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GİRİŞ 

Bilindiği üzere ulus devletin kurucu mantığı “tek ulus tek devlet”tir. Her ne 

kadar ulus devleti dünya üzerindeki tek ve temel siyasi birim kabul etmek tamamen 

yanlış ise de, "ulus devlet hâlâ bir amaç ve mit özelliğini taşımaktadır"
1
. Buna 

rağmen, her devletin bir ulusu her ulusun da bir devleti olması gerektiği şeklindeki 

düşünceye, yaşanan tecrübeler neticesinde daha az itibar edilir olmuştur
2
. Günümüz 

tablosuna  bakıldığında çok küçük bazı devletler bir tarafa bırakılacak olursa hemen 

her devletin, bünyesinde ortalama üç ile kırk beş arası azınlık barındırdığı, özellikle 

Asya’da  bu sayının arttığı görülmektedir. Örneğin Nepal’de yüzden fazla etnik grup 

mevcutken, Hindistan’da yüz on dört dil konuşulmakta, Afganistan da, elli yedi 

farklı dil ve onlarca etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır
3
. Bir siyasi tarih incelemesi 

ile 1960'lardan itibaren devletlerin artan biçimde etnik temele dayanan gerilimler, 

çatışmalar yaşadığı ve özellikle 90'lardan başlayarak da bu tür iç çatışmaların 

sayısında hayli artış olduğu gözlenmektedir
4
.  Hatta şunu söylemek yanlış 

olmayacaktır ki, yaşadığımız yüzyıl devletlerarası çatışmaların çok ötesine geçen 

                                                           
1
 Scott L. Greer, Nationalism and Self-Government: The Politics of Autonomy in Scotland and 

Catalonia, State University of New York Press, New York, 2007, s.1. 

2
 Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusculuk, çev: Büşra Ersanlı Behar, Günay Göksu Özdoğan, İnsan 

Yay., İstanbul, 1992, s.27. 

3
 Thomas Benedikter,  “What Is Political Autonomy About? Fundamental Features of Political 

Autonomy”, Solving Ethnic Conflict Through Self-government, ed:Thomas Benedikter, EURAC 

Research, EURAC, Bolzano, 2009, s.5. 

4
 Bkz. Thomas Benedikter, The World's Modern Autonomy Systems: Concepts and Experiences 

of Regional Territorial Autonomy, EURAC Research, Bolzano, 2009, s.9. 
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biçimde devlet içi etnik çatışmaların yaşandığı bir dönem olmuştur
5
. Kimi devletler, 

içlerinde yaşadıkları bu sorunları şiddet yoluyla ortadan kaldırma yolunu seçmiş, 

yahut etnik arındırma, asimilasyon gibi olumsuz uygulamalara gitmiştir. Ancak pek 

çok ülke uzun yıllar alan yıpratıcı bir deneyim sonrasında şiddet içermeyen, politik 

bir çözüm yolunun karşı konulmazlığını kabul etmiştir. Her ne kadar siyasi iktidarın 

gücünü azaltmanın yollarından biri olduğu için devletlerce kabulü zor olmuşsa da 

özerkliği vazgeçilmez kılan, bir yandan devletin bütünlüğünü korumaya çalışırken, 

diğer yandan o devletin vatandaşları arasındaki farklılıklara saygı göstermesi 

olmuştur. 

Şunu belirtmek gerekir ki, bazı devletlerce sanıldığının aksine özerklik, 

günümüze kadar pek çok devlet için kurtarıcı rol oynamıştır, zira heterojen yapıya 

sahip devletlerde etnik tansiyonu büyük oranda azaltmayı başarmıştır
6
. Bunun nedeni 

de, genel olarak, ülkede yaşayan azınlıkların ya da etnik grupların, mutlak bir 

ayrılmayı kendi çıkarlarına zarar vereceği düşüncesiyle talep etmeyip, arzularının 

ülkenin çoğunluğunu oluşturan vatandaşlar ile eşit muamele görmek, devletin ve 

yaşadıkları bölgenin kaynaklarının adil biçimde dağıtımının sağlanması olmasıdır
7
. 

Bu nedenledir ki, özerklik gün geçtikçe daha çok talep edilir ve önerilir hale 

gelmiştir. Yine, öyle görünmektedir ki, tarihin gidişatı değişmiş ve devlet kurmak 

için yapılan ulusçu savaşların yerini sosyal politika, kamusal idare ve bölgesel 

ekonomik gelişme talep eden bölgesel, seçilmiş yapılar almıştır. Bu bölgesel yapılar 
                                                           
5
 Yash Ghai,  "Ethnicity and Autonomy: A Framework for Analysis", Autonomy and Ethnicity: 

Negotiating Competing Claims in Multi-Ethnic States, Yash Ghai, (ed.), Cambridge University 

Press, Cambridge, 2000, s.1. 

6
 Ruth Lapidoth, Autonomy: Flexible Solutions to Ethnic Conflicts, USA Institute of Peace Press, 

Washington, 1997, s.3 

7
 Benedikter, 2009 (b),  s.10. 
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gerek bölünmeye, gerek merkeziyetçi bir devlete karşıdırlar, çünkü çıkarları çevresel 

istikrar ve kendi özerkliklerinden yanadır. Bu tür özerk yapılar herhangi bir sınıf ya 

da ulusa indirgenemeyecek yapıda olup, benimsenecek bir sistemde devredışı 

bırakılmaları da analitik bir hata olacaktır
8
. Ayrıca mutlaka özerklik biçiminde 

olmasa da son yüzyılda devletler merkezilikten uzaklaşmayı tercih eder duruma 

gelmiştir. Sadece etnik nedenlerle değil; daha etkili ve müreffeh bir toplum, 

yönetimin istikrarlı biçimde işlemesi gibi sebeplere bağlı olarak mükemmele varan 

düzeyde federasyon, bölgesel özerklik, daha fazla desantralizasyon, en azından idari 

anlamda bir yerinden yönetim tercih edilmektedir
9
. 

Özerklik, esasen etnik temelli çatışmaları ortadan kaldırmaya yönelik olsa da, 

farklı nedenlerden kaynaklanan heterojenliğin yarattığı sorunları çözmek noktasında 

da uygulanabilir
10

. Buna en iyi örnek de Çin’in Hong Kong’a tanıdığı özerklik 

modelidir. 1997 yılında Hong Kong Büyük Britanya'dan Çin’e geri döndüğünde iki 

ülke arasında etnik bakımdan farklılık olmamasına rağmen, Hong Kong’un mevcut 

ekonomik sistemini koruyabilmek amacıyla Çin ve Birleşik Krallık arasında bir 

anlaşma yapılmış ve Hong Kong “özel idari bölge” kabul edilmiştir. Dolayısıyla 

Hong Kong’un özerk olma sebebi tamamen ekonomiktir
11

. Yine, uluslararasılaşma 

rejimleri adı verilen sistem nedeniyle de özerklik kurulabilir. Şöyle ki, bazı 

durumlarda belli ülkeler bir tampon bölge oluşturma ya da çatışmalı bir bölgenin 

uluslararası bir rejim altında yönetilmesine karar verebilirler. 1920-1931 yılları 

                                                           
8
 Greer, 2007, s.3-4. 

9
 Benedikter, 2009 (b), s.9. 

10
 Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty and Self-Determination: The Accommodation of 

Conflicting Rights, University of Pennsylvania Press, Philedelphia, 1996, s.5. 

11
 Lapidoth, 1997, s.25. 
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arasında Danzig, 1924-1956 yılları arasında Tanca'nın özerk yönetimi buna örnektir. 

İngiliz mandası sonrasında Kudüs’ün de bu şekilde yönetilmesi önerilmiştir. Ancak 

günümüzde bahsi geçen özerklik modelinin herhangi bir uygulaması mevcut 

değildir
12

. 

Özerklik, uygulandığı bazı ülkelerde olumlu sonuç verirken – Aland Adaları, 

Güney Tirol, Grönland, Porto Rico ve İspanya özerk bölgeleri örnek verilebilir – 

başarısızlıkla sonuçlanan özerklik uygulamaları da yaşanmıştır; Eritre, Güney Sudan, 

eski Sovyetler Birliği gibi
13

. Yine özerklik, uygulandığı pek çok yerde birliği 

sağlarken, bazı hallerde toplulukları marjinalize edebilmiş- Bantustanlara uygulanan 

apartheid buna örnektir- , Çin, Etiyopya ve hatta Hindistan'da olduğu gibi özerk 

toplulukları izole etme sonucunu doğurabilmiştir
14

.  

Özerkliğin bir çatışma çözüm yöntemi olarak sunulduğu her durumda 

tarafların tezlerini dayandırdıkları temel bazı kavramlar vardır. Merkezi devlet için 

egemenlik, devletin bütünlüğü; özerklik talep eden grup için ise self-determinasyon, 

azınlık hakları gibi
15

. Dolayısıyla bu kavramların da açıklanması ve özerklik söz 

konusu olduğunda nasıl bir rol oynadıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak 

öncelikle etnisite, etnik çatışma, ulus, ulus devlet kavramlarının açıklanması yoluna 

gidilecek, böylelikle çatışma çözüm yöntemi olarak özerkliğin gerekçelendirilmesi 

daha kolay olacaktır. 

                                                           
12

 Lapidoth, 1997, s.25-26. 

13
 Ruth Lapidoth, “Autonomy: Potential and Limitations”, International Journal on Group Rights, 

vol.1, pp.269-290, Kluwer Academic Publishers, 1994, s.4 

14
 Ghai, 2000, s.1.  

15
 Hannum, 1996, s.5. 
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Siyaset bilimi ve kamu hukuku literatüründe özerkliğin ne olduğu, nasıl 

ortaya çıktığı, hangi amaçlar için uygulanacağı gibi sorular çerçevesinde çeşitli 

tanımları yapılmakta, özerklik kavramına ilişkin pek çok ayrım ortaya 

konulmaktadır. Özerkliğin muhatabına göre; azınlıklar için özerklik, bölgesel 

topluluklar için özerklik gibi bir ayrım, özerkliğin amacına göre; çatışma çözüm 

yöntemi olarak özerklik, bağımsızlığın ön aşaması olarak özerklik gibi 

sınıflandırmalar, kurulduğu bölgenin niteliğine göre, hukuki dayanağına göre 

özerklik şeklinde ayrımlar söz konusudur
16

. Bu halde ikinci olarak özerklik 

kavramını tanımlamak ve bu ayrımlar çerçevesinde özerklik türlerini net bir biçimde 

belirlemek yerinde olacaktır. Ayrıca, özerkliğin ne olmadığını anlatabilmek için 

benzer bazı yetki paylaşımı ya da yetki devri yöntemlerinden bahsedilecektir. 

Özerklik tek bir model olarak algılanmamalıdır. Etnik çatışmanın niteliği, yaşandığı 

bölgenin coğrafi, tarihsel, kültürel yapısı ve benzeri faktörler farklı özerklik 

modelleri uygulanmasını gerektirmektedir. Bu nedenledir ki, örneğin İspanya'da 

uygulanan özerklik modelini, olduğu gibi Türkiye'de uygulanabilir kılmanın yollarını 

aramak olumlu sonuçlar vermeyecektir. Bir ülkede hangi sayı ve yoğunlukta etnik 

grup vardır, bunların talepleri nelerdir, bu etnik grupların ülke siyasetini 

belirlemedeki etkileri nedir, hangi etnik grup ne kadarlık bir süredir bu topraklarda 

yaşamaktadır ve buna benzer pek çok soruya verilecek cevap sonucunda özgün 

özerklik modeli önermek en doğru yaklaşım olacaktır. Çeşitli özerklik 

uygulamalarının ayrıntılı olarak incelenmesi bu çalışmanın sınırlarını aşacağı için 

böyle bir yol izlenemeyecektir, ancak başarılı kabul edilen bir özerklik uygulaması 

                                                           
16

 Bkz. Benedikter, 2009 (b), s.38. 
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olarak İspanya modeline ilişkin temel bazı özelliklerin anlatılması yol gösterici 

olacaktır.  

Özerklik özellikle 90'lı yıllarda artan iç çatışmaları takiben uluslararası alanda 

daha fazla tartışılan bir mesele haline gelmiştir. Genel tartışma böyle bir hakkın var 

olup olmadığı üzerinedir; dolayısıyla, son bölümde özerkliğin bir hak olup olmadığı, 

temel hak olarak teminat altına alınmamışsa hangi haklar ile temellendirilebileceği,  

varsa dayanakları ve insan hakları sınıflandırmasında kendine nerede yer 

bulabileceği tartışılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ETNİK ÇATIŞMA KAVRAMI ve ETNİK ÇATIŞMA    

ÇÖZÜMÜ 

1. ETNİK KAVRAMI 

Eski Yunanca ethnos sözcüğünden gelen etnik kelimesi bu ilk hâliyle siyasi 

bir varlığı değil, ortak kökeni ifade etmiş, bir süre sonra, kelimenin sıfat hâli olan 

ethnicus, "ötekiler", "bizden olmayanlar", "dinsizler" gibi anlamlara gelecek şekilde 

kullanılmaya başlamıştır. 19. yüzyıl ortalarına kadar bu içerikle anlaşılan sözcük 

zaman içinde ırk özelliklerini de kapsayacak biçimde ifade edilir olmuştur. Her ne 

kadar çağdaş anlamıyla böyle bir içerikten sıyrıldığı düşünülebilirse de 20. yüzyılda 

ABD'de etnik olarak adlandırılmanın "daha aşağıda" olmak anlamına gelecek 

biçimde Çinliler, Yahudiler, İtalyanlar, İrlandalılar vs. için söz konusu olduğu 

bilinmektedir. Günümüzde de bir etnik grubun ulus ile özdeşleştiği durumlarda bu 

grup kendini etnik olarak görmemekte, etnik ifadesini göçmenler, azınlıklar, yerli 

halklar, kısacası diğerleri, "öteki" olanlar için kullanmaktadır
17

.  

Zygmunt Bauman'ın toplumlar oluşurken "ben ve öteki", "yerli ve yabancı" 

karşıtlığını, farklılıkları doğal olarak içinde barındırdığı şeklindeki savı pek çok 

sosyal bilimci tarafından azınlık-çoğunluk, etnik gruplar, ulus devlet, entegrasyon, 

                                                           
17

 Semra Somersan, Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, 

2004, s.22-23. 
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asimilasyon gibi kavramlar etrafında tartışılarak geliştirilmiştir
18

. Etnik veya etnik 

grup terimleri de özellikle "kültürel farklılık"
19

 bağlamında kullanılmaktadır.  

Kültürel farklılık ortak soy, ayırıcı bir dilin kullanımı ve ulusal/bölgesel 

köken ile ilgilidir
20

. "Din, dil ve köken gibi sosyal realitenin çeşitli faktörlerine 

dayanan kimlikleşme şekillerinin arasında bazı ortak yönlerin bulunması nedeniyle 

bunları etnik terimi içinde toplamak mümkündür. Bunlar arasında ortak olan şey, 

belirli siyasi hedeflere ulaşmakta ve grup mobilizasyonunun oluşturulmasında etkili 

araçlar olmalarıdır"
21

. Kültürel farklılık esas alınmasına rağmen, etnik gruplarla 

kültürel grupları birbirinden ayrı değerlendirmek gerekmektedir. "Etnik gruplar 

mutlaka ortak kültürel özelliklerle belirlenmediği gibi kültürel farklılık da etnikliğin 

belirleyici özelliği değildir"
22

. Eriksen'e göre de etnik grup ve kültürel grup 

kavramları kesin bir biçimde birbirinden ayrılmalıdır. Bir etnik grubun 

nitelenmesinde kültür önemli bir öğe ise de etnik bir grup toplumsal ilişkiler ağı 

içinde ve örgütlenme düzeyleri çerçevesinde algılanmaktadır
23

.  

Etnik grup kavramı; "birbiriyle ortak geçmişi olduğuna inanan, ortak kültür, 

dil ve/veya din gibi değerleri olduğu farz edilen ve ortak bir geleceğe sahip olmak 

                                                           
18

 Bkz. Lale Yalçın Heckmann, "Ulus, Millet, Azınlık, Etnik Grup ve Kültür Kavramları Üzerine", 

Birikim, sayı 71-71, Birikim Yayınlar, İstanbul, 1995, s.81-83. 

19
 Steve Fenton, Etnisite, Irkçılık, Sınıf ve Kültür, Çeviren: Nihat Şad, Phoenix Yayınevi, Ankara, 

2001, s.5. 

20
 Fenton, 2001, s.5. 

21
 Aktaran Nurcan Özgür, Etnik Sorunların Çözümünde Hak ve Özgürlükler Hareketi, Der 

Yayınları, İstanbul, 1999, s.7. 

22
 Hüseyin Kalaycı, "Etnisite ve Ulus Karşılaştırması", Etnisite, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 44, 

yıl 11, Ankara, 2008, s.104. 

23
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Thomas Hylland Eriksen, Etnisite ve Milliyetçilik: Antropolojik Bir 

Bakış, Çeviren: Engin Uşaklı, Avesta Yayınları, İstanbul, 2002, s.61-65. 
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isteyen grup"
24

 olarak tanımlanabilir. Bu tanımın sosyal bilimlerde kullanılan genel 

tanım olduğunu belirten Heckmann'a göre verili tanımın - ki bu tanım etnik gruplara 

dışarıdan yapılan bir tanımlamadır - altı çizilmesi gereken özelliği, burada kastedilen 

etnik grubun bir oluşma sürecinin varlığı ve ortak olanların belirlenmesinin bir 

başlama ve sona erme noktasını tespit etmenin mümkün olmamasıdır. 

"Kan bağı etnik bilinç ve kimliğin oluşmasında önemli olmakla birlikte 

mutlak gerekli bir unsur değildir". Etnik kimliğin oluşumuna etki eden faktörler de 

değişiklik gösterebilmektedir. Bireyi şekillendiren kimi sosyal çevreler, örneğin soy 

ya da kan bağına en fazla önemi verebilirken kimileri ortak dil, kültür, tarih gibi 

etkenlere daha fazla vurgu yapabilmektedir"
25

. Özellikle din, etnik kimliğin 

oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Bugün pek çok etnik azınlık güçlü bir din 

temelli kimliğe sahiptir. Kuzey İrlanda'da Katolikler, Protestanlar, Lehler, Sırplar, 

Sihler, İranlı Şiiler, Sri Lankalılar ve sayılabilecek başka örnekler dinsel farklılığa 

dayanan etnik topluluklardır
26

. 

Anthony Smith etnik topluluğu tanımladıktan sonra bir grubun etnik topluluk 

kabul edilebilmesi için gerekli şartları saymaktadır. Buna göre: Öncelikle grubun 

kendine ait bir adı olmalıdır. İkinci olarak grup üyeleri ortak bir soydan geldiklerine 

inanmalıdır. Üçüncüsü, grubu oluşturanlar tarihsel anıları paylaşmalıdır. Genelde 

etnik gruba ait mitler ve efsaneler kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Dördüncü şart, 

grubun daha çok dil birliğine dayalı olmak üzere, din, örf adet, müzik, giyim, zanaat, 

                                                           
24

 Heckmann, 1995, s.83. 

25
 Muzaffer Ercan Yılmaz, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Etnik Çatışmalar: Etnik Çatışmanın 

Nedenleri ve Etnik Barışın Tesisi, Nobel Yay., Ankara, Ekim 2007, s.3. 

26
 Anthony D. Smith, Milli Kimlik, çev: Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., 7. Baskı, İstanbul, 2014, 

s.21-22. 
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mimari, yemek gibi alanlarda ortak bir kültürü olmasıdır. Beşinci olarak grubun belli 

bir toprak parçasına bağlılık duygusu olmalı ve son olarak grup üyeleri bir etnik 

topluluk oluşturabilmek için kendilerini bir grup olarak tahayyül etmelidirler
27

. 

Eriksen ise, etnik grup kavramının tek bir tanımı olmadığını belirterek etnik 

grupların farklı türleri olduğunu dolayısıyla, farklı tanımlamalara gidilebileceğini 

dile getirmektedir. Eriksen'e göre dört tür etnik grup vardır: Kentsel etnik azınlıklar, 

yerli halklar, ulus öncesi halklar ve çoğul toplumlarda etnik gruplar. Kentsel etnik 

azınlıklar büyük ve gelişmiş sanayi şehirlerine göç ederek burada yerleşen grupları, 

başka bir deyimle göçmenleri ifade eder. Avrupa şehirlerine göç eden Afrikalılar, 

Orta Doğulular, yine Amerika'daki İspanyol kökenliler gibi. Bu gurplar kapitalist 

sisteme entegre olmuş, siyasi bir iddiaları olmayan -kastedilen bağımsızlık gibi 

taleplerdir- sorunları daha çok göçmenlere ilişkin ayrımcılık temeline dayanan 

gruplardır. İkinci grubu oluşturan yerli halklar ise içinde yaşamakta oldukları devlete 

entegre olmamış, bir bölgede farklı ekonomik üretim ilişkileri içinde ve buna bağlı 

olarak genellikle farklı hukuki uygulamalara tabi biçimde yaşayan gruplardır. Etnik 

grup kavramı uluslararası politikada kullanıldığında genelde işaret edilen ulus öncesi 

halklar Eriksen'e göre üçüncü grubu oluşturur. Eriksen'in etno-milliyetçi akımlar 

olarak da kavramsallaştırdığı bu gruplar Filistinliler, Kürtler, Tamiller, Sihler gibi 

başkaları tarafından idare edilme arzusu içinde olmayan, kendi ulus-devletlerini 

kurma mücadelesi vermiş ya da vermekte olan, genelde bir bölgede yoğun olarak 

yaşayan ve ortak bir tanımlama ile "devletsiz halklar"dır. Son olarak çoğul 

toplumlarda etnik gruplar şeklinde bir yapıdan bahseden Eriksen'e göre çoğul toplum 

terimi "kültürel açıdan heterojen nüfusları olan sömürge olarak yaratılmış devletleri" 

                                                           
27

 Smith, 2014, s.28-29. 
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ifade etmektedir. Kenya, Jamaika, Endonezya gibi devleteler bu türün tipik örnekleri 

olup, bahsi geçen gruplar ekonomik sisteme entegre olmakla birlikte başka açılardan 

farklılık arz edebilirler
28

.  

Etnisite kavramını tanımlamaya başlamadan önce etnik kimliğin 

oluşumundan da kısaca bahsedilmesi yerinde olacaktır. Brass etnik kimliğin oluşum 

sürecini üç aşamalı bir mücadele sürecinde oluştuğunu belirtmektedir. Buna göre 

birinci aşama etnik grubun kendi içinde yaşanan, grubun içinde ya da dışında 

kalmayı belirleyen sınırları oluşturan maddi ve sembolik kaynaklar üzerinde gücü 

sağlamaya ilişkin mücadeledir. İkinci aşama, farklı etnik gruplar arasında 

gerçekleşen; hakların, ayrıcalıkların ve kaynakların elde edilmesine yönelik 

rekabettir. Üçüncü aşama ise devlet ve devlet içinde hâkim konumda olan etnik grup 

ile ülkede yaşayan diğer etnik gruplar arasında yaşanan mücadeledir
29

. 

Farklı biçimlerde tanımlansa da etnik kimlik kavramının bireyi meydana 

getiren pek çok kimlikten sadece biri olduğu ve etniklik dışındaki kimliklerin 

öneminin değişmesi halinde etnik çatışmaya sebep olan etnik kimlik farklılıkları da 

önemini yitireceğinden çatışmalarda azalma gözlenebilir
30

. Örneğin, bir toplumda 

etnik kimliği nedeniyle ayrımcı muameleye maruz kalan ve aynı zamanda sınıfsal 

olarak da toplumun dezavantajlı kesiminde yer alan kişiler bakımından sınıfsal, 

ekonomik kimliklere dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması neticesinde etnik 

kimlik temelli talep ve muhalefetin azalacağı düşünülmektedir. Kimi zaman da, etnik 

                                                           
28

 Eriksen, 2002, s.29-30. 

29
 Paul Brass, "Ethnic Groups and the State", Ethnic Groups and the State, Paul BRASS (Ed.), 

Barnes And Nobles Books, Totowa, New Jersey, 1985, s.1. 

30
 Anton Pelinka "Çokanlamlı Kimlik ve Kimliklerin Çeşitliliği", Sofya, Mayıs 1995 tarihli Balkanite 

Konferansındaki konuşmadan aktaran Özgür, 1999, s.11. 
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grup terimini tanımlamaya yarayan unsulardan biri daha baskın olup, bu unsura 

ilişkin geliştirilecek çözümler etnik meselenin çözümünü kolaylaştırmaktadır. Etnik 

grup "birbirleri ile ortak geçmişi olduğuna inanan; ortak kültür, dil, din gibi 

değerlerin olduğu farzedilen ve ortak geleceğe sahip olmak isteyen grup"
31

 şeklinde 

tanımlanmaktadır. Tanımlayıcı kriterlerden, örneğin dil ile ilgili olarak azınlık 

konumunda olan etnik grup bakımından anadilde eğitim, anadilin mahkemelerde 

kullanımı, çift dilli kamu hizmeti gibi hakların sağlanmasının ardından etnik temelli 

ayrımcılığın ve dolayısıyla bu ayrımcılığa karşı oluşan tepkinin ortadan kalkabileceği 

düşünülmektedir
32

.  

Etnik kimlikler, özellikle baskı ya da tehlike altında olduğu zaman daha güçlü 

bir şekilde ortaya çıkmaktadır
33

. Hatta, bazı durumlarda etnik kimliğin varlığından 

söz edilebilse dahi, tanımı çok kolay yapılamazken, baskı ile karşılaşma durumunda 

siyasi bir direniş gösteren etnik kimlikler bu sayede daha tanımlanabilir hâle 

gelmektedir.  

Etnik aidiyet bilinci ve buna ilişkin mücadelenin türdeş tarım toplumlarının 

değil, sanayi ve iletişim toplumunun bir ürünü olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Bu savı bir örnekle destekleyen Canatan'a göre, 19. yüzyılda Amerika'ya göç eden 

Polonyalı ve Norveçli göçmenlerde gittikleri ilk dönemde etnik kimlik bilinci fazla 

                                                           
31

 Heckmann, 1995, s.83. 

32
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Özgür, 1999, s.12-15. 

33
 Eriksen, 2002, s.118. 
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yoğun değilken, zamanla özellikle sanayi alanında yaşanan gelişmeler etnik duyguyu 

artırmıştır
34

. 

 "Kültür ve kültürel değerlerin zamana karşı direnmesi ve kalıcılığı da etnik 

farkındalığın sürmesini sağlamaktadır". Hızlı ekonomik, politik ve kültürel değişime 

bir tepki olarak etnik aidiyetin korunması da söz konusu olmaktadır
35

. 

Etnisitenin politik bir araç olarak kullanılması şeklinde bir sakıncası olduğu 

bazı yazarlarca dile getirilmiştir. Bu yazarlara göre etnisite, burjuvazinin “sınıfsal 

çıkarlara” ulaşmak için elinde tutmuş olduğu kullanışlı bir silah hâline 

gelebilmektedir. Bir grubu temsil etmek iddiasıyla ortaya çıkan seçkinler, hem 

grubun hem de kendilerinin toplum içerisindeki siyasal ve ekonomik pozisyonlarını 

korumak ve geliştirmek amacındadırlar. Söz konusu seçkinler, değişik etnik 

kategoriler arasında ve/veya içerisinde grupların kültürel değerlerini kullanarak ve 

bazen de bu değerleri değişikliğe uğratarak veya tamamen yeni değerler yaratarak 

siyasal iktidar, ekonomik çıkar ve sosyal statü yarışında avantaj elde etmeye 

çalışmaktadırlar
36

. 

2. ETNİSİTE KAVRAMI 

Etnisite ise bir grup insanı başka bir gruptan ayırmak için gerekli çeşitli 

faktörleri içermektedir; dil, ırk, din ve renk gibi. Sayılanlar sosyal ayrımlar ortaya 

çıkarmakta ve bu ayrımlar politik kimliğin temelini oluşturup siyasi süreçte özel bir 

                                                           
34

 Kadir Canatan,"Etnik Perspektif ve Çoğulcu Paradigmalar", Kitap Dergisi, sayı 61-62, 1992, s.54. 

35
 Aytekin Yılmaz, Etnik Ayrımcılık: Türkiye, İngiltere, Fransa, İspanya, Vadi Yay., Ankara, 

1994, s.21. 

36
 Bkz. Brass, 1985, s.24-28. 
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rol oynamaya başladığı vakit etnik farklılıklar etnisiteye dönüşmektedir
37

. Koşullar 

değiştikçe şekil ve içeriği değişebilecek bir nitelik arz eden "etnisite, başlıca önemin 

soya, kültüre ve dile verildiği bir grup kimliğidir"
38

. Etnisite ortak kökene, 

akrabalıktan kaynaklanan kültürel birliğe yakın bir anlamda kullanılmakta olup, 

köken de biyolojik olmaktan çok sosyolojik bir vurgu içermektedir
39

. Şunu belirtmek 

gerekir ki etnisite tüm sosyal bilimciler tarafından aynı biçimde anlaşılmamaktadır, 

hatta savunulan görüşler neredeyse birbirine zıttır.  

Etnisite kavramı ilk kez 1972 yılında Oxford İngilizce Sözlük'te tanımlanmış 

ve kullanımı da Amerikalı sosyolog David Riesman tarafından gerçekleştirilmiştir
40

. 

"Etnisite, kendilerini asgari düzeyde düzenli bir ilişki içinde oldukları 

grupların bireylerinden kültürel açıdan farklı kabul eden kişiler arasındaki toplumsal 

ilişkinin bir unsurudur. Kültürel farklılıklar grupların üyeleri arasındaki ilişkilerde 

düzenli bir değişiklik yarattığında toplumsal ilişki etnik bir öğeye sahip demektir"
41

. 

Etnisitenin kapsamlı tanımının içine renk, dil, din, ortak kökeni meydana 

getiren diğer bazı birleştirici bağlar girmektedir
42

. 
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 Yash Ghai, "Autonomy As a Participatory Right in the Modern Democratic State: Public 

Participation, Autonomy and Minorities", Beyond A One-Dimensional State: An Emerging Right 

to Autonomy?, Zelim A. Skurbaty (Ed.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, s.4. 
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 Fenton, 2001, s.34. 

39
 Erol Kurubaş, "Etnik Sorunlar: Ulus Devlet ve Etnik Gruplar Arasındaki Varoluşsal İlişki", 

Etnisite, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 44, yıl 11, Ankara, 2008, s.13. 

40
 Eriksen, 2002, s.15. 

41
 Eriksen, 2002, s.27. 
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 Donald L Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, 2. Edition, 

Berkeley and Los Angeles, 2000, s.37. 
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Etnisite kavramının ötekine, bir toplumda azınlık konumunda bulunan 

kişilere ilişkin bir kavram olduğu düşünülebilse de sosyolojik anlamda bir devlette 

baskın durumda olan ya da çoğunluk arz eden grup için de bu kavram 

kullanılmalıdır
43

. 

Etnisiteyi daha çok "sosyal bir süreç" olarak düşünmek gerekir. Bu süreç de, 

insanların kolektif ya da bireysel açıdan sosyal yaşamlarında kendilerini ifade 

ettikleri sınırlar ve kimlikler olarak algılanmalıdır
44

. 

Fenton, Eriksen'in bu konudaki sınıflandırmasını esas alarak beş farklı 

modern etnisite türü saymaktadır. Bu sınıflandırmaya göre; şehir azınlıkları örneğin 

sanayi şehirlerindeki göçmen işçi nüfusu, ya da bir şehre ticaret yapmak için giden 

tüccar sınıf etnisite içinde sayılabilir. Proto-uluslar  ya da etno-uluslar olarak 

adlandırılabilecek, büyük bir devlet bünyesinde bulundukları halde kendi kendini 

yönetmenin belli çeşitlerini talep eden, Kanada'da Quebecliler, Türkiye'de Kürtler, 

İspanya'da Basklar da etnisitenin başka bir türüdür. Fenton daha sonra da çoğul 

toplumlardaki etnik grupları, yerli azınlıkları ve kölelik sonrası azınlıkları etnisite 

içinde saymaktadır.
45

 

Etnisiteye kuramsal olarak ilkçi ve araçsal olmak üzere yaklaşılmaktadır. 

İlkçi ya da primordial yaklaşım etnisiteyi doğuştan edinilen; doğum yeri, akrabalık 

ilişkileri, din, dil, gelenek gibi sosyal olgulara bağlayan bir sosyal dayanışma biçimi 

olarak görmektedir. Araçsalcı yaklaşıma göre ise etnisite sosyopolitik koşulların inşa 
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 Eriksen, 2002, s.16. 
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ettiği bir yapı olup birtakım siyasi amaçlara ulaşmak amacıyla siyasi elitlerin 

bireyleri harekete geçirmek için kullandıkları bir araçtır
46

. 

Etnik Grup ve Etnisite Kavramlarının Benzer Bazı Kavramlar ile İlişkisi  

a. Ulus 

Ulusun (nation) türediği natio kelimesi günlük kullanımda, bir aileden büyük, 

fakat bir aşiret (zümre/klan) ya da halktan küçük olan doğuştan birbirine benzeyen ve 

bağlı insan grubudur. Küçük bir insan topluluğu olduğu için örneğin Roma Ulusu 

değil de Populus Romanus ifadesi kullanılmıştır. Daha çok yabancı topluluklar için 

kullanılan natio toprağa ya da dile dayalı menşei ifade etmek için kullanılmıştır
47

.  

Smith ulusu, "tarihi bir toprağı/ülkeyi, ortak mitleri ve tarihi belleği, kitlevi 

bir kamu kültürünü, ortak bir ekonomiyi, ortak yasal hak ve görevleri paylaşan bir 

insan topluluğunun adı"
48

 olarak tanımlamaktadır. Benzer bir tanım yapan Renan'a 

göre ulus "bir topluluk halinde var olmayı kendi iradeleriyle seçen gruplardır"
49

. 

Ulus aslında sayılan özelliklerin varlığından çok bu özelliklere sahip olunduğuna 

duyulan inanç bir topluluğu ulus yapar
50

. 
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Diderot ve d'Alembert'e göre ise ulus "belirli bir genişlikte ve sınırları belli 

bir ülkede oturan aynı yönetime tabi bulunan kalabalık halk"
51

 tır. Türkçe Sözlük de 

ulusu "çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu,ülkü, 

gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu"
52

 olarak tanımlamıştır. Guibernau 

ise ulusu tanımlarken "bir topluluk oluşturma bilincine sahip, ortak bir kültürü 

paylaşan, açıkça belirlenmiş bir toprak üzerinde yerleşik, ortak bir geçmişe ve 

gelecek projesine sahip ve kendi kendini yönetme hakkına sahip olma" özelliklerini 

vurgulamıştır. Ancak bu tanımı yaptıktan sonra iki tür ulusçuluk olduğunu ve ilkinin 

ulus devlet yöneticileri tarafından toplumu homojenize etme amacıyla kullanılan 

ulusçuluk, ikincisininse büyük ulus devletler içinde yaşayan devletsiz ulusların 

ulusçuluğu olduğunu belirtmiştir
53

. Guibernau'nun bu yaklaşımı Katalanların ulus 

olma iddiasını desteklemektedir, ancak bu durumda Guibernau'nun, ulus tanımı 

yaparken kullandığı "belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde yerleşik olma" 

ifadesinin mutlaka bağımsız devlet olmayı kastetmediğini düşünmek gerekmektedir.  

Diderot ve D'Alembert'in tanımından sonra Sieyes de ulus nedir sorusunu 

sormuş ve şöyle cevaplamıştır: "Bir teamül hukuku altında yaşayan, aynı mevzuat ile 

yönetilen ortaklar-mensuplar-üyeler grubudur". Bu tanım Kedourie'ye göre hem 

kolay hem anlaşılırdır, zira bir yönetim yaptığı yasalarla bir insan topluluğundan 
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sorumludur, bu insan topluluğu birbirine bağlanmıştır, kendi yönetimleri için bir 

plana karar verirler; ancak bu tanım doğru olsa da akademik değildir.
54

 

Ulus tanımı yapan bazı teorisyenlerin subjektif öğeleri sayarak bir 

tanımlamaya gittiği, bazı teorisyenlerin ise objektif kriterler çerçevesinde tanım 

yaptığı görülmektedir.  

Ulus olmak için ileri sürülen objektif kriterler belirleme anlayışına bir örnek 

Stalin tarafından yapılan tanımdır: "Millet, tarihsel olarak evrilmiş istikrarlı bir dil, 

toprak, ekonomik yaşam ile kendini kültür ortaklığıyla dışavuran psikolojik yapıdan 

oluşan bir topluluktur"
55

. Objektif tanımın karşıtı olan öznel tanım ise kolektif ya da 

bireysel karakterde bir tanım olabilir. Renan'ın "bir millet her gün yenilenen bir 

plebisittir"
56

 şeklindeki kolektif tanımı ya da "milliyetin, kişilere o kimliğin 

sahiplenmeyi seçtikleri takdirde atfedilmesi" şeklinde Avusturyalı Marksistlerin 

bireysel tanımı öznel birer tanımdır
57

. 

Renan'a göre ulus bir ruhtur, manevi bir ilkedir ve bu ruhu ortaya çıkaran da 

geçmiş ve gelecek olmaktadır. Tabii ki Renan'a göre bu kadar kutsal bir varlığın 

ortaya çıkışı da bir anda olmayacaktır. Uzun erimli bir çalışmanın, emeğin, sadakat 

ve adanmışlığın sonucu olarak bu yapı ortaya çıkacaktır
58

. Mitoslara dayanılarak 
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açıklanan ulus kavramı, böylece, yaratılan tarihsel bir olgu olmaktan çıkarılmakta 

fiktif uhrevi bir hâl almaktadır
59

.  

Geçmişte kazanılan ortak zaferler, beraber önemli işler başarmak sonucu 

oluşan mevcut irade ve gelecekte de bunları birlikte yapmaya dair arzu bir ulusu 

meydana getirebilecek zorunlu unsurlardır. Irkın, dilin ve diğer bazı özelliklerin 

farklı olması önemli değildir. Önemli olan geçmişte birlikte mücadele etmek, 

"beraber acı çekmek" ve bugünü birlikte kurmaktır. İnsanların toplamından oluşan 

ulus, tek tek insanlardan farklı bir yapıdır. Bu nedenle; kötü, bencil, kıskanç, huysuz, 

kavgacı ve sayılabilecek her türlü kötü özellik birleşince kaybolur; zira ulus 

uygarlaşmadır, ruhani bir yapıdır. İnsanların dili, dini, ırkı ne olursa olsun, geldiği 

memleket neye benzerse benzesin köle olmayacak, tam tersi bu insanlar bir araya 

gelerek ortak vicdan olan ulusu oluşturacaklardır
60

.  

Connor'a göre de, ortak dil ve din gibi maddi geleneksel alışkanlıkların 

çakışması ulusun ortaya çıkması bakımından belirleyici değildir. Önemli olan 

subjektif kriterdir; ki bu da insanların kendilerini ortak geçmiş, gelecek ve hatta 

kader birliği nedeniyle bir gruba ait hissetmeleri, o grupla özdeşim kurmaları yoluyla 

gerçekleşmektedir
61

. 
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Hem nesnel hem de öznel tanımlar doğru öğeler içermekle birlikte bu 

tanımlar tek başlarına yeterli değildir. Ulus, objektif ve subjektif öğeleri bir arada 

barındıran bir kavramdır
62

.  

Ulus tanımı yapılırken yapılan tanımlar arasındaki temel farkın ulusun kökeni 

hakkındaki farklı düşüncelerden kaynaklandığı görülmektedir. Bir grup yazar ulusun 

doğal bir olgu olduğunu savunurken, diğer bir grup ulusu, kurgulanan ve yaratılan 

modern bir olgu olarak kabul eder. Ulusun doğallığını savunan Schleiermacher ulus 

için "insan ırkının özellikleri tanrı tarafından doğuştan verilmiş, doğal bölünmesidir" 

şeklinde bir tanım yapmaktadır. Ulusun kökeni ile ilgili aynı yaklaşımı benimseyen 

Herder de "bir ulus doğal bir bitki gibi, bir aile gibidir, yalnızca daha fazla dalı 

vardır" şeklinde duygusal bir tanım ile ulusun doğallığını vurgular. Gellner, Giddens, 

Anderson gibi yazarlar  ise ulusu 18. yüzyılın, yaratılmış, modern ürünleri arasında 

değerlendirirler
63

. Anderson'a göre "ulus kendisine aynı zamanda hem egememenlik 

hem de sınırlılık içkin olacak şekilde hayal edilmiş bir cemaattir"
64

. Yine daha 

önceden de var olmasına rağmen 'nacion' sözcüğünün anlamının 1800'lü yıllarda 

değiştiğini dile getiren Hobsbawm 1884'ten önce bu kelimenin "bir eyalet, bir ülke 

ya da krallıkta oturanların toplamı" anlamında kullanıldığını, ancak 1884 sonrasında 

"her şeyden üstün bir ortak yönetim merkezini tanıyan bir devlet ya da politik birim" 
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ve yine "bir bütün sayılan bu devletin oluşturduğu topraklar ve bu topraklarda 

yaşayan insanlar" anlamına gelecek şekilde kullanılmaya başladığını belirtmiştir
65

.  

Gellner'e göre ulus modernite ile birlikte ortaya çıkan, hatta modernleşmeye 

cevap niteliğinde ortaya çıkan bir kavramdır
66

. Smith ise tüm ulusların etnik 

çekirdekler temelinde doğduğunu, dolayısıyla bu kadar katı bir ayrım yapmamak 

gerektiğini düşünmektedir
67

. Ancak bu görüşü ileri sürdükten sonra manzaranın bir 

de diğer tarafı olduğunu yazan Smith, Amerika, Arjantin, Avustralya gibi bazı 

devletlerde milleti göç hareketleri sonucu bu topraklara yerleşen ve farklı kültürlere 

sahip göçmenlerin oluşturduğunu ifade etmiştir
68

. 

Ulusu modern bir olgu kabul eden modernistlere göre her iki kavram farklı 

algılanabilir. Primordiyalistlere ya da ilkçilere bakılacak olursa etniklik bir tür 

akrabalık bağı kabul edilerek ve bu bağın genişlemesi ile de etniklik ulus benzerliği 

kurularak iki kavram bir kabul edilebilir
69

.  

Modernistlere göre ulus bir inşa sürecinin sonucunda oluşmuştur. Hem devlet 

hem ulus modern kavramlardır. Her iki kavramın oluşumunda da kültür, iletişim, 
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ulaşım, sanayileşme, kapitalizm, siyaset ve bunların sebep olduğu düşünülebilecek 

homojenleşme olguları etkili olmuştur
70

. 

Ulusun ortaya çıkışında kapitalizmin etkisi anlatılırken, önemli bir gelişme 

olan kapitalist girişimciliğin eseri yayınevlerini açıklamak gerekmektedir. Kilisenin 

ve aristokrasinin tekelinde olan Latince ve bu dilde yazılmış eserler kitlelerin 

ulaşamayacağı nitelik ve nicelikteydi. Kapitalizmin sonucu olarak halkın anlayacağı 

dilde kitaplar basılması ve dağıtılması karşılıklı birbirini etkileyen bir döngü yarattı. 

Halk dili geliştikçe daha çok kitap satıldı, daha çok yayınevi açıldı, daha çok kitap 

satıldıkça da dil gelişti. Söz konusu dillerin gelişmesi de ulusal bilincin temelini 

atmıştır. Belli dillerde kitap basılması ve bunun yaygınlaşması, bir taraftan insanların 

birbirlerini anlamasını sağladığı için önemli bir iletişim aracı oldu. Diğer yandan, 

binlerce insanın ortaklaşmasını, aynı dil etrafında kenetlenmesi sonucunu doğurdu. 

Belli dillerin daha çok kullanılması ise diller ve o dilleri kullanan topluluklar 

arasında bir statü farklılaşmasına sebep oldu
71

. Bu noktada, ulusal bir kimliği bir 

arada tutan en önemli ayağın dil kabul edildiğini belirtmek gerekmektedir. Bugün 

ABD'de İngilizce en fazla kullanılan dil olmakla birlikte, İspanyolca konuşanların 

herhangi bir ayrılıkçı hareket başlatacağı korkusu ve Amerikalıları bir arada 

tutabilme düşüncesi ile İspanyolcanın ikinci resmi dil olması için çalışılmaktadır
72

. 
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Gellner meseleyi eğitim ve kültür bakımından ele almaktadır. Bir taraftan 

eğitim, devlet kadar büyük bir örgüt tarafından sağlanması gerekli bir alandır, zira 

eğitimin altyapısı başka yapıların karşılayamayacağı kadar büyük ve pahalıdır. Diğer 

taraftan da devletin tekelinde olan eğitim, devletin ideolojisine uygun biçimde 

verilmektedir. Devlet, bu ideolojik eğitim anlayışıyla herkes için aynı olan bir üst 

kültür de yaratmaktadır
73

. 

Deutsch'a göre de toplumu bütünleştiren en önemli araç iletişimdir. İletişim 

sayesinde ortak bir tarih oluşturma, toplumsal hafızaya kazınan geçmiş birikimlerin 

bireyleri kaynaştırması, geleceğe de aktarılması toplumsal bütünlüğü sağlamakta, bu 

da ulusun şekillenmesinde önemli yer tutmaktadır
74

. Deutsch'a göre iletişimin önemi, 

iletişim imkanlarının genişliğinin ve ekonomik ilişkiler ağının orta ve alt sınıfın üst 

sınıfla kaynaşmasını ya da sınıfların politikadaki ağırlığını ortadan kaldıran, üst sınıf 

ile alt sınıfın merkezle aynı bağ içinde olmasını sağlamaktır
75

. 

Pek çok bakımdan ise ulusal semboller, ulusçuluğun en etkili ve süreklilik 

sağlayan araçlarıdır. Zira grubun her üyesi, bu sembol ve seremoniler yoluyla 

topluluğun yaşamına, duygularına ve erdemlerine katılmakta ve kendini bunlar 

aracılığıyla topluluğun kaderine yeniden vakfetmektedir
76

. 

                                                           
73

 Gellner, 1992, s.76-77. 

74
 Karl W Deutsch, “Nationalism and Social Communication”, Nationalism, John Hutchinson - 

Anthony D. Smith (Ed.), Oxford Readers, Oxford University Press, Oxford-Newyork, 1994, s.26. 

75
 Deutsch, 1994, s.27. 

76
 Deutsch, 1994, s.28. 



24 
 

Ulus olgusu tarihte fiili olarak Fransa ve İngiltere'de ortaya çıkmıştır
77

. Ulus 

kelimesinin de "aynı dili konuşmasalar bile bir devlete ait insanlar" şeklindeki 

kullanımı Fransız ve İngilizlerin özgüllüğüdür
78

. İngiltere'deki ulusçuluğun ortaya 

çıkışında Güller Savaşı
79

 önemli bir yer tutmaktadır, zira bu savaşla birlikte yaşanan 

toplumsal hareketlilik feodal aristokrasinin ortadan kalkarak yerini yeni bir 

aristokrasiye bırakmasına neden olmuştur. Halkın içinden gelen bu kesim 

bütünleşmiş bir halk fikrini geliştirmiş ve bu fikir zamanla ulus idealine 

dönüşmüştür. Bütünleşmiş ulus fikrinin gelişmesinde aristokrasiyle halk arasındaki 

mesafenin eskisi gibi katı olmaktan uzaklaşıp esnek ve geçişli hâle gelmesi etkili 

olmuştur. Kilisenin Roma'dan kopması, Protestanlığın kabulü de bütünleşmiş ulus 

fikrini hızlandıran faktörlerdendir. Kohn'a göre, Protestanlığın Tanrı ile birey 

arasında rahiplere ihtiyaç olmadığı söylemi İngiliz ulusçuluğunun bireysel niteliğne 

uygun dini zemini hazırlamıştır
80

. Ulusal bir ekonomi, bireysel, bölgesel, cemaaate 

dayalı tüm bağları zayıflatmak ve tüm bu bağları ulus devletin siyasi ve idari örgütü 

kabul edilecek özerk bir yasama/yürütme organı altında toplamak ve ulusal bir kültür 

yaratmak ulusçuluk ideolojisinin başlıca hedefidir. İngiltere ve Fransa'da ise bu 

sayılan hedeflerden ilki için ayrıca uğraş vermeye gerek kalmamıştır, zira 

kapitalizmin işleyişine paralel olarak bu devletlerde ulusal ekonomi kendiliğinden 

oluşmuştur
81

. Fransa'da modern ulusun gelişiminde aydınlanma düşüncesinin 
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entelektüel katkıları inkar edilemez. Westphalia ile temeli atılan, Fransız Devrimi ile 

gelişen ve nihayet 1793 yılında Jakobenlerin iktidarı ele geçirmesiyle tamamlanan 

uluslaşma süreci merkezi ve güçlü bir devleti de beraberinde getirmiştir
82

. Fransa'da 

ulus bilinci toprak esaslı geliştiği için uluslaşma süreci ile devletleşme süreci 

paraleldir
83

.  

Ulus kavramının Almanya'da ortaya çıkışı İngiltere ve Fransa'dakinden farklı 

olmuştur. Ulusunun iki ülkede ortaya çıkış ve yorumlanışı siyasi iken Almanya'da 

ulus daha çok kültürel, etnik bir algılama ekseninde oluşmuştur
84

. Ulus Fransız 

Devriminin yarattığı düşünsel alanda "iradi ortak duygu" olarak kabul edilirken, 

Alman romantik ulusçuluğu "tarihsel organik bütünlük" şeklinde bir ulus tanımını 

benimsemektedir
85

. Habermas, Almanya'da ulus bilincinin bir tepki ile geliştiğini 

belirtmektedir. Yukarıdan empoze edilmek suretiyle bir dış düşman -Napolyon 

önderliğindeki Fransa-  imgesi yaratılmış ve bu düşmana karşı yürütülen mücadele - 

Kurtuluş Savaşı- sonucunda ulus bilinci ortaya çıkmıştır
86

. Ancak Almanya'da sadece 

böyle bir kurtuluş mücadelesine ve dış düşmana dayandırılarak ulusun oluştuğunu 

ileri sürmek Romantik Alman ulusçuluğunu açıklamakta yetersiz kalmaktadır
87

. 

Almanya'da kendiliğinden bir burjuva devrimi için gerekli şartların olmaması, 

sanayileşmenin bürokrasi tarafından başlatılması ulus anlayışındaki ve ulus devletin 
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ortaya çıkışındaki farklılığın temel sebebidir
88

. Romantik ulusçuluk olarak 

adlandırılan ve kültürü başlangıç noktası kabul eden, dile önem veren, tarihe, 

geleneklere, yaşam tarzı ve düşüncelere dayanan bu ulusçuluk anlayışı Guibernau'ya 

göre Almanya ve İtalya gibi uluslaşma sürecini geç tamamlayan devletler 

bakımından söz konusu olabileceği gibi devletsiz ulusların da - ki bu düşüncesini 

Katalan ulusçuluğunu örnek vererek temellendirmektedir - dayandığı ulusçuluk 

anlayışıdır
89

. Bu nedenlerle Almanya'da, devletin ortaya çıkmasından önce oluşmuş 

ulus anlayışı esasen Almanya içindeki yabancıları dışlamış, ancak sınırların dışında 

kalan ve etnik, kültürel olarak Alman kabul edilenleri kapsamıştır
90

. 

Zamanla ulus kavramı değişim ve dönüşüme uğrayarak politik bir anlam 

kazanmıştır. Herhangi bir bölgede yönetim işini üstlenen bir konsey, meclis, statüde 

kendilerini temesil edecek kişi ya da kişileri seçme ehliyeti olanları insan grubunu 

ifade etmek için kullanılmaya başlamıştır
91

. 

Modern bir kavram olan ulusa, Hobsbawm'ın 'Devrim Çağı' olarak 

adlandırdığı 18. yüzyıldan itibaren, halk ve devlet ile özdeşleştirilmek suretiyle 

politik bir anlam kazandırılmıştır. Halkın kendi kaderini tayin etmesi ilkesinin bir 

sonucu olarak üzerinde yaşadığı topraklarda egemen olması, böylece milletin 

toprakla ilişkilendirilmesi milli devletlerin oluşumunu açıklıyordu
92

. Her ne kadar 

'halk' ın tam olarak ne anlama gelecek şekilde kullanıldığı konusunda netlik 
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oluşmamışsa da önemli olan bu devrimci bakışaçısına göre milleti oluşturanın etnik 

köken, dil ve benzeri öğeler olmamasıdır. Önemli olan birlikte yaşamaya başladıktan 

sonra çıkarların ortaklaşmasıdır. O topraklar üzerinde beraber yaşanıyorsa, toprağı 

birlikte savunmak, birlikte yaşamaya devam etmenin koşullarını sağlamaktır. 

Örneğin bir Fransızı Fransız yapan Fransızcanın ana dili olması değildir, bu dili 

öğrenmeye istekli olmasıdır
93

. 

Tarihsel olarak sosyal bilimler literatürüne bakılırsa, “halk” teriminin 

gerçekte pek az kullanıldığı görülmektedir. Bunun yerine en çok kullanılan üç terimi, 

“ırk”, “ulus” ve “etnik grup” şeklinde sıralayabiliriz. Bu terimlerin hepsi de modern 

dünyada “halklar”ın çeşitleri olarak tasvir edilmektedir
94

. 

Keating'e göre ulusçuluk hakkındaki çalışmalar genel olarak iki ideal tipe 

atıfta bulunmuştur: Etniklik (etnik ulusçuluk) ve yurttaşlık (devlet ulusçuluğu). Bu 

ikilik kültürel - politik, gönüllü - organik şeklinde de ayrılabilmiştir, ama hepsi için 

temel olan şey ulusal aidiyetin verili, tanımlı mı olduğu yoksa tesis mi edildiğidir
95

. 

Smith ve Kellas'a göre ulusları etnik gruplar oluşturmuştur
96

. Kohn ve Snyder'e göre 

ise bir ulusal topluluğa üyelik verilidir; seçilmemiştir
97

. Verili, kültürel ya da organik 

ulus ortak bir soy hikayesi taşır. Yurttaşlık, politik, gönüllü ayrımında ise böyle bir 

ortaklık söz konusu değildir. Ulusal kimliğin dayanakları kurumlar, gelenekler, tarihi 
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hatıralar, rasyonel ve seküler değerlerdir. Doğum anındaki etnik orijine 

dayanmaksızın bir kişi bu ulusa katılabilir. Bu tür ulus yapısı düşünüldüğünde akla 

ilk gelen örnek de Amerika Birleşik Devletleridir. Birleşik Devletler için 

bütünleşmenin temelini sivil toplum sağlamıştır denilebilir. Ulusun ya da bir isim 

altında bütünleşmenin yaratıcısı bizatihi devlet de olabilir, ki bunun ilk örneği 

Fransa'dır; 1789 Bildirisine göre ulus yurttaşların toplamıdır
98

. Devlet ulusçuluğu 

daha çok Locke'un sözleşme teorisinde altyapısını bulan liberal düşünce ile 

temellendirilmekte, bireylerin -Renan'ın meşhur ifadesiyle- günlük plebisitine 

dayanmaktadır. Böylesi bir ulusal kültür de farklıyı bastıran, dışlayan ve hegemonik 

bir yapı uygulayan niteliğe bürünebileceği gibi sosyal eşitliği sağlayan, müzakereyi 

geliştiren, değişime ayak uyduran bir araç haline gelebilir
99

.  

"Ulus ve ona ait duygu ve idealleri anlatan milliyetçilik tarihin bütün 

dönemlerinde bulunabilecektir", ancak ulus fikrinin, 18. yüzyıl sonu ile 19.yüzyılı 

içine alacak biçimde yaşanan toplumsal değişme sürecine bağlı olarak oluştuğu 

savunulabilir
100

.  

"Ulus olma bilincinin ortaya çıktığı dönem 19.yüzyıldır. Uluslar zaten 

mevcuttu, hatta yüzyıllardır bulundukları yerde idiler; ama bazı şeylerin bir yerlerde 

mevcut olmasının önemi yoktur. Önemli olan, mevcut şey hakkında bir fikir idrakı 
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ve bu fikrin insanları harekete geçirmesidir. Yani, ulus olgusunun bir düşünce halini 

alması iledir ki dinamik bir güçten bahsedilir olmuştur"
101

. 

Keating'e göre, ulusçuluk ile bağımsızlık arzusu ya da çabası arasındaki 

ayrımı net bir biçimde ortaya koymak gerekmektedir. Şöyle ki, İskoçlarda, 

Katalanlarda ya da örneğin Quebeclilerde etnik bilinç son derece gelişmiştir. Bu 

toplumlar kendilerinin ulusal birer topluluk olup self-determinasyon hakkına sahip 

olduklarını ifade etmektedirler. Ancak seçimlerini ayrılmak değil, bir arada yaşamak 

yönünde yapmışlardır
102

. Seçimlerini aralıklarla gerçekleştirdikleri referandumlarla 

yeniden belirleyebilmeleri de ulusal bilinçlerini göstermektedir. 

Ulus bilinci kavramının temellerinin Amerikan ve Fransız Devrimleri 

sırasında atıldığı düşünülmekle birlikte somutlaştığı dönem olarak 1. Dünya Savaşı 

sonrası gösterilmektedir. Her ne kadar savaş sonrası hazırlanan ve Wilson Prensipleri 

adıyla anılan belgede ulusların kendi kaderlerini tayin etmelerinden bahsedilse de ne 

Wilson ne de doktrinin diğer savunucuları evrensel bir ulus bilinci ve ulusların kendi 

kaderlerini tayini düşüncesini hedeflemişlerdir; amaç, mağlup devletler bakımından 

bu prensibi uygulamaktır. Doktrinin bu kısıtlı yapısına rağmen, bahsi geçen 

prensipler daha sonra dünya ölçeğinde gerçekleşen pek çok bağımsızlık hareketi 

bakımından katalizör görevi görmüş, 2. Dünya Savaşı sonrasında da Avrupa gücünün 

Asya ve Afrika'dan geri çekilmesini sağlayan araçlardan biri olmuştur
103

.  
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Etnik grup ile ulus
104

 kavramlarının tanımlarına bakıldığında ciddi anlamda 

benzerlik taşıdıkları görülmektedir. Hatta ulus kavramının etnik grupların belirli bir 

siyasi aşaması olduğunu savunan yazarlar vardır
105

. Yine bir grup kendini etnik grup 

değil ulus olarak tanımlayarak, bu tanıma uygun bir politik tavır sergileyebilir. 

Heckmann'a göre iki kavramı birbirinden ayırmanın en kolay yolu grubun sahip 

olduğu politik proje, projenin şekli ve uygulanış konumudur
106

.  Örneğin Katalanlar 

etnik grup nitelemesini asla kabul etmeyip, ayrı bir tarih, kimlik sahibi bir ulus 

oldukları iddiasına sahiptir. Bu politik duruşu İspanya'da 1978 Anayasası ile kurulan 

özerk bölgeler sistemi çerçevesinde özerk bölge statüleri hazırlanırken de 

göstermişler ve statüde "ulus" olarak nitelenmek konusundaki ısrarcı tutumları 

neticesinde statünün başlangıç bölümünde bu şekilde tanımlanmışlardır
107

.  

Devletler ve resmi bakış açısı söz konusu olduğunda ulus ve etnik grubun, ya 

da etnisitenin genellikle özdeş algılandığı bilinmektedir
108

; tabii ki bu özdeşlik hâkim 

ulus bakımından kurulmaktadır. Ayrıca etnik köken, nüfusunun tamamına yakını 
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homojen olan ve güçlü bir devlet geleneğine sahip devletlerde ulus ile 

özdeşleşebilir
109

. 

Ulus, ulus devlet, milliyetçilik, etnisite, etnik grup meseleleri üzerine çalışan 

pek çok teorisyenin ulus ile etnik grup kavramlarını farklı kategoriler olarak kabul 

ettiği görülmektedir. Shively'e göre de, birlikte yaşama, ortak dil, otak kültür 

unsurları bakımından benzerlik taşısalar da ulusu farklı kılan yukarıda sayılan 

özelliklerin bir ulusal sınır çizmesi ve ulusun, sınırları belirli bir alanda yaşayan, bu 

özellikleri taşıyan insan topluluğu olmasıdır
110

. Georgi Fotev ise pek çok teorisyen 

gibi ulus kavramının etnik kavramına göre çok geç ve modern bir kavram olduğunu 

belirttikten sonra, her ne kadar iki kavramın tanımı pek çok unsur bakımından 

örtüşüyorsa da temel ayrımı "ulus çok ve çeşitli etnileri bünyesinde barındırırken, 

etnik nispi bir homojenlik arz etmektedir" şeklinde ortaya koymaktadır
111

. 

Ulus ile etnik grup arasındaki farkı ulus devlet ile açıklayan Hobsbawm da, 

ortak bir yönetim yapısından yoksun olan ve ulus devlet ile tarihsel ilişkisi olmayan 

pek çok etnik grup saymakta ve Kürtler, Basklılar, Yahudiler gibi grupları ulus 

devletin -hatta bazen her türlü dvlet biçiminin- empoze edilmesine karşı direnen 

halklar olarak zikretmektedir
112

. 

Etnik grup ile ulus kavramlarını özdeşleştiren teoriler de mevcuttur. Bu 

teorilerden biri Stalin tarafından savunulmuştur. Stalin'e göre her iki kavram 
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eşanlamlı olup, "ulus çeşitli milletlerden, kabilelerden oluşabilir, ama neticede etnik 

gruplardan biri mutlaka diğerlerini asimile eder, diğer etnik gruplar etnik özelliklerini 

kaybederler ve yok olurlar"
113

.  

Kurubaş'a göre kimi zaman etnik gruplar ile ulus tarihsel ya da kavramsal 

olarak çakışsa da etnik grup ulusun sahip olduğu pek çok niteliği taşımamaktadır. 

Etnik grupların bir toprak parçasıyla bağı olabilir, ama bu bağ her zaman fiili olarak 

gerçekleşmeyebilir. Ulus ise belli bir bağı olan toprakla fiilen ve fiziken de 

bütünleşen, aynı zamanda da siyasi nitelik taşıyan yapıdır. Ulus bir devletin 

sınırlarına bağlı bir siyasi kategoridir, etnisitede ise böyle bir durum söz konusu 

değildir
114

 . 

Ulus, ulus devletten ayrı bir ideolojik ve siyasi yapıdır, buna rağmen özdeş 

tutulmaları pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Devletsiz uluslar, ulus sınırı 

ile devlet sınırının örtüşmesi gerektiği fikri milliyetçiliğin nihai hedefinin de ulusun 

kendi devletini kurma düşüncesini pekiştirir
115

. Ulus devlet sınırına bağlı kabul 

edilirken, etnik grup devlet sınırlarına bağlı olmayan, kuşaktan kuşağa aktarılan bazı 

sürekli davranışlara sahip olduğu ileri sürülen kültürel bir kategori kabul 

edilmektedir
116

. 
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Weber de, ulusu devletle, devleti de iktidar ile eş tutmakta, ulusu kendini 

bağımsız bir devlet biçiminde ifade edebilen duygu birliği olarak tanımlamaktadır. 

Kısacası Weber için ulus, devlet yaratma eğilimi olan topluluktur
117

.  

Her ne kadar etnisite çağdaş siyaset biliminin güçlü bir öğesi ise de ulusçuluk 

ile aynı değildir. Pek çok etnik grup, self-determinasyon hakkına dayanmakla birlikte 

kendilerini ulus olarak sunmamaktadırlar ve yine pek çok ulus da bünyesinde çeşitli 

etnik grupları barındırdığı iddiasını taşımaktadır
118

. 

Ulusun yukarıda verilen ortaya çıkış biçimleri devletlerin nasıl tanımlandığını 

da etkilemektedir. Örneğin Guibernau devletleri meşru ve gayrimeşru olmak üzere 

ikiye ayırır ve devlet ile ulus aynı zamanda doğal olarak var ise, devlet ile 

vatandaşları arasındaki bağ sadece siyasal değil, kültürel, anayurda dayalı, dilsel, 

dinsel, ekonomik bir birliktelik düşüncesi taşıyorsa o devletin meşru olacağını 

savunur. Buna karşılık bir devlet bünyesinde yaşayan tüm insanlar vatandaş kabul 

edilmek suretiyle aynı hak ve yükümlülüklere sahip oldukları iddiasına rağmen, 

oluşturulmuş ulus fikri içinde devlet içinde yaşayan belli gruplar dâhil değilse ve bir 

ulusun diğerleri üzerinde hâkimiyeti söz konusu ise böyle bir devletin gayrimeşru 

olduğunu savunmaktadır. Nitekim Guibernau'nun gayrimeşru kabul ettiği devlet, 

toprakları üzerinde yaşayan ulus ile tam olarak örtüşmediği durumda 

homojenleştirme faaliyetine girişecek ve bunu iki farklı politikaya dayanarak 

gerçekleştirecektir: Asimile etme ve bu eyleminde başarılı olamazsa asimile 

edilmeye çalışılan grup yabancılaşacağından çeşitli biçimlerde bastırma. Ancak bu 
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politika karşısında grubun direnmesi olasıdır bu da, ya kültürel direniş ya silahlı 

mücadele şeklinde gerçekleşebilmektedir
119

. 

b. Irk  

Etnik terimi tanımlanırken ırk kavramından
120

 da bahsetmek gerekmektedir, 

zira uzun yıllar boyunca bu kavramlar birbirlerinin yerine kullanılmıştır. İbrani ya da 

Arap kökenli bir sözcük olan ırk; tür, soy, ulus, zümre gibi pek çok anlama gelecek 

şekilde kullanılmışsa da
121

 kavramın bugün yapılan tanımına en çok yaklaşan ilk 

kullanımı kapitalizmin gelişmeye başladığı döneme denk gelmektedir. Bernasconi'ye 

göre her ne kadar tanımlanması böyle geç bir döneme rastlıyorsa da aslında "insan 

topluluklarının renk esasına, geldikleri yerlere ve diğer özelliklere göre kabaca 

ayrılmaya başlamasından belli bir süre sonra" ırk kavramı ortaya çıkmıştır
122

. 1684 

tarihinde François Bernier antropolojik bir ırk tanımı yapmaya çalışmış, kavramının 

bugünkü anlamıyla bilinen ilk kullanıcısı ise Immanuel Kant olmuştur. Bernier dört 

beş farklı insan tipi olduğunu belirlemiş ancak bunların hepsini isimlendirmemiştir. 

1775 yılında antropoloji biliminin kurucusu Friedrich Blumenbach ise insanları 

derilerinin rengine göre beş ırka ayırmış ve ciddi düzeyde benimsenen bu 

sınıflandırma ırk sayısı düşürülmek suretiyle 20.yüzyıla kadar kabul görmüştür
123

. 

Örneğin, 19. yüzyıl düşünürlerinden Alfred de Gobineau 1853 yılında yazdığı "İnsan 
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Irklarının Eşitsizliği Hakkında Bir Makale"sinde yine deri rengini esas alarak -başka 

bazı özellikleri de ekleyerek- üçlü bir ırk sınıflandırması yapmıştır
124

.  

Genel olarak kabul edilen tanıma göre ırk "kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve 

fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu"
125

 dur. Irkı oluşturananın ve 

farklılaştıranın hangi şartlar olduğuna dair farklı teoriler ortaya atılmış; iklim ve 

çevresel koşullar, evrim kuramı ve genetik gibi faktörler ırkın belirleyicisi olarak 

sayılmıştır
126

. İsveçli araştırmacı Linnaeus da bu faktörlerin etkisiyle oluşan ırkları 

incelediği çalışmasında, şu an ırkçılık olarak adlandırılan bir ırk sınıflandırmasına 

gitmiştir. Buna göre bazı ırklar tembel, savsak, kurnaz; bazıları ise gözüpek, özgür 

ruhlu, yaratıcı, zekidir
127

.  

Bugün artık antropoloji ve sosyolojinin verilerine göre ırkın; kültürel, etnik, 

dilsel değil, biyolojik nitelik taşıdığı bilimsel olarak kabul edilmektedir. Çağdaş 

dünyada toplulukları niteleyen özellikler ise biyolojik olmaktan uzaklaşmıştır. 

Psikolojik özellikler, kültürel nitelikler, toplulukta yaşama neticesinde oluşan 

düşünce ve alışkanlıklar kalıtımla aktarılmaz. Dolayısıyla ırkın etnik grup ya da 

ulusla karıştırılmasının hatta bir tutulmasının ırkçılık düşüncesine su taşıdığını, 

bilimsel anlamda - ki kastedilen genetik, antropoloji bilimleridir - ırkın biyolojik bir 
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kavram olup, ırkçılık öğretileri ile çelişki içinde olduğu pek çok yazarca 

savunulmaktadır
128

.  

Etnisite ve etnik grup kavramlarının kullanımındaki gözle görülür artışa 

rağmen ırk kavramının modern sosyal bilim alanında artık pek de başvurulmayan bir 

kavram olduğu görülmektedir. Farklı teorisyenlerin görüşlerine atıf yaparak bunun 

sebeplerini açıklayan Eriksen öncelikle 'ırk' kavramının biyolojik, genetik yönüne 

işaret eder. Genetik yönüyle dahi, ırk artık kesin sınırları çizilebilen saf bir özellik 

olmaktan çıkmıştır, zira insan grupları arasında bu şekilde bir ayrımı imkânsız 

kılacak ölçüde bir birbine karışma söz konusudur. Yine, etnisite kavramı bir grubun 

tanımlanması ile ilgili olduğu halde ırk sınıflandırmaya ilişkindir. Bir başka deyişle 

etnisite "biz" i tanımlarken, ırk "onlar" ı göstermektedir. Ayrıca ırk ya da derinin 

rengi gibi biyolojik temelli değişkenler toplumlar arasında belirleyici olmaktan 

çıkmış; bunların yerini kültür, dil ve ortak geçmiş gibi toplumsal yaşama ilişkin 

kavramlar almıştır
129

. Biz ve onlar ayrımının ırk üzerinden yapılması özellikle kriz 

dönemlerinde kötü sonuçlar yaşanmasını kolaylaştırabilir; nitekim belli bir grubu ırk 

özellikleri temel kabul edilerek "tembel", "verimsiz", "suça eğilimli", "cahil"..vb. 

kabul etmek farklılığı vurgularken aynı zamanda yargılamak anlamına 

gelmektedir
130

. 

                                                           
128

 Şenel, 1993, s.33-34. Ayrıca bkz. Guibernau, 1997, s.144. 

129
 Bkz. Eriksen, 2002, s.16-18. 

130
 Guibernau, 1997, s.147. 



37 
 

Başka grubu tanımlamak için kullanılan olumsuz ifadeler "çekik göz", "siyah 

renk", "büyük burun", ırkçı düşüncede 'ötekini' kendinden ayırmak için kullanılsa da 

ırkçı için bu farklılıkların bir önemi yoktur, zira kendisi dışında "hepsi bir" dir
131

. 

Irk kavramının kullanılmasını ırkçılık nedeniyle eleştiren ve sosyal bilim 

alanından çıkarılması gerektiğini savunan yazarlara Bernasconi ırk kavramının 

doğuşundan önce yaşanan pek çok olayı nasıl tanımlayacağımızı sormaktadır. 

Örneğin 15. yüzyılda İspanya'da Hristiyanlığa geçtiği halde bu dine kabul edilmemiş 

Yahudilerin aleyhine kullanılan kanın saflığına ilişkin yasalar, ya da 16. yüzyılda 

İspanya'nın Amerikan yerlilerine yaptığı muameleyi, onların insan olmadıkları 

gerekçesiyle haklılaştırmaları, yine özellikle 17. yüzyılda doruğa ulaşan Afrikalı köle 

ticareti için başka bir kelime bulmak zordur. Nitekim bu olaylar herhangi bir ortamda 

kullanılırken insanların ağzından dökülen kelime "ırkçılık" olmaktadır
132

.  

Sosyologlar önyargıların ırkçılıktan ayırt edilmesi gerektiğini dile 

getirmişlerdir. Çoğu sosyoloğa göre önyargılar söylem olarak kalırken, ırkçılık tutum 

ve davranışlara dökülmüştür. Bazı sosyologlar ise ilkinin bireysel, ikincisinin 

kurumsal ya da toplumsal olduğunu belirtmektedirler. Ancak bu iki olgu birbirinden 

tamamen ayrılamayacağı gibi birbirlerini her zaman etkileme potansiyeline de 

sahiptir
133

.  

Irkçılığın masum hiçbir yönü olmadığını savunan Guibernau, kimi 

durumlarda ulusçuluk fikrinin ulusu canlandırmaya çalışan, kültürü geliştiren, iyi 
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kuşaklar yetiştirmeyi amaçlayan iyi niyetli bir düşünce olabileceğini dile 

getirmektedir. Bu iyi niyetli kullanım olanağının yanında, tarihte ulusçuluk ile 

ırkçılık düşüncesinin örtüştüğü örneklere rastlamak mümkündür. Söz konusu durumu 

"ulusçuluğun karanlık yüzü" olarak nitelendiren Guibernau herhangi bir ulusalcı 

düşüncede biz ve öteki ayrımının olabileceğini, ancak bu tür ulusçulukta ötekinin 

"bize kendi özelliklerimizi fark etmemizi sağlayan, bir şey öğrenebileceğimiz, saygı 

duyacağımız, kendi kimliğimizi oluştururken referans noktası alabileceğimiz bir kişi" 

olmadığını; tersine ötekinin bizden aşağı ve düşman olduğu fikrinin hâkim olduğunu 

belirtmiştir
134

. 

Birleşmiş Milletler de 1950 yılında Alt Komisyonunda
135

 ırk kelimesinin 

etnik kelimesi ile değiştirilmesine hükmetmiştir. Bunun sebebi ırk kelimesinin 

sadece genetik fiziki özellikleri içermesi, etnik kavramının ise biyolojik, tarihi, 

kültürel özellikleri de içermesidir
136

. 

c. Azınlık  

Azınlık kavramı merkezi bir devlet biçimi olan mutlak monarşiler devrinde 

ortaya çıkmış olup, kavramın ortaya çıkışında rol oynayan başlıca sınıf burjuvazidir. 

Burjuva sınıfının serbestçe ticaret yapabilmesi için hem kraldan hem de kiliseden 

bağımsız olması gerekli idi. Mevcut din kabul edilen Katolik mezhebi serbest ticaret 
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önünde engeldi, bu nedenle burjuvazi protestanlığın ortaya çıkışında rol oynamıştır. 

Her ne kadar yeni bir mezhep ortaya çıkmışsa da sayıları ve güçleri kilise ile 

monarklar karşısında oldukça az olduğu için ciddi işkencelere uğramış, neredeyse 

lanetlenmişlerdir. Dünyadaki ilk azınlık türü de bahsedilen bu gruplar olup dinsel bir 

azınlık teşkil etmişlerdir
137

. 

Azınlık kavramının sosyolojik tanımı "bir toplulukta sayısal bakımdan azınlık 

oluşturan, başat olmayan ve çoğunluktan farklı niteliklere sahip olan gruba azınlık 

denir"
138

 şeklinde yapılmaktadır. 

Hukuki bir kavram olsa da uluslararası antlaşmalar ve sözleşmeler azınlık 

kavramını tanımlamamış ya da tanımlamaktan kaçınmıştır. Ancak Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Komisyonu'nun Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması 

Alt Komisyonu raportörü Francesco Capotorti konuya ilişkin bir tanım önerisinde 

bulunmuştur. 1978 yılında hazırlanan bu rapora göre azınlık "bir devletin nüfusunun 

geri kalanına göre sayısal olarak az olan, egemen konumda bulunmayan, o devletin 

vatandaşı olan üyeleri nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel ya da dilsel 

özelliklere sahip olan ve kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumaya 

yönetlik üstü örtülü de olsa bir dayanışma duygusu gösteren grup" tur
139

. 

Capotorti tanımında objektif ve subjektif ölçütler bir aradadır. Buna göre; 

objektif ölçütler nüfusun geri kalanından sayıca az olma, bu çoğunluk nüfustan farklı 
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etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere sahip olma, ülkede egemen konumda bulunmama 

ve nihayet o devletin vatandaşı olmadır. Subjektif ölçüt ise azınlıkların kendilerine 

özgü özellikleri korumayı istemeleridir. Bu ölçütü "azınlık bilinci"olarak nitelendiren 

Oran, nasıl ki sınıf bilinci olmadan sınıf olunmaz, azınlık bilinci olmadan da azınlık 

olunamayacağını dile getirmektedir. Farklı olduğu bilincinde olmayan, bunu 

kimliğinin vazgeçilmez öğesi saymayan, genelde çoğunluk içinde erimiş, gönüllü 

asimilasyona uğrammış kişiler azınlık teşkil edemezler
140

.   

Her etnik grup azınlık değildir; azınlık sayısal bir nitelemeyi akla getirse de 

siyasal güce göre tanımlanmaktadır. Örneğin Güney Afrika'da beyaz nüfus siyahlara 

oranla oldukça az olmasına rağmen azınlık statüsüne sahip olan siyahlar olmuştur; 

zira iktidarı ve diğer güç odaklarını elinde tutan beyazlar olmuştur
141

. 

Azınlık olmak için topraklarında yaşanan devletin bir grubu azınlık olarak 

tanıması şart değildir. Devlet yetkilileri de bir azınlığın varlığını tanımak zorunda 

değillerdir
142

. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) de 1990 yılında 

kabul ettiği Kopenhag Belgesinde
143

 "Ulusal bir azınlığa mensup olmak kişinin 

bireysel seçimidir ve bu seçimin icrasından herhangi bir olumsuzluk doğamaz" 

kişinin bir azınlığa ait olmayı seçebileceğini göstermektedir. Ancak tabii ki devlet 

tanımadığı bir azınlığın hakları olduğunu da kabul etmeyecektir. Dolayısıyla siyasi 
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olarak ileri sürülebilecek, kişinin azınlığa ait olmayı seçmesinin tanıma 

gerektirmemesi durumu,  hukuki anlamda çok geçerli bir argüman değildir, zira 

azınlık haklarının tanınması için grubun hukuken azınlık kabul edilmesi 

gerekmektedir. 

Azınlık kavramı kullanılırken ulusal azınlık kavramından da bahsedildiği 

sıkça görülmektedir. Ulusal azınlık ise; etnik, dinsel, dilsel, kültürel, tarihsel bağları 

olan ülkenin dışında başka bir devlet sınırları içinde yaşayan azınlıklardır
144

. Bu 

grubun etnik azınlıktan farkı ulus olduklarını en azından topraklarında yaşamadıkları 

fakat çeşitli bağlarla bağlı oldukları devletin kabul etmesidir
145

.  

Ulusal azınlık ile etnik azınlık arasındaki fark, ulusal azınlığın etnik 

azınlıkların gösterdikleri özelliklerin yanı sıra siyasi karar mekanizmalarına katılma 

iradesine sahip olmasıdır. Etnik azınlık kavramı daha geniş olup ulusal azınlık 

olmayan grupları da kapsamaktadır
146

. 

Ulus Devlet Kavramı, Ulus Devletin Ortaya Çıkış Süreci ve Ulus Devlet 

Bünyesinde Yaşayan Etnik Grupların Durumu 

1.ULUS DEVLET 

Ulus devlet
147

 bir modern devlet biçimdir; federal ya da üniter olması, 

monarşi, ya da cumhuriyetle yönetilmesi ulus devletin bu özelliğini 
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değiştirmemektedir
148

. Ancak modern devlet ulus devletten önce ortaya çıkmış bir 

olgudur. Uluslar ortaya çıkmadan önce de modern tarzda örgütlenmiş devletler var 

olmuştur. Devlet ile ulus kavramlarının bir araya gelerek ulus devleti ortaya 

çıkarmaları 18. yüzyılın sonlarında yaşanan devrimlere dayanmaktadır
149

.  

Devletin kendi ulusunu yaratmaya çalışması biçiminde gerçekleştiği için bazı 

yazarlara göre
150

 Etat-Nation teriminin Türkçe karşılığı olan devlet-ulus kalıbının 

kullanılması gerektiği savunulsa da Türkiye literatüründe ulus devlet kavramı 

yerleştiğinden bu çalışmada ulus devlet biçiminde kullanım tercih edilecektir.  

Ulus devlet Guibernau'nun tanımıyla "Sınırları belirlenmiş bir toprak parçası 

içinde yasal güç kullanma hakkına sahip ve yönetimi altındaki halkı türdeşleştirerek 

ortak kültür, simge ve değerler yaratarak, gelenekler ile köken mitlerini 

canlandırarak birleştirmeyi amaçlayan modern bir devlet türüdür"
151

. Bu tanımı 

verdikten sonra ulus ile ulus devlet arasındaki farkı net bir biçimde ortaya koyan 

Guibernau'ya göre ulus; ortak kültür, simge ve değerlerin sahibidir, ulus devlet ise bu 

kültürü, simgeleri, değerleri yaratma amacını taşımaktadır. Ulusu oluşturan 

insanların ortak bir geçmişi vardır, oysa ulus devlet bu geçmişi yaratma çabasında 

olduğu için geçmişe bakanlar ya pek bir şey ile karşılaşmayacak, ya da inandırıcı 

gelmeyen bazı mitler bulacaklardır. Yine, o topraklarda yaşamıyor olsalar dahi ulusu 

oluşturanların bir anayurdu mevcuttur. Oysa ulus devlet hukuki ve politik bir sınır 

kavramına sahip olup, o devletin ulusunun mutlak surette yaşanılan toprak ile 
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duygusal bağı olduğu ileri sürülemez
152

. Bu çerçevede denilebilir ki, ulus devlet 

gücünü ulus adına kullandığını iddia eden ve zor kullanmasını bu gerekçeyle haklı 

gösteren bir iktidardır
153

.  

Ulus devlet yapısının ilk ve en katı biçimi hangisidir diye sorulduğunda 

Fransa cevabını vermek pek de yanlış olmayacaktır. Ancak; "tek dil, tek ideal, tek 

kültür ve tek ideoloji" esasına dayanan bu yapının günümüz koşulları içinde varlığını 

devam ettirebilmesi kolay görünmemektedir. Nitekim Fransa da, Korsika meselesi, 

Basklıların talepleri ve daha demokratik bir idare ihtiyacı nedeniyle katı tutumunu 

esnetmiştir
154

. 

Ulus devletin iki farklı biçimde ortaya çıktığı savunulabilir. İlki, Batı'nın 

kabul ettiği tarihsel evrim kuramı çerçevesinde, kapitalist yaşam biçiminin 

hâkimiyeti ile feodal yapıların ulus devlete evrilmesi, ikinci yapı ise dünya 

sisteminde "çevre"yi temsil eden birimlerin Batı etkisi ile yukarıdan aşağıya bir ulus 

devlet ideolojisi ve yapısı oluşturmaları şeklindedir
155

. Kabul etmek gerekir ki "biri 

toplumsal formasyonun doğal sonucu, diğeri kapitalist dünya sistemindeki 

bütünleşmenin zorladığı bir oluşum"
156

 olan iki ulus devlet yapısı arasında ciddi 

farklılıklar olacaktır. Ancak bu belirlemeye rağmen ulus devletin ortaya çıkışını belli 

bir tarih ve coğrafi bölge ile sınırlamak bazı yazarlarca eleştirilmektedir. Bu görüşe 
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göre ulus devletin ortaya çıktığı coğrafya olarak sürekli Avrupa'yı anmak Japonya, 

Kore, Vietnam gibi çok eski ulusların varlığını görmezden gelmektedir. Yine, bu tür 

devletin ortaya çıkışı için belirli bir tarih belirlemek de yanlıştır. Her ulus farklı 

dönemlerde, birbirinden çok farklı siyasi rejimler içinde ortaya çıkmıştır
157

. 

Her toplumun devlet sahibi olmadığını, ancak milliyetçiliğin de devletsiz 

toplumlarda ortaya çıkmadığını savunan Gellner'e göre mesele ulusun sınırlarıyla 

devletin sınırlarının örtüşmesini sağlamaktır. İnsanlığın tarih boyunca geçtiği 

aşamalar çerçevesinde ulus ve ulusun sınırlarıyla örtüşen devlet kavramlarını 

değerlendiren Gellner, avcı ve toplayıcı toplulukların, devleti oluşturan siyasal 

işbölümüne yer vermeyecek kadar küçük olduklarını belirtmektedir. Bu aşamayı 

takip eden tarım toplumlarının çoğunun devleti olmuştur; ancak tarım toplumunda 

devletin varlığı ihtiyari, biçimi ise değişkendir. Sanayi dönemine bakıldığındaysa 

devletin varlığının kaçınılmaz olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Sanayi 

toplumları çok büyüktür, iş bölümü ve işbirliğini gerektirir ki bu da merkezi bir güç 

ve denetimi gerektirir. Sanayi toplumunun devleti de, daha önce anlatıldığı biçimde, 

sanayileşme ulusu ortaya çıkardığı ve Gellner'e göre de bu ulus ile devlet örtüşme 

durumunda olduğu için ulus devlet olacaktır
158

. Bu örtüşmede toprak ile ulusun 

birbirlerine ait olduğu fikri söz konusudur. Yani bu toprak alelâde bir toprak parçası 

değil, tarihi bir toprak, yurt, "halkın beşiği" dir
159

. 

Irkın, bağlı olunan kabilenin, kültürel özelliklerin, dinsel ya da dilsel 

farklılıkların önemli olmayıp herkesin ortak vatan üzerinde birlikte yaşaması, 
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bütünleşmenin 'vatandaşlık' fikri ile sağlanması anlayışı ile başarılı olacağı 

düşünülen ulus devlet fikri 20. yüzyılda sarsılmaya başlamıştır
160

. Vatandaşlık 

kavramı modern devletin önemli projelerinden olup hedefi bireyleri yerel 

bağlarından koparmak ve devletin tekeline almaktır. Bunu yaparken vatandaşlık bağı 

öncelikle "ulusal bir topluluğun üyesi kimliğiyle kimin içeride, kimin dışarıda 

olduğunu belirler". İkincisi de topluluk üyelerine çeşitli hak ve yükümlülükler 

getirir
161

. Vatandaşlık
162

 kavramı siyasal bir kavram olup devlet ile birey arasındaki 

bağ kabul edilmektedir, ancak ulus kavramında olduğu gibi vatandaşlık kavramının 

da kültürel inşasından bahsetmek gerektiğini savunan yazarlar vardır. Bu anlayışa 

göre devletin kabul ettiği resmi tanım dışında, toplumun çoğunluğunu oluşturan 

kesimde kimlerin topluluğun asli unsuru olduğuna dair varsayımlarının oluşması 

süreci vatandaşlığın kültürel bir yönü de olduğunu göstermektedir
163

.  

Ulus devlet, her ne kadar tanımı tek bir biçimde yapılıyorsa da tek bir politik 

yapı olarak algılanmamalıdır. Toplumsal yapı, kültür, ulus kavramının tanımlanma 

biçimi, ulusu simgeleyen özelliklerin algılanışı ve ayrıca toplum yapısının otoriter ya 

da demokratik oluşu, yönetim biçimi ulus devletin farklı yorumlanabilmesine sebep 

olmaktadır
164

. Ancak kullanılan yöntem ve toplumsal yapının niteliği ne olursa olsun 

son tahlilde ulus devletin kendi bünyesindeki farklı etnik grupları hâkim etnik grup 

içinde eritme amacını taşıdığı bir gerçektir. Bu eritme; homojenleşme, bütünleşme, 
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özdeşleşme gibi kavramlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmekte olup
165

 genel 

olarak beş modelin uygulanması ile hayata geçirilmektedir. Bu beş modelden 

asimilasyonist model; "etnik azınlıkların tek yanlı olarak egemen topluma uyum 

sağlamasını ve çoğunluk içinde kaybolmasını hedeflemekte olup baskıcı bir nitelik 

taşımaktadır". Şiddet içermeyen, karşılıklı uyum ve etkileşime dayanan 

entegrasyonist model, kültürel hoşgörü ve eşitlik savını taşımakta, farklı etnik 

gruplara yönetim içinde temsil imkânı tanınarak bütünleşme amaçlanmaktadır. Farklı 

etnik grupların coğrafi ve toplumsal olarak yalıtılması esasına dayanan 

segregasyonist modelde azınlık grubu ile çoğunluk nüfus arasında ciddi farklılıklar 

bulunduğu için bütünleşme veya aynı potada eritme yaklaşımlarının tercih edilmesi 

imkânsız görülmekte; devlet tarafından göçe zorlama, tehcir ya da coğrafi açıdan 

sınırlı bir bölgede izolasyon uygulama gibi yöntemler benimsenmektedir. Dördüncü 

bir model olan seperasyonist model de yalıtılma esasına dayanmakta olup bu yönüyle 

yukarıda açıklanan segregasyonist modele benzemektedir, ancak bu modelin farkı, 

azınlık konumunda olan grup, kültürünün, farklı özelliklerinin inkâr edildiği 

iddiasıyla ayrılmayı, yalıtılmayı bizzat kendisi talep etmektedir. Bu model azınlık 

grubunun bağımsızlık idealini taşıyabilecek ve bu ideal ekseninde silahlı mücadeleye 

varacak bir yapıdadır. Son model olan pluralist model, ulus devlet tanımını 

değiştirme potansiyeli taşıyan, kültürel farklılıkların toplumu zenginleştirici bir unsur 

kabul edildiği bir yapıdır. Bu modelde etnik gruplar kendi kurumlarına, örgütlenme 

hakkına sahip olup, çoğulculuk hâkimdir. Federalizm, özerklik ya da yönetim içinde 
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eşit temsil gibi olanaklar bu çoğulculuğun sağlanmasında uygulanabilen 

mekanizmalardır
166

. 

Farklı kültürler, kimlikler, gelenekler, tarihler ve ortaya çıkış mitleri 

nedeniyle ulusal birliğini sağlayamamış ancak toprak bütünlüğünü korumaya çalışan 

devletler için etkili mekanizmalardan biri federalizmdir. Federalizmde her bir federe 

yapı aynı yetki ve statüye sahip olduğu gibi federal yapının her bir yurttaş ile 

kurduğu ilişki aynıdır. Oysa bir devletteki farklı bölgeler ve azınlıklar diğer bazı 

bölge ya da topluluklarca önemli görülmeyen, istenmeyen kimi yetkileri, 

düzenlemeleri talep edebilirler. Bahsi geçen durum İspanya ve Büyük Britanya için 

geçerli olmuş ve federal devlet önerileri bu sebeple rağbet görmemiştir
167

. Diğer bir 

mekanizma ulusal hükümet içinde çeşitli bölgeler bakımından özel bir temsil sistemi 

sağlamaktır. Bölge partileri ya da ulusal bir partinin bölge örgütleri yerel talepleri 

ülke siyasetine dâhil etme noktasında aracı rol oynayabilirler. Buna verilebilecek 

örnekler Büyük Britanya'daki bölgesel bakanlıklar ya da Fransa'nın geniş yetkili il 

yönetimleridir
168

. Toprak bütünlüğünü koruma noktasında etkili yöntemlerden bir 

diğeri de sivil toplum odaklı desentralize kurumlar oluşturmaktır. Bu yöntem, 

devletin müdahalesini oldukça sınırlı tuttuğu, belli başlı işlevsel ve mesleki 

konularda düzenleme yetkisini devrettiği bir sistemdir. Bir diğer mekanizma ise 

bölgesel düzeyde yürütülen ekonomik ve finansal politikalar ile toprak bütünlüğünü 

korumaktır. Şöyle ki, merkezi hükümet bölgenin kalkınması için bir taraftan pozitif 
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ayrımcılık uygulayabileceği gibi, bir taraftan da bölge için korunmacı politika 

öngörüp, bölgenin öz kaynaklarına dokunmama şeklinde bir yol benimseyebilir
169

. 

Tabii ki, küreselleşen dünyanın ve değişen uluslararası ticaret kurallarının sonucu 

olarak devletler böyle bir politika izlemekten imtina etmekte, bahsedilen biçimde bir 

kapalı ekonominin sağlayacağı politik faydadan ziyade en fazla gelir getirme 

potansiyeline sahip bölgelerini açık pazar yarışına dâhil ederek uluslararası ölçekte 

ekonomik fayda sağlamayı tercih etmektedirler.  

Politik sınırları içinde farklı etnik, dilsel, dinsel gruplar ve hatta uluslar 

barındıran büyük devletlerde örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler 

Birliğinde devleti oluşturan en önemli unsur ulus ya da etnik köken kabul 

edilmeyerek, farklı bütünleştirici simgeler kullanılarak birlik sağlamaya 

çalışılmıştır
170

. 

Dünyadaki etnik grupların sadece % 4 kadarı bir ulus devlete sahiptir
171

. Bu 

ulus devletler arasında da etninin ismini taşıyan devlet sayısı 191 ülkeden 60'ı 

şeklindedir. Alman etnisinin Almanya, İngilizler için İngiltere gibi. Ancak Amerika, 

Kanada, Belçika, İsviçre, İspanya gibi kimi devletler bir etninin ismini taşımaz
172

. 

Connor da "pek çok devletin homojen olduğu ya da etnik farklılıkların 

bütünlüğü bozma yönünde ciddi problemler yaratmadığı" savına karşılık istatistiki 

veriler sunmaktadır. Buna göre: Yüz otuz iki gelişmiş devlet arasında sadece % 9.1. 

(12) kadarı etnik bakımdan homojene yakındır. % 18.9 (25) kadar devlette hâkim 
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konumda olan etnik grup nüfusun % 90'ından fazlasını oluşturmaktadır. Diğer 25 

devlet bakımından da nüfusun % 75 - 89 arasında değişmek suretiyle hâkim grubun 

etnik kökeni mevcut. Fakat 31 devlette yani % 23.5 lik oranda en geniş etnik nüfus % 

50 ile 74 arasında bir çoğunluğa sahiptir. 39 devlette ise yani % 29.5 devleti idare 

eden hâkim grup nüfusun yarısından azını oluşturur
173

. 

2. MİLLİYETÇİLİK 

Milliyetçilik, ortaya çıkış biçimi itibariyle toplumun ulus devlet biçiminde 

örgütlenmesi gerektiğini savunan doktrindir. Ulus olma fikrinin sanayileşme ya da 

kapitalist yaşama geçiş ile eş zamanlı olduğu, dolayısıyla milliyetçilik, uluslaşma ve 

ulus devlet kavramlarının modernleşmenin ürünleri olduğu da genel olarak kabul 

edilen teoridir
174

. Gellner'e göre milliyetçilik siyasal birim ile ulusal birimin 

çakışmasını öngören bir siyasal ilkedir. Gellner milliyetçiliği daha çok bir duygu 

olarak ele almakta ve yukarıda açıklanan siyasi ilkenin çiğnenmesinden duyulan 

kızgınlık ya da bu ilkenin gerçekleşmesinden duyulan tatminden kaynaklandığını 

ileri sürmektedir
175

.  Ancak milliyetçiliğin sadece duygu yönünün ötesine geçtiğini 

belirtmek gerekmektedir. Milliyetçilik bir duygu, ideoloji, aynı zamanda da bir 

toplumsal hareket anlamını içerecek kavramdır;. Kişinin üyesi olduğu ulusa karşı 

güçlü bir bağlılık hissetmesi milliyetçiliğin duygu olma yönünü açıklar. Bu duygu da 
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"biz bilinci" ya da "onlar bilinci" şeklinde gelişebilir. Kişi ortak dil, din, geçmiş, 

gelecek ülküsü gibi öğeleri vurguluyorsa biz, kendini ve yakınlarını diğerlerinden 

ayıran özellikleri vurguluyorsa onlar bilinci gelişir. Milliyetçiliğin ideolojik anlamı, 

duygusal anlamının işlenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Genelde bu duyguyu toplumun 

gereksinimlerini karşılama iddiasında olan egemen sınıf işleyerek ayakta tutar. Bir 

duygu ve ideoloji içeren ve duygunun ideoloji tarafından yönetilmesi ile husule gelen 

toplumsal hareket boyutu milliyetçiliğin hangi sonucu doğuracağını - ki toplumsal 

hareketin odak noktası ulus olup, amacı genelde bağımsız bir devlet kurmakır -

belirlemektedir
176

.  

Milliyetçilik çeşitli anlamlara gelecek şekilde kullanılabilmektedir. "Bütün 

olarak millet ve milli devletlerin bütün bir kurulma ve kendini idame ettirme süreci 

olarak milliyetçilik, bir millete ait olma bilinci, millet rolüne ilişkin dil ve 

sembolizm, milli iradenin ve milli emellerin gerçekleşmesine dair reçeteleri içeren 

bir ideoloji, milletin amacına ulaşmasını sağlayacak ve milli iradeyi gerçekleştirecek 

toplumsal ve siyasi bir hareket"
177

 gibi farklı tanımlara sahip milliyetçiliğin temel 

felsefesi insanlığın uluslardan oluştuğudur, o halde, meşru yönetim biçimi de ulusal 

öz yönetimdir. Bu düşünce Batı'nın siyasi retoriğine yerleşmiş ve buradan dünyaya 

yayılmıştır
178

. 
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Milliyetçilik, sınırları tam olarak belirli ve kökenleri de rahatlıkla ortaya 

konulabilen bir kavram olmamakla birlikte toplumsal yaşamda oynadığı rol, yerine 

getirdiği işlevler tanımlanmak suretiyle daha açık bir hâle gelebilir
179

.  

Milliyetçilik ile ilgili olarak ilginç biçimde tezat bakış açıları söz konusudur. 

Kimi yazarlara göre milliyetçilik bizatihi modernliği temsil ederken, kimileri için 

moderniteye bir tepki olarak doğmuştur. Kimileri için bireyciliğin zaferi iken, bazı 

yazarlar tersine, milliyetçiliğin bireyin topluma tabi olması anlamına geldiğini 

savunmaktadır. Kimileri milliyetçiliği evrensel ilkelerin kabulü olarak görürken, 

kimilerine göre milliyetçilik evrenselin yerele tercihidir. Keating'e göre ise 

milliyetçilik tam olarak bu ikilemlerle mücadele mekanizmasıdır; bireyi topluluğa 

bağlar, geçmiş ile gelecek, geleneksel ile modern arasında köprü vazifesi görür, yerel 

ile evrensel arasında uzlaşı sağlar
180

. 

Anderson'a göre milliyetçilik kendinden önceki kültürel sistemlerden 

bağımsız değildir, hatta dini cemaat ve hanedanlık mülkü milliyetçiliğe kaynaklık 

eden onu önceleyen sistemlerdir
181

.  

Hans Kohn ise milliyetçiliği, Batı milliyetçiliği ve Batı dışında, Batı'dan 

sonra gelişen milliyetçilik olarak ayırmaktadır
182

. Batı milliyetçiliği ile diğer 

milliyetçilik türü arasındaki temel fark, ulus şeklindeki toplumsal örgütlenme biçimi 
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ya hiç oluşmadan ya da tam oluşmadan ortaya çıkmış olmalarıdır. Batı milliyetçiliği 

ise uzun bir sürece yayılan, sağlam iç dinamikler sonucu gelişen bir milliyetçilik 

örneğidir. Bu sürecin başını feodalitenin çözülmesine kadar götürmek gerekir. Feodal 

beyler ve kilisenin zayıflaması, burjuvazinin desteğiyle kralın güçlü bir merkezi yapı 

kurması Batı milliyetçiliğinin gelişiminde dönüm noktasıdır
183

. 

Connor ulus ile devletin özdeşleştirilmesi sonucunda ulusçuluğun da çelişkili 

anlamlara gelecek biçimde kullanıldığını belirtmekte herhangi bir anlam karışıklığına 

sebep olunmaması için devlete duyulan bağlılığı yurtseverlik, ulusa duyulan bağlılığı 

etnoulusçuluk olarak niteledirmektedir
184

. Benzer bir meseleye temas eden ve 

milliyetçiliği ikili bir ayrıma tabi tutan Hobsbawm'a göre de, bir tür milli yurtseverlik 

olan ön milliyetçilik ile günümüzde kullanıldığı anlamıyla modern milliyetçiliği 

birbirinden ayrı tutmak gerekmektedir. Her ne kadar önmilliyetçilik sonraki 

milliyetçiliğin oluşmasında belli bir yere kadar etkili olmuşsa da bu erken dönem 

milliyetçiliğinin devletler bir yana milletleri dahi oluşturmaya yetmediğini belirtmek 

yanlış olmayacaktır. Önmilliyetçilikta bir grubun kendini etnik ya da dilsel bir grup 

olarak değerlendirdiği görülmemektedir. Bir olma duygusu daha çok kültürel temelli 

olup bunu yaratan dini, toplumsal, coğrafi altyapı olmuştur
185

. 

Kedourie'ye göre milliyetçilik 19. yüzyıl başında Avrupa'da icat edilmiş bir 

doktrindir
186

. Smith ise her ne kadar görece modern olsa da icat olunma ifadesini 
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milliyetçilik için kullanmak doğru değildir, zira milliyetçilik çağın ruhunu yansıttığı 

ölçüde de eski fikir, gelenek, motiflere bağlıdır
187

. 

Gellner ile Deutsch'un milliyetçiliğin ortaya çıkışına ilişkin fikirlerinde ise 

şöyle bir ayrılık söz konusudur; Deutsch'a göre Batı Avrupa'da Ortaçağ'dan başlayan 

modernleşme ulusun ve milliyetçiliğin ortaya çıkışına sebep olmuştur. Gellner'e göre 

ise modernleşmenin ileri bir aşaması olan sanayileşmenin yarattığı gerilim 

milliyetçiliğin doğumuna sebep olmuştur. Bu çerçevede, Deutsch'a göre milliyetçilik 

modernleşmenin yarattığı bütünleşme ve asimilasyonun sonucu iken Gellner'e göre 

milliyetçilik modernleşmenin zemin hazırladığı ayrıştırma ve yabancılaştırmanın 

sonucudur
188

. 

"Milliyetçiliği ister Anderson, Kedourie, Kohn gibi bir mit olarak ele alanlar, 

ister Deutsch, Smith gibi modernleşme ve sosyal gelişmenin bir sonucu olarak 

değerlendirenler olsun belirli bir tarihsel döneme ve belirli ortamlara tekabül ettiği 

hususunda hemfikirdirler. Bu kabule rağmen tüm milliyetçi hareketler gelişim temeli 

ve gücü bakımından farklılık arz etmektedir. Milliyetçilik dört sınıfa ayrılarak 

incelenebilir: 1. (Indigenous) kendiliğinden/doğal milliyetçilik, ulusal kimlik 

duygusunun yüzyıllar içinde kendiliğinden gelişerek oluştuğu bir milliyetçilik türü 

olup, Japonya, Almanya, İsrail, Rusya bu tür millliyetçiliğin hâkim olduğu 

devletlerdir. 2. (Self conscious) öz bilince dayanan milliyetçilik. Türkiye bu tür 

milliyetçiliğe örnek verilebilecek olup, zamanla kişiler arası ilişkiler ve kurumlar ya 

da yapıların oluşturulması ile gerçekleşmiştir. 3. Anti kolonici milliyetçilik: ABD 

gibi dış etki ve sömürüye karşı içte bütünlük sağlayıcı gelişmeler neticesinde 
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oluşmuştur. 4. (Re constructed) yeniden oluşturulan milliyetçilik: Tarihi olarak derin 

ve homojen ulus devletler kuran bu ülkeler aşırı milliyetçilik neticesinde yaşanan 

yıkımla milliyetçiliklerini, ulusu yeniden tanımlayarak kurulmuşlardır. Nazi 

Almanyası sonrası Almanya gibi
189

. 

Rousseau'nun genel irade teorisi milliyetçiliğin gelişmesinde önemli yere 

sahiptir. Herkesin kendi özgürlüğünden genel irade lehine vazgeçmesi, ancak 

herkesin iradesinin zaten genel irade içinde yer alıyor olması nedeniyle aslında 

kimsenin özgürlüğünü kaybetmeyecek olması şeklinde özetlenebilecek teori bu 

şekilde milliyetçilik ideolojisine zemin hazırlamıştır
190

. 

Her ne kadar, ulus devlet çağında doğduğumuz için ulus, milliyetçilik gibi 

kavramları doğal kabul ediyor ve ulussuz bir dünya tahayyül edemiyorsak dünyanın 

doğal hali buymuş gibi görünmesine sebep olan ideoloji milliyetçiliktir
191

. Ancak 

hemen belirtmek gerekir ki ulus fikrinin oluşumu milliyetçilik kavram ve 

düşüncesinden önceki bir döneme rastlamaktadır. Milliyetçilik ilk defa Fransa'da 

1789 yılında Rahip Barruel tarafından kullanılmıştır. "Jakobenlerin 

vatanseverliklerindeki ahlak dışılığı, vatanseverlik adına yabancı düşmanlığını bir 

erdem olarak görmeyi" tespit etmek amacıyla ileri sürülmüştür. Daha sonra 1800'lü 

yılların sonunda milliyetçilik "şovenizm" ve "halkların ulusal bağımsızlığı" 

anlamlarına gelecek şekilde iki farklı bakışaçısıyla değerlendirilmiştir
192

. 
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Milliyetçiliğin ulustan sonra ortaya çıkan bir kavram olması, ulus yaratma 

ihtiyacına cevap vermek üzere ortaya çıkmamış ise hangi şartlar altında niçin ortaya 

çıktığı şeklindeki bir soruyu akla getirmektedir. Konuya ilişkin üç farklı yaklaşıma 

ilişkin düşünceleri derleyen Aydın üç bakış açısını; ulus devletin dil, bölge ve etni 

farklılıklarını uzlaştırma isteği, toplumsal hareketlilik ve iletişimdeki gelişmenin 

sonucu olarak ve kapitalist dünya ekonomisinin iç ve dış talepleri şeklinde özetler. 

Son bir yaklaşım olarak da Gellner'in savunduğu kültürü esas alan yaklaşım söz 

konusudur
193

. Heater da Fransız Devriminden önce kültürel bir anlam taşıyan ulus 

kavramının devrimden sonra siyasallaştığını, bu siyasallaşma neticesinde ulus 

devletlerin benimsedikleri idealleri gerçekleştirmek amacıyla modern milliyetçi 

ortama ayak uydurduğunu belirtmektedir
194

.  

Etnik Çatışma Kavramı, Çatışmaların Ortaya Çıkış Sebepleri ve Çatışma 

Çözüm Yöntemleri 

A. ÇATIŞMA KAVRAMI 

Çatışma kavramı olumsuz çağrışımlar içermektedir; aslında tanımlanma 

biçimi de genel itibariyle olumsuzdur. Türkçe Sözlük çatışmayı "1.Çatışmak işi, 2. 

Silahlı büyük kavga, arbede, 3.Savaş maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin 

karşı tarafın keşif ve güvenlik kollarıyla arasındaki ilk silahlı vuruşma" şeklinde 

tanımlamıştır. Çatışmak da aynı sözlükte kavga etmek, karşılıklı vuruşmak gibi 

olumsuz biçimde ifade edilmiştir
195

. "Kıt kaynaklar ya da güç, statü ve değerler için 
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iki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki mücadele"
196

 ise yapılan en genel tanım 

kabul edilebilir. Çatışmanın ne olduğuna ilişkin pek çok tanım verilebilir; nitekim 

yapılmış onlarca tanım mevcuttur, fakat yapılmış her tanımı buraya aktarmak 

mümkün olmadığı gibi kavramın dinamik bir yapı arz ettiğini, dolayısıyla bugün 

yapılacak bir tanımın yarın geçerli olmama ihtimâlinin varlığını belirtmek gerekir. 

Bu nedenle, her bir tanımı aslında birer tanım denemesi kabul ederek, çatışmanın 

temel yönlerini içermesi bakımından iki tanıma ağırlık vermek yerinde olacaktır. 

Çatışma yönetimi üzerine çalışan William Wilmot ve Joyce Hocker çatışmayı "kıt 

kaynaklar ve hedefleri konusunda birbirleriyle uyumlu olmayan ya da zıt algılar 

taşıyan ve hedeflerine ulaşmada karşı tarafın müdahalesi ile karşılaşan fakat birbirine 

bağımlı en az iki taraf arasında cereyan eden açık bir mücadele" olarak 

tanımlamışlardır
197

. Benzer bir tanım yapan Donohue ve Kolt da çatışma için belli 

başlı bazı özelliklerden bahsetmektedirler. Her iki tanımın ortak noktası; birbirine 

bağımlı kişi ya da grupların mevcudiyeti, bu kişi ya da grupların ihtiyaçlarına 

ulaşmada farklılık taşımaları, hedeflerine ulaşmaya çalışırken karşı tarafın 

müdahalesi ile karşılaşmalarıdır. Çatışmayı örneğin rekabetten ya da benzer 

kavramlardan ayıran, bünyesinde mücadele, sürtüşme, çarpışma, kargaşa gibi farklı 

pek çok unsuru içermesi ve talepleri ile sonuçlarının çok geniş kapsamlı 

olabilmesidir
198

.  
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Çatışma farklı yönleri dikkate alınarak farklı türlere ayrılmaktadır. Bireyler 

arası çatışma, bireyin kendisiyle çatışması, gruplar arası çatışma, grupların devlet ile 

çatışması, şiddet içeren çatışma, şiddet içermeyen çatışma, görünmez veya gizli 

çatışma, açık çatışma gibi
199

. Yine farklı nedenlere dayanabilmektedir; nüfus yapısı, 

eğitim, sağlık sorunları, demografi gibi sosyal nedenlere dayanan; din, dil, gelenek, 

kimlik gibi kültürel nedenlere dayanan, gelir dağılımındaki adaletsizlik, ticaretin 

niteliği, doğal kaynakların kullanımı, şehirleşmeye bağlı olarak ekonomik altyapısı 

olan; siyasi yapı, iktidarın niteliği, asker sivil ilişkileri, ülkedeki insan hakları 

durumu, ideolojik farklılıklar, etnik ayrımcılık gibi siyasi nedenlere dayanan 

çatışmalar olabilir
200

.  

Bu çalışmanın konusu etnik çatışmalar olduğu için etnik çatışma kavramı ve 

etnik çatışmanın ortaya çıkış sebepleri üzerinde durulacaktır. 

B. ETNİK ÇATIŞMA 

Pek çok sebebe bağlı olarak etnik kimliklerin zayıflayacağı ve hatta 

"bireyselleşme ve modernleşmenin sonucu olarak yok olacağı"
201

 görüşünün aksine 

günden güne önem kazanan etnik hareketlerin
202

 hız kazanması neticesinde özellikle 

İkinci Dünya Savaşından sonra etnik temele dayalı çatışmalar da artmış, Soğuk 
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Savaş sonrasında ise Sovyetler Birliği, Yugoslavya gibi devletlerin dağılmasına 

paralel olarak neredeyse dünyanın tümüne yayılmış bir etnik çatışma olgusundan 

bahsedilir hâle gelinmiştir. Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya her kıtada, 

neredeyse her bölgede çatışma yaşanmıştır. Bugün için etnik çatışma tüm dünyaya 

yayılmış  ve bünyesinde tekrar etme potansiyelini taşıyan bir fenomendir
203

. Her ne 

kadar çatışmaların yüzyılı olarak 20. yüzyıl sayılıyorsa da bir devlet içinde belli 

talepleri olup, bu talepler karşılanmadığı için huzursuz olan grupların varlığı yeni bir 

durum değildir. Son zamanlarda ayrılma, özerklik, federasyon gibi talepler ileri süren 

pek çok grubun; Katalanlar, Basklar, Kürtler, Brötanyalılar, Korsikalılar gibi, bu 

talepleri yakın zamana ait değildir, sadece taleplerin dile getirilmesindeki araçlar ve 

derece değişmiştir
204

.  

Sınır içi bu çatışmalarda Birleşmiş Milletler de çok etkili olamamaktadır; zira 

bu çatışmalar devletler içinde gerçekleştiği için bir iç hukuk sorunu olarak 

değerlendirilebilmektedir
205

. Ancak hemen belirtmek gerekir ki günümüzde etnik 

çatışmaları sadece çatışmanın yaşandığı ülkenin sorunu olarak görmek mümkün 

olmamaktadır, zira dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan çatışma, çatışmanın 

yaşandığı ülke sınırlarının ötesine geçerek ülkenin içinde bulunduğu bölgeyi ve 

uluslararası ilişkileri de etkilemektedir
206

.  

Etnik çatışma kavramı üzerine geliştirilen teoriler özellikle Yugoslavya'da 

yaşanan acı tecrübelerin sonrasına rastlamaktadır. Yugoslavya'da yaşananlardan 
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sonra çatışma olgusu farklı etnik gruplar ve devletlerce de daha farklı algılanmaya 

başlamıştır. Etnik gruplar bu örnek ile birlikte özellikle etnik temizliği ve buna cevap 

verebilmek için hazırlıklı olmayı öğrenmişlerdir. Devletler ise etnik grupların farklı 

talepleri yerine getirilmediği için ayrılma talep edebileceğini, çatışmaların devam 

etmesi halinde de Yugoslavya'da olduğu gibi devletin dağılabileceğini 

görmüşlerdir
207

. 

Etnik çatışma genel anlamıyla, "bir ülke dâhilinde bir ya da birden fazla etnik 

grubun, diğer etnik gruplara ya da bu grupların dominant konumda bulunduğu devlet 

otoritesine karşı geniş ölçekli başkaldırışını ifade etmektedir"
208

. Etnik çatışma 

kavramı ile ilgili iki özellikten bahsedilebilir. Birincisi, bir ülkede yaşanan 

çatışmanın etnik karakterde olmadığı durumlarda da etnik çatışma kavramının 

kullanılması tercih edilmiştir. Örneğin, Somali etnik bakımdan homojen bir ülke 

olduğu ve çatışan kabileler aynı etnik gruba mensup olduğu halde burada yaşanan 

olay etnik çatışma olarak adlandırılmıştır. İkincisi ise, pek çok etnik çatışma iç 

mesele olarak ortaya çıkmakta ancak farklı güçlerin meseleye dâhil olmasıyla 

devletlerarası çatışmaya dönüşebilmektedir
209

. 

Etnik çatışma Brown'a göre her zaman örneğin Bosna'da olduğu gibi ciddi 

anlamda şiddet içermek zorunda değildir. Önemli bazı politik, sosyal, kültürel ya da 

bölgesel meselelerde de çeşitli gruplar arasında anlaşmazlık olabilir. Örneğin Quebec 

ile Kanada arasında sıkıntı vardır ve Quebec kimi zaman bağımsızlığa varacak 
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dereceye kadar bir özyönetim talep etmekte, karşılık bulamayınca bu, çatışmaya 

neden olmaktadır; ancak buradaki çatışma neredeyse hiç şiddet içermemektedir. Yine 

Çekoslovakya'nın ayrılma sürecinde bugünkü Çek Cumhuriyeti ve Slovakya tarafları 

arasında anlaşmazlık olmuş, fakat bu çatışma şiddet içermemiştir, bilâkis iki tarafın 

uzlaşarak ayrılması nedeniyle "kadife boşanma" nitelemesi kullanılmıştır
210

. 

Etnik çatışmaların niçin 90'lardan sonra hız kazandığı tartışılırken bazı 

yazarlar komünizmin yerini dolduracak olanın etnik milliyetçilik olduğunu 

savunmuşlardır
211

. İki kutuplu dünyada ABD ve kapitalist bloka karşı gücünü 

koruması gereken Doğu Bloku farklı etnik grupları ve bünyesindeki ulusları 

komünizm çatısı altında tutmuştur, ancak iki kutuptan birinin dağılması sonucunda 

farklı uluslar, etnik gruplar da kendi ülkelerine sahip olma mücadelesi vermeye 

başlamıştır. 1994 yılındaki Ruanda Soykırımı ile de mesele daha bilinir hâle gelmiş 

ve çatışmaların tek sebebinin komünizmin Doğu Avrupa'da, Rusya'da çökmesi 

olmadığı ve eğer uluslararası toplumun ilgisi mevcut bir etnik grubun mücadelesine 

çekilemezse daha fazla Ruandalar yaşanabileceği anlaşılmıştır. 11 Eylül 2001'de 

Amerika'da yaşanan saldırı sonrası ise uluslararası öncelikler değişmiş ve bu tür 

eylemler nedeniyle etnik çatışma olgusu devletlerin daha fazla ilgisini çeker hâle 

gelmiştir
212

. 

Genel olarak devletler ülke içinde yaşanan meseleyi "etnik çatışma" olarak 

adlandırmaktan kaçınmakta; terör, isyan, suç biçiminde değerlendirmeyi tercih 

etmektedir. Böylece uluslararası toplumun meseleye dâhlinin önüne geçilebileceği; 
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ceza hukuku araçları, güvenlik önlemleri kullanılmak suretiyle ve  devletin kolluk 

gücü vasıtasıyla sorunun çözüleceği düşünülmektedir
213

. Devletin meseleyi belirtilen 

şekilde tanımlamaktan çekinmesinin birden fazla sebebi vardır. Öncelikle, devlet bir 

iç çatışma ya da savaşın varlığını kabul ederse insancıl hukuka ilişkin taraf olduğu 

sözleşmelerin gereğini yerine getirmek zorundadır. Savaş tutsaklarının korunması 

gibi yükümlülükler, sivilleri hedef alan operasyonların gerçekleştirilmesinin 

sözleşme ihlâli sayılması, çatışmanın karşı tarafının yasal argümanlarının 

güçlenmesi, insancıl hukuka aykırı eylemler nedeniyle uluslararası hukuk camiasının 

dikkatinin söz konusu devlet üzerinde yoğunlaşması devletleri rahatsız etmektedir. 

Diğer bir sebep de, devletin, tehdit olarak gördüğü muhalif grubun, etnik çatışma 

olgusunun kabulü hâlinde meşruiyet kazanacağı şeklindeki görüşüdür
214

. 

C. ETNİK ÇATIŞMALARIN TEMEL NEDENLERİ 

Etnik çatışmalar tek bir nedene dayanmayıp pek çok faktörün bir araya 

gelmesiyle ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca farklı etnik çatışmaların nedenleri 

koşullara göre farklılık gösterebilir. Bir bölgede yaşanan çatışma son derece açık tek 

bir nedene dayanabilirken, başka bir bölgede bu sebep diğerlerinin yanında geride 

kalabilmektedir
215

. Her çatışmanın kendine özgü dinamikleri olsa da bazı çatışmalar 

ve çatışmaları yaratan sorunlar - özellikle etnik ya da kültürel altyapısı olan 

çatışmalar - benzerlik taşımaktadır
216

. 
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Etnisite ve çatışma üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında etnik çatışma 

sebeplerinin etnisitenin algılanış biçimine göre farklılık arz ettiği görülmektedir. 

Yani, primordialistlerin ve araçsalcıların etnisiteye yaklaşımına göre etnik çatışma 

sebeplerine ilişkin bakış açıları da değişmektedir
217

.  

Etnik çatışma sebeplerini açıklamadan önce etnik çatışmaya zemin teşkil eden 

olgulardan söz etmek yerinde olacaktır. Brown bu olguları; iki veya daha fazla etnik 

grubun birbirine yakın mesafede yaşıyor olması, ulusal, bölgesel ya da uluslararası 

otoritelerin güvenlik sağlama noktasında zayıf olması, coğrafi yapı gibi "sistematik" 

nedenlerle açıkladığı gibi, devletin azınlık haklarını yeterli düzeyde korumuyor 

olması, demokratikleşmenin sağlanamamış olması, milliyetçi bir sistemin 

uygulanıyor olması, grupların kendileri ya da diğer etnik gruplarla ilgili olarak yanlış 

tarihsel bilgiye sahip olması gibi algısal ya da iç yapıya bağlı nedenlere 

dayandırmaktadır
218

.  

Lake ve Rothchild ise, etnik çatışma sebepleri sayılırken önemli bir sebebin 

eksik bırakıldığını, bunun da çatışmayı doğru değerlendirmeyi engellediğini ileri 

sürmektedirler. Gruplar arası çelişkiler, tarihsel olarak gelişen düşmanlık, global 

ekonominin yarattığı sıkıntılar, etnik bağlılıkların gücü, komünist rejimler altında 

çok uzun süre devam eden baskı ortamı, soğuk savaşın sona ermesi çatışma sebepleri 
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arasında sayılırken geleceğe ilişkin kolektif korkuların çatışma sebepleri arasında 

sayılmaması hatalı bir yaklaşımdır
219

. 

Devletin zayıflaması etnik barışın da zarar görmesine neden olmaktadır. 

Doğu Avrupa'da komünist rejimlerin yıkılması ve yine Sovyetler Birliğinin 

dağılmasını takiben şiddetli etnik çatışmalar yaşanması bunu doğrulamaktadır. Etnik 

gruplar ya da dış güçler devletin zayıfladığını göremeyebilirler; ancak kerim devlet 

olmaktan uzaklaşan ceberrut bir devlet güçsüzlüğü ifade etmektedir
220

.  

Etnik kimliğin tek başına bireyler arasında bir fark yarattığı ve bu nedenle de 

etnik çatışmanın temel nedeni olduğu düşüncesi bugün kabul görmemektedir. Ancak 

etnik kimliğin farklı bağlamlarda öne çıkması çatışmalara neden olabilmektedir
221

. 

Etnik çatışmanın birincil, üzerinde anlaşılan en açık sebebi etnik kimliğin yeterince 

ifade edilememesidir. "Bu ifade edilememe kimi durumlarda etnik dilin tanınmaması 

veya yeterli düzeyde kullanım alanı bulamaması, kimi durumlarda etnik gruba 

yönelik politik kısıtlamalar, ya da kimi durumlarda etnik kültürün sınırlanması 

şeklinde kendini gösterebilmektedir"
222

.  

Devletlerin çatışmaya ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında meseleyi 

genelde ekonomik koşullara ya da dış güçlere bağladıkları görülmektedir. Ancak, 

Ted Gurr'a göre "etnik çatışmaları sadece elverişsiz ekonomik koşullara ya da 

                                                           
219

 A. David Lake, - Donald, Rothchild,"Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic 

Conflict", International Security, vol. 21, no.2, 1996, s.41. 

220
 Lake-Rothchild, 1996, s.43-44. 

221
 Çelik, 2009, s.165. 

222
 Yılmaz, 2007, s.7. 



64 
 

yabancı güçlerin oyununa bağlamak bu çatışmaların yanlış veya eksik analiz 

edilmelerine yol açan bir yaklaşımdır"
223

.  

Etnik çatışma konusundaki literatür tarandığında pek çok yazarın sorunun 

kökeninde farklı kültürel grupların tek bir etnik kimliği esas alan ulus devlet içinde 

yaşıyor olmasını gösterdiği anlaşılmaktadır. Yine literatürde etnik çatışma 

sebeplerinin iç ve dış olarak belirlendiği, iç çatışmanın etnik grupların siyasi yapısı, 

eylem ve etkinlik düzeyi, devlet ya da diğer gruplarla ilişkilere göre şekillendiği 

savunulmaktadır. Dış nedenler ise etnik grupların ülke dışında kurduğu ittifaklar ve 

bunların içe yansıması ile uluslararası destek şeklinde özetlenebilir
224

. 

Çatışmanın iç sebepleri yapısal, siyasi, ekonomik, kültürel ya da farklı bazı 

faktörlere dayanmaktadır. Yapısal faktörden kasıt rejimin niteliği - rejim 

otoriterleştikçe çatışma riski artmaktadır - ya da devlet yapısının zayıflaması olup, 

böyle bir zayıflık halinde bireylerin kendilerini güvende hissetmemeleri, 

silahlanmaları olasıdır
225

.  Belli başlı diğer iç sebepler ise etnik kimliği ifade arzusu, 

ayrımcılık, dışlayıcı ulusal ideolojiler, toplumsal kültür, elverişsiz ekonomik koşullar 

ve kaynakların adaletsiz dağılımı ile tarihsel travmalara işaret etmektedir
226

. Aslına 

bakılırsa etnik kimliğin ifade edilme arzusu kendisinden sonra sayılan nedenlere 

bağlı olarak bastırılmaktadır, dolayısıyla diğer sebepler üzerinde durulması gerektiği 

düşünülmektedir. Ayrımcılık çeşitli biçimlerde gerçekleşebilmektedir. Yasal, kültürel 
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ve ekonomik ayrımcılık şeklinde bir sınıflandırma yapan Yılmaz "kamu hizmetlerine 

alınmada konulan kısıtlamalar, seçme ve seçilme hakkının sınırlanması ve genel 

olarak kamusal alanda eşit yurttaş statüsüne sahip olamama"
227

 biçiminde tezahür 

eden ve hukuk önünde ya da siyasal sistem içinde azınlık gruplarının eşit hak ve 

olanaklardan yararlanamaması şeklindeki ayrımcılığı yasal ayrımcılık olarak 

nitelendirmektedir. Kimi yazarlar tarafından siyasi ayrımcılık olarak nitelendirilen bu 

tür ayrımcılıkta belli etnik grup mensubu olanlar yönetimde, hâkimlik savcılık gibi 

mesleklerde, güvenlik teşkilatında, diğer devlet kurumlarında kimliklerini 

korudukları ölçüde yer alamamaktadırlar
228

. Bu ayrımcılık biçimi gözle görülür bir 

ayrımcılık olup yasal reformlarla, iktidarın alacağı tedbirlerle aşılması daha mümkün 

görünmektedir. Diğer bir ayrımcılık biçimi olan kültürel ayrımcılık ise kuşaklar boyu 

süregelen yerleşmiş kimi duygu ve düşünceleri içerebileceğinden, önüne geçmek 

daha zordur. Örneğin etnik bir gruba yönelik aşağılayıcı şakalar; dilin, kültürün, 

yaşam biçiminin alay konusu olabilmesi, medyada belli bir etnik grup mensuplarına 

yönelik olumsuz bir algı oluşturan tiplemeleri seçmek böyle bir ayrımcılığa işaret 

etmektedir. Kimi zaman böyle bir ayrımcılık o kadar içselleştirilmiştir ki dominant 

etnik grup farkında bile olmaz. Kültürel ayrımcılığın diğer bir boyutu devletin belli 

bir etnik gruba kültürel ayrımcılık uygulaması şeklindedir. Adil olmayan eğitim 

olanakları, azınlık dilinin öğrenilmesine ve kullanılmasına ilişkin sınırlamalar, dini 

inancın gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin özgürlüklerin kısıtlanması kültürel 

alana ilişkin siyasi ayrımcılık olarak nitelendirilebilir
229

. Ekonomik ayrımcılık ise 

azınlık durumunda olan etnik grubun gelir dağılımında dezavantajlı olmaları, söz 
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konusu grubun ülkenin bir bölümünde yoğun olarak yaşadığı hallerde o bölgenin geri 

bırakılması, bölge kaynaklarının yeterli düzeyde kullanılmaması şeklinde 

gerçekleşmektedir
230

. Ted Gurr tarafından ileri sürülen "göreli yoksunluk" kavramı 

bu tür ayrımcılık içinde değerlendirilebilir. Gurr'a göre, etnik grup mensupları 

toplum içinde bulunmayı arzu ettikleri yere, bu katmana ulaşmayı sağlayacak 

kaynaklardan yoksun kalmak suretiyle ulaşamıyor, sosyo-ekonomik katmanlaşmada 

hak ettiğini düşündüğü noktada olamıyorsa bu yoksunluk da çatışmanın zeminini 

hazırlamaktadır
231

. 

Welsh, verdiği çeşitli örneklerle, toplumda yaşayan insanlar arasında çok 

farklı ve fazla sayıda zıtlık olduğunda bu durumun, çok keskin tek bir çizgi üzerinde 

giden farklılıktan daha az şiddet yarattığını, toplumsal bölünmeyi diğerine nazaran 

daha az hale getirdiğini ortaya koymuştur. Örneğin Hindistan toplumunun; din, dil, 

gelenek, yaşam biçimi ve benzeri pek çok konuda farklılık içermesi buradaki 

toplumsal kırılmayı daha üstesinden gelinebilir kılmıştır
232

.  

Horowitz de Deutsch'un etnik çatışmanın sosyal hareketliliğe bağlı olarak 

geliştiği fikrine katılmaktadır. Toplumsal, siyasi yaşamdaki değişimler, geleneksel 

kültürden moden yaşam biçimlerine geçiş ile etnik kimlikler konusundaki değişim ve 

gelişmeler doğrudan ilgilidir. Siyasi hayata katılım, medya, geçim kaynaklarının 

değişmesi, kırsal yaşamdan sanayi yaşamına ve buna uygun şehir hayatına geçiş, 

yaşam tarzının da buna uygun hale gelmesi, eğitim, bilginin yayılma olanakları gibi 
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pek çok alanı kapsayan modernleşme etnisite ve çatışmalara da zemin 

hazırlamıştır
233

. 

Etnik çatışmanın niteliği, kapsamı, etnik grup sınıf örtüşmesiyle de ilgilidir. 

Bir taraftan çatışmanın tarafı olan etnik grubun sınıfsal özellikleri çatışma olup 

olmamasından, çatışmanın niteliğini belirlemeye kadar etkili olmaktadır. Örneğin 

etnik grup sınıfsal karakteri itibariyle burjuva ise, çatışmadan ziyade farklı etnik 

talep mücadelesi olmaktadır. Diğer taraftan çatışma yürüten tarafların sınıfları da 

önemlidir. Eğer aynı sınıfsal karakteri taşıyan gruplar arasında çatışma varsa bu 

çatışma paralel olarak adlandırılabilir, ancak iki grup farklı sınıfsal karaktere sahipse 

hiyerarşik bir çatışmadan söz etmek mümkündür
234

. Horowitz'in bu belirlemesinin 

daha çok devletleşmemiş iki farklı etnik grup arasında yer alan çatışmalar 

bakımından söz konusu olduğu ileri sürülebilir, zira devlet ile bir etnik grup 

arasındaki çatışma her hâlükârda devletin üstün olduğu bir yapı arz edecektir. 

Etnik ve ulus kavramları arasında farklılık benzerlik tartışması başka bazı 

açılardan da önem taşımakla birlikte bu özdeşlik ya da ayrışmanın etnik çatışma 

sebepleri arasında sayılması konuyu daha önemli bir hâle getirmektedir. Nitekim, 

etnik çatışma sebeplerinden biri de ulus ve etnik kavramlarının özdeş kabul 

edilmesidir; şöyle ki, ulus dilinin, dininin, ortak geçmişinin etnik unsurlarla özdeş 

tutulması ülkede baskın konumda olan çoğunluğa "esas" olma konumunu, ulusun 

tamamının ve böylece devletin sahibi olma hakkı yönünde bir kanı eğilimini 

yaratmaktadır. Bu inanış neticesinde de azınlık konumunda olan gruplara karşı 

asimilasyonist, dışlayıcı politikalar izlenmesine, "tek" olma yönünde arındırmanın 
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başlamasına sebep olmaktadır
235

. Tersi bir yaklaşım da ulus ile etni arasında ayrım 

yapılması ve iki kavram arasında bir altlık üstlük ilişkisi kurulması nedeniyle etnik 

çatışmaların ortaya çıktığını savunmaktadır. Buna göre ulus devlette hakim olan grup 

kendini ulus olarak nitelendirmekte ve etnik bir grup olduğunuı düşünmemektedir. 

Onlara göre etnik olanlar ise devletin esas sahibi olmayıp, bir şekilde o devlette 

yaşayanlar, farklı özelliklere sahip olanlardır
236

. 

Etnik çatışmalara zemin hazırlayan diğer etkenler arasında ise iki kavram 

sayılmaktadır. "Etnik bellek" ve "etnik muhafazakârlık". Bu iki kavram birbirleri ile 

etkileşim hâlindedir. Etnik bellek "öteki" ne ilişkin önyargıların canlı tutulmasına, 

etnik muhafazakârlık da değişen, gelişen şartlara rağmen, tarih içinde "öteki"ne karşı 

oluşmuş şüphe, düşmanlık, olumsuz duyguların dimağlardan silinememesine sebep 

olmaktadır
237

.  

D. ETNİK ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

Var olan bir çatışmanın çözülmesi çatışma yönetiminin bir safhası olup, 

öncelikle çatışma yönetimi kavramı ve safhalarını açıklamak gerekmektedir.  

Çatışma yönetiminin safhaları; çatışmayı yatıştırma, çatışmayı çözme ve 

çatışmayı dönüştürme olarak belirlenebilir. Çatışmayı yatıştırma aşaması şiddeti 

sonlandırmayı hedefler. Bu safhada negatif barış
238

 söz konusudur. Barış kavramı, 

uzunca bir süre uluslararası ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmiş ve savaşın karşıtı 
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olarak kullanılmıştır. Ancak 1960’lı yıllarda gelişmeye başlayan “eleştirel barış 

araştırmaları” teorisinde böyle kapsamlı bir barış kavramı yerine, bir ayrım yapmak 

suretiyle barış kavramının daha detaylı ve doğru bir tanımı yapılabileceği 

savunularak “negatif barış - pozitif barış” kavramları kullanılmaya başlanmıştır. 

Buna göre negatif barış, "savaşın veya diğer örgütlü fiziksel şiddet biçimlerinin 

yokluğu" dur. Negatif barış aşamasında, çatışmaları yaratan nedenler değil, sadece 

çatışmalar ortadan kalkmıştır. Pozitif barış ise çatışmaların yeniden başlaması 

tehdidini önlemeye yönelik düzenlemelerin yapıldığı, sadece fiziksel şiddetin değil 

yapısal şiddetin de sona erdiği bir inşa sürecidir
239

. 

Etkili bir çatışma çözüm yönetimi için öncelikle azınlık gruplarının fiziksel 

ve kültürel güvenliği sağlanmalı, bu amacın gerçekleştirilmesi için de güven inşa 

edici tedbirler alınmalıdır. Azınlığın bu konudaki inancını sağlamlaştırmak için 

uluslararası müdahale gerekebilir, ya da toplumda önem verilen, akil konumdaki 

insanların hakem rolünde bulunması talep edilebilir
240

. Güven inşa edici tedbirleri ise 

şöyle sıralamak mümkündür:  

1. Saygı Duyma: Taraflar birbirinin onurlu olduğunu, meşru hak ve talepleri 

olduğunu kabul etmelidir. Geçmişten gelen nefret, aşağılama, ikinci sınıf statüsünün 

çatışma çözümünden sonra da süreceğine dair korkuların ortadan kaldırılması 

gerekir. Örneğin Bosna'da Sırpların Yugoslavya'nın tek sahibi oldukları zira, o 

topraklar üzerinde "bir devlet kurmak için gerekli beceri, enerji, deneyim ve 

geleneğin sahibi" olan tek grubun kendileri olduğuna ilişkin ifadeleri toplumdaki 
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kutuplaşmayı, karşılıklı nefreti artırdığı içindir ki şiddetin boyutu da bu kadar fazla 

olmuştur
241

.  

2. Yetki Paylaşımı: Gerçek bir etnik çatışma yönetimi temsilde ortaklaşmayı, 

çoğulculuğu esas almalıdır. Kabinede etnik azınlık liderlerinin ya da aktivistlerinin 

dengeli biçimde yer alması, kamu hizmetleri, ordu, yüksek yargıda görev almaları bir 

işbirliği olduğuna dair inancı sağlayacaktır.  

3. Seçimler: Azınlık haklarının bireysel ve kolektif olarak teminat altına 

alınması yetmez. Demokratik seçim usulleriyle azınlıkların ülke siyasetinde dengeli 

biçimde yer alması gerekir
242

.  

4. Bölgesel Özerklik veya Federalizm: Bosna, Sudan, Sri Lanka, Kıbrıs, 

Angola, Mozambik, Güney Afrika, barış görüşmelerinin ardından yetki devri ya da 

paylaşımının söz konusu olduğu çeşitli devletlerdir. Her ne kadar barış süreci 

başlıyorsa da çok uzun süre devam eden karşılıklı nefretin kolaylıkla ortadan 

kalkması mümkün değildir. Bu nedenle, etnik grupları merkezin otoritesinden belli 

bir düzeye kadar uzaklaştırma, özyönetim sağlama en güven oluşturucu tedbir olarak 

görülmektedir
243

.  

Güven inşa edici uygulamalar arasında çoğulculuk önemli bir yer tutmaktadır. 

Pek çok devlette de çatışma yönetimi sürecinde etnik çoğulculuğu sağlamak için 

çeşitli düzenlemeler öngörülmüştür. Ancak çoğulculuğu sağlamak için öngörüldüğü 
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iddia edilen düzenlemeler her zaman olumlu sonuç doğurmamakta hatta tersi bir 

durum da yaratabilmektedir. Örneğin etnik temelli muafiyetler birer ayrıcalık olarak 

algılanabildiği halde muaf tutulan grubun toplumda ikinci sınıf vatandaş haline 

gelmesine neden olabilmektedir. İsrail'de Arapların askerlik hizmetinden muaf 

tutulması, Araplara karşı yürütülecek bir savaşta yer almamaları bakımından 

önemlidir, ancak vatandaş olmanın asli yükümlülüklerinden kabul edilen "vatan 

görevi" ni yerine getirmeme Arapların ikinci sınıf görülmelerine sebep olmuştur
244

. 

Benzer bir durum Osmanlı Devletinde Gayrimüslimler bakımından da söz konusu 

olmuştur. Bu dönemde, İmparatorlukta sadece Müslümanlar askerlik yapmakta, 

Gayrimüslimler bir vergi karşılığında bu hizmetten bağışık tutulmaktaydı. 

Müslümanların tümü de askerlik yükümlüsü olmayıp, feodal bölgelerdeki bazı 

Müslümanlar; örneğin, Arnavutlar, Araplar ve Kürtler biraz yüksek vergi ödeyerek 

zorunlu askerlik hizmeti yapmayabiliyorlardı. Bu durum olumlu olarak algılanabilse 

de yukarıda anlatılana benzer bir sonuç doğurmuş ve sanıldığının aksine, muaf 

tutulan gruplar askerlik hizmeti yerine getirebilmek için mücadele etmişlerdir
245

. 

Yine benzer bir durum farklı durumdakiler için farklı uygulamalar söz konusu 

olduğunda yaşanabilmektedir. Örneğin Almanya'da Türkiye'den göç edenler için 

sadece Türkçe eğitim veren bağımsız okullar kurulması kültürel çoğulculuğu 

sağlama amacına değil, izolasyona, gettolaşmaya; yeni yaşama, topluma ve ülkeye 

entegre olamamaya neden olmuştur. Çeşitli etnik grupların, göçmenlerin sağlıklı 

entegrasyonu için yapılması gereken çift dilli eğitim imkânının sunulması 
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olmalıdır
246

. Etnik çoğulculuğu sağlama amacını taşıyan fakat olumsuz sonuçlar 

doğurabilme ihtimâli olan diğer bazı durumlar için Safran şu örnekleri vermiştir: 

Olumlu eylem politikası adı altında yürütülen, örneğin ABD'de daha önce Siyahlara, 

Afro-Amerikanlara uygulanmış ırkçı politikaların tazmini şeklinde bu gruplara 

sağlanan ayrıcalıklar "kurban" listesinin keyfi biçimde oluşturulmasından dolayı 

diğer etnik gruplar bakımından yeni bir ayrımcılık yaratmaktadır. Diğer bir mesele 

nefret suçlarıyla ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Almanya ve Fransa'da 

-daha çok Yahudiler için olmak üzere- çeşitli etnik grupları ve bu grupların kolektif 

hafızasını korumak üzere çıkarılan nefret söylemi karşıtı yasalar kimi durumlarda 

ifade özgürlüğünü sınırlandırabilmektedir. Özel koruma da etnik çoğulculuğu 

sağlama amacına hizmet etmeyi öngörürken tersi bir durum yaratabilir. Bazı 

devletlerde geçmişte yaşanmış katliamların bir tür günah çıkarması olarak 

algılanabilecek, katliama uğramış halklara özel koruma sağlamak, bu halkların 

kültürünü doğallıktan uzaklaştırabilmekte, "müzelik" duruma getirebilmektedir. 

Katliama ilişkin anıtlar mevcuttur, turistler katliam kalıntılarını inceleyebilmektedir, 

ya da bir ülkede o etnik, dinsel grubun mabetleri korunmaktadır; ancak o grup 

toplumsal yaşama doğal olarak katılamamaktadır
247

. Benzer bir durum Türkiye için 

de söylenebilir. Belli etnik, dinsel gruplara ait ritüeller, yapılar, çeşitli kültürel öğeler 

korunmakta ancak bu, korunan grubun toplumsal yaşamda kendi kimliğiyle kabul 

gördüğü anlamını taşımamaktadır. Örneğin Süryani Kilisesi pek çok turist çekmekte, 

ayinler ilgi görmekte fakat Süryani kimliğiyle toplumsal yaşamda önyargısız ve 

doğal biçimde kabul pek de mümkün olmamaktadır. 
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Etnik grubun kimi üyelerinin ülke siyasetinde, orduda ve benzeri devlet 

kurumlarında iyi bir mevkide görev alması bir taraftan devlet için "en üst 

makamlarda dahi o etnisiteden kişi var, dolayısıyla o etnik gruba karşı ayrımcılık 

yok" propagandasını sağlıyorken, diğer yandan etnik grup bakımından sakıncaları 

olabilmektedir.  Safran bu düşüncesini çeşitli örneklerle açıklamaktadır: ABD'nin 

meşhur siyaset adamı, dışişleri bakanı, ulusal güvenlik uzmanı Henry Kissinger bir 

Yahudi olup, zikredilen görevleri sırasında Amerikan Yahudileriyle ilgili özel bir dış 

politika izlemekten kaçınmıştır. Amerikan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence 

Thomas'ın da bu göreviyle birlikte Afro-Amerikan seçmenlerinin haklarını 

savunmasına ket vurulmuştur.  Aslen bir Gürcü olan Josef Stalin'in Gürcü ulusal 

duygularının bastırılmasında bilfiil rol oynadığı, hatta Büyük Sovyet Rusya 

ulusalcılığının gelişmesine hizmet ettiği söylenebilir. Yine, babası bir Hırvat olan 

Josip Broz Tito, Yugoslav devlet adamı olarak Hırvatların etnik taleplerini dile 

getirmek bir yana bundan uzak durmuştur. Safran örneklerini çoğaltmakta, aslen 

Korsikalı olup homojen bir ulus devlet olma ideali taşıyan Fransa'ya hizmet eden 

Napolyon'dan, Ermeni halkının çıkarlarından ziyade Bolşevik çıkarlarına hizmet 

eden Ermenilerden, İskoç etnik altyapısıyla İngiltere siyasetinde önemli görevler 

üstlenen kişilerden yola çıkarak siyasi elit statüsünün etnik kökenden önce 

gelebileceğini dile getirmektedir
248

.  

Bu sayılan, güven inşa etme tedbirleri çatışma çözüm yönetimine ilişkin olup 

çatışma çözümünü temsil etmez. Etnik korkuların ortaya çıkma sebeplerini azaltır, 

ancak bu korkulara neden olan ana açmazı değiştirmez
249

. Etnik çatışmanın gerçek 
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anlamda çözülebilmesi ve bir daha yaşanmasının önünün kesilmesi için farklı usul ve 

tedbirler söz konusu olmaktadır. 

E. ETNİK ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ 

Her ne kadar bazı araştırmacılar etnik çatışmanın dindirilemeyeceğini, 

dolayısıyla kanlı bir savaşla bastırılma ya da tersi biçimde etnik grubun devletten 

ayrılması gibi sonuçların kaçınılmaz olduğunu düşünmekteyse de yaşanan bazı 

tecrübeler, söz konusu yaklaşımın her durumda doğru olmadığını göstermiştir. 

Yukarıda zikredilen savı yaşanmış tecrübelere dayanarak çürüten Ted Gurr en az 

yirmi dört örneği açıklamakta ve çatışma sonrası yürütülen müzakereler yoluyla 

etnik grupların kazanımları ile devletin taleplerinin dengelenmeye çalışıldığını ifade 

etmektedir
250

. 

Etnik çatışma çözümü meselesinde sağlıklı bir sonuç için bazı ön kabullere 

ihtiyaç olup bunların ilki de çatışmada sadece iki taraf olduğudur. Bunlardan biri 

devletin sahibi olduğunu düşünen, devlet ile ilişkilendirilen baskın etnik grup, diğeri 

ise mutlaka azınlık olarak nitelendirilmesi gerekmeyen, tabi durumdaki etnik 

gruptur
251

. Bu şekilde iki tarafın varlığını merkez-çevre kavramı ile temellendiren 

Rokkan ve Urwin'e göre merkezin; ekonomik, toprağa dayalı, kültürel ve Coakley'in 

dâhil ettiği politik boyutlu bir sistem inşası çabalarının direnişle karşılaşması 

neticesinde böyle bir çatışmadan bahsedilebilmektedir
252

. 
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Çatışma çözümünü sağlamanın çeşitli yolları mevcut olup, devletler kimi 

durumlarda çatışmayı çözmekten ziyade ortadan kaldırmayı, önlemeyi 

amaçlamaktadır. Bunun için başvurulan yöntemler ise genellikle demokratik 

olmayan; asimile etme, kültürel ve coğrafi tecrit ya da şiddete dayalı çözümler 

olmaktadır. Çatışmanın etkili biçimde çözülmesini sağlayacak yöntemler ise 

egemenliğin kısmi devri ya da paylaşımı şeklindeki federasyon, özerklik gibi 

uygulamalar, parlamenter sistemin etkin işlemesinin sağlanması, seçim sisteminin 

çatışmaları engelleyecek ya da ortadan kaldıracak bir niteliğe sahip olması gibi 

yöntemlerdir
253

.  

Yetki paylaşımına dayanan özerkliğin - ki bu daha çok bölgesel özerk yapılar 

bakımından geçerlidir - etnik çatışmaları azaltmada önemli bir çözüm yöntemi 

olduğu düşünülmektedir. Vergilendirme, eğitim sistemi, medya, dilin kullanımı gibi 

alanlarda özerk olan etnik grupların çatışma sebepleri büyük oranda ortadan 

kalkacağı için ulus devlet bünyesinde barışçıl bir yaşamı ayrı bir devlet kurmaya 

tercih edeceklerdir
254

.  

Nasıl bir yönetim usulünün tercih edileceği çeşitli faktörlere göre 

değişebilmektedir. Örneğin; etnik grubun niteliği, ülkenin demografik yapısı, devlet 

geleneği, devletin uluslararası sistem içindeki yeri gibi özellikler nasıl bir usul 

izleneceğine dair ipuçları vermektedir
255

. 
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Etnik çatışmaları azaltma potansiyeli olan bir olgu da siyasi hayata seçimler 

vasıtasıyla katılmaya ilişkin olup; seçim sistemi, seçimlere katılabilme koşulları, 

etnik siyasi partilerin varlığı çatışmaları azaltmada, ortadan kaldırmada önemli rol 

oynamaktadır. Öncelikle, her ne kadar hızlı karar alma ve istikrarlı bir politik sistem 

oluşturma noktasında olumlu yönleri olsa da gücün tek elde yoğunlaştığı başkanlık 

sistemi etnik çatışma çözümünde parlamenter sisteme göre dezavantajlıdır. 

Parlamenter sistem gücün dağılmasını ve yüksek temsil sağlamaktadır. Sayıca az da 

olsalar farklı etnik gruplar parlamenter sistemde temsil imkânına daha kolay bir 

şekilde sahip olmaktadır
256

.  

Bir diğer mesele seçim sistemidir. Nispi seçim sistemi bir partinin seçimde 

aldığı oyun aynı oranda parlamentoya yansımasına dayalı bir sistem olup azınlık 

konumunda olan bir grubun da parlamentoda temsil edilmesini sağlamaktadır
257

. 

Seçim sisteminin niteliği kadar seçimde uygulanması muhtemel barajın oranı da 

etnik grupların temsili ve dolayısıyla çatışmaların önlenmesi bakımından 

önemlidir
258

. Etnik partiler "etnik sorunları, gerilimleri ve çatışmaları siyasi 

platforma çekerek, etnik sorunların barışçıl bir şekilde çözümünü sağlamakta, 

devletle etnik azınlıklar arasındaki iletişimi gerçekleştirmekte ve azınlık ile çoğunluk 

arasındaki eşitsizliği nispeten azaltmaktadır"
259

. Her ne kadar etnik temelli partilerin 

tersi bir etki yaratacağı, demokrasinin, bünyesinde taşıdığı çatlaklar, yetersizlikler 

sebebiyle bir risk olduğu noktalarına dikkat çeken yazarlar
260

 olmuşsa da bir etnik 
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grubun şiddete yönelmesinin alternatifi demokratik koşullar altında politika 

yapabilmesidir. 

Ralf Dahrendorf'a göre etnik çatışmalar ancak yurttaşlık statüsü kültürel 

farklılıkları koruyacak ölçüde bir eşitlik taşıdığı, yurttaşlık hakları genişlediği, 

kökleşmiş sosyal yapılar ortadan kaldırıldığı ölçüde azalabilecektir
261

. Bu çerçevede, 

tek bir baskın grubun siyasi kurumlarda, bürokraside hakim olması engellenmelidir. 

Her grup belli oranda sosyal, siyasal, kültürel, dini kurumlarda temsil edilirse 

çatışmaya sebep olan bir durum kalmayacaktır
262

. 

Etnik gerilim ve çatışmalar, temel insan ve azınlık haklarının güvence altına 

alınması ve azınlık haklarının çoğunluğun iyi niyetine bırakılamayacak biçimde katı 

biçimde düzenlenmiş olması ile azaltılabilir
263

. Yerel düzeyde sivil örgütler, 

ortaklıkçı (oydaşmacı) demokrasi kuramı da barışçıl yaşamın olmazsa olmazları 

olarak kabul edilmektedir. Bu sisteme göre, devlet yönetiminde alınan kararlar oy 

çokluğu esasına göre değil, oy birliği ile alınmalıdır. Her kesimden temsilcinin karar 

mekanizmalarına katıldığı bu sistemin amacı ise tek bir hâkim grubun ortaya 

çıkmasını engellemektir. Lijphart oydaşmacı demokrasinin çeşitli unsurları olduğunu 

belirtmiştir. Nispi temsil, büyük koalisyonlar, karşılıklı veto sistemi, çok partili 

sistem, çıkar gruplarının varlığı ve federal ya da adem-i merkeziyetçi yönetim 

aracılığıyla hem etnik sıkıntılar engellenmiş olacak, hem mevcut çatışmaların 
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çözümü sağlanabilecek hem de çatışma sonrası dönemde istikrarlı bir barış ortamı 

kurulmuş olacaktır
264

. 

Çatışma çözümüne ilişkin önemli bir nokta, uluslararası bir savaş ile bir 

devlet içinde yer alan etnik çatışmanın pek çok açıdan birbirine benzemesidir. Bu 

nedenle uluslararası alanda yaşanan tecrübeler, savaş hukuku ya da, diğer 

uluslararası düzenlemeler iç çatışmaları çözme konusunda yol gösterici olabilir
265

. 

Çatışma çözümünde
266

 üçüncü bir gözün varlığı da önemlidir, zira üçüncü bir 

taraf, diğer iki tarafı bir araya getirecek güce sahip olabilir
267

, ancak üçüncü taraf 

hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tarafsız olmalı ve her iki tarafa eşit şekilde 

hizmet etmelidir
268

. Üçüncü tarafın öncelikli görevi danışma toplantıları 

düzenlemektir. Ancak danışma toplantılarından daha fazlasını gerektiren, tarafların 

bir araya gelemeyeceği düzeyde şiddetli çatışmalarda arabuluculuk mekanizması 

devreye girmektedir
269

. Arabulucunun görevi kolaylaştırma ve müzakeredir. 

Arabulucu çatışma yönetimi sürecini yönlendirmekle birlikte çatışmanın içeriğine 

ilişkin temel çözüm çalışma ve sorumluluğunu taraflara bırakmalıdır
270

. 
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Kuzey İrlanda barış sürecinde Amerikalı eski senatör George Mitchell, 

Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, Güney Afrika Ulusal Kongresi 

Genel Sekreteri Cyril Ramaphosa ve Kanadalı general John de Chastelain gibi kişiler 

ve Uluslararası Bağımsız Silahlandırma Komisyonu ile benzer kuruluşlar çatışmanın 

çözümünde arabulucu sıfatıyla yer almış ve müzakerelerin başarıya ulaşmasında son 

derece önemli rol oynamışlardır
271

. Özellikle Senatör Mitchell barış sürecinde etkili 

bir arabuluculuk yapmış ve çözüm için kurulan komisyonun başkanlığını 

yürütmüştür. Komisyonun hazırladığı sonuç bildirgesi müzakerelerin nasıl 

yürütüleceğine ve gerçek bir çatışmasızlık durumunun nasıl sağlanacağına ilişkin 

önemli ilkeler içermekte olup genel olarak siyasal sorunların demokratik ve barışçıl 

çözümüne, silahlı örgütlerin tamamen silahsızlandırılmasına vurgu yapan bu rapor 

"Mitchell Prensipleri" olarak adlandırılmıştır
272

.  

Çatışma çözümü aşamasında hakikat komisyonları da çok önemli bir yer işgal 

etmektedir. Devletin kendisi tarafından hükümet ya da parlamento eliyle ya da 

uluslararası bir örgüt veya çeşitli sivil toplum örgütlerince kurulan Hakikat 

Komisyonları’nın çoğu, bir ülkedeki politik geçiş sürecinin herhangi bir safhasında; 

geçmişte yaşanmış insan hakları ihlallerini açığa çıkarmak veya bunların üzerine 

çizgi çekmek, ulusal uzlaşmayı sağlamak ve siyasi meşruiyeti geçerli kılmak veya 

engellemek üzere kurulmuştur
273

. Bu hakikat komisyonları çatışan tarafların 

birbirlerini dinlemelerini, empati kurmalarını, karşılıklı hoşgörü ve anlayışı teşvik 
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eder. Böyle bir mekanizma ile de karşılıklı düşmanlık ve intikam duygularının 

azalması, böylece yeniden çatışma yaratacak bir ortamın doğmaması amaçlanır
274

. 

Daha önce belirtildiği üzere, geleceğe ilişkin korkuları çatışma sebepleri 

arasında önemli bir yere koyan Lake ve Rothchild'a göre çatışma çözüm yönetiminde 

sayılan tüm yöntemlerin yanı sıra etnik grupların fiziksel güvenliği yanında kültürel 

güvenliği de mutlak surette sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde çatışma tamamen 

çözülmüş olur, zira geleceğe ilişkin tehlikelerin habercisi etnik kültürün güvende 

olmaması olacaktır
275

. 

Belirtmek gerekir ki çatışma çözümü sadece devlet ile etnik grup arasındaki 

müzakerelere, alınacak siyasi ve hukuki tedbirlere dayanan bir süreç değildir. 

Çözümün önemli, hatta olmazsa olmaz ayağı toplumsal hayata ilişkindir. Çatışma 

ortamında farklı etnik gruplar arasında oluşmuş düşmanlığın ortadan kaldırılması, 

karşılıklı olarak yitirilen güvenin yeniden tesis edilmesi ve toplumsal ilişkilerin 

niteliğinin iyileştirilmesi barışın sağlanması için gereklidir
276

. 

Çatışma çözümü müzakereleri sonunda mesele üç şekilde 

sonuçlanabilmektedir. Birincisi, tarafların çeşitli siyasi ya da hukuki düzenlemeler 

yoluyla uzlaşmasıdır. Azınlık haklarının gerçek anlamda teminat altına alınması, 

etnik gruba - sorunu çözmede hangisinin etkili olacağına karar verilerek - kültürel, 

idari ya da siyasi özerklik tanıma, Belçika, İsviçre gibi ülkelerde olduğu gibi federal 

düzenlemeler yapılması gibi yöntemlerle uzlaşma sağlama yoluna gidilebilir. Diğer 
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bir sonuç etnik ayrılmadır. Bu sonuç Sovyet Rusya'dan ayrılıp devlet kuran Letonya, 

Estonya gibi şiddet içermeden, tarafların anlaşması suretiyle olabileceği gibi üçüncü 

sonuç olan etnik savaş ile de olabilir. Etnik savaş yaşanan bölgelere Bosna, 

Kafkaslar, Eritre, Sri Lanka ve daha pek çok örnek verilebilir
277

. 

Etnik sorunlar hiçbir zaman son bulmayacaktır; zira dünya devletlerinin çok 

azı etnik bakımdan homojendir. "Sorun etnisiteyi anlamak değildir, onunla nasıl başa 

çıkılacağını öğrenmektir"
278

. Dolayısıyla doğru çözüm yöntemi ve çatışmaları çözme 

noktasında istekli olmak çatışma yaşanmamasının en önemli dayanaklarıdır. Bu 

noktada özerklik önemli bir çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır, zira bir 

yandan devletin temel korkusu olan bölünmenin önüne geçmektedir, diğer taraftan da 

etnik grubun kendini yönetmesini sağlamaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÖZERKLİĞİN GENEL TEORİSİ 

1.ÖZERKLİK KAVRAMI 

Latin kökenli dillerde Yunanca aslı olan "αυτονομία" (autonomia) ile aynı 

kelime ile ifade edilen (İngilizce autonomy, İspanyolca autonomía, Fransızca 

l'autonomie, İtalyanca autonomia, Almanca die autonomie.. gibi) ve Türkçede de 

otonomi ya da aynı anlamı taşıyan özerklik ve muhtariyet biçiminde kullanılan 

kavram etimolojik olarak Yunanca kendi, öz, kendi kendine anlamına gelen "auto" 

ve hukuk, yasa, kural ya da yönetim anlamına gelen "nomos" kavramlarının bir araya 

gelmesi ile oluşmuştur. O halde kavramın birincil anlamı için, kişi ya da varlığın 

(sosyal bir grup, siyasi bir organ, dernek, komite ve pek çok yapı olabilir) kendisi ile 

ilgili konularda kendi doğrularına göre karar verebilmesi, kendi kuralını 

koyabilmesidir denilebilir. Bugün bu kavram bilimin üç farklı alanında kullanılmakta 

olup, bunlar; felsefe ve türevleri, doğa bilimleri ve son olarak hukuk, siyaset bilimi, 

uluslararası ilişkiler alanlarını içine alan sosyal bilim alanıdır
279

.  

Felsefe alanında çalışanlar için özerklik, kişinin kendi rasyonel iradesi ile 

kendi kendine karar verebilme gücü, “kendi kendinin hâkimliği” olarak ifade 

edilebilir
280

. Her ne kadar Thomas Aquinas, Martin Luther ve Jean Calvin, kişinin 

vicdanının emrettiği şekilde hareket etmesi gerektiğini savunmuş, kişisel iradeye 

dayanan eyleme büyük önem vermişlerse de, bu düşüncenin Rönesans 
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hümanistlerince ileriye taşınması iledir ki özerklik kavramı tartışılır hâle gelmiştir
281

. 

Aklı esas alan, tanrıdan ve dinden özerkliği savunan Aydınlanma Düşüncesi felsefi 

anlamda özerkliğin dayanak noktası olmuştur. Bu düşünceye göre ancak akıl sahibi 

varlık özerk olabilir ki bu da insandır. Akıl sahibi olmaktan kasıt ise mevcut gidişatın 

tersine de olsa bir şeyi bireyin kendi iradesi ile yapmasıdır
282

. 

Felsefe dünyasında özerklik kavramının doğrudan kullanımı Immanuel Kant'a 

rastlamaktadır. Ancak farklı kavramlarla ifade edilse de özerklik kavramına zemin 

teşkil eden düşünceler, kavramlar söz konusu olmuştur
283

. Bu zeminin sağlanmasında 

önemli bir filozof Benedictus Spinoza'dır
284

. Spinoza açıkça özerklik kavramını 

kullanmamış ancak kullandığı "eylem" kavramı bu anlama gelecek şekilde 

yorumlanmıştır. Spinoza'da eylem kavramı bireyin özgür iradesiyle sorumluluk 

alabilme niteliğidir
285

. Her ne kadar Spinoza'dan önce Niccolo Machiavelli de 

Söylevler adlı eserinde özerkliği; biri bağımlı olmaktan özgürlük, diğeri kendi 

yasasını koyma olmak üzere iki farklı anlama gelecek şekilde kullanmışsa da bu 
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kullanım daha çok siyaset teorisi çerçevesinde olup, doğrudan "özerklik" kavramı ile 

ifade edilmemiştir
286

. 

Spinoza ile hemen hemen aynı dönemde yaşayan Thomas Hobbes'un 

Leviathan adlı eserinde de kavramı değil fakat özerklik düşüncesini belli bir düzeyde 

görmek mümkündür. Leviathan'ın "Uyrukların Özgürlüğü" bölümünde özgür insan, 

"gücü ve zekâsıyla yapmaya muktedir olduğu şeylerden istediklerini yapması 

engellenmemiş olan birisi" şeklinde ifade edilmiş, ancak eserin daha sonraki 

bölümleri incelendiğinde Hobbes'un insan için düşündüğü özgürlük alanını devletin 

kural koymadığı alanlar ile sınırladığı ve bu alanın da yok denecek kadar az olduğu 

görülmüştür. Hükümet Üzerine İki Deneme ile Hoşgörü Üstüne adlı eserlerinde 

siyasal ve dinsel alanda bireyin düşünce ve ifade özgürlüğüne gösterilmesi gereken 

saygıdan, temel amacı doğal hakların korunması olan devlet fikrinden bahseden John 

Locke da Kant'a ilham vermiştir
287

.  

Ancak Kant, ahlak felsefesini kurarken başvurduğu özerklik kavramında 

temel olarak, insanların kendi koydukları yasalara tabi olacaklarını ifade eden Jean 

Jacques Rousseau'nun siyaset teorisinden esinlenmiştir
288

. Toplum Sözleşmesi adlı 

eserinde özgürlüğün yasaya uygun hareket etmek anlamına geldiğini, yasanın da 

doğrudan kendi iradelerimizin yansıması olduğunu savunan Rousseau'ya göre, 

kurulan toplum öyle bir toplum olacaktır ki, hem herkes herkesle birleşecek hem de 
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eskisi kadar özgür kalacaktır
289

. Rousseau'nun toplum sözleşmesi fikrinde kişinin 

doğal durumdaki iradesi sözleşme ile kurulan genel iradede vücut bulduğu içindir ki, 

genel iradeye uygun hareket eden sözleşme tarafı aslında kendisine itaat etmiş ve 

bireysel olarak özgürlüğünden vazgeçmemiş, doğal durumdaki konumuna tekrar 

dönmüş olacaktır. Böylece oluşan genel irade içindeki herkes eşit olacak, yasaları 

ortak yapacak, ama bir yandan da bu yasalara tabi olacak, nitekim bireysel özerklik 

ile devlet özerkliği uzlaşacaktır. Kant'ta da özerk insan hem bir ahlak yasasına tabidir 

ve onun gereklerini yerine getirmektedir, hem de özgürlüğünü, insan olma onurunu 

ve yüceliğini korumaktadır
290

.  

Kant'ın ahlak felsefesinin yapıtaşlarından olan özerklik kavramına ilişkin 

düşünceleri temel olarak "Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi" ve "Pratik Aklın 

Eleştirisi" eserlerinde yer almaktadır. Kant, insanı sadece çevresindekileri kavrayıp 

onlar hakkında teoriler kuran teorik akla sahip bir varlık olarak tanımlamakla 

yetinmez. İnsan aynı zamanda ne yapması gerektiği hakkındaki bilgiye de sahiptir, 

yani salt pratik aklın da sahibidir. Kant’a göre insanı diğer canlılardan ayıran, kendi 

koyduğu buyruklara bilinçle uyabilmesi ve sonuçlarından sorumlu olmasıdır. 

Ahlâksal anlamda iyi, akla dayanarak kendisinin belirlediği ve genel ilke olarak 

geçerli olabilecek kurallara uymadır. Bu ilke insanın amaç olarak kabulünü de 

öngörür; çünkü akla dayalı olma “insan” için ölçüdür. Demek ki insan, akıl sahipliği 

ve sorumluluğu ile bir bütündür. Kant’a göre, düşünerek onaylama ahlâkın ta ken-
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disidir ve ne zaman ki ahlakî özne dış etkilerden bağımsız olarak ahlakî tarzda 

eylemde bulunmaya karar verir, işte o zaman özerklikten bahsedilebilir
291

.  

'Pratik Aklın Eleştirisi' adlı kitabında özerklik ile özgürlük arasında ilişki 

kuran Kant, özerklik kavramının demokratik özgürlükle veya başka çeşit siyasal 

özgürlükle hatta hukuksal özgürlükle çok az ilişkisi olduğu vurgulamıştır. Dış ve iç 

özgürlük ayrımı yapan Kant'a göre kişinin kendi yasalarını kendisinin yapması 

özerkliktir ve bu ahlaksal özgürlüğümüzle ilgilidir. Özerklik, ahlaksal alanda insanın 

kendi iç vicdanının forumunda özgür olup olmamasıyla ilgili bir konudur. Siyasal 

özgürlük, bireyin dış zorlamalardan korunmasıyla ilgilidir ki; Kant'ın özerklik 

tanımında böyle bir anlayış bulunmaz
292

. İç özgürlük ise sorumluluk ile birlikte 

değerlendirilmesi gereken bir kavramdır
293

. Kant özgür olduğumuz için sorumlu 

olmadığımızı aksine sorumlu olduğumuz için özgür olduğumuzu savunmaktadır. 

Kant'ın felsefesinde özerklik sadece özgürlüğü içermez, sorumluluk da özerkliğin 

içindedir
294

.  

Kant'ın özerklik kavramının karşısında yaderklik/heteronomi kavramı yer 

almaktadır. Genellikle akıl sahibi varlıkların duyusal doğası, bunların deneyce 

belirlenen yasalara bağlı varoluşlarıdır; bu da akıl için yaderkliktir. Öte yandan, aynı 

varlıkların duyular üstü doğası, onların bütün deneysel koşullardan bağımsız olan, 

dolayısıyla saf aklın özerkliğine ilişkin olan yasalara uygun varoluşlarıdır. Buna 
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göre, duyular dünyasının yasalarına bağımlı kalmak yaderklik/heteronomi iken, 

duyular üstü dünyanın yasalarına bağlı kalmak özerkliktir, ki her türlü heteronom 

yasa koyma da Kant tarafından reddedilmektedir
295

.  

Özünde ahlâk felsefesine ait bir kavram olan “özerklik” in, başka ahlâki 

kavramlar gibi, siyasi felsefelerle ilgili sonuçları bulunduğu şüphesizdir. Özerklik 

kavramının siyasi alana yansımalarının içinde en çok tartışıldığı siyasi doktrin ise 

liberalizmdir
296

. Her ne kadar özgürlük ya da eşitlik kavramları kadar derinlemesine 

incelenmemişse de özerklik çağdaş ahlak ve siyaset felsefesinde de sıkça bahsi geçen 

bir kavramdır. John Rawls, Thomas Scanlon, Robert Wolff, Ronald Dworkin, Joseph 

Raz gibi düşünürler liberal bir devlette ifade özgürlüğünün sınırları ve liberal 

devletin yapısı meselesinde özerklik kavramını irdelemişlerdir
297

. Ancak, liberal 

teoride özerkliğin her zaman aynı anlamda kullanıldığı da söylenemez. Daha 

doğrusu, neredeyse her bir yazar özerkliğe farklı anlam vermektedir
298

. Meselâ, J. 

Stuart Mill aşağı yukarı özerklikle aynı anlamda olmak üzere “bireysellik” i 

vurgularken, Isaiah Berlin “pozitif özgürlük”ü özerkliğe yakın bir anlamda 

kullanmaktadır.  

Özgürlük Üstüne adlı eserinde Mill, özgürlük düşüncesini ortaya koyarken, 

bireyi toplumun temeli olarak kabul eder. Başka bir deyişle, Mill için toplumun bü-

tünü değil, tek tek bireyler önemlidir. Özgürlük bireysel gelişmeyi sağladığı gibi, 

bireysel mutluluğu da sağlayan temel güçtür. Bu bakımdan, Mill’e göre, toplumsal 
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mutluluk da bireysel mutluluğa bağlıdır. Mill'in özgürlük felsefesinde insan 

davranışları, “kendisini” ve “başkasını” ilgilendiren davranışlar olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Kişinin kendisini ilgilendiren davranışlarında, kendi vücut bütünlüğü, 

zihni ile ilgili konularda mutlak bir özgürlüğü vardır.  Kendisiyle ilgili kararlara hiç 

kimsenin ya da genel olarak toplumun, devletin karışma hakkı yoktur, tek egemen 

kişinin kendisidir. Mill, başkasını ilgilendiren davranışlarda ise, özgürlüğün sınırını 

başkasına zarar vermek şeklinde belirler. Yani, eylem özgürlüğümüzün sınırı, 

başkasının özgürlüğünün tehlikeye düştüğü noktadır
299

. 

Berlin ise özgürlüğü negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayırmakta, negatif 

özgürlüğü genel olarak dış baskılardan masun olmak ile ifade etmektedir: "Hiç kimse 

veya grup benim eylemlerime müdahale etmediği ölçüde özgür olduğum söylenir. Bu 

anlamda siyasî özgürlük, bir kimsenin, başkaları tarafından engellenmeden içinde 

hareket edebildiği alandan ibarettir. Aksi halde yapabilecek olduğum şeyi yapmaktan 

başkaları tarafından alıkonursam, o ölçüde özgür değilimdir"
300

. 

Özgürlük kelimesinin pozitif anlamı ise görüleceği üzere daha çok Kant'ın 

özerklik felsefesinden izler taşımaktadır. Pozitif özgürlük bireyin kendisinin efendisi 

olma isteğinden kaynaklanır: "Hayatım ve kararlarımın şu veya bu haricî bir güce 

değil de kendime bağlı olmasını isterim. Kendi iradî eylemlerimin aracı olmak 

isterim, başkalarının değil. Bir nesne değil özne olmak isterim. Dışarıdan beni adeta 

belirleyen sebeplerin değil, fakat kendimin olan nedenlerin/gerekçelerin, bilinçli 

amaçların beni harekete geçirmesini isterim. Hiç kimse değil bir kimse olmak 
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isterim. Kendisi için karar verilen değil karar veren; bir nesne, bir hayvan veya insanî 

bir rol oynama, yani kendimin olan amaçlar ve politikalar tasarlayabilme ve onları 

gerçekleştirebilme yeteneğinden yoksun bir köleymişim gibi haricî bir doğaya veya 

başka insanlara tepki veren değil, kendi-kendini yöneten bir fail olmak isterim. 

Hepsinden önemlisi, kendimin düşünen, irade eden, eylemde bulunan, tercihlerimin 

sorumluluğunu üstlenen ve onları kendi düşüncelerime ve amaçlarıma atıfla 

açıklayabilen bir varlık olduğumun bilincinde olmayı isterim"
301

. 

Liberal düşüncede sıkça tartışılan özerklik özgürlük ilişkisi için ise şöyle bir 

belirleme yapılabilir: Özgürlük için özerk olmak şart değilse de, özerk kişi olabilmek 

için özgürlüğe ihtiyacımız vardır. Özerklik iki boyutlu bir kavramdır. Bir yandan, 

eylemlerinin sorumluluğunu alabilecek, bu bilinçte, gelişmiş bir "kendi" ile diğer 

yandan dış baskılardan uzak özgür bir yapı. Dışarı tarafından manipüle edilerek, nasıl 

davranılması konusunda baskı altında kalarak özerk olunamaz
302

.  

Eğer hayat planlarımızı gerçekleştireceksek, elbette her şeyden önce keyfi 

veya haksız kısıtlamalardan özgür olmak zorundayızdır. Amaçlı varlıklar olarak 

özerklik kapasitesine sahip olmak yeterli değildir, aynı zamanda bu kapasiteyi 

kullanmakta özgür olmak gerekmektedir
303

.  

Modern siyaset teorisinde özerklik kavramını tartışan iki düşünürden daha 

bahsetmek yerinde olacaktır. Bireylerin birbirlerine karşı davranışlarında belli 

sınırlamalar olması gerektiğini savunan Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya 
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adlı eserinde bireysel özerklik kavramını tartışmakta ve özerkliği dokunulmazlık 

kavramı ile ilintilendirmektedir
304

. Amerikan siyaset bilimci Robert A. Dahl ise 

politik özerkliği tartışırken özerkliğin göreliliği/nispîliği üzerinde durmaktadır. 

Dahl'a göre, çoğulcu demokrasinin temel meselelerinden biri, bireyler dışında 

kurumların da özerkliğe sahip olması ve tabii denetlenebilmesidir. Her demokratik 

devlette ekonomik, sosyal, dini, bürokratik kurumlar mevcuttur ve çoğulculuğun 

gereği olarak bu kurumların birbirlerine karşı nispî bir özerkliği söz konusu 

olmalıdır. Dahl'a göre eğer bir kurum, diğer bir kurum tarafından tehlikeli, zararlı 

kabul edilen bir işlemi gerçekleştirme yükümlülüğünü üstleniyorsa ve siyasi iktidar 

da dâhil, hiçbir kurum bu kurumu ilgili işlemi yapmaktan alıkoyamıyorsa söz konusu 

kurumun nispî anlamda özerkliğinden bahsedilebilir. Tartışılması gereken esas sorun, 

ne kadar özerklik, ne kadar denetim olacağıdır. Dahl'a göre özgür olabilmek için hem 

özerkliğe sahip olunmalıdır, hem de bu özerklik üzerinde belli bir oranda kontrol 

sağlanmalıdır
305

.  

Daha önce belirtildiği üzere özerklik kavramı felsefe dışında, felsefenin 

türevleri, doğa bilimleri ve hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler alanlarını içine 

alan sosyal bilim alanında da kullanılmaktadır. Felsefenin türevlerinden psikolojide 

benliğin bütünlüğünün korunması halini ifade eden özerklik, sosyolojide, ahlaki 

seçimler dâhil bütün olayları, özgür iradeyi ve insanın başka türlü davranabilmesi 

olanağını dışlayan, önceden var olan nedenlerce belirlendiğini savunan şu ya da bu 

determinizm türüne tabi olmayıp, kendi amaçları, ilgi ve çıkarlarını ifade ederken, 
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kendi kendisini belirleyen rasyonel, toplumsal aktör için kullanılmaktadır
306

. Doğa 

bilimlerinde ise kavram, organik bağımsızlık anlamını
307

, başka bir deyişle, bir 

görüngünün daha üst bazı kurallara tabi olmayıp, sadece kendi kurallarına uygun 

olması durumunu anlatmaktadır
308

. Bu noktada tüm disiplinler göz önüne alınarak 

hatırlanması gereken bir özerklik tanımını da vermek yerinde olacaktır. Bu anlamda 

özerklik, "bir disiplinin hiçbir şekilde başka bir disipline indirgenememesi, diğer alan 

ya da disiplinler karşısında mantıksal veya kavramsal bir bağımsızlığa sahip 

olması"
309

 olarak tanımlanabilir. 

Yukarıda anılan hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler alanlarını içeren 

sosyal bilim alanında ise özerklik pek çok farklı anlama gelip, bu tezin konusu da 

bahsi geçen sosyal bilim alanındaki özerklik kavramıdır. 

Bu alanda kullanılan özerklik kavramı farklı zamanlarda farklı anlamlar 

taşıyarak bugüne ulaşmıştır. Antik çağda 'özerklik', Antik Yunan'daki siyasi durumun 

niteliğini tayin eden, her polisin, kasaba ya da topluluğun bağımsız ve egemen 

biçimde hareket edebilmesi hakkı şeklinde ifade edilebilecek bir kavram olarak 

kullanılmıştır
310

. Siyasal bağımsızlığı ifade etmek üzere kullanılan bu kavram daha 

sonra seküler bir durumu ifade etmek üzere, Reformist kiliselerin Roma Katolik 

kilisesinden bağımsızlıklarını sağlama mücadelelerinde tekrar kullanılmaya 
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başlamıştır
311

. Modern anlamda ise özerklik, daha yüksek bir otoriteye tabi olmakla 

birlikte çeşitli alanlarda özgürce karar verebilme hakkına sahip bölge, topluluk ya da 

yapıları ifade edecek bir kavram olarak algılanmaktadır
312

. Ancak belirtmek gerekir 

ki, modern anlamıyla özerklik kavramı da siyaset bilimi, kamu hukuku ve 

uluslararası ilişkiler alanı terminolojisinin en müphem kavramlarından biri olmaya 

devam etmektedir.  

1978 yılının Eylül ayında Ortadoğu'ya barışı getirmek düşüncesiyle Mısır 

devlet başkanı Enver Sedat ile İsrail başbakanı Menahem Begin arasında, Amerikan 

Başkanı Jimmy Carter'ın gözetiminde Camp David Anlaşması imzalanmıştır. 

Anlaşmanın önemli özelliklerinden biri de 1948 yılından beri süregelmekte olan 

Filistin sorununa çözüm getirmesi amacıyla Batı Şeria ve Gazze bölgelerinde 

yaşayan Filistinliler için özerklik öngörmesidir. Ancak şu açıktır ki, taraflar özerkliği 

birbirlerinden çok farklı algılamıştır. İsrail'in, özerkliği tanırken amacı sadece 

gündelik işlere özgü çok basit bir idari kontrol devri iken Mısır için özerklik 

Filistinlilerin neredeyse bağımsızlığa yakın biçimde kendi kendilerini 

yönetmeleriydi
313

.  Bu örnek tek değildir, zira Lindley'in ifadesiyle "özerklik platonik 

bir yapıdır", tanıyan için de tanınan için de ideal bir özerklik düşüncesi var olup, bu 

henüz gerçekleşebilmiş değildir. İşte bu nedenle özerklik hâlâ sınırları çizilmiş, 

somut bir tanım beklemektedir
314

, lâkin tecrübeler göstermiştir ki, özerklik 

kavramının genel bir tanımını vermek mümkün değildir, çünkü özerklik farklı 
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koşullarda ve her bir durumda farklı anlama gelmektedir
315

. Dünya üzerinde, çok 

farklı niteliklere sahip olmalarına rağmen özerk olan yapılara bakıldığında tanım 

yapmanın zorluğu daha net anlaşılabilmektedir. Örneğin, Kanada’nın Quebec için 

uyguladığı federal sistem ya da Sovyetler Birliği ve Çin’de milliyetler prensibi 

çerçevesinde kurulan yapılar, yakın zamanda uygulama sahası bulan İspanya ve 

Fransa örnekleri, ABD ve Yeni Zelanda ile bazı Güney Pasifik Adalarında (Cook 

adası gibi) uygulanan özgür topluluk sözleşmeleri, bağımsız da olsalar, esasen bir ya 

da iki büyük devlete bağımlı olan Monako, Andorra, Liechenstein, San Marino ve 

Vatikan gibi küçük Avrupa devletleri bakımından özerklik kavramı 

kullanılmaktadır
316

. 

Yukarıda sayıldığı biçimde bölgesel yapılar dışında bir devletin iç hukuk 

sisteminde de farklı özerklik tanımlarının mevcut olduğu görülmektedir. Diğer pek 

çok soyut kelime gibi, örneğin barış, demokrasi..vb. özerklik de farklı kapsamlarda 

farklı uygulamalara sahne olmaktadır. Kamu hukuku anlamında üniversitelerin, 

kentlerin, belediyelerin, ibadet yerlerinin, bazı kurum ve kuruluşların özerkliğinden 

bahsedilebilir
317

, barolar özerktir, bir devlet içindeki etnik grup belli konulara özgü 

özerklik talep edebilmektedir
318

. Bu örnekleri uzatmak mümkündür, ama kısaca, 

özerklik denildiğinde federalizmden, kültürel kimlik haklarına ya da konu veya 
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kurum ile sınırlı basit bir adem-i merkeziyete kadar uzanan geniş bir yelpazeden 

bahsedildiğini belirtmek yerinde olacaktır
319

.  

İlk bakışta özerklik kavramının bu müphem yapısı bir dezavantaj olarak kabul 

edilebilir ancak aynı zamanda olumlu bir yan da taşımaktadır. Kavramın net olmayışı 

özerklik uygulamalarında esneklik sağlamakta ve zamanın taleplerine uygun olarak 

daha işler bir kurum haline gelebilmektedir
320

. 

Özerkliğin ne olduğuna ilişkin bazı tanımlara bakılacak olursa, Georg 

Jellinek'e göre özerk bir yapı sadece kendi hukukuna dayanan, devlet olmanın tüm 

gerekli ve işlevsel niteliklerini haiz; hükümet etme, idare etme ve yargılama 

yetkilerine sahip bir varlıktır. Aslında egemenliğin bir benzeridir. Ruth Lapidoth'a 

göre ise özerklik, bir yandan ülkede yaşayan nüfusun çeşitliliğine saygı gösterirken, 

aynı anda devletin birliğini, bütünlüğünü koruyan bir yetki dağılım aracıdır
321

. Hurst 

Hannum da özerkliği, özel bir yapının egemen bir devlet içinde kullandığı 

bağımsızlığın derecesini ifade eden göreli bir kavram olarak tarif etmektedir
322

. 

Thomas Benedikter, özerklik kavramının değişik anlamlar içerdiğini 

belirterek özerklik tanımını dört kategoriye ayırmaktadır: Birinci kategori, öznesi 

ister bir birey isterse bir kamu kurumu olsun, belli konularda kişinin eylemlerinde 

kendi takdir yetkisini kullanma hakkıdır. İkinci tanım, daha fazla bağımsızlığın eş 

anlamlısı olarak özerklik, üçüncü yaklaşım, adem-i merkeziyete karşılık gelen 
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özerklik tanımı, dördüncü ve son kategori ise yasama, yürütme ve yargı alanlarını 

içerecek biçimde münhasır yetki sağlayan bir nitelik anlamında özerkliktir, ki bu tür 

özerkliği Benedikter salt bir idari özerklikten ayırarak politik özerklik olarak 

nitelendirmektedir
323

. 

Rudolf Bernhardt ise özerkliği dar ve geniş olmak üzere ikiye ayırarak 

tanımlama yoluna gitmiştir. Dar anlamıyla özerklik "azınlıkların korunması ve kendi 

kaderlerini tayin hakkı" na delalet ederken, geniş anlamıyla özerklik bir yandan 

devlet müdahalesinin sınırlarını işaret etmekte, bir yandan da belli işlerin özel 

kuruluşlarca özerk biçimde düzenlenmesi ve belirlenmesini tarif etmektedir. 

Bernhardt'ın dar anlamdaki özerklik tanımı aynı zamanda uluslararası hukuktaki 

özerklik tanımına tekabül etmektedir ve Ackren'e göre, eğer böyle bir tanımını kabul 

edeceksek, bu, "kendimizi anlaşmalar, şartlar, insan hakları meselelerini, azınlık 

haklarını, yerli halkların haklarını ve daha da genişletilebilecek hak kategorilerini 

barındıran diğer uluslararası sözleşmelerle dolu kocaman bir ormanda bulacağız 

demektir"
324

. Ackren'in bu anlayışına temel oluşturansa dar anlamdaki özerkliğin ya 

bir devlet içinde ulusal mevzuat ile ya da uluslararası anlaşmalarla kurulmasıdır. 

Avrupa Birliği bünyesinde de bölgeselleşmenin ve özerk bölgelerin asgari kriterleri 

sayılmıştır. Bunlar; demokratik biçimde seçilmiş kendi kurumlarına sahip olmaları, 

bu kurumlar vasıtasıyla yetkilerini düzenlemeleri, ekonomik, kültürel, dilsel 

geleneklerinin geliştirilmesi ve devamına yönelik güvenceler ile donatılmaları, 

yeterli ekonomik özgürlüğe ve kaynaklara sahip olmaları; merkez ile yerel 
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yönetimler arasındaki yetki dağılımını düzenleyen mekanizmaların kurulması, 

bölgelerin sınırlar arası işbirliğine de gidebilmesinin önünün açılmasıdır
325

. 

Başka bir bakış açısıyla -ya da en geniş anlamıyla denilebilir- özerklik aslında 

yeni bir devlet paradigmasıdır
326

, zira özerklik ilkesi ekonomik, sosyal, kültürel 

değişimlere bir cevap olarak ortaya çıkmıştır ve bu anlamda yetkininin kurulması ve 

dağıtılmasına ilişkin ana ilke olan egemenlik ilkesinin yerini almaya başlamaktadır. 

Klasik egemenlik anlayışının aksine, net bir tanımı yapılamamakla birlikte en basit 

haliyle, özerkliğin her biçim ve türünde belli başlı yetkilerin üstün otoriteden farklı 

otoritelere devri, yani kısmi egemenlik söz konusudur. O halde devlet tanımında 

değişim yaratan bir kavram olarak özerklikten bahsetmek mümkündür denilebilir. 

Bugün hâlâ, özerklik uygulanan tüm devletlerde, özerklik arayışında olan tüm 

azınlık grupları içinde özerkliğin tam olarak neyi ifade ettiğine ilişkin bir görüş 

birliği mevcut değildir. Özerklik sadece bir slogandan ibaret olabileceği gibi, gerçek 

anlamda ekonomik yaşama katılma, dil, kültür ve eğitim konularında taleplerin ciddi 

biçimde karşılanması, bölgeye ilişkin yasaların bölge parlamentosu tarafından 

yapılmasına kadar geniş boyutlara taşınabilir
327

.  

Hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri kapsayan sosyal bilim alanında 

özerklik ile ilgili konuşulduğunda kişisel, kültürel, işlevsel, idari, bölgesel, hukuki 
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özerklik gibi pek çok özerklik biçiminin anlaşılabileceği görülmektedir
328

. Ancak 

tanım karmaşıklığını en aza indirmek amacıyla bu çalışmada özerkliği üçe ayırarak 

incelemenin ve bu doğrultuda tanımlamanın daha doğru olacağı düşünülmüştür ki bu 

ayrım da bölgesel/siyasi özerklik, kültürel özerklik ve yerel özerklik şeklinde 

olacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki benimsenecek olan üçlü ayrım da pek çok alt 

kategoriye sahip olup, farklı biçimlerde tanımlanmaktadır.  

2. ÖZERKLİK TÜRLERİ 

Daha önce de belirtildiği üzere özerkliğin pek çok tanımı mevcuttur, ancak 

kavramın kamu hukukunda kabul edilmiş net bir tanımı olmadığını, dolayısıyla 

"teknik bir hukuk terimi niteliğini de kazanmadığını"
329

 belirtmek yerinde olacaktır. 

Özerklik kavramının hukuken oldukça dikkatli kullanılması gerekmektedir, zira 

özerkliğin bir türü hukuki olarak tanımlansa dahi, aynı hukuki kavram farklı 

düzenlemeler ve uygulamalar nedeniyle farklı anlamlar taşıyabilecektir
330

.  

Türkiye'de, uzun yıllar bağımsızlık anlamında kullanılan özerklik kavramı 

zamanla anlam değiştirmiş, bir başka ya da daha büyük otoritenin altında kendi 

yasaları ile çalışan birim anlamına gelecek biçimde kullanılmaya başlamıştır
331

. 

Özerkliğin bağımsızlık ya da özgürlük şeklinde algılanmasının yanlışlığını ortaya 

koyan Tim Potier'e göre ise özerklikte daha üstün bir otoriteye tabi olanın bu 

otoriteden bağımsız biçimde belli konularda kendisi hakkında karar verme şansı 
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vardır, ama genel refahtan üstün otorite sorumludur
332

. Ayrıca "özerklik kendi 

kendine yetmek değil, kendi kendini idare etmek"
333

 üzerine kuruludur, bu nedenle 

de bağımsızlık ile özerklik arasında bir ayrım yapmak gereklidir. 

Özerklik öncelikle devlet olmayan bir kurumun kendi işlerini hukuk kuralları 

koymak suretiyle düzenleme yeteneğini ifade etmektedir. Devlet olmayan 

kuruluşların kendini organize etmesi, belirli sınırlar ölçeğinde kendi kendini 

yönetmesi özerklikle açıklanabilir
334

. Tabii ki, bir idare hukuku ilkesi olarak özerklik 

ile siyaset biliminde yetki devrinin çeşitli biçimleri için kullanılan özerklik arasında 

ayrım yapmak gerekmektedir. Örneğin "il özel idaresi, belediye, köy gibi yerel 

yönetimler özerklik ilkesine göre çalışır"
335

 cümlesinde ifadesini bulan özerklik 

kavramı teknik bir  idare hukuku terimidir. Buradaki anlamıyla özerklik kendi başına 

yürütülebilir, bir diğer deyişle, icrai kararlar alıp bunu uygulama yani yürütme 

gücüne malik olan tüzel kişilik sahibi ya da değil her kuruluş veya hukuksal varlık 

için kullanılmaktadır
336

. Siyasi özerklik olarak adlandırılan özerklik uygulaması ise 

devlet benzeri yapılar için kullanılmaktadır. Bu tür özerklik modeli üniter bir 

devletin belli bir ya da daha fazla bölgesinde uygulandığı için bölgesel özerklik 

olarak da adlandırılmaktadır. Her ne kadar özerklik uygulamasının pek çok modeli 

bölgesel nitelikteyse de, hepsi değildir. Bir ülkede çeşitli etnik gruplar ülkenin farklı 
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bölgelerine dağılmışsa uygulanacak model devletin bir bölgesinde özerklik inşa 

etmek değil, etnik, dilsel, dinsel farklılıkları olan grupların bu alanlara özgü olarak 

kendilerini yönetmelerini sağlamaktır; ki bu tür özerklik de kültürel özerklik olarak 

adlandırılmaktadır. 

Özerkliğin türü devredilen yetkilerin nitelik ve kapsamına göre değişebilir. 

Dünya üzerindeki örneklere baktığımızda genel olarak şu tür modeller olduğunu 

görmekteyiz: 1. Bölgesel olarak tanımlanmış ve yasama yetkisini haiz yapılar; 

Katalonya, Bask ülkesi, Galiçya, İskoçya, Aland Adaları, Grönland, Güney Tirol, 

Gagavuzya gibi. 2. Bölgesel olarak tanımlanmış, ancak sadece düzenleyici bazı idari 

yetkilere sahip yapılar; Korsika, Galler, Kırım, Nunavut gibi. 3. Bölgesel olarak 

tanımlanmamış, kültürel özyönetim organları olarak adlandırılabilecek kimi idari 

yetkilere sahip yapılar; Estonya, Litvanya, Macaristan'daki düzenlemeler 

çerçevesinde kurulan yapılar gibi. Bu kısa belirlemeden sonra anlaşılacağı üzere, 

farklı devletlerde farklı biçimlerde uygulanan her bir modelin farklı özelliklerini 

ortaya koymak suretiyle özerklik türlerinin ayrıntılı bir incelemesini yapmak 

gerekmektedir. 

2.1. BÖLGESEL/SİYASİ ÖZERKLİK 

Özerkliğin yaygın olarak bilinen şekli, egemen bir devletin bir bölümünde 

yaşayan ve etnik olarak ülkenin çoğunluk nüfusundan farklı nitelik taşıyan 

azınlıkların “iç self-determinasyon” kavramı çerçevesinde, yoğun olarak yaşadıkları 

bölgede özerk bir yönetim kurmaları şeklindeki bölgesel özerklik modelidir
337

. 

Ancak bu özerklik uygulaması her zaman etnik farklılık nedeniyle kurulmamaktadır. 

                                                           
337

 Lapidoth, 1994, s.4. 



100 
 

Diğer bazı sebepler de bölgeyi farklı kılabilir; örneğin bölgenin coğrafi açıdan çok 

farklı ya da uzak olması, tarihsel veya kültürel gelişme itibariyle farklılık göstermesi, 

bölgenin sömürgeleştirilmesi sonrasında kurtulan yerli nüfusun varlığı gibi
338

. 

Dolayısıyla kamu hukuku/uluslararası hukuk bağlamında bölgesel özerklik 

denildiğinde, etnik, kültürel, coğrafi, tarihsel ve benzeri nedenlerle toplumun 

genelinden farklı özellikler
339

 taşıyan “bir azınlığa ülke içinde yoğun olarak yaşadığı 

bir bölgede, demokratik öz yönetim sağlanması neticesinde egemenliğin 

devredilmesi”
340

 anlaşılmaktadır. Ancak etnik farklılık olmadığı halde özerklik 

uygulamasına tabi bölgeler de mevcuttur. Örneğin İspanya 1978 Anayasası ile bir 

özerk bölgeler devleti olarak kurulmuştur, lâkin on yedi bölgenin sadece üçü etnik 

bakımdan ciddi farklılık arz etmektedir.  

Yine belirtmek gerekir ki, özerklik üniter bir devlette uygulanabileceği gibi 

federal bir devlette de uygulama sahası bulmaktadır. O halde denilebilir ki, 

"genellikle çok uluslu devletlerde görülen özerklik uygulamaları, federasyon çatısı 

altında yarı bağımsız bir siyasal statü, yönetsel bir düzenleme, eğitim, kültür alanında 

kurumsal bir yapılanma gibi değişik kapsamlarda olabilir. Federe bir statü taşımayan, 

ama içişlerinde belirli bir serbestlikten yararlanan bir yönetim biçiminde de ortaya 

çıkabilir"
341

.  
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Genel olarak özerklik için geçerli olan net bir tanıma sahip olmama, farklı 

yazarlarca farklı tanımlanma meselesi bölgesel özerklik için de söz konusudur. 

Bölgesel özerkliğin sosyal bilimler alanında ne ifade ettiğine, hangi özellikleri 

taşıdığına ilişkin pek çok görüş mevcuttur ki, bazı görüşleri aktarmakta yarar vardır.  

R. Carré de Malberg'e göre bir yapının özerk sayılabilmesi için yasama, 

yürütme ve yargı şeklinde türememiş, özgü yetkilerinin olması gerekir. Léon Duguit' 

ye göre de özerklikten bahsedebilmek için böyle bir yapının, içinde yer aldığı 

devletin yasama gücünden korunmuş alanda uygulanması gerekir
342

. 

Kjell Ake Nordquist özerkliği, devletin diğer bölgeleri ile karşılaştırıldığında 

daha ileri derecede bir özyönetime sahip olan bölgeleri ifade etmek için 

kullanırken
343

, Hans-Joachim Heintze, "uluslararası hukukta özerklik, bir devletin 

belli bir bölümü ya da bölgesinin, kendi başına bir devlet idare etmesine varmayacak 

biçimde, kanun ve sair mevzuat yapmak suretiyle, çeşitli konularda kendini idare 

etme yetkisine sahip olmasıdır"
344

 şeklinde bir tanım sunmaktadır. Louis Sohn'a göre 

ise, özerk bölge kavramı bağımsız devlet ile özyönetimi olmayan toprak arasında bir 

yerde durmaktadır. Özerk yapı ekonomik, sosyal ve kültürel meselelerle, başka bir 

devletin dâhli olmadan ilgilenme yetkisine sahiptir. Merkezi hükümet ise dış politika, 

uluslararası güvenlik gibi konuları elinde tutar, yerel ve uluslararası güvenliğin 
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bağlantılı olduğu durumlarda yerel güvenlik üzerinde de bir yere kadar kontrolü 

olabilir
345

.  

Yine, özerklik Basvedant Uluslararası Hukuk Terimleri Sözlüğünde de 

tanımlanmıştır. Özerkliği oldukça geniş tanımlayan sözlüğe göre, bir bölge, esas 

devletin egemenliği altında olmadığı sürece özerk sayılabilir
346

.  

Son bir tanıma göre de bölgesel özerklik, "bir ya da daha fazla siyasi, 

ekonomik, kültürel alanda açık biçimde politika üretme sorumluluğuna sahip; 

bölgesel bazlı, öz yönetim esasına dayanan yapı ya da yapılar biçiminde sınırları 

çizilebilecek kurumsal düzenlemedir"
347

. Bölgesel özerklik ile "devletin bir bölümü, 

kendi başına bir devlet olmadan, kanunlar ve sair mevzuat yaparak belirli konularda 

kendini yönetmeye yetkili olmaktadır"
348

. Hannum ve Lillich'e göre, dış ilişkiler ile 

savunma hariç tüm konularda yetkili bir otoriteden bahsediliyorsa bölgesel özerklik 

için bir tür iç bağımsızlık denilebilir
349

. Bölgesel özerkliğin güçlü, yetkileri oldukça 

geniş bir belediyeden farkı rahatlıkla anlaşılabilir
350

, zira yerel bir yönetimin yetkileri 

ne kadar geniş olursa olsun, ayrı bir yasama meclisine sahip olmayıp, yetkileri idari 

meseleler ile sınırlıdır. 
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Bu tür özerkliğin siyasi özerklik olarak adlandırılmasının sebebi hukuk 

sistemi tarafından tanınmış siyasi bir yapı/model arz etmesidir. Bölgesel özerklik 

kavramının kullanılmasının sebebi ise daha önce de belirtildiği üzere, bir devletin 

belli bir ya da daha fazla bölgesinde uygulanmasıdır. Bu durumda her iki kullanımın 

da yaygın ve doğru olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. 

Daha önceki bölümde anlatıldığı gibi "özerklik" federalizmden, çok sınırlı 

düzeydeki bir adem-i merkeziyete kadar kendi kendini yönetme şeklindeki pek çok 

modeli karşılamaktadır. Ancak bu çalışmanın konusu, hukuki sistem ile çerçevesi 

çizilmiş siyasi bir yapı/model olarak özerkliktir. Bu nedenle çalışmada bölgesel 

özerkliğin konfederasyon, kantonculuk ve federalizmi içerdiğini savunan görüş
351

 

dışarıda tutulmaktadır. Benzer biçimde bölgesel özerkliğin federalizmin bir alt 

modeli olduğu
352

 düşünülmemelidir, zira "bölgesel özerklik, merkezi devlet ile 

bölgesel yönetim arasındaki özel bir siyasi ve hukuki ilişki biçimine dayanmaktadır. 

Bölgesel özerklik sui generis bir anayasal yapıdır"
353

 demek en doğru tespit olacaktır. 

Yani, bakış açısını genişleterek şöyle bir yoruma gidilebilir: Özerklik kavramı, bir 

bölgeye ya da bir grup insana iç özyönetim sağlamak olarak değerlendirilebilir ki bu 

da aslında ulusal hükümet nazara alındığında kısmî bir egemenlik olarak kabul 
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edilebilir
354

. Siyasi özerklik kavramı bünyesinde yetki devri, adem-i merkeziyet ve 

hatta kısmen egemenliğin el değiştirmesini taşımaktadır
355

.  

Özerkliğin de kısmi bir egemenlik sayılması, klâsik egemenlik anlayışını en 

ciddi düzeyde değiştiren kavramlardan biri olması devletlerin bu olguya soğuk 

bakmalarının sebeplerinden biri olarak sayılabilir.  

Klâsik egemenlik anlayışı denildiği zaman kastedilen; sürekli, bölünmez, 

devredilmez en üstün iktidardır. Bu özellikler iç egemenliği nitelemektedir. Diğer bir 

egemenlik türü olan dış egemenlik ise devletin dışarıda başka hiçbir devlete bağlı ya 

da tabi olmaması
 
anlamına gelmektedir

356
.  

Ortaçağın sonlarından başlayarak yeniçağı da kısmen içine alacak biçimde 

uzun bir süreç içinde ortaya çıkan bu egemenlik anlayışı
357

 için çağdaş anlamda 

devletin ortaya çıkışının teorik temelidir demek yanlış olmaz, zira feodal dönemin 

parçalanmış iktidar anlayışını değiştirdiği gibi iktidarın rasyonelleşmesini de 

sağlamıştır
358

. 

Kavramsal düzeyde olmasa da daha önce kullanılan kavram, Bodin ile 

beraber sistemleştirilerek teori hâline getirilmiştir
359

. Bodin, Devletin Altı Kitabı adlı 
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eserinde egemenliği "ülkede yaşayan bütün vatandaşlar ve tebaa üzerinde kanunla 

kısıtlanamayan en üstün iktidar" olarak tanımlamıştır
360

. Bodin egemenliği 

tanımladıktan sonra devleti de egemenlik çerçevesinde tanımlamak yoluna gitmiştir. 

Bu tanıma göre devlet "ailelerin ve onların ortak varlıklarının egemen güç tarafından 

adaletle yönetimidir"
361

. Aile kavramına vurgu yaptığı görülen Bodin, devleti de 

aileye benzetmektedir. Nasıl ki ailede baba çocuk üzerinde otorite sahibidir, devletin 

de uyrukları üzerinde böyle bir hak ve yetkisi vardır. Egemenliğe boyun eğme 

bakımından aile ve devlet benzemekte ve anlaşılacağı üzere Bodin'in devleti 

paternalist bir görünüm kazanmaktadır
362

. Bodin'in sisteminde egemen olan devlet 

olup, kral veya meclis egemenliğin somutlaştığı birer yürütücüdürler, devlet adına 

halkı yönetirler
363

. 

Bodin'in ortaya koyduğu bu klâsik egemenlik teorisinin anlatılma sebebi, 

bugün farklı usullerle aşılan ya da aşılması için çalışılan ve karşısında da devletlerin 

devam etmesi için uğraş verdiği egemenlik anlayışının temelinin bu teori olmasıdır. 

Devlet, egemenliği ülkenin her sorunu hakkında tam yetkili olmak olarak 

algıladığı için bazı yetkilerin devrini egemenliğine bir saldırı olarak görmektedir. 

Küreselleşen dünyanın ortaya çıkardığı uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler, 
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ulusüstü sosyal hareketler, modern savaş çağının sonucu olan teknik karmaşa devlet 

egemenliğini hâlihazırda tehdit ederken, bazı yetkileri sınırları içinde yer alan bir 

yapıya devretmek konusunda devletlerin son derece isteksiz olduğunu anlamak zor 

değildir
364

.  

Ancak klâsik egemenlik anlayışı hukuk ile bağlı ve sınırlı devlet nitelikleri 

gereği hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı gibi, egemenliğin kullanımını farklı 

devlet organları arasında bölüştüren kuvvetler ayrılığı prensibi ile de çelişmektedir. 

 Günümüz dünyasında artık egemenliğin dönüştüğü yadsınamaz bir gerçektir. 

Örneğin, günümüz koşullarında insan hakları ihlâli söz konusu olduğunda devletlerin 

egemenlik savunusu ile içişlerine karışılmasına izin vermemesi, sorumluluktan 

kurtulması mümkün değildir. İnsan hakları, halkların kendi kaderini tayin hakkı, 

azınlıkların ve etnik grupların talepleri nedeniyle devletten beklenen adımlar; kuvvet 

kullanımının yasaklanması gibi ilkeler; uluslararası şirketler, gelişen ekonomik 

koşullar, değişen ticaret kuralları, yeni iletişim teknolojileri ve benzeri gelişmeler 

egemenlik kavramında ciddi dönüşüm yaratmıştır
365

. 

Söz konusu gelişmeler devletler sisteminden sınırlı devlet egemenliği 

sistemine geçiş şeklinde bir paradigma değişikliğine de sebep olmuştur. Bu 

gelişmeler ışığında egemenlik kavramını Westphalia düzenine göre tanımlamak ve 

anlamlandırmak pek doğru olmayıp kavramı 'güncellemek' gerekmektedir. İşte 

özerklik kavramı böyle bir güncellemeye duyulan ihtiyaca cevap vermektedir ve bu 

sebeple, özerklik ve egemenlik kavramları, egemenliğin çağdaş tanımı nedeniyle 
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birbirini dışlayan kavramlar değildir
366

."Sınırlı ya da göreli egemenlik, çeşitli grup ya 

da alanlar bakımından işlevsel, farklılıklara dayanan egemenlik"
367

 gibi çağın 

gereklerine uygun yeni bir egemenlik anlayışı söz konusudur. 

Bazı yazarlar da bu yeni egemenlik anlayışını 'negatif egemenlik', 'pozitif 

egemenlik' şeklinde bir ayrım yaparak açıklamışlardır. Buna göre; dış etkiden masun, 

özgür ya da özerk olmak anlamına gelen negatif egemenliğin karşısında; içeride ve 

uluslararası alanda faaliyet yürütmek ve işbirliği yapmak anlamında pozitif 

egemenlik vardır
368

. 

Anlatılanlar ışığında devletlerin egemenliklerinin sarsılma sebebi olarak 

gördükleri özerk bölgelerin de egemen olduğu, ancak bu yapının egemenliğin 

yeniden üretimi anlamına gelmeyip negatif bir egemenlik kategorisi yarattığı 

söylenebilir.  

Konuya ilişkin olarak Elazar da, klâsik egemenlik anlayışı ile halk egemenliği 

arasındaki farkı esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Elazar'a göre, önemli 

olan halk egemenliğidir ve özerklik hatta federasyon halk egemenliği ilkesini ortadan 

kaldırmamaktadır. Farklı yönetim düzeyleri arasında iktidar paylaşılmış, ya da 

merkezi iktidar kimi yetkileri yerel yapılara devretmiş de olsa halk kendine ait 

egemenliği kullanabilecektir
369

. 
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Çalışmanın şimdiye kadar olan bölümünde çeşitli defalar özyönetim ve  

federasyon kavramları kullanılmıştır. Bu kavramlar ile özerkliğin karıştırıldığı, 

kavramların birbirinin yerine kullanıldığı ya da aralarında ne gibi farklar olduğunun 

tam olarak bilinmediği düşünülmektedir; o nedenle bu kavramların açıklanması ve 

böylece aradaki fark ya da benzerliklerin daha net bir şekilde anlaşılmasına 

çalışılacaktır. 

Özerklik Kavramının Benzer Bazı Kavramlar ile Karşılaştırılması 

Özerklik kavramının pek çok kavram ile yakınlığı olup bu kavramlar arasında 

özyönetim, desantralizasyon, birleşik devlet, mikro devlet ve federasyon sayılabilir. 

Özerkliğin en fazla karıştırıldığı ya da karşılaştırıldığı kavram federasyondur. 

Nitekim bugün örneğin bir özerklikler devleti olarak anılan İspanya'nın neden bir 

federasyon değil de özerklikler devleti olduğu sorusuyla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu 

nedenle çalışmada esas olarak iki kavramın detaylı karşılaştırması yapılacaktır.  

Özerklik ile karşılaştırılması yapılan kavramlar arasında özerkliğe en çok 

benzeyeni özyönetim modelidir. Hatta o kadar benzemektedirler ki bazen 

birbirlerinin yerine kullanıldıkları görülmüştür. 1978 yılında Camp David’de Mısır 

ile İsrail arasında imzalanan Ortadoğu'da Barış için Çerçeve Anlaşma'da “tam 

özerklik” kavramı kullanılmış, daha sonra 1991 yılında Madrid’de düzenlenen barış 

görüşmelerinde ve takip eden çeşitli anlaşmalarda özyönetim kavramına 

başvurulmuştur. Birleşmiş Milletler Anlaşması da 73. maddesinde özyönetim 

ifadesini kullanmıştır. “Genelde kabul edildiği tanımıyla özyönetim, bölgesel bir 
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topluluğun dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın, iç işlerini kendisinin idare 

etmesidir”
370

.  

BM Genel Konseyi 1952 yılında kabul ettiği bir tavsiye kararında
371

  

özyönetimin temel özelliklerini şu şekilde sıralamıştır: 1.Bölgesel bir hükümet, 

2.Halkın yönetime etkili katılımı, 3.Ekonomik ve sosyal yetkilendirme. Bu özellikler 

özerklikte de vardır, ancak iki kavram arasındaki ciddi benzerliğe rağmen belli başlı 

farklılıklar mevcuttur. Özyönetim hatırı sayılır yetkiler içeren bir kendi kendini idare 

biçimidir. Özerklik ise esnek bir kavram olup, devredilen yetkiler çok üst düzeyde 

olabileceği gibi sınırlı da olabilir. Yine özyönetim özel bir bölge ya da bölgeler 

bakımından uygulandığı halde özerkliğin bölgesel olmayan modelleri de mevcuttur. 

Ancak bu anlatılanlara bakılıp ilk bakışta özyönetimin daha geniş yetkiler içeren bir 

uygulama olduğu düşünülebilirse de pek çok yazar özerkliğin daha kapsamlı 

olduğunu düşünmektedir
372

. Bu konuda Augusto W. Diaz'ın "Eğer özerklik bir ev ise, 

özyönetim o evde bir oda olabilir ancak" sözü yukarıdaki düşünceyi 

özetlemektedir
373

.  

Birleşik devlet de özerklik uygulamasına benzer bir durum arz etmektedir. 

Çağdaş uluslararası hukuka göre bir birleşme ilişkisi; her bileşenin uluslararası 

alanda devlet statüsünü devam ettirmesi ancak taraflardan birinin yetkilerini karşı 

tarafa aktarması ve ciddi biçimde bu tarafa tabi olmasının tanınması olarak kabul 
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edilmektedir. Birleşik devletin tipik örnekleri Yeni Zelanda ile birleşen Cook Adaları 

ve Niue; ABD ile birleşen Porto Riko ve Marshall Adalarıdır
374

. 

Birleşen statüsü asıl devlet ile birleşenin karşılıklı rızası ile kazanılır. 

Birleşen; bu ilişki yoluyla güvenliğini sağlamak ve ekonomik alanda geçerlilik 

kazanmak istemektedir. Kendi anayasası ile sağlanmış tam bir iç öz yönetim 

yetkisini elinde tutmaktadır, ancak başta savunma ve bir dereceye kadar dış işleri 

olmak üzere iki tarafın kabulü ile ana devlete bırakılmıştır. Bu tür bir yapılanmayı 

BM de self determinasyonun bir uzantısı olarak görmüş; birleşik statü, self 

determinasyon için mücadele eden ancak bağımsız devlet olmayı da göze alamayan 

pek çok irili ufaklı toprak için iyi bir çözüm sunmuştur
375

. 

Aslında aralarındaki fark açık olsa da bazı yazarların Andorra, San Marino, 

Liechtenstein, Monako ve Vatikan gibi oldukça küçük devletleri de bölgesel özerk 

yapı olarak kabul ettiği görülmektedir
376

. Söz konusu kabulün sebebi, bu küçük 

devletlerin çok önemli bazı yetkileri hâmi kabul ettikleri büyük komşu bir devlete 

devretmiş olmalarıdır. Örneğin Andorra’nın dış güvenliğinden İspanya ve Fransa, 

Monako’nun dış güvenliğinden ise genel olarak Fransa sorumludur. Ancak bu küçük 

devletler yetki devrini egemen bir devletin karar alması çerçevesinde yapmışlardır. 

Özerk yapıların aksine bu devletler hukuken tanınmış, Birleşmiş Milletler üyesi birer 

egemen devlettirler
377

. 
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Özerkliğe benzer ama farklı özellikleri itibariyle özerklikten ayrılması 

gereken bir kavram da mahfuz/ayrılmış arazi parçası (reservation) dır. İlk defa 

Amerika kıtasına Avrupa'dan gelenlerce, kıtanın yerlileri için oluşturulmuş bölgeler 

için kullanılmıştır. Daha sonra Avustralya'da, Asya'nın bazı bölgelerinde kullanılmış, 

Afrika'daki kullanımı ise kavramın gözden düşmesine neden olmuştur. Güney 

Afrika'da apartheid rejiminin bir uygulaması olarak siyahi yerliler olan 'Bantustanlar' 

bakımından kullanılan kavram ayrımcılık, etnik arındırma ve baskının sembolü 

haline gelmiştir
378

. Bugün esasen Brezilya ve Amerika Birleşik Devletlerinde bu tür 

mahfuz arazi parçalarına rastlanmakta olup, amaç yerli etnik grupların kendi 

geleneksel toprakları üzerindeki haklarını korumaktır. Kendi siyasi, kültürel ve dini 

hayatlarını korumaları için ulusal düzlemdeki medeni hukuk ve ceza hukuku 

uygulamasından dahi muaf tutulabilmektedirler. Bu sistemi özerklikten ayıran ise 

çok önemli bir özelliktir. Mahfuz alan uygulamasında, belli bir etnik gruba/yerli 

halka mensup olmak o alan için bir egemenlik yaratmaktadır, ancak bu kişiler ait 

oldukları devletin siyasi yaşamının ve demokratik organlarının dışında 

tutulmaktadırlar. Özerk yönetimler ise anayasa ya da kanunlar vasıtasıyla; 

demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarına saygı prensiplerine bağlı olarak bir 

devletin anayasal ve siyasal düzeninin asli bir parçasını oluştururlar, sisteme tam bir 

katılım söz konusudur
379

. 

Desantralizasyon ya da adem-i merkeziyet kavramı ise hizmetlerde etkinlik 

ve verimliliğin sağlanabilmesi, kararların alınmasına yerel halkın da katılabilmesi 

için merkezin sahip olduğu bazı yetkilerin yerel makamlara bırakılmasıdır. Merkezin 
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yetkilerinin yerel lehine azalması nedeniyle desantralizasyon da bir tür özerklik 

sayılabilir. Desantralizasyon, delege edilen yetkilerin kapsamı, seçilmiş yerel 

temsilcilerin katılım düzeyi ve denetimin derecesine göre farklı derecelerde 

uygulanabilir ve derece arttıkça daha geniş özerklikten bahsedilebilir. Ancak bu 

çalışmada desantralizasyonun bölgesel özerklik ile karşılaştırması yapılmakta olup 

iki kavram arasında farklar vardır. Öncelikle desantralizasyon yetkilerin 

delegasyonunu, özerklik ise devrini düzenlemektedir. Delegasyon usulünde merkez, 

bazı alanlarda iş yapma sorumluluğunu yerele bırakmaktadır, yani yetkinin asıl 

sahibi merkezdir. Yetki devrinde ise belli konularda özerk bölge münhasıran 

yetkilidir. Desantralizasyonda seçilmiş yerel temsilcilerin yerel kurumların işleyişine 

sınırlı katılımı söz konusu iken, özerklikte transfer edilen tüm yetkiler yerel 

temsilciler aracılığıyla kullanılır. Merkezi hükümet desantralizasyonu tek taraflı 

olarak uygulamadan kaldırabilir, oysa özerklik sistemindeki herhangi bir değişiklik 

için her iki tarafın onayı gerekmektedir. Desantralizasyon uygulamasında merkezi 

hükümet idare, denetim ve desentralize yapının kabul ettiği tüm mevzuatın 

değiştirilebilmesinde tam yetkilidir. Özerk sistemde ise merkezi yapının müdahalesi 

son derece sınırlı bir düzeyde olup, istisnai vakalarda –devletin güvenliği gibi-  söz 

konusudur
380

. Bazı durumlarda özerklik ile adem-i merkeziyetin aynı anda 

uygulanması mümkündür. Örneğin Papua Yeni Gine, genel olarak tüm illerine bazı 

konularda, merkezin yetkilerini daraltmak suretiyle yetki tanımış, böylece adem-i 

merkezi bir yapı kurmuştur. Bir yandan da Bougainville bölgesi için özerklik 

tanımıştır
381

.  
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Federasyon ile Siyasi Özerklik Kavramlarının Karşılaştırılması 

Genel olarak bir devletteki  yetki paylaşım ihtiyacına cevap verebilmek için 

iki temel alternatif ortaya çıkmıştır; simetrik federalizm ve siyasi özerklik. Federal 

devletler
382

 daha çok simetrik federasyon biçimini uygulamakta olup, bu tür 

federasyonda her bir parça/federe yapı eşit yetkilerle donatılmıştır. Asimetrik 

federasyonda ise bir ya da birkaç federe yapı, diğer bölgelere tanınmayan, özel bazı 

yetkilere sahiptir; bunun da nedeni, farklı bir kültür, dil ya da yaşam biçiminin 

korunmasıdır. Örneğin, Kanada'da Quebec ve Nunavut, Rusya'da Tataristan diğer 

federe devletlerden farklı özel bazı yetkilere sahiptir
383

. 

Federasyonların niteliğine göre farklı federal devletlerde federe yapıların 

adlandırılışı değişmektedir. Örneğin İsviçre'de federe devletler kanton, Avusturya ve 

Almanya'da land (länder), Belçika'da bölge (région), Kanada'da eyalet (province), 

ABD, Hindistan ve Avustralya'da devlet (state) olarak isimlendirilmiştir
384

. 

Federal kelimesi Latince Foedus sözcüğünden kaynaklanmakta olup, bu 

sözcük de 'sözleşme', 'anlaşma' anlamını taşımaktadır
385

. "Federal devlet, siyasi 

iktidarın biri ulusal, diğeri ulusaltı ölçekte olmak üzere çok sayıda iktidar merkezi 

arasında güvenceli şekilde bölündüğü ve ulusaltı birimlerin ulusal karar alma 
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sürecine etkili biçimde katıldığı bir örgütlenme biçimidir"
386

. Ortak bir anayasa 

altında birleşmiş devletlerin oluşturduğu bir devlet biçimi olan federal devlet ile 

üniter devlet arasında dış egemenlik bakımından bir fark yoktur. Federal devletler de 

üniter devletler gibi dış ilişkilerinde egemen ve bağımsızdır; ancak iç egemenlik 

bakımından her iki devlet biçimi arasındaki fark, federal devlette egemenliğin 

bölünmüş, paylaşılmış olmasıdır
387

. 

Bu çalışmada federalizm ile özerkliği karşılaştırırken federalizmin ideal 

biçimi düşünülmektedir, ancak belirtilmelidir ki federalizmin farklı biçimleri olduğu 

gibi dünya üzerindeki uygulamaları da farklılık göstermektedir. Temel olarak üç tür 

federalizm kabul edilmektedir: Yapıcı federalizm, icrai federalizm ve nominal 

federalizm. Yapıcı federalizm federe birimler ile federal yapı arasındaki ilişkilerde 

federal yönetime ağırlık veren, ülke sorunlarında yerel birimlerle federal yapı 

arasında uzlaşmaya çok önem vermeyen bir federalizm biçimidir. Bu tür federalizme 

bir tepki niteliğinde ortaya çıkan icrai federalizm ise federe devletlerin ülke 

politikasının yürütülmesinde ciddi yetkilere sahip olduğu, temel hizmetlerin 

yürütülmesinin genel olarak federe birimlere bırakıldığı bir federalizm türüdür. 

Nominal federalizmde ise federe birimlerin yetkileri sadece yönetsel niteliktedir. 

Federe birimlerin siyasi anlamda özerkliğinden bahsedilemeyen bu federalizm türü, 

merkezileşmiş federalizm olarak da adlandırılmaktadır
388

. 
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Federalizm en geniş anlamıyla, merkezi bir otorite ile kendi organ ve yetkileri 

olan tabi parçalar arasındaki yetki paylaşımıdır
389

. Bu tanımdan sonra iki  Bu en 

geniş anlamıyla federalizmi, federal devlet tanımlamasının içine sıkıştırmamak 

gerekir; ancak federalizm uygulamasının prototipi federal devlet olduğu içindir ki 

özerklik federasyon karşılaştırması denildiği zaman genelde federal devletten 

bahsedilmektedir
390

.  

1787 ABD Anayasası modern federal anayasaların öncüsü ve hâlâ bir 

başyapıt sayılmaktadır
391

. Bugün dünyanın pek çok yerinde federal devletler 

mevcuttur. 90'lı yıllarda dünya nüfusunun %40'ı resmen federal devletlerde yaşarken 

% 33 bir şekilde federal düzenlemeler içeren yapılarda yaşamakta idi
392

. Bugün 

dünya nüfusunun çok daha büyük bir kısmının federal devletlerde ya da federatif 

öğeler taşıyan sistemlerde yaşadığı söylenilebilir, zira Sovyet Rusya ve 

Yugoslavya'nın dağılmasından sonra dünya sisteminde yaşanan değişiklikler, etnik 

temelli çatışmalar ülke bütünlüğünü korumak için federal ya da özerk yapıları 

mecburi kılmıştır. Bazı devletler, siyasi ya da tarihi nedenlerden dolayı federal bir 

devlet olarak kurulmuştur; İsviçre ve Kanada gibi, bazı devletler ise bir süre devam 

eden merkezi ve üniter bir yapıdan sonra, etnik çatışmaları sona erdirmek için federal 

sisteme geçmiştir; Belçika, Malezya ve Nijerya gibi
393

.  
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Federasyonda federe devletlerin birbirleri ve federal devlet ile ilişkileri astlık 

üstlük şeklinde hiyerarşik bir ilişki değildir; bu nedenle çok merkezli bir iktidar 

modeli söz konusu olup, merkeziyetçilik ilkesi de federasyon için geçerli değildir
394

. 

Tersi biçimde federal devletin dayandığı temel iki ilkeden biri özerkliktir. Daha önce 

de belirtildiği üzere "özerklik" kavramı pek çok anlam ihtiva etmekte olup, hangi 

anlamda kullanıldığı açıkça belirtilmelidir, zira örneğin İspanya'da özerklik 

denildiğinde bahsedilen bir devlet sistemi iken diğer taraftan özerklik kimi 

kurumların hukuki yapısını niteleyen bir ilke olarak da karşımıza çıkabilmektedir. 

Federasyonun bir ilkesi olarak karşımıza çıkan özerklik, federe yapılar ile federal 

yönetimin yetki ve görevleri bakımından ayrı iktidar merkezleri oluşturmaları, buna 

göre örgütlenmeleri anlamına gelmektedir. Belli özellikteki bir bölgesel yapıyı 

tanımlamak amacıyla kullanılan özerklik ile federal devletin bir ilkesi olan özerkliğin 

karıştırılmaması bakımından federal devlet için kullanılan özerklik ilkesinin 

"iktidarın bölünmesi" şeklinde kullanılması tercih edilmektedir. Federal devletin 

dayandığı ikinci bir ilke ise katılım ilkesi olup, federe devletlerin federal yapının 

işleyişinde etkili olmaları anlamına gelmektedir
395

. 

Federal devlet üniter devlet sisteminden farklı olarak iki farklı yönetim 

alanını içermektedir. Birincisi, ulusal alanda kurulmuş, merkez kabul edilecek 

federal yönetim, diğeri ise ulusaltı düzeyde örgütlenmiş, yerel ya da bölgesel kabul 

edilebilecek federe yönetimlerdir
396

. Federasyon konfederasyon uygulamasından da 

farklı bir yapıdır. Konfederasyon, uluslararası hukuk anlamında egemen ve bağımsız 
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birden fazla devletin belli amaçlar için bir araya gelmesi ve bir yönetim oluşturması 

şeklindedir. Konfederasyonda bir araya gelerek oluşturulan yönetim ile bağımsız 

devletler arasında bir eşitlikten bahsedilemez; kurulan yönetim üye devletlere 

bağımlı olup, yetkilerini de bu devletlerden almaktadır
397

. Günümüzde Avrupa 

Birliği için konfederal bir örgütlenme örneğidir denilebilir. Şu an resmi anlamda 

tanınmış bir konfederasyon mevcut değildir. Federal devlette ise ne federe devletler 

yetkilerini federal devletten alır, ne de federal devlet konfederasyondaki genel 

yönetim gibi federe devletlerin yetkilendirmesi altında, onlara bağımlı olarak çalışır. 

Federal devletin temel özelliği yönetimlerin eşitliği ve bağımsızlığıdır. Her bir federe 

devlet yetkisini anayasadan aldığı için anayasa karşısında eşittirler. Yine 

federasyonda dış ilişkiler ve ulusal savunma konusunda federal yönetim yetki 

sahibidir. Federe devletlerin uluslararası kişilikleri mevcut değildir. Uluslararası 

alanda devleti tek bir yönetimin temsil etmesi esastır ki bu da federal yönetimdir. 

Konfederasyonda ise üye devletler bağımsız ve egemen devletler olarak 

konfederasyonu kurdukları için sınırlı bazı yetkilerini kurdukları yönetime 

devretmekle birlikte dış ilişkiler, savunma alanındaki yetkiler ile egemen bir devletin 

sahip olduğu tüm yetkileri kullanmaya devam etmektedirler
398

.  

Federal devletin temel özellikleri şöyle sıralanabilir: Öncelikle, federe 

yönetimler ile federal yapı arasında çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı önlemek 

için her iki yönetim düzeyinin yetki alanlarını açık ve kesin bir şekilde belirleyen, 
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Anayasanın üstünlüğü prensibi ile korunan bir anayasanın varlığı şarttır
399

. Diğer bir 

özellik, yönetimler arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları çözme konusunda nihai karar 

verme yetkisine sahip bir yargı organının varlığıdır. Çeşitli federal devletlerde 

Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi, Federal Mahkeme gibi farklı isimlere sahip 

bu kurumun temel özelliği tarafsız olma zorunluluğudur. Federal devletlerin bir 

başka özelliği yasama, yürütme, yargı organlarının her iki yönetim düzeyinde ayrı 

ayrı kurulmasıdır; yani her bir federe devletin yasama, yürütme, yargı organı olduğu 

gibi federal düzeyde de bir parlamento, yürütme organı ve federal mahkeme 

mevcuttur. Federal parlamentoda, federe birimlerin hak ve çıkarlarını korumak üzere 

federe birimler temsil edilmektedir. Federal devletlerin önemli bir özelliği de her bir 

yönetimin bağımsız gelir kaynaklarına sahip olmasıdır. Federe devletler kendi 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere vergi toplayabilecekleri gibi federal yönetimin de vergi 

kaynakları mevcuttur
400

. 

Federasyon modelinde kimi devlet anayasaları federal devletin yetkilerini tek 

tek sayarak sayılanlar dışındaki yetkilerin federe devletlerde olduğunu belirlerken 

kimi federal devlet anayasaları federe yapıların yetkilerini açıkça belirleyerek 

kalanları federal yönetime bırakır. ABD, İsviçre, Avustralya, Brezilya, Rusya, 

Bosna-Hersek gibi bazı ülkeler birinci modeli benimsemiştir. Anayasa maddesinden 

örnek vermek gerekirse İsviçre Anayasasının 3. maddesi "Kantonlar, egemenlikleri 

Federal Anayasa tarafından sınırlanmadığı ölçüde egemendirler ve bu nitelikleriyle 

federal yönetime bırakılmayan tüm yetkileri kullanırlar" şeklindedir. İkinci modele 
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örnek gösterilebilecek bazı ülkeler ise Kanada, Hindistan, Avusturya, Nijerya'dır. Bu 

yapıya örnek verilebilecek anayasal düzenleme için Kanada Anayasasının 91. 

maddesine bakılabilir. Bu maddeye göre "federe yönetimlerin mahfuz yetki alanına 

girmeyen huzur, düzen ve iyi yönetimle ilgili bütün konularda federal yönetim yasal 

düzenleme yapabilir"
401

. İkinci sistem olan genel yetki kuralının federal yönetim için 

öngörülmesi federal yapı için daha avantajlı bir durum yaratmaktadır, zira anayasada 

sınırlı olarak yetki sayıldıktan sonra yeni düzenleme alanları ortaya çıktığında federal 

yapı federe yönetimler karşısında zayıf kalacaktır. Ancak şunu da belirtmek gerekir 

ki birinci sistemi benimsemiş, yani federal yönetimin yetkilerini sınırlı olarak sayan 

devletlerin merkeziyetçi olma ihtimâli diğer devletlere göre daha azdır
402

. Daha önce 

de belirtildiği üzere yetkilerin hangi yönetimde daha fazla olduğunun hukuki eşitliğe 

etkisi yoktur, önemli olan yetkileri dâhilindeki meselelerde hiçbir yapının diğerine 

karşı üstünlüğü olmamasıdır. 

Her ne kadar özerklik de Daniel Elazar
403

’ın federasyon ile federatif 

düzenlemeleri ayırması anlamında federatif öğeler içerse de federal bir sistem ile 

özerklik arasında anayasal anlamda ciddi farklılıklar söz konusudur. Bernhardt'a göre 

özerklik ve federalizm ne benzer ne de birbirine bağlı kavramlardır; bilakis modern 

tarih içinde son derece farklı felsefi altyapılara dayanan bariz biçimde iki ayrı olgu 

teşkil ederler
404

. Tabii ki her iki kavramda da zamana göre belirli ortak eğilimler, 

görünümler mevcuttur, ya da her ikisinin bileşenleri çakışabilmektedir, ancak yine de 
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yapı taşları ve ideolojik altyapıları farklıdır
405

. Ayrıca federalizm tarihsel açıdan 

oldukça eskiye dayandığı halde özerklik genel olarak 60'lı yıllardan sonra 

sömürgelerin durumuna ilişkin olarak ve fakat bugün kullanıldığı anlamıyla 90'lı 

yıllarda yaşanan etnik çatışmalar sonrasında tartışılan bir kavramdır
406

. 

Bazı yazarlar özerkliğin üniter devletten federal devlete geçişte bir durak 

olduğunu savunmasına
407

 rağmen "tek ülkeli üniter devlet ile çok ülkeli federal 

devlet arasında bir ara biçim niteliği gösteren"
408

 özerklik ile federasyon arasında 

önemli bazı farklılıklar söz konusudur.  

Öncelikle özerklik uygulaması merkezi devletin özerk kabul edilen bölge ya 

da bölgelere yetki aktarması, devretmesi şeklindedir. Federasyonda ise yetki 

aktarımından devrinden söz edilemez, kullanılabilecek kavram "yetki paylaşımı" 

olmalıdır. Özerklikte egemen devlet kendi altındaki kimi birimleri, bölgeleri 

özerkleştirir, federal devletlerde ise egemen siyasi yapılar özerkliklerini koruyarak 

bütünleşirler. Özerklikte altlık üstlük, federasyonda yan yanalık söz konusudur
409

. Bu 

özellik sebebiyle de, federasyonda her bir federe devlet ya da bölge ülke siyasetinin 

oluşturulmasına ve uygulanmasına doğrudan katılmaktadır. Özerk yönetimler ise 

sadece kendilerini yönetir, merkez siyasetinde özel yetkileri yoktur. Ulusal organlara 

                                                           
405

 Bernhardt, 1981, s.23. 

406
 André Legare- - Markku Suksi, "Rethinking the Forms of Autonomy at the Dawn of the 21st 

Century", International Journal on Minority and Group Rights, vol.15, 2008, s.148. 

407
 Bkz. Uygun, 2007, s.129. 

408
 Nalbant, 1997, s.27. 

409
 Legare-Suksi, 2008,  s.148. 



121 
 

demokratik araçlar vasıtasıyla katılırlar, ancak merkezde özel bir temsil yetkilerinden 

bahsedilemez
410

.  

Özerklik, bir anayasa, bir anlaşma, kanun ya da tüm  bu araçların kullanılması 

ile kurulabilir; federasyonu kuran hukuki araç ise anayasadır
411

. Ancak federal bir 

sistem için sadece anayasa ile kurulmak yeterli değildir, aynı zamanda bu anayasanın 

değiştirilmesi zor katı bir anayasa olması ve anayasanın üstünlüğü ilkesinin kayıtsız 

şartsız benimsenmesi gerekmektedir. Yasa ile kurulabilen özerk yapılar dışında 

anayasa ile kurulanlar da olduğu için genelde federasyon ile özerklik arasında 

"anayasa ile kurulmuş olma" prensibinin yarattığı fark ortadan kalkar gibi 

görünmektedir. Ancak anayasa ile özerklik tanıyan devletlerin de "anayasal güvence 

olsa dahi, merkezi yönetimin tek yanlı bir işlemle yetki aktarımına ilişkin anayasa 

hükümlerini değiştirmesi"
412

 mümkün olup özerk yapının bu değişikliği onaylaması 

koşulu aranmaz. Federal devlette ise yetki paylaşımına ilişkin kurallar ne federe 

devlet tarafından ne de federal devlet tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. 

Herhangi bir anayasa değişikliği için hem federal yönetimin hem de tüm federe 

yapıların onayı şarttır
413

. Uygun'a göre bir devletin üniter olup olmadığını 

belirlemenin yolu özerk yönetimlere anayasa ile tanınmış ve güvence altına alınmış 

yetkilerin merkez tarafından tek yanlı bir işlem ile kaldırılıp kaldırılamayacağının 

saptanmasıdır. Eğer özerk bir yapıya anayasa ile tanınan yetkilerin - az ya da çok - 

yine anayasa hükmü ile geri alınamayacağı, değiştirelemeyeceği güvence altına 
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alınmışsa özerk yönetim ile merkezi devletin hukuki eşitliği büyük oranda sağlanmış 

olacağından artık net bir biçimde söz konusu devletin üniter bir devlet olduğu 

savunulamaz. Böyle bir sistemin federal devlete dönüşmüş olduğunu belirtmek de 

doğru olmayacaktır, zira federal devletin başka bazı özellikleri de vardır
414

, ama 

üniter devletin başat özelliklerinden olan ve özerklik tanınması ile hâlihazırda 

sarsılmış olan klâsik egemenlik anlayışı ortadan kalkmış olmaktadır.  

Tekrar etmekte yarar vardır ki, federal devlet ile özerklik arasındaki temel 

fark merkez ile yerel arasında hukuki eşitlik olup olmaması ile açıklanabilir. Federal 

devletlerde federe devletler birbirleriyle ve federal yapı ile hukuki anlamda eşit 

düzeydedirler, oysa özerk yönetim ile merkezi devletin hukuki eşitliğinden 

bahsedilemez. Federe devletlerin her biri birbirine eşittir, oysa özerklikte merkezin 

yetkileri her zaman daha fazla olduğu gibi, çeşitli özerk bölgeler arasında da yetkinin 

kapsamı bakımından farklar olabilir
415

. 

Özerklikte yerel organlar merkezi yapının işleyişinde temel bir rol 

üstlenmezler, özerk yapının sadece yerel konularda işbirliği yapması gerekmektedir, 

merkezi işlerde böyle bir işbirliği ihtiyacı yoktur
416

; oysa federasyonda her bir federe 

devletin, merkezi karar alma mekanizmalarında eşit yetkisi vardır. Federe devletlerin 

özyönetim yetkisi tüm federe devlet içinde mutlaktır, oysa özerklikte özerkliğin 

uygulanış nitelik ve kapsamına göre özerk yönetimin yetkisinin kapsamı 

değişebilmektedir
417

. Federal bir sistemde federe yapılar merkezi yasama yetkisininin 
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kullanılmasına dahildir. Federal Anayasayı değiştirmek için yerel parlamentoların 

onayı gerekir.  

 Özerk yapı ile merkezi yapı arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye yönelik, özel 

olarak oluşturulmuş bir yargılama makamı olmamasına rağmen, genelde federe 

yapılar ve federe yapılar ile merkezi yapı arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları 

çözmek amacıyla özel bir yargılama mercii oluşturulmuştur
418

. Heintze'nin sözleriyle 

"özerklik her zaman bölünmüş, farklı bir yapı iken, federe devlet bütünün 

parçasıdır"
419

. Sayılan özelliklerine bakıldığında denilebilir ki, hukuken olmasa da 

siyasi olarak federe devletler asli birer devlet sayılabilir, oysa özerk yapılar için 

böyle bir şeyden bahsetmek pek mümkün değildir
420

.  

Federal bir devlette federe devlette yaşayanlar hem federe devletin hem 

federal devletin vatandaşıdırlar
421

, özerklikte ise özerk bölgede yaşayanlar 

bakımından çifte vatandaşlık hukuken tanınmamıştır, bölge halkı özerk yaşamakla 

birlikte merkezi devletin vatandaşıdırlar. 

Federal devletlerde etnik farklılık bazen önemli olabilmektedir, ancak federal 

bir yapının kurulması için etnik ya da dilsel farklılık gerekli değildir. Pek çok federal 

devlette tüm vatandaşlar aynı dili konuşmakta, aynı etnik kökene sahip 
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bulunmaktadırlar. Özerklikte ise - politik özerklik bakımından- etnik ve dilsel 

farklılık neredeyse özerklik talebinin temelini oluşturmaktadır
422

. 

Federal devletlerde genel olarak federal yapının organları ve yapılanması ile 

federe devletlerin organ ve yapıları benzerdir. Federe devletlerin yasama, yürütme, 

yargı organları ve bunların işleyişi federal yapınınki ile neredeyse aynıdır
423

. 

Özerklik uygulamasında ise böyle bir durum her zaman mevcut değildir, hatta bazı 

demokratik olmayan devletlerde demokratik özerk yapılanmalar söz konusu 

olabilmektedir
424

. 

Özerklik uygulamasının üniter devletin ortadan kalkması anlamına geleceği 

şeklinde bir düşünce ileri sürülebilir; zira federasyon ile özerkliğin hem federe 

devletler hem özerk yapılar bakımından parlamento sahibi olma, kendi yasalarını 

yapma şeklindeki özelliklerinin ortak olduğu bunun da üniter devlet düşüncesine 

karşı olduğu savunulabilir. Ancak bu açıdan federal devlet ile bölgeli devlet ya da 

siyasi özerkliğe sahip yapılar arasında önemli bir fark söz konusudur. Federe 

devletler kendi yetki alanları içinde anayasa ile kendilerine tanınmış tüm konularda - 

ki bu yetkilerin kapsamı genelde oldukça geniştir- federal devletin onayına ihtiyaç 

duymadan düzenleme yapabilirler. Özerk yapıların ise kendi yetki çevrelerinde 

yapacakları yasal düzenlemeler genel olarak merkezin onayına tabidir. Çok sınırlı, 

merkezin müdahalesinin sadece merkezin yükünü artıracağı, tamamen bölge halkını 

ilgilendiren meseleler hariç özerk yapının merkezin onayı olmadan yasa yapması ve 
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uygulaması mümkün değildir. Kısacası, "kural olarak federel devletin federe 

devletlerin kendi alanlarındaki işlemleri üzerinde hiçbir denetimi söz konusu 

değildir. Bölgesel devletlerde ise siyasal yerinden yönetim organlarına aktarılan 

yetkiler üzerinde merkezin her zaman az ya da çok denetimi - ki bu denetim siyasi 

veya yargısal olabilir - söz konusudur"
425

. 

Özerklikte verilen yetkiler tek yanlı bir işlemle geri alınabilir çünkü merkezin 

tek yanlı işlemiyle verilmiştir, federasyonda ise federal devlet federe devletlerin 

yetkilerini tek yanlı bir işlemle kısıtlayamaz, ya da ortadan kaldıramaz
426

. 

Bazen federasyon ve özerklik bir arada uygulanabilmektedir. Kanada, 

Hindistan ve Rusya Federasyonu buna örnek verilebilir. Bu devletlerin her biri 

federal devlet olup, aynı zamanda bazı topluluklar için özerklik tanınmıştır. Örneğin 

Belçika Federal bir devlet olup, aynı zamanda Valon bölgesinde yaşayan Alman 

topluluk için bir tür özerklik uygulanmaktadır
427

. 

Eğer sadece bir ya da birkaç azınlık grubu küçük bir bölgede toplanmışsa 

federasyon uygulanması çok gerekli değildir. Böyle bir durumda bölgesel özerklik 

tercihe şayandır. Coğrafi açıdan büyük ve etnik, dinsel, dilsel, kültürel bakımından 

çeşitlilik arz eden devletlerde ise federal uygulamaların otoritarizme karşı bir kalkan 

olup demokrasinin inşası ve korunması bakımından olmazsa olmaz bir niteliğe sahip 
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olduğu bu konuda çalışan teorisyenlerin tümü tarafından paylaşılan bir görüştür
428

. 

Federal devletlere bakıldığında genel olarak ikiden fazla federe devletten meydana 

geldiği görülmektedir. Tek bir bölgede yoğunlaşmış bir grup için federal devlet 

sistemine geçiş pek olası, ya da gerekli değildir. Böyle bir durumda uygulanan sistem 

genel olarak özerklik olmaktadır
429

. 

BÖLGESEL ÖZERKLİK KABULÜNE İLİŞKİN KAYGILAR 

Özerklik tanınması konusunda dönemin hükümetinin, genel olarak çoğunluk 

olan halkın, diğer taraftan da ülkenin sağduyulu insanlarının ya da insan hakları 

savunucularının farklı sebeplere dayanan korkuları kaçınılmazdır. Hükümetin başlıca 

korkusu milliyetçi seçmeni kaybetmek, hatta kurulan özerk yapıya tanınan yetkilerin 

genişliğine bağlı olarak bir sonraki seçimleri dahi kaybetmek olabilmektedir. 

Ülkenin çoğunluğunu oluşturan grubun korkusu, özerklik taleplerine cevap 

verildiyse, bir sonraki aşamada azınlığın bağımsızlık için çalışacağı ve bunun da 

önüne geçilemeyeceğidir. Kısacası özerklik tanınması ayrılıkçı çabaları 

güçlendirecektir
430

. Özerkliğin, bağımsızlığa giden yolda bir basamak olduğu 

düşüncesi ve dolayısıyla korkusu, özerk azınlığa komşu bir akraba ülkenin varlığı 

halinde ciddi bir düzeye ulaşmaktadır. Bir devletin kendi vatandaşları olan 

azınlıklarına ya da bir etnik gruba yaşadıkları bölgeyi kontrol etmeleri şeklinde bir 

hak vermeleri devletin bütünlüğünü, ulus devlet üzerindeki egemenliği ortadan 

kaldıracak bir ihtimal olarak görünmektedir. Uluslararası örgütlerin kuruluş 
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aşamasında devlet temsilcilerinin "devlet içinde devlet", "ayrıcalıklı bir kast" gibi 

ifadelerle
431

 karşı çıktıkları özerk bölge uygulamasının bir sonraki adımı bağımsızlık 

olarak görülmektedir. Bu, ETA'nın siyasi kanadı olan Herri Batasuna'nın 1979'da 

Bask ülkesi için özerklik kabul ederken açıkça vurguladığı bir durumdur
432

. 

Ayrıca bir gruba özerklik tanınması ülkedeki farklı azınlık gruplarını da 

canlandıracak, bu durum ise çatışmaların ya da ayrılıkçı hareketlerin artmasına sebep 

olacaktır. Domino taşı teorisi olarak adlandırılan bu görüşü ileri süren özerklik karşıtı 

kişi ya da kurumlar, bir kere tanınan özerkliğin, ardı arkası kesilmeyen talepler 

anlamına geleceğini, bunun da mevcut devleti ortadan kaldıracağını 

savunmaktadırlar. Hindistan, Nijerya, Endonezya, Burma ve 1990'larda ülkede 

başlayan -başta Çeçenler olmak üzere- etnik talepler ve takip eden çatışmalar sonucu 

Rusya yukarıda bahsi geçen durumu vurgulamışlardır. İsrail de Filistin meselesinde 

"deve burnu" adlı teorisini ileri sürmekte ve Batı Şeria ile Gazze'ye özerklik için, 

"devenin burnunu bir kere çadıra sokmasına izin verirseniz, o deve gelir çadırda 

oturur" düşüncesiyle özerkliği reddetmektedir
433

. Ancak işler vaziyetteki özerk 

yapılar incelendiğinde çoğunda böyle bir domino etkisinin oluşmadığı 

görülmektedir
434

. Genel nüfusun ve devlet yöneticilerinin ortak bir korkusu da 

ülkenin bir bölgesindeki kaynakların idaresini özerk yapıya devretmenin, merkezin 

gücünü azaltacağı gibi ülke ekonomisini, böylece refahını olumsuz etkileyeceğidir.  
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Özerklik tanınması konusunda bu tür korkuları olmayıp, etnik kimliklerin, 

azınlık haklarının korunması gerektiğini savunan sağduyulu kesim için ise 

korkulacak nokta özerk yapıya devredilen yetkiler yetersiz kalır, ya da gelen yeni 

talepler karşısında hükümet olumsuz tavır takınırsa özerkliğin tehdit altında kalması 

ve bunun da yeni bir çatışma, şiddet ortamının kapısını aralama potansiyelini 

taşımasıdır.  

Tabii ki bu korkuların karşısında özerk yapıyı kuran bölge halkının, azınlık 

grubunun ciddi korkuları yer almaktadır. Öncelikli korku ya da tereddüt, yıllardır 

karşılıklı çatışma içinde olunan devlete karşı, yaşanan olumsuz tarihsel deneyimler 

nedeniyle duyulan güvensizlikten kaynaklanmaktadır. Çatışma sonrası silah bırakılır 

ve devlet özerk yapıya tanınan yetkileri almaya teşebbüs eder, yapılan anlaşmaya 

uymazsa artık azınlığın kendini savunmasının güç olacağı, bu nedenle devlete tam 

olarak güvenilmesinin hata olacağı yaygın bir görüştür. Duyulan güvensizlik 

nedeniyle, ülke bütünlüğü korunarak geliştirilecek bir iç çözümün kalıcı 

olamayacağı, yaşanan çatışmalar ve şiddet ortamı nedeniyle toplumlar arasında 

oluşmuş gergin ipin herhangi bir kıvılcım ile kopma noktasına gelme ihtimâli olduğu 

düşünülmektedir. Tarihte, bir grup özerklik modelinin azınlığı özerklik vasıtasıyla 

marjinalize ya da asimile etme çabası da azınlık grubunun özerkliğe mesafeli 

yaklaşmasına sebep olmaktadır
435

. Ancak Yash Ghai'nin ifade ettiği gibi, eğer amaç 

çatışma çözümü ise özerklik bağımsız devlet kurma talebi ile devletin üniter yapısını 
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koruma amacı arasında bir orta yol bulmada kesinlikle kolaylaştırıcı rol 

oynayacaktır
436

.  

Heintze'ye göre ayrılma talebi, özerklik yerine bağımsız devlet tercihi gerici, 

muhafazakâr bir bakış açısıdır; zira yeni bir devlet egemenliğin yeniden üretimidir, 

oysa çağdaş dünya devlet egemenliğinin zayıflamasını gerektirmektedir
437

. Yine de 

ileri sürüldüğü gibi bölgesel özerk yapının bir süre sonra ayrılma talep etmesi olasılık 

dâhilindedir, zira uluslararası alanda devlet olmanın sağlayacağı getiriler, bölge 

olmanın sağlayacağı avantajların kat be kat üstündedir. Bu konuda İrlanda ile 

İskoçya'yı karşılaştıran Moore, her iki yapının da yüzölçümü, nüfus bakımından 

benzer olduğunu -hatta İskoçya daha büyük ve kalabalıktır - ancak Avrupa Birliği ve 

uluslararası alanda İrlanda'nın daha fazla siyasi güce, etkinliğe sahip olduğunun da 

yadsınamayacağını belirtmektedir. Bu durum İskoç Parlamentosu tarafından da sık 

sık dile getirilmektedir
438

. 

Korkuların ne derece gerçekçi olduğunu anlamanın yolu kurulmuş ve devam 

etmekte olan altmış kadar özerklik uygulamasının incelenmesidir. Bu uygulamalar 

özerkliğin ne getirip ne götürdüğü konusunda  ampirik kanıt sağlamaktadır. 

Unutulmaması gereken nokta ise, özerklik kurmanın başlıca sebebinin insan 

haklarının sağlanması olup, bu amacın korkulara yenik düşmemesi gerektiğidir. 

Siyasi özerklik verilerek kurulan yapının bir tür devlet sayılabileceği, çünkü hem pek 
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çok asli yetkinin özerk yapıya devredildiği, hem de bu yapıların birer parlamentoya 

sahip olduğu savunulabilir, ancak bu belirlemeyi yapan Guibernau, daha sonra federe 

devletlerin dahi yetkileri çok geniş olduğu halde bağımsız devlet sayılmadığını, 

çünkü bağımsız bir devletin dış işleri, ekonomi politikası, savunma ve anayasal 

meseleler bakımından yetkili olduğunu, oysa özerk yapıya bu yetkilerin 

devredilmediğini belirtmektedir
439

.  

Özerkliğe ilişkin korku ve kaygıları olanlar genelde başarısız olan özerklik 

uygulamalarını örnek gösterirler. Bu çerçevede, 1990'lı yıllardan sonra, yaşanan 

etnik çatışmaları sonlandırmaya yönelik çalışmalar neticesinde tanınan ve pek çok 

devlet tarafından tanınmasalar da bağımsızlığını ilan etmiş ya da etmesi muhtemel; 

Irak Kürdistanı, Abhazya, Güney Osetya, Transdinyester Cumhuriyeti ve Dağlık 

Karabağ gibi örnekler sıralanmaktadır. Ancak örnek verilmesi gereken asıl yapılar; 

tam anlamıyla uygulanan - özellikle özerk bölgede yaşayan azınlığın taleplerine 

cevap veren - demokratik yönetime sahip, hukuk devleti ilkesinin güvence altında 

olduğu özerkliklerdir. Özerkliğin başarılı olduğu durumlar için de etnik grubun 

nüfusu, nüfusun konsantrasyonu, uzaklık gibi faktörlerin önemli olduğu 

görülmektedir. 

Siyasi özerklik uygulamasının yeni devletlere yol açabildiği iddiası kabul 

edilmesi gereken bir gerçektir, ancak bölgesel bir özerklik tanımadan, devletin 

bütünlüğünü koruyarak azınlığa yönelik uygulanan baskıcı ve asimilasyonist 

politikalar yeni bir devlet kurulmasını önlemez, bilâkis grubun baskıcı politikalara 
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vereceği cevabın şiddeti arttıkça bu, ayrılmayı daha hızlı bir biçimde 

getirmektedir
440

. 

Dünya üzerinde kurulmuş pek çok özerk yapının her biri birbirinden farklı 

şekilde kurulmuş, farklı özelliklere sahiptir. Anayasa ile tanınan, ya da çıkarılan 

diğer kanunlar ile eşit düzeydeki bir kanun ile kurulan yapılar söz konusudur. Yine 

her bir özerk yapının yetkileri en genişten çok dara kadar değişebilmektedir. Ulusal 

sınırların ötesinde eylem ve işlemlere dahil olabilme konusunda farklılık taşıdıkları 

gibi ülke siyasetinin yürütülmesindeki etkinlik dereceleri de farklıdır. Merkez 

devletten finansal olarak bağımsızlık derecesi de değişmektedir
441

. Tüm bu 

farklılıklar özerk yapının başarısını ve aslında özerkliğe ilişkin kaygıların da 

derecesini belirlemektedir. 

Özerkliğe ilişkin korkular ileri sürülürken en fazla dile getirilen mesele, her 

ne kadar etnik grup özerk olduğu için bağımsızlık talebinden vazgeçmiş görünüyorsa 

da bu talebin bir gün yeniden canlanacağıdır. Böyle bir durumda özerklik uygulaması 

azınlık için eğitici, yol gösterici bir rol oynamakta, bağımsız devlet için bir basamak, 

geçiş evresi hazırlamış olmaktadır
442

.  

Devletlerin bu düşünceye dayanarak özerkliğe temkinli yaklaşmasını, 

toplumun bu konudaki çekincelerini dikkate alan Brems'e göre, özerklik tanınan yapı 

nüfusu az olan azınlıklar için söz konusu olmalı, özerk yönetimler birer bağımsız 
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devlet olamayacak kadar küçük yapılar teşkil etmelidir
443

. Bu bakış açısına karşı 

çeşitli itirazlar ileri sürmek mümkündür: Öncelikle, özerklik uygulamasının temel 

amacı etnik çatışmaları çözmek olmalıdır, bir azınlığın devlet kurabileceği 

düşüncesiyle böyle bir çözüme yanaşmamak insan hakları açısından kabul edilebilir 

değildir.  

Yine tarih göstermiştir ki, etnik tansiyon sürdüğü sürece bir topluluğun özerk 

ya da bağımsız olması önemli değildir, bu durum sadece çatışmanın boyutunu 

değiştirmektedir. Özerklik talebi için ya da uygulanan özerkliğin yeterli olmaması, 

tanınmış yetkilerin devlet tarafından ihlâl edilmesi sonucu ortaya çıkan çatışmalar, iç 

çatışma şeklinde iken, bu özerk yapı bağımsız devlet haline geldiğinde bu kez, 

çatışmalar uluslar arası boyuta taşınabilecek, devletler arası savaş hâlini alacaktır
444

. 

BÖLGESEL ÖZERKLİĞİN OLUMLU ve OLUMSUZ YÖNLERİ 

Özerklik hem devletin -bütünlüğün korunması- hem de azınlık grubunun 

taleplerine - anlamlı bir özyönetim uygulaması ile- cevap verebilecek nitelikte olursa 

başarılı olmaması için bir sebep yoktur. Ancak öncelikle her iki tarafın korkulardan 

arınmasının altyapısı hazırlanmalıdır. Geçmişte yaşanmış pek çok acı tecrübe, 

toplumlar arasında uzun yıllar içinde oluşmuş olumsuz fikirler nedeniyle karşılıklı 

güvenin kurulması zordur, ancak nihai amaç ülkenin huzura kavuşması ve gerçek 

anlamda insan haklarının teminat altına alınması ise bunun için çaba sarf edilmelidir. 
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Özerkliğin en önemli avantajlarından biri, devlet bakımından, ne kadar güçlü 

olursa olsun özerk yapının uluslararası alanda egemenliğinden bahsedilememesi, 

devletin tek yetkili olmasıdır
445

. Ayrıca özerkliğin devlet bakımından avantajı 

özerklik "tanınmaktadır", yani özerklik uygulaması öngörmek ya da öngörmemek  

devletin "iradesi" ne kalmıştır
446

. 

Yine, devlet bakımından olumlu yönü, bir kere kurulduktan sonra bu yapının 

dengeli ve sorunsuz işleyişinin ayrılma, ayrı devlet kurma düşüncesini bertaraf 

edecek olmasıdır. Bir taraftan ayrılma - karşılıklı rızalara dayanmadığı sürece - 

uluslararası hukukta kolaylıkla tanınma sonucunu doğuramaz
447

, bu nedenle özerk 

yapılar tanınmak için uğraş vermek yerine sağlıklı bir özerklik uygulamasıyla 

ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi anlamda güçlü olmayı tercih edeceklerdir
448

. 

Diğer taraftan, bugünün koşullarında; küreselleşmenin ve teknolojinin yarattığı yeni 

düzende sınırlar önemini kaybetmişken, özerk bir yönetim ile kendi kendini idare 

edebilen, azınlığı ilgilendiren tüm konularda karar alabilen bir grup için bağımsızlık 

talep etme potansiyeli düşecektir. 

Ayrıca her bir etnik grubun bağımsız devlet talebinde bulunması üç bin beş 

yüzün üzerinde yeni devlet anlamına gelecektir ki bu da ne gerçekçidir, ne de arzu 

edilir. Etnik kimliklerin, grup haklarının en üst düzeyde sağlanması ve korunması ile 

mevcut ya da muhtemel sorunların önüne geçmeye çalışmak daha tercih edilebilir bir 
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yoldur. Bu anlamda bazı yazarlar özerkliği "insan hakları koruma mekanizmalarının 

kraliçesi"
449

 olarak adlandırmışlardır.  

Çatışma çözümünde olumlu sonuç verdiği, bir çözüm olarak uygulandığı 

devletlere bakılarak; ki bu devletler arasında Finlandiya, Danimarka, İtalya, Birleşik 

Krallık, İspanya ve daha fazla devlet sayılabilir, özerkliğin gücünü anlamak 

mümkündür.  

Özerkliğin avantajlarından biri de azınlıkların, yerel halkın yönetime 

katılımını artırmasıdır. Böylece sağlanan kültürel çoğulculuk nüfusun tümü üzerinde 

olumlu etki yaratacak, demokrasi düşüncesinin gelişmesini ve hukuk devleti ilkesinin 

yerleşmesini sağlayacaktır. Özerklik yoluyla kültürü, dili, kimliği korunan azınlıklar 

devlet yönetimine gönüllü katılım imkânı bulacak, bu da devletten ayrılıp yeni bir 

devlet kurma taleplerinde azalmaya sebep olacaktır
450

. 

Özerk yapının kurulmasıyla bir bölgede yaşanan sorunlara bölgeyi daha iyi 

tanıyan halkın çözüm bulmaya çalışması, bölgeye ilişkin konularda bölge halkının 

karar verici olması işleyişi hızlandırdığı gibi, kaynakların daha verimli kullanımını 

sağlayacaktır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının etkin kullanımı da ülke ekonomisine 

katkı sunacaktır
451

.  
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Bölgesel özerkliğin başlıca olumlu sonuçlarından biri etnik çatışmalar 

sırasında silah kullanan gruplara ilişkin getirdiği çözümdür. Herhangi bir etnik 

çatışma sonrası kurulan özerklik, daha önce çatışmaya katılmış silahlı grupların da 

özerk yapının politik sisteminde ya da güvenlik biriminde yer almasını 

sağlamaktadır. Bu çözüm bir yandan sayıları çok fazla olacak bir grubun istihdamını 

sağlayacak, bir yandan yeni bir çatışma ortamının oluşma ihtimalini azaltacaktır
452

. 

Bölgesel özerkliğin bu çözümü neden çatışma çözümünde yerel özerkliğin değil de 

bölgesel özerkliğin talep ve tercih edildiğini açıklama noktasında en önemli 

argümanlardandır.  

Özerklik bir bölgenin farklı politik yapısından kaynaklanabileceği gibi, etnik 

ya da kültürel olarak çoğunluktan farklı bir halk için de söz konusu olabilir. Bir 

bölgenin coğrafi açıdan ülkenin geri kalanından farklı oluşu, yerel halkın toprakları 

ve kaynakları ile farklı ilişkisi, bölgenin kendine has tarihi ya da kültürel gelişimi, 

sömürgecilikten kurtulabilmiş yerli bir halkın varlığı ve benzeri durumlarda 

bağımsızlık hem bölge halkı hem ülkenin çoğunluğu hem de merkezi devlet için 

benimsenmeyen bir çözüm olabilir. Bir azınlık ya da yerli halk grubu kendini 

yönetmek isteyebilir, ancak politik araçları, coğrafi durumu veya ekonomik 

imkânları devlet kurmasının önünde engel teşkil edebilir
453

. Bunun gibi durumlarda, 

mutlak bir self-determinasyon hakkı tercih olamayacaksa, özerklik, çatışmayı azaltan 

ya da ortadan kaldıran en güçlü çözümdür
454

. 
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Kısacası; etkin ve samimi olarak uygulanan özerklik bir taraftan azınlıkta 

olan grubun kendi kaderini tayinine izin vermiş olacak, bir taraftan da üniter 

devletlerin korkulu rüyası olan bölünmenin önüne geçecektir. 

Bölgesel özerkliğin olumsuz yönleri de yok değildir. Özellikle bürokrasisi 

ağır işleyen bir devlet için özerklik pek çok dezavantaj doğurabilir
455

. Ancak bu 

özerkliğin akla gelebilecek başlıca dezavantajı, o bölge içinde yer alan ve özerkliğin 

muhatabı olmayan azınlık gruplarına karşı bölgede yaşayan çoğunluğun 

uygulayabileceği etnik temizlik tehdididir. Bunu önlemenin yolu da yine taraflar 

arasında hiçbir boşluğa yer vermeyecek net, sınırları belli, açık hükümler içerecek 

biçimde düzenlenmiş anlaşmadır
456

. 

Özerk yapı bazen aslında olumlu olacağı düşüncesiyle özerk yapıda azınlık 

konumunda olan gruplar için farklı düzenlemeler kabul edebilir. Ancak farklı bir 

muamelenin söz konusu olması diğer gruplarda bir karşıtlık oluşturma ve sonuç 

olarak etnik tansiyonu artırma ihtimali olan bir durumdur
457

. 

Bölgesel özerkliğin olumsuz kabul edilebilecek bir yönü de, özerkliğin 

azınlığı izole edici, farklı grupları yabancılaştırıcı ve nihai olarak ayrılmaya yol açacı 

etkisi olabilmesidir, zira toplumun politik olarak ayrılması uzlaşmayı zorlaştırıcı bir 

rol oynayabilmektedir
458

.  
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Bölgesel özerkliğe ilişkin kaygılar, bölgesel özerkliğin olumlu ve olumsuz 

yönleri anlatılırken sıkça, özerkliğin iyi işlediği modellere bakılması gerektiği, 

başarısız uygulamaların böyle bir değerlendirmede dikkate alınmaması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu belirleme başarılı, iyi işlediği ileri sürülen kimi özerklik 

uygulamaları ile başarısız kabul edilen özerklik deneyimlerinin ayrıntılı biçimde 

incelenmesini gerekmektedir. Ancak böyle bir inceleme bu tezin sınırlarını 

ziyadesiyle aşacaktır, bu nedenle çalışmada, şu an için en kapsamlı ve iyi işleyen 

model olarak kabul edilen İspanya özerklik sisteminin kısa bir incelemesiyle 

yetinilecektir. 

Her geçen gün yeni bir özerklik düzenlemesi ile karşı karşıya 

kalınabilmektedir. Özerklik statik bir uygulama olmadığı için mevcut özerk yapılarda 

da olumlu ya da olumsuz sürekli bir değişim, dönüşümden bahsedilebilir. 

Afrika ve Asya kıtaları genel olarak başarısız özerklik uygulamaları 

sergilemiştir. Afrika'daki önemli bir bölgesel özerklik uygulaması BM tarafından 

Etiyopya ve Eritre arasında kurulmuş yapı olup, 1952-1962 yılları arasında devam 

eden bu yapı kanlı bir biçimde sona ermiştir. Yine, 1972 yılında kurulan Güney 

Sudan özerk yapısı sadece kâğıt üzerinde hak ve yetkiler içermiş, çeşitli defalar 

ortadan kaldırılıp yeniden kurulmuş ve nihayet 9 Temmuz 2011 tarihinde 

bağımsızlığına kavuşmuştur
459

. Asya'da ise yaşanan deneyimlere bakıldığında pek iç 

açıcı bir özerklik uygulaması olmadığı görülmektedir. Çin'de beş bölge için özerklik 

uygulandığı fakat bu özerkliklerin hiçbir şekilde Komünist Parti' den bağımsız karar 

alabilmeyi içermediği, iç self-determinasyona dayalı ve demokratik bir özerklik 
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uygulamasından ziyade kontrol ve asimilasyon politikasına dayalı bir sistem olduğu 

görülmektedir
460

. Hindistan Jammu ve Keşmir, Endonezya Açe ve özellikle uzun 

süre devam eden ciddi iç çatışmalardan sonra kurulan Filipinler Mindanao özerklik 

sistemleri umulanı sağlamayan sistemler olarak devam etmektedir. Amerika'da 

uygulanan özerklik ise genel olarak yerli halklar bakımından söz konusu olup, 

rezervasyon uygulaması Kanada'da olduğu gibi olumlu bir yapı arz edebilirken, 

ABD'de uygulandığı biçimiyle ayrımcı bir izolasyon politikasının uzantısı 

görünümünde olabilir
461

. 

Özerkliğin ideale yakın uygulamaları denildiğinde yukarıda sayılan örnekler 

bunun çok gerisinde olup, daha çok Avrupa'ya bakmak gerekir. Özellikle Aland 

Adaları, Faroe Adaları, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya özerkliğin iyi işlediği 

modellerdir. 

Aland Adaları özerk sistemi yetmiş yılı aşkın bir süredir devam etmekte olup, 

sistem içinde yaşayan insanlar memnun olduğu içindir ki , başarılı bir sistem olarak 

kabul edilmektedir. Finlandiya ile İsveç arasındaki 6500 küçük adanın oluşturduğu 

yapı 1809 yılından bu yana hukuken Finlandiya Devletine bağlıdır. Ada sakinlerinin 

çok büyük bir bölümü İsveççe konuştuğu
462

 için Finlandiya ile adada yaşayanlar 

arasındaki bu dil farklılığı özerklik uygulamasını doğurmuştur. İki ülke arasında 

stratejik bir bölgede olan Aland Adaları bu özel konumu nedeniyle 

askersizleştirilmiştir.  
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Faroe, İzlanda ile İskoçya arasında yer almakta ve on sekiz adayı 

kapsamaktadır. Danimarka'ya bağlı bir özerk yapı olan Faroe Adalarında Danca ve 

Faroece olmak üzere iki resmi dil kullanılmaktadır. Faroe Adalarında güçlü bir 

Parlamento ve yerel bir yargı sistemi bulunmaktadır. Yerel yargı medeni hukuk ve 

ceza hukukuna ilişkin, bölgede çözülmesi sorun yaratmayacak düzeydeki meselelere 

uygulanmaktadır. Parlamento Faroe'nin kendi yasalarını yapma yetkisiyle donatılmış 

olup, bu yasalar Danimarka Başbakanı'nın onayı ile yürürlüğe girmektedir, ancak söz 

konusu onay bir teamülden fazlası değildir. Faroe Adaları Danimarka'nın kabul ettiği 

ve savunma, dış ilişkiler, kamu yararını ilgilendiren meseleler ile benzeri konular 

dışındaki yasaları onaylamak, bölgesinde uygulamak zorunda değildir. Örneğin 

Danimarka'nın kabul ettiği eşcinsel evlilikleri tanıyan yasa Faroe Adaları tarafından 

onaylanmamıştır. Görüldüğü üzere, Faroe'nin ciddi bir yasama özerkliği söz 

konusudur
463

. 

İtalya, on beş olağan bölge ile beş özel statülü bölgeden oluşan parlamenter 

bir üniter devlettir
464

. 2. Dünya Savaşından sonra halkların kendi kaderini tayin 

hakkına dayanarak özel bir statü talebinde bulunan ve bunun üzerine özerklik 

uygulamasına gidilen üç bölge söz konusudur: Etnik Franco halkının çoğunlukta 

olduğu Aostatal bölgesi, Sloven ve Roman azınlıkların yaşadığı Friuli-Venezia 

Giulia bölgesi ve çoğunluğu Almanca konuşan ancak Ladin azınlığın da yaşadığı 

Güney Tirol bölgesi. Sicilya ve Sardinya ise özel statüye sahip diğer bölgelerdir
465

. 

Ülkedeki özerklik uygulaması daha çok dil haklarının korunması esasına 
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dayanmaktadır
466

. Her bölgenin kendi bayrağı vardır. Para birimi tüm bölgeler için 

aynıdır. Resmi dil İtalyanca olup, Alto Adige bölgesinde Almanca, Valle d'Aosta'da 

Fransızca ve Trieste bölgesinde Slovence konuşan azınlık için anadil imkânları 

sağlanmıştır, bunlar resmi dil kabul edilmemiştir. Ulusal savunma ve dış ilişkiler 

merkezin kontrolündedir ancak bölgelerin komşu devletlerle doğrudan ilişki kurması 

kabul edilmektedir
467

. 1972 yılında hazırlanan özerklik statüsüne göre dış ilişkilerde 

İtalyan Devleti tek yetkili kabul edildiği halde Anayasa Mahkemesi, bölgelerin 

uluslararası yükümlülükleri ihlâl etmemek şartıyla yabancı hükümetlerle çeşitli ortak 

faaliyetler yürütülebilmesinin önünü açmıştır
468

. Mahkemeler de dâhil olmak üzere, 

her kamu kurumunda azınlıkların dengeli temsili söz konusudur; ancak hemen 

belirtmek gerekir ki bu kurala çeşitli istisnalar getirilmiştir: Ordu, Savunma 

Bakanlığı personeli, polis teşkilâtı ve İçişleri Bakanlığının yüksek düzeydeki 

personeli bakımından bu denge kuralı uygulanmamaktadır
469

. Kamu kurumlarında 

İtalyanca ve Almanca eşit düzeyde kullanılmakta olup kamu personeli her iki dili de 

bilmek zorundadır, ki buna mahkemeler de dâhildir. Bölgede Alman okulları olduğu 

gibi İtalyan okulları da mevcuttur ve aileler çocuklarını bu okullardan herhangi birine 

göndermek konusunda özgürdür; ancak çocuk hangi okula giderse gitsin her iki dili 

de öğrenmek zorundadır
470

. 

Büyük Britanya'daki bölgesel özerklik sistemi Kuzey İrlanda barışını 

sağlayan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın yapıldığı yıl olan 1998 yılında kurulmuştur. 
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1998 yılı içinde çıkarılan üç yasa; İskoçya Yasası, Galler Yönetimi Yasası ve Kuzey 

İrlanda Yasası bu sistemin temelini oluşturmaktadır. Galler ve Kuzey İrlanda'da 

bölgesel bir meclis, İskoçya'da ise bağımsız bir parlamento kurulmak suretiyle 

işlemeye başlayan bu özerklik örnekleri arasında İskoçya neredeyse bağımsız bir 

devlet yetkilerine sahiptir. Ayrı bir hukuk sistemi olan İskoçya'da parlamentonun 

kabul ettiği yasalar Kuzey İrlanda ve Galler'de olduğunun aksine Birleşik Krallık 

onayına tabi değildir. Birleşik Krallık'ta uygulanan özerklik sistemi dini -özellikle 

Kuzey İrlanda'daki Katolik nüfus bakımından- etnik, kültürel ve dilsel - özellikle 

Galler'de konuşulan Kelt dili bakımından - kimlikleri etkin biçimde koruma 

mekanizması üzerine kuruludur
471

. 

Başarılı Bir Özerklik Uygulaması: İspanya 

Ülke içindeki çatışmalara son vermek amacıyla tarihsel, dilsel, 

sosyoekonomik, coğrafi ve kimliğe dayalı farklılıklar temelinde özerklik uygulayan 

ve bu uygulamada başarılı kabul edilen başlıca örnek İspanya'dır
472

. Kendisini 

"üniter bir bölgesel devlet" olarak nitelendiren İspanya bir taraftan federatif 

düzenlemeler içermesi ancak bir taraftan da üniter olması nedeniyle Avrupa'nın en 

farklı devleti kabul edilebilir
473

.  

İspanya'da 15. ve 18. yüzyıllar arasında yerel düzeyde bir grup ayrıcalık -

gümrük bağışıklığı, askerlik hizmetinden muafiyet gibi - tanınması şeklinde 

uygulanan "fueros" sistemi özerkliğin öncüsü sayılabilecek bir düzenlemedir. Bu 
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sistem toplumsal hayata ilişkin konularda belli bir grubun kendi yaşam tarzına, 

geleneklerine uygun yasal düzenlemeler yapabilmesi şeklindedir
474

. 1930'lar 

İspanyasında Cumhuriyet rejimi bünyesinde de bir tür toplumsal sözleşme kabul 

edilebilecek fueros sistemi uygulanmış, bu sisteme göre her bir nüfus topluluğu 

kendi kendini yönetmiştir. Yerel ve doğrudan bir halk yönetimi uygulanmış, seçimler 

yoluyla halk meclislerince denetlenmek üzere yürütme organı kurulmuştur
475

. 

İspanya tarihine bakıldığında her ne kadar 18. ve 19. yüzyılda Fransa'da uygulanan 

mutlak monarşi modelinin İspanya'da da uygulanması için çaba gösterilmişse de 

denilebilir ki İspanya Franco dönemi dışından hiçbir zaman tam olarak merkeziyetçi 

olmamıştır
476

.  

Çeşitli sayıda krallıktan oluşan İspanya, Aragon Kralı ve Kastilya 

Kraliçesinin evlendiği 15. yüzyıldan itibaren egemen bir üniter yapı olmuştur. Bugün 

var olan özerk bölgeler de bu yüzyıldan itibaren kimi zaman krallık kimi zaman da 

özerk yapılar olarak varlığını sürdürmüştür
477

. İspanya Cumhuriyetinin ikinci kez 

kurulmasının ardından Basklar, Katalanlar, Galiçyalılar, Endülüslüler ve diğer 

bölgesel topluluklar bakımından özerklik hakkı tanınmıştır. 1931 yılında İspanya 

Parlamentosu ortak tarih, kültür ve ekonomiye sahip bölgeler bakımından özerk 

bölge kurulması imkânını tanımıştır
478

. 
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1932'de Katalonya'nın, 1936'da Bask Ülkesi'nin özerklik statüsü 

onaylanmıştır. Bu statülerde öncelikle Katalanca Katalonya'nın resmi dilidir ve 

Baskça Bask Ülkesinde Kastilyanca ile aynı düzeydedir şeklinde dilsel çoğulculuğa 

ilişkin düzenelemeler söz konusu olmuştur. 
479

  

1936 ile 1939 arasında devam eden İspanya iç savaşının milliyetçilerin 

zaferiyle sonuçlanmasının ardından Franco diktatörlüğü başlamış ve bu süre boyunca 

daha önce kurulmuş olan Katalan ve Bask özerklikleri ortadan kaldırılmıştır
480

. 

Baskça ve Katalancanın kamusal alanda kullanımı yasaklanmış, bu dillerdeki kitaplar 

yakılmış, ulusal anıtlar tahrip edilmiştir. Üniversitelerde bu dil ve kültürlere ilişkin 

eğitim veren bölümler kapatılmış, orta öğretimde anadilde eğitim yasaklanmış, 

öğretmenler görevden alınmış, bayrak, marş, ulusal dans ve şarkılar 

yasaklanmıştır
481

. Kültürel çoğulculuğun kurumsallaşması sürecini kesen Franco 

Diktatörlüğü, özel hayatta da ana dilin kullanımını ciddi baskı altına alınmıştır.
482

 

1975 yılında Franco rejiminin sona ermesinden sonra genç demokratik rejim 

çok net bir biçimde anlamıştır ki, kültürel ya da etnik bakımdan tarihsel farklılıklar 

arz eden belli başlı bölgelere özerklik tanınmaması kırılgan demokrasiyi ortadan 

kaldıracak en güçlü sebeptir
483

. Bunun üzerine İspanya'da bölgeselleşme süreci 

başlamış, ancak devletin üniter yapısını değiştirmeden bölgesel sorunları çözme 
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düşüncesi çerçevesinde bu amaca yönelik bir anayasa yapılmıştır. Söz konusu 

anayasa "demokrasiye geçiş" sürecine lâyık bir uzlaşma metni olup bu nedenle de 

"Mutabakat Anayasası" olarak nitelendirilmektedir
484

. 

1978 Anayasası "seçime dayalı bir özerklik sistemi" kurmuştur. Farklı tarihi, 

kültürel ve coğrafi niteliklere sahip olan belli gruplar öncelikle "özerk topluluk" olup 

olmamaya karar verecek, eğer kararları bu yönde olursa, anayasada sayılan 

yetkilerden hangilerini talep ettiklerini bildireceklerdir. İspanya'nın bu sistemi 

"alakart özerklik" olarak nitelendirilmiştir
485

. Yine, Anayasa kabul edildiği süreçte 

özerkliğin iki dereceli olacağı belirlenmiştir. Buna göre ilk etapta belli yerlerde 

özerklik kurulacak, bunu diğer bölgeler takip edecektir. "Hızlı kurulacak" ya da "ilk 

derece" özerklikler; Katalonya, Bask Ülkesi, Endülüs, Kanarya Adaları, Galiçya, 

Navarra ve Valensiya'dır. Bu bölgeleri ikinci derecede kurulacak Aragon, Asturias, 

Balear Adaları, Kantabria, Kastilya-La Mancha, Kastilya ve Leon, Extremadura, La 

Rioja, Madrid and Murcia takip edecktir
486

. İlk derece özerk bölgelerin özel statülü 

diğerlerinin sınırlı özerkliğe tabi kabul edildiği bu sistem, 1994'ten sonra zamanla 

diğer tüm bölgelerin de yetkileri eşit düzeye getirildiği için ortadan kalkmıştır
487

. 

Ancak yetkilerde fark olmamasına ve Anayasa Mahkemesi her bir özerk yapıyı eşit 

kabul etmesine rağmen İspanya'nın, üç tarihsel özerk topluluk, bir özel statülü 
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topluluk ve on iki herhangi bir özel yapı arz etmeyen on yedi bölgeden oluştuğu 

kabul edilmektedir
488

. 

Anayasanın hazırlanmasından sonra halkların temsilcileriyle müzakereler 

başlamış ve müzakerelerin sonucunda ilk olarak 1979 yılında Bask ve Katalan özerk 

bölge statüleri kabul edilmiştir. Katalan halkının % 50'sinden fazlası referanduma 

katılmış ve katılanların büyük çoğunluğu statüye evet oyu vermiştir. Bask Ülkesinde 

ETA'nın
489

 talebiyle Basklı seçmenlerin % 40'a yakını çekimser kalmıştır
490

. 

Bask Bölgesi için otonomi statüsü 25 Ekim 1979'da referanduma sunulmuş, 

% 51 oy ile kabul edilmesinin ardından 11 Ocak 1981 tarihinde resmi gazetede 

yayınlanarak "Bask Özerk Topluluğu" adıyla yürürlüğe girmiştir. Milliyetçi Bask 

Partisi (PNV), İspanyol Sosyalist işçi Partisi (PSOE), Bask Solu (EE) ve Demokratik 

Merkez Birliği (UCD) bu referandumda özerkliği "kerhen" desteklemiş, Halk Birliği 

(HB-Herri Batasuna) ise esas olarak bu sistemin Bask sorununa siyasi bir çözüm 

getirmeyerek yerel yönetimde özerkliği düzenlediği ve Bask ülkesinin bir parçası 

olan Navarra'yı içermediği için referandumda özerkliği reddetmiştir. Sandığa giderek 

referandumda Bask özerkliğine evet verenlerin bir kısmı da ilginç biçimde İspanyol 

sağıdır. Bu kesim Bask varlığını dahi reddettiği halde referandumda özerklik kabul 

edilmezse Bask milliyetçiliğinin ve dolayısıyla bağımsızlığının önünün 
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alınamayacağını, bağımsızlığın yolunu özerkliğin kapatabileceğini düşünerek bu 

yönde oy kullanmıştır
491

.  

Herri Batasuna "Bask Özerk Topluluğu"nu referandumda reddettiği, İspanyol 

Anayasasını da tanımadığı için her ikisinde düzenlenen temsil organlarında yer 

almamaktadır. Yapılan seçimlerde her iki yapıda da koltuk kazanmasına rağmen 

oturumlara katılmamak şeklinde bir protesto sergilemektedir. Herri Batasuna'ya göre 

"Bask ülkesi bağımsızlığını kazanmadıkça, Fransa'da kalanlarla birlik sağlanmadıkça 

bu meclislerin hiçbir anlamı ve meşruiyeti yoktur"
492

. Sadece Bask Ülkesi'nin 

kaderini ilgilendiren konularda Bask Parlamentosu'nun oturumlarına katılmakta ve 

yine Avrupa Parlamentosu'nu protesto etmediği için burada temsil edilmektedir
493

. 

Katalonya özerklik statüsü için yapılan referandumda ise seçmenlerin % 59, 

7'si katılım göstermiş, katılanların % 88,1'i evet oyu vermiştir. Sol görüşlü Katalan 

partiler statünün sağladığı özyönetimi yeterli bulmadıkları için referanduma 

katılmamayı tercih etmişlerdir. Statünün İspanyol Parlamentosunda onaylanmasından 

sonra ise İspanyol Muhafazakar partisi olan Halk Partisi (PP- Partido Popular) 

Statüyü Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştür. Halk Partisi'nin söz konusu statüyü 

Anayasa Mahkemesi'ne götürme gerekçesi statünün önsözünde yer alan ve 

Katalanları ulus olarak kabul eden ifadedir
494

. Katalanlar etnik grup nitelemesini asla 

kabul etmeyip, ayrı bir tarih, kimlik sahibi bir ulus oldukları iddiasına sahiptir. 

Dolayısıyla Statü hazırlanırken bu hususun Statü maddelerine eklenmesi için 
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ziyadesiyle mücadele vermişler, İspanyol Parlamentosu'nun böyle bir tanımlamayı 

kabul etmemesi üzerine Statünün başlangıç bölümüne Katalanların çoğunluğunun 

Katalonya'yı ulus olarak kabul ettiği eklenmiştir
495

. 

Anayasa'nın Giriş bölümünde devletin dili ve bayrağı kısmında Özerk 

Toplulukların dil ve bayrakları da düzenlenmiştir. Anayasa 3. ve 4. maddeleriyle 

özerk bölge dillerini, Kastilyanca ile birlikte o bölge için resmi dil olarak tanımış ve 

yine özerk topluluk bayrak ve amblemlerinin bölgede İspanyol bayrağı ile birlikte 

kullanılacağını belirtmiştir.  

Anayasa'nın Devlet Bölgesel Teşkilatlanması başlıklı 8. Kısmının 3. 

bölümününde ise Özerk Topluluklara ilişkin diğer konular düzenlenmiştir. 148. ve 

149. maddeler Özerk Toplulukların yetkilerine ilişkindir. Buna göre özerk yapı 148. 

maddede belirlenen meselelerde tam yetkilidir. Bu alanlar dışında da, 149. maddenin 

açıkça devletin mahfuz yetkisine bırakmadığı tüm meselelerde kural olarak özerk 

yapı yetkilidir
496

. 

Anayasa'nın 148. maddesine göre; Özerk Toplulukların genel olarak kendi 

organlarını kurma, şehir ve kırsal kesim planlaması, bayındırlık, karayolları, 

demiryolları, havaalanı ve limanları içerecek biçimde ulaşım, konut, genel ekonomik 

planlamaya uygun tarım ve hayvan yetiştiriciliği, ağaçlık alanlar ve ormanlar, çevre 

koruma yönetimi, Özerk Topluluğun yararına hidrolik projelerin, kanalların ve 

sulamanın planlanması, inşası ve işletmesi, mineral ve termal sular, iç sulardaki balık 
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avı, kabuklu deniz ürünleri sanayi ve su ürünleri, avcılık ve nehir balıkçılığı; yerel 

fuarlar, ulusal ekonomik politika tarafından belirlenen hedefler içinde Özerk 

Toplulukların ekonomik kalkınmasını teşvik, el sanatları, Özerk Toplulukların 

yararına müzeler, kütüphaneler ve müzik konservatuarları, Özerk Toplulukların ilgi 

alanına giren anıtlar, kültürü, araştırmanın teşviki ve uygulanabildiğinde Özerk 

Topluluğun dilinin öğretimi, turizmin planlanması, spor, sosyal yardım, sağlık ve 

hijyen, bir kuruluş kanununun belirlediği şartlarda yerel kolluk güçleriyle ilgili 

koordinasyon ve diğer kuvvetler Özerk Topluluk yetkisindedir.  

Maddenin ikinci fıkrasına göre beş yıl geçtikten sonra, Özerk Topluluklar, 

149’uncu maddede belirtilen çerçevede, Statülerinde değişiklik yaparak, yetkilerini 

aşamalı olarak artırabilirler. 

149. madde ise öncelikle devletin münhasır yetkilerini saymıştır. Buna göre; 

tüm İspanyolların haklarını kullanmada ve anayasal görevlerini yerine getirmede 

eşitliğini güvence altına alan temel koşulların düzenlenmesini takiben vatandaşlık, 

uluslararası ilişkiler, savunma ve silahlı kuvvetler, adliye, çeşitli alanlara ilişkin 

mevzuat yapma, gümrük ve dış ticaret, para sistemi, kredi, bankacılık ve sigorta ile 

ilgili düzenlemeler, ekonomik faaliyetlerin genel planlaması, bilimsel teknik 

araştırmaların genel koordinasyonu, sağlık işlerinin esasları ve genel koordinasyonu, 

sosyal güvenlik mevzuatı, kamu yönetimi sisteminin esasları ve devam eden yetkiler 

sayılmıştır
497

.  
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Maddenin ikinci fıkrası Özerk Topluluklar ile devletin işbirliğini öngören 

yetki alanını düzenlemektedir, ki bu devlet kültürünün geliştirilmesine ilişkindir. 

Üçüncü fıkra ise öncelikle "Mevcut Anayasayla açıkça Devlete atfedilmemiş 

konular, kendi Statülerine dayanarak Özerk Toplulukların yetkisinde olabilir"
498

 

düzenlemesini öngörmektedir. Devamında, Özerklik Statülerinde üstlenilmemiş yetki 

alanlarıyla ilgili konuların Devletin yetki alanına gireceği belirtilmiştir. Yetkinin açık 

olmadığı ve Özerk Topluluk ile Devlet arasında anlaşmazlık olduğu durumda ise 

"Devletin kanunları Özerk Topluluklarınkinin önüne geçer. Devlet hukuku, her 

durumda özerk Toplulukların hukukunu tamamlayıcıdır"
499

.  

Her ne kadar anayasa uluslararası ilişkiler alanında merkezi yetkili kılmışsa 

da Bask Ülkesi ve Katalonya bakımından bir istisna söz konusudur; bu yapılar 

Fransa ile dış ilişkiler yürütmektedir, ayrıca her özerk yapının AB ile ilişkileri 

mevcuttur
500

. 

Anayasanın 150. maddesine göre "Parlamento (Cortes Generales), Özerk 

Topluluklara, Devlet hukukunca oluşturulan rehber ilkeler, temeller ve esaslar 

çerçevesinde, Devlet yetkileri konusunda her türlü kanun yapma yetkisini devreder". 

İkinci fıkra ile de Devlet Özerk Topluluklara, bir kuruluş kanunu yoluyla, doğaları 

gereği aktarılma veya devredilmeye uygun yetkileri aktarabilir veya devredebilir. 
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Ulusal mevzuat ile özerk topluluk yasaları ya da düzenlemeleri arasında bir 

ihtilâf çıkması durumunda, özerk yönetimin münhasır yetkisi dahilinde olan işler 

saklı kalmak üzere ulusal mevzuat geçerlidir
501

. 

Merkezi hükümet bölgesel her kanun ya da düzenleyici işleminin 

uygulanmasının askıya alınmasını talep edebilir, Anayasa Mahkemesine anayasaya 

aykırılık iddiasıyla başvurabilir
502

. Ulusal hükümet bir topluluğun çıkardığı yasa ya 

da kararın veya herhangi bir uygulamasının anayasaya aykırı olduğunu, özerklik 

statüleri veya ilgili kanunlarla kurulmuşu yetki düzenini ihlâl ettiğini düşünürse ilgili 

topluluktan bu ihlâli gidermesini talep eder. Şayet hükümet verilen cevaptan 

memnun kalmazsa uyuşmazlığı Anayasa Mahkemesi önüne götürebilir
503

.  

Yukarıda bahsi geçen durum özerk topluluğun merkez tarafından 

denetlenmesi usullerindendir. Özerk Toplulukların denetimi iki şekilde olmaktadır: 

Hükümet denetimi ve yargısal denetim. Yukarıda yargısal denetimin bir türü 

anlatılmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dışında iki yargısal denetim 

mekanizması daha mevcuttur. Özerk yönetim ve yönetmelikler ile ilgili idari dava 

yargı organları; mali ve bütçesel konular ile ilgili olarak Sayıştay Özerk 

Toplulukların yargısal denetimini yapmaktadır. 

Diğer denetim türü olan Hükümet denetimi ise iki şekilde olmaktadır. Birinci 

usul Anayasa'nın 153. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, 150. maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen usulde topluluğa aktarılan yetkiler hususunda Hükümet 
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Danıştay'ın görüşünü alarak denetim yapabilecektir. Ancak bu denetimin usul ve 

koşulları açıkça Anayasa'da belirlenmediği için vesayet denetimine yakın bir durum 

söz konusu olmaktadır
504

. 155. maddede düzenlenen denetim ise hükümetin ikinci 

denetim yoludur. Eğer bir Özerk Topluluk, Anayasa veya diğer kanunların koyduğu 

yükümlülükleri yerine getirmez veya İspanya’nın genel çıkarlarına ciddi biçimde 

zarar verecek şekilde hareket ederse, Hükümet, Özerk Topluluğun Başkanına 

şikayette bulunur ve doyurucu bir cevap alamazsa, Senato’nun salt çoğunluğuyla 

aldığı bir kararın ardından, söz konusu Özerk Topluluğu, ilgili yükümlülükleri yerine 

getirmeye zorlamak veya yukarıda söz edilen kamu çıkarlarını korumak için gerekli 

önlemleri alır. 

Özerklik statüleri Anayasa'ya uygun olmak zorundadır; ancak normlar 

hiyerarşisindeki yeri bakımından herhangi bir kanun ya da idari düzenlemenin 

üstündedir
505

. Dolayısıyla devletin hiçbir yasası doğrudan ya da dolaylı olarak bir 

özerklik statüsünü değiştiremez.
506

 

Her bir bölgenin yasama organının yapısı özerk bölge statüsünde 

belirlenmiştir
507

. Yasama organıyla beraber genel olarak özerk toplulukların diğer 

organları da merkezi devletin organlarına benzemektedir, ancak anayasal sınırlar 

içinde anayasada öngörülmemiş organlar da yaratabilirler. Örneğin bazı topluluklar 
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anayasada öngörülmemesine rağmen ombudsmanlık ya da ekonomik sosyal 

konseyler kurmuştur
508

. 

İlke olarak özerk toplulukların yargı organları yoktur. Yargı ülkede tek elden 

yürütülür. Topluluklar merkezden bağımsız yargı organları kuramaz, Anayasa 

Mahkemesi de buna hükmetmiştir
509

. Lâkin özerk toplulukların yargıya ilişkin hiçbir 

yetkisi olmadığı savunulamaz, zira yargı meselesinde 152. madde şöyle bir belirleme 

yapmıştır: "123’üncü madde (İspanya'nın tamamında yargı yetkisi olan Yargıtay, 

Anayasal güvencelerle ilişkin hükümlerle ilgili olanlar dışında, hukukun tüm 

dallarında en yüksek yargı organıdır) hükümleri saklı kalmak üzere, varsa birbirini 

izleyen yargılamalar, ilk derece yetkili Mahkemenin bulunduğu Özerk Topluluk 

bölgesiyle aynı bölgede bulunan yargı organları önünde görülür". Özerk 

Toplulukların yetkilerini düzenleyen 148. madde ile bu madde bir arada 

değerlendirildiğinde şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır: Anayasaya uygun olmak 

koşuluyla medeni hukuk, yerel meseleler, ilk derece ceza ve toplumsal olaylara 

ilişkin olarak özerk topluluk parlamentosu tarafından çıkarılan özerk topluluk 

yasalarının uygulanmasında özerk topluluk yargı organları ve idarenin tüm 

düzenleyici işlemlerine karşı idari yargı yolunda özerk topluluk makamları münhasır 

yetkilidir
510

.  

Anayasa'nın 157. maddesi Özerk Toplulukların kaynaklarını saymaktadır. 

Maddeye göre bu kaynaklar arasında;  "a) Devlet tarafından kısmen veya tamamen 

devredilen vergiler; Devlet vergileri ve diğer Devlet gelirlerine sürşarj. b) 
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Kendilerine özel vergiler, tarife bedelleri ve özel resimler; c) Bölgeler arası bir takas 

fonundan transferler ve Devlet Bütçesinden alınan ödenekler; d) Mülklerinden ve 

özel hukuk kazançlarından toplanan gelirler; e) Kredi operasyonlarından elde edilen 

gelirler" sayılmıştır.  

Bask ve Katalan bölgeleri vergi tekeline sahiptir, yani bu bölgelerde vergiyi 

özerk yapı toplamaktadır. Bölgede toplanan vergiler öncelikle bölgenin 

harcamalarını karşılamakta, bölge öncelikle kendi bütçesini denkleştirmektedir. Daha 

sonra, merkezi devletin bölgede yaptığı harcamalar karşılanmakta ve son olarak 

kalan verginin bir kısmı devlete aktarılmakatadır. Bu zorunluluğa rağmen her iki 

bölge de zengin olduğu için bölgeden elde edilen vergi gelirleri bölge ihtiyaçlarını 

karşılamada fazlasıyla yeterlidir
511

.  

Merkez ile özerk hükümet her yıl yapılan görüşmelerde gelir vergisinin ne 

kadarının merkezde ne kadarının bölgede kalacağına karar vermektedirler. Örneğin 

2006 yılındaki değişiklikten sonra şimdilik Katalonya'ya bırakılan vergi oranı % 

33'tür
512

. Özerk yönetimlerin finansal meseleleri düzenleyecek, merkez ile kendi 

yönetimleri arasında konuya ilişkin yetki paylaşımını belirleyecek genel ve soyut bir 

hukuki bir düzenleme taleplerine rağmen İspanyol Hükümeti bu meseleyi her yıl 

yeniden görüşmeyi tercih etmektedir. Görüşmelerden özellikle Bask ve Katalan 

bölgeleri memnun ayrılmamaktadır, zira kendi gelirlerinin pek çok bölgeden fazla 

olduğunu savunarak bu gelirleri merkezle paylaşmaktan rahatsızlık duymaktadırlar. 

Özerk bölgeler vergi toplamakta ancak vergilerden elde edilen gelir tümüyle bölgeye 
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kalmamaktadır. Merkezin denetiminden geçen bu gelirler dengeli bir biçimde 

bölgelere dağıtılmaktadır
513

. 

İspanyol Hükümetinin bölgesel milliyetçiliği bastırma çabaları ve daha çok 

da Franco döneminde farklı halklara yapılan zalimane muamele nedeniyle, özerklik 

tartışmaları sırasında özellikle Bask Ülkesi ve Katalonya bölgelerinin kendilerine ait 

polis teşkilâtı olması konusu evleviyetle talep edilmiş ve bunun sonucunda özerk 

bölgede kamu düzeninin korumaya yönelik bir "özerk polis rejimi" adı altında yerel 

güvenlik teşkilâtı kurulması kabul edilmiştir. Buna rağmen, sınır ve gümrük 

güvenliği, göç, silah ve cephaneliklere ilişkin düzenlemeler, devlete karşı işlenen 

suçlar gibi özerk bölgeyi aşan meselelerde ulusal güvenlik güçleri asıl yetkilidir. 

Merkezi güvenlik güçleri özerk bölgelerde kamu düzenini sağlamak amacıyla 

müdahale etme hakkını saklı tutar; bu müdahale özerk yönetim tarafından da talep 

edilebileceği gibi merkezi güvenlik konseyi de tek taraflı olarak buna karar verebilir. 

Yine, olağanüstü hâllerde özerk bölge güvenlik örgütü İspanya güvenlik teşkilâtı 

emir ve komutasına girer
514

. 

Yerel polis teşkilâtı özellikle Bask Ülkesinde bağımsızlık yanlısı muhalefete 

kimi zaman çok sert tedbirler uygulamakta, bu eylemleri nedeniyle muhalefet 

tarafından İspanya'nın bölgedeki temsilcileri olarak tanımlanmaktadır
515

. 
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İspanya özerk bölgeleri arasında en güçlü olan iki bölge, Katalonya ve Bask 

Ülkesi hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek uygulanan özerkliğin daha net 

anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Öncelikle her iki bölge çeşitli açılardan farklılıklar taşımaktadır. Katalonya'da 

Bask ülkesinde olduğu gibi bir etnik şiddet hareketi gelişmemiştir. Buna rağmen, 

rejime, devlete karşı toplumsal muhalefet Bask ülkesinde olduğundan daha güçlüdür. 

Yine, bağımsızlık talebine ilişkin istatistikler ve 1978 Anayasasının kabulüne ilişkin 

referandum sonuçları Katalanların Basklılara oranla Anayasayı daha çok 

desteklediğini, bağımsızlık arzusunun ise Basklılarda Katalanlara oranla daha fazla 

olduğunu göstermektedir
516

. 

Franco rejimi sırasında uygulanan baskıcı muamele nedeniyle Bask 

Ülkesinde yaşayan çok büyük bir nüfus ülkelerini terk ederek Fransa'ya göç 

etmiştir
517

. Rejim sırasında nüfusu oldukça azalan Bask bölgesi en fazla iç göç alan 

yerdir. Hatta bölge nüfusunun çalışan  sınıfının yarısından fazlası Bask değildir. Her 

ne kadar bu göç hareketleri ekonomik nitelik taşıyor görünüyorsa da iç göçün 

devletin bilinçli teşvik ve politikasının ürünü olduğu iddiası yabana atılır değildir
518

.  

Rejim süresince zayıfladığı düşünülen ya da öyle umulan Bask
519

 ve Katalan 

milliyetçilikleri hiçbir zaman ortadan kaldırılamamıştır. Bask bölgesi İspanyol 

sömürgesi olarak yönetildiği düşüncesine karşı Marksist anlayışa dayanarak ETA 
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hareketini geliştirmiş ve 60'lı 70'li yıllarda oldukça etkili şiddet hareketleri 

sergilemiştir
520

. Daha önce belirtildiği üzere, Katalonya'da hiçbir zaman ETA'yı 

örnek alacak bir hareket başlamamıştır. İlk bakışta, şiddet hareketinin varlığına ve 

diktatörlüğe karşı direnişine rağmen Bask milliyetçiliğindense Katalan 

milliyetçiliğinin daha güçlü olması şaşırtıcı olsa da bunun sebebini kültürel ve etnik 

milliyetçilik farklılığında aramak doğru olacaktır. Katalan kültürel mirası ve dili her 

bir Katalan'ın sahip olduğu bir varlıktır, Bask kültürü ise Bask ülkesindeki çok küçük 

bir azınlıkça korunmuştur. Kendini Basklı olarak tanıtan, Bask ülkesi için savaş 

veren onlarca insanın Baskça bilmemesi, Bask kültürüne hâkim olmaması 

milliyetçiliğin şiddet yoluyla ortaya konulmasının temel sebebi olmuştur
521

. 

İç göç hâlâ Bask bölgesinin yapısını değiştirmeye ve dolayısıyla Bask 

kimliğini tehdit etmeye devam etmektedir. Örneğin Baskça konuşan nüfus bugün % 

40'ın altında iken, Katalonya'da nüfusun %75'inden fazlası Katalanca konuşmakta ve 

% 90'dan fazlası da Katalanca anlamaktadır. Franco rejimi süresince yaşanan ciddi 

baskıya rağmen bu rejim sona erdiğinde dahi Katalonya bölgesinin % 75'lik 

kesiminden fazlası Katalanca konuşuyordu
522

. Yine Katalan edebiyatı güçlü bir var 

oluş sergilerken Bask edebiyatı Katalan edebiyatının çok gerisindedir
523

. Belirtmek 

gerekir ki güçlü Katalan özerkliğinin ya da şiddet kullanılmadığı halde bağımsızlık 

kozunun merkezi korkutmasının nedeni Katalan kültürel milliyetçiliğinin tüm 

Avrupa'ya yayılan etkisidir. Tarihsel ekonomik zenginlik, Katalan yüksek burjuva 

sınıfının oldukça eskiye dayanan varlığı Katalonya'yı İspanya'da gelişen endüstri 
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devrimi ve burjuva ekonomik düzeninin neredeyse merkezi hâline getirmiştir. Güçlü 

Katalan entelektüel eliti ve mesleki üst sınıfı Katalan özerklik mücadelesinin 

sürükleyici gücü olmuştur
524

. Bask ülkesi ise ağır sanayi ve madenciliğin geliştiği bir 

bölge olup şehirli orta sınıf ve işçi sınıfının çoğunlukta olduğu bir bölgedir. Bask 

milliyetçiliği daha çok bölgeye olan ciddi göç dalgasına karşı bir korunma bilinci 

taşıyan, farklı ülkelere dağılmış Basklıların bir araya gelmesini savunan etnik 

milliyetçilik karakteristiğini taşır
525

.  

Katalonya ile ilgili belirtilmesi gereken bir husus, İspanya Devleti kurulduğu 

andan itibaren Katalonya'nın nispi bir politik kültürel özerklik elde etmiş olmasıdır. 

Katalan özerk bölgesi pek çok özerk kurum ve uygulamasını 1700-1715 yılları 

arasında devam eden İspanya Veraset Savaşı sonucunda kaybetmiştir. Bölgenin ilk 

özerk yetkilerine yakın yetkileri yeniden kazandığı dönem 1913-1923 yılları 

arasındaki Mancomunitat
526

 de Catalunya dönemi olmuştur. Bir tür özyönetim kabul 

edilebilecek bu sistem günümüzdeki özerklik uygulaması kadar geniş olmasa da kimi 

devlet yetkilerinin Katalonya'ya aktarılması bakımından önemlidir. Primo de Rivera 

Diktatörlüğü tarafından geçersiz kılınacak olan Mancomunitat de Catalunya’nın 

ardından tekrar İspanya İkinci Cumhuriyet Yönetimi (1932-1936) ile Katalonya kimi 

özerk yetkilerini kazanmıştır
527

.  

İspanya iç savaşı öncesi kabul edilen özerklik düzenlemesine göre Katalan 

özerk yapısının tüm iç işlerde bağımsız bir parlamentosu, yürütme organı, polis gücü 
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mevcut olup, Katalonya kendi bayrağını kullanacak, kendi eğitim sistemini 

uygulayacak, bölgede Katalanca İspanyolca ile eşit konumda kabul edilen bir resmi 

dil olacaktır. Gümrük, dış işleri, savunma İspanyol Hükümetine bırakılacak, 

Katalanlar İspanyol ordusunda sadece Katalonya savunmasıyla ilgili olduğu sürece 

görev alacaklardır
528

.  

Katalonya kendi içinde kurduğu demokratik, yüzünü gelişmiş kabul edilen 

ülkelere dönen, liberal anayasal sistemi ile en güçlü özerk yapılardan olmuştur
529

. 

Ancak bu kadar güçlü bir yapının özerkliği bağımsız devlet olmaya tercih etmesi 

şaşırtıcı bulunmuş ve Katalan nüfusun bir bölümü tarafından eleştirilmiş olsa da 

Katalan sanayicileri her zaman şunu bilmiş ve dile getirmişlerdir ki İspanya'dan 

ayrılarak bağımsız bir Katalan Devleti kurmak en önemli pazarlarını kaybetmelerine 

sebep olacak ve Katalanları ekonomik bir felakete götürecektir. Hem İspanya, hem 

de Katalan orta ve üst sınıfı bağımsız bir Katalonya'nın ekonomik açıdan kendi 

çıkarlarına ters düşeceğinin farkındadır
530

. 

Katalonya 2006 yılında kabul edilen yeni özerklik statüsü sonrası Avrupa'nın 

en özerk bölgesi ünvanını almıştır. Yeni statüden sonra artık Katalonya'da Katalanca 

bilmek bir hak değil aynı zamanda görevdir. Vergi sistemi de yeni statüyle beraber 

Katalonya lehine değişiklikler getirmiştir. Yine 2006 yılındaki değişiklikle beraber 

Katalonya'da bağımsız bir yargı örgütü kurulması karara bağlanmış, bu örgütün iki 

önemli organı olarak Bir Yüksek Mahkeme ile Hukuk Konseyi öngörülmüştür. 

Hakimlerin özlük hakları ve atanmalarına ilişkin usulleri bu konseyin belirlemesi, 
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savcının ise merkez tarafından atanması hükme bağlanmıştır. Ancak Anayasa 

Mahkemesi Katalonya Özerklik Statüsündeki bu değişikliği 28 Haziran 2010 

tarihinde incelemiş ve bazı maddelerini ilga etmiştir. Katalanların ulus olduğunu 

hükme bağlayan madde ile Katalan Hukuk Konseyi ve bağımsız bir yargı örgütü 

oluşturulmasına ilişkin hüküm bu maddeler arasındadır. Mahkeme Katalan diline 

ilişkin getirilen daha etkili düzenlemelerin uygulanmasını hükme bağlamıştır. 

Mahkemenin bu kararı Katalonya siyasi partileri tarafından çok eleştirilse de şimdilik 

dil ve kültüre ilişkin son derece etkili bir mekanizmanın kurulması dahi pek çok 

Katalan tarafından olumlu değerlendirilmektedir
531

. 

Bölgesel özerkliğin olumsuz yönleri ve bu tür özerkliğe ilişkin kaygılar 

kültürel özerkliğin tartışılmasına sebep olmaktadır, bu nedenle kültürel özerklik 

kavramının da detaylı bir incelemesi yapılacaktır.  

2.2. KÜLTÜREL ÖZERKLİK 

Bir bölge ile sınırlanmış özerklik rejiminin yanı sıra, ülkenin neresinde 

yaşadıklarına bakılmaksızın bir grubun tüm üyelerine uygulanan bir özerklik 

anlayışı
532

 daha mevcuttur ki, bu tür özerklik bireysel/kültürel özerklik olarak 

adlandırılmaktadır. Bu tür özerklik, azınlıkların korunması kavramı çerçevesinde 

geliştirilmiş bir yapı olup daha çok etnik, dilsel, kültürel ve dini azınlıklar için 

uygulanmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, böyle bir özerklik biçimi azınlık 

haklarının korunması ile aynı şeyi ifade etmez. Yani bir devletin azınlıklarını 

korumak amacıyla hukuki ve fiili tedbirler alması ile ülkesinde bulunan ve ülkenin 
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pek çok yerine dağılmış bir grup azınlığa kültürel/bireysel özerklik tanıması farklı 

durumlardır. Bu bölümde iki durum arasındaki fark ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 

Ayrıca, görüldüğü üzere bu özerklik türü "bireysel özerklik" olarak da 

adlandırılmaktadır, ancak bu kullanım doğru mudur, ya da neden böyle bir kullanım 

söz konusu olmaktadır sorularına da bu bölümde cevap verilecektir. Tartışılacak son 

bir mesele de kültürel özerkliğin çatışma çözme noktasında bölgesel özerklik ile 

karşılaştırıldığında olumlu ve olumsuz yönlerinin neler olduğudur. 

 Öncelikle, kültürel özerkliğin hak ettiği karşılığı bulmadığını, etnik çatışma 

çözümünde bölgesel özerklik kadar ilgiyle karşılanmadığını söylemek yanlış olmaz. 

Doğu Avrupa'da uygulanmasına rağmen Batının liberal demokrasilerinde tartışılmak 

bir yana, tüm boyutları göz önüne alındığında pek de bilinmediği görülmektedir
533

. 

Ancak, soğuk savaş sonrası, bölünme ve bağımsız devlet kurulmasına karşı çok 

başarılı bir alternatif olduğu görülmüş, kültürel özerklik taleplerinde de artma 

yaşanmış, böylece kültürel özerklik daha etraflı biçimde tartışılmaya başlamıştır
534

.  

Kültürel özerkliğe olan ilgi, akademik ve siyasi alanda azınlık hakları 

rejimine yönelik tartışmaların artmasıyla canlanmıştır, ancak tartışmaların hızlı bir 

şekilde yansıma bulduğu somut uygulamalar post komünist Doğu ve Orta Avrupa 

ülkeleri olmuştur. Liberal Batı Avrupa ülkelerinin tercihi ise, etnik problemleri 
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azınlık hakları prensipleri çerçevesinde çözmeye çalışmak olup, azınlıkların 

haklarının yasal güvenceye kavuşturulması yeterli görülmüştür
535

.  

Her ne kadar kültürel özerkliğe ilişkin gözle görülür bir tartışmanın 19. yüzyıl 

öncesinde olduğu söylenemezse de kültür ve özerklik kavramlarının daha eskilere 

dayanan bir temeli olduğu söylenebilir
536

.  

Özerklik kavramının müphem olduğu önceki bölümde belirtilmişti, kültürel 

özerklik kavramı ise iki kere müphemdir; zira kültür kavramı da net bir tanım 

içermemektedir
537

. O hâlde öncelikle kültür kavramını tanımlanabildiği ölçüde 

açıklamak yerinde olacaktır. 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde kültür kavramı  "Tarihsel, toplumsal gelişme 

süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki 

nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin 

ölçüsünü gösteren araçların bütünü"
538

 şeklinde tanımlanmıştır.  

17. yüzyılda kültür kavramını modern anlamıyla kullanan Samuel von 

Pufendorf kültürü "doğaya karşıt olan ve belli bir toplumsal bağlam içinde ortaya 

çıkan, tüm insanların eserleridir" şeklinde tanımlamıştır. Sosyolojide genelde esas 

alınan klâsik tanımı yapan Edward B. Taylor'a göre kültür "toplumun bir üyesi olarak 
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insan tarafından kazandırılan bilgi, inanç, sanat, ahlâk, hukuk, gelenek ve diğer 

becerilerin tamamı" dır
539

. 

Agnes Heller de, kültürün üç farklı biçimde algılanabileceğini belirtmiştir: İlk 

olarak "yüksek kültür anlamına gelecek biçimde kullanılan kültür kavramı; zihinsel 

ve bedensel yaratılar olarak sanatsal, teolojik, felsefî ve bilimsel eserlere gönderme 

yapmaktadır". İkinci anlamıyla "kültür, şiir ve resim gibi yüksek kültür ürünlerini 

okumanın, dinlemenin ve izlemenin yaşamında en önemli yeri işgal ettiği kültürlü 

kişiyi anlatmak üzere kullanılır". Kültürün üçüncü ve bu tezde bizim daha çok 

başvurduğumuz anlamı ise antropolojiktir. “Antropolojik kavranışı itibariyle, tüm 

insan toplumları; normlar, teamüller, hikâyeler, imgeler, inançlar ve benzerlerinden 

müteşekkil kültürdürler. Her halk ve her kabile bir kültüre sahiptir. Dahası, kültürler 

“alt kültürler”e bölünürler; kent alt kültürleri, dinsel alt kültürler, cinsel alt kültürler 

gibi. Bu sonuncu kullanımında kültürün, bir yaşam şekline ve bu yaşam şekli 

temelinde de başka kişi gruplarından farklılaşmaya işaret ettiği söylenebilir"
540

. 

Genel olarak yaşayış biçimi olarak kabul edilen kültür kavramı modern 

düşüncenin ürünü olarak yaygınlaşmasına rağmen kökeni Latince'ye uzanmaktadır. 

Kavramın kökeni Latince cultura olup, bu kavram da; inşa etmek, işlemek, süslemek, 

bakmak fiilerini ifade eden colere kelimesinden türetilmiştir
541

. Kültür kavramının en 

fazla kabul gören tanımı ise UNESCO tarafından, Dünya Kültür Politikaları 

Konferansı Sonuç Bildirgesi’nde yapılmıştır. Bu tanıma göre "en geniş anlamıyla 
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kültür, bir topluluğu ya da sosyal grubu tanımlayan ayırıcı maddi, manevi, 

entelektüel, hissi özelliklerdir. Sadece sanat ve edebiyatı değil, fakat aynı zamanda 

yaşam biçimini, bireylerin temel haklarını, değer sistemlerini, gelenek ve inançları da 

kapsar"
542

.  

Yukarıdaki tanımların yanı sıra "etnik bir gruba, bir ulusa, bir uygarlığa 

niteliklerini veren, bir başka grupta, bir başka ulusta bulunmayan maddi ve ideolojik 

olguların bütünü"
543

 şeklinde bir tanım daha mevcuttur ki, bu tanım kültür 

kavramının 'kimlik' ile bağını kurmaktadır. Bir grubu tanımlayan, onu diğerlerinden 

ayıran, kim olduğunu gösteren belirti ve niteliklerin bütünü kimliği ifade etmektedir.  

Kültürün kurucu öğesi olan kimlik bir ilişki durumu temelinde belirmektedir. 

Buna göre, “kimlik temel olarak, birinin başkalarıyla ilişkide kendini nasıl teşhis 

ettiğine ve tanımladığına gönderme yapmaktadır"
544

. Yine kültürel kimlik kavramı, 

kültür kavramının nasıl tanımlandığına göre farklı algılanabilecek bir yapıdadır.  

Kültürel kimlik ortak tarihsel deneyimleri, gerçek tarihimizin değişen 

ayırımları ve değişiklikleri altında istikrarlı, değişmeyen, daimî referans ve anlam 

çerçeveleri sağlayan ortak kültürel kodları yansıtır. Ayrıca kültürel kimlik geçmişe 

olduğu kadar geleceğe de ait bir olgudur, yani kültürel kimlikler bir geçmişe ve 

tarihe sahiptir
545

. 
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Yukarıda anlatılanlar ve UNESCO'nun tanımı da dikkate alınarak kültürel 

özerkliğin üç temel unsuru içerdiği söylenilebilir: Dil, din ve inanç, yaşam biçimi. Bu 

unsurlardan biri ya da hepsi bir grubu diğer bir gruptan ayırmayı sağlamaktadır
546

. 

Özerkliğin tanındığı yerde azınlıklara kendi kurumlarını oluşturma, bu 

kurumlar aracılığıyla kendi kendilerini yönetme, vergi toplayabilme, bağlayıcı 

kararlar alabilme, kültürel, dini ve sair haklarını bu yolla koruyabilme ve 

gerçekleştirebilme hakkı – ana devlet hukukunun sınırları ölçüsünde – 

tanınmaktadır
547

. 

Kültürel özerkliği devlet bünyesinde yer alan bir azınlık grubunun kendi 

hukukuna tabi olması şeklinde açıklayan yazarlar vardır. Bu tanıma göre örneğin 

Lozan Barış Konferansı ve Anlaşması hükümleri gereğince Yunanistan'da azınlık 

statüsünde olan Batı Trakyalı Türkler bakımından Yunanistan vatandaşı oldukları 

halde; özellikle aile hukuku, velayet, vesayet, evlenme/boşanma, evlat edinme, 

nafaka, miras hukuku ve şahsın hukukunu ilgilendiren bazı alanlarda Türk hukuku, 

örf adet hukuku ya da İslam Hukuku kuralları uygulanmaktadır
548

. Benzer fakat daha 

sınırlı durum Türkiye'deki Gayrimüslim azınlık için de söz konusudur.  

"Azınlıkların korunması meselesine bağlı olarak ortaya çıkan"
549

 ve toprağa 

dayanmayan bir yetki paylaşım modeli olan kültürel özerklik; kültürel, dilsel, dinsel, 

etnik bir topluluğun, belli bir bölgede yerleşik halde bulunmayan ülkenin çeşitli 

yerlerine dağılmış tüm üyeleri için uygulanan özerklik biçimidir. Bu özerklik 
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biçiminin uygulanması için topluluk mensuplarının mutlaka dağınık halde yaşıyor 

olması şart değildir. Bir bölgede ciddi bir nüfus yoğunluğuna sahip olan, ancak 

bölgesel özerklik talep etmeyen topluluk için de kültürel özerklik uygulanabilir.  

Kültürel özerklik uygulamasının olumlu sonuç vermesi için mutlak surette 

içermesi gereken meseleler; kültür, eğitim sistemi, radyo ve televizyonu kapsayacak 

biçimde yaygın bir medya kullanım ağı, grubu tanımlayan amblem, sembol kullanımı 

ve grubun kendilerine tanınan hakları kullanabilmelerini sağlayacak özel alanlar 

yaratılmasıdır
550

. 

Kültürel özerklik bünyesinde korunan haklar da; kişisel (iki vatandaşlılık 

gibi), kültürel (dil hakları, eğitim, medya gibi) ve siyasi (kamu kurumlarında asgari 

temsil gibi) olabilir
551

. Bu sayılanlar çerçevesinde kültürel özerklik çok geniş bir 

haklar bütünü içerebileceği gibi tek bir konuya ilişkin de olabilir; örneğin ana dilde 

eğitim veren okullar kurulması gibi. Kültürel özerkliğin kapsamına karar verecek 

olan, bu özerkliğin öznesi olan azınlıktır
552

. 

Bu özerklik türü bazı yazarlarca bireysel özerklik olarak da 

adlandırılmaktadır. Örneğin Lapidoth, bireysel ve kültürel özerkliği aynı özerklik 

biçimi kabul etmiş ve bu özerkliği de "ülkenin sadece belirli bir yerinde yerleşik 

olmayan belli bir dilsel ya da kültürel topluluk için uygulanan özerklik" olarak 

tanımlamıştır
553

. Dinstein da bireysel özerkliği ayrı bir özerklik türü olarak ele almak 
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yerine kültürel özerklik ile aynı anlama gelecek şekilde kullanmaktadır
554

. Bireysel 

özerklik düşüncesini Avusturyalı sosyal demokrat Karl Renner ileri sürmüştür, ancak 

kavramın uygulanabilmesi kolay değildir. Birinci Dünya Savaşından sonra bu tür 

özerkliğin uygulanmasını sağlamak için çeşitli çabalar ortaya konulmuş, fakat 

başarıya ulaşılamamıştır. İsrail'in kurucu babası kabul edilen ilk lideri Ben Gurion 

da, bireysel özerklik kavramını incelemiş ve Filistin'deki Yahudiler için 

uygulanmasını kabul etmemiştir. Ancak Gurion'a göre bölgesel özerkliğe 

dayanmayan bir bireysel özerklik uygulamasının anlamı yoktur. Eğer bir etnik grup 

için yoğun yaşadıkları bölgede özerklik ilan ediliyor ve ülkenin çeşitli yerlerine 

dağılmış aynı etnik gruba mensup kişiler için de bireysel özerklik uygulanıyorsa 

başarı mümkündür; aksi halde, yani bölgesel bir özerklik uygulaması olmaksızın salt 

bireysel özerklik tanınması halinde özerkliğin temeli sağlam olmayacaktır
555

. 

Ancak zamanla, bu konuda çalışan araştırmacılar bireysel özerklik ile kültürel 

özerklik arasında bir ayrıma gitmek gerektiğine kanaat getirmişlerdir
556

. Kişisel 

özerklik ve kültürel özerklik şeklinde bir ayrım yapan Heintze, kültürel özerkliğin 

kolektif bir hak niteliğinde olduğunu, grubun tamamına yönelik bir uygulama 

olduğunu, fakat kişisel özerkliğin öznesinin tek tek etnik grup içinde yer alan bireyler 

olduğunu belirtmiştir
557

. Suksi'ye göre de kültürel özerklik gerek kurgulanış gerekse 

amaç bakımından bireysel özerklikten ayrılır. Kültürel özerklik doğası itibariyle 

topluluk esasına dayanır, bireysel özerklik ise bir toplumun tüm üyelerine uzanabilen 
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bir yapıda olmakla birlikte
558

 kişi hak ve özgürlüklerinin uygulanması şeklindedir. 

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. maddesinde sayılan haklar bireysel 

özerkliği tanımlamak için kullanılabilir; nitekim bu haklar "azınlığa mensup kişilere" 

tanınmıştır. Dil hakları, dini, kültürel, etnik haklar tanınması ve bireyin kişisel 

tercihleri doğrultusunda topluma katılması bireysel özerkliği ifade etmektedir
559

. Bu 

tür özerklik aynı zamanda Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Ulusal 

Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı anlaşması ile güvence altına 

alınmıştır. Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kavramın 

güçlenmesini sağlamıştır
560

. Tekrar etmek gerekirse, kültürel özerkliği bireysel 

özerklikten ayıran; bireysel özerklikte tek tek kişilerin, belli bir gruba mensup 

olmaları dolayısıyla haklara sahip olması, fakat kültürel özerklikte grubun kül olarak 

hakkın öznesi olmasıdır.  

Kültürel özerkliği kültürel kimlik haklarının tanınmasından ayıran ise, 

"kültürel olarak tanınmış bir gruba, bu kültürün korunması ve geliştirilmesine ilişkin 

konularda kendini yönetme hakkı"
561

 tanımasıdır. Başka bir deyişle, "azınlık 

haklarının korunması ile kültürel özerklik arasındaki fark temel olarak 

kurumsaldır"
562

. Kültürel özerklik sağlanması durumunda etnik grubun, özgür 

seçimlerle seçtikleri, kendileri adına karar veren özerk bir organları, yetkili kurumları 
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vardır
563

. Kültürel özerklik söz konusu ise belli bazı konularda devlet grup üzerinde 

otoritesini uygulamamak şeklinde hareket eder
564

.  

Bireysel hakların bütün önemine rağmen, bir azınlık için, ancak toplu halde 

kullanılmakla anlam bulabilecek bazı haklar mevcuttur. Dini ve kültürel aktiviteler, 

eğitim, azınlık dilinin kamusal alanda kullanılması, basın, bilgi edinme hakkı gibi. 

İşte bu tür hakların elde edilmesine yönelik talepler, iktidarın paylaşılması olarak 

algılandığında ve mevcut yapı bu paylaşımı reddettiğinde çatışma kaçınılmazdır. 

Böyle bir çatışmayı hem devletin bütünlüğünü koruyarak hem de azınlık gruplarının 

kültürel hakları ile öz yönetim taleplerini güvence altına alarak çözmenin en etkin 

yolu ise özerklik olarak görülmektedir
565

. Özerkliğin boyutu devletin bütünlüğünü ve 

siyasi birliği parçalayacak sınıra varmamalıdır
566

. Kültürel özerkliğin bu konudaki 

olumlu yanı, bölgesel özerkliğe nazaran daha esnek bir mekanizma kurması, devlet 

egemenliği ile halkların kendi kaderini tayini arasında yaşanması muhtemel 

tansiyonu azaltabilmesidir
567

.  

Bu kısımda tartışılması gereken mesele, gerçekten kültürel özerkliğe ihtiyaç 

olup olmadığıdır. Acaba dinsel, dilsel, etnik bir azınlığın, kültürel kimlik haklarının 

teminat altına alınması ve bu hakların etkin kullanımı ile korunması mümkün olamaz 

mı?  
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Kültürel özerkliğin kültürel kimlik haklarının garanti altına alınmasından ya 

da kimi yazarlarca bireysel özerklik olarak anılan özerklik biçiminden farkı, ilkinde, 

devletin kültürel grubun yetkili kurumlarınca alınmış kararları geçersiz kılamaması, 

ya da iptal edememesidir; tabii ki devlete yönelik bu tahdit, özerkliğin kapsamı ve 

özerk kurumun aldığı kararın ulusal mevzuatı ihlâl etmemesi şartı iledir
568

. 

Kültürel özerklik kavramı örgütlenme özgürlüğünün ötesine giden bir 

uygulamadır. İki bakımdan kültürel özerklik farklılık arz eder: İlki, bir gruba kültürel 

özerklik tanınmasının ardından, devlet kültürel özerklik tanınan alanda düzenleme 

yapmama, kendi kurallarını uygulamama yükümlülüğünü yüklenir. Yani özerklik 

tanınan gruba mahfuz bir alan bırakır. İkinci olarak, devlet, bu grup için tanınan 

kültürel özerklik çerçevesinde, grubun yetkili organlarınca alınan kararların 

bağlayıcılığını kabul eder. Yani bu kurumların aldığı kararlara karşı devletin tutumu 

bir ülke içinde kurulmuş herhangi bir derneğin kararlarına karşı alınacak tutumdan 

farklı olacaktır. Alelâde dernekler özel hukuk kurallarına tabi iken kültürel özerk 

grubun kurumları kamu hukuku kurallarına tabi olup, kamu kurumu niteliğinde kabul 

edilecektir
569

. 

Dikkat edilecek olursa, kültürel özerkliğin karşılaştırıldığı haklar kültürel 

kimlik hakları olup bu hakları kültürel haklar kategorisinden ayırmak gerekmektedir. 

"Kültürel haklar kısaca bu hakların sujelerinin kültür unsurlarına ulaşabilmesi, 

katılabilmesi ve bunlardan yararlanabilmesi ile ilgili haklar olarak tanımlanabilir"
570

. 
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Bu haklar yalnızca belli statüdeki kişilere değil, herkese tanınmıştır. Kültürel 

haklar
571

 ile kültürel kimlik hakları
572

 arasındaki temel fark şu şekilde açıklanabilir: 

Kültürel haklar, "tüm bireylerin, kendi bireysel kimliklerini geliştirmeleri ve 

yaşatmaları bakımından önemli saydıkları cemiyetlere katılma, iletişim araçlarına 

ulaşma, gelenek ve göreneklerini yaşama gibi olanaklardan yararlanmalarını eşit 

olarak güvence altına alma amacına hizmet eden haklardır"
573

. Kültürel kimlik 

hakları ise herkesçe değil, belirli bir grubun üyesi olmaktan dolayı sahip olunan 

haklardır
574

. "Kültürel kimlik bir grubun mensuplarını başkalarından ayıran ve onu 

kendisi kılan özelliklerdir"
575

. Bir azınlığı, etnik grubu var eden temel bazı değerlerin 

korunmasını talep etmek; örneğin anadilinde eğitim alabilme ya da bir kültürel 

topluluğun üyesi olarak tanınma hakkı kültürel kimlik haklarına örnek verilebilir. 

"Kültürel kimlik hakları kültürel hakları ortadan kaldırmaz, ya da dışlamaz"
576

, ancak 

aynı anlama gelecek şekilde de kullanılamaz.  

Kültürel özerkliğin muhtevası ve benzer bazı olgulardan farkı anlatılmaya 

çalışılmıştır, ancak söz konusu özerklik türünün daha iyi anlaşılabilmesi için tarihsel 

ve düşünsel arka plânından da söz etmek yerinde olacaktır. 
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Geleneksel bazı devletlerdeki bölgesel nitelikli olmayan özyönetim örnekleri 

kültürel özerkliğin erken dönem uygulamalarından kabul edilebilir. Örneğin Lehistan 

Krallığında 1764'e kadar Yahudi Cemaatinin iç işlerinin idaresi bakımından gözle 

görülür bir serbestliği olduğu bilinmektedir. Yahudilerin sadece dini meselelerde 

değil; aile, iskân, ekonomik ilişkiler, vergi tahsilâtı, merkezi hükümetle Yahudi 

Cemaati arasındaki ilişkilerin yürütülmesinin düzenlenmesi gibi konularda da 

özerkliği söz konusudur
577

. Yine Osmanlı imparatorluğunda gayrimüslim topluluklar 

bakımından uygulanan millet sistemi; evlilik, boşanma, miras gibi aile hukukuna 

ilişkin meseleler ile eğitim ve din alanında özerklik sağlamaktadır. Osmanlı 

İmparatorluğu 14. ve 15. yüzyılda gayrimüslimlere yönelik hoşgörüsü ile 

bilinmektedir; ancak belirtmek gerekir ki bu hoşgörünün sınırı belli bir düzeye kadar 

itaattir. Gayrimüslim azınlık padişaha vergi ödemekle mükelleftir; bu vergi ise 

nakden veya aynî olarak ödenebilir, bu şekilde ödenmesi mümkün olmuyorsa asker 

olarak Osmanlı ordusunda hizmet etmek şeklindedir ki devşirme sisteminin esasını 

da bu durum oluşturmaktadır
578

. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun etnik 

kargaşası içinde de Macarlar, Sekeller
579

, Saksonlar
580

 ve daha sonra olmak üzere 

Romanlar için hem topluluğa ait meselelerde kısmi bir özerklik tanınmıştır, hem de 

bu gruplar yasama organında temsil edilmişlerdir
581

. Osmanlı millet sistemi daha 
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sonra Hindistan, İsrail ve Lübnan hukuk sistemlerini de etkilemiş, bu devletlerde 

farklı dini gruplara aile hukukuna ilişkin meselelerde özerklik tanınmıştır
582

.  

Geleneksel tarımdan modern ticaret yaşamına geçiş ve endüstrileşme dilde 

birlik ile standardizasyona sebep olmuş; dildeki bu gelişme yaygın eğitimin ortaya 

çıkışına katkı sunmuştur. Eğitimin genelleşmesi ve yaygınlaşması da baskın olan 

dilde dönüşüm gerçekleştirmiş, daha az konuşulan dil ve kültürlerin asimilasyonu 

sonucunu doğurmuştur
583

. Söz konusu süreç, kültürel, dilsel, dinsel, etnik 

bakımından farklı gruplar içeren devletlerde karşıt bir hareketin ortaya çıkışına 

zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede gelişen demokrasi ve ulusların kendi kaderini 

tayini talebinin ortaya çıkması iledir ki modern anlamıyla kültürel özerklik tartışılır 

hâle gelmiştir
584

. Kültürel özerklik meselesi 1. Dünya Savaşı sonrası yürütülen barış 

çabalarında azınlık hakları çervesinde ifade edilmiş, azınlık hakları tam olarak 

kültürel özerkliği temin etmese de bu hakların en üst düzeyde korunması kültürel 

özerkliğe zemin hazırlamıştır
585

. 

Ulusal hareketlerin artması ve ulusların kendi kaderini tayini ilkesinin 

tartışılması sürecinde özerklik talepleri gündeme gelmiştir. 1871 yılında 

Bohemya’daki Alman-Çek meselesine bir çözüm olarak ortaya çıkan bölgesel 

nitelikli olmayan özerklik çabası başarısız bir girişim olarak kalmıştır. Bu şekilde bir 

özerklik düşüncesi daha sonra Alman Sosyal Demokrat Partisi tarafından benzeri 

sorunlu bölgelere çözüm için geliştirilmiştir. En ayrıntılı tasarı ise önde gelen 
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siyasetçilerden ve daha sonra Avusturya Başkanı olan Karl Renner tarafından 

hazırlanmıştır. Renner’in önerisi ikili federalizm şeklinde bir yapıdır. Bu sisteme 

göre yetkiler merkezden hem bölgesel hem bölgesel olmayan hatlarda dağılacaktır. 

Yani hem Lander adı verilen bölgesel yapılar yetkilendirilecektir, hem de Avustuya 

nüfusunu oluşturan çeşitli uluslara yetki devri gerçekleşecektir. Bu ulusların hangi 

Lander’de konumlandıklarına bakılmaksızın seçilmiş temsilcileri; eğitim, kültür..vs. 

den sorumlu olan ulusal bir konseyde yer alacaktır
586

. 

20.yüzyıla geçiş sürecinde, Avusturya Macaristan İmparatorluğunun 

çöküşüne az bir süre kala Sosyal Demokrat Parti tarafından tartışılan model, etnik 

ulusal çatışmalarla mücadele etmek, ulusal ve etnik azınlıklar için anayasa ile 

teminat altına alınmış kolektif haklar sağlamak ve iç self-determinasyon 

çerçevesinde geniş bir kültürel özerklik tanıyarak ülkenin bölünmesini önlemek 

amacını taşımaktadır
587

. 1899 yılının Eylül ayında farklı eyaletlerden gelen tüm 

Sosyal Demokrat Parti üyeleri, genç sosyalistlerin azınlıklara ilişkin programını 

tartışmak üzere Brno
588

 şehrinde toplanmışlardır. Sonuç bildirgesinde; azınlık 

kültürlerinin kamusal alanda eşit biçimde tanınması temel politik talep olarak 

belirlenmiştir. Bu gelişmeden sonra Otto Bauer ve Karl Renner bir dizi yazı kaleme 

almış ve ulusal kültürel özerklik modeli tartışmasının daha ileriye taşınmasına vesile 

olmuşlardır. Bugün, kültürel özerkliğe ilişkin değerlendirmelerin öncüsü sayılan 
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çalışma 1899 yılında Karl Renner tarafından yazılan "Devlet ve Ulus" adlı 

makaledir
589

. 

Renner'in amacı, Avusturya Macaristan İmparatorluğunu, yıkılmaya yüz tutan 

çatışmacı ulusal topluluklar bütününden, demokratik uluslar konfederasyonuna 

dönüştürebilmektir ve bunun da çözümü "kişilik (bireysellik) ilkesi" nin 

uygulanmasını sağlamaktır. Bu ilkenin yaratıcısı sayılan Alman düşünür Meinecke, 

Renner'in düşüncelerinin şekillenmesinde çok büyük etki yapmıştır
590

. Renner, 

"kişisellik sadece özerkliğin en ileri yapısı değildir, aynı zamanda kişisel otarşinin ve 

tüm güçler ve niteliklerin uyumlu birlikteliğinin en üst seviyesidir" düşüncesini 

tartışırken Meinecke'ye atıf yapmıştır. Renner'in savunduğu sistemle, belli bir ulusal 

topluluğa dâhil olmak konusunda en geniş düzeyde bireysel seçimi işaret etmiştir. 

Renner'e göre bu ilke "eğer topraklarım üzerinde yaşıyorsan benim otoriteme, benim 

hukukuma, benim dilime tabisin" şeklindeki "toprak ilkesi" nin tersidir
591

. Buna göre, 

insan toplulukları bölgesel özelliğe göre ayrılamaz, ancak kişiler olarak ayrılabilir. 

Böyle bir ilkeye dayanan devlet anlayışında da devlet, farklı ulus temsilcilerine kamu 

tüzel kişileri kurma ve kendi kültürel öz yönetim organlarını seçme izni vermelidir. 

Bir kere kurulduktan sonra bu yapılar, ilgili grubun ana dili ile eğitimi ve gruba 

ilişkin diğer kültürel konularda tam yetkili kabul edilmelidir
592

. Renner'in 

düşüncesine göre kültürel özerklik, ulusal sorunu politik bir sorun olmaktan çıkarıp, 
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hukuki bir mesele hâline getirecek ve bu sayede herkes için tatmin edici bir çözüme 

ulaşılması sağlanacaktır
593

. 

Renner, uluslar sorununun sadece dilsel, kültürel haklar ya da bu konuda 

hoşgörü olmadığını, esas meselenin özyönetim olduğunu vurgulamaktadır
594

. Ayrıca 

self-determinasyonun mutlaka toprak ile birlikte ele alınması gerekmediği Renner'in 

'kişilik ilkesi' olarak bahsettiği ilke etrafında anlaşılabilir. Renner, ulusların kendi 

kaderini tayininin yaşamakta oldukları devlet içinde gerçek bir kültürel özerklik 

tanınması yoluyla sağlanabileceğini, çünkü esas olanın bir ulusun kimliğine sahip 

çıkması gerektiğini belirtir
595

. Bu düşünceyle kastedilen, 'ulusal bir grubun' hukuki 

kimliğinin olması ve anayasal sistemde tüzel bir özne olarak düzenlenmesi 

gerektiğidir. Renner, toprak unsurundan ayırarak kullandığı ulusun -ki ulusu 

oluşturan etnolojik özellikler, ana dil, ya da konuşulan dil olabilir- nasıl özerk 

olacağını açıklarken, din ve devlet işlerinin ayrılması ile benzerlik kurar. Özerk yapı 

ve devlet tıpkı kilise ile devletin kendilerini ilgilendiren alanlarda egemen olması 

gibi ayrılmalı
596

. Toprak temelli olmayan özerk yapının üyelerinden vergi toplama, 

her tür eğitimsel kültürel düzenlemeden sorumlu olması söz konusudur
597

.  
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Kültürel özerkliğin bu teorisi ilk bakışta liberal çoğulcular için de çekicidir; 

ancak liberal düşünürlere göre, derinlemesine bir inceleme Renner'in görüşünde bazı 

problemler olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Öncelikle Renner'in ulus görüşü toptancı 

ve kâğıt üzerindedir. Renner her bir ulusu birbirinden keskin biçimde ayrılmış, 

homojen bir yapı kabul etmektedir ve bu varsayım da farklı ulusların evliliklerini, 

çift dilliliği, göç dalgalarını, birkaç kuşaktır süregelen asimilasyonu, ya da 

etnokültürel anlamda bazı uluslar arasındaki çok küçük farklılıkları görmezden 

gelmektedir
598

. Liberal çoğulcuların Renner'e yönelik bir eleştirisi de, Renner'in 

teoriyi ortaya koyarken, döneminin ulus yapısı ebedi imiş gibi düşünmesi ve bu 

çerçevede eğitici bir değiştirilmez kurallar bütünü sunmasıdır. Oysa, çağdaş 

dünyanın ulus kavramı 1800'lerin imparatorluğunda yer alan ulus yapısından çok 

farklıdır. Konuşulmakta olan diller, uygulanan hukuki yapı, bireylerin korunması 

gereken ihtiyaçları, modern toplumun kültürel kaynakları tamamen değişmiştir
599

. 

Çağdaş liberal kültürel ulusçular (Taylor, Kymlicka, Raz gibi) bölgesel 

özerkliği savunmaktadırlar, çünkü ulusal toplulukların  ulusal kültürlerini koruması 

ve geliştirmesi bakımından bölgesel özerklik daha etkili araçlar sunmaktadır. Renner 

ise ulusun temel olarak kültürel ve manevi topluluk olduğunu, gelişmeleri için 

mutlaka toprağa bağlı bir yetkilerinin olması gerekmediğini savunmaktadır
600

.  

Kültürel özerkliğin teorisini kuranlar sosyalist düşünürler olduğu halde, Marx 

ve Engels, ulusal sorun ve milliyetçilik konusuna pek fazla yer vermemişlerdir. 

İnceleme sahası olarak seçtikleri Batı Avrupa devletlerinin çoğu ise, siyasi bakımdan 
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çok güçlü azınlıklar barındırmayan, genellikle homojen milliyetlerden oluşuyordu. 

Öte yandan Marx ve Engels, Doğu Avrupa’daki küçük Slav devletlerinin, ulusal 

hedeflerini gerçekleştirmek için imparatorluklarla uzlaşmaya hazır olmasını 

eleştiriyorlardı. Azınlıklar sorununda, modern sosyalizmin her iki kurucusu da büyük 

devletlerden, merkeziyetçilikten ve kültürel kaynaşmadan yana tutum almışlardır
601

. 

Lenin de, kültürel ulusal özerklik fikrini yanlış bir burjuva sloganı olarak 

nitelendirmiş, mutlak surette kabul edilmez bulmuştur. Bir devletin içinde farklı 

uluslar yaşıyorsa bu uluslar birbirlerine çok farklı ekonomik, hukuki, sosyal bağlar 

ile bağlıdırlar; bu bağlardan birinin koparılması, devletin yetkisinden çıkarılması 

mümkün değildir
602

. Yine Lenin'e göre, eğitim ve kültüre ilişkin meseleler toprağa 

bağlı ekonomik bir temele dayanmaktadır, dolayısıyla toprak esasına göre 

yapılmamış bir özerklik düzenlemesi gerçekçi olmaktan uzaktır
603

.  

Lenin; Renner ve Bauer’e, kapitalizmin hâlihazırda ortadan kaldırmaya 

başladığı etnik farklılıkları yapay olarak korumaya kalkıştıkları gerekçesiyle karşı 

çıkıyordu. Ulusal kültür, sınıf kültürünün üstünü örtmeye yarıyordu. Lenin'e göre, 

“Yalnızca din adamları ve burjuvazi ulusal kültürden söz eder. Emekçiler ise,  

evrensel işçi hareketinin uluslararası kültüründen söz ederler”. Genellikle “ulusal 

kültür”e atıfta bulunmak,  gerçekte yönetici burjuvazinin kültürüne atıfta bulunmak 

anlamına gelir ki bu kültür kesinlikle ezilen sınıfların demokratik, sosyalist kültürüne 

karşıdır. Politik anlamda ulusların kendi kaderini tayinini savunan Lenin'e göre Rus 
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devleti sınırları içinde yaşayan bütün ulusların Rusya’dan ayrılma ve bağımsız bir 

devlet kurma hakkı vardır. Ancak bu haktan yararlanmak istemeyen bir halk, bunun 

yerine federal ilişkilerin kurulmasını ya da ayrımsız kültürel özerklik talep edemezdi. 

Bu durumda o halk, devlet içindeki, “demokratik merkeziyetçilik” ilkesine göre 

belirlenen bölgesel özerklik de dâhil, genel özgürlüklerden yararlanacaktı
604

. 

Stalin ise Marksizm ve Ulusal Sorun adlı eserinde Kültürel Ulusal Özerklik 

başlıklı bir bölüm açmış ve bu bölümde "Ulus, tarihsel olarak kurulan, ortak dil, 

toprak, ekonomik hayat ve ortak bir kültür ile ifade edilen sabit bir insan topluluğu, 

psikolojik bir oluşumdur" şeklinde bir tanımın ardından, toprağın öneminin altını 

çizerek Renner ve Bauer'i eleştirmiştir. Stalin de Lenin gibi ulusların kendi 

kaderlerini tayin etme hakları olduğunu, Polonya, Litvanya, Ukrayna, Kafkaslar gibi 

Rusya'daki kristalize birimlerin ulusal sorunlarının kültürel özerklik ile 

çözülmeyeceğini, gerçek çözümün bölgesel özerklik olabileceğini savunmuştur
605

.   

Sosyalist doktrinde tartışılan kültürel özerklik fikri, büyük bir imparatorluk 

içinde her bir ulus için düşünülmüş, demokratikleşmeyi sağlayacak bir formüldü, 

ancak Avusturya Macaristan İmparatorluğunun yıkılması sonucu kurulan pek çok 

devlette uygulanabilmesine rağmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde 

başarılı olmamış bir uygulamadır. Marksist-Leninist bakış açısında uluslar ve 

etnisiteler toplumun yapısal parçalarıdır. Kitleler iktidardaki partinin kontrolü 

altındadır, toplulukların son derece sınırlı bir biçimde olmak üzere kendilerini 
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organize etmelerine izin verilebilir
606

. Kendisine "yapıda ulusal, içerikte sosyalist" 

düsturunu şiar edinmiş SSCB, toprakları üzerinde yaşayan, nüfusu fazla olan tüm 

etnik gruplar için belirli bir 'ana yurt' tahsis etmiştir; fakat bu uygulama demokratik 

bir federalizm olarak algılanmamalıdır, zira otoriter bir tek parti yönetimi, 'toprak' 

temelli bakışaçısı, ülkedeki etnik yelpazeyi tam olarak uzlaştırabilmekten uzaktır. 

'Ana yurt' düşüncesi çerçevesinde kültürel özerklikten ziyade bölgesel özerklik 

uygulamayı tercih eden ülkede resmen kabul edilmiş 127 ayrı ulusun varlığına 

rağmen, sadece 41 ulus için bölgesel özerklik tanınmış, geriye kalan 86 ulus herhangi 

bir tanınma politikasından yararlanamamıştır
607

. 

Aslına bakılırsa neredeyse tüm Demir Perde ülkeleri "millileşen devletler" 

olup katı bir etnik milliyetçilik sergilemişler; asıl olan uluslarını doğrudan ya da 

dolaylı olarak diğer azınlıklara göre ayrıcalıklı tutmuşlardır. İşte bu yapılarına 

rağmen çoğu post-komünist ülkenin bölgesel temelli olmayan özerkliği benimsemesi 

ve uygulamaya yönelik olumlu yaklaşım göstermesi şaşırtıcı olmuştur
608

. Eski 

Komünist ülkelerin de hepsi olmamakla birlikte çoğu, örneğin Bulgaristan ve 

Slovakya bu tür bir özerklik anlayışından uzak durmuşlardır
609

. 

Doğu Avrupa’nın ulusal bakımdan heterojen bölgeleri açısından oldukça 

elverişli görünen bu Avusturya projesinin temel zaafı milliyetçiliği fazlasıyla hafife 

almasıydı. Renner ve Bauer, kültürel faktörleri dikkate alırken, sosyal ve ekonomik 
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faktörleri ihmal etmişlerdi
610

. Ayrıca, Renner ve Bauer'in önerdikleri model, ulusal 

topluluklar arasındaki ikili ilişkilerin nasıl yürütüleceğine ve iki farklı topluluk 

arasındaki hukuki meselelerin nasıl çözüleceğine dair bir bilgi içermemektedir
611

. 

Bu tür özerkliğin modern uygulamalarına  Litvanya, Slovenya, Hırvatistan, 

Letonya, Romanya ve Rusya Federasyonunda
612

 rastlanmaktadır; ancak mükemmele 

yakın işleyişini Macaristan ve Estonya'da bulmak mümkündür
613

. Sayılan devletlerin 

mevzuatında açık ya da zımni biçimde kültürel özerkliğin kapsam ve uygulama 

biçimi belirlenmiştir
614

.  

1949 tarihli ve 1989 yılında tâdil edilen Macaristan Anayasasının 68 ve 70. 

maddeleri ulusal ve etnik azınlıklara ilişkin oldukça kapsayıcı bir düzenleme 

içermektedir. 68. maddeye göre "Macaristan Cumhuriyetinde yaşayan etnik ve ulusal 

azınlıklar devletin bütünleyici unsurlarıdır. Yine Macaristan Cumhuriyeti ulusal ve 

etnik azınlıkları korumak ile mükelleftir. Devlet, azınlıkların kamusal hayata kolektif 

katılımını temin eder; kültürel değerlerinin gelişimini, anadillerinin kullanımını, 

anadillerinde okullar açmalarını, isimlerinin kendi dillerinde olmasını teşvik eder. 
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Ulusal ve etnik azınlıkların yerel ve ulusal özerk yönetimler kurma hakları vardır". 

Anayasanın 70A maddesinde ise Macaristan Cumhuriyetinin; ırk, renk, cinsiyet, dil, 

din, inanış, siyasi ya da diğer herhangi bir düşünce, ulusal ya da toplumsal köken, 

mülkiyete, doğuma ya da farklı bir sebebe bağlı statü sebebiyle hiçbir ayrım 

gözetmeksizin ülkesinde yaşayan herkesin kişisel ve kolektif haklarını garanti altına 

alacağı belirtilmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da yukarıda sayılan 

sebeplere bağlı olarak yurttaşlarca yapılabilecek her türlü ayrımcılığın kanunen ağır 

biçimde cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır
615

. Anayasanın bu ilerici 

düzenlemesine ve 7 Temmuz 1993 tarihli "Ulusal ve Etnik Azınlıkların Hakları 

Kanunu" ile kültürel özerklik garanti altına alınmasına rağmen Macaristan 

mevzuatında açık bir biçimde kültürel özerklik sistemi düzenlenmemiştir. Komünist 

sistemin terk edilmesinden sonra ülkesinde bulunan azınlık grupları için kültürel 

özerklik sözü veren Macaristan, 76 sayılı Ulusal Ve Etnik Azınlıklar Kanunu ile on 

üç yerli azınlığa kültürel özerklik tanımıştır
616

. Ulusal azınlıkların siyasi karar 

mekanizmalarında etkili olabilmesinin yolunu açan söz konusu kanun, Avrupa 

Konseyi  Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi Danışma Kurulu 

tarafından 'iddialı' bir kanun olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu kanun 2005 yılında 

ciddi bir değişikliğe uğramış, 2011 yılında ise Macaristan'ın yeni bir anayasa kabul 

etmesi sonrasında bu anayasaya uyum çerçevesinde çıkarılan 179 sayılı Azınlıklar 

Kanunu ile tamamen yürürlükten kaldırılmıştır
617

.  
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18 Nisan 2011 tarihinde Macaristan Parlamentosunda kabul edilen ve 25 

Nisan 2011 tarihinde de Macaristan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak 

yürürlüğe giren yeni Anayasa ise genel olarak özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle 

eleştirilmiştir
618

. Dini ön plâna çıkaran ve bu konuda sınırlayıcı bir yapı arz ettiği 

düşünülen anayasanın yapılış süreci Venedik Komisyonu’nun da dikkatini çekmişti. 

Komisyon, 14 Mart 2011’de açıklanan anayasa taslağının, bir aydan az bir süre 

sonra, 18 Nisan 2011’de çok az bir katılım ile Parlamento’nun onayına sunulması 

nedeniyle bir rapor hazırlamıştır. Venedik Komisyonu 2011 tarihli raporunda, önce 

demokratik bir anayasa yapım sürecinin temel gereksinimlerini sıralamış (şeffaflık, 

katılımı teşvik, yeterli bir zaman dilimi, ve tartışmalı konularda görüşlerin çoğulcu 

bir biçimde ifade edilmesine olanak sağlayan koşullar), ardından da Macaristan’daki 

sürecin aceleye getirildiğine, toplumsal diyaloğa yeterince başvurulmadığına ve 

muhalefetin sürece tepki koyarak dışarıda kalmasının ciddi bir sorun olduğuna 

değinmiştir
619

.  Müstebit bir sistemin ürünü olduğu gerekçesiyle geçersiz kabul 

edilen 1949 tarihli Komünist Anayasa'nın ardından hazırlanan bu anayasa çoğulculuk 

iddiasını taşımasına rağmen başlangıç bölümünde Hristiyanlık vurgusu yapması 

nedeniyle eleştirilmiştir. Yeni anayasa etnik azınlıklara ilişkin olarak başlangıç 

bölümünde Macaristan'da yaşayan tüm ulusların Macaristan siyasi birliğinin parçası 

ve devletin tamamlayıcı öğeleri olduğunu belirtmiş, Macar dili yanında diğer dil ve 

kültürlerin de koruma altında olduğu hükme bağlanmıştır. Anayasa, D maddesinde, 

Macaristan'ın, topraklarında yaşayan toplulukların varlığını koruma, gelişmelerini ve 

özerk idarelerini kurmalarını sağlama konusunda sorumluluk altında olduğu 
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belirtilmiştir. Anayasa'ya koşut olarak hazırlanan 179 sayılı Azınlıklar Kanunu ise 

özgürlük ve yükümlülüklerin düzenlendiği bölümün 29. maddesinin birinci 

fıkrasında, "Macaristan'da yaşayan tüm uluslar devletin tamamlayıcı parçalarıdır. 

Herhangi bir ulusa mensup her Macaristan vatandaşı kendi kimliğini korumak ve 

özgürce ifade etmek hakkına sahiptir. Macaristan'da yaşayan her ulus ana dilini 

kullanma, kendi dilindeki isimlerini bireysel ya da toplu olarak kullanma, kültürünü 

geliştirme, ana dilinde eğitim alma hakkına sahiptir" düzenlemesini getirmektedir. 

İkinci fıkrada ise, Macaristan'da yaşayan ulusların yerel ve ulusal düzeyde kendi 

özyönetimlerini kurma hakları olduğu belirtilir. Aynı maddede, konuya ilişkin 

düzenlemelerin temel bir kanunla yapılacağı yazılmıştır. Kanunda azınlık özerk 

yönetimlerinin yasal statüsü ve yetkileri detaylı bir biçimde düzenlenmiştir
620

. Her ne 

kadar azınlıkların azami memnuniyetini hedefleyen bir yasa olmak iddiasıyla 

hazırlanmış olsa da söz konusu yasal düzenlemenin kültürel özerkliği ne derecede 

sağladığı tartışmaya açıktır
621

. 2011 kanunu resmen tanınmış olan on üç azınlık için 

yerel ya da ulusal ölçekte özerklik öngörmüştür. Özerk yapıların organları genel oy 

ile seçilmektedir. 2005 öncesi herhangi bir kişi, söz konusu azınlıklardan birine 

mensup olduğunu kanıtlamaya gerek olmaksızın bu seçimlerde oy kullanabilirken, 

2005 sonrası yapılan düzenleme ile azınlık özerk yönetim organları seçimlerinde oy 

kullanabilmek için özel azınlık seçmen listelerine kayıtlı olması gerekmektedir
622

. 

Seçilen organların gerçek anlamda işlediğini belirtmek gerekmektedir, zira azınlığı 

ilgilendiren meselelerde kamu otoriteleri ile diyalog yürütmekte, kültür ve eğitim 
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programları ile kamu bütçesi ile finanse edilen kurumların kurulması ve 

ilerletilmesini sağlamaktadır
623

. 

Devletin merkezi otoriteleri ile kurulan ilişkilerin niteliği bakımından en 

cömert yaklaşımın Finlandiya tarafından sergilendiği söylenilebilir. Finlandiya, 1919 

tarihli Anayasası ile, devletin çift dilli olduğunu resmen tanımıştır. İsveççe konuşan 

azınlığın devlet otoriteleri ile yürüttüğü işlerde kendi dillerini kullanabilmeleri 

teminat altına alınmıştır. Oysa, örneğin Estonya Anayasası tek dilli bir devlet sistemi 

benimsemiş olup, diğer dillere sadece azınlık statüsü tanımıştır
624

. 

Anayasasındaki bu düzenlemeye rağmen kültürel özerkliği net bir biçimde 

düzenlemesi nedeniyle bu tür özerkliğin iyi bir uygulaması olan Estonya'nın 

sistemini anlatmak yerinde olacaktır. Kültürel özerkliğin bilinen en iyi modeli 

Estonya'da uygulanan özerklik sistemi olmuştur; zira Estonya'nın, azınlıklarına 

kültürel özerklik tanıyan diğer devletlerden farkı bu tanımayı yasal güvenceye 

bağlamasıdır
625

. 

Estonya'nın kültürel özerklik sistemi 26 Ekim 1993 tarihli Ulusal Azınlıklar 

için Kültürel Özerklik Kanunu ile belirlenmiştir, ancak bu kanun, öncüsü olan 1925 

yılında kabul edilmiş olan Kültürel Özerklik Estonya Kanunu ile benzer bir yapı arz 

ettiği ve 90'lı yıllarda kabul edilmiş diğer kimi ülke kanunları dahi 1925 tarihli 

kanunun mükemmelliğine ulaşmadığı için burada esasen 1925 tarihli kültürel 
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özerklik sistemi anlatılacaktır
626

. Ancak belirtmek gerekir ki, hukuken değilse de 

uygulama kapsamı bakımından iki kanun arasında önemli bir fark vardır. Her iki 

kanuna göre de sadece vatandaşlar kültürel toplulukların üyesi olabilmektedir; fakat 

Birinci Dünya Savaşından sonra Estonya devleti kurulduğunda ülke topraklarında 

ikamet etmekte olan herkese vatandaşlık verilmiştir. Sovyet Rusya'nın yıkılması 

üzerine kazanılan 1991 bağımsızlığından sonra ise vatandaşlık mevzuatı yeniden ele 

alınmış ve yapılan düzenleme gereği pek çok mukim, vatandaş statüsü 

kazanamamıştır
627

.  

Esas olarak Renner ve Bauer'in sisteminden etkilenerek kurulan ve fakat 

Estonya siyasi partileri kültürel özerklik sistemi üzerinde uzlaşamadıkları için 

yaklaşık dört yıllık bir çalışmanın sonucunda 1925 yılında kültürel özerklik kanunu 

kabul edilmiştir
628

. 1925 Yasası ayrıntılı bir düzenleme içermektedir, ancak Estonya 

Anayasası da 49. ve 50. maddelerinde ulusal azınlıklar için kültürel özerklik 

öngörmektedir
629

. Ayrıca bu dönemde azınlık kavramı hukuki anlamda yoktur. 

1925 tarihli kanuna göre kültürel özerkliğin öznesi olan azınlıklar Estonya 

sınırları içinde yaşayan Almanlar, Ruslar, İsveçliler ve nüfusu üç binden az olmayan 

diğer ulusal azınlıklardır. Ülkenin bir bölümünde Estonyalı olmayan bir azınlık 

grubu için bölgesel özerklik kabul edilmiş ve bu bölgede Estonya ulusuna mensup 

kişiler yaşıyorsa, burada azınlık durumunda olan Estonyalılar için de kültürel 

özerklik uygulanabilir. Özerklik talep eden azınlık, temsilcileri ya da mevcut kültürel 
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kurumları aracılığıyla özerkliğe ilişkin başvurularını Estonya Hükümetine yaparlar. 

Kültürel özerklikten yararlanma bireylere tanınmış bir hak olup, kişiler tek tek kendi 

iradeleriyle böyle bir özerklik sisteminden yararlanmak isteyip istemediklerini 

belirtirler. Başvuru sırasında evrakta ismi yer almayan bir azınlık grubu mensubu 

daha sonra listeye isminin eklenmesini talep edebileceği gibi, ismi listede olan bir 

kişi de talebinden vazgeçebilir
630

. Bir gruba yönelik olmasına rağmen grubun tek tek 

tüm üyelerinin rızasına dayanan bu sistemin örneğin Litvanya'da Yahudiler için 

öngörülmüş kültürel özerklik sisteminden farkı budur; kişiler özgür iradeleriyle bu 

sistemden yararlanabilir, ya da sistemin dışında kalabilir. Litvanya'da tüm Yahudiler 

için özerklik tanıyan bir kanun söz konusudur. Estonya'da ise özerklik tanıyan 

kanuna uygun olarak özerklik talebinde kişisel imza aranmaktadır
631

. Bu durumda 

Litvanya'da kültürel özerklik tanınan Yahudi azınlık mensubuna dâhil kişi, kurulmuş 

olan özerk idarenin talebi üzerine vergi ödemek zorundadır. Özerk sistem tarafından 

belirlenen yükümlülüklerden muaf olmanın tek yolu Yahudi Cemaatinden 

ayrılmaktır. Estonya'daki sistemde ise özerklik talebinde imzası olmayan kişi ne 

vergi ödemek ile mükelleftir, ne de öngörülecek diğer yükümlülüklerin 

muhatabıdır
632

.   

Sürecin başlaması için azınlık nüfusunun en az yarısının imzaladığı yukarıda 

bahsedildiği biçimde bir başvuru sonrası, eğer bu aşama atlatılırsa bu kez de devletin 

finanse ettiği bir seçim ile  kayıt yaptıran azınlık mensuplarının en az yarısının oyu 
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ile bir kamu hukuku idaresi olan özerklik organı kurulur
633

. Kurulan bu organın adı 

"Kültürel Konsey" olup, Konsey 2/3 çoğunluk ile kültürel özerklik inşasına karar 

verir, Estonya Hükümeti ise özerkliğin kuruluşunu ilân eder. Kültürel Konsey özerk 

idarenin karar verici ve yasa yapıcı organıdır. Özerkliği kuran bu konsey bir bütçe 

kabul eder, kendi üyeleri üzerinde vergi uygular ve özerkliğin yürütülmesini 

sağlayacak organ olan "Kültürel İdare" üyelerini seçer ve bu organın yetkilerini 

belirler. Kültürel özerkliği kuran 1925 kanunu özerkliğin kapsamını da belirlemiştir. 

Buna göre; "ulusal azınlığın anadilinde eğitim verecek özel okullar ile devlet 

okullarının - ki bu okullara üniversite de dâhildir -  kurulması, idaresi ve denetimi; 

söz konusu ulusal azınlığı ilgilendiren diğer tüm kültürel meselelerin - ki bunlar 

arasında en önemlileri eğitim, kültür, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, spor ve 

gençliğe ilişkindir
634

 -  çözüme bağlanması, özerkliği gerçekleştirme amacına 

yönetlik tüm teşebbüs ve kurumların idaresi kültürel özerklik kapsamındadır"
635

. 

Kültürel özerkliğin sağlanmasında amaç kültürel homojenleşmeyi önlemek olarak 

kabul edildiği içindir ki, kültürel özerk yapının yetkileri gerçek bir özyönetim 

sağlama amacına uygun olarak geniş tutulmuştur
636

. Kültürel özerk yapının kurduğu, 

anadilde eğitim veren okullara azınlık mensubu kişilerin kayıt yaptırması mecburi 

olmadığı gibi, hiç kimse de bu okullarda eğitim alma hakkından mahrum 

bırakılamaz. Eğitim ve kültüre ilişkin konularda kültürel özerk yapının hukuki 

düzenleme yapma yetkisi mevcuttur, ayrıca çeşitli konulara ilişkin vergi de 
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konulabilir. Her ne kadar kanuna göre özerk sistem bünyesinde yer alan kurumların 

birer tüzel kişi olarak hukuki işlem ve dava ehliyetleri vardır.  Ancak kültürel özerk 

yapının kendisi tüzel kişi sayılmadığı için başka kurumlar kuramaz, sözleşmeler 

yapamaz, kamu kaynaklarını kullanım konusunda da teminatı yoktur
637

. Estonya'nın 

özerklik sisteminde eleştirilen durumlardan biri bu iken bir diğeri de, kanunda özerk 

yapı kuracak azınlıkların özellikleri belirlendiği ve örneğin Rus azınlık bu şartları 

taşıdığı halde kültürel özerk konseyi kurma konusunda önüne pek çok engel 

çıkarıldığı için Ruslar için gerçek bir kültürel özerklik tanındığını söylemek mümkün 

değildir
638

. Aslına bakılırsa Estonya'nın Rus azınlık bakımından çeşitli korkulara 

sahip olduğu için zorluk çıkardığını söylemek yanlış olmayacaktır.  Estonya'daki Rus 

azınlık belli bir bölgede toplanmıştır ve Estonya'nın korkusu, kültürel özerklik 

tanınması suretiyle kendini idare etme konusunda deneyim kazanacak olan 

topluluğun bir süre sonra bölgesel özerklik talep edebileceği ve bu talebin de Rusya 

ile olan yakınlık nedeniyle Estonya'dan kopmaya kadar gidebilecek bir tehdit 

içermesidir
639

. Kültürel özerk yapının Estonya Devletinin bütünlüğü ve güvenliği 

aleyhine faaliyet göstermesi yasak olup, böyle bir durumun gerçekleştiği düşünülür 

ise Estonya Devleti İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Kültürel Konsey Estonya 

Hükümeti tarafından feshedilir ve gerçekleştirmiş olduğu eylem ve işlemler askıya 

alınır. Estonya'daki bu özerk sistem Kültürel Konseyin 2/3 çoğunluğu ile, kültürel 

özerklik sistemine kayıtlı grup mensubu sayısı grubun toplam nüfusunun yarısından 

aza düşerse Estonya Hükümetinin kararı ile tasfiye edilebilir
640

. 
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Her ne kadar Estonya sistemi mükemmel kabul ediliyorsa da bu sisteme farklı 

bir açıdan yaklaşmak ve sistemi eleştirmek mümkün görünmektedir. 1931 yılına 

gelindiğinde Estonya'nın uyguladığı sistem neticesinde ülkede yaşayan Estonyalı 

çoğunluk ile kültürel özerklik uygulanan azınlıklar arasındaki ilişkilerin gözle 

görülür biçimde iyiye gitmesi neticesinde çeşitli devlet liderleri Milletler 

Cemiyetinin, Estonya sistemi üzerinde detaylı bir inceleme yapması ve diğer üye 

devletlerde de uygulanabilmesinin zeminini hazırlaması talebinde bulundular. 

Cemiyet bu talebe yanıt vermekle beraber, temsilcileri kuşkuyla karşıladılar. 

Milletler Cemiyeti Azınlık Sekreteri Ludvig Krabbe Estonya sisteminin son derece 

sınırlı bir yapı olduğunu; özerklik uygulanan azınlıkların sayısının çok az olup 

bunların da özellikle ekonomik bakımdan ülkenin güçlü azınlıklarını teşkil ettiğini 

ifade etmiştir. Sosyo politik bakımdan çoğunluk ile uyumlu, daha eğitimli ve kentli 

bir sınıfsal karaktere sahip olan azınlıklar bu özellikleri nedeniyle de Estonya'nın 

karmaşık sistemini uygulama olanaklarına evleviyetle sahiptirler. Kısacası amaç 

azınlık haklarını korumak iken bu uygulamanın tersi biçimde ayrı bir kast yaratacağı 

endişesi söz konusudur
641

.  

Tabii ki özellikle Baltık ülkelerini kapsayan bu kültürel özerklik 

uygulamasının kabulünün ve uygulanmaya başlamasının kolay olduğu 

sanılmamalıdır. Devlet ve mecliste yer alan parti gruplarının ciddi direnişi ve bazen 

de tanınan yetkilerin azınlık tarafından az bulunması nedeniyle kuruluşu zor 

olmuştur
642

. 
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Doğu Avrupa'da uygulanmakta olan sistem Batı Avrupa devletlerinin de 

ilgisini çekmektedir. Özellikle Fransa ve Yunanistan, ülkede yaşayan azınlıklarının 

bölgesel özerklik talep edeceği ve bunun da zamanla bağımsızlığıa gideceği 

korkusuyla kültürel özerklik uygulamalarını yakından takip etmektedir. Bu korku 

özellikle Sovyet Rusya ve Yugoslavya'nın dağılmasından sonra pekişmiştir. 1990 

tarihli AGİK Kopenhag Belgesi azınlık meselesinde uzlaşma için bölgesel özerkliği 

bir tercih olarak sunmasına rağmen, daha sonra hazırlanan uluslararası belgelerin 

bölgesel özerkliği telaffuz etmekten kaçındığı, kültürel özerkliğin dar anlamına 

vurgu yaptığı görülmektedir. AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri de "Her ne 

kadar Kopenhag Belgesi bölgesel özerkliği bir seçenek olarak sunmuşsa da azınlıklar 

şunu bilmelidir ki, böyle bir talep azami direniş ile karşılaşacaktır. Bunu yerine, 

kendileri için özel önemi olan eğitim, kültür gibi konularda hak içeren mevzuata 

yoğunlaşırlarsa daha başarılı olacaklardır"
643

. 

Atle Grahl-Madsen bu tür bir uygulamayı Sami halkı için önermiştir. Buna 

göre Samiler; Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın yoğun olarak yaşadıkları kuzey 

bölgelerinde bölgesel özerk yönetimlerle yönetilebilir. Bu topluluk üyeleri adı geçen 

ülkelerde dağınık bir şekilde bulundukları için ayrıca bulundukları yerde de kültürel 

özerklik sisteminden yararlanabilmelidir.
644

 Günümüz dünyasında pek çok etnik grup 

oldukça dağınık bir yapı arz etmektedir. Hırvatistan’da yaşayan Sırplar, çeşitli Baltık 

ülkelerine dağılmış Ruslar,Gürcistan’daki Osetler, Azerbaycan’daki Ermeniler, Yeni 

Zelanda’daki Maoriler
645

 ve hem birçok ülkeye, hem de bulundukları ülkelerin farklı 
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yerlerine dağılmış Kürtler. Dolayısıyla bugün özerklik denildiğinde akla ilk gelen 

bölgesel özerklik olmasına rağmen, kültürel özerklik pek çok sorunun çözümü 

noktasında yabana atılmaması gereken bir sistemdir. Demokratikleşme, sosyal adalet 

ve kamusal yaşama katılımda eşit imkânlar temelinde ele alınan azınlık hakları 

meselesinde özel bir önem Doğu Avrupa'nın en büyük devletsiz topluluğu olan 

Romanlar için söz konusu olmuştur
646

.  

Hukuken bağlayıcı olmayan bazı esnek uluslararası düzenlemelerin de - ki 

bunlar arasında başı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ulusal Azınlıklar Yüksek 

Komiseri tarafından hazırlanan Lund Tavsiye Kararları ve Ulusal Azınlıkların 

Korunması Çerçeve Sözleşme Danışma Kurulu Raporu çekmektedir - kültürel 

özerklik kavramını fazlasıyla geniş yorumlayarak belirsiz bir uygulama sahası 

yarattığını, bu bakımdan da kültürel özerkliğin uygulanmasına yönelik tehdit 

içerdiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. AGİT ve Avrupa Konseyi belgelerinde 

bölgesel nitelikte olmayan özerkliğe yapılan tüm atıflar mahiyeti itibariyle geniş 

olup; özerkliğin uygulayıcısı ve muhatabı kim olacaktır, özerklik düzenlemesi nasıl 

yapılacaktır, bölgesel olmayandan kasıt nedir, özerklik düzenlemesi hangi alanları, 

meseleleri içerecektir konularında son derece farklı yorumlara açıktır. Ulusal bazı 

düzenlemelere bakıldığında da benzer bir durum görülmektedir. Kültürel özerkliğin 

nasıl uygulanacağına yönelik açık bir düzenleme içermeyen, genel olarak azınlıkların 

korunmasına yönelik azınlığa mensup kişilerin haklarını teminat altına alan genel bir 

ilke olarak kabul edilen, bir mekanizma sunmayan, özerkliğin nasıl uygulanacağını 

düzenlemeyen beyan edici nitelikte belgelerdir. Osipov bu tür düzenlemeleri kültürel 

özerkliğin zayıf tanımı  olarak nitelendirmektedir.  Nasıl ki, genel olarak özerklik 
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geniş ve dar tanımlama söz konusudur, benzer durum kültürel özerklik için de zayıf 

ve güçlü tanımlama şeklindedir. Zayıf tanımlamaya göre kültürel özerklik, insanların 

bireysel ya da toplu olarak, kimlik temelli ilgi alanlarının bir grup kurumsal 

düzenleme ile devam ettirilebilmesi şeklindeki genel ilkedir. Bu tür tanımıyla 

kültürel özerkliğin tam olarak hangi durumlarda, ne çerçevede uygulanacağı açık 

değildir. İşte genel olarak uluslararası alanda ve ulusal düzeyde hazırlanan belgeler 

kültürel özerkliği bu şekilde ele alıp, net düzenlemeler içermedikleri için zayıf 

tanımlama ve dolayısıyla etkin olmayan koruma getirmektedir
647

. 

Her ne kadar bölgesel ve kültürel özerklik kavramları ayrı iki sistem olarak 

anlatılıyor ve farklı yerlere konuluyorsa da bazen ikisinin çakıştığı görülebilir. Yani 

örneğin bir azınlık grubu için yoğun yaşadıkları yerde bölgesel özerklik 

uygulanırken, ülkenin pek çok yerine dağılmış bir azınlık grubundan bahsediyorsak, 

ülkenin diğer kısımlarında bu azınlık grubu mensupları için kültürel özerklik 

uygulanabilir.   

Yukarıda, kültürel özerkliğin uygulandığı örnekler anlatılırken bu kadar 

detaylı bilgi verilmesinin gerekli olmadığı düşünülmüş olabilir. Ancak kültürel 

özerklik, özerklik türleri arasında en yanlış bilineni olup, farkı uygulamalar ile 

karıştırılmaktadır, dolayısıyla nasıl uygulandığına ilişkin örneklerin incelenmesi 

gereklidir. 

Osipov da, çatışma çözümü, yetki paylaşımı düzenlemeleri, göçmenlerin 

entegrasyonu, çok kültürlülük gibi meselelerde çalışan akademisyenlerin, kültürel 

özerkliğin gerçek anlamda uygulanabilir olacağı modelleri tartışmaktan kaçınıp, var 
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olan terminoloji ile yetindikleri, halihazırda başvurulan araştırma araçlarının ötesine 

geçmedikleri şeklinde bir eleştiri sunmaktadır
648

. Yani Osipov'a göre bölgesel 

özerklik olmadan da son derece yetkili bir azınlıktan bahsedilebilir. Mademki 

kültürel özerklik çok sınırlı bir azınlık hakları tanımlamasından bölgesel düzleme 

varmayacak biçimde bir etnik grubun, azınlığın kendini en üst düzeye kadar 

yönetebilmesine kadar uzanan geniş bir yelpazedir, o halde kültürel özerkliği en 

geniş anlamıyla yorumlamak ve çatışma çözümünde kültürel özerkliğin sağlayacağı 

avantajlardan yararlanmak makul bir yaklaşım olacaktır. 

Her iki özerklik biçimi de temelde azınlık gruplarının kültürel haklarını 

korumaya yönelik olmakla birlikte bölgesel ve bölgesel olmayan özerklik arasında 

temel bir fark; bölgesel özerkliğin, siyasi bir varlık içinde resmen bir hükümet etme 

yetkisi içermesidir. Bölgesel olmayan özerklikte ise ki tekrar belirtmek gerekirse 

farklı yazarlarca kişisel, kurumsal, işlevsel şeklinde nitelendirilebilmektedir; bu tür 

bir yetki söz konusu değildir
649

. Kültürel özerklik modeline göre, ikamet edilen yer 

neresi olursa olsun her ulusal topluluk anayasal güvenceye sahip kolektif haklarını 

tamamen kullanabilecekleri bir kamusal yapı kurabilir, ayrıca tüm ulusal, kültürel 

meselelere ilişkin egemenlik ve tüzel kişilik sahibidir
650

. Ancak yine de bölgesel 

özerklik ile yukarıda sayılan çeşitli biçimlerde ifade edilen özerklik arasında net, çok 

katı bir ayrım yapılamaz, çünkü tüm özerklik modelleri az ya da çok uzamsal, yere 
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bağlı bir özellik taşımaktadır
651

. Bölgesel özerklik sınırları belli bir yetki sahası 

içerdiği halde, kültürel özerklikte böyle bir sınırdan bahsedilemez, sınırlı olan bölge 

değil, tanınmış yetkilerdir. Ancak bazı durumlarda bir etnik grup herhangi bir şehrin 

bir bölgesinde toplanmış durumdadır. Paris'in merkezindeki Çin Mahallesi, ABD'de 

İtalyan kökenlilerin yaşadığı mahalleler, pek çok ülkedeki Yahudi mahalleleri buna 

örnektir. İşte bu nedenle uzamsal boyuttan bahsedilmektedir. Bölgesel özerklik 

sınırları belli bir yasal zemin içerdiği içindir ki koruma boyutu ve gücü daha fazladır, 

kültürel özerklik ise ulusal mevzuat ile kaldırılabilecek niteliktedir
652

. Bölgesel 

özerklik de ulusal mevzuat ile kurulabilir, ancak bir kere kurulduktan sonra- ki bu bir 

parlamento, yürütme organı, belli konularda yetkili bir yargı organı ve pek çok 

konuda bağımsız karar almak demektir- kaldırılmaya çalışılması hâlinde karşısında 

güçlü bir etnik grup bulacaktır. Söz konusu azınlık grubu kültürel, siyasal, 

diplomatik, ekonomik açıdan güçlenmiş ve bir daha eski hale dönülmesini imkansız 

kılacak bir yarı devlete dönüşmüştür. İşlevsel, kültürel ya da kişisel özerklik biçimi 

ise her ne kadar kültürel anlamda güçlü bir etnik grup oluşturuyorsa da siyasi, ama 

özellikle askeri anlamda güçlü bir grup oluşturmaz. Yeteri kadar demokratik 

olmayan bir sistemde ortadan kaldırılması nispeten kolay olacaktır.  

Her iki özerklik biçiminin avantaj/dezavantajları konusunda çeşitli yazarların 

çalışmalarını incelemek gerekmektedir. Sorulacak başlıca sorular ise; hangi tür 

özerkliğin devletin bölünmesini önleyebileceği -devletlerin ve devlet yönetiminde 

hâkim olan çoğunluk grubunun en fazla merak ettiği meseledir- , ya da buna sebep 
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olma potansiyeli taşıdığı, hangisinin azınlıkların kültürel taleplerini karşılamak 

noktasında daha tatmin edici olduğu ve hangi tür azınlığın hangi tür özerklik 

uygulamasına yapısal olarak daha uygun olduğudur
653

.  

Öncelikle, kültürel özerkliğin tercih edilmesinin nedenlerinden biri klasik 

egemenlik anlayışını değiştirmemesidir. Yine, bu özerklik anlayışı Decker'a göre 

kültürü politikanın dışına çıkarmaktadır. Bir azınlık grubunun kimlik sorununda 

temel alanlar dil, kültür, eğitim olup kültürel özerklik bunları sağlamaktadır
654

. Dilin 

kullanımında sorun çıkarılması, bu konuda yasakçı eğilimlerin söz konusu olması 

meseleyi daha politize hale getirmektedir
655

.  

Kültürel özerkliğin başlıca avantajları ülkede azınlık olan grubun, kültürel 

özerklik sayesinde çoğunluğun kültürüne tabi olmamasıdır. Bazı hallerde, yukarıda 

bahsedilen durumda kültürel kimlik haklarının sağlanması bölgede azınlık olan 

kişiler bakımından yeterli olmaz, hukuken tanınmış, yetkili bir kamu kurumu olan 

kültürel özerk yapının varlığı azınlık için daha etkili bir güvence sağlar.  

Kültürel özerkliğin diğer bir avantajı, bölgesel özerk bir yapıda yaşıyorsanız 

örneğin, özerk yönetime tabi bir azınlık mensubu olmak durumundasınızdır. Şu an 

için Aland Adalarında yaşayan Finliler ve Güney Tirol bölgesinde yaşayan İtalyanlar 

için bu durum söz konusudur. Oysa bir azınlık grubuna, cemaate mensup olmakla 

birlikte kültürel özerklik uygulamasına tabi olunmak istenmiyorsa, genel olarak zaten 

gelişen insan hakları rejimi sayesinde azınlık haklarının korunmasından 
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yararlanılacak, fakat özerk yapının yetkisi altında olma mecburiyeti söz konusu 

olmayacaktır. Bu genel kabulün bir istisnası kimi devletlerdeki yerli halklar ve dini 

cemaatler bakımından söz konusu olabilmektedir. “Prensipte bir kişinin bu azınlık 

grubuna ait olup olmadığına karar verebilmesi gerekir. Ancak bazı dini gruplar ve 

yerli halklar üyelik için kurallar koyabilmektedir. Bu gibi durumlarda gruptan 

ayrılmak da bir o kadar zordur”
656

.  

Kültürel özerkliğin, devletin bölünmesi korkusunu da ortadan kaldıracağı ileri 

sürülebilir, zira bölgesel özerk bir yapı, merkezi devlete ve onun kaynaklarına 

ihtiyacı kalmadığı, kendi kendini iyi bir biçimde yönetebildiği vakit ayrılma talep 

edebilecektir
657

. Nitekim bunun uygulamaları mevcuttur. Sudan'da yaşanan 

çatışmaların neticesinde Güney Sudan'ın bölgesel özerkliği kabul edilmiş, daha sonra 

bu özerk bölge 9 Temmuz 2011 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir
658

. İskoçya ve 

Katalonya'da da tekrarlanan referandumlar bölgesel özerk yapıların ayrılma talebine 

dönüşebileceğini göstermektedir. Oysa kültürel özerklik öngörülmek suretiyle kültür, 

dil, eğitim alanında ve azınlığın kimlik taleplerine cevap verebilecek diğer konularda 

etkili mekanizmalar oluşturulacaktır. Ülke içindeki etnik farklılıklar devletin 

bütünlüğüne bir tehdit olmanın tersine, ülke kültürünün bir parçası sayılacak, devlet, 

egemen yetkilerini devretmeyecektir
659

. 
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Bölgesel özerkliğin kültürel özerklik karşısındaki bir dezavantajı da göç 

olgusunun yaratacağı sorunlardır. Bir bölgede çoğunlukta olan ve özerk sisteme 

sahip olan bir grubun üyeleri göç neticesinde zamanla azalabilir ve o bölgede 

çoğunlukken azınlık haline gelebilir, böylece bölgesel özerklik uygulaması var oluş 

nedenini yitirebilir. Ancak bölgesel özerkliğin de kültürel özerklik karşısında şöyle 

bir avantajı olduğu savunmak yanlış olmayacaktır; kültürel özerklik sadece kültürel, 

dini, eğitime ilişkin konulara hasredildiği halde, bölgesel özerklik bu tür konular 

yanında geniş bir ekonomik sosyal alanı da kapsar. Belki çözüm kültürel özerkliğin 

bölgesel özerkliğin tanıdığı yetkilere varacak kadar genişletilmesidir
660

. 

Kültürel özerkliğin olumsuz bir yönü Moore tarafından ileri sürülmüştür. 

Buna göre, nüfusu az olan ve bir devletin çeşitli yerlerine dağılmış olan azınlıklara, 

farklı etnik gruplara kültürel özerklik tanınması halinde çok da olumlu bir durum 

olmayacaktır. Bu topluluklar bazı hakları korunsa da çoğunluk içinde yavaş yavaş 

asimile olacaktır. Moore'a göre örneğin, Türkiye'nin belli bir bölgesinde yoğun 

yaşadıkları için Kürtlere tanınacak bir kültürel özerklik Kürtleri asimile 

etmeyecektir, çünkü Kürtlerin bir araya gelme, kültürel, eğitime ilişkin meselelerde 

gelişme şansları olacaktır, oysa ülkenin farklı bölgelerine dağılmış, nüfusu az olan, 

birbirinden bîhaber bir etnik grup mensuplarına dil, din, eğitim, kültür konularında 

özerklik tanınsa da bir süre sonra gönüllü olarak çoğunluğun kültürüne tabi olmayı 

tercih edeceklerdir
661

. Ancak bu anlatılanlardan anlaşılan, Moore'un kastettiğinin 

Estonya'daki gibi bir sistem değil, daha çok Batı demokrasilerinde anlaşılan kültürel 

özerklik olup, belli konulara ilişkin yetkilendirme, özgür bırakma olduğudur. 
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Estonya'da uygulandığı biçimde kurumsal bir kültürel özerkliğin bu sonucu doğurma 

ihtimâlinin Moore'un savunduğu kadar yüksek olmadığı düşünülmektedir. 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, bir bölgede çok güçlü bir nüfusa sahip 

azınlıklar için kültürel özerkliği kabul edeceklerini düşünmek pek gerçekçi değildir. 

Böyle bir durumda bölgede yaşayan etnik grup, üzerinde yaşadığı toprağı ana yurt 

kabul etmekte ve kendi ana yurdunda uygulayacağı ekonomiye, siyasete kendisi 

karar vermeye meyyal olup, bölgede bulunan anıtlardan, mezarlıklara, mabetlere, yer 

altı ve yer üstü kaynaklarına kadar pek çok alanda öz denetime sahip olmak 

istemektedir. Bu tezini bir örnekle de güçlendirmeye çalışan Moore'a göre, 

Finlandiya'nın bölgesel özerklik tanıdığı Aland Adalarında yaşayanlar dillerini 

geliştirmiş, kimliklerini kamusal alanda kabul ettirmişlerdir. Oysa Finlandiya'nın 

İsveççe konuşan grup için tanıdığı kültürel özerklik sonrasında, ülkede yaşayan 

İsveçliler dil haklarından yararlansalar dâhi, kimliklerini geliştirmek konusunda 

Alandlılara yaklaşamamışlardır
662

. 

Genel olarak yapılan özerklik sınıflandırmasındaki bir kategori de yerel 

özerkliktir, ancak bu özerklik türü çatışma çözümünde uygulanmış ya da 

uygulanması önerilen bir sistem olmayıp, genel olarak demokratik devlet, müreffeh 

toplum, iyi yönetişim gibi sonuçlarıyla anılmaktadır. Bu çalışmada da mezkûr 

özelliği nedeniyle sınırlı bir biçimde anlatılacak ve temel bazı özelliklerinin 

belirtilmesi suretiyle diğer özerklik türlerinden farkı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

                                                           
662

 Moore, 2003-2004, s.1336. 



199 
 

2.3. YEREL ya da İDARİ ÖZERKLİK 

Yerel özerklik, idari ve mali özerklik olmak üzere iki boyutlu bir özerklik 

uygulamasıdır; nitekim Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na göre 

yerel özerklik, mahalli olarak seçilmiş meclislerin anlamlı yetkiler ile kurulması, açık 

bölgesel sınırlar ve yerel vergiler, harçlar şeklindeki finansal özerklikten 

müteşekkildir
663

. Ancak mali özerklik idari organın kendi kaynaklarına sahip olması 

ve bunları kendi belirlediği usule göre merkezin müdahalesi olmadan harcayabilmesi 

anlamına gelip
664

, idari özerkliğin bir özelliği kabul edilerek, yerel özerklik ile idari 

özerklik aynı anlamı taşıyacak şekilde de kullanılabilmektedir. 

Devlet vatandaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için 

"merkezden yönetim" ve "yerinden yönetim" şeklinde ikili bir ayrım olarak 

örgütlenmiştir. Merkezden yönetim "idarenin topluma sunacağı hizmetlerin başkent 

adı verilen devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesidir". Devlet merkezinin 

aldığı kararları tüm ülke düzeyinde uygulaması zor olacağı için merkezi idarenin 

başkent ve taşrada teşkilâtı bulunmakta ve bu teşkilât hiyerarşik bir yapı arz 

etmektedir
665

.   

Tüzel kişilik sahibi yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle işbaşına 

gelmeleri, kendi işlerini kendi organları eliyle yürütmeleri, bunu yaparken de 

dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması yerel özerkliğin altyapısını 

oluşturmaktadır. Yerel özerklikte yerel yönetimler yetki sahibi oldukları alanda 
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kararları merkezden bağımsız almaktadır, ancak bu bir tür bağımsızlık değildir. Dar 

veya geniş de olsa merkeze belli bir düzeyde bağımlılık söz konusudur
666

. Kısacası, 

bu tür bir özerklik, devletin sınırlı müdahalesinin olduğu, belirli yapıların değişen 

düzeylerdeki eylem ve işlemlerinin kendi kurallarınca idaresi anlamını taşımaktadır. 

Yani bu biçimiyle özerklik "dış etki ve baskılardan, örneğin siyasal etkilerden ve 

baskılardan, bir kurumu korumak için kullanılır. Böylece özerk kurum kendine düşen 

görevi gereği gibi yerine getirmiş olur"
667

. 

Yerel özerkliğin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Antik Yunan'da sitenin 

idari ve mali özerkliği söz konusudur, ancak Roma İmparatorluğu döneminde 

'municipe'lerin yerel ve siyasi kimi yetkileri var idiyse de merkeziyetçilik güçlendiği 

için yerel özerkliğin zayıfladığı görülmektedir. Bugünkü anlamına yakın yerel 

yönetimlerin varlığı için ise 11. yüzyılda Batı Avrupa'da burjuvazinin gelişmesine 

bağlı olarak kurulan kentlere bakmak gerekmektedir. 16. yüzyıldan itibaren ise ulus 

devletin gelişmesi sonucu özgür devletle özgür birey arasında herhangi başka bir ara 

kurumun olmaması gerektiği felsefesi siyasete de yansımış ve ulusçuluk, ulus devlet 

fikirleri özerk kent yerine merkeziyetçiliği esas almıştır. 20. yüzyıl ise yerel 

yönetimlerin bölge halkının ihtiyaçlarını merkezin katkısı olmadan karşılayabildiği, 

dolayısıyla yerelliğin güçlenmeye başladığı yüzyıl olmuştur
668

. 

İdari ya da yerel özerklik de, daha önce anlatılan bölgesel özerklik gibi 

bölgesel nitelikli bir uygulama örneğidir. Ancak bölgesel özerkliğe benzemekle 

birlikte bu yapıdaki özerklik sadece sınırlı idari birim ve yetkileri içermektedir. Yerel 
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özerklik aracılığıyla idari bir birimin sakinlerinin kendilerini ilgilendiren meselelere 

ait karar verme süreçlerine katılım hakları garanti altına alınmaktadır
669

. Bölgesel 

özerklik ile idari özerklik arasındaki temel fark için; idari özerklik "devletin daha alt 

kademeye yetki devretmeye istekli olmasına"
670

 dayanmaktadır denilebilir. Bunun 

anlamı da, merkezin, yerel yönetimlerin yetkilerini her an geri çekebileceğidir
671

. 

Şöyle bir sonuca varmak yanlış olmasa gerek: bölgesel özerklik, bölünmez ve 

devredilmez olarak tanımlanan klasik egemenlik anlayışını çürütmektedir, zira özerk 

yapı da egemendir. İdari özerklik ise tek egemeni değiştirmemekte, sadece onun 

adına ilk elden yetki kullanmakta ve bunu da yöre halkının lehine olacak biçimde 

yerine getirmektedir. Siyasi özerklikte yasama, yürütme ve yargı yetkisinin kullanımı 

açısından sınırlı da olsa bir siyasal yapı ortaya çıkmaktadır, yerel özerklikte ise sınırlı 

düzenleme yetkisine sahip bir icra organı söz konusudur
672

. Yine, siyasi özerklik 

daha önce de belirtildiği üzere; bir uluslararası anlaşma, anayasa, özel statülü bir 

yasa ya da herhangi bir yasa ile kurulabilir, yerel özerklik ise devlet tasarrufuyla 

gerçekleştiği için zaten uluslararası bir yönü bulunmamaktadır, ayrıntıları ise 

genellikle kanun ile düzenlenmektedir
673

.  

Yerel yerinden yönetimde yetki aktarımında iki kural benimsenebilir: Ya 

yetkiler tek tek belirlenerek aktarılacaktır; ki bu sınırlı sayı kuralı olarak 

adlandırılmaktadır, ya da yetkiler genel bir ilkeye dayandırılarak aktarılacaktır. Genel 
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yetki kaydı denilen bu sistem yerel yönetim bakımından güvence oluşturmaktadır
674

. 

Bu çerçevede idari anlamdaki özerk yapıya bırakılan temel alanlar genel olarak; idari 

sistemin işleyişinde çift dillilik, yerel isim ve sembollerin kullanımı, yerel gelenek ve 

özel günlerin düzenlenmesi, yerel anıt ve tarihi yapıların korunması, yerel güvenlik, 

trafik polisi, sağlık ve yapı denetimine ilişkin teftiş alanlarıdır. Yasanın izin verdiği 

ölçüde, yerel eğitim sistemi, yerel basın ve elektronik medya, geleneklerin korunması 

ve özel ekonomik faaliyetlerin teminat altına alınması da yerel idare organlarının 

denetimine bırakılabilir
675

. 

Tüm idari hizmetlerin ve kaynakların merkezde toplandığı merkezden 

yönetimin devlet idaresi bakımından çeşitli faydaları vardır; örneğin güçlü bir devlet 

yönetimi sağlar, hizmetler daha az harcama ile yürütülür, hizmetlerin yürütülmesi 

yeknesak olacağı için hem daha hızlıdır, hem rasyonellik sağlar. Ancak sakıncalarına 

bakıldığında faydalardan daha fazla olduğu savunululabilir. Bürokrasiye yol açması, 

hizmetlerin yürütülmesinde yörenin gereksinimlerinin tam olarak dikkate 

alınmaması, demokratik ilkelere uygun olmaması gibi olumsuz özelliklerle 

karşılaşmak mümkündür
676

. Ancak soruna daha geniş bir açıdan bakıldığında, bütün 

günahın merkezde ve bütün erdemin yöresel özerklikte toplandığı yolundaki bu 

toptancı mantığın her yerde ve her koşulda doğrulanmadığı da anlaşılmaktadır. Yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi ve özerk bir statüye kavuşturulmasının merkezi 

hükümetin keyfi uygulamalarını frenleyeceği ve yönetim yetkilerini halka 

kaydıracağı varsayımı, özerkliği demokratikleşmenin ön koşulu şeklinde algılama 
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sonucunu doğurmaktadır. Ancak bu algılama her zaman doğru olmadığı gibi, yerel 

makamların her şart altında yöre lehine karar verecekleri de düşünülmemelidir. Yerel 

özerkliğin, kavramın amacına uygun biçimde demokratik olmaması halinde, yerel 

makamların merkeziyetçiliği söz konusu olacak ve yöre halkının özgürlüğü merkez 

ve yerel tarafından ikili biçimde bastırılabilecektir
677

.  

Yerel yönetimlerin özerkliğinin temelde iki yönlü olduğu görülmektedir. 

Bunlar; yerel yönetim organlarının merkezle olan ilişkisi, ikincisi ise yerel yönetim 

organlarının yerel halkla olan ilişkileridir. Merkezle olan ilişkide yerel yönetimlerin 

faaliyet alanlarının belirlenmesi ve ayrılması, bu faaliyetleri yapabilmek için gerekli 

mali kaynakların oluşturulması ya da oluşturma imkânlarının yerel yönetim 

organlarına tanınması gerekir. Ayrıca merkezi idarenin, yerel idareler üzerindeki 

yetkisi yasalarla güvenceye alınıp en aza indirilmesi gerekmektedir. 

Yerel halkla olan ilişkide ise faaliyetlerin nasıl ve ne yönde olacağına yerel 

halkın karar vermesi en azından icraatın yönünü tespit edip denetimi yapabilmesi 

gerekir. Aksi takdirde kamusal kaynakların yerel organlardaki görevlilerce keyfi ve 

kisisel çıkarlar için kullanılması gibi çok daha sıkıntılı durumların ortaya çıkmasına 

neden olabilecektir.
678

 

Yerel özerklik bakımından önemli bir kavramı kısaca açıklamak 

gerekmektedir, zira bu kavram ilk bakışta yerelin yetkilerinin artması olarak 

algılanabilmektedir. "Yetki genişliği" (tevsi-i mezuniyet) bir yöre ya da hizmetin 
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başında bulunan görevliye aslında merkeze ait olan karar alma ve uygulama gibi 

kamu gücünden kaynaklanan yetkilerin tanınmasıdır"
679

. Bu yetki, merkezi idarenin 

taşra teşkilâtının başındaki amirlerin, yani valilerin yetkisine ilişkindir. Bu ilkeye 

göre taşra örgütünün en yetkili kişisi olan valiler, merkeze danışmadan, merkezden 

emir ve talimat beklemeden, merkez adına kendi başlarına karar alabilme yetkisine 

sahiptir
680

. Yetki genişliğinin yerelin yetkilerinin artması olarak anlaşılmaması 

gerekir. Merkezden yönetimin bir gerçekleştirilme aracı ve yöntemidir. Vali de 

devlet idaresi içinde, onun adına hareket etmektedir. Yetkisi ne kadar geniş olursa 

olsun vali merkezin hiyerarşisi altındadır
681

. Ayrıca yine yerelin sorunlarına yerel 

karar vermemektedir. 

İdari özerkliğin bir alt basamağı olarak işlevsel özerklik şeklinde; dini, dilsel 

ya da eğitime ilişkin bir meselenin yer aldığı belli bir yer ya da bazı bölgelere 

hasredilmiş biçimde özerklik uygulamasının da mümkün olduğunu savunan Ackren'e 

göre sayılan bu özerklik kategorileri arasında gri bölgeler mevcuttur
682

; bu 

kategoriler birbirinin içine geçebilir ya da uygulanmakta olan bir sistem sayılan bu 

modellerden hiçbirini tam olarak karşılayamayabilir. 

Yerel özerklik genel olarak ülkenin demokratikleşmesini sağlama noktasında 

önemlidir, ancak Benedikter'in de ileri sürmüş olduğu gibi, yatay özerklik dikey 

iktidar paylaşımı prensibini taşımadığı için eğer bir azınlık grubu bu tür özerklikle 
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yetinmeyi düşünüyorsa çok da etkili olmayacaktır
683

. Bir özerklik uygulamasını 

güçlü kılan esas faaliyet yasama alanına ilişkindir. Kendi yasalarını yapmanın değil, 

sadece idari bazı yetkilerin devredildiği bir sistem özellikle kolektif haklar 

bakımından zayıf kalacaktır.  

Bu çalışmada özerkliğin üç türü anlatılmıştır, literatürde de genel olarak böyle 

bir sınıflandırmanın tercih edildiği görülmektedir. Ancak farklı bir özerklik 

sınıflandırması yapan Tkacik, halihazırdaki bu sınıflandırmanın çok katı olup, 

sayılan türlerin, özerklik için gerekli özellikleri dışlayabildiklerini savunmuştur. 

Konu ile ilgili çalışan pek çok araştırmacı özerkliği; alt ayrımları olan temel iki 

biçime ayırmaktadırlar: Siyasi özerklik ve İdari özerklik. Siyasi özerklik de kültürel 

ve bölgesel olarak ayrılmakta, kültürel özerklik aynı zamanda bireysel özerklik 

olarak da anılmaktadır. Oysa Tkacik, yaptığı sınıflandırmada kültürel ve bireysel 

özerkliğin farklı iki kategori olduğunu
684

 savunmanın yanı sıra işlevsel özerklik, idari 

özerklik ve yasama özerkliği şeklinde üç tür daha saymaktadır. Çok kullanılan bir 

özerklik türü olan siyasi özerklik ise Tkacik tarafından dışlanmaktadır; zira Tkacik'e 

göre bu biçim son derece müphem olup özerkliğin tanımı ile bağdaşmayacak 

biçimlerde kullanılabilmektedir. Yine, bölgesel özerklik şeklinde bir kategoriden de 

bahsetmeyen Tkacik bunun gerekçesini, bölgesel özerklik adı altında uygulanmış pek 

çok sistem arasındaki farklılıklara dayandırır. Sonuç olarak Tkacik'in savunduğu 

sistem; bölge unsurunun bir özellik olarak özerklik tanımında yer alması, ama mutlak 

belirleyici olmamasıdır
685

. Yine Tkacik, özerklik sınıflandırmasının pek çok farklı 
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kriter esas alınarak yapılabildiğini; örneğin özerkliğin sağlayacağı faydaya göre 

sınıflandırma, amacına göre özerklik biçimleri, alttan örgütlenmeye ya da tepeden 

inmeci yapısına göre özerklik biçimleri olduğunu, ancak kendisinin 

sınıflandırmasının hukuki bakış açısını esas aldığını belirtmektedir
686

.  

İşlevsel özerklik ile idari özerklik genellikle aynı özerklik türünün farklı 

veçhelerini gösterir şekilde yorumlanmıştır. Yerel özerkliğin "hizmet yerinden 

yönetim" ve "yerel yeniden yönetim" esaslarına denk gelen bu sınıflandırmaya göre 

işlevsel özerklik belirli bir konu ile sınırlı olmak üzere adem-i merkeziyet 

uygulanması şeklindedir. İdari özerklik ise, bölgesel farklılık içeren yerlerde genel 

olarak yönetsel konularda özerklik tanınmasını içerir. 

İşlevsel özerklik ile idari özerklik arasındaki farkı anlatmak için Finlandiya, 

İsveç, Kanada ve Hindistan örneğini veren Legare ve Suksi, bu ülkelerde farklı dilde 

konuşan azınlıklar için tanınan yönetsel özerkliğin devletlerin anayasalarınca 

tanındığını ve dil meselesinde bağımsız bir karar verme ve uygulama hakkını 

içerdiğini belirtmektedirler
687

. Heintze ise işlevsel özerkliğe örnek olarak 

Almanya'da yaşayan Danimarkalı azınlığa tanınan yetkileri göstermekte ve işlevsel 

özerkliği özelleştirmeye benzetmektedir. Nasıl ki özelleştirmede devlet bazı 

hizmetlerin özel kuruluşlar, şirketlerce yerine getirilebilmesi yetkisini devrediyorsa, 

bu tür özerklikte de belli başlı devlet faaliyetlerinin, yetkilerinin azınlık otoritelerine 

devredilmesi söz konusudur. Medya, eğitim, din gibi alanlarda devletin müdahalesini 

ortadan kaldıracak nitelikte bir devir gerçekleşmektedir
688

. İşlevsel özerklik 
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azınlıkların politik ve sosyal hayata katılımlarını sağlamanın en hızlı ve kolay yolu 

olarak kabul edilmektedir. Ancak Marku ve Suksi'den farklı olarak Heintze'nin bakış 

açısına göre, bu tür özerklik kamu hukuku çerçevesinde kurulan bir uygulama 

olmadığı için çok güvenceli bir sistem teşkil etmez, ki bu da işlevsel özerkliğin 

dezavantajını oluşturur
689

.  

Görüldüğü gibi işlevsel özerkliğe göre oldukça geniş olan idari özerklik de, 

yasama özerkliği ile karşılaştırıldığında sınırlı kalmaktadır. İdari özerklik sınırlı 

düzenleyici yetkileri içerir, ancak yasama yetkisi bu tür özerklikte söz konusu 

değildir. Belirtmek gerekir ki, sayılan tüm özerklik türleri arasında olduğu gibi idari 

özerklik ile yasama özerkliği arasında da çok kesin sınırlardan bahsetmek mümkün 

değildir, zira gri alanlar mevcuttur
690

. Örneğin bugün Korsika için uygulanan 

özerklik modeli için idari özerklik ile yasama özerkliği arasında bir gri bölgededir 

diyebiliriz. Korsika'da bölgesel bir parlamento ve ulusal kanunlar hakkında görüş 

bildirme yetkisi olduğu halde bu özellikler bağlayıcı nitelik arz etmemekte ve 

uluslararası literatürde Korsika bu parlamentonun varlığına rağmen bölgesel özerklik 

düzenlemeleri arasında sayılmamaktadır
691

.  

Yasama özerkliği kategorisine ilişkin olarak Hannum, Lapidoth gibi yazarlar 

bölgesel özerkliğin yerel bir yasama organı içerdiğini, dolayısıyla ayrı bir yasama 

özerkliği modelinin mevcut olmadığını savunmaktadırlar
692

. Tkacik ise yerel bir 

parlamentonun varlığının bölgesel özerklik dahilinde düşünülebileceğini, ancak 
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bölgeye yönelik de olsa kanun yapabilme gücünün bölgesel özerkliği aşan bir 

özerklik biçimi olan yasama özerkliği ile açıklanabileceğini savunmaktadır; özellikle 

de bu tür özerkliğin kendi yargılama sistemi, vergi toplama yetkisi ve topladığı 

kaynakları harcama yetkisi mevcut ise
693

.  

Yasama özerkliği ya da bölgesel özerk yapıda bulunan yerel parlamentoya 

tanınan yasa yapma hakkı ile ilgili önemli bir mesele normlar hiyerarşisinde 

karşımıza çıkabilmektedir. Devletin çıkardığı kanunlar ile yerel kanunlar arasında 

ihtilaf olması halinde hangisinin uygulanacağı meselesi özerk yapının kapsamını, 

gücünü belirtmek açısından önemlidir. Bölgesel özerklik kavramının bu doğrultuda 

çok da yerinde bir kavram olmadığını savunan Suksi ve Legare'ye göre; Kırım, 

Galler ve Korsika örneğin bölgesel açıdan farklılık arz edip, bazı yetkilerle 

donatılmışlardır, ancak yerel yasama organları olsa da yapılacak herhangi bir 

kanunun merkez açısından geçerliliği yoktur. Oysa Aland Adaları, Faroe Adaları ve 

Bask ülkesindeki yasama organlarınca çıkarılan belli konulara ilişkin yasalar devlet 

tarafından da kabul edilmektedir
694

. Dolayısıyla Tkacik'in bölgesel özerklik yasama 

özerkliği ayrımı burada önemli olmaktadır.  

Bir çatışmayı sona erdirmenin, devlet içinde yaşayan azınlıkların kolektif 

haklarını teminat altına almanın yolu yukarıda sayılan özerklik biçimlerinden 

herhangi birini uygulamak olabilir. Hangi özerklik türü uygulanacak olursa olsun 

Hannum'a göre, özerklik bir sonuç değil de etnik çatışmayı sonlandırmanın ve azınlık 

haklarını teminat altına almanın bir aracı olarak algılanırsa daha olumlu sonuç 

verecektir. Tarafların örtüşmeyen taleplerini karşılamaya çalışmaksızın rafa kaldırma 
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sadece gelecek çatışmaların habercisi olacaktır. Uluslararası hukukta devletin 

bütünlüğünü koruma jus cogens kural olarak kaldığı, ayrılmanın politik ve etik 

olarak kaçınılmaz çözüm olduğu durumlar hariç ayrılma tanınmadığı sürece özerklik 

faydalı bir araç olacaktır. Ancak her halde, özerkliğin başarısı, tarafların samimi 

olarak birbirleriyle yaşama arzusu taşımaları halinde söz konusu olabilmektedir
695

. 

Daha önce de belirtildiği üzere özerklik tanıma süreci, akışkan, sorunsuz bir 

süreç değildir
696

, bilâkis sık sık kesintiye uğrayabilmiş, devletlerin korkusu, iyi 

uygulamama, talepleri fazla bulma, azınlığın memnun olmaması gibi sebeplerle 

yeniden çatışma ortamına girilmiştir. Çatışma ihtimalinin en aza indirilmesi ve 

başarılı bir özerklik uygulaması için gerekli bazı şartlar olduğunu dile getiren Ghai
697

 

de, çeşitli özerklik uygulamalarını inceledikten sonra şöyle bir sonuca ulaşmıştır: 

Eğer bir devlet, özerklik sistemini kurarken aynı zamanda rejim değişikliğine 

giderse özerk yapı daha güçlü bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi de özerk 

yapının öznesi olan topluluğun daha önceki rejime bir tür güvensizliğinin olması, 

kimi zaman uzun bir süre boyunca o yapıya karşı savaşmasıdır. Şayet rejim 

değişikliği söz konusu olamıyorsa bağımsız bir mekanizmanın kurulması, çözüm 

sürecini ve bunu takip edecek özerklik müzakerelerini bu yapının yürütmesi uzun 

vadeli bir başarı için şarttır. Yine, bir devlet içinde süregelen etnik çatışmaya 

                                                           
695

 Hannum, 2005, s.158-159. Hannum böyle bir hakkın var olması gerektiğini, ancak çok sınırlı bir 

uygulama alanı olduğunu savunmaktadır. Bu düşüncesinin ardından Çin'in Tibet bölgesi ile Irak ve 

Türkiye'de yaşayan Kürtler bakımından ayrılma hakkının uluslararası toplum tarafından kabul 

edilmesi gerektiğini, çünkü ayrımcı, ağır insan hakları ihlâllerinin ayrılmayı gerektirdiğini 

belirtmektedir. 

696
 Guibernau, 2003-2004, s.1261. 

697
 Pek çok devleti ve özerk yapıyı inceleyen Ghai'nin bu çalışması için bkz. Ghai, 2000, s.14-24. 



210 
 

uluslararası toplum müdahil olmuşsa, çatışma sonrası özerk bir yapının kurulması 

daha muhtemeldir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda geleneği olan 

devletlerde özerklik düzenlemelerinin başarıya ulaşması daha kolay olmuştur. 

Merkezi devlet ve özerklik talep eden grup arasında egemenliğin tanımı, kapsamı 

konusunda anlaşmazlık olmadığı hallerde özerkliğin kurulması ve başarılı olması 

daha olasıdır. Etnik grup sayısının ikiden fazla olduğu devletlerde özerkliğin 

tartışılması ve netice olarak başarıya ulaşması daha muhtemeldir. Bu açıklamasına 

Kıbrıs'ı örnek veren Ghai, eğer Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar olmak üzere birbine 

karşıt iki güç değil de, farklı güç ve yapıda etnik gruplar olsaydı, Kıbrıs sorununun 

çok önce çözüleceğini belirtmiştir. Özerk bir yapının başarılı olmasının diğer bir yolu 

da Ghai'ye göre, özerkliğin merkez tarafından sunulması değil, karşılıklı müzakere 

yoluyla kurulmuş olmasıdır. Özerklik düzenlemesinin bir anlaşmayla sağlanması 

mümkündür, ancak güçlü ve etkili bir özerklik sistemi için devletin anayasal 

düzenince tanınması gerekmektedir. Özerk yapının eylem ve işlemlerinin merkezi 

hükümet tarafından askıya alınması, iptali söz konusu olamamalıdır. Merkezin böyle 

bir yetkisinin olması özerk yapının uygulama alanını daraltır ve uzun vadede başarılı 

bir özerklik uygulamasını engeller. Bunun yerine, özerk yapının yetkisini kötüye 

kullanmasını engelleyecek, ancak karar almada serbestlik tanıyacak bir mekanizma 

kurulmalıdır. Merkezin olduğu kadar özerk yapının da demokratik bir biçimde 

örgütlenmesi, işlemesi sağlanmalıdır. Bunun için de kuvvetler ayrılığı prensibinin 

uygulanması, insan haklarının en güçlü biçimde korumaya bağlanması 

gerekmektedir. Yukarıda sayılan hususlar gerçekleştiğinde gerçek bir özerklikten 

bahsedilebilecek ve bu tür bir yapının kurulması ülkenin bölünmesine sebep 

olmayacak, bilakis bölünmeyi engelleyecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖZERKLİĞİN HUKUKİ ALTYAPISI 

Özerklik uygulamasının hukuki temelinin ne olduğu sorusuna cevap 

verebilmek için öncelikle hangi tür özerkliğin, hangi araçlarla, ne gibi koşullarda 

kurulduğu meselesine açıklık getirilmelidir.   

Özerkliğin hukuki temeli bir anayasal düzenleme, yazılı hukuk ya da örf adet 

hukuku olabilir. Kültürel özerkliği hukuken tanıyan ülkelere genel olarak 

bakıldığında anayasalarının muğlak olup, özel düzenlemeler içermediği 

görülmektedir. Bu nedenle özerkliğin uygulanış biçimi ve kapsamı kanun ile 

değiştirilebilir, fakat anayasal hükmün özüne dokunulamaz; örneğin kültürel özerk 

bir kurumun yöneticileri azınlık grubuna mensup olmalıdır, yöneticilerin merkezi 

hükümetçe atanması anayasaya aykırı olacaktır
698

. 

Her ne kadar uluslararası alanda yaşanan gelişmeler her devletin iç hukukunu 

etkiliyorsa da bir devletin kendi ülkesinde uygulayacağı yerel özerklik sisteminin 

esası da o devletin anayasası ve idari yapıyı kuran sair mevzuat ile belirlenmektedir. 

Ancak sürekli bir gelişme içinde olan uluslararası insan hakları rejiminin temel 

kabulü, bazı hakların, bu haklara ilişkin kararın tamamen iç hukuka bırakılmasını 

engelleyecek derecede vazgeçilmez olduğudur. Bu kabul nedeniyle de insan 

haklarına ilişkin pek çok bölgesel ya da global örgüt kurulmuş, sözleşme imzalanmış, 

uluslararası alanda kabul edilen temel hak ve özgürlüklere ilişkin ilkelere 

uyulmaması halinde devletlere yaptırım uygulanması karara bağlanmıştır. 
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 Bu çalışmada da hedeflenen ikili bir ayrım çerçevesinde özerkliğin hukuki 

altyapısını incelemektir. Daha önceki bölümde kültürel özerklik ile yerel özerkliğin 

kuruluş ve işleyişi hakkında bilgi verilmiştir, o nedenle bu bölümde siyasi özerklik 

esas alınacaktır. Bu yapılırken de, öncelikle siyasi özerkliğin nasıl kurulduğu, özerk 

bölgenin yetkilerinin ve organlarının neler olduğu, yetkilerin merkez ile özerk bölge 

arasında nasıl paylaşıldığı anlatılmaya çalışılacak, daha sonra ise  uluslararası alanda 

özerkliğin hukuki dayanakları olup olmadığı, varsa bu hukuki dayanakların neler 

olabileceği tartışılacaktır.   

1. ÖZERK BÖLGENİN HUKUKİ TEMELİ 

a. Özerkliğin Kurulması 

Bernhardt'a göre ne zaman ki devletin içindeki belli bir grup, nüfusun 

çoğunluğundan farklı hisseder, ya da farklıdır ve farklı haklar talep etmeye başlar, 

işte o zaman özerkliğin temel unsuru oluşmuş olur
699

. Teorik olarak ise siyasi 

özerklik kavramı, kolektif hakların muhatabı olan etnik ve ulusal grupların varlığı ve 

tanınması ile ortaya çıkmıştır
700

. Hatta denilebilir ki, siyasi özerklik "ulusal 

azınlıkların, kültürel tanınmanın ötesine giden ulusalcı taleplerine devletin verdiği 

cevaptır"
701

. 

Özellikle son elli yıl içinde birçok bölgesel topluluk ve ulusal azınlık grubu 

çeşitli düzeylerde özerklik kazanabilmek için vatandaşı oldukları devletlerle yoğun 

pazarlıklar içine girmişlerdir. Çeşitli örnekler incelendiğinde, özerkliğin her yerde 
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aynı düzeyde, aynı biçimde uygulanmadığı görülmektedir. Özerkliğin derecesi de, 

bölgenin siyasi ve ekonomik potansiyeline, ilgili devletin demokratik olgunluğuna 

bağlı olarak değişebilmektedir
702

.  

Belirtmek gerekir ki, özerklik taleplerinin devletçe karşılanması meselesinde 

devletlerin kuruluş felsefesi önem kazanmaktadır. Kuruluş aşamasında farklılıkları 

bastıran, homojen bir yapı oluşturma felsefesi ile yola çıkan devletlerde, devletin 

çabalarına rağmen erimemiş olan grupların güçlenmesi ve özerklik talep eder duruma 

gelmesi halinde, kuruluşunu çoğulculuk üzerine temellendirmemiş devletlerin bu 

taleplere olumlu cevap vermesini beklemek çok gerçekçi değildir
703

. Ancak kuruluş 

felsefesi itibariyle bu kadar katı olmayan devletler de dâhi etnik grubun talebi her hâl 

ve kârda bölgesel özerklik ise devlet bu talebe karşı ciddi bir direniş gösterecektir. 

Bu durum da bir nüfus mübadelesi ya da kanlı etnik çatışmalara götürebilir ve böyle 

bir durumda dahi bölgesel özerklik modelinin başarılı olacağı şüphelidir
704

. 

Bölgesel bir özerk yapı; merkezi devletin anayasası, uluslararası bir anlaşma, 

kanun, örf adet hukuku ya da bu araçların bir kaçının birleşmesi ile kurulabilir
705

. 

Özerk bir yapının kurulmasında uluslararası rejimin çeşitli boyutlarda dâhli mümkün 

olabilir. Örneğin 1952-1962 yılları arasında devam eden Eritre’deki özerk yapı 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun tavsiye kararı üzerine kurulmuştur. 

Tibet'te ise özerklik, Tibet'i ilhâk etmekle suçlanan Çin'e yönelik uluslararası baskı 
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sonucu kurulmuş, ancak bu özerklik de nüfusu asimile etmek amacıyla kötüye 

kullanılmıştır
706

. Memel Bölgesi
707

, Aland Adaları ya da Güney Tirol gibi bazı özerk 

yapılar bir uluslararası anlaşma ile kurulmuştur
708

. Grönland ve Faroe Adaları 

Danimarka'nın; İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ın iç hukuk 

araçları ile kurulan özerk bölgeler
709

 iken çeşitli anayasalar yetki devri sistemiyle 

belli düzeye kadar özerklik tanımıştır. Filipinler, toprakları üzerinde yaşayan yerli 

halk ve Müslümanlar için özerkliğe ilişkin anayasal düzenleme getirmiş, Papua Yeni 

Gine, anayasasında yerel otoritelerle merkez arasında yetki devrine ilişkin 

müzakereler yürütülmesini düzenlemiş, Etiyopya Anayasası ise "uluslarına, 

vatandaşlarına ve halklarına" daha geniş yetki talebinde bulunabilme hakkı vermiştir. 

1993 tarihli Rusya Anayasası Sovyet Rusya'yı oluşturan parçaların özerk yapılar ya 

da cumhuriyetler kurabilmesini düzenlemiştir
710

. İspanya da 1978 Anayasası ile 

özerk bölgeler sistemi kurmuştur. İspanya, özerkliği anayasal bir hak olarak tanıyan 

tek devlettir
711

. Diğer anayasalar özerkliğe ilişkin tâli düzenlemeler içermektedir, 

lâkin özerkliğin bir hak olduğunu belirtmemektedir. Özerklik uygulaması olan 

devletlerde de özerklik hakkı, yapısı, kapsamı anayasalarda düzenlenmemektedir
712

. 
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Bu kısa açıklamadan anlaşılabileceği üzere, özerklik uluslararası hukuk ya da 

iç hukuk araçları ile temellendirilebilir, ancak hangi araçla kurulursa kurulsun 

Ghai'ye göre, özerklik bir anda gerçekleşen bir sistem değil, bir süreçtir
713

. 

b. Özerklikte Yetki Meselesi 

Özerk bir rejimin kurulmasında temel mesele merkezi hükümet ile özerk yapı 

arasında yetkilerin nasıl dağıtılacağıdır. Özerk yapının yetkileri daha çok kültürel, 

ekonomik ve sosyal meselelere ilişkindir. Ancak bu yetkilerin düzeyi her özerklik 

uygulamasında farklılık göstermektedir. Dış ilişkiler ve devletin dışa karşı güvenliği 

ise genel olarak merkezi hükümetin yetki sahası içindedir. Özerklik uygulaması olan 

devlet parlamentoları özerkliğin kapsamını ve her iki otoritenin hangi konularda 

yetkili olduğunu belirlemiş olup bu yetkiler bazı devletlerde çok geniş - örneğin 

Aland ve Faroe özerk bölgeleri- bazılarında ise dardır. 

Yanlış anlaşılmaları ve anlaşmazlıkları asgariye indirmek için yapılması 

gereken, özerklik kurulurken yetkilerin karşılıklı olarak açıkça belirlenmesidir. 

Düzenlemeler keskin ve katı olmamalıdır, her tür değişikliğe açık, tecrübeler arttıkça 

oturan, karşılıklı güven temelinde kurulabilecek bir özerk yapı bu şekilde mümkün 

olur. Ayrıca tabii ki hukuk devleti prensiplerine uyularak yasa ile güvence altına 

alınmış ve yasada yapılacak değişikliklerin de diğer kanunlardan farklı bir usule 

uyulmak suretiyle gerçekleştirildiği bir özerk yapı gerekmektedir
714

. 

Genel olarak dört ana yetki sahası mevcuttur: Tamamen merkezi devletin 

elindeki yetkiler, tamamen özerk yapıya terk edilen yetkiler, paralel yetkiler ve ancak 
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birlikte kullanılabilecek yetkiler
715

. Ancak özerklik kurulurken gösterilen tüm 

titizliğe rağmen gelecekte bazı anlaşmazlıklar çıkması olasıdır. Lapidoth’un verdiği 

şu çarpıcı örnekte olduğu gibi bir sorunun hangi yapının yetkisinde olduğunu 

belirlemek zor olabilir: Gümrük vergileri merkezi hükümetin sorumluluğunda, özerk 

bölgede yaşanan olaylar bakımından uygulanacak ceza hukuku özerk bölgenin 

yetkisinde olsun; özerk yapıda yaşanan gümrük vergisine ilişkin cezai eylemlerde 

hangi otoritenin yetkisinin söz konusu olacağına cevap vermek zordur
716

. Başarılı 

özerklik uygulamalarında bu tür meselelerin anayasal düzeydeki bir oydaşmaya 

dayanılarak çözüldüğü görülmektedir. Ana hatlarını demokratik bir anayasanın 

çizdiği bir özerklik uygulamasında, merkezi ve yerel temsilcilerin anayasal rejim 

çerçevesinde bir araya gelerek müzakere yürüttükleri, yetki sorunlarının da bu 

müzakerelere dayanılarak çözüldüğü görülmektedir
717

. Çıkabilecek sorunları çözmek 

amacıyla hem özerk yapının hem de merkezi hükümetin temsil edildiği bir karma 

organ kurmak yoluna da gidilmektedir; Aland Delegasyonu bu tür bir organa örnek 

gösterilebilir. Bu organa ek olarak taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye 

yönelik özel bir prosedür belirlenebilir
718

. Özerk bir bölgeye sahip tüm devletlerde 

özerk yapı ile merkezin alacağı kararların çelişik olması durumunda karar verecek bir 

merciye ihtiyaç duyulmuştur Grönland, Memel ve Faroe Adalarında bu tür özel bir 

sistem mevcuttur
719

. Böyle bir merciin yanı sıra merkez ile bölge arasında 

koordinasyonun sağlanabilmesi açısından bölgede merkez tarafından atanmış üst 

düzey bir görevlinin varlığı önemli kabul edilmiştir. Bu kişi pek çok örnekte merkez 
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ile yerelin ortak kararıyla, yerel tarafından merkezin onayıyla ya da merkez 

tarafından yerelin onayıyla atanmaktadır
720

.  

 Özerk yapı ile merkezi devlet arasında olumlu ya da olumsuz yetki çatışması 

söz konusu olabilir. Örneğin, ortaya çıkan herhangi bir sorunun çözümünde ne 

merkezi hükümet ne de özerk yönetim kendini yetkili görüyorsa olumsuz bir yetki 

çatışmasından söz edilebilir
721

. Böyle bir durumda, iki otorite arasındaki çatışmalarda 

karar verici merci olan Anayasa Mahkemesi, özel statüdeki mahkeme veya karma 

komisyon hangi otoritenin yetkili olduğuna karar vermektedir. Sorun daha çok 

olumlu yetki çatışmasında ortaya çıkmaktadır.  

Tamamen yerele bırakılmış meselelerde merkezin onayı gerekmemektedir. 

Özerk bölgeye ilişkin ya da özerk bölgeyi belli bir dereceye kadar ilgilendirecek 

uluslararası alana ilişkin merkezi devletin faaliyetleri özerk bölgeye danışılmalıdır
722

. 

Ancak bazı hâllerde, devlet içindeki başka bir özerk yapının ya da devletin bir 

düzenlemesi, kararı veya eylemi diğer bir özerk yönetimin yetki sahasını gasp ediyor 

ve aynı zamanda o özerk yapıyı etkiliyor olabilir. Bu durumda özerk yapının yetkili 

organları Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilmektedir. Tersi bir durumda, yani 

merkezi yapı, özerk bölgenin yaptığı bir düzenlemenin mevzuatta belirlenen sınırı 

aştığını, özerk yapının, yetkisinde olmayan bir konuda eylem ya da işlem yaptığını 

ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir
723

. 
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Özerk bölgenin, yetkilerinin kapsamı bakımından uluslararası hukuk ve 

politikadaki konumu önemlidir. Uluslararası ilişkilerde ve yargı organları önünde, 

bağlı bulunulan devletten bağımsız hareket edebilen özerk yapılar mevcuttur.  

Bazı özerk bölge yapılarının çeşitli ülkelerle uluslararası anlaşma 

imzalayabilmesi ya da uluslararası bir kuruluşun üyesi olması mümkündür. Örneğin 

Aland Özerk Bölgesi Nordik Konseyi'nin bir üyesidir ve Finlandiya hükümetinin 

onayını almak suretiyle Nordik ülkeleri ile anlaşmalar imzalayabilmektedir. Yine, 

Danimarka üye olarak kalmasına rağmen, Danimarka’ya bağlı özerk yapı olan 

Grönland’ın zamanında Avrupa Topluluğundan çıkabilmesi aynı devlet bünyesindeki 

özerk yapı Faroe Adalarının hiç bir zaman bu topluluğa girmemesi özerk yapıların 

yetkilerinin oldukça geniş olabileceğini göstermektedir
724

. 

  Özerk bir yapının uluslararası yargı organları önünde davalı ya da davacı 

konumda bulunabilme imkânları da detaylı bir biçimde incelenmelidir. Bu inceleme 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa ile sınırlı tutulacaktır. 

1. Uluslararası Adalet Divanı 

Divan Statüsünün 34. maddesi sadece devletlerin Divan huzurunda dava 

ehliyeti olduğunu belirtmektedir
725

. Statüdeki 'devlet' ifadesi özerk bölgeyi 

kapsamamaktadır, ancak Divan'ın bu konudaki yetkisini değiştirmek konusunda bir 

eğilimi olduğu görülmektedir
726

.  
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2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

AİHS'in 33. ve 34. maddeleri mahkemeye başvurabilecekleri düzenlemiştir. 

Buna göre sözleşmeye taraf devletler, gerçek kişiler, hükümet dışı kuruluşlar ve kişi 

grupları sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlâl edildiği gerekçesiyle AİHM'e 

başvurabilir. Sözleşmenin bu düzenlemesine bakıldığında ilk görüşte özerk yapıların 

da Mahkeme'ye başvurabileceği görülmektedir. Ancak hükümet dışı örgütlerin ve 

kişi gruplarının başvuru yetkisiyle ilgili önemli husus, bu yapıların başvurusunun 

sadece ilgili tüzel kişinin kendisine ilişkin meselelerle sınırlı olmasıdır. Örneğin bir 

sendika, üyelerinin haklarının ihlâl edildiği gerekçesiyle, ya da toplumsal, siyasi 

hayata yansıyan herhangi bir ihlâl için Mahkeme'ye başvuramaz, sadece sendikaya 

ilişkin ihlallerde, örneğin sendikanın kapatılması, haksız kabul edilebilecek bir 

uygulamaya maruz kalması gibi durumlarda sendikanın böyle bir başvuru 

yapabilmesi mümkündür
727

. 

Mahkeme bugüