususları ayrılma değerlendirilirken göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Ayrılma bu hususlarla birlikte değerlendirildiğinde 

BM’nin genel uygulamasından bir sapma oluşturmadığı kanaatindeyiz.   

5.  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Çerçevesinde Kendi Geleceğini 

Belirleme Hakkı 

       AGİT 1975 yılında Arnavutluk dışında tüm Avrupa ülkeleri ile ABD ve Kanada’nın 

katılımıyla kurumsuz ancak çok boyutlu ve gelişmeye açık bir süreç olarak kurulmuştur. 

İlk kuruluşunda konferans olarak kurulan örgüt kurumsallaştığı 1994 tarihine kadar 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) olarak anıldı. Kuruluşun amacını Doğu 

ve Batı arasındaki gerginliğin azaltması, bölgesel ekonominin canlandırılması ve 

devletlerarası işbirliğinin arttırılması oluşturmuştur. AGİT sistemi “sepet” olarak 

adlandırılan 3 temel esas üzerine inşa edilmişti: Güvenlik, Ekonomi ve İnsani boyut. 

                                                           
131 http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Eritrea.pdf [18.9.2012]   
132 ŞAHİN, s. 31. 

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Eritrea.pdf
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Helsinki Nihai Senedi AGİK’in temel belgesidir 133 . Devletlerarası karşıt çıkarları 

bağdaştırdığı için birçok muğlâk ifadeleri barındıran Helsinki Nihai Sened’i bir 

uluslararası anlaşma değildir sadece bir dokümandır, bu nedenledir ki bir hukuki 

bağlayıcılığı bulunmamaktadır134.  

      Helsinki Nihai Senedinde devletlerarasında ilişkileri yönlendirecek olan aşağıdaki on 

ilke yer almıştır135: 

 Egemen eşitlik, egemenlikle mündemiç olan haklara saygı 

 Kuvvet kullanma tehdidinde bulunmaktan veya kuvvet kullanmaktan kaçınma 

 Sınırların dokunulmazlığı  

 Devletlerin toprak bütünlüğü 

 Anlaşmazlıkların barışçı şekilde çözümlenmesi  

 İçişlerine karışmama ilkesi  

 Düşünce, Vicdan, Din veya İnanç özgürlüğü de dâhil inan hakları ve temel 

özgürlüklere saygı  

 Halkların eşit hakları ve self-determinasyon 

 Devletlerarası işbirliği  

 Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirme  

      Kendi geleceğini belirleme hakkı senette 8. İlkesi olarak yer almış ve ilke bütün 

halklar için öngörülmüştür; “halkların eşit hakları ve kendi kaderlerini kendilerinin 
                                                           
133 GÜNDÜZ, s. 674-675. 
134 ARSAVA, 1993, s. 90. 
135 GÜNDÜZ, s. 680. 
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tayin etmeleri ilkesine binaen, bütün halklar istedikleri zaman dış müdahale olmaksızın 

iç ya da dış siyasi statülerini tam bir özgürlük içinde tayin etme ve istedikleri siyasi, 

ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi takip etme hakkına her zaman sahiptirler”136.  

      Helsinki Nihai Senedindeki düzenleme doğrultusunda kendi geleceğini belirleme 

koloniyel bağlamın ötesinde de uygulanabilmektedir 137 . Siyasi iç statünün 

belirlenebilmesinin yanında senette dış statünün de belirlenmesi de zikredilmiştir ancak 

katılan devletlere her zaman BM Şartının amaçlarına ve ilkelerine, devletlerin toprak 

bütünlüğü de dâhil diğer uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde hareket etme 

yükümlülüğü getirilerek KGBH üzerinde var olan genel sınırlamaları yine korumuştur. 

Ayrıca her prensibin öteki prensipler ışığında yorumlanmasıyla, KGBH’nin diğer 

ilkelerle uyumluluk sınırları içerisinde uygulanabileceği kabul edilmiştir138. Sekizinci 

ilkenin üçüncü ve son paragrafında devletlerin halkların eşit hakları ve KGBH’ye saygı 

göstermeleri ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, bütün devletlerarasında olduğu gibi 

kendi aralarında da dostane ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemini teyit etmiş, 

ilkenin ihlalinin ortadan kaldırılmasının önemini hatırlatmıştır.  

                                                           
136 GÜNDÜZ, s. 684. 
137 KOSKENNİEMİ, s. 287.  
138 Halis AYHAN, Kendi Kaderini Tayin ve Kosova, (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Kırıkkale 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Kırıkkale 2005, s. 84.  
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      Helsinki Nihai Senedi hukuken bağlayıcı olmamasına karşın ahlaki ve siyasi bir 

değere sahiptir. Bu belge uluslararası toplumun kendi geleceğini belirleme hakkı ile 

ilgili yeni normatif eğilimlerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır139. 

6. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının uluslararası hukuk alanına taşınması ve onun 

normlarından birinin haline getirilmesinde Birleşmiş Milletler Andlaşması, BM Genel 

Kurul kararları ve İkiz Sözleşmelerin yanı sıra diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşların 

da önemli katkıları olmuştur. Afrika Birliği Örgütü üyesi Afrika Devletlerinin kabul 

ettikleri Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı da self-determinasyonun uluslararası 

hukukun normları arasına alınmasına katkı sağlamıştır.  

      Afrika İnsan ve Halkların hakları Şartı’nın giriş kısmında Afrika halklarının meşru 

amaçlarını gerçekleştirmek için özgürlük, eşitlik, adalet ve onuru zorunlu hedefler 

arasında sayarak Afrika’nın her biçim sömürgecilikten arındırılması, ayrımcılığın yok 

edilmesi ve daha iyi bir yaşamın gerçekleştirilmesi vurgulanmıştır. Şart, BM Andlaşması 

ve bildirilerde yer alan insan ve halkların hakları ve özgürlükleri ilkelerine atıf 

yapmıştır140.  

Şart’ın 20. maddesinde kendi geleceğini belirleme hakkı şu şekilde yer almıştır: 

                                                           
139 TAŞDEMİR, s. 31. 
140 Mehmet Semih GEMALMAZ, İnsan Hakları Belgeleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Cilt III, 
İstanbul, 2004, 229. 
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      Md. 20/1 “Her Halk var olma hakkına sahiptir. Bunların, varlığından asla kuşku 

duyulmayacak olan ve devredilmeyen kendi geleceklerini belirleme hakları vardır. Bu 

halklar siyasi rejimlerini kendi tercihlerine göre belirler ve iktisadi ve sosyal 

kalkınmalarını kendi seçtikleri bir modele uygun olarak gerçekleştirirler”141. 

      Sonuç olarak denilebilir ki kendi geleceğini belirleme hakkından söz eden 

uluslararası belgelerde insan haklarının ve uluslararası dayanışmanın asıl varoluş nedeni 

hükümranlığın devlette değil halkta olduğu yine meşruiyetin asıl kaynağının da halk 

olduğu vurgulanmaktadır142.  

      Söz konusu uluslararası belgelerde kendi geleceğini belirleme ilk olarak 

sömürgecilikten kurtulma hakkı olarak ele alınmıştır ve sömürgecilikle mücadelede 

temel argüman olmuştur. İlerleyen dönemlerde bu hakkın ayrıca ekonomik boyutu da 

düzenlenmiştir, zira ekonomik kaynaklarını serbestçe kullanma imkânı olmayan 

halkların bağımsızlığından söz etmek mümkün olmayacaktır. Diğer bir tabirle doğal 

kaynaklar üzerinde egemenlik kendi geleceğini belirleme hakkının bir parçası ve doğal 

sonucudur.  

      Halkların kendi geleceklerini belirleme hakkı hem siyasi hem de ekonomik boyutu 

olan, bir devletin ülkesinde yaşayan tüm halkın çıkar ve önceliklerini, kolektif bir insan 

hakkı olarak uluslararası hukukun gündemine yerleşmiştir. Uluslararası belgelerde kendi 

geleceğini belirleme hakkı sadece sömürge bağlamı ile sınırlandırılmamıştır, aksi halde 

                                                           
141 ARAL, s. 35. 
142 ARAL, s. 35. 
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sömürgecilik dönemi kapandığı için bu hakkın da miadını doldurduğu ileri sürülebilirdi. 

Kendi geleceğini belirleme bugün de uluslararası hukukun ve insan haklarının en temel 

yapıtaşlarından birisidir. Kendi geleceğini belirleme bu alandaki uluslararası 

kurallaşmaya göre, farklı bağlamlarda farklı bir format içerisinde, hayata geçirilmesi 

öngörülen çok boyutlu ve dinamik bir haktır143.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 ARAL, s. 37-38. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ KAPSAMI VE 

HUKUKİ BOYUTU  

I. KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ TANIMI VE SÜJENİN 

BELİRSİZLİĞİ SORUNU  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının ilk ortaya çıkışından itibaren beraberinde 

getirdiği başlıca tartışmalı hususlardan birisi belirli ve açık bir tanımının olmamasıdır. 

Ayrıca kendi geleceğini belirlemek bir hak ise bu hakkın süjesinin kim veya kimlerin 

oluşturduğunun belirsizliği de uzun süreden beri tartışılmaktadır. Kendi geleceğini 

belirleme farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda, içerisinde bulunulan koşulların da 

etkisiyle, farklı biçimlerde algılanmış böylece değişik yaklaşımların ortaya çıkmasına 

yol açmıştır.  

      Self-determinasyonun sözcük anlamı “başkalarının etkisi ve müdahalesi olmadan 

birilerinin kendi kararlarını alması” yahut “bireylerin hayatlarını kontrol etmeleri, kendi 

kendilerine belirledikleri amaçlara ulaşmaları ve topluma tam olarak katılmalarıdır”144.  

      Kendi geleceğini belirlemenin ve kapsamının ne olduğu konusunda görüş birliği 

bulunmamaktadır. Konu üzerinde çalışmalarda bulunan yazarlar genellikle iki farklı 

görüşü savunmuşlardır. Yazarların bir kısmına göre kendi geleceğini belirleme içsel 

                                                           
144 KALAYCI, 2007, s. 166. 
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anlamıyla, hükümetin halkın iradesine dayanmasını ifade ederken, öteki kısım yazarlar 

ise kendi geleceğini belirlemenin dışsal anlamını esas almış ve uluslararası alanda 

bağımsızlığın kazanılması olarak telakki etmişlerdir.  

      Londra Üniversitesi’nden Donald Cameron Whatt’a göre kendi geleceğini belirleme 

bir devletin tebasının kendi hükümetini seçme hakkıdır. Richard T. De Gorge de kendi 

geleceğini belirlemeyi halkın idaresi altında yaşayacakları veya yaşadıkları hükümet 

şeklini seçme hakkı olarak tanımlar. De Gorge’e göre tanım içerisinde “halk” kavramını 

barındırdığı için belirsizlikleri de barındırır çünkü halk kavramı belirli değildir145.  

      Bir halkın kendi geleceğini belirleme hakkını kullanımı, kendisini yönetecek olan 

hükümeti seçmesi ve o yönetimi denetlemesi, yönetim sürecine aktif olarak katımlını 

gerekli kılar. Bazı yazarlara göre kendi geleceğini belirleme hakkının en önemli varlık 

nedeni ve işlevi, bir halkın kendi geleceğini etkileyen hususlarda, karar verme sürecine 

katılımını sağlamasıdır. Kendi geleceğini belirleme hakkı belki devlet kurma ya da 

özerklik elde etme sonucunu doğurmayabilir ama her halükarda bu hak bir halkın istek 

ve taleplerinin hükümetçe kale alınmasını gerektirmektedir146.  

      Kendi geleceğini belirlemeyi dışsal anlamda değerlendiren yazarlardan LIoyd N. 

Cutler’e göre kendi geleceğini belirleme hakkı bir etnik, dil ya da din grubunun ayrı bir 

ulusal egemenlik oluşturabilme amacıyla var olan ulusal sınırları yeniden düzenleme 

hakkı anlamına gelebilir. Bir federal sistemdeki siyasi bir ünitenin federasyondan ayrılıp 

                                                           
145 ŞAHİN, s. 25. 
146 ARAL, s. 39. 
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bağımsız egemen devlet olma anlamının yanında, egemen devlet içerisinde yaşayan 

etnik, dilsel veya dini grubun daha geniş bir otonomi elde etmesi olarak da 

anlaşılabilir147.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının tanımı ve anlamı konusunda yaşanan 

belirsizliklerin yanı sıra KGBH’nin kimler tarafından kullanılacağı, süjenin nasıl 

belirleneceği ve bu hakka gerçekten sahip olunup olunmadığı hususlar da 

belirsizliklerini korumaktadırlar. Kendi geleceğini belirleme hakkı konusunda yaşanan 

gelişmeler ve uluslararası düzenlemelerde yer aldığı şekliye, günümüzde gelinen 

noktada, kendi geleceğini belirleme hakkına sahip birimlerin “halklar” olduğu kabul 

edilmektedir148.  

      Çeşitli bilimsel incelemelerin konusunu oluşturan halk kavramı konusunda farklı 

tespit ve tanımlar getirilmiştir. Literatürde hakim olan görüşe göre halk kavramı etnik bir 

anlam taşımaktadır 149 . Bir kısım yazarlara göre, üyeleri arasında etnik ve kültürel 

paralellik bulunan ve belli bir bölgede yaşayan nüfus halk olarak tanımlanmaktadır150. 

Yapılan bir diğer tanımlamaya göre halk; aynı kökten gelen insanların oluşturduğu 

yapıdır. Bu doğal unsura ilaveten halk, aynı hedeflere sahip olma ile manevi unsuru ve 

kendilerine özgü dilleriyle diğer etnik topluluklardan ayrılarak, objektif unsuru da 

                                                           
147 ŞAHİN, s. 25.  
148 ARAL, s. 39. 
149 ARSAVA, 1993, s. 74.  
150 DOĞAN, s. 7. 
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barındırır151. Halk aynı nesilden gelen dil ve kültür topluluğu olarak da değerlendirilir. 

Halk kavramı bu şekilde bir devletin tüm vatandaşlarını ifade eden “ulus” kavramından 

ayrılır152.  

      Birleşmiş Milletler halk kavramının tanımı ile birçok kez uğraşmış 1981 yılında A. 

Christescu hazırladığı raporda halktan neler anlaşılması gerektiği konusunda bazı 

ölçütleri sunmuştur. Yayımlanan BM raporuna göre halk olarak nitelendirilmek için 

gerekli ölçütler şöyle sıralanmıştır: 

      - Ayrı bir kültür, dil ya da din 

      - Ortak bir tarih duygusu 

      - Toplumsal kimliği sürdürmeye bir bağlılık  

      - Tanımlanmış bir toprakta bütünleşme  

Bu ölçütlerden de görüldüğü üzere etnik grupların ya da etnik azınlıkların halk olma 

potansiyeline sahip oldukları ve bu bağlamda bir devlet nüfusunun da farklı haklılardan 

meydana gelebileceği de söylenebilir153. Birleşmiş Milletler 1984 tarihli (39/11) Genel 

Kurul kararında ise halk kavramı “yöneten kesimin karşısında yer alan yönetilen kesim” 

olarak ifade edilmiştir154. 

                                                           
151 ARSAVA, 1993, s. 74.  
152 ARSAVA, 1993, s. 75. 
153 Erol KURUBAŞ, “Kuzey Irak’ta Olası Bir Ayrılmanın Meşruluğu ve Self-Determinasyon Sorunu”, 
AÜSBF Dergisi, 59/3, 2004, s. 155.  
154 ARSAVA, 1993, s. 75. 
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      Halkın nasıl tanımlanması ve belirlenmesinin taşıdığı belirsizliklerin yanında hangi 

halkların ya da kimlerin KGBH’ye sahip olup olmayacakları hususu da tartışmalıdır. 

Birleşmiş Milletler evrensel bir dil kullanarak gerek Genel Kurul kararlarında gerekse de 

İkiz Sözleşmelerde “Tüm halklar”  kendi kaderini tayin hakkına sahiptir şeklinde bir 

düzenlemeye yer vermiştir. Tüm halklardan ne kastedildiği ve ne anlaşılacağı hususu 

belirsizdir. Aynı şekilde haktan kimlerin yararlanacağı da tartışma konusudur. BM her 

halkın kendi geleceğini belirleme hakkı vardır ifadesini kullanmasına rağmen bu hakkın 

uygulamasını sadece sömürgelerdeki halk, yabancı işgali altındaki halklar ve bağımsız 

devletlerdeki ırkçı rejim yönetimi altında yaşayan halklarla sınırlı tutmuştur155.  

      BM hakkın süjesi olarak kabul ettiği tüm halkları, bir devletin ülke sınırları 

içerisinde yaşayan bütün insanlar olarak değerlendirilmektedir. Başka bir ifadeyle 

ülkede yaşayan nüfusun tamamının oluşturduğu halk bu hakkın süjesidir. Aksi yönde bir 

yorum bütün devletlerde yaşayan farklı toplulukları içine alacağını ve bu durumun ise 

BM’nin koruduğu toprak bütünlüğü ilkesine ters düşeceği kabul edilmektedir156. Ancak 

kabul etmek gerekir ki halk bir ülke nüfusunun tümü olarak tanımlandığında o ülkede 

yaşayan ve çoğunluktan farklı olan azınlıkların varlıkları ve hakları göz ardı 

edilebilmektedir157.  

      Rainer Bauböck uluslararası hukukta kendi kaderini tayin etme ile ilgili sorunun 

“halklar” kavramının açık olmamasından kaynaklanmadığına, daha çok kendi kaderini 

                                                           
155 KALAYCI, 2007, s. 195.   
156 UZ, s. 70. 
157 KALAYCI, 2007, s. 196.  
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tayinin nasıl tanımlanırsa tanımlansın, halkların siyasi statülerini serbestçe seçmek için 

kullandıkları bir hak olması fikrinden kaynaklandığına inanır. Hangi grupların ayrılma 

hakkı olduğu sorusuna odaklanmak yerine öncelikle böyle bir talebin hangi koşullarda 

meşru ya da gayri meşru görüleceği sorusunu sormayı önerir158.  

      Ülke içerisinde çoğunluktan ayrı olan azınlıkların halk kapsamında sayılıp 

sayılmayacağı konusu da tartışmalıdır. Halkların kendi geleceğini belirlemesinin 

uygulamasında objektif ölçütlere dayanan bir “halk” kavramı tanımının yapılamaması ve 

diğer taraftan kendi geleceğini belirlemeye ehil halkların tayininde güçlükler yaşanması 

kendi geleceğini belirleme hakkının insan hakları çerçevesinde ele alınmasına da neden 

olmaktadır159.   

 II. KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ TÜRLERİ  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının biçimlenim ve uygulanmasında dışsal ve içsel 

olarak bir ayrıma tabi tutulmamaktadır. Söz konusu ayrım politik tartışmalarda ve 

doktrin çalışmalarında yapılmaktadır160. Kendi geleceğini belirleme hakkında yapılan 

ayrım konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Özellikle KGBH’ye dayanan 

iddiaların ve taleplerin farklılığı, ortaya çıkacak muhtemel sonuçların da farklı olmasına 

neden olmaktadır. Bunun sonucunda varılacak siyasi ve hukuksal çözümler de 

                                                           
158 KALAYCI, 2007, s. 197. 
159 ARSAVA, 1993, s. 75. 
160 Kristina ROEPSTORFF, “Self-Determination of Indigenous Peoples within the Human Rights 
Context: A Right to Autonomy”, http://www.lawanddevelopment.org/docs/selfdetermination.pdf, s. 17 
[24.10.2012] 
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farklılıklar arz edebilmektedir161. Siyasi tartışmalarda ve yapılan doktrin çalışmalarında 

kendi geleceğini belirleme hakkı Dışsal KGBH ve İçsel KGBH olmak üzere ikili bir 

ayrıma tabi tutulmaktadır. Ayrıca Ekonomik KGBH olarak yeni bir kategorinin varlığı 

da kabul edilmektedir.  

1. Dışsal Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı  

      Dışsal self-deretminasyon, bir halkın yahut ulusal grubun, halk oylaması ile şimdiye 

kadar mevcut olan (yaşadıkları) ülkeden ayrılması ve aynı etnik kökenden gelen diğer 

bir devletle birleşmesi yahut kendi bağımsız devletini kurması anlamını taşımaktadır162. 

Dışsal KGBH belirli bir halkın uluslararası bir statüye ulaşma arzusu üzerine kurulu 

olması ve çabaların bağımsızlık kazanarak uluslararası alanda egemenlik elde edilmesini 

barındırdığı için devletlerarası bir konudur163. 

      Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği Genel Kurul kararlarında dışsal KGBH’ye yer 

verilmiştir. Genel Kurul, 1514 sayılı karardan bir gün sonra kabul ettiği 1541 (XV) sayılı 

kararı ve 2625 (XXV) sayılı Dostane İlişkilerin Kurulması kararında yer alan KGBH 

uygulama seçeneklerinde dışsal KGBH düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler aşağıdaki 

seçenekleri KGBH uygulaması olarak kabul etmiştir: 

• Egemen ve bağımsız bir devlet kurulması 

• Serbest bir şekilde bağımsız bir devletle birleşme veya bütünleşme (entegrasyon)  

                                                           
161 TAŞDEMİR, 1999, s. 46.  
162 ARSAVA, 1993, s. 77. 
163 AYHAN, s. 91. 
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• Halkın serbestçe belirleyeceği diğer bir siyasi statü 

Yukarıdaki seçeneklerden de anlaşılacağı üzere, KGBH hakkına haiz bir halk söz 

konusu hakkın kullanımı ile seçeneklerden biri vasıtasıyla uluslararası statüsünü 

belirleyebilmektedir. Zira sadece bağımsız devlet olarak belirme seçeneğinde değil diğer 

seçeneklerde de halkın uluslararası statüsü belirlenmektedir. Üçüncü ve son seçenekte 

halk mevcut devlet içerisinde kalarak herhangi bir statüyü tercih etmesi durumu ise 

dışsal KGBH konusunun dışında kalmaktadır.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının kullanımı, egemen ve bağımsız devlet olarak 

ortaya çıkma, belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak özelliklere sahip bir 

topluluğun yabancı bir güce bağımlı olmadan, geleceğini ve uluslararası statüsünü 

belirlemesidir. Dışsal boyutu ile KGBH, sömürge altında yaşayan veya işgale uğrayan 

halklar için bir hak olarak kabul görmektedir. Hak olarak kabul görülmedeki en önemli 

etken önceden var olan veya var olduğuna inanılan belirli bir egemenliğin mevcut 

olmasıdır. Dışsal KGBH hakkı, egemenlik hakkından doğmaktadır. Sömürüye tabi 

tutulan veya işgale uğrayan bir halk egemenliğinden yoksun bırakılmaktadır. Bu 

durumda halk kendi geleceğini belirleme hakkının kullanımı ile uluslararası statülerine 

dolayısıyla da bağımsızlıklarına kavuşabilmektedirler164. 

      Kanımızca burada önemli bir husus olan bağımsızlık ile ayrılmanın eşdeğer 

olmadıkları açıkça ortaya çıkmaktadır. Bağımsızlık, var olan veya var olduğuna inanılan 

egemenliğin sömürge veya işgal ile yok sayılması, inkâr edilmesi neticesinde elde 

                                                           
164 KURUBAŞ, s. 154.  



 

70 
 

edilebilir ve kazanılırken, ayrılma ise belirli bir halk veya topluluğun, yaşadıkları 

egemen devletten farklı gerekçelerle ayrılmak isteyerek, var olmayan bir egemenliğin 

ihdas edilmesidir (yaratılmasıdır). Ayrılma konusu ileriki kısımlarda ayrıntılı olarak 

incelenecektir.  

A. Sömürge Halklarının Kendi Geleceklerini Belirleme Hakkı 

      Uluslararası hukukta sömürge altındaki halkların kendi geleceklerini belirleme 

hakkına sahip oldukları konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Sömürge altındaki bir 

halk kendi geleceğini belirleme hakkının dışsal boyutuna başvurabilir yani egemen ve 

bağımsız devlet olma hakkını kullanabilecektir165.  

      Kendi geleceğini belirlemenin Birleşmiş Milletler Antlaşması’na alınmasıyla 

sömürge halklarının çoğunda sömürge yönetiminden kurtulma arzusunu ateşledi. BM 

kuruluşundan itibaren gerek şartta yer alan düzenlemelerle gerekse genel kurulun aldığı 

kararlarla KGBH’nin geliştirilmesini sağlamış ve sömürge altında bulunan halklarla 

ilgilenmiştir. BM 16 Aralık 1952 tarihli ve 637 (VII) sayılı Genel Kurul kararının ikinci 

paragrafında aşağıdaki düzenlemeye yer vermiştir166:  

      “Birleşmiş Milletlere üye olan Devletler, kendi idareleri altındaki yaşayan, Muhtar 

olmayan ülkeler ve Vesayet altındaki Ülkeler halklarının self-determinasyon haklarını 

tanıyacak ve geliştirecektir”. 

                                                           
165 AYHAN, s. 93. 
166 ŞAHİN, s. 17-18. 
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      BM 1514 ve 2625 sayılı Genel Kurul kararıyla sömürge altında yaşayan halkların 

dışsal KGBH hakkını tanımıştır. Ancak söz konusu hakkın iki önemli koşul 

çerçevesinde uygulanmasını öngörmüştür. İlk koşul dışsal KGBH’nin ülkede yaşayan 

tüm halka tanınmış olmasıdır. Yani ülkede yaşan nüfusun tamamı tarafından 

kullanılması. İkincisi, dışsal KGBH bir defa kullanılmakla tükenen bir hak olarak 

düzenlenmiştir. Sömürge altında bulunan halk seçtiği statüye geçerek ve dışsal KGBH 

hakkını kullanmış olacaktır. Bu hakkı kullanan ülke içerisinde yaşayan farklı gruplar 

daha sonra bu hakka bir kez daha başvurma imkânına sahip değildirler. BM “Uti 

possidetis” ilkesine üstünlük tanıyarak eski sömürge devletlerinin içlerinden çıkabilecek 

ve sonu gelmeyecek muhtemel ayrılma taleplerin devletleri dağılma sürecine sokmasına 

ve böylece hem bölgesel hem de uluslararası istikrarın bozulmasına izin vermemiştir167. 

B. Yabancı İşgali Altındaki Halkların Kendi Geleceklerini Belirleme Hakkı 

      Uluslararası hukukta hak olarak kabul gören bir diğer dışsal KGBH uygulamasına, 

yabancı işgali halinde başvurulabilmektedir. Uluslararası uyuşmazlıkların savaşa 

başvurmak suretiyle çözümlenmesini yasaklayan Paris (Briand-Kellog) Paktı 

imzalanmasından kısa bir süre sonra Japonya Çin’e saldırarak Mançura’yı işgal etmesi 

üzerine dönemin ABD dışişleri Bakanı Stimson bu kanunsuz işgali ve işgalin doğurduğu 

fiili sonuçları tanımayacaklarını dünyaya duyurdu. Daha sonra uluslararası alanda 

hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen bu gibi girişimler ve ortaya çıkan fiili durumların 

diğer devletlerce tanınmaması anlamında gelişen, geniş bir biçimde kabul gören ve 

Stimson doktrini olarak adlandırılan doktrin 1932 yılında Milletler Cemiyeti tarafından, 
                                                           
167 AYHAN, s. 93. 
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daha sonra da Birleşmiş Milletler tarafından benimsendi 168 . Birleşmiş Milletler 

sisteminin kurulması ve şartın yürürlüğe girmesinden itibaren uluslararası ilişkilerde 

kuvvet kullanmasının yasaklanmasıyla kesmen ya da tamamen yabancı işgaline uğrayan 

halklar dışsal kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olmaktadırlar169.  

      Birleşmiş Milletler Genel kurul kararlarında (1514 ve 2625) yabancı işgaline karşı 

kendi geleceğini belirleme hakkına başvurulmasını kabul etmiştir. 1514 sayılı kararın 2. 

maddesinde ve 2625 sayılı kararın eşit haklar ve kendi geleceğini belirlemenin 

düzenlendiği bölümün ikinci paragrafın son kısmında halkların yabancı tahakkümüne ve 

boyunduruğa tabi kılınmasının insan haklarının inkârı, ilkelerin ihlali ve BM şartına 

aykırılığı belirlenmiş ayrıca uluslararası barış ve işbirliğinin önünde bir engel olduğu 

kabul edilmiştir. Yabancı boyunduruğu ve hâkimiyeti durumunda da kendi geleceğini 

belirleme hakkının varlığı benimsenerek söz konusu hakkın sömürgecilik dışında da var 

olabileceği açıkça yer almıştır. Bu geniş anlam uluslararası toplum tarafından da kabul 

görmektedir170.  

C. Anlaşma Yoluyla Dışsal Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Kullanılması 

      Uluslararası toplumun bir parçası olan egemen bir devletin halkları kendi aralarında 

anlaşarak dışsal KGBH’yı kullanabileceklerdir. Egemen bir ülkede yaşayan halk 

aralarında anlaşarak dışsal KGBH hakkını kullanmasına uluslararası camiada karşı 

                                                           
168 GÜNDÜZ, s. 59.  
169 TAŞDEMİR, 1999, s. 50.  
170 AYHAN, s. 97. 
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çıkılmamaktadır. Dışsal KGBH sadece ayrılma veya dağılma ile değil keza birleşme ve 

entegrasyon ile de sonuçlanabilmektedir.  

      Anlaşma yolu ile birleşme konusunda gösterilen en önemli örnek Doğu ve Batı 

Almanya’nın birleşmesidir. İki bölgenin halkı kendi geleceğini belirleme hakkını 

kullanarak 1990 yılında birleşmeye karar kıldılar171. 

      Gruplar arasında varılan anlaşma ile egemen bir devletin belirli bir bölümünün veya 

anlaşmada varılan şekliyle ortaya çıkan yeni oluşumların uluslararası statüsünün 

belirlenmesi uluslararası toplum tarafından kabul edilebilir görülmektedir. Ülke 

içerisinde tarafların aralarında anlaşması uluslararası bir itiraz ile karşılaşmamaktadır. 

Aynı devlette yaşayan halkların anlaşma yolu ile dışsal KGBH hakkını kullanması pek 

yaygın bir uygulama oluşturmamıştır. Çek ve Slovak Cumhuriyetlerinin ayrılması bu 

kategori için tipik bir örnek olarak gösterilmektedir. Ayrıca Eritre’nin Etiyopya’dan 

ayrılması da bu kategori içerisinde değerlendirilmektedir 172. Öte yandan Federal bir 

devlet anayasasında federe bölgelerin dışsal KGBH hakkı düzenlenebilmektedir, bu 

düzenleme ilk başta taraflar arasında var olan anlaşmayı gösterebilmektedir.  

2. İçsel Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı 

      Kendi geleceğini belirleme hakkının içsel boyutu devletlerin iç örgütlenmesine 

ilişkindir. Kendi geleceğini belirleme hakkı ilk olarak “içsel” anlamda ortaya çıkmıştır. 

Halkın egemenliği Aydınlanma felsefesinin fikri dayanaklarından birini 

                                                           
171 TAŞDEMİR, 1999, s.54.  
172 TAŞDEMİR, 1999, s. 53. 
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oluşturmaktaydı. O dönemde devlet iktidarının halktan kaynaklanması gerektiği 

düşüncesi halkı anayasayı yapan güç haline yükseltmiş olduğu ve halkın yönetimin 

gerçek kaynağı haline gelmiş olduğu kabul edilir173.  

      İçsel KGBH 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde şu şekilde 

vurgulanmıştır: 

      “Bir halkın kendisini başka bir halka bağlayan siyasal bağların çözülmesi gereken 

durumlar ortaya çıkabilir. Yönetimler insanların yaşam, özgürlük ve mutluluk elde etme 

haklarını sağlamak için kurulurlar. Herhangi bir yönetim biçimi bu amaçları tahripkâr 

hale gelirse, onu değiştirmek, yıkmak ve yeni bir yönetim kurmak Halkın Hakkı’dır”174 

      Söz konusu bildiride bağımsızlık teması da bulundurması nedeniyle genellikle 1789 

Fransız Devrimi içsel KGBH örneği olarak gösterilir. Devrim ile Fransa halkı Fransız 

Aristokrasisinden kurtulmuş ve kendi rejimini kurarak İnsan ve Vatandaşlık Hakları 

Bildirisi ile özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya direnme haklarını doğal ve zorla 

geri alınmaz ilan etti. Milleti tüm egemenliklerin kaynağı olarak belirlediler175.  

      İçsel kendi geleceğini belirleme, herhangi bir baskı olmadan halkın istediği yönetim 

biçimini seçebilme hakkıdır. Başka bir ifadeyle halkın yaşadığı sistemin siyasal ve 

sosyal yapısını etkilemesi ve idaresi altında yaşadıkları hükümeti seçmesidir. İçsel 

KGBH ülkede yaşayan sadece belirli etnik, dilsel ve dini gruplara tanınmış bir hak 

                                                           
173 AYHAN, s. 118. 
174 Baskın ORAN, Küreselleşme ve Azınlıklar, İmaj Yayınevi, Ankara 2009, s. 109.  
175 ORAN, s. 109. 
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değildir, ülkede yaşayan herkese tanınmış bir haktır dolayısıyla tüm nüfus bu haktan 

yararlanacaktır176.  

      BM Genel Kurulunun 1514 sayılı kararının 2. maddesinde bütün halkların kendi 

kaderini tayin etme hakkının varlığı vurgulanarak bu hakka dayalı olarak serbest bir 

şekilde siyasi statülerini tespit edeceklerini ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini 

serbestçe takip edecekleri düzenlenmiştir. Benzer şekilde 2625 sayılı kararda eşit haklar 

ve kendi geleceğini belirlemenin düzenlendiği kısmın ilk paragrafında bütün halkların 

dış müdahale olmaksızın siyasi, sosyal ve kültürel gelişimlerini takip etme hakkına sahip 

olduklarını ayrıca her devletin bu hakka riayet etme görevi getirilmiştir. Benzer 

düzenleme İkiz sözleşmelerin ortak 1. maddesinde de yer almıştır. 

A. Egemen Devletlerde Yaşayan Halkın İçsel Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı  

      Birleşmiş Milletlerin ilgili Genel Kurul kararları ve İkiz Sözleşmelerde kendi 

geleceğini belirleme bütün halkların hakkı olarak düzenlenmiştir. BM’nin egemen 

devletlerin siyasal ve ülkesel bütünlüğünü koruması ve KGBH hakkının söz konusu 

ilkelere halel getirmeyecek şekilde uygulanmasını ve yorumlamasını kabul ettiğini göz 

önünde bulundurduğumuzda bütün halkların kendi geleceğini belirleme hakkına haiz 

olmasından maksat, egemen devletlerin halklarının tamamının içsel KGBH hakkına 

sahip olduklarıdır.    

      Temsili demokrasi olarak da adlandırılan içsel KGBH, mevcut devlette yaşayan 

insanların demokratik bir ortamda siyasal yapısını inşa etmesini amaçlamıştır. Halk 

                                                           
176 KILINÇ, s. 955-956.  
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iradesine dayanmayan ve halkı temsil etmeyen hükümetler despot ve baskıcı rejimleri 

ortaya çıkarmıştır. Baskıcı rejimler en temel insan haklarını dahi reddetmişlerdir. BM 

antlaşmasını tamamlayan ve yorumlayan bir belge olan 1948 tarihli İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesinin giriş bölümümün 3. paragrafında insanın istibdat ve baskıya karşı 

son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi 

ile korunması esaslı bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir177. Temel insan haklarını 

reddeden zalim ve baskıcı rejimlere karşı son çare olarak halkın ayaklanmaya başvurma 

olasılığının varlığı böylece kabul görmüştür.  

      BM’nin Dostça İlişkiler Bildirisinde devletlere halkların kendi geleceğini belirleme 

hakkına riayet etmeleri yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı kararın bir başka paragrafında 

da, herhangi bir ayrım gözetmeyen, temsili bir hükümetin varlığı da gerekli görülmüştür 

keza bu son koşul ülkesel bütünlük ile bağlantılıdır zira temsili hükümetin varlığı dışsal 

KGBH’yi ortadan kaldıran unsur olarak kabul edilmiştir.  

      Genel olarak içsel anlamda KGBH uluslararası hukukta bir sorun olmamıştır. 

Uluslararası hukukun temel ilkelerinden olan devlet egemenliği devletlerin içişlerine 

müdahaleye izin vermemiştir. Ancak insan hakları normlarının kabulü ve giderek artan 

önemi nedeniyle devlet egemenliği ilkesi klasik anlamında zayıflama meydana gelmiştir. 

Bu yüzden kendi geleceğini belirleme hakkının içsel boyutu da giderek daha önemli hale 

gelmektedir. İçsel boyutun insan haklarıyla ilişkisi önemini arttırmaktadır178.    

                                                           
177 TAŞDEMİR, 1999, s. 55.  
178 ROEPSTORFF, s. 19. 
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B. Yerli Halk ve Kabilelerin Kendi Geleceklerini Belirleme Hakkı  

      Uluslararası sistem içerisinde yerli terimi yaklaşık üç yüz milyon insan ve beş 

binden fazla grubu tanımlamak için kullanılmaktadır. Yerli toplumlar farklı bir etnik 

kökene, kendilerine özgü ayrı bir dile, gelenek ve değerlere sahip olan, tarihsel 

geçmişleriyle yaşadıkları ülkeyle ekonomik ve dini ilişkileri olan birimlerdir. Bunlar 

ülkesel sınırlar içerisinde dağınık halde yerleştikleri gibi ülke aşırı da 

yaşayabilmektedirler179.  

      Uluslararası Çalışma Örgütü ( İLO ) tarafından 20.06.1989 tarihinde kabul edilmiş 

ve 1991 yılında yürürlüğe giren Yerli ve Kabile Halklar Sözleşmesinin 1. maddesinde 

sözleşmenin uygulanacağı kesim belirtiliyor:  

      Md. 1/a “ Bağımsız ülkeler içinde olup da, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları 

onları ulusal topluluğun diğer kesimlerinden ayırt eden ve statüleri, tamamen ya da 

kısmen kendi gelenek ya da görenekleriyle yahut özel yasalar ya da diğer 

düzenlemelerle düzenlenmiş olan kabile halklara ..”180 .  

      Sözü geçen sözleşmenin giriş kısmında bu halkların yaşamakta bulundukları 

devletlerin genel yapısı içinde kendi kurumları, yaşam biçimleri ve ekonomik 

                                                           
179 TAŞDEMİR, 1999, s. 60.  
180 Mehmet Semih GEMELMAZ, İnsan Hakları Belgeleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Cilt IV, 
İstanbul, 2004, s. 205. 
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gelişmeleri üzerinde söz (kontrol) sahibi olma ve kimliklerini, dillerini ve dinlerini 

koruma ve geliştirme arzularının tanınmasına vurgu yapılmıştır181. 

      Aynı şekilde sözleşmenin 7. maddesinde yerli halkların kendi öncelikleri hakkında 

karar verme ve kendi ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimleri üzerinde mümkün en 

geniş ölçüde söz sahibi oldukları düzenlemesi getirilmiştir182.  

      BM Genel Kurulun 13 Eylül 2007 tarihli ve 61/295 sayılı BM Yerli (indigenous) 

Halklar Bildirisinin 3. maddesinde yerli hakların kendi geleceklerinin kendilerinin 

belirleme hakkına sahip olduklarını. Bu hakkın doğası gereği kendi siyasi statülerini 

belirleme ve ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için izlenecek yolu özgürce seçme 

hakkına sahip oldukları düzenlenmiştir.  Ayrıca bildirinin 4. maddesinde yerli halklar 

kendi geleceklerini belirleme haklarını kullanırken iç ve yerel işleriyle ilgili olarak 

otonomi veya kendi kendini yönetme, ayrıca otonom etkinliklerini finanse etmek için 

gerekli tahsisatı temin etme hakkına sahip oldukları belirtilmiştir183. Bildiride yer alan 

söz konusu düzenlemelerde yerli halkların kendi iç işlerinde özgür olmaları bir nevi 

otonomi, kendi kendilerini yönetme hakkı kabul edilmiştir. Yerli halklar egemen bir 

devlet içinde, bağımsız devleti arzulamadan, siyasi, ekonomik, kültürel özerkliğe uzanan 

iddialar üzerinde odaklaşarak KGBH’nin geniş bir uygulaması için mücadele 

yürütmektedirler184. 

                                                           
181 GEMALMAZ, Cilt IV, s. 204.  
182 GEMALMAZ, Cilt IV, s. 208 . 
183 BM Yerli Halklar Hakları Bildirisi, http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/indigenous.pdf [24.8.2012] 
184 TAŞDEMİR, 1999, s. 60. 

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/indigenous.pdf
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      BM Bildirisinin 18. maddesinde yerel halkların kendilerini yönetmeleri ve karar 

mekanizmalarına sahip olmalarının yanı sıra kendilerini ilgilendiren konularda merkezi 

karar alma süreçlerine, kendilerinin belirleyecekleri temsilcileri aracılığıyla, katılma 

hakları yer almıştır. Bu yolla geniş temsil ve siyasal katılımın sağlanması amaçlanmıştır.  

      Bildiri yerel halklara tanınan kendi geleceğini belirlemenin dışsal boyutunu 

içermemekte sadece içsel boyutu düzenlenmiştir. Şöyle ki bildirinin 46. ve son maddesi 

açık ve kesin olarak bu durumu vurgulamıştır: 

      46.md “ Bu bildirideki hiçbir şey, herhangi bir Devlet, halk, grup veya insanın, 

Birleşmiş Milletler anlaşmasına aykırı veya egemen ve bağımsız bir devletin toprak 

bütünlüğü veya siyasi birliğinin tamamen veya kısmen parçalanmasını isteyen veya 

cesaretlendiren bir harekette bulunmasına yol açacak şekilde yorumlanamaz”.  

Yukarıdaki düzenleme ile BM ülkesel bütünlüğe ve siyasal birliğe verdiği önem bir kez 

daha vurgulanmış, kendi geleceğini belirleme hakkının egemen devlet içerisinde 

uluslararası hukuka uygun bir şekilde kullanımını tekrarlamıştır.  

      Yerli halklar egemen devlet içerisinde özerklik yoluyla haklarını kullanabilirler. 

Yerli halkların farklı özelliklerinin varlığı ve bunun kabulü, olabildiğince geniş haklarla 

donatılmaları, içsel KGBH’nin en geniş uygulamasını gerektirir. Yerli halkların kendi 

geleceğini belirleme hakkı, bağımsız bir devleti oluşturan bütün birimlerin, içsel kendi 
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geleceğini belirleme şemsiyesi altında, gücü demokratik olarak paylaşmayı isteme 

hakkıdır185.    

3. Ekonomik Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı  

      Ekonomik kendi geleceğini belirleme hakkı II. Dünya Savaşından sonra 

sömürgeciliğin ortadan kaldırılması ve sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmaları 

anlayışının yayılmasıyla birlikte, kendi geleceğini belirleme doğal kaynaklar ve 

zenginlikler üzerinde süresiz, egemenliği kapsayacak şekilde değerlendirilmeye 

başlanılmıştır186. Aslında bu durum egemenliğin bütünsel yapısının doğal bir sonucudur. 

Devletin ülkesindeki doğal kaynaklar üzerinde sürekli egemenliği hususu üzerinde 

durulan temel esaslardan biridir. Bu doğrultuda BM çeşitli bildiriler kabul etmiş ve 

1950li yıllardan itibaren ekonomik KGBH’yi vurgulamıştır. BM Genel Kurulu 21 Aralık 

1952 tarihinde 626 (VII) sayılı Doğal Kaynakların ve Zenginliklerin Serbestçe 

İşletilmesi Hakkı kararını almıştır187. Zamanla ekonomik kaynaklar üzerinde egemenlik 

KGBH’nin bir parçası olmuş sadece sömürgeci devlete karşı değil herkese karşı ileri 

sürülebilen bir hak halini almıştır188.  

       1958 yılında oluşturulan Doğal Kaynaklar Üzerinde Daimi Egemenlik Komitesinin 

ve Sosyal Ekonomik Konseyin çalışmaları ile birlikte BM Genel kuruluna sunulan 

çalışma sonucunda 1962 yılında 1803 sayılı “Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli 

                                                           
185 TAŞDEMİR, 1999 s. 63. 
186 AYHAN, s. 128. 
187 Melda SUR, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayınları, İstanbul 2009, s. 107.  
188 AYHAN, s. 129. 
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Egemenlik Kararı” kabul edildi. Söz konusu kararın odak noktası ve hareketi ülkelerin 

doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde sürekliği egemenliğidir189. Devletin yabancı 

sermaye ve yatırımlar üzerindeki denetimi genişletilmiştir. Özellikle yabancı 

yatırımların ilgili devletin doğal kaynakları üzerindeki egemenlik hakkını 

kısıtlamayacağı ayrıca devletin millileştirme yoluna gidebileceği hususları 

düzenlenmiştir. Millileştirme, kamu yararı, ayrım gözetmeme ve uygun tazminat şartı ile 

uluslararası hukuka uygunluk kriterlerine tabi tutulmuştur190.  

      Ekonomik KGBH İkiz Sözleşmelerin ortak 1. maddesinde ve Medeni ve Siyasi 

Haklara İlişkin Uluslararası sözleşmenin 47.m ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 

İlişkin Uluslararası sözleşmenin 25. maddelerinde doğal zenginliğin ve kaynakların tam 

ve özgürce yararlanması düzenlenmeleri yoluyla yer almıştır.  

      Kalkınmakta olan ülkelerin yoğun çabası sonucu dünyada yeni bir uluslararası 

ekonomik düzen kurulması amacıyla 12 Aralık 1974 yılında 3281 (XXIX) sayılı karar 

ile BM Genel Kurulda “Devletlerin Ekonomik Haklarına ve Görevlerine Dair Şart” 

kabul edildi. Şart 120 kabul oyu 6 ret ve 10 çekimser oy almıştır. Ret ve çekimser oy 

kullanan ülkeler sanayileşmiş ve dünya ticareti ve ekonomisinde etkili devletler olması 

dikkat çekmiştir191. Kararda devletlerin kendi doğal kaynak ve zenginlikleri üzerinde 

                                                           
189 GÜNDÜZ, s. 122.  
190 SUR, s. 107. 
191 GÜNDÜZ, s 126.  
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tam ve süresiz bir egemenliğe sahip oldukları vurgulanmıştır192. Sonuç itibarıyla doğal 

kaynaklar ve zenginlik üzerinde tasarruf hakkı egemenliğin bir parçasıdır.  

III. KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ NİTELİĞİ, 

SINIRLARI VE DİĞER ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİYLE 

İLİŞKİSİ 

 1. Hakkın Niteliği 

       Kendi geleceğini belirleme ikinci Dünya savaşına kadar uluslararası hukukta var 

olmayan, siyasi bir ilke olarak kabul edilmekteydi193. Yıllar içerisinde yaşanan gelişim 

ile uluslararası hukukun bir parçası haline gelen kendi geleceğini belirleme hakkının 

hukuki niteliği konusunda tartışmalar süregelmiştir. İlk olarak uluslararası hukuk normu 

olup olmadığı tartışılmış peşinden bir ilke mi ya da hak mı olduğu, eğer bir hak ise 

hukuksal niteliği ve bağlayıcılığının ne olduğu hususları epey tartışılmış ve halen 

tartışmaların bir kısmı devam etmektedir. Bugün için kolektif haklar arasında kabul 

edilen kendi geleceğini belirleme kavramının yeterince açık ve belirgin olmadığı 

hususunda oldukça yaygın bir kanaat mevcuttur194.  

      Kendi geleceğini belirlemenin hukuki niteliğine değinmeden önce hak kavramına 

göz atmamızın konunun daha iyi belirginleşmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Hak 

konusunda birçok tanım yapılmaya çalışılmıştır, konumuz açısında bazı tanımlara yer 

                                                           
192 AYHAN, s. 129. 
193 DOĞAN, s. 8. 
194 ARAL, s. 1. 
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vereceğiz. Henry Shue’ye göre “hak; haklı bir istemin ussal temelini oluşturur”195. Bir 

başka tanıma göre “hak belli bir gücün taleplerine temel olan isimlerdir”. Bu bakımdan 

bir hakka sahip olmak demek, meşru bir temele dayanan taleplerde ısrar etmeye yetkili 

olmaktır196. Diğer bir tanımlamaya göre hak; bir hukuk düzeninin süjelerine tanıdığı ve 

garanti ettiği (menfaat) yetkidir197.  

      Bugün için KGBH’nin bir kolektif insan hakkı olduğu ve bu kuşak haklar arasında 

yer aldığı genellikle kabul edilmektedir 198 . Kolektif insan hakları ise; bir insan 

topluluğuna münhasır olması hasebiyle salt bireye indirgenemeyen, topumun bütününü 

ya da halkları kendisine asli muhatap olarak gören haklardır199.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının hukuki niteliği ve bağlayıcılığı konusunda var 

olan görüş farklılıkları hala devam etmektedir. Bir kısım yazarlara göre kendi geleceğini 

belirleme İkiz Sözleşmelerde yer almasıyla bağlayıcı bir uluslararası hukuk normu 

karakteri kazanmıştır. BM uygulamasında sadece sömürge veya yabancı işgali altında 

bulunan halklar için tanınan kendi geleceğini belirleme hakkının İkiz Sözleşmelerde yer 

almasıyla daha kapsamlı bir geçerlilik kazandığı belirtilmektedir200.  

                                                           
195 Henry SHUE, “Temel Hakların Evrenselliği”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri (Yayına Hazırlayan 
İoanna Kuçuradi), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2009, s. 40. 
196 BOZKURT, KÜTÜKÇÜ, POYRAZ, s. 176. 
197 GÜNDÜZ, s. 4. 
198 ARSAVA, 1993, s. 34.  
199 ARAL, s. 13. 
200 ARSAVA, 1993, s. 34.  
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      Diğer bir kısım yazarlara göre ise KGBH’ye andlaşmalar hukuku açısından 

bakıldığında söz konusu hakkın devletler açısından bağlayıcı niteliğe sahip olduğunu 

iddia etmek kolay değildir. Kendi geleceğini belirleme hakkının içeriği açık olmaktan 

uzak ayrıca devletlerin ne tür bir yükümlülüklerle karşı karşıya olduklarının da belirsiz 

olduğunu belirtmektedirler.  Bir halkın kendi geleceğini belirleme hakkının içeriği ve 

kapsamı öylesine geniş tutulmuştur ki, bağlayıcı bir hak niteliğinde olduğu kabul edilse 

bile, etkili bir şekilde uygulanabilmesinin kuşkulu olduğunu ifade etmektedirler201.  

      Cassese ve Bedjaoui gibi günümüzün önde gelen uluslararası hukuk otoritesince 

kendi geleceğini belirleme uluslararası hukukun amir bir hükmü olarak 

değerlendirilmektedir. Jus cogens nitelikte ve devletler açısından erga omnes 

sorumluluk yüklediğini ileri sürmektedirler202. Ne var ki kendi geleceğini belirlemenin 

uluslararası hukukta bir hak olması (istisnalar haricinde) tartışma konusuyken, ilkenin 

Jus cogens doğasında olduğunu ileri sürmek mümkün gözükmemektedir203.  

      Halkların kendi geleceklerini belirleme hakkının niteliği konusunda var olan bir 

diğer görüşe göre, uluslararası yapılageliş kuralı haline gelmiş bulunmasıdır. 

Uluslararası hukukta yapılageliş kuralı maddi öğe ve manevi öğe (opinio Juris) 

barındırması ile var olabilir. Maddi unsur devletlerin genel, tutarlı ve tek düze nitelikteki 

uygulamalarını, manevi unsur ise devletleriz söz konusu uygulamaları hukuken 

                                                           
201 ARAL, s. 47-48. 
202 ARAL, s. 49. 
203 TAŞDEMİR, 1999, s. 45.  
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bağlayıcı olduğu inancıyla yapmasına yani bir hukuki bir inanca dayanmasıdır204. Kendi 

geleceğini belirlemenin yapılageliş kuralı haline geldiğini savunan görüşe göre BM 

Genel Kurulunca kabul edilen bildiriler ve kararlar her ne kadar bağlayıcı olmasalar da, 

devletlerin genel kanaatlerini ifade etmesi itibariyle zaman içerisinde etkileri dikkate 

alındığında, bunların teamül hukukunun önemli dayanakları olduklarını 

belirtmektedirler 205 . BM Genel Kurulunun 1970 tarihli 2625 (XXV) sayılı Dostça 

İlişkiler Bildirisinin oybirliğiyle kabul edilmesi yukarıdaki görüşü destekler niteliktedir.  

      Devletlerin KGBH uygulamasında, politik tercihleri itibariyle, zaman içerisinde 

farklı tavırlar sergileyerek istikrarlı ve tek düze olmayan uygulamalar sergiledikleri 

bilinmektedir. Örneğin Rusya, Gürcistan devletinin bir parçası olan ayrılıkçı Güney 

Osetya bölgesinin kendi geleceğini belirleme hakkını savunurken 206, kendi ülkesinin 

sınırları içerisinde olan Çeçenistan için aynı tavrı sergilemediği görülmektedir. 

Kanaatimizce devletlerin zaman zaman çelişkiye varacak düzeyde olan uygulamaları, 

kendi geleceğini belirlemenin uluslararası yapılageliş kuralı olup olmadığının 

değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur.  

      Uluslararası Adalet Divanı, 1970 Namibya kararı ve bu konudaki görüşünü 

tekrarladığı 1975 tarihli Batı Sahra danışma görüşünde, BM Genel Kurulu 1514 (XV) 

sayılı bildirisinde kabul edilen kendi geleceğini belirlemenin uluslararası hukukun bir 

                                                           
204 GÜNDÜZ, s. 20-22. 
205 ARAL, s. 48. 
206 Cenap ÇAKMAK, “Rusya’nın Güney Osetya Politikası, Neo-Self determinasyon ve UCM’nin Rolü”, 
Bilge Strateji, Cilt 1, Sayı 1, 2009, s. 57.  
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normu oluğu ve sömürge altında yaşayan halklar için bir hak olduğunu kaydetti. Söz 

konusu iki olayda da mahkeme kendi geleceğini belirlemenin bir kılavuz prensipten öte 

bir şey olduğu kararına vardı207. 

      Kendi geleceğini belirlemenin ne olduğu, kimleri kapsadığı ve nasıl uygulanacağı 

konusunda farklı fikirlerin ve belirsizliklerin bulunması hasebiyle, konunun insan 

hakları çerçevesinde ele alınmasına neden olmuştur208. Arsava’ya göre KGBH’nin insan 

hakları sözleşmelerine ( İkiz Sözleşmeler ) alınması, kendi geleceğini belirlemenin insan 

hak ve temel özgürlüklerinden tam olarak yararlanmanın önkoşulu olmasından ileri 

gelmektedir209.  

      Sonuç olarak kendi geleceğini belirleme hakkının hukuki niteliği konusunda 

denilebilir ki kendi geleceğini belirleme, halklar ve dolayısıyla belli bölgelerde yaşayan 

insanlar üzerinde uzun yıllar musallat olan ve zaman zaman en temel insan haklarından 

dahi yoksun bırakan sömürgeciliğin sona erdirilmesinde büyük rolü olmuştur. Birleşmiş 

Milletler 1960 yılı, 1514 (XV) sayılı Genel Kurul kararıyla, Uluslararası Adalet 

Divanı’nın tavsiye kararlarında da belirttiği üzere, sömürge altında yaşayan halklar için 

kendi geleceğini belirlemek bir hak haline gelmiştir. Bu konuda tereddüt veya itiraz 

bulunmamaktadır210. Ayrıca yabancı egemenliği altında bulunan, toprakları işgal edilen 

halkların da dışsal kendi geleceğini belirleme (bağımsızlık) hakkı bugün hem devletler 

                                                           
207 ŞAHİN, s. 34. 
208 ARSAVA, 1993, s. 75.  
209 ARSAVA, 1993, s. 34. 
210 ŞAHİN, s. 35. 
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arası hem de doktrinde kabul edilmektedir211. Bu durumda bulunan halklar için kendi 

geleceğini belirlemenin “hak” olma niteliği geçerli olmaktadır.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının bir diğer boyutu olan içsel KGBH, ülke sınırları 

içerisinde yaşayan insanların tamamı (tüm nüfus) için, her hangi bir dış baskı olmadan 

yaşadıkları sistemin siyasal ve sosyal yapısını belirlemek, halkın istediği yönetim 

biçimini seçmesi de bir hak olarak kabul edilmektedir 212 . Diğer bir söylemle kendi 

geleceğini belirleme, bir ülkede halkın kendi yöneticilerini seçmesi, yönetime aktif 

olarak katılması ve yönetimi denetlemesi olarak halklar için bir hak olduğu 

kuşkusuzdur.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının niteliğinin tartışmalı ve belirsiz olduğu kısım, 

bağımsız bir ülkede yaşayan, kendilerini diğerlerinden farklı gören ve bu farklılıklarına 

dayanarak ayrılmak ve kendilerine özgü devletlerini kurmak isteyen, farklı gruplar veya 

azınlıklar bakımından nasıl bir niteliğe sahip olduğudur. Bugün uluslararası hukukça 

devletlerin egemenliği ve ülkesel bütünlüğü garanti altına alınmıştır. Ülkesel bütünlük 

söz konusun olduğunda kendi geleceğini belirleme hakkı işlerlik kazanmamaktadır. 

Ancak günümüzde halk olduklarından kuşku duyulmayan azınlık grupların, yaşadıkları 

devletin merkezi hükümeti tarafından ciddi ve ısrarlı baskılarına maruz kalmaları ve 

yönetimde temsil edilmelerinin sürekli engellenmesi hallerinde, ayrılma yoluna 

başvurarak kendi devletlerini kurmaya hak kazanabilecekleri görüşü taraftar 

                                                           
211 ARAL, s. 70. 
212 KILINÇ, s. 955.  



 

88 
 

toplamaktadır 213 . Yaygın olarak bu duruma Kosova’nın bağımsızlığı örnek olarak 

gösterilmektedir.  

      Kanımızca kendi geleceğini belirlemeyi ayrılma hakkını tanıyan bir uluslararası 

hukuk normu olarak değil, hükümetin var olan baskılarını ortadan kaldıracak ve siyasal 

katılımı sağlayacak yol ve yöntemleri sunan olanak (imkân) olarak değerlendirilmelidir. 

Ayrılma konusunun işleneceği kısımda bu konu daha detaylı işleneceği için burada 

sadece kendi geleceğini belirlemenin niteliğinin çerçevesini açıklamaya çalıştık. 

2. Hakkın Sınırları ve Diğer Uluslararası Hukuk İlkeleriyle İlişkisi 

      Kendi geleceğini belirleme bazı koşulların bulunması halinde bir hak olarak 

belirirken bazı durumlarda ise farklı seçeneklerin kullanılmasını sağlayan olanak – ilke 

olarak (hak olduğu hususları tartışmalı biçimde) karşımıza çıkmaktadır. KGBH’nin 

varlığının kabul edildiği durumlarda dahi kendi geleceğini belirleme sınırlamaları 

olmayan mutlak bir hak değildir 214 . KGBH gerek siyasi ve ekonomik boyutlarının 

bulunması gerekse de demokrasi ve insan hakları ile yakın ilişki içerisinde olması 

nedeniyle onun farklı bağlamlarda, farklı formatlar içerisinde uygulanması öngörülen 

çok boyutlu ve dinamik bir hak olarak kabul edilmesini sağlamıştır 215 . KGBH’nin 

uluslararası hukukun diğer ilkeleri ile de ilişkili olması belirli sınırlamaları doğurmuştur. 

Özellikle belirli ilkelerle uyum içerisinde uygulama alanı bulması KGBH üzerinde genel 

sınırlayıcı etki olarak kabul edilmektedir.  

                                                           
213 ARAL, s. 70. 
214 KILINÇ, s. 974.  
215 ARAL, s. 37-38. 
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A. Uti Possidetis İlkesi  

      Latince kökenli olan “Uti posidetis” ilkesi, neye sahipsen ona sahip kalmayı ifade 

eder 216 . İlke 19. Yüzyıl başlarında eski İspanya sömürgelerinin bağımsızlığa 

kavuşmasıyla Güney Amerika’da ortaya çıkmıştır217. Uti possidetis ilkesi sömürgelerin 

bağımsızlıklarını kazanmaya başladıkları 20. Yüzyıl ikinci yarısında özellikle de Afrika 

kıtasında geniş uygulama alanı bulmuştur.  

      Bu esas uyarınca bağımsızlığını yeni kazanan sömürge altındaki ülkenin sınırları, 

sömürge döneminde var olan sınırları, yeni devletin sınırları olarak aynen kabul 

edilmiştir. Bu durum bağımsızlığını kazanan devletlerin etnik yapılarına her zaman 

uymayan haritaların ortaya çıkmasına yol açmıştır ancak uluslararası ilişkilerde güven 

ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamıştır218.  

      Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına hizmet eden ilke, kendi geleceğini 

belirleme’nin henüz hukuksal bir ilke statüsüne ulaşmadığı dönemlerde gelişmiş ve 

uygulama alanı bulmuştur. 1950li yıllardan itibaren başlayan dekolonizasyon döneminde 

BM’nin uyguladığı temel ilkelerden olmuş ve bağımsızlık anında, sömürge döneminde 

çizilen idari birimlerin sınırlarını yeni ülkenin sınırları olarak kabul etmiştir219.  

      Uti possidetis ilkesi Afrika Birliği Örgütü tarafından da benimsenmiştir. Temmuz 

1964 tarihli Bağlantısız ülkelerin Kahire Bildirisi’nde üye ülkelerin bağımsızlıklarını 

                                                           
216 SUR, s. 101. 
217 AYHAN, s. 51.  
218 SUR, s. 101. 
219 TAŞDEMİR, 1999, s. 68.  
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kazandıkları andaki “sınırlara saygı” gösterileceği açıkça ilan edilmiştir220. Var olan 

sınırların korunması günümüzde artık genel bir uluslararası hukuk kuralı sayılmaktadır. 

Uluslararası Adalet divanı 1986 tarihli BurkinaFaso-Mali sınır uyuşmazlığında uti 

possidetis ilkesini uygulamış ve bağımsızlığın kazanıldığı andaki ülke sınırların aynen 

korunmasına karar vermiştir221.   

      Birleşmiş Milletler KGBH’yı sömürge halkına, yani tüm ülke nüfusuna tanımıştır. 

Söz konusu hak bir defa kullanılmakla tükenir. Bağımsızlığın kazanılmasıyla ülke 

içerisinde daha sonra değişik grupların bu hakka başvurabilmesi söz konusu değildir. 

Ülke sınırları esas alınmış ve korunmuştur. Parçalanmalara izin verilmeyerek 

uluslararası barış, istikrar ve güvenliğin korunması amaçlanmıştır. Sonuç olarak var olan 

sınırların korunması (uti possidetis juris) ilkesi self-determinasyon hakkının belli sınırlar 

içerisinde uygulanmasını gerektirdiği için KGBH’nın sınırlarından birisi sayılmaktadır.  

B. Ülkesel Bütünlük  

      İnsan topluluğu ve egemenlikle birlikte ülke bir devletin önemli kurucu öğeleridir. 

Devlet ülkesi bir devletin egemenlik yetkilerine sahip olduğu yeryüzü parçasıdır. Başka 

bir ifadeyle ülke devletin egemenlik yetkilerini tam olarak kullandığı sınırları belirtir222.  

      Devletin ülkesinin güvenliği ve bölünmezliği devletler için hayati bir öneme sahiptir. 

20. Yüzyılda devletin ülkesinin bütünlüğü adı altında siyasal bir ilke olarak 

                                                           
220 AYHAN, s. 52. 
221 SUR, s. 101. 
222 SUR, s. 98. 
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uygulanmaya başlanmış olan ilke uyarınca, uluslararası hukuk kuralları gereğince 

kurulmuş bir devletin ülkesi, söz konusu devletin rızası olmadan, parçalanmalara ve 

bölünmelere konu olamaz ve diğer devletlerin bu bütünlüğe saygı göstermesi 

gerekmektedir. Ülkesel bütünlük ilkesi genel bir kural olarak ilk defa Milletler Cemiyeti 

Misak’ında yer almıştır223.  

      Cemiyet Misak’ının 10. maddesine göre Cemiyet üyeleri, bütün Cemiyet üyelerinin 

toprak bütünlüğüne ve mevcut siyasi bağımsızlığına saygı gösterecek ve dış tecavüzlere 

karşı koruyacaktır 224 . Aynı ilke Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 2.maddenin 4. 

fıkrasında düzenlenmiş ve devletin topak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı 

kuvvet kullanmaya başvurulması yasaklanmıştır.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkı toprak bütünlüğü ilkesi çerçevesinde uygulama 

alanı bulup beraber ele alınmaktadır 225. BM Genel Kurulu sömürgelere bağımsızlık 

verilmesi bildirisinin 2. maddesinde halkların kendi geleceklerini belirleme hakkını 

düzenlerken 6. Maddesinde de ülkenin milli birliğini ve bütünlüğünü koruma altına 

almıştır. Ülke bütünlüğünü kısmen veya tamamen bozulmasını amaçlayan herhangi bir 

girişim BM Şart ve ilkeleriyle bağdaşmayacağı açıkça belirtilmiş, KGBH’nin milli birlik 

ve bütünlüğü bozmaya yol açmasına olanak tanınmamıştır.  

      Aynı şekilde BM, Dostça İlişkiler Bildirisinde benzer bir düzenleme getirmiştir. 

Karar halkların KGBH’yı düzenlerken söz konusu hakkın devleti parçalayacak, ülkesel 
                                                           
223 PAZARCI, II, s. 15.  
224 GÜNDÜZ, s. 74. 
225 KILINÇ, s. 974. 
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bütünlüğe veya siyasal birliğe tamamen veya kısmen zarar verecek herhangi bir harekete 

izin verecek veya özendirecek şekilde yorumlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Ancak 2625 sayılı bildiri ile devletlerin ülke bütünlüklerinin de her şart ve durumda 

mutlak olmadığı hususu dolaylı da olsa belirtilmiştir. Özellikle de devletin ve siyasal 

otoritenin varoluş amacına bakıldığında ve bu açıdan değerlendirildiğinde bu bildiri ile 

getirilen düzenlemenin isabetsiz olduğu söylenemez. Bildiri ülkesel bütünlük ilkesine 

hangi şartlarda üstünlük tanınacağı genel bir çerçevede de olsa ölçütler sunmuştur. 

Bildirinin eşit haklar ve self-determinasyon başlığını taşıyan bölümün 7.paragrafında 

ülkesel bütünlük, bildiride yer alan hiçbir hükmün, yine bildiride tarif edilen eşit haklar 

ve kendi geleceğini belirleme ilkesine uygun şekilde hareket eden ve böylece ülkedeki 

bütün halkı ırk, inanç veya renk ayrımı yapmadan, temsil eden bir hükümete sahip olan 

egemen ve bağımsız devletler açısından geçerli olacağı kabul edilmektedir. BM, 

yönetimi temsili olan ve ayrımcılık yapmayan bir devletin toprak bütünlüğünü, 

KGBH’ye tercih etmiştir 226 . Bildiri uyarınca ülkesel bütünlük her zaman ileri 

sürülememektedir. Temsili hükümete ve ayrımcılık yapmayan yönetime sahip olan 

devletlere ülkesel bütünlük koruması verilmektedir 227 . Bilindiği üzere 2625 sayılı 

bildiride sömürge rejimi altındaki ülkeler sömürgeci devletin ülkesinden 

sayılmamaktadır. Dolayısıyla sömürgenin KGBH’yi kullanarak bağımsızlık kazanılması 

ülkesel bütünlük ilkesine aykırı düşmemektedir228.  

                                                           
226 AYHAN, s. 50. 
227 TAŞDEMİR, s. 67.  
228 PAZARCI, II, s. 10.  
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      Sonuç olarak denilebilir ki KGBH uluslararası hukukta sömürge altındaki ülkenin 

bağımsızlığını kazanma hakkı iken, bağımsız devletlerdeki farklı grupların sırf bu 

farklılıklarına dayanarak ayrılmaları ve toprak bütünlüğünü bozma hakkı değildir229. 

Ülkesel bütünlük ilkesi ve sınırlara saygı esası uluslararası hukukta temel esas ve 

öncelikli olarak kabul edilmesi dışsal kendi geleceğini belirlemeyi sınırlandırmakta ve 

ancak belirlenen istisnai hallerde kullanılmasına olanak tanımaktadır. Başka bir 

anlatımla ülkesel bütünlük ilkesi KGBH’yi sınırlandırır. 

C. Demokratik Yönetim ve Siyasal Katılım  

      Kendi geleceğini belirleme hakkı içsel boyutu ile halk ve onun özgür iradesine 

dayanan yönetim (hükümet) arasında önemli bir bağı tesis etmiştir. KGBH ilk defa self-

determinasyon adı altında Wilson ilkeleri arasında yer aldığında içsel boyutunu özel 

olarak vurgulamıştır. Çağdaş uluslararası hukukta KGBH devletin siyasal düzenin 

niteliği, demokratik yönetim ile ilgilenmekte ve bu konu gittikçe önem 

kazanmaktadır 230 . Belli bazı şartların bulunması kendi geleceğini belirleme hakkını 

doğururken öte yandan başka durumlarda bazı koşulların varlığı KGBH’nin 

sınırlanmasını veya hak olarak doğumuna engel olunur. Şöyle ki bağımsız bir devlette 

demokratik yönetimin bulunması ve siyasal katılım kanallarının açık olması, o egemen 

devlette dışsal KGBH’nin varlığı söz konusu olmaz.  

                                                           
229 Ali L. KARAOSMANOĞLU, “Kendi Kaderini Tayin, Ülke Bütünlüğü, Uluslararası İstikrar ve 
Demokrasi”, Doğu Batı, Yıl:6, Sayı:24, 2003, s.152. 
230 KARAOSMANOĞLU, s. 148-152. 
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      Demokrasi demos ve kratos sözcüklerinin birleşmesinden oluşur, yunan kökenlidir. 

Eski Yunanda halkın veya çoğunluğun egemenliği anlamında kullanılmıştır. O dönemde 

demokrasinin özü yurttaşların şehir yönetimine doğrudan ve kişisel olarak katılmasıydı. 

Halk egemenliğinin en somut biçimde gerçekleşmiş hali olarak gösterilmektedir. 

Günümüzde demokrasi büyük oranda temsilcilik sistemiyle eş anlamlı olarak ele 

alınmaktadır. Çağdaş uluslararası hukukta içsel KGBH hususu giderek önem 

kazanmaktadır. Demokratik düzen ile halkın karar alma mekanizmasına katılımı 

sağlanabilmektedir. Bu durum toplum ile yönetim arasında kesintisiz ilişki sürecini 

yansıtmaktadır 231 . Anthony Arblaster’in belirttiği gibi “bir toplum kendi kendini 

yönetme şeklindeki demokratik ideale yaklaştıkça halkın yönetime katılım oranı artar…. 

Katılımcı demokrasiyi politik bir araç veya yöntem olmaktan ziyade bir yaşam tarzı 

olarak değerlendirmek daha yerindedir”232.  

      Günümüz itibariyle demokrasinin farklı modellere ayrımı yapılmaktadır. Liberal 

bireycilik temeli üzerine inşa edilen demokrasi modellerinde demokrasinin amacı, bazı 

kamusal katılım süreçleri vasıtasıyla, bireylerin kendi faaliyetlerini 

gerçekleştirebilecekleri ve kendi özel çıkarlarını izleyebilecekleri bir hukuki çerçevenin 

tesis edilmesi olarak belirtilir. Sosyalist ve radikal demokrasi modellerinde ise insanların 

kendi hayatlarını etkileyen her türlü karara katılma temel hakkına sahip oldukları kabul 

edilir, demokrasi bunu yapmayı mümkün kılan kolektif süreç olarak değerlendirilir233. 

                                                           
231 Anthony ARBLASTER, Demokrasi, (çev: Nilüfer Yılmaz), Doruk Yayınları, Ankara 1999, s.133-136 
232 ARBLASTER, s. 93. 
233 Andrew HEYWOOD, Siyaset, (editör: Buğra Kalkan), Adres Yayınları, 2010,  s. 105-106. 



 

95 
 

Belirtilen modellerde de demokrasi ile siyasal katılım arasındaki sıkı bağ daha net olarak 

görülmektedir. Siyasal katılımın, egemenlik yetkilerinin yine halk için kullanımında, hak 

ve özgürlüklerin etkin korunmasında ve siyasal eşitliğin sağlanmasında önemi 

yadsınamaz.  

      BM, Dostane İlişkiler kararında demokratik yönetim, siyasal katılım ve KGBH 

ilişkisini düzenlemiştir. Halkın kendi yönetimini seçmesi ile temsili hükümet oluşumu 

sağlanır ve böylece içsel KGBH gerçekleşebilir. Arsava’ya göre; gerçek demokrasi self-

determinasyon olmadan gerçekleşmeyeceği gibi, ulusal self-determinasyon da 

demokrasi olmadan gerçekleşemez 234. İçsel kendi geleceğini belirleme hakkına saygı 

duyulması, siyasal katılım kanallarının açık olması ve demokratik yönetimin var 

olmasıyla dışsal KGBH arasında da önemli bir ilişki bulunmaktadır.  

      Kanada Yüksek Mahkemesi, Kanada Federal Hükümeti tarafından önüne getirilen 

Quebec sorununda içsel KGBH ile Dışsal KGBH arasındaki ilişkiye değinmiştir. Quebec 

Kanada’nın doğusunda bulunan ve çoğunluğunu Fransızların oluşturduğu bir bölge olup, 

sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerle Kanada’dan ayrılmayı talep etmektedir 235 . 

Quebecliler 1980 ve 1995 yıllarında olmak üzere, egemenlik meselesiyle ilgili ve 

sonucunun ayrılmayla neticelenebilecek iki referandum düzenlediler. Bunun üzerine 

federal hükümet üçüncü bir referandum yapılmasının önüne geçmek ve olası ayrılık 

talepleri karşısında nasıl bir tavır belirlemesi gerekliliği açısından konuyu Yüksek 

                                                           
234 ARSAVA, 1993, s. 79. 
235 İbrahim YILDIZ, “Quebec Sorunu”, http://ibrahim-yilmaz.info/wp-content/uploads/2011/10/Quebec-
Sorunu.pdf [19.5.2013] 

http://ibrahim-yilmaz.info/wp-content/uploads/2011/10/Quebec-Sorunu.pdf
http://ibrahim-yilmaz.info/wp-content/uploads/2011/10/Quebec-Sorunu.pdf
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Mahkemeye taşımıştır. Kanada Anayasası hükümete Yüksek Mahkemeye soru sorma 

olanağı tanımıştır. Hükümet, Yüksek Mahkemeye üç soru yöneltmiştir. İlk olarak 

Kanada Anayasası çerçevesinde, Quebec Ulusal Meclisi, yasaması ve hükümeti tek 

taraflı olarak Quebec’in Kanada’dan ayrılmasını tatbik edebilir mi? İkincisi, 

uluslararası hukuk, Quebec’in Kanada’dan tek taraflı olarak ayrılma hakkı verir mi, bu 

konuda uluslararası hukukta Quebec Ulusal Meclisi’ne, yasamasına ya da hükümetine 

tek taraflı olarak Quebec’in Kanada’dan ayrılması hakkını veren kendi kaderini tayin 

hakkı var mıdır? Üçüncü soru ise tek taraflı ayrılma hususunda yerel ve uluslararası 

hukuk arasında bir ihtilaf olması durumunda hangisinin Kanada’da örnek olarak yer 

alacaktır? 236 . Mahkeme, uluslararası hukukun kendi kaderini tayin hakkını sadece 

sömürge idaresi, yabancı işgali ya da tanımlanmış bir grubun baskı altında bulunması 

veya siyasal, ekonomik ve kültürel gelişimlerini sürdürmek için yönetime anlamlı 

katılımlarının engellenmesi durumunda tanınabileceğini, oysa söz konusu şartların 

Quebec açısından bulunmadığını vurgulamıştır 237.  Yüksek mahkemenin söz konusu 

tespiti KGBH’inin iki boyutu ile demokratik yönetimle içsel KGBH arasındaki neden-

sonuç ilişkisini belirtmesi açısından önem arz etmektedir.  

      Sonuç itibariyle demokratik yönetimin bulunması, siyasal katılım yollarının açık 

olması, başka bir deyişle içsel KGBH’nin varlığı dışsal KGBH’nin var olmasını 

                                                           
236  Hüseyin KALAYCI, “Referandumla Ayrılma Konusunda Yüksek Mahkemenin Tutumu: Kanada-
Quebec Örneği”, AÜSBF Dergisi, C. 63, sayı 1, 2008, s.151. 
237 KALAYCI, 2008, s. 169. 
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engeller. Bundan dolayıdır ki demokratik yönetim ve siyasal katılım KGBH (dışsal 

boyutu) üzerinde sınırlandırıcı bir etkiye sahiptir.  

D. Nüfusu Türdeş Olmayan Bölgelerin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının uygulanmasına sınırlandırıcı etkiye sahip bir 

diğer hususu nüfusun türdeş (homojen) olmadığı bölgelerde KGBH’nin nasıl 

uygulanacağı konusudur. Özellikle çok uluslu devletlerde ya da birden çok ulusal grubu 

barındıran bölgelerde KGBH’nin nasıl ve kimin tarafından uygulanacağı konusu 

tartışmalı olmaya devam etmektedir.   

      Bu aşamada etnik bakımdan türdeş olmayan bölgelerden ne anlaşıldığı hususu 

önemlidir. Tahsin Bekir BALTA’ya göre “coğrafi, tarihi bakımdan yahut diğer 

bakımlardan bir bütün telakki edildiği halde birden ziyade etnik grubun oturduğu ve bu 

sebeple bir bütün teşkil etmeyen bölgelere etnik bakımdan gayri mütecanis (türdeş 

olmayan) bölge denir. Bu gruplar daimi olarak o bölgede sakin kimselerden meydana 

gelmelidir. Mesela işgücünün bir yerden bir yere geçmesi gibi muvakkat (geçici) 

oturmalar kâfi (yeterli) değildir. Daimi surette oturanlar, memlekette kökleşmiş olmaları 

sebebiyle kendilerine itibar ve değer tanınmasını talep edebilirler ve fiilen de 

etmektedirler. İtibar ve değer etnik grubun, grup olarak mevcudiyetine bağlı 

ihtiyaçlarının tanınmasını istemektedir. Ayrıca bir etnik grubun bu özelliklere sahip 
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olmasının kıstaslarını, grubun kendine özgü bir toplum bilinci, birbirine bağlılık 

duygusu ve kendine özgü biyolojik ve kültürel yapının varlığı oluşturmaktadır238. 

      Nüfusu türdeş olmama özelliğine sahip bölgelerde kendi geleceğini belirleme 

hakkının süjesinin kim olduğu ve nasıl belirleneceği sorusuna iki farklı yaklaşım olan 

Çoğunluk prensibi ve Birlikte belirleme prensibi değişik sonuçlara vararak 

cevaplandırmaya çalışmaktadır. Çoğunluk prensibine (çoğunlukça belirlenmesi) göre 

halk bir bütün olarak karar vermeye yetkilidir. İkinci prensip olan birlikte belirleme 

prensibi, gruplardan her birinin kendi geleceklerini belirleme kararına iştirak (katılım) 

etmesini öngörür. Her bir grup, hayati bir seviyede, varlığı bakımından söz konusu 

karardan etkilenecektir239.  

      Yukarıda belirtilen prensipler çerçevesinde yapılan en önemli tartışma süjenin kim 

olduğu ve bunun nasıl belirleneceği konusundadır. Özellikle birden çok etnik grubu 

barındıran bölgelerde nüfus oranının (yer yer) değişiklik arz ettiği 

gözlemlenebilmektedir. Kendi geleceğini belirlemeye çoğunluk mu karar verir? Bu 

durumda bölgede azınlıkta kalanların iradesi ne olacaktır? Acaba çoğunluk kararı ile 

azınlık hakkında da (aksi yönde irade belirtilmiş olmalarına rağmen) karar verilmiş mi 

olunuyor?  

      Çoğunluk prensibini savunanlar, meselenin demokratik esaslara göre çözülmesi 

gerektiğini, Demokrasinin kendisine özgü mahiyeti gereği de çoğunluğun karar 

                                                           
238 Tahsin Bekir BALTA, “Etnik Bakımdan Mütecanis Olmayan Bölgelerin Kendi Kaderini Tayin Hakkı” 
(çev: Nuşin Ayiter), AÜHFD, C. 21, Sayı: 1, 1964, s. 4-5. 
239 BALTA, s. 6. 
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vereceğini ileri sürmektedirler. Bu prensip özellikle bir bölgede sayıca üstün olan 

gruplar tarafından savunulmakta olup, kendi geleceğini belirlemenin demokratik 

düşünceden doğduğunu ve bu demokratik hakkın kullanımının, demokratik olmayan bir 

tarzda (azınlığın ret kararı ile) akamete uğratılmaması ve etkisiz bırakılmaması 

gerektiğini belirtmektedirler. Netice itibariyle nüfusun türdeş (homojen) olmadığı 

bölgelerde tek başına çoğunluğu oluşturan grubun KGBH’nin süjesi olması gerektiğini 

ileri sürmektedirler240.  

      Tahsin B. BALTA çoğunluk prensibi savunucularının iddia ettikleri anlamda 

demokrasi yaklaşımını reddedip önemli tespitlerde bulunur. Balta’ya göre demokrasi 

prensibi hiçbir şekilde çoğunluk prensibinin uygulanması ile tükenmeyecektir. 

Demokrasi daha çok genel meselelerde esaslı çabalara rağmen anlaşma sağlanmadığı 

durumlarda son çare olarak başvurulduğunu. Demokrasinin özellikle kamu hayatının, 

devlet bünyesi, anayasal yapısı ve buna benzer uzun ömürlü meselelerde bir uzlaşı 

“Consensus Omnium” meydana getirebildiği durumda özellikle gerçekleşmiş olduğunu 

belirtir. Öte yandan demokrasinin önemli koşullarından biri azınlığın, düşünce 

özgürlüğü ve siyasi katılım hakkı sayesinde savunduğu fikirlere, taraftar toplayarak 

çoğunluk olabilme imkânına sahip olabilmesidir. Balta ayrıca halkın yaşadığı bölgenin 

siyasi kaderini belirleme kararının farklı olduğunu ve günlük politika hayatı içerisinde 

alınan ve sonra aynı akış içerisinde düzeltilebilen kararlarla bir tutulmaması gerektiğini 

belirtir. Kendi geleceğini belirleme kararları keyfemayeşa  (istenildiği gibi) 

tekrarlanamaz. Bu kararlar mümkün olduğu kadar devam etmek üzere uzun vadeli 
                                                           
240 BALTA, s. 6. 
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olarak alınırlar ve devletin temelini kurarlar. Keza bir ülkenin kaderi o ülkede çoğunluk 

değiştikçe de sık sık değiştirilemez 241. Balta çoğunluk prensibini savunanlara, kendi 

geleceğini belirlemek isteyen bölgede, hiçbir grubun mutlak çoğunluğa sahip olmaması 

durumunda ne olacağı ve süjenin nasıl belirleneceği sorusunu yöneltmektedir242.  

      Diğer prensip olan birlikte belirleme prensibi ilgili bölgede yaşayan etnik grupların 

tamamının, ortak vatanın kaderi konusunda, verilecek karara adil olarak katılımını 

öngörür. Tüm gruplar eşitlik esasına göre Kendi geleceğini belirleme kararına iştirak 

ederler243. Milletlerin kendi geleceğini belirleme hakkının kullanımında birbirlerine eşit 

tutulmaları gerekmektedir böylelikle de BM Antlaşması’nın 2. Maddesinde açıkça 

düzenlenen hak eşitliği ve kendi geleceğini belirleme ilkesine de uygunluk sağlanacağı 

belirtilmektedir. KGBH kullanılmasında eşitlik, ilgili bölgede yaşayan hiçbir etnik 

grubun bu hakkın kullanılmasından mahrum edilmemsini gerekli kılar244.  

      Birlikte belirleme prensibinin özelliği ortak hayati meselelerde uzlaşma sağlamaya 

dayanmasıdır. Çoğunluğun iradesini azınlığa dikte edilmesini reddeder. Bu çerçevede 

azınlık gruplarının iradesi ve temel haklarının korunması ve garanti edilmesi 

gerekmektedir. Nitekim insanların temel hakları, insan haysiyeti ve hürriyeti çoğunluk 

kararı ile ihlal edilemez245. Suat Bilge, bir bölgede birbirinden ayrı iki halk yaşıyorsa bu 

                                                           
241 Suat BİLGE, “Milletlerin Mukadderatlarını Kendilerinin Tayin Etmeleri Prensibi”, AÜSBF Dergisi, 
C. 14, Sayı, 4, 1959, s. 142. 
242 BALTA, s. 6-8. 
243 ARSAVA, 1993, s. 80.  
244 BALTA, s. 10. 
245 ARSAVA, 1993, s. 80.  
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özellik dikkate alınarak her iki halka da KGBH uygulamasının tanınması gerektiğini 

belirtir. Bu noktaya temas eden Bentwich’e göre temsili yönetim prensibinde halklardan 

birisinin kendi istediği yönetimin diğeri tarafından kabul edilmesi lazım geleceği 

iddiasında bulunamaz 246 . Bu gibi durumlarda bölgenin geleceğinin belirlenmesinde 

uzlaşma yoluna gidilmesi grupların karşılıklı tavizleri ile ortak paydada buluşmasıyla, 

başka bir ifadeyle consensus sağlanması bölgenin kaderi hakkında herkesçe kabul 

edilebilir sağlıklı bir sonucun doğmasını mümkün kılacaktır.  

      Burada sorulması gereken en önemli soru azınlık grupların uzlaşmaya yanaşmaması 

durumunda ne olacağıdır? Tarafların karşılıklı olarak yükümlülükler altında olduğu 

kuşkusuzdur. Çoğunlukta olan grubun azınlık hakkını koruması, adil katılımın 

sağlanması ve buna saygı duyulması gerekmektedir247. Çoğunluk grubunun dayanışma 

bilincine sahip olması esas sayılır. Azınlık grubu ise siyasal katılım ve yönetime iştirak 

ile bazı yükümlülükler yüklenmiştir. Bu gibi hallerde azınlığın, kendi çıkarlarına ters 

düşse bile, toplumun kolektif iradesini takip etmeye hazır olması da bir o kadar önem 

taşımaktadır248. Zira temel hakları garanti altına alınan ve yönetime katılımı sağlanan 

azınlık gruplarının esaslı ve haklı gerekçeler olmadan, ortak bölgenin statüsü hakkındaki 

değişiklik yapma taleplerine karşı herhangi bir teşebbüste bulunmaması hakkın kötüye 

kullanımını oluşturur.  

                                                           
246 BİLGE, s. 139-140. 
247 BALTA, s. 11. 
248 ARSAVA, 1993, s. 80.  
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      Sonuç olarak nüfusun türdeş olmadığı bölgelerde KGBH süjesinin belirlenmesinde 

yaşanan zorlukların ötesinde, söz konusu hakkın kullanımı gerek insan haklarının ve 

grup haklarının korunması gerekse de toplumun tamamının iradesinin ve çıkarlarının 

gözetilmesi gibi bazı temel hususlar hakkında, uzlaşı esasına dayanması zorunluluğunu 

ortaya çıkarmaktadır. Bir bölgede tek başına çoğunluk oluşturmak kendi geleceğini 

belirleme hakkı için yeterli değildir249. KGHB’nin sözü edilen koşullar çerçevesinde 

kullanılmasının gerekliliği nedeniyle türdeş olmayan bölgeler kendi geleceğini belirleme 

hakkının uygulanması üzerinde sınırlandırıcı etkiye sahiptir.   

E. Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının İnsan Hakları ve Kuvvet Kullanma 

Yasağı İlkesi ile İlişkisi 

      Günümüzde uluslararası hukukun ilkelerinden kabul edilen KGBH, uluslararası 

hukukun diğer ilkeleriyle ilişki içerisindedir. BM’nin Dostane İlişkiler kararında, 

ilkelerin yorumlanmaları ve uygulamaları bakımından her bir ilkenin diğer ilkeler 

çerçevesinde yorumlanması gerekliliği düzenlenmiştir250. Söz konusu kararda KGBH 

yanı sıra diğer 6 uluslararası hukuk ilkesi yer almaktadır. İlkeler şunlardır: kuvvet 

kullanma ve tehdidinden sakınma ilkesi, uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümü 

ilkesi, içişlerine müdahale etmeme ilkesi, BM Şartına uygun işbirliği yapma, devletlerin 

egemen eşitliği ve devletlerin yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirmesi ilkesi. 

Belirtilen ilkeler BM’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını sağlayan 

                                                           
249 DOĞAN, s. 5. 
250 GÜNDÜZ, s. 115.  
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enstrümanlarını oluştururlar. KGBH yorumlanırken bu ilkelerin dikkate alınması kendi 

geleceğini belirleme hakkı üzerinde genel bir sınırlama oluşturur251.  

      KGBH insan hakları ile çok sıkı bir ilişki içerisindedir. Bireysel hakları ve kolektif 

(toplulukların) hakları koruması insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesini 

sağlamaktadır. KGBH’nin (özellikle içsel boyutunun) bireyleri ve mensup oldukları 

grupları baskıdan korumayı amaçlaması, bireysel haklarla karşılıklı etkileşim içerisinde 

bulunması meselenin insan hakları konusunun bir parçası olarak düşünülmesini 

sağlamıştır 252 . KGBH’nin insan hak ve temel özgürlüklerinden tam olarak 

yararlanmanın ön koşulu olmasından dolayı ikiz sözleşmelere alındığı ifade edildiğini 

belirtmiştik.  

      KGBH’nin, uluslararası hukuk ve BM temel ilkelerinden olan kuvvet kullanmama 

ilkesiyle de bağlantısı bulunmaktadır. Özellikle ulusal kurtuluş hareketlerine karşı 

kuvvete başvurması ile meydana gelen silahlı çatılmaların kuvvet kullanmama ilkesi 

çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışması süregelmiştir. KGBH’yi 

gerçekleştirmek için kuvvete başvurulması durumunda güç kullanma yasağının ihlal 

edilip edilmediği sorusu yöneltilmektedir. Geçmişte üçüncü dünya ülkeleri ve Sovyetler 

Birliği, dışsal kendi geleceğini belirleme hakkına haiz olduğu belirlenen halkların bu 

hakkı gerçekleştirmek için güç kullanmaya yetkili oldukları fikrini iki temele dayanarak 

savunmuşlardı. İlk argümanı “meşru müdafaa” oluşturmuştur. Sömürgeciliğin devamlı 

bir saldırı teşkil ettiğini bu yüzden sömürgeci devlete karşı silahlı güç kullanmak BM 
                                                           
251 TAŞDEMİR, 1999, s. 70.  
252 TAŞDEMİR, 1999, s. 65. 
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2/7 fıkra ihlali oluşturmaz. Savundukları fikri meşrulaştırma çabalarının bir diğer 

dayanağı ise söz konusu devletlere göre BM şartında düzenlenen kuvvet kullanma 

yasağı sadece devletleri ilgilendirdiğini bu nedenle halk hareketlerini kapsamayacağı ve 

etkilemeyeceği tezini ileri sürmüşlerdir253. Batılı devletler ise meşru müdafaa hakkının 

silahlı bir saldırıyı bertaraf etmek için halklara değil devletlere verilen bir hak olduğu 

savı ile geleceğini belirleme mücadelesi veren halkların meşru müdafaaya 

dayanamayacaklarını ileri sürmüşlerdir.  

      BM Genel Kurul kararları kendi geleceğini belirleme hakkına sahip halkların söz 

konusu hakkı kullanırken kuvvete başvurup vuramayacakları bakımından önem taşır. 

Sömürge yönetimi altındaki ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesine ilişkin (1514 

sayılı) bildiride halkların güce başvurması düzenlenmemiştir. Bu bağlamda sadece 

bağımlı milletlerin KGBH’yi barışçıl bir şekilde ve serbestçe kullanmalarına imkan 

vermek amacıyla halka karşı yöneltilmiş olan bütün silahlı hareketler veya her çeşit 

baskıcı tedbirlerin sona erdirilmesi talep edilmiştir.  

      Bir diğer BM Genel Kurul karar olan 2625 sayılı kararda devletlere, halkların 

KGBH’dan, hürriyetinden ve bağımsızlığından yoksun bırakan zorlama tedbirlerinden 

kaçınma görevi yüklenmiştir. Ayrıca halk kendi geleceğini belirlerken böylesi zorlama 

tedbirlerinin meydana gelmesi halinde buna karşı koyabilme ve halkların bu 

direnişlerinde BM Şartının amaç ve ilkelerine uygun olarak yardım arama ve alma 

hakları da düzenlemiştir. Bildiri çerçevesinde KGBH’yi gerçekleştirmek için kuvvet 

                                                           
253 TAŞDEMİR, 1999, s. 70. 
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kullanmayı yetkilendirmiyor ancak söz konusu hak, devletçe güce başvurularak 

reddedilmesi halinde, halk buna karşı koyabilecek ve direniş ile güce 

başvurabilecektir254.  

      Yukarıdaki düzenlemenin bir benzeri de 1974 tarihli BM Genel Kurulun Saldırı 

tanımı kararında yer almıştır. 3314 (XXIX) sayılı kararın 7. Maddesinde self-

determinasyon, özgürlük ve bağımsızlık hakkından zorla mahrum edilen halkların 

mücadele etme hakkına halel getirmediğini, BM Şartına ve Dostça İlişkiler Bildirisi’ne 

uygun şekilde uluslararası yardım arama ve alma haklarına da etki etmeyeceği hüküm 

altına alınmıştır. Uluslararası yardım almanın hangi şekilde olabileceği hususu halen 

tartışmalı olup üzerinde mutabakata varılmış değildir. Literatürde yardımın sadece 

maddi ve manevi yardımı kapsayacağı ancak askeri güç göndermeyi kapsamayacağı 

görüşü ağırlıklı olarak taraftar bulmuştur.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkına dayalı silahlı mücadeleler 1949 Cenevre 

Sözleşmelerine ek 1977 tarihli I Numaralı Protokolün kapsamına alınarak uluslararası 

nitelikte silahlı çatışmalar olarak değerlendirilmiştir. I Numaralı Protokolün 1/4. 

Fıkrasında BM ve dostça ilişkiler bildirisinde tanınan halkların kendi kaderini tayin 

hakkı sömürge hâkimiyetine, yabancı işgaline ve ırkçı rejimlere karşı verilen 

mücadeleleri kapsamaktadır. Bu düzenlemeye istinaden ulusal bağımsızlık hareketlerine 

“yasal savaşçı” statüsü kazandırıldığını fakat bağımsızlık hareketlerinin sözleşmenin 

getirdiği yükümlülükleri üstlenemeyeceklerini ayrıca maddede geçen terimlerin 

                                                           
254 TAŞDEMİR, 1999, s. 70. 
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belirsizliği nedeniyle konunun politize edilmeye müsait olacağı eleştirileri 

getirilmiştir255.  

      Sonuç olarak BM Şart ve Bildirileri kapsamında kendi geleceğini belirleme hakkına 

sahip halklar söz konusu haklarını kullanırken, devletlerin KGBH kullanımını 

engelleme, güç kullanma ve baskıcı hareketlerden kaçınma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Devletin güç kullanarak söz konusu hakkın kullanımı engellediğinde bu engellemeye 

ilgili halk karşı koyma, dış yardım isteme ve alma hakkına sahip olacaklardır.  

 IV. AZINLIKLAR VE KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI  

       Azınlıklar kavramının ortaya çıkması 16. Yüzyıla dayanmaktadır. Dinsel azınlıklar 

kavramı ortaçağ Avrupa’sında din savaşları sonrasında ortaya çıkmış, Fransız devrimi 

etkilerinin neticesinde ulusal azınlıklar literatüre girmiştir. Bu aşamadan sonra ikili ve 

çok taraflı anlaşmalar yoluyla azınlıklar (korunması) uluslararası hukuk alanına 

taşınmıştır256.  

      Azınlıklar konusunun insani boyutunun bulunmasının yanı sıra uluslararası 

ilişkilerde, özellikle de dış akraba devleti bulunan azınlıklar, içişlere müdahale aracı 

olarak zaman zaman kullanılabildiğinden siyasal boyutu da bulunmaktadır. Azınlıklar 

konusunda bütün devletlerce kabul edilmiş bir tanım bulunmamaktadır. Birçok devlet 

                                                           
255 Fatma TAŞDEMİR, Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar Hukuku, Adalet Yayınları, 
Ankara 2009, s. 117-119. 
256 ORAN, s. 119-124. 
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çok kültürlü bir yapıya sahiptir bu yüzdendir ki her devlet kendi çıkarına uygun bir 

tanım benimsemektedir257.  

      Azınlıklar hakkında yapılan tanımlamalara göre “Azınlıklar, bir devlet içinde 

çoğunluk teşkil eden halktan farklı (diğer) bir dine, etnik kökene yahut başka bir dile 

mensup olması nedeniyle ayrılan ve himaye edilen durumunda bulunan kişi gruplarıdır. 

Başka bir ifadeyle bir halka veya bir dine mensubiyet himaye nedeni teşkil etmiştir258.  

      Azınlıklar hakkında günümüze kadar yapılan ve önemli bir tanım olarak kabul 

edilen, BM İnsan Hakları Komitesinin “Ayrımcılığın önlenmesi ve Azınlıkların 

Korunması alt komisyonu” raportörü Capatorti’nin 1966 tarihli BM Medeni ve Siyasi 

Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (MSHUS) azınlıkların korunmasına ilişkin 27. 

maddesi bağlamında hazırladığı incelemede yaptığı tanımdır. Tanıma göre azınlıklar; 

“Başat olmayan bir durumda olup, bir devletin geri kalan nüfusundan sayısal olarak 

daha az olan, bu devletin uyruğu olan üyeleri etnik, dinsel ve dilsel nitelikler 

bakımından nüfusun geri kalan bölümünden farklılık gösteren ve açık olarak olmasa bile 

kendi kültürünü, geleneklerini ve dilini korumaya yönelik bir dayanışma duygusu taşıyan 

grup” olarak tanımlamıştır”259.  

      Azınlıkların uluslararası korunması ilk başta ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile 

sağlanmıştır. Ancak evrensel bir koruma mekanizmasının oluşturulması Milletler 

Cemiyeti ile başlamış bu aşamadan sonra azınlıkların korunmasında uluslararası örgüt 
                                                           
257 ORAN, s. 68. 
258 ARSAVA, 1993, s. 8.  
259 ORAN, s. 67. 
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denetimi ve güvencesi devreye girmiştir260. Azınlıkların korunması, çoğunluktan belirli 

özellikleriyle ayrılan ve bu özellikleri nedeniyle azınlık durumunda bulunan kişi 

gruplarının veya bu gruplara mensup olan kişilerin hukuken ve fiilen korunmasıdır261. 

Uluslararası azınlıkların korunmasından anlaşılan genel olarak belirli bir gruba mensup 

bireylerin (haklarının) korunmasıdır. Bir başka deyişle kolektif bir hak olarak grup hakkı 

niteliğinde bir korumanın varlığı kabul görmemektedir. Ancak MSHUS’nin 

27.maddesinde etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin haklarından bahsetse 

de, madde içerisinde belirtilen kendi grubunun öteki üyeleriyle birlikte söz konusu 

hakların kullanılması birey haklarının yanında grup himayesine de ilişkin unsurlar 

içermektedir. Grup hakları olarak tanımaktan kaçınılmasının nedeni KGBH varlığının 

ortaya çıkması ihtimalinden ileri gelir262. Azınlık koruması eşit muamele, ayrımcılığa 

maruz kalmama, kendi dilini, dinini ve kültürünü yaşama ve kamusal yaşama etkin 

katılımı içermektedir. Koruma biçimleri ağırlıklı olarak mağdur etmeme prensibine 

dayanmakta ise de azınlıklar için etkin bir koruma sisteminin özel önlemlerle 

sağlanabileceği kabul edilmektedir263.  

      Azınlıkların korunmasında özerkliklerin de kendine özgü bir yeri olduğu kabul 

edilmektedir. Özerklik, devlet olmayan bir oluşumun kendi işlerini hukuk kuralları ihdas 

etmek suretiyle düzenleme yeteneğidir. Ulusal özerklik bölgesel ve fonksiyonel olarak 

                                                           
260 ORAN, s. 127. 
261 ARSAVA, 1993, s. 24.  
262 ARSAVA, 1993, s. 70. 
263Ayşe Füsun ARSAVA, “Azınlıklar Hakları ve Bu Çerçevede Ortaya Çıkan düzenlemeler”, AÜSBFD, 
Cilt 47, Sayı, 1-2, Ocak-Haziran 1992,  s. 52.  
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iki farklı türde gerçekleşebilmektedir. Belirli bir coğrafi alanda yaşayan azınlıklara 

bölgesel özerklik tanınabilirken, azınlık grup üyelerinin ülke geneline yayılmış olması 

durumunda fonksiyonel özerklik imkanı tanınabilmektedir. Muhtariyet statüsü devletin 

yasama ve yürütme yetkisinin özüne dokunmaz, özerklik olanağının tanınıp 

tanınmayacağı konusu da devlet içi bir meseledir264.  

      Bu bağlamda yöneltilen en önemli sorulardan biri azınlık grupların KGBH’ye sahip 

olup olmadığıdır. Belirli bir ülkede bulunan azınlıkların sırf bu farklılıklarına dayanarak 

ayrılmaları uluslararası hukuk tarafından kabul görmemektedir. Hem devletlerin hem de 

uluslararası hukuk uzmanlarının genel yaklaşımı azınlık haklarının ayrı bir devlet kurma 

noktasına varmaması gerektiği yönündedir 265 . Genellikle azınlık - halk ayrımının 

yapılmasındaki amaç her azınlık grubunun KGBH’ye sahip olabilmesinin önüne 

geçilmesidir. Bir başka ifadeyle böylesi bir ayrım ile azınlıkların kendi geleceğini 

belirleme hakkının süjesi olması istenmemektedir.  

      Azınlık haklarının korunması muayyen bir grubun kimliğinin, kültürünün, dilinin, 

dininin münferit bireyler yahut grup tarafından korunmasına, yaşatılmasına ve 

geliştirilmesine özgüdür. Bundan dolayı “koruma” özelliği ön plana çıkmaktadır ve 

azınlık himayesi özel bir insan hakları garantisidir. Bu nedenle azınlık korumasının 

amacı belli bir ölçüde de içsel KGBH’yi gerçekleştirmektir266.  

                                                           
264 ARSAVA, 1992, s. 61. 
265 ARAL, s. 51. 
266 ARSAVA, 1993, s. 115.  
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      Sonuç olarak azınlık hakları koruma sistemine dayalıdır ve ülke bütünlüğünü bozma 

girişimlerine izin verilmez. BM Genel Kurulunun 18.12.1992 tarihli ve 47/135 sayılı 

“Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Bildirisi”nin 

8/4.fıkrasında “bildiride geçen hiçbir hükmün devletlerin egemenliği, ülke bütünlüğü ve 

siyasal bağımsızlığı dahil olmak üzere Birleşmiş Milletlerin amaçlarına ve ilkelerine 

aykırı herhangi bir faaliyete cevaz veriyor olarak yorumlanamaz” hükmü yer almıştır267. 

Belirli bir ülkede var olan sorun, ülkesel bütünlüğün korunması, demokrasinin 

geliştirilmesi, farklılıkların korunması ve adil dağılımı temel alacak şekilde ekonomik 

refahın arttırılması esasları çerçevesinde çözüme kavuşturulması ister azınlık haklarının 

korunması isterse de devletin bütünlüğünün zedelenmemesi açısından büyük bir önem 

taşımaktadır268. 

V. SELF-DETERMİNASYON AYRILMA HAKKINI BAHŞEDER Mİ?  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının devrimci niteliğe haiz olduğu ve çoğunlukla 

ülke bütünlüğünü zedeleyici, sınırları yeniden çizilmesini gerektirdiği, özellikle de 

ayrılma-parçalama ile eşdeğer olarak telakki edildiği vakidir. Gerçekten de kendi 

geleceğini belirleme hakkı ayrılma hakkı demek midir?  

      Çalışmamızın yukarıdaki kısımlarında KGBH’nin türlerini, uygulanma biçim ve 

şartlarını belirtilmeye çalıştık. Gerçekten de günümüzde sömürgecilikten ve işgalden 

                                                           
267 Metin için bkz. GEMALMAZ, Cilt IV, s. 234.  
268 Erol KURUBAŞ, “Etnik Sorunlar: Ulus-Devlet ve Etnik Gruplar Arasındaki Varoluşsal İlişki”, Doğu 
Batı, Yıl:11, Sayı:44, 2008, s. 37. 
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kurtulma uluslararası hukukta hak olarak kabul edilmiştir. Keza bir ülkenin tüm 

nüfusunu oluşturan halk için içsel kendi geleceğini belirleme yani siyasal, sosyal ve 

ekonomik sistemin kendi iradelerine dayandırılması halkların hakkı olarak kabul 

edilmiştir. Günümüzde en çok tartışılan husus ülke yönetiminin demokratik olmadığı ve 

halkın iradesine dayanmadığı durumda, baskıcı rejimler altında bulunan ve başat 

olmayan grupların kendilerine özgü özellikleri nedeniyle uğradıkları sistematik baskılar 

sonucunda ayrılma haklarının olup olmadığıdır. 

      Bu tartışmalı konuya geçmeden önce bağımsızlık, dağılma-çözülme ve ayrılma 

konularına açıklık getirmenin yararlı olacağı kanaatini taşıyoruz. Bağımsızlıktan 

anlaşılan, dış müdahale olmadan devletin serbestçe karar alabilme yeteneğidir. 4.4.1928 

tarihli Palmas Adası Davasına ilişkin Hakemlik kararında bağımsızlık şu cümle ile 

vurgulanmıştır; Dünyanın bir parçası ile ilgili olarak bağımsızlık, orada, bütün öteki 

devletler dışında, devlet yetkilerini uygulama hakkıdır”269. Bağımsızlık genellikle dış 

müdahaleden masun olma, sömürge veya işgalden kurtulmak ve bunun sonucunda ülke 

bağımsızlığını elde etme olarak kullanılır. Dağılma-çözülme ise genellikle bağımsız 

birimlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapının çökmesi sonucunda meydana 

gelmektedir. Birkaç devletin bir araya gelerek oluşturdukları federasyon ya da birliğin 

çökmesidir, örneğin SSCB’nin ve Yugoslavya’nın dağılmasında olduğu gibi270.  

      Ayrılma hususu ise genellikle iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak, birlik 

oluşturulan devletlerin aralarında anlaşarak birbirinden ayrılmaları durumunda ortaya 
                                                           
269 PAZARCI, II. Kitap, s. 21. 
270 KALAYCI, 2007, s. 187. 



 

112 
 

çıkarken, İkinci olarak bağımsız bir devletten belirli bir grubun toprak talebi ile 

ayrılmayı isteyip kendi egemenliğini kurma iddiası halinde söz konusu olabilmektedir. 

Bu durumda ülke bütünlüğünün parçalanma olasılığı belirmektedir.  

      Kendi geleceğini belirleme hakkının ayrılmayı kapsayıp kapsamadığı hususunda iki 

farklı görüş bulunmaktadır. Yazarların bir kısmı KGBH’nin ayrılmayı kapsamadığını 

ileri sürerken karşıt görüşü savunanlara göre ise kendi geleceğini belirleme ayrılmayı 

kapsamaktadır.   

      Kendi geleceğini belirlemenin ayrılma hakkını içerdiğini savunanlara göre ayrılma 

olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkı, seçimler olmadan bir demokrasiye 

benzer 271 . Ayrılma üzerine literatürde çalışmalar bulunmaktadır ancak aşağıdaki üç 

teorinin öne çıktığı kabul edilmektedir. İlk teori olan “Ulusal Kendi Kaderini Tayin” 

teoris ulusların ayrılması ve kendi devletlerini kurmalarını savunmaktadır272. İkinci teori 

“İyileştirici Haklar” teorisidir. Uluslararası hukukun da etkisinde olduğu teori 

ayrılmanın haklı bir nedene dayandırılması gerekliliğini öne sürer. Teorinin 

savunucuları tarafından iki farklı haklı neden ileri sürülmektedir. İlk haklı neden olarak 

işgal edilme veya yasal olmayan yollardan bir devletle birleştirilme gösterilirken, ikinci 

olarak ülkede belirli bir grubun sistematik olarak ayrımcılığa uğraması, insan haklarının 

ciddi ve ısrarlı şekilde ihlali haklı neden olarak kabul edilmektedir273. Üçüncü teori olan 

“Tercih Teorisi”ne göre sadece belirli koşullar altında her toprağa dayalı gruba ayrılma 

                                                           
271 UZ, s. 72. 
272 KALAYCI, 2007, s. 200. 
273 KALAYCI, 2007, s. 200. 
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izni verilebilir. Tercih teorisi, insan hakları ihlallerini KGBH için ne gerekli ne de yeterli 

şart saymaması noktasında, iyileştirici haklar teorisinden ayrılmaktadır. Teorinin bu 

esnek tutumunun yanında çoğunluk kararının da KGBH için geçerli addedilmesi sınırsız 

siyasal parçalanmalara yol açabileceği eleştirisinin yapılmasına yol açmıştır274. 

      Uluslararası hukukta KGBH’nin sömürge yönetimi ve işgalden kurtulma durumunda 

bir hak olarak tanınması hususunda herhangi bir tartışma olmadığı çalışmanın önceki 

konularında belirtmiştik. Baskıcı rejimler altında yaşayan grupların durumu 

tartışmalıdır. BM Genel Kurul kararlarında bu hususa dolaylı olarak değinildiyse de bu 

yeterli olmamakta ve günümüzde baskı ve sistematik ayrımcılık altında yaşayan ve 

varlıkları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan grupların ayrılma yeteneğine 

sahip olabilecekleri ifade edilmektedir. Irkçı bir rejim yönetimi altında yok edici 

politikalara maruz kalan grubun ülkede içsel KGBH’yi gerçekleştirmesi doğal olarak 

engellenmiş olacaktır zira yaşam hakları zedelenen ve varlıkları bile tehlikede olan grup 

üyelerinin siyasal katılımından bahsedilmesi olanak dışıdır.  

      Uluslararası hukukçu Antonio Cassase’ye göre “Bir ırki veya dini grup, dış self-

determinasyonun bir şekli olan ayrılma (secession), iç self-determinasyonun kesinlikle 

erişilmez olduğu durumlarda, teşebbüs edilebilir. Aşırı veya sonu gelmez zulüm ve 

makul bir şekilde barışçıl muhalefet etme ümidinin bulunmaması, ayrılmayı meşru 

kılabilir. Bir ırki veya dini grup, iç self-determinasyonu başarmak için tüm çabaların 

                                                           
274 KALAYCI, 2007, s. 208. 



 

114 
 

başarısız olduğu veya başarısız olmaya mahkûm olduğu açık olduğunda, dış self-

determinasyonun en radikal şeklini böylelikle uygulamış olarak, ayrılabilir”275.  

      Devletin yerine getirmesi gereken görevinin olağan çerçevesinden sapması, başka bir 

ifadeyle “devlet halk içindir” anlayışından uzaklaşması ve halka baskı uygulaması 

halinde söz konusu grubun haklarını korumak için, başka çarenin kalmaması durumunda 

mücadele vermeleri bir hak olarak görülebilmektedir. BM (istisnai örneklerden olan) 

Namibya’nın dönemin ırkçı Güney Afrika yönetimine karşı bağımsızlık mücadelesi 

vermeye hakkı olduğunu kabul etmiştir276.  

      Sonuç olarak kendi geleceğini belirleme hakkının içsel, dışsal ve ekonomik 

boyutlarının bulunması, diğer uluslararası hukuk ilkeleriyle yorumlanması, uluslararası 

ilişkilerin ve güvenliğinin de temelini oluşturan devletlerin egemenliği ve ülke 

bütünlüğü ilkelerinin ışığında uygulanması, nüfusun tamamını temsil eden bir yönetime 

sahip olan bir devletten ayrılma ve devletin toprak bütünlüğünü parçalama hiçbir zaman 

kabul edilmemiştir277. Van Der Vyver kendi geleceğini belirleme hakkını şu şekilde 

formüle ediyor; halkların kendi kaderini tayini, sömürge düzeni ve yabancı işgali 

durumunda bir ulusal bağımsızlık meselesidir, halkın ayrımcılığa uğradığı durumda 

ülkenin siyasal sürecine katılma meselesidir, halkların siyasal topluluk içinde güçlü bir 

grup kimliğine sahip olmaları durumunda egemenlik alanı meselesidir278 .  

                                                           
275 ŞAHİN, s. 41. 
276 DOĞAN, s. 6. 
277 UZ, s. 74. 
278 KALAYCI, 2007, s. 198.  
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      Yukarıda geçen açıklamalar ışığında, bütüncül bir değerlendirme neticesinde ele 

alındığında KGBH’nin ayrılmayı bahşetmediği, faklı bir bakış açısı ile 

değerlendirildiğinde KGBH, ülkede varsa ayrımcılığı ortadan kaldırılmasını ve hakların 

korunmasını sağlayan hukuki olanak, rejimlerin halkın iradesine dayandırılmasını 

(değiştirilmesini) ayrıca siyasal katılımı sağlayan siyasi bir yöntem sunduğunu belirtmek 

güç olmasa gerek. Bu nedenledir ki KGBH otomatik olarak ayrılma hakkını 

doğurmadığını çok istisnai durumlarda ve belirtilen koşullar çerçevesinde ayrılma 

KGBH’nin sonuçlarından bir tanesi olabileceği kanaatini taşıyoruz.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKININ YENİ DÜNYA 

DÜZENİNDE UYGULANMASI 

I. GENEL OLARAK  

      Dünya uluslararası ilişkiler sisteminde var olan düzen belirli dönemlerde hep 

farklılıklar göstermiştir. Özellikle Westphalia antlaşmasından sonra modern devlet 

yapısının ortaya çıkması, Fransız Devrimi ile ulus-devlet yapısı dünya düzeninin 

şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Birinci dünya savaşına kadar geçen dönemde, güç 

açısından birbirine yakın ülkelerin birbirleriyle çekişmeleri ve birinin diğerini 

egemenliği altına alma arzusu güç dengesi sistemini geçerli (uygulanır) kılmıştır. Bu 

uluslararası düzende milliyetçilik yeni bir hayat bulmuştur. Devletler uluslararası yüksek 

ilkeler yerine, daha sık kendi çıkarlarını takip etmişler ve işbirliği yerine daha çok 

rekabeti seçmişlerdi279.  

      Günümüzde söz konusu durumun var olmadığını söylemek mümkün değildir ancak 

devletlerin iyi ilişkiler ve işbirliğini geliştirme yükümlülükleri altında bulundukları da 

bir gerçektir. Birinci Dünya savaşından sonra, Milletler Cemiyeti’nin kurulması ile ortak 

güvenlik anlayışı çerçevesinde uluslararası barış ve güvenliğin korunması amaçlanmıştı. 

Bu dönem yeni dünya düzeninin ortaya çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. 

                                                           
279 KİSSİNGER, s. 11. 
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Wilson’un on dört noktasında uluslararası sistemin güç dengesi değil kendi geleceğini 

belirleme prensibine, devletlerin güvenlikleri askeri anlaşmalara değil ortak güvenlik 

sistemine ve diplomasinin yürütülmesinde, gizlilik değil açıkça varılan anlaşma 

esaslarına dayandırılmıştır. Bu esaslar o döneme kadar yaklaşık üç yüz yıldan beri 

uygulanan bütün uluslararası ilişkiler sistemini değiştirmiştir280.  Günümüzde Birleşmiş 

Milletler yoluyla uluslararası barış ve güvenliğin korunması, ortak güvenlik ve 

uluslararası işbirliğinin sürdürülmesi yeni dünya düzeninin esasları olarak kabul 

edilmektedir.  Soğuk savaşın sona ermesi ve 1991 yılında doğu bloğu ülkelerinde 

yaşanan çöküşler yeni sistemin hangi esaslarla devam ettiğini belirginleştirmiştir.  

      Bu bölümde, özellikle soğuk savaşın bitmesinden sonra, uluslararası ilişkilerin 

üzerine inşa olduğu yeni anlayış ve düzen çerçevesinde kendi geleceğini belirleme 

hakkının belirli örnekler kapsamında uygulanma biçimi ve uluslararası sorun oluşturan 

örneklerde uygulanma taleplerinin yerindeliği hakkında incelemede bulunacağız.   

II. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASI 

VE KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI   

      Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1917 Ekim Devrim’inde temelleri atılmış, 

1922 yılında ilan edilen ve 15 ülkeden oluşan bir federal devlet idi. SSCB Anayasası’nın 

70/1 fıkrasına göre SSCB, eşit Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin gönüllü katılımı ve 

ulusların kendi geleceğini belirleme hakkının bir sonucu olarak, sosyalist federalizm 

                                                           
280 KİSSİNGER, s. 12. 
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ilkesi üzerine kurulu, çok uluslu, federal ve integral (yek pare) bir ülkedir. Anılan 

Anayasanın 72. Maddesinde birlik cumhuriyetlerinin ayrılma hakkı düzenlenmişti. 1990 

yılında ise çıkarılan kanun ile ayrılma hakkı detaylı olarak düzenlenerek cumhuriyetlerin 

olası ayrılmalarını daha zor ve karmaşık hale getiriyordu281. Ancak SSCB 1991 yılında, 

devam eden devlet sıfatıyla, Rusya Federasyonu’na BM Güvenlik Konseyi üyeliği ve 

nükleer silah ile ileri teknolojiyi bırakarak yıkıldı282. KGBH’yi kullanarak Avrupa’yı 

sömürgelerinden ayıran SSCB bu kez kendisi KGBH’nin uygulanması ile karşı 

kaşıyaydı283.  

1. Baltık Ülkeleri 

      1985 yılında SSCB’nin başına Gorbaçov geçtiğinde bütün sistem çürümüş ve geri 

kalmıştı. Var olan baskılar birçok sorunu gün yüzüne çıkarmıştı. Anayasada var olan 

ayrılma hakkı da kullanılarak cumhuriyetler SSCB’den teker teker ayrılmaya 

hazırlanıyordu. Rahatsızlık ilk önce Baltık Cumhuriyetlerinde başladı284.  

      Rus İmparatorluğunun ardılı olan Rusya Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti, 

Aralık 1918’de Baltık Cumhuriyetleri olarak tanınan Litvanya, Estonya ve Letonya’nın 

egemenliğini tanımıştır. Sonrasında üç Cumhuriyet Milletler Cemiyeti üyesi olmuşlardır. 

23 Ağustos 1939’da Alman-Sovyet saldırmazlık paktı ve 1939 Molotov-Ribbentrop 

arasında yapılan saldırmazlık paktının gizli protokolü ile bu devletler SSCB ‘ye 

                                                           
281 TAŞDEMİR, 1999, s. 80.  
282 Itır ALADAĞ, “SSCB Sonrası Antlaşmalarda Halefiyet Sorunu”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Sayı:19, 2008, s. 135.  
283 YÜCE, s. 64. 
284 ŞAHİN, s. 118.  
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bırakılmış, 17 Haziran 1940 tarihinde bu gizli protokole dayanılarak Baltık devletleri 

SSCB tarafından önce işgal ardından da ilhak edilmiştir. Peşinden ilgili devletlerin 

anayasa ve seçim yasalarının ihlali ile yapılan seçimlerle oluşturulan meclis ve 

hükümetlerin 21 Haziran 1940’ta yayınladıkları bildiri ile SSCB’ye katılma kararı 

alınmıştır 285. SSCB bu katılma bildirilerine dayanarak Baltık devletlerinin Sovyetler 

Birliğine katılımı kendi geleceğini belirleme ilkesine uygun olarak gerçekleştiğini iddia 

etmişti286. 

      1991 yılına kadar SSCB üyesi olarak kalan Baltık ülkeleri, Haziran 1989’da 

Sovyetler Birliği Halk Temsilciler Kongresi’nin 1939 tarihli gizli protokolü geçersiz 

saymasıyla, ayrılma hususunda çok önemli bir olanak elde etmiş oluyorlardı. SSCB’ye 

katılmalarına başlangıç oluşturan belgenin geçersizliğinin ilanı ile aradaki bağın 

dayanağı kopmuş oluyor ve bağımsızlık önünden büyük bir engel kalkmış oluyordu. İlk 

olarak Litvanya Parlamentosu 1 Mart 1990’da bağımsızlığını ilan etti. Sonraki süreçte 

Letonya ve Estonya aynı yolu izlemişlerdir287.  

      Nisan 1990’da SSCB Anayasasında yapılan değişiklikle cumhuriyetlerin birlikten 

ayrılabilmeleri için referandum koşulu getiriliyordu. Ayrılabilmek için halkın üçte 

ikisinin ayrılmayı istemesi gerekirken söz konusu çoğunluk sağlanmadığı takdirde on yıl 

içerisinde tekrar bir daha referandum yapılamayacağı öngörülüyordu. Bu çoğunluğun 

Baltık ülkeleri için sağlanması güç görünüyordu. Bu yüzdendir ki söz konusu ülkeler 

                                                           
285 TAŞDEMİR, 1999, s. 77.  
286 YÜCE, s. 67. 
287 TAŞDEMİR, 1999, s. 77. 
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ayrılma hususunda farklı strateji izlemişlerdir. Baltık devletleri birlikten ayrılmalarını ne 

kendi geleceğini belirleme ilkesine ne de ayrılma hakkını tanıyan anayasanın 

72.maddesine dayandırmışlardır. Litvanya, Letonya ve Estonya ayrılma dayanakları 

olarak 1939 tarihli saldırmazlık paktının gizli protokolünün uluslararası hukuka 

aykırılığını ve Stalin’in güç kullanmayı yasaklayan uluslararası normlarının ihlali 

faktörlerini ileri sürmüşlerdir288. 

      Bağımsızlık evresinde halkın görüşüne başvurulmamasının herhangi bir engel olarak 

ileri sürülmesinin önüne geçilmesi maksadıyla, uluslararası gözetim olmadan 

gerçekleştirilen referandumda halkın isteğini ifade etmesi sağlanmıştır. Şubat 1991’de 

Litvanya’da yapılan halk oylamasında katılanların %90.47’si, Mart 1991’de 

Letonya’daki referandumda katılanların %73.68’i ve Estonya’daki referandumda ise 

%77.83lük ezici bir çoğunlukla halk bağımsızlığı tercih etmiştir. Zaten başta ABD 

olmak üzere bir çok batılı devlet SSCB’nin Baltık devletleri üzerindeki egemenlik 

iddialarını kabul etmemişlerdir. Bu durum Baltık devletlerinin uluslararası alanda 

bağımsızlıklarını kazanmada etkili rol oynamıştır. Uluslararası camiada 

bağımsızlıklarına pek karşı çıkılmamıştır. 6 Eylül 1991 tarihinde Baltık ülkeleri 

bağımsız devletler olarak uluslararası toplum içerisinde yerlerini almışlardır289. 

2. Türk ve Diğer Cumhuriyetlerin Bağımsızlıkları  

      Sovyetler Birliği 1990lı yıllara gelindiğinde pek çok sosyal, ekonomik ve politik 

çıkmazlarla boğuşur hale gelmişti. Cumhuriyetlerin SSCB’den ayrılıp bağımsızlıklarını 
                                                           
288 YÜCE, s. 67. 
289 TAŞDEMİR, 1999, s. 79. 
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ilan etmeleri üzerine, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Belarus 8 Aralık 1991 tarihinde 

Minsk’te toplanarak “Bağımsız Devletler Topluluğunu” (BDT) kurduklarını 

duyuruyorlardı. BDT’yi kuran “Belovejsk” antlaşmasının giriş kısmında şöyle 

deniliyordu: Biz Belarus Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Ukrayna, 1922 tarihli 

SSCB Birlik Antlaşmasını imzalayan kurucu devletler olarak, Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliğinin devletler hukuku süjesi ve jeopolitik gerçeklik olarak sona 

erdiğini beyan ediyoruz. Bu hususta bazı uluslararası hukukçular söz konusu ülkelerin 

SSCB birliğine son verme yetkilerinin olup olmadığının cevaplandırılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 21-22 Aralık 1991’de Alma-Ata ‘da toplanan diğer Cumhuriyetler de 

BDT’ye katılma kararı aldılar. Baltık devletleri toplulukta yer almamışlardır. Böylece 

SSCB yerini tarih sayfalarında alıyordu290.  

      Uluslararası camia, özellikle de Batı dünyası, Baltık devletleri hariç SSCB’yi 

oluşturan diğer on iki cumhuriyetin bağımsız devletler olmalarına ilk başta karşı 

çıkmıştır. Daha sonra dağılmanın kaçınılmaz hale geldiği görüldüğünde tavır 

değiştirerek bu devletlerin hep birlikte bir anlaşmayla bağımsızlıklarını resmileştirmeleri 

gerektiğini savunmuşlardı291.  

      Avrupa topluluğu, Sovyet birliğinde meydana gelen gelişmeler karşısında bir 

davranış modeli belirlemek maksadıyla topluluğa üye on iki devletin dışişleri bakanları 

16 Aralık 1991’de toplanarak yeni bağımsız olmuş cumhuriyetlerin tanınması hakkında 

“İlkeler Bildirisini” kabul ettiler. Bu bildiri ile AT, cumhuriyetleri hangi kıstaslara göre 
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tanıyacaklarını deklare ediyorlardı. İlkeler bildirisi giriş kısmında, topluluk ve üyelerinin 

Helsinki Senedine, Paris Şartlarına ve özellikle kendi geleceğini belirleme ilkesine 

bağlılıklarını belirterek hem Yugoslavya hem de SSCB’nin dağılmalarını her halkın 

özgürce kendi uluslararası statüsünü belirleme ilkesi tarafından hızlandırılmış tarihsel bir 

süreç olarak değerlendirmişlerdir. İlkeler bildirisi çerçevesinde, yeni filizlenen 

cumhuriyetlerin tanınması için aşağıdaki kıstaslar öngörülüyordu292; 

      - Hukuk devleti kurallarına uyma 

      - İnsan haklarına saygı 

      - Demokrasiye saygı ve uygunluk 

      - Etnik ve ulusal grupların ve azınlıkların haklarına saygı 

      AT’nin tanıma konusundaki bu yaklaşımı uluslararası tanıma açısından esaslı 

yenilikler oluşturmuştur. Şöyle ki KGBH tanıma konusunda gündeme getiriliyor ve 

tanıma demokratik kurallara, içsel kendi geleceğini belirleme hakkına bağlanıyordu293. 

Ayrılan cumhuriyetlerin dışsal kendi geleceğini belirleme hakkı, içsel KGBH’ye 

(demokrasi ilkesine) saygı gösterme koşuluna bağlanarak uluslararası alanda ilk defa her 

iki boyut arasındaki karşılıklı bağımlılık ve kaçınılmaz bağlantı öne çıkarılıyordu. 
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Ayrıca içsel KGBH ve azınlıkların korunması olmaksızın dışsal KGBH’nin kabul 

edilmeyeceği vurgulanmıştı294.  

      Yeni cumhuriyetler birlikten ayrılmalarını kendi geleceklerini belirleme hakkına 

dayandırmışlardır. Uti possidetis juris ilkesi burada da uygulanmıştır. SSCB üyesi 

cumhuriyetlerin daha önce anayasal olarak belirlenen sınırları aynen korunarak yeni 

bağımsız devletlerin sınırları olmuştur 295 . AT devletlerinin çabaları, istekleri 

doğrultusunda ve ilkelerinin sınırları çerçevesinde on iki cumhuriyetin on biri Alma-

Ata’da yayınladıkları bildirge ile birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve azınlık hakları 

dâhil insan haklarına saygı göstereceklerini ilan ettiler. Kısa bir süre sonra da ayrılan 

devletler uluslararası toplum tarafından tanınmaya başlanmış ve BM üyeliğine kabul 

edilmişlerdir296.  

III. YUGOSLAVYA’NIN PARÇALANMASI VE KOSOVA’NIN 

BAĞIMSIZLIĞI 

1. Tarihi Gelişim  

      Tarihi eskilere dayanan Kosova’nın Roma İmparatorluğu dönemindeki adı 

Dardaina’dır. Kosova’da yaşayan halkın çoğunluğunu oluşturan Arnavutların 

Dardanlar’dan geldikleri belirtilmektedir297. Slavların bölgeye gelişi 850li yıllara rastlar. 

                                                           
294 TAŞDEMİR, 1999, s. 82.  
295 YÜCE, s. 69. 
296 YÜCE, s. 65. 
297 Numan BAŞ, Kosova Sorununun Ortaya Çıkışı ve Balkanlar Üzerine Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek 
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Kosova on birinci yüzyılın başlarına kadar Bulgar hanları ve çarlarının yönetiminde 

kalmıştır. On ikinci yüzyılın sonlarından itibaren bölgede Bizans İmparatorluğu hüküm 

sürmüştür. On üçüncü yüzyıl başlarında Bizans ile mücadele eden Sırplar Kosova’ya 

sahip olmuşlardır. 28 Haziran 1389’da yapılan Kosova meydan muharebesinde Sırplar 

Osmanlı İmparatorluğu karşısında yenilgiye uğramış ve böylece 500 yıla yakın Türk 

egemenliği bölgede başlamış ve balkan savaşlarına kadar devam etmiştir. Balkan 

savaşlarından sonra Kosova tekrar Sırpların kontrolüne geçmiştir298.  

      Birinci Dünya Savaşı sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun yıkılmasının 

ardından Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı kurulmuş ancak 1918 yılında adı Yugoslavya 

olarak değiştirilmiştir. Yugoslavya’nın sözcük anlamı ise güney Slavların yurdu olarak 

belirtilmektedir299. Kurulan krallık çok fazla etnik unsuru bünyesinde bulunuyordu. Yeni 

krallığın %43’ünü Sırplar, %23’ünü Hırvatlar, %8,5’ini Slovenler, %6’sını Boşnak 

Müslümanlar, %5’i Makedonlar, %3,6’sını Arnavutlar ve %14 civarındaki nüfusu da 

diğer etnik gruplar oluşturmaktaydı. Bu krallığın başına Sırp hanedanlığı getirilmiş ve 

gün geçtikçe diğer halklara karşı adaletsiz muameleler ortaya çıkmaya başlamıştı300. 

İkinci Dünya savaşına kadar geçen dönemde, göçe zorlama ve demografik yapının 

değiştirilmesi başta olmak üzere, Sırplaştırma politikası benimsenmiştir.  

                                                           
298 Fatma TAŞDEMİR, Pınar YÜRÜR, “Kosova Sorunu: Tarihi ve Hukuki Bir Değerlendirme”, G.Ü. 
İ.İ.B.F Dergisi, 3/99, s. 135-136. 
299 İrfan Kaya ÜLGER, “Ortadoğu Sorunu ve Yugoslavya’nın Dağılmasının Avrupa Dış Politikası 
Çerçevesinde Analizi”, aylık stratejik ve analiz e-dergisi, Eylül 2003, sayı:8, s. 9. 
300 TAŞDEMİR, YÜRÜR, s. 136-137. 
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      1938 yılında Tito Yugoslavya Komünist Partisi’nin Genel Sekreterliğine 

seçildiğinde partiyi toparlıyor ve o yıllarda Tito Kosova için önemli bir isim olmaya 

başlıyordu. YKP’nin Kosova’ya ilişkin tutumu Arnavutları cezp edici nitelikteydi. 

Komünistler büyük Sırbistan burjuvazisini lanetliyor, demografik yapının değiştirilmesi 

amacıyla yürütülen iskan programını eleştiriyor ve Arnavutlara eşit haklar talep 

ediyordu301.  

      İkinci Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya’nın önemli bir bölümü Almanya 

tarafından işgal edildi. Almanlar kontrollerine geçirdikleri Kosova’yı İtalya’nın 

işgalindeki Arnavutluğa verdiler. Arnavutların Kosova’yı ellerinde tutma çabalarına 

rağmen 1945 ilkbaharında Yugoslav partizanları bölgeyi ele geçirmiş ve Kosova, 

halkının çoğunluk iradesinin aksine, özerk bölge olarak Sırbistan’a eklenmiştir302.  

      Tito homojen bir devlet yerine, kendi kendini yöneten federal unsurların oluşmasını 

tercih etmişti. Kurulan Yugoslavya Sosyalist Federe Cumhuriyeti ile ezilen Arnavutlar 

rahat bir yaşama kavuşmuş ve resmi statülerinde o dönemde önemli iyileşmeler 

yaşanmıştır. Yugoslavya anayasasında Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, 

Karadağ ve Bosna Hersek kurucu cumhuriyetler olarak yer alırken Kosova ve 

Voyvodina (Sırbistan’a bağlı) özerk bölgeler statüsünde yer alıyorlardı303 . 1974 tarihli 

anayasa ile de Kosova’ya, çok uluslu devlette, otonom statüsü tanınmıştır. Kosova, 

                                                           
301 TAŞDEMİR, YÜRÜR, s. 139. 
302 Ayşe Füsun ARSAVA, “Self-Deretminasyon hakkı ve Kosova, Uluslararası Hukuk ve Politika”, Cilt 5, 
No:17, 2009, s. 2. 
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Voyvodina gibi, ayrılma hakkı olmaksızın o dönemdeki altı cumhuriyete eşit kılınmıştır. 

Bu şekilde Kosova anayasa ve bütçe konusunda egemenlik yetkisi elde etmiş 6 

cumhuriyetteki yapıya benzer yasama, yürütme ve yargı organına sahip olmuştur. Kendi 

dillerinde eğitim hakkı elde edilmiş ve Arnavutça resmi dil olarak kabul edilmiştir304.  

      Azınlıklar mozaiği olarak görülen Yugoslavya’da sağlanan etnik uyum Tito’nun 

ölmesiyle birlikte bozulmuştur. Sırp ve Hırvatların ardından Yugoslavya’nın en 

kalabalık ulusu olan Arnavutlar 1980lerin başlarında cumhuriyet statüsü kazanmak için 

Kosova’da eylemler başlattılar. Bu durum, Tito döneminde uyuklayan milliyetçi 

akımların Yugoslavya genelinde yeniden baş göstermesine neden olmuştur. Hırvatistan 

ve Slovenya ayrılmayı benimserken, Sırplar ise federal ordunun desteğini alarak 

Yugoslavya genelinde hegemonya kurmaya çalışmıştır305. Sırp yönetimi meydana gelen 

eylem ve protestoları aşırı güç ve tecrit yöntemlerini kullanarak bastırma yolunu seçti. 

1987’den itibaren Sırbistan yönetimi Kosova’da Arnavutlara karşı aktif bir tecrit 

politikası uyguladı. Kosova ve Voyvodina’nın özerklikleri olabildiğince kısıtlanarak, 

yeni anayasal düzenlemelerle polis, mahkeme ve sivil savunmanın yanı sıra sosyal ve 

ekonomik politika, eğitim politikası, idari talimatlar verme yetkisi ve resmi dili 

belirleme hakkı Sırbistan’a veriliyordu306. 1989 yılından itibaren de Kosova Sırbistan 

tarafından yönetilmiş, resmi dil ve eğitim dili Sırpça olarak değiştirilmiştir. 1990’da ise 

Kosova parlamentosu ve hükümeti dağıtılmış, Arnavut medyası yasaklanmıştır. Baskı ve 
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yıldırma politikası son bulmamış Arnavut öğretmenler ve profesörlerin işten atılmasıyla 

devam etmişti. Bu yaşananlar karşısında halk protesto gösterileri düzenlemiş ancak bu 

gösteriler polis ve askeri güçlerce bastırılmıştır307.  

      Yugoslavya’yı parçalanmaya götüren süreçteki en önemli gelişmesi, 1974 anayasası 

ile kurulan dengenin (yönetim sisteminin) Sırbistan parlamentosunun tek taraflı tasarrufu 

ile kaldırılmasıdır. Sırbistan parlamentosu 1989 yılındaki kararıyla Kosova ve 

Voyvodina özerk bölgelerin statülerini ortadan kaldırarak tamamen kendine bağlamıştır.  

Karadağ Cumhuriyetinin de her koşulda Sırbistan ile birlikte hareket ettiği de hesaba 

katıldığında, 8 kontenjanlı Federal Başkanlık Konseyi’nde Sırpların oyları 4’e çıkarılmış 

olunuyordu. Böylece Sırbistan’ın onayı olmadan bir kararın Başkanlık Konseyinden 

geçmesi olanak dışı olmuştu308. Böylece Sırbistan’ın daha önce üzerinde anlaşıldığı ve 

1974 anayasası ile de garanti altına alınan sistemi değiştirerek kendi hegemonyasını 

kurmak istediği anlaşılmaktadır. Dengenin tek taraflı tasarrufla bozulması huzursuzluğu 

ve çatışmayı beraberinde getirmiştir.  

      Sırbistan’ın Federasyon’dan izin almadan gerçekleştirdiği değişikliğin ardından 

Eylül 1989’da Slovenya Meclisi ve kısa bir süre sonra da Hırvatistan Meclisi kendi 

anayasalarında değişiklik yaparak çok partili sisteme geçiş kararını aldılar. 

Cumhuriyetler ile Federasyon arasındaki sorunları gidermek amacıyla 1990’da toplanan 

Yugoslavya Komünist Partisi 14. Olağanüstü kongresi başarılı geçmemiş ve görüş 
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ayrılıkları giderilememişti. Slovenya gevşek bir federasyon, Pazar ekonomisi ve 

parlamenter demokrasi önerirken, Sırbistan tam tersini önermiş ve ortaya koyduğu katı 

tutum uzlaşma olanağını yok etmişti. Bu gelişmelerin ardından cumhuriyetlerde 

milliyetçi partilerin faaliyetleri hız kazanmış ve 1990 yılında Yugoslavya’da yapılan 

seçimlerde Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya’da milliyetçi partiler seçimleri 

kazandılar309 .  

      Federal ordunun desteğini arkasına alan, Miloseviç liderliğindeki Sırbistan uzlaşmaz, 

katı ve hükümranlık tavrı Yugoslavya’nın parçalanma sürecini hızlandırmıştır. Mareşal 

Tito’nun ölümünden sonra Yugoslavya Cumhurbaşkanlığı dönüşümlü olarak Federasyon 

Cumhuriyetleri arasında paylaşılmıştır. 15 Mayıs 1991’de sıra Hırvatlara gelmişti. 

Ancak Hırvat Stipe Mesiç’in cumhurbaşkanlığı Sırp ve Karadağlılarca engellenmesi ile 

Federasyonu tutan son ip de kopmuş oldu. 25 Haziran 1991’de Hırvatistan ve Slovenya 

bağımsızlıklarını ilan ettiler310.  

      Yugoslavya Federasyonunu oluşturan Cumhuriyetlerin bağımsızlık ilanların 

ardından, mensuplarının çoğunluğu Sırp ve Karadağlılardan oluşan federal ordunun 

müdahalesiyle şiddetli silahlı çatışmalar başlamıştır. Uluslararası girişimler ilk başlarda 

çatışmaları durdurmak için başarılı olamamıştı. AT ilk başlarda Yugoslavya’nın toprak 

bütünlüğünü vurgulamış ancak daha sonra fiili durum karşısında, bağımsızlıklarını ilan 

eden Cumhuriyetlerin (ve SSCB’den ayrılan cumhuriyetlerin) tanınması hususunda tavır 

belirlemek amacıyla Fransız anayasa hukukçusu Badinter başkanlığında (Batinder 
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Komisyonu olarak bilinen) Tahkim komitesi kurulması kararını almıştır311. AT’nin 16 

Aralık 1991 tarihindeki bildirisinde, tanınmanın gerçekleştirilmesi için tespit edilen 

kriterler Yugoslavya federasyonundan ayrılan cumhuriyetler için de uygulandı. Yeni 

Cumhuriyetlerin tanınmaya ehil olup olmadıklarını Batinder Komitesi belirleyecekti. 

Komite Slovenya’nın kıstasları yerine getirdiği için bağımsızlığını kabul edilebilir 

bulurken, Hırvatistan’daki azınlıklar konusundaki sıkıntılar nedeniyle, Makedonya’nın 

ise komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne sorun oluşturabilirliği nedeniyle ilk başta 

reddedilmişti. Ancak daha sonra Hırvatistan’ın azınlıklar konusunda düzenlemeler 

yapacağı teminatı vermesiyle, Makedonya’nın da komşu ülkelerden toprak talebinin 

olmadığına dair anayasasına hükümler koymasıyla Batinder Komitesi gerekli şartların 

yerine getirildiğini rapor etmiştir.  

      Bosna Hersek’te referandum ile halkın isteğinin belirlenmemiş olması nedeniyle 

Batinder Komitesi tanıma isteğini reddetmişti. Bunun üzerine 29 Mart - 1Nisan 1992’de 

Bosna Hersek’te halkoylaması yapıldı. Sırpların boykot ettiği oylamada halkın %63.4’ü 

katılıp %99 oranında bağımsızlığa evet dedi. AT ülkeleri 7 Nisan 1992 tarihine kadar, 

bağımsızlıklarını yeni ilan eden, cumhuriyetleri tanımış oldu312. Uluslararası toplumdan 

gelen tanımalar eski Yugoslavya’da trajik olayların ve çatışmaların yaşanmasını 

önleyememiştir. Yaşanan çatışmaların durdurulması ve insan hakları ihlallerinin önüne 

geçilmesi için uluslararası girişimler yapılmıştı. 14 Aralık 1995’te imzalanan Dayton 

Barış Antlaşması ile iç savaş sona erdirilmişti.  

                                                           
311 ŞAHİN, s. 83. 
312 ŞAHİN, s. 87. 
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 2. Kosova’nın Bağımsızlığı 

      Yugoslavya parçalanma bunalımı süreci içerisindeyken, 2 Temmuz 1990 tarihinde 

183 sandalyeli Kosova Meclisi’nin 114 Arnavut üyenin katılımıyla, Kosova’nın diğer 

cumhuriyetlere eşit olduğu kararı alındı. Bunun üzerine Sırbistan bölgeye müdahalede 

bulunmuş ve 3 gün sonra Kosova Meclisi ve Hükümetini feshederek yönetimi kendi 

eline almıştır313. Sırbistan’ın sert tutumuna karşı, Arnavut siyasetçi ve entelektüeller bir 

araya gelerek, Sırbistan’ın tutumunun illegal olduğunu ve Kosova’yı yedinci cumhuriyet 

olarak deklare edip Sırbistan’dan bağımsızlığını vurguladılar. Eylül 1991’de merkezi 

Zagreb’de (sürgünde) oluşturulan “Kosova Cumhuriyeti Meclisi” Kosova’da 26-30 

Eylül tarihleri arasında halk oylaması yapılması kararını aldılar. Uluslararası gözetim 

olmadan yapılan ve bölge halkının % 87’sinin katıldığı oylamada %99,8’i bağımsızlık 

yönünde oy kullanmıştır. Bunun üzerine KCM Kosova Cumhuriyetini ilan etmiş ve bir 

yıl sonra başkanlığa İbrahim Rugova getirilmişti314.  

      Dayton’da barış sağlanmasının riske edilmesini istemeyen Batı, Kosova konusunu 

müzakerelere dahil etmemiştir. Bu durum Kosovalı Arnavutları hayal kırıklığına 

uğratmış ve Başkan Rugova’nın sürdürdüğü barışçıl politikanın sonuç doğurmayacağına 

inanmalarına neden oldu. Mücadelelerinde bir başka boyuta geçen Arnavutlar 1997’de 

Kosova Kurtuluş Ordusu adı altında toplanarak Sırp polis ve askeri güçlerine karşı 

silahlı mücadele başlattılar315.  

                                                           
313 BAŞ, s. 23. 
314 BAŞ, s. 23. 
315 TAŞDEMİR, YÜRÜR, s. 146.  
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      Yaşanan silahlı çatışmalar sonucunda Sırbistan’ın aşırı güç kullanarak 

gerçekleştirdiği operasyonlarda sivil halk zarar görmüştür. Bunun üzerine UÇK’ya 

giderek katılım çoğalmış ve gerek dışarıdan gerekse içerden mali destek artarak 

sürmüştür. Küçük bir ordu özelliğine kavuşan UÇK ile Sırbistan arasında çatışmalar 

şiddetlenince bölge uluslararası toplumun dikkatini çekmiş gerek BM gerekse de AGİT 

diplomatik girişimde bulunmuş ancak istenen sonuçlar elde edilememiştir 316 . 

Çatışmaların aşırı bir içimde şiddetlenmesi ve sivillere karşı güç kullanılması nedeniyle 

uluslararası toplum olup bitenler karşısında kaygılanmış ve ikinci bir Bosna olayının 

oluşmasından endişe duymuştur. Paris yakınlarındaki Rambouillet’te düzenlenen 

toplantıda Arnavut ve Sırp taraflar bir araya getirilmiş ancak yürütülen bu girişim de 

Sırpların, NATO’ya ülkede geniş yetkilerin tanınması ve Kosova’ya bağımsızlık 

getireceği iddiasıyla karşı çıkmasından dolayı görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını müteakiben NATO 24 Mart 1999’da 

Yugoslavya’ya (Sırbistan-Karadağ) hava harekâtını başlatmıştır. BM kararına 

dayanmadan yapılan hava saldırısı 78 gün sürmüş, Haziran 1999’da savaş sona ermiştir.  

      Birleşmiş Milletler Kosova hakkında bir dizi karar almıştır 317 . Ancak Güvenlik 

Konseyi 10 Haziran 1999 tarihinde almış olduğu 1244 sayılı kararla Kosova’yı 

Yugoslavya Federal Cumhuriyetinden (Sırbistan-Karadağ) ayırmış ve Kosova için 

oluşturulan UNMİK (The United Nations İnterim Administration Mission in Kosovo) 

                                                           
316 YURT, s. 50-53. 
317 1160(1998), 1199(1998), 1203(1998) ve 1239(1999), YURT, s. 61. 
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misyonu ile BM geçici yönetimi tesis edilmiştir 318 .  UNMİK ile sivil ve güvenlik 

birimler oluşturulmuş, bölgede güvenlik NATO’nun liderliğinde oluşturulan KFOR 

(Kosovo Force) tarafından yürütülecekti.  

      1244 sayılı Güvenlik Konseyi kararı BM Şartı’nın VII. Bölümü çerçevesinde alınmış 

bağlayıcı bir karardır. Bu karar doğrultusunda Yugoslavya’nın bölge üzerindeki otoritesi 

neredeyse tamamen kurulacak olan geçici yönetime devredilmiştir. Bununla beraber 

Yugoslavya Federal Cumhuriyetinin egemenliği ve ülkesel bütünlüğüne vurgu 

yapılmıştır. Karar gereğince YFC Kosova’daki baskı ve şiddeti derhal sona erdirecek ve 

kısa sürede askeri ve polis güçlerini geri çekecektir. Bölgede güvenlik uluslararası 

güvenlik birimi KFOR tarafından sağlanacak, ayrıca BM Genel Sekreter’i geçici 

yönetimden sorumlu sivil birimin başına özel temsilci atayacaktı. Oluşturulan sivil 

birime yasama, yürütme ve yargı yetkileri verilmiş, hukuki tasarruflarda bulunma, 

değiştirme ve iptal etme yetkisi tanınmıştır319.  

      BM 1244 sayılı kararı ile Kosova’da “geçici öz yönetim” için anayasal çerçeve 

oluşturulmuştur. Siyasi bir çözüme varılıncaya kadar demokratik ve özerk yönetim için 

geçici kurumlar oluşturulacak ve zamanla sivil birimin yetkileri bu kurumlara 

devredilecekti. Özyönetim geçici kurumları ve bunların memurlarının yetkileri 1244 

sayılı karara ve anayasal çerçevedeki düzenlemelere uygun olarak kullanılacağı 

                                                           
318 S/RES/1244, 10 June 1999. 
319 Uğur SAMANCI, “Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık İlanına İlişkin Danışma 
Görüşü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, Sayı:2, 2009, s. 134-138. 
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öngörülmekteydi. BM özel temsilcisi, 1244 sayılı karara veya anayasal çerçeveye aykırı 

kararları iptal edebilme ve kurumları denetleme yetkisiyle donatılmıştı320.  

      BM Güvenlik Konseyi 1244 sayılı kararıyla oluşturulan UNMİK’in görevleri özetle 

şunlardır: temel idari fonksiyonları yerine getirmek, Kosova’da esaslı bir otonomi ve 

özyönetimin kurulmasını sağlamak, Kosova’nın gelecekteki statüsünü belirleyecek olan 

siyasi sürece zemin hazırlama, tüm uluslararası kuruluşların insani ve afet yardımlarını 

koordine etmek, alt yapının yeniden inşasını desteklemek, sivil hukuku ve düzeni devam 

ettirmek, insan haklarını geliştirmek, tüm mültecilerin Kosova’daki evlerine güvenli ve 

engelsiz bir şekilde dönüşünü sağlamak321.  

      Oluşturulan uluslararası geçici yönetim ile Kosova’nın hem idaresi hem de 

güvenliğinin sağlanması Sırbistan’dan alınmıştı. UNMİK ve AGİT denetimi altında 

2000 yılında belediye seçimleri ve 2001 yılında da parlamento seçimleri yapılmıştır. 

Demokratik ortamda seçilen parlamentonun görev ve sorumlulukları oluşturulan 

anayasal çerçeve ile belirlenmiştir 322 . Kosova’da yönetim yapılarının yeniden 

oluşturulmasından sonra sıra Kosova’nın nihai statüsünü belirlemeye gelinmiştir. 

Taraflar arasındaki temaslar yeniden başlatılmış, Kosova’nın statüsü, ekonomi, kültürel 

yapının korunması ve Kosova’da yaşayan etnik unsurların haklarının korunması başta 

olmak üzere birçok konu başlığı görüşmelerin içeriğini oluşturmuştu. İster açık olarak 

taraflar arasında yürütülen görüşmelerde isterse de uluslararası güçlü aktörlerin kendi 

                                                           
320 SAMANCI, s. 137-139. 
321 YURT, s. 67. 
322 YURT, s. 70. 



 

134 
 

aralarında yapılan gizli diplomatik görüşmelerde Kosova’nın nihai statüsü hakkında 

anlaşmaya varılamamıştır323.  

      Birleşmiş Milletler Kosova’nın statüsünün belirlenmesi sürecinde Finlandiya eski 

cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari’yi BM Kosova özel elçisi olarak atanmasından sonra 

Sırp ve Arnavut yetkililer arasında doğrudan görüşmeler 20 Şubat 2006 yılında 

Viyana’da başladı. İki tarafın da taban tabana zıt tutumlarında bir değişikliğin olmaması 

nedeniyle görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Bu gelişmeler neticesinde 26 Mart 2007 

tarihinde Ahtisaari Kosova’ya uluslararası denetim altında bağımsızlık verilmesini 

öngören çözüm önerisini BM Güvenlik Konseyine sundu. Plan Kosovalı Arnavutlar 

tarafından kabul görürken, Sırplar hemen karşı çıkarak müzakerelerin devam etmesini 

talep ettiler. Rusya Belgrad’ı destekleyerek Ahtisaari planı doğrultusunda güvenlik 

konseyi kararının çıkmasını engelledi. Belgrad ile Piriştine arasında yeniden 

müzakerelerin başlatılması ve bu sürece başkanlık etmesi için AB-ABD-Rusya troykası 

kuruldu. Ancak 10 aralık 2007’de sona eren bu müzakerelerden de anlaşma 

sağlanamadı324.  

      Kosova’nın nihai statüsüne dair yapılan görüşmelerden ve peşinden gelen diplomatik 

girişimlerden de kesin bir sonuç elde edilemeyince Kosova Meclisi 17 Şubat 2008 tarihli 

olağanüstü toplantısında bağımsızlık bildirisini kabul etti. Bu bildiriye uluslararası 

toplumdan farklı tepkiler gelmiştir. Fiilen olmasa da hukuken egemenliği devam eden 

Sırbistan bağımsızlık bildirisini reddetmiştir. Bağımsızlık bildirisinin Sırbistan 
                                                           
323 YURT, s. 70. 
324 www. Setimes. Com  [2.4.2013] 
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topraklarının bir parçasını zorla ve tek taraflı olarak ayrılması olduğunu ve bunun 

uluslararası hukuk düzeyinde hukuki etkiler doğurmayacağını beyan etmiş, bağımsızlık 

bildirisinin 1244 sayılı karara aykırı olduğunu savunarak BM Güvenlik Konseyini 

toplanmaya davet etmiştir325. 

      Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri arasında yaşanan görüş farklılıkları bu konuda 

bir kararın çıkmamasına neden olmuştur. Girişimlerini sürdüren Sırbistan sorunun BM 

Genel kurulunda görüşülmesini sağlamış ve Kosova’nın bağımsızlık bildirisinin 

uluslararası hukuka uygun olup olmadığı hakkında Uluslararası Adalet Divanı’ndan 

danışma görüşü istenmesine ilişkin bir tasarı sunmuştur. 8 Ekim 2008’de yapılan 

oylamada 77 ülkenin lehte oy kullanmasıyla UAD’dan danışma görüşü alınması kabul 

edilmiş ve şu sorunun sorulmasına karar verilmiştir “Kosova Geçici Hükümetinin tek 

taraflı bağımsızlık bildirisi uluslararası hukuka uygun mudur” ? Divan bu konudaki 

görüşünü 22 Temmuz 2010 tarihinde açıkladı326.  

      Divan görüşünü şekillendirirken, kendisine yöneltilen soruyu dar yorumlamış ve 

özellikle Kosova’nın devlet niteliğinin kazanıp kazanmadığı, Kosova’nın tanınmasının 

geçerliliği ve hukuki etkisini kapsam dışında olduğunu benimsemiş, kendisine yöneltilen 

sorunun açık olduğunu ve yalnızca bağımsızlık bildirisinin uluslararası hukuka uygun 

olup olmadığına dair görüş belirtecekti327.  

                                                           
325 SAMANCI, s. 143-144.  
326 Uğur BAYILLIOĞLU, “Uluslararası Adalet Divanı Kosova’nın Kendi Kaderini Tayin Hakkını 
Onayladı mı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 92, 2011, s. 291. 
327 SAMANCI, s. 45-46. 
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      Divan yaptığı çalışmada öncelikle bağımsızlık bildirileri ve kendi geleceğini 

belirleme hakkının gelişimlerine değinmiştir. Buna göre XVII. XIX. ve XX. Yüzyılın 

başlarında birçok bağımsızlık bildirileri örneklerinin bulunduğunu ve genellikle 

bildiriler kendisinden bağımsızlık ilan edilen devletin sert muhalefeti ile 

karşılaşmışlardır. Bildiriler kimi zaman yeni devletin ortaya çıkmasıyla, kimi zaman da 

aksi yönde, yani eski durumun devam etmesiyle sonuçlanmıştır. Ancak devletlerin bir 

bütün olarak uygulamaları, hiçbir suretle, bağımsızlık bildirileri ilanının uluslararası 

hukuka aykırı olduğunu ortaya koyamamaktadır328.  

      BM Genel Kurulu tarafından sorulan sorunun bağımsızlık bildirisi uluslararası 

hukuka uygun mudur? Olmasına rağmen Divan soruyu Uluslararası hukuk bağımsızlık 

bildirisini yasaklar mı? Şeklinde ele almıştır329. Divan bağımsızlık bildirisini incelerken 

dikkate aldığı bir diğer husus bağımsızlık bildirisi yazanların kimliği olmuştur. GK 1244 

sayılı kararıyla kurulan Kosova öz yönetimi geçici kurumlarının anayasal çerçevede 

aldıkları kararlar sivil birimin temsilcisi tarafından denetlenmekteydi.  Kosova 

Meclisinin daha önceleri almış olduğu bazı kararları anayasal çerçeveye aykırılık 

oluşturduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Divan’a göre bağımsızlık bildirisinin yazarları, 

anayasal çerçeve içinde, öz yönetimin geçici kurumlarının üyeleri olarak değil, Kosova 

halkının temsilcileri sıfatlarıyla hareket ederek bildiriyi yazmışlardır. Bildiri Meclis 

                                                           
328 BAYILLIOĞLU, s. 292. 
329 Ender KUZU, “Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova’ya İlişkin Danışma Görüşü’nün 
Değerlendirilmesi”, Milletlerarası Hukuk Bülteni, Yıl 30, Sayı 1-2, 2010, s. 9.  
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işlemi olmadığından, geçici bir dönem için düzenleme getiren 1244 sayılı kararı ihlal 

etmediğini belirtmiştir.  

      Bağımsızlık bildirisinin uluslararası hukuk açısından incelenmesinin yanında, UAD 

bir de lex specialis olarak ele alınan, GK 1244 sayılı kararı ile birlikte 2001/9 sayılı 

yönetmelikle ilan edilen Anayasal çerçeve açısından da incelemede bulunmuştur 330 . 

Divan 1244 sayılı kararın geçici bir rejim kurduğunu ve bunun Kosova’da sürekli bir 

yapı olarak anlaşılamayacağını vurgulamıştır. GK kararının amacı Kosova’da yeniden 

kamu düzenini tesis etmek, Sırp hukuk düzeni yerine geçen ve Kosova’da yeniden 

istikrarın oluşmasını hedefleyen geçici ve istisnai bir hukuki rejim olduğunu 

belirtmiştir331.  

      Divan verdiği danışma görüşünde 1244 sayılı (1999) kararın, 17 Şubat 2008 tarihli 

bağımsızlık bildirisini yayınlamasını engellemeyeceğini, çünkü bu iki belge iki farklı 

alanları ilgilendirdiğini, ilkinin Kosova’da geçici süreci kapsadığını, ikincisini ise sürekli 

statüyle ilgili bir girişim olduğunu bu nedenle iki belgenin iki farklı düzeyde etkili 

olduğunu (because the two instruments operate on a different level) kabul etmiştir332.  

      Uluslararası Adalet Divan’ı danışma görüşü incelemesi sırasında Kendi geleceğini 

belirleme hakkını ve son çare olarak ayrılma hakkı hususlarının Kosova’da olup 

olmadığı ile ilgili herhangi bir tespitte bulunmamıştır. Divan, BM Genel Kurul’un 

sadece kendisine sormuş olduğu soruyu, yani bağımsızlık bildirisinin uluslararası 
                                                           
330 KUZU,  s. 14. 
331 SAMANCI, s. 174.  
332 SAMANCI, s. 182. 
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hukuka uygun olup olmadığı sorusuna cevap vereceğini belirtmiştir 333 . Divan 22 

Temmuz 2010 tarihinde 4’e karşı 10 oyla aldığı danışma görüşünde Kosova’nın 

bağımsızlık bildirisinin uluslararası hukuku ihlal etmediği sonucuna vardı334 .  

      Sonuç itibariyle Kosova’nın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturan Arnavut 

halkının kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olup olmadığı, bunun karşısında 

Sırbistan’ın ülke bütünlüğü ve vatandaşlarının devlete sadakat borcunun varlığı 

değerlendirildiğinde Kosova’nın tarihi, Yugoslavya’ya katılım şekli ve devlet içerisinde 

anayasal olarak garanti altına alınan özerklik statüsü göz önünde bulundurulması 

gereken önemli hususlardır. Özellikle de Yugoslavya Federasyonun dağılma sürecinde 

etnik temizlik amacıyla güttüğü politikaları, sivil halka karşı aşırı güç kullanımı, 

Arnavut halkı yıldırma ve siyasal karar alma mekanizmalarından uzaklaştırma 

uygulamaları dikkate alınmalıdır. Uluslararası hukuk tarafından garanti edilen siyasi 

statüyü belirleme veya doğal kaynakları kullanma hakkı bir halk yok edilecekse hiçbir 

anlam taşımayacağı açıktır. Bir halkın varlığının korunması öncelikle bireylerin 

yaşamları, sırf belirli bir aidiyetleri yüzünden tehlikeye düşmemesi ve bu gerekçeyle 

ortadan kaldırılmamasını gerektirir. Keza dilini ve kültürünü koruyabilmesini de 

gerektirmektedir. Bir devletin içsel KGBH’ye saygı yükümlülüğünü yerine getirmediği 

nispette egemenlik ve ülkesel bütünlük prensibine istinat etmesi zora girmektedir335. 

Yaşanan olaylar bütüncül olarak değerlendirildiğinde Kosova halkından devlete sadakat 

                                                           
333 BAYILLIOĞLU, s. 295.  
334 SAMANCI, s. 124. 
335 ARSAVA, 2009, s. 10.  
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yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve dağılan Yugoslavya Federasyonun 

bütünlüğünü tehlikeye atmamalarını istemek güç olsa gerek.  

      Kosova bağımsızlığını ilan ettiği 2008 yılından itibaren, Türkiye’nin de aralarında 

bulunduğu, 25 Avrupa ülkesinin oluşturduğu “Uluslararası Yönlendirme Grubu” 

tarafından yönetiliyordu. Bu süreç gözetimli bağımsızlık olarak anılmıştı. 12 Eylül 2012 

tarihi itibariyle gözetimli bağımsızlık ortadan kaldırılarak Kosova tam bağımsızlığına 

kavuştu 336 . Ancak Kosova’da hala uluslararası mekanizmaların bulunması tam 

bağımsızlık konusunda sıkıntı yarattığı belirtilmektedir. Zira Kosova tam bağımsızlık 

öncesinde yerine getirmesi gereken bazı anayasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. 

Kolluk hizmetleri Kosova polisi ve EULEX (European Union Law of Mission in 

Kosovo) tarafından, askeri güvenlik ise KFOR tarafından sağlanmaktadır. Şubat 2013 

tarihi itibariyle Kosova’nın bağımsızlığını 95 ülke resmen tanımıştır337. 

IV. DAĞLIK KARABAĞ SORUNU VE KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME 

HAKKI  

 1. Kısa Tarihçe 

       Karabağ Azerbaycan’ın Kür ve Aras ırmakları ile günümüzde Ermenistan sınırları 

içerisinde bulunan Gökçe gölü arasındaki dağlık bölge ile bu bölgeye bağlı ovalardan 

oluşan coğrafi alandır. Karabağ bölgesi jeopolitik konumu gereği her dönem için 

                                                           
336 http://dunya.milliyet.com.tr/kosova-artik-tam-
bagimsiz/dunya/dunyadetay/12.09.2012/1595012/default.htm [25.3.2013] 
337 http://www.mfa.tr/kosova-siyasi-gorunumu.tr.mfa [2.4.2013] 

http://dunya.milliyet.com.tr/kosova-artik-tam-bagimsiz/dunya/dunyadetay/12.09.2012/1595012/default.htm
http://dunya.milliyet.com.tr/kosova-artik-tam-bagimsiz/dunya/dunyadetay/12.09.2012/1595012/default.htm
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stratejik önemini korumuştur. Dağlık Karabağ bölgesi 4392 km2 yüzölçümü ile 

Karabağ’ın toplam 18.000 km2’lik alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu bölgeler birbirine 

karıştırılmamalıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Dağlık Karabağ, Karabağ bölgesi 

içerisinde belirli bir coğrafi alandır338.  

      Karabağ bölgesi dünyanın en eski yerleşim alanlarından kabul edilmektedir. Bölge 

çok uzun zamandan beri, İslamiyet’in öncesi ve sonrasında da, Türk boylarının, 

hanlarının ve devletlerinin egemenliği altında bulunmuştur 339 . XVIII. Yüzyılın 

başlarında Penah Ali Bey’in önderliğinde bölgede Karabağ hanlığı kurulmuştur. Daha 

sonraki dönemde bölge, merkezi Azerbaycan’ın güney bölgesi (şuan ki İran sınırları 

içinde bulunan) Gacar Türklerinin yönetimine girmiştir. 1826 yılında Karabağ Rus 

işgaline uğramıştır. Rusya ile İran devleti arasında 1828’de imzalanan Türkmençay 

antlaşması ile Karabağ hanlığı Rusya’ya bırakılmıştır. İmzalanan antlaşmanın 

15.maddesi uyarınca güneyden (İran ve çevre bölgeden) Aras nehrinin kuzeyine, yani 

Rus yönetimi altındaki topraklara toplam 68,000 Ermeni göç ettirilip yerleştirilmiştir. 

Ayrıca 1829 Osmanlı - Rus antlaşması ile de 84,000 civarında Ermeni de Karabağ 

bölgesine yerleştirilmiş ve böylece bölgede Emeni nüfus yoğunlaşmaya başlamıştı340.  

                                                           
338 Ahmet SAPMAZ-Gökhan SARI, “Dağlık Karabağ Sorununda Azerbaycan Tarafından Kuvvet 
kullanım Olasılığının Analizi”, Güvenlik stratejileri Dergisi, Yıl:8, Sayı 15, s. 3. 
339 Toğrul ALİYEV, Dağlık Karabağ Sorunu ve Uluslararası Örgütler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, s. 5-8. 
340 ALİYEV, s. 8. 
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2. Dağlık Karabağ Sorunu 

      Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, geçmiş yıllarda da zaman zaman 

gündeme taşıdıkları azınlıklar konusunu SSCB’nin dağılma sürecine girdiği dönemde 

yüksek sesle dillendirmişlerdir. SSCB döneminde merkezi yönetim tarafından 

baskılanan Ermenilerin ayrılıkçı talepleri otorite zayıfladığında tekrar ortaya çıkmış ve 

Azerbaycan- Ermenistan arasında uluslararası çatışmaya neden olmuştur341.  

      SSCB anayasasında belirlenen 15 kurucu cumhuriyetin yanı sıra muhtar bölgeler, 

muhtar vilayetler (oblast) ve milli daireler (okurk) yer almaktaydı. Dağlık Karabağ 

bölgesi Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan özerk bir bölge 

olarak SSCB anayasasının 87/3 fıkrasında da düzenlenmişti342. Sovyetler döneminde 

yürütülen milliyetler politikasıyla çok etnikli, çok dilli ve çok kültürlü farklılıklar 

giderilerek Sovyet insanı yaratılması hedeflenmişti. Ancak bu politika başarılı olamamış, 

daha sonra milliyetçi ve ulusal kimlik esası üzerine bağımsızlık hareketleri taleplerinin 

kaynaklarından birini teşkil etmiştir343.  

      Dağlık Karabağ sorunu 1988 yılında başlamıştır. 5 Temmuz 1921 tarihinde 

Komünist Partisi Merkez Komitesi Kafkasya Bürosu tarafından kurulan Karabağ 

Otonom Bölgesi (oblast) Şubat 1988’de Dağlık Karabağ Bölgesini Ermenistan Sovyet 

                                                           
341 SAPMAZ, SARI, s. 3.  
342 Gökmen KILIÇOĞLU, Halkların Kendi Kaderini Tayin İlkesinin Bir Hak Olarak İleri Sürülmesi: 
Azerbaycan Açısından Dağlık Karabağ Örneği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 2012, s. 173.  
343 Ayça ERGUN, “Güney Kafkasya’da Etnik Kimlik ve Çatışma: Azerbaycan ve Ermenistan Ulusal 
Kimliklerinde Karabağ Sorunu”, Doğu Batı, Yıl:11, Sayı 44, 2008,  s. 198. 
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Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlanmasını isteyen bir karar almıştı344. Bu durum Güney 

Kafkasya’da etnik kimlik esası üzerine bağımsızlık hareketine yol açmıştır. 18 Temmuz 

1988’de SSCB Yüksek Sovyet Başkanlık Divanı yönetimi, özerk Dağlık Karabağ’ın 

aldığı kararı reddetmiş, bölgenin Azerbaycan’ın bir parçası olarak kalması kararını almış 

Ocak 1989’da ise Karabağ’ı doğrudan merkeze bağlamıştı345. Ancak bölgede yaşanan 

kriz sona ermemiş tersine başka bir boyut kazanmıştı. 1 Aralık 1989’da Ermenistan 

yukarı Karabağ’ı kendine bağladığını dünyaya duyurdu. Azerbaycan ise 27 Kasım 

1991’de Karabağ’ın özerklik statüsünü iptal etmiş ve merkezi yönetime bağlamıştır346. 

10 Aralık 1991 tarihinde, Azerbaycan Türklerinin boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin 

katıldığı halkoylaması sonucuna göre, Dağlık Karabağ bağımsızlığını dünyaya 

duyurmuştur ancak dünyada hiçbir devlet tarafından tanınmamıştır347.  

      Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlıklarını kazanmaları ve o dönemde sorunun 

çözümü için devam eden uluslararası diplomatik girişimlerin başarısızlıkla 

sonuçlanmasıyla çatışmalar artarak devam etmiş ve sorun uluslararası bir sorun haline 

dönüşmüştür. Moskova’nın desteğini arkasına alan Ermeniler 1993-1994 döneminde 

Dağlık Karabağ’ı ve bu bölgeyi Ermenistan’a bağlayan öteki Azerbaycan topraklarını da 

işgal ettiler. Dağlık Karabağ’da beş (Hankenti, Ağdere, Şuşa, Hocalı ve Hocavent) ve 

                                                           
344 Selçuk YALNIZ, “Başlangıçtan Günümüze Dağlık Karabağ Çatışması”, Ortadoğu Stratejik 
Araştırmalar Merkezi, http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=1287 [2.4.2013] 
345 SAPMAZ, SARI, s. 4. 
346 Havva MEMMEDOVA, “Dağlık Karabağ Çatışmasının Çözümlenme Sürecinde Haydar Aliyev’in 
Diplomasi Yöntemi”, Orta Aska ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı 4, 2009, s. 164.  
347 Abbas KARAAĞAÇLI, 
Ihttp://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2136:gal-altndaki-dalk-
karaba-sorunu&catid=86:analizler-kafkaslar&Itemid=148 [3.4.2013] 

http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=1287
http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2136:gal-altndaki-dalk-karaba-sorunu&catid=86:analizler-kafkaslar&Itemid=148
http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2136:gal-altndaki-dalk-karaba-sorunu&catid=86:analizler-kafkaslar&Itemid=148
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bunların çevresinde bulunan yedi rayon da (Kelbecer, Laçin, Kubatlı, Zengilan, Cebrail, 

Fuzuli ve Ağdam) olmak üzere toplam 12 Azerbaycan bölgesi Ermenilerin işgali 

altındadır 348 . Ermeni kuvvetlerinin şehirleri bombalamaları ve sivilleri hedef alması 

sonucunda yoğun bir biçimde insan hakları ihlalleri işlenmiş, etnik temizlik hareketleri, 

işkenceler, 1 milyona yakın insanın yurdunu terk edip çok ağır şartlarda göçmen olarak 

yaşamasına yol açmıştır. Diğer yandan silahlı çatışmalarda Uluslararası İnsani Hukuk da 

ihlal edilmiştir. Bu savaş ile Ermeniler,  Azerbaycan’ın %20lik topraklarını, işgal 

etmiştir349.  

      Mayıs 1994 yılında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te taraflar arasında protokol 

imzalanarak Karabağ’daki savaş bölgesinde ateşkes ilan edilerek sorunun görüşmeler 

yoluyla çözüme kavuşturulması yönünde taraflar mutabakata vardılar 350 . Sorunla 

ilgilenen BM Karabağ’daki çatışmalar hakkında 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları 

almış ancak Ermenistan bu kararlara uymamıştır 351. Zira BM Güvenlik Konseyi 30 

Nisan 1993’te Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını ve Kelbecer’in işgali konusunu 

görüşmüş, 15 üyenin oybirliğiyle alınan 822 sayılı kararda işgal reddedilmiş ancak 

işgalci devlet olarak Ermenistan gösterilmemiştir. ABD, Rusya ve Fransa’nın desteğini 

alan Ermenistan aleyhinde bir kararın GK’dan çıkması da beklenemezdi zaten. Yine de 

karada Ermeniler tarafından Azerbaycan bölgelerinin işgal edilmesinden duyulan 

                                                           
348 SAPMAZ, SARI, s.4. 
349 Karabağ Savaşı, “Siyasi-Hukuki-Ekonomik Analiz”, (ed. Osman Nuri Aras), Qafqas Üniversitesi 
Kafkasya Araştırma Enstitüsü Yayınları, Bakü, 2008, s. 65-118. 
350 Nurhan CAVADOV, Azerbaycan ve Birleşmiş Milletler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, s. 46.  
351 SAPMAZ, SARI, s.4. 
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rahatsızlık dile getirilmiş ve sınırların ihlal edilmezliği, devletin bağımsızlığı, toprak 

bütünlüğüne saygı ve toprakların silah zoruyla elde edilmesinin kabul edilmezliği 

ilkeleri vurgulanmıştır352.  

      Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili barış süreci 1992 yılından itibaren Avrupa Güvenlik 

ve İşbirliği Konferansı (AGİK-1994’ten beri AKİT) tarafından da yürütülmüş ancak 

ateşkesin sağlandığı 1994 yılına kadar hiç etkili olmamıştı. AGİT bünyesinde ABD, 

Fransa ve Rusya eş başkanlığında, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, MİNSK grubu 

oluşturularak sorun ile daha yakından ilgilenilmeye başlanılmıştı. 1996 yılında 

Lizbon’da yapılan zirvede sorunun çözümüne yönelik ilkeler ortaya kondu. Zirvede 

yapılan öneride Dağlık Karabağ ve onu çevreleyen Azerbaycan topraklarından Ermeni 

güçlerinin çekilmesi ve tüm göçmenlerin dönüşünün sağlanması istenmiştir353.  

      Ermeniler uzlaşmaz tavırlarını sürdürmeleri nedeniyle Minsk grubu barışçıl bir 

çözüme varamamıştır. Günümüze kadar müteaddit kez çözümün sağlanması için 

görüşmeler ve toplantılar yapılmış ancak esaslı ve kalıcı bir çözümün bulunması 

yönünde başarılı olunamamıştır. Azerbaycan Minsk grubunun yalnızca Ermenilerin 

çıkarlarını gözettiğini ve tarafsız olunmadığını düşünmektedir. Bu durumu destekleyici 

örnek olarak da BM Genel Kurulunda 14 Mart 2008’deki oylama gösterilmektedir. 

Ermeni güçlerinin çatışmalarda ele geçirdiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi 

yönünde çağrı yapan karar yedi oya karşı 39 oyla kabul edilirken, red oyu kullanan 

                                                           
352 ALİYEV, s. 39. 
353 YALNIZ, http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=1287 [2.4.2013]  

http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=1287
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devlerin üç tanesini Minsk grubu eşbaşkanları olmuştur. Azerbaycan sorunun çözüm 

sürecine tarafsız uluslararası örgüt ve devletleri dahil etmek istemektedir354.  

      Dağlık Karabağ Ermenileri 1988’den beri ileri sürdükleri bağımsızlık taleplerini şu 

esaslara dayandırmaktadırlar: tarihsel haksızlığa maruz kalma, kendi geleceğini 

belirleme hakkı, soydaşları ile birlikte yaşama isteği ve Azerbaycanlıların kendilerine 

karşı yürüttükleri ayırımcı ve baskıcı politikalar. Azerbaycan içinse Karabağ sorunu 

toprak bütünlüğünün ve sınırlarının dokunulmazlığı ilkesinin ihlali, tarihsel 

anavatanlarından kovulma girişiminin bir simgesi, Ermenilerin büyük Ermenistan 

yaratma projelerinin bir aşaması, topraklarına Ermeni tecavüzü ve işgali ve 

vatandaşlarının yurtlarından kovulması olarak kabul edilmektedir355.  

      Ermeniler dışsal KGBH kullanmayı ileri sürmelerine gerekçe olarak idari, eğitim 

kültür ve ekonomi alanlarında Azerbaycan hükümetinin haklarını kısıtladıklarını, 

Ermenicenin Azerbaycan Türkçesi ve Rusça yanında kullanılan dil olmasına rağmen 

etkinliğinin bulunmadığını, kendi tarihlerinin okul müfredatından çıkarılmasını 

göstermektedirler. Ayrıca bölgenin ekonomik olarak kalkındırılmadığı ve geri 

bırakıldığını iddia etmektedirler356.  

      Azerbaycan tarafı ise bu iddiaları kabul etmemekte ve Dağlık Karabağ’ın Ermeni 

ahalisine karşı ayrımcılık yapıldığı iddialarını reddetmektedir. Dağlık Karabağ’ın SSCB 

Anayasasına uygun olarak Azerbaycan SSC Anayasasında Azerbaycan’ın sınırları 
                                                           
354 SAPMAZ, SARI, s. 6.  
355 ERGUN, s. 203. 
356 KILIÇOĞLU, s. 176-177. 
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içerisinde özerkliğe sahip bir bölge olduğu, Azerbaycan SSC Yüksek Sovyet’inde 12 

vekille temsil edildiklerini vurguluyor ve Ermenicenin tüm hükümet, idari kurumlar, 

mahkemelerde ve eğitimde kullanıldığı, Dağlık Karabağ’da Ermenice yerli televizyon ve 

radyo yayını ile gazete ve dergilerin basıldığını belirtiyor. Ayrıca Ermenilerin kariyer 

açısından da herhangi bir engellemeye uğramadıklarını, Azerbaycan Komünist Partisi 

Merkez Komitesinin çeşitli kilit pozisyonda 61 Ermeni görev almaktaydı. Keza ulusal 

güvenlik kurumları ve içişleri bakanlığında da çok sayıda Ermeni çalışmaktaydı. 

Bunların yanı sıra Dağlık Karabağ bölgesi ekonomik olarak da geri bırakılmadığı aksine 

gelişimine önem verildiği ve yıllar içerisinde diğer bölgelere nispeten daha çok 

kalkındırıldığı bilgi ve belgelerle Azerbaycan tarafından ifade edilmektedir357.  

      Sonuç olarak Ermeniler kendi geleceğini belirleme hakkını ileri sürüp ya 

Ermenistan’a katılma ya da bağımsızlık iddia ederken, Azerbaycan için mesele toprak 

bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı, toprakların işgal edilmesi ve vatandaşların 

yerleşim yerlerinden zorla göç ettirilmesidir. Barış görüşmelerinde Azerbaycan tarafı 

içsel KGBH açısından bölgeye en üst düzeyde özerklik vermeye hazır olduğunu 

belirtmiştir. Ermeni tarafı ise ayrılma konusunda ısrar etmekte ve halkoylaması 

yapılmasını istemektedir. Referandum gerçekleştirilmesi hususunda bölgeden göç 

ettirilen insanların durumu önem taşımaktadır. Ermenilerin bölgeyi homojenleştirme 

faaliyetleri esnasında çatışmalarda 25 bin kişi hayatını kaybetmiş ve 1 milyona yakın 

Azerbaycan Türkü Dağlık Karabağ ve çevredeki bölgelerden çıkıp göçmen durumuna 

düşmesiyle bölgede sağlıklı ve adil bir referandumun gerçekleştirilmesini beklemek 
                                                           
357 KILIÇOĞLU, 177-180. 
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mümkün değildir. Türkler bölgeden kovulduktan sonra Ermeniler kendi çıkarlarına 

uygun çözüm arayışları girişimlerinde bulunmaktadırlar358.  

      Azerbaycan içsel KGBH açısından referandum yoluna başvurulabileceğini aksi 

durumun toprak bütünlüğüne aykırılık oluşturacağını her defasında belirtmektedir. 

Ayrıca Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını iade etmek ve göçmenleri yurtlarına geri 

döndürmek için Dağlık Karabağ sorununu gerektiğinde askeri güç kullanarak çözme 

iradesini resmi politika ve doktrinlerinde müteaddit defa belirtmiştir 359 . Azerbaycan 

devletinin, yurtlarından sürülen vatandaşlarını geri döndürmesi, topraklarının işgaline 

son vermesi ve ülkesel bütünlüğünü savunma hakkına sahip olduğu kuşkusuzdur.  

      Dağlık Karabağ sorunu ve Ermenilerin dışsal kendi geleceğini belirleme hakkını ileri 

sürüp ayrılma istekleri uluslararası hukuk çerçevesinde irdelendiğinde, özellikle 

bölgenin özerkliğe sahip olması ve Azerbaycan’ın içsel KGBH’yi yerine getirmeye hazır 

olduğunu bildirmesiyle birlikte, sorunun Azerbaycan’ın devlet egemenliği ve ülke 

bütünlüğünü ilgilendirdiğini, söz konusu ilkelere saygı duyulup ihlal edilmemesi 

gerektiği kanaatini taşıyoruz.  

                                                           
358 KILIÇOĞLU, s. 195. 
359 SAPMAZ, SARI, s. 11.  
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V. GÜNEY SUDAN’IN DOĞUŞU 

      Günümüzde Güney Sudan dünyanın yeni bağımsız olmuş en genç ülkesidir 360 .  

Ayrılma gerçekleşmeden önce, Siyahlar Ülkesi (Beledu’s-sudan) olarak anılan Sudan 

Afrika kıtasının en geniş yüzölçümüne sahip ülkesiydi. Sudan birçok etnik, dini ve dilsel 

çeşitliliği içerisinde barındırıyordu. 19 farklı etnik grubu barındıran ülkede 

Müslümanlık, Hıristiyanlık ve yerel dinlere mensup topluluklar bulunmaktaydı 361 . 

Sudan 18. Yüzyıla kadar Mısırlı kabilelerin idaresinde kalırken, 1825-1843 yılları 

arasında Osmanlı valileri tarafından yönetilmiştir. 1899 yılında İngilizlerin yönetimine 

geçen Sudan, İngilizlerin bölgeden çekilmeleriyle sömürge yönetimi sona ermiş ve 10 

Ocak 1956 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur362.  

      Sudan’da sorun ve çatışmalar, kuzeyde yaşayan ve çoğunluğu Arap ve 

Müslümanlardan oluşan kesim ile ülkenin güneyinde yaşayan ve çoğunluğun 

oluşturduğu Hıristiyan kesim arasında yaşandı ve kökeni sömürge yıllarına 

dayanmaktaydı. Kapalı coğrafi alan (bölge) uygulamaları ile İngilizler Sudan’da 

bölgeler arasında geçişleri izne tabi tutarak halklar arasında fiili kopuklukların 

oluşmasına yol açtı. Sudan bağımsızlığını kazanmadan önce, ülkenin güneyinde bir grup 

İngilizlerin bölgeden ayrılacağını anlayınca, Hartum merkezi yönetimi altında kalmayı 

istemeyerek, güneyde bağımsız bir devlet kurma amacıyla sudan merkezi yönetimi ile 

savaşmaya başladılar. O dönemden beri süregelen savaşlara, 1972 yılında yapılan barış 
                                                           
360 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/ [5.4.2013] 
361 Ramazan ÖZEY, Sudan ikiye bölündü, peki neden, 
http://www.ramazanozey.net/rozey/icerik/detay.asp?id=168&kat_id=5&dil=tr [9.4.2013]  
362 http://www.alahramsd.com/ah_news/27481.html [5.4.2013] 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/
http://www.ramazanozey.net/rozey/icerik/detay.asp?id=168&kat_id=5&dil=tr
http://www.alahramsd.com/ah_news/27481.html
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anlaşmasıyla 13 yıl ara verilmişse de 1983’de çatışmalar yeniden başlamıştı 363 .                                                                      

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 1972 yılında varılan anlaşmanın çökmesi üzerine 

Sudan Hükümeti ve Sudan Halk Kurtuluş Ordusu arasından çatışmalar yeniden başladı. 

Söz konusu anlaşmazlığın ana sebeplerini doğal zenginlikler, egemenlik ve güç 

paylaşımı, dini faktör ve kendi geleceğini belirleme hakkı oluşturmaktaydı. 21 yıl süren 

bu savaş büyük bir yıkıma neden oldu. 1 milyondan fazla insan öldü, 4 milyon insan 

ülkenin iç kesimlerine göç etmek zorunda kalırken, 600,000 insan komşu ülkelere 

sığındı364. 

      Toplamda yarım yüzyıla yakın kesintilerle süregelen kuzey-güney çatışması 2005 

yılında imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması ile kısmen çözüme kavuştu 365 . Ocak 

2005’te Sudan Hükümeti (Ömer El-beşir liderliğindeki ulusal birlik hükümeti) ile Sudan 

Halk Kurtuluş Ordusu arasında kapsamlı barış anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile 

geçici bir dönem öngörülerek geçiş hükümeti ve geçici anayasa oluşturuldu. KBA’ya 

dayanılarak düzenlenen geçici anayasada Güney Sudan’a devlet yetkilerinin neredeyse 

tamamı verildi. Bu anayasa ile kendi anayasası ve hükümetine sahip olan Güney 

                                                           
363 Hasan ÖZTÜRK, “Sudan’ın Bölünmesi ve Doğabilecek Sorunlar”, 
http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1557:sudann-boeluenmesi-
ve-doabilecek-sorunlar&catid=169:analizler-afrika [ 3.3.2013]        
364 http://unmis.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3674 [4.4.2013] 
365 Hasan AKIN, “13 Mart 2012 Çerçeve anlaşmaları İki Sudan’a Neler Getirebilir”, 
http://www.ordaf.org.tr/userfiles/%C4%B0kiSudan.pdf [1.4.2013] 

http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1557:sudann-boeluenmesi-ve-doabilecek-sorunlar&catid=169:analizler-afrika
http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1557:sudann-boeluenmesi-ve-doabilecek-sorunlar&catid=169:analizler-afrika
http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1557:sudann-boeluenmesi-ve-doabilecek-sorunlar&catid=169:analizler-afrika
http://unmis.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3674
http://www.ordaf.org.tr/userfiles/%C4%B0kiSudan.pdf
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Sudan’ın yasama, yürütme ve yargı organları oluşturuldu. Ahmet Hasan Muhammed’e 

göre bu durumun bağımsızlıktan tek farkı uluslararası tanınma varlığının eksikliği idi366.  

      Sudan’daki gelişmeleri takip eden Birleşmiş Milletler 2005 yılında 1590 sayılı 

Güvenlik Konseyi kararı ile Sudan’da vuku bulan insan hakları ihlallerini kınayarak, 

bölgedeki durumun uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğine karar verdi. Aynı karar 

çerçevesinde Sudan’da Kapsamlı Barış Anlaşmasının uygulanmasını gözetmek üzere 

bölgede bir BM misyonu oluşturuldu367.  

      KBA ile oluşturulan geçici anayasanın 16. bölümünde Güney Sudanlılara kendi 

geleceklerini belirleme hakkı tanınmış ve bu husus anayasal düzenleme ile garanti altına 

alınarak bağlayıcı bir nitelik kazandırılmıştır. KBA ve anayasal düzenlemeden önce 

Güney Sudanlılara KGBH, gruplar arasında 1994’te imzalanan “Frankfurt” 

anlaşmasında da yer almış ve daha sonra söz konusu hak “Esmara” Misakında da (1995)  

zikredilmişti. Kapsamlı Barış Anlaşması’nda 6 yıl geçiş süresi öngörülmüş ve bu sürenin 

bitiminde Güney Sudan’da referandum yapılması kararlaştırılmıştır. Referandum ile 

Güney Sudanlılar, ya özerk bölge olarak birleşik Sudan’da kalmayı, ya da ayrılıp 

bağımsız bir ülke olarak devam etmeyi oylayacaklardı368.  

      13 Aralık 2009 tarihinde tarafların uzun görüşmelerinden sonra üzerinde anlaştıkları 

referandum icra kanununu Geçici Ulusla Meclis’e sevk ettiler ve aralık sonu yasa 
                                                           
366 Ahmet Hasan ABDULKERİM, “El-itar Ed-desturi Li-istiftaa Takrir Masir Cunup Sudan”, 
http://sinnaruniv.edu.sd/blackcenterMm.php [1.4.2013] 
367 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/284/06/PDF/N0528406.pdf?OpenElement 
[5.4.2013] 
368 ABDULKERİM, http://sinnaruniv.edu.sd/blackcenterMm.php [1.4.2013]   

http://sinnaruniv.edu.sd/blackcenterMm.php
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/284/06/PDF/N0528406.pdf?OpenElement
http://sinnaruniv.edu.sd/blackcenterMm.php
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parlamento tarafından onaylandı 369 . Tarafların kesin olarak vardıkları anlaşmaya 

dayanarak 2011 Haziran ayında yapılan halkoylamasına katılanların %99’u bağımsızlığa 

evet dedi. Güney Sudan 9 Temmuz 2011’de Sudan’dan ayrıldığını dünyaya ilan ederek, 

Afrika’nın 54. dünyanın ise 193. Ülkesi oldu. Güney sudanı ilk tanıyan devletlerden biri 

Sudan olmasına rağmen analistlere göre iki ülke arasında çözüme kavuşturulmayı 

bekleyen ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların başını nüfus göçü, sınırların 

belirlenmesi ve petrol çekmektedir. Ayrıca Güney Sudan petrol zengini olmasına 

rağmen dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri olduğundan zorluklar yaşamaktadır370.  

      BM Güvenlik Konseyi Temmuz 2011’de aldığı 1996 sayılı karar ile bağımsız Güney 

Sudan Cumhuriyetinin Kuruluşunu kutlamış ve devletin milli egemenliğine ve toprak 

bütünlüğüne saygıya vurgu yapmıştır. Özellikle taraflar arasında yer yer yaşanan 

çatışmalar, bombardımanlar ve huzursuzluklar da göz önünde bulundurularak, aynı karar 

çerçevesinde Güney Sudan’ın karşılaştığı (geçirdiği) durumun hala uluslararası barış ve 

güvenliği tehdit ettiği tespitinde bulunmuş ve Güney Sudan için BM (heyeti) misyonu 

(United Nations Mission in The Republic of South Sudan) oluşturmuştur371. Altı aylık 

bir süre için (gerektiğinde yenilenebilir) oluşturulan BM UNMISS heyetinin başlıca 

                                                           
369 Hani RUSLAN, “Kanun El-istiftaa Ala Hak Takrir El-Masir Li-Cunup Es-Sudan”, 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=755837&eid=2545, [5.4.2013]   
370 http://bianet.org/bianet/dunya/131347-dunyanin-193-bagimsiz-ulkesi-guney-sudan [5.4.2013] 
371 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/405/81/PDF/N1140581.pdf?OpenElement 
[5.4.2013] 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=755837&eid=2545
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/405/81/PDF/N1140581.pdf?OpenElement
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görevi barış ve güvenliğin korunması ile Güney Sudan’ın kalkınmasına yardımcı 

olmaktır372. Günümüzde Güney Sudan Birleşmiş Milletler üyesidir.  

      Güney sudan’ın, Sudan’dan ayrılması ve dışsal kendi geleceğini belirleme hakkını 

kullanması ülke içerisinde varılan iç anlaşmaya dayanmaktadır. Bundan dolayı Güney 

Sudan’ın ayrılması ve BM üyesi olabilmesi, BM’nin ayrılma hususundaki bilinen 

uygulamasından bir sapma teşkil etmemektedir. Ayrılma iç anlaşmaya dayandığından 

devlet egemenliği ve ülkesel bütünlük ilkesine aykırılık oluşturmadığından uluslararası 

camiadan da kabul görebilmiştir.   

VI. KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI ÇERÇEVESİNDE ARAP 

ÜLKELERİNDEKİ HALK AYAKLANMALARI   

      Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 2010 yılı sonundan başlayarak, otoriter 

rejimlerle yönetilen ülkelerde ardı ardına, rejimlerin değiştirilmesi amacıyla, büyük 

çapta halk ayaklanmaları başladı. Tunus’ta üniversite mezunu olan Muhammed Boazizi 

ülkede yaşasan işsizlik nedeniyle seyyar satıcılık yapmaktaydı. Satıcılık yaptığı el 

arabasına zabıta güçlerince el konulması ve şiddete maruz kalmasından sonra kendisini 

ateşe vererek yakıp hayatına son vermişti. Bu olay Tunus’ta halkın tepkisine yol açmış 

ve kısa süre içerisinde rejim karşıtı protesto gösterilerine kaynaklık etmişti. Halkın 

uyanışı ve yönetime karşı tepki gösterileri düzenlemesi domino etkisiyle Mısır, Libya, 

Yemen, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Körfez ülkesi Bahreyn’e de yayılmış 

                                                           
372 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/ [5.4.2013] 
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benzer şekilde halk kitleleri rejim aleyhine gösteriler düzenlemişti. Söz konusu eylemler 

yukarıdaki ülkelerin bir kısmında rejim değişikliğine yol açarken bir diğer kısmında ise 

otoriter rejimlerin sarsılmasına, bir kısım yetkilerin parlamentolara devrine ve az da olsa 

yönetimde şeffaflığın başlamasına yol açabilmiştir. Halk ayaklanmaların ana nedenleri 

ise şunlardır: Ekonomik çöküş nedeniyle geçim sıkıntısının yaşanması ve ağırlaşması, 

yönetimde yolsuzluk, baskıcı yönetim altında temel hak ve özgürlüklerin aşırı 

kısıtlanması hatta yok edilmesi. Yukarıda sayılan temel nedenlere dayanarak, özgürlük 

ve demokrasi talebiyle, uzun yıllar askeri ve istihbarat güçleri sayesinde, baskıcı bir 

yöntemle hüküm süren lider ve rejimler halk tarafından devirtilmiştir373 . 

      Birinci Dünya Savaşının sonunda Osmanlıların bölgeden çekilmesinin ardından 

Batının işgaline uğrayan bu coğrafyada, günümüzdeki devletlerin sınırları, halklarının 

iradesine başvurulmadan, sadece sömürge güçlerinin kendi çıkarları doğrultusunda 

çizilmiş olduğu bilinmektedir374. Manda yönetimleri altında oluşturulan devletlerde söz 

konusu rejim yanlıları ülke idaresinin başına getirilmiştir. Halk ayaklanmalarının 

gerçekleştiği tarihte devletlerin yönetimlerinde ya ilk kuruluş yıllarından kalma 

monarşiler ya da yine batının desteğiyle o monarşilere karşı gerçekleştirilen askeri 

darbelerle yönetimi ele geçirenler bulunmaktaydı. Büyük halk gösterilerinin vuku 

bulduğu ülkelerin en önemli ortak özellikleri mevcut rejimlerin tamamının temsili ve 

                                                           
373 Selcen KÖK, Mehmet TEKER, “Sokak Siyasetinden Sosyal Ağlara Yeni Aktivizm: Arap Baharı 
Deneyimi”, http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/Imagesimages/files/9.pdf , s. 60, [10.4.2013] 
374 Arap Baharı ve Nedenleri, http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/ortadogu/3674-arap-
bahari-ve-nedenleri [10.4.2013]   

http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/Imagesimages/files/9.pdf
http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/ortadogu/3674-arap-bahari-ve-nedenleri
http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/ortadogu/3674-arap-bahari-ve-nedenleri
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demokratik olmayan nitelikte olmalarıdır. İktidarda bulunan yönetimler meşruiyetlerini 

halktan almamışlardır375.  

      Kitlesel halk gösterileri ilk başlarda protesto olarak başlamış ardından ayaklanma, iç 

çatışma ve nihayetinde iç savaşa kadar uzanmıştır 376 . Halk ayaklanmaları Tunus’ta, 

Mısır’da ve Yemen’de rejim değişikliklerine yol açmış, Libya’da rejimin halka karşı 

askeri güç kullanması sonrasında uluslararası müdahaleye zemin hazırlamış, NATO 

güçlerinin düzenlediği hava saldırıları sonrasında rejim devrilmiştir377. Suriye’de ise 

durum büyük bir drama dönüşmüş ve çatışmalar iç savaşa yol açarak on binlerce insanın 

ölmesine ve yüz binlerin göç etmesine ayrıca şehirlerin bombardımanlar nedeniyle 

harabeye dönüşmesine ve ülkede hayatın durmasına yol açmıştır.  

      Arap ülkelerinde bazı baskıcı rejimlerin halkın taleplerine cevap vermemesi ve 

yönetimi bırakmak istememesi, son çare olarak halkın silahlanmasına yol açmış ve 

doğan güvenlik boşluğu sonrasında, oluşan kargaşa ortamının insan hakları ihlallerinin 

yaygın bir şekilde işlenmesine yol açmıştır. Kargaşa ve güvenlik boşluğu ortamı dış 

güçlerin de söz konusu ülkenin içişlerine karışma sonucunu da beraberinde getirmiştir. 

Rejimin sivil halka yönelik askeri güç kullanması uluslararası camiada insani 

müdahalelerin daha sık tartışılır olmasına da neden olmuştur.  

                                                           
375 Tarık OĞUZLU, “Arap Baharı ve Yansımaları”, Ortadoğu Analiz, Cilt 3, Sayı 36, 2011, s. 9. 
376 http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/ortadogu/3674-arap-bahari-ve-nedenleri 
[10.4.2013] 
377 Gürkan DOĞAN, Bülent DURGUN, “Arap Baharı ve Libya: Tarihsel Süreç ve Demokratikleşme 
Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 
15, 2012, s. 62. 



 

155 
 

      Bu büyük çapta halk ayaklanmaları ve isyanları akla şu soruyu getirmektedir: Temel 

hak ve özgürlükleri alabildiğine sınırlandıran ve ihlal eden, hukuki ve anayasal sınırları 

aşan baskıcı rejimlere boyun eğmek zorunlu mu, pozitif hukuk engellerinin yıkılması 

karşısında özgürlükleri korumak için başka çare, hiçbir yol yok mudur? 378  İşte bu 

noktada bireylerin baskı ve zulüm karşısında hürriyetleri korumak için son çare olarak 

“direnme” yoluna başvurulabilmesi literatürde tartışılmaktadır.  

      Devletin en önemli görevi birey hak ve özgürlüklerini korumaktır. Hukuk kuralları 

ile garanti altına alınan özgürlükler, kötü niyetli siyasi iktidarlar tarafından, kurumlar 

işlemez hale getirilerek baskı rejimleri kurabilmektedirler. Bu durum karşısında 

insanoğlu eski çağlardan beri karşı çıkma, zulme karşı direnme ile ilgilenmiştir. 

Ortaçağda kilisenin güç kazanarak siyasi iktidarlarla çatışması ile yönetime karşı 

direnmenin bir hak olarak düşünülmesi dönemi başlamıştır379. Çağdaş dönemde direnme 

hakkının baş savunucusu olarak kabul edilen Locke halkın direnme hakkını, toplum 

sözleşmesinin doğal ve mantıklı sonucu olarak görür. Siyasi iktidarı kullananlar toplum 

sözleşmesinin amacı olan hakların ve hürriyetlerin korunması olan hükümlerine saygı 

göstermeyip kendisine tanınan yetkinin sınırlarını aşarsa sözleşmeyi bozmuş olacaktır. O 

zaman da halkın ona itaat etme zorunluluğu ortadan kalkar. Çağdaş doktrinde 

direnmenin hukuki bir yol olduğu savunan Duguit’e göre idare edenlerin objektif hukuka 

aykırı olan karar ve emirlerine uymamakla, hatta gerekirse ayaklanarak baskı yoluna 

sapan iktidarı devirmekle fertler tamamen hukuka uygun ve meşru bir davranışta 

                                                           
378 Münci KAPANİ, Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 1993, s. 301.  
379 Ömer ÖMEROĞLU, “Direnme Hakkı”, EÜHFD, C. XIII, Sayı 1-2, 2009, s. 103-104. 
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bulunmuş olacaklardır380. Günümüzde direnme hakkı pozitif hukuk tarafından bir hak 

olarak düzenlenmemektedir, sadece bazı anayasaların başlangıç bölümlerinde 

zikredilmekle yetinilmiştir. Keza İnsan hakları Evrensel Bildirisinin de başlangıç 

kısmında şu ibarelerle yer almıştır; 

 “insanın zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için 

insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunması temel bir zorunluluk olduğuna göre 

….”381. 

      Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan halk ayaklanmalarının baskıcı rejime karşı ve 

demokratikleşme amacıyla düzenlendiğini yukarıda açıklamaya çalışmıştık. Halkın 

rejimin icraatlarına karşı direnerek onu değiştirmek istemesi, kurulacak yeni siyasal 

rejimi ve ülkedeki sosyal ve ekonomik yapının kendi iradesine dayanmasını talep 

edilmesi içsel kendi geleceğini belirleme hakkının uygulanması olarak, BM Genel 

Kurulu Kararlarında (1514,2526), Helsinki Nihai Senedi’nde ve Afrika Birliği Örgütü 

çerçevesinde de halkların hakkı olduğu şüphesizdir.  

      Arap ülkelerinde yaşandığı gibi siyasi iktidarı elinde bulunduranların devletin olağan 

görevlerinin dışına çıkıp insan haklarını hiçe saymaları, siyasi yozlaşma ve 

yolsuzlukların yaşanması, milli servetin adil dağıtılmaması, yönetimin saydamlık ve 

hesap verirlilikten yoksun olması ve özellikle de iktidar halkın iradesine 

dayanmadığında halk yine de her halükarda böyle bir otoriteye uymak zorunda mıdır?  

                                                           
380 KAPANİ, s. 304-305. 
381 KAPANİ, s. 308-309. 
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      Halkın siyasi iktidarın kendi iradesine dayanmasını istemesi içsel kendi geleceğini 

belirleme hakkı, rejimi değiştirmek istemesi ve bunu yapması da bu hakkın 

uygulamasının sonucudur. Başka bir ifadeyle halk istediği siyasi yapıyı oluşturabilmesi 

içsel KGBH’nin icrasıdır. Baskıcı rejimler, yönetimlerini sürdürme amacıyla, halkın 

değişim isteğini vatana ihanet addederek aşırı güç kullanımıyla kitlesel tepkileri 

bastırmaya çalışırlar 382 . Halkın değişimi gerçekleştirmek ve siyasi iktidarı kendi 

iradesine dayanmasını sağlamak için silaha sarılmaktan başka seçeneği kalmadığında da 

rejim tarafından teröristler olarak lanse edilmektedirler. Kanımızca sürekli temel hak ve 

özgürlükleri ihlal eden, insanların büyük çoğunluğunu açlık sınırında yaşatan bir rejimin 

değişimini isteyen ve devletin egemenliği ve toprak bütünlüğüyle sorunu olmayan 

sadece yönetim felsefesini ve tarzını değiştirmek isteyen halkı terörist addetmek insaf 

sınırlarını zorlamak olur.  

      Arap ülkelerinde ayaklanan halkın her şeyi göze alıp giriştiği bu uyanış ile bundan 

böyle kendi kaderini daha fazla kendileri tanımlayacaklardır ve dış aktörler de bu 

duruma ayak uydurmak zorunda kalacaklardır383.   

 

 

 

                                                           
382 Rasim Özgür DÖNMEZ, “Siyasetin Yeni Kodları ve Ortadoğu’daki Devrimler: Gerçekten Devrim 
mi?”, Ortadoğu Analiz, Cilt 3, Sayı 36, 2011, s. 12. 
383 OĞUZLU, s. 16. 



 

158 
 

SONUÇ 

      Günümüz itibariyle uluslararası hukukun bir parçası olarak kabul edilen Kendi 

geleceğini belirleme hakkı, insan hakları korumasının geliştiği ve demokrasilerin 

yönetimin özü olarak kabul edildiği bu dönemde önemi daha da artmıştır. Ancak hakkın 

niteliği ve süjesi konusunda hala belirsizlikler ve tartışmalar devam etmektedir. 

Tartışmaların nedenini ise KGBH hakkında var olan muğlâklıklardır. Hakkın üzerinde 

mutabakat sağlandığı bir tanımının bulunmadığı gibi uluslararası olarak kabul görmüş 

net bir halk tanımının da bulunmaması belirsizlikleri beraberinde getirmektedir. Zira 

halklar hakkın süjesi olduğundan söz konusu hakkın konusunun belirsiz olması, hakkın 

niteliğini, sınırlarını ve uygulama alanlarını da belirsiz hale getirmektedir. Uluslararası 

literatürde KGBH, içsel, dışsal ve ekonomik olarak üç boyutunun bulunduğu kabul 

edilmektedir. Devlet yönetimlerinin halk tarafından seçilmesi ve denetlenebilmesi, 

sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimlerin takibi içsel KGBH boyutunu oluşturur ve 

halklar için bir hak olarak kabul edilmektedir. Halkların uluslararası alanda siyasi 

statülerini belirlemesi olarak ele alınan dışsal KGBH çağdaş uluslararası hukukta 

sömürge altında bulunan veya yabancı işgaline uğramış halklar açısından bir hak olarak 

telakki edilmektedir. Öte yandan devlet egemenliğinin doğal bir sonucu olan ekonomik 

KGBH da halkların hakkı olarak kabul görmektedir. Kendi geleceğini belirleme 

hakkının azınlıklar açısından uygulanma olanağı, ülkesel bütünlük ve sınırların 

dokunulmazlığı ilkeleriyle bir arada bulunması bir paradoks oluşturduğu belirtilerek, bu 
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çelişkiler ve belirsizlikler konu hakkında ciddi tartışmaların ve fikir ayrılıkların 

yaşandığı alanı oluşturmaktadır.  

      Dışsal kendi geleceğini belirlemenin ülke içerisindeki farklı gruplara uygulanması 

açısından hukuki niteliği hakkında kesin bir kanaat oluşmamıştır. Bu bağlamda 

KGBH’nin hak mı yoksa ilke mi olduğu hususunda belirsizlik devam etmektedir. 

Dünyadaki birçok devletin bünyesinde değişik grupları barındırması dikkate alındığında, 

hak olarak kabul edilecek olan KGBH’nin, talepte bulunacak her guruba tanınması, hatta 

yeni ayrılan bölgede dahi başka grupların yine bu hakkı ileri sürüp uygulanmasını iddia 

etmeleri mümkün hale gelebileceği düşünülürse bu durumun en küçük birim ortaya 

çıkana kadar devam edeceğini ve bu nedenle belirsizlikler ve kargaşa ortamının 

yaşanacağını tahmin etmek güç olmasa gerek. Uluslararası hukukun temel ilkeleri 

devletler egemenliği ve ülkesel bütünlük söz konusu olduğunda, ayrıca süjenin de 

belirsizliği bu duruma eklendiğinde, KGBH’nin konusu ve sınırları belli bir hak 

olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Devletlerce oluşturulan uluslararası sistemin 

KGBH’yi hak olarak kabul edip, devletleri parçalamasını veya yok etmesini beklemek 

gerçekçi değildir. Uluslararası hukukun oluşumunda temel aktör olan devletlerin, ülke 

içerisindeki gruplara, dışsal kendi geleceğini belirlemeyi hak olarak tanıması mümkün 

gözükmemektedir.  Daniel Thürer’in de belirttiği gibi, egemen devletler topluluğu olarak 

uluslararası camia bir intihar topluluğu değildir384.   

                                                           
384 ARSAVA, 2009, s. 10. 
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      Uluslararası ilişkilerin de üzerine inşa olduğu devlet egemenliği ve ülkesel bütünlük 

ilkeleri uluslararası barış ve güvenliğin korunması için taşıdığı değer yadsınamaz. 

Sınırların ihlal edilmezliği ister bölgesel isterse de uluslararası huzurun korunmasında 

temel ilkelerin başında gelir.  Devletlerin varlığı ve bu varlığın korunması uluslararası 

ilişkileri ayakta tutmaktadır. Devletler hiç kuşkusuz halkı ve ülkesi ile var 

olabilmektedir.  Bu nedenledir ki ülke bütünlüğü devlet varlığının asli kaynaklarından 

biridir.  

      Devletin varlık nedeninin kaynağını oluşturan halk (yönetilenler) ülke içerisinde 

temel hak ve özgürlüklerin korunmasını, etkili yönetim organizasyonu ve ekonomik 

refahın oluşturulmasını devletten beklemektedirler. Devlet temel görevlerini yerine 

getirme yükümlülüğü altındayken yönetilenler de buna karşı sadakat yükümlülüğü 

altındadırlar. Ancak temel sorun devlet söz konusu yükümlülüklerini yerine 

getirmediğinde, baskıcı bir rejim insan temel hak ve özgürlüklerini hiçe saydığında, 

halktan sadakat isteme ve ülke bütünlüğünün zedelenmemesini talep etmeye devam 

edebilir mi?  

      Kanımızca temel görevlerini yerine getirmeyen baskıcı bir yönetimin halktan sadakat 

yükümlülüğünü yerine getirmelerini istemesi haklı bir talep olmayacaktır. Zira varlık 

nedeni halk olan bir iktidar, halkı hiçe saydığında kendi kaynağını da yok etmiş ve 

meşruiyetini yitirmiş olacaktır. Günümüz itibariyle halka karşı sonu gelmez baskı ve 

zulmün, sindirmenin ve yok etme politikalarının güdülmesi kendi geleceğini belirleme 

hakkını ülke içerisindeki azınlıklar bakımından da gündeme getirmektedir. Devletin 
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varlık dayanağı halk olduğuna göre, devlet halkı yok etmeye çalıştığında kendi varlığını 

da yok etme tehlikesine sürüklemektedir. Ancak söz konusu bir durumda dahi, kendi 

geleceğini belirlemenin uluslararası hukukça bir hak olarak kabul edildiğini ileri sürmek 

mümkün değildir.   
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ÖZET 

      Uluslararası Hukukta Kendi Geleceğini Belirleme (Self-determination) Hakkı adlı 

çalışmamızda kendi geleceğini belirlemeyi incelemeye çalıştık. Çalışmamız üç 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Kavramsal 

çerçevesinde tarihsel gelişimi, uluslararası hukuk normu oluşum sureci ortaya 

konmaktadır. İkinci bölüm, Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Kapsamı ve Hukuki 

Boyutu başlığını taşımaktadır. Bu bölümde kendi geleceğini belirleme hakkının tanımını 

yapmaya, süjesini kimlerin oluşturduğunu açıklamaya,  hakkın niteliğini belirlemeye, 

türlerini ve sınırları irdelemeye çalıştık, ayrıca azınlıklar bakımından uygulanabilirliğini 

değerlendirdik. Üçüncü ve son bölümde kendi geleceğini belirleme hakkının özellikle 

soğuk savaşın sona ermesiyle gündeme gelen yeni dünya düzeni çerçevesinde 

incelenmiştir.  
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ABSTRACT 

      This study which is named The Right to Self-determination in International Law  has 

tried to analyze the right. The study consists of three parts. In the fırst section, history of 

self-determination and the formation process to become as a norm of international law 

are explained. In the second section which ise named scope and legal size of the right to 

self-determination,  the definition of self-determination, subject of right, the 

characteristic of right, types of self-determination and the applicability of minorities are 

evaluated. In the third and the last section some applications of self determination in the 

new world order which is accepted following the end of the cold war are explained. 
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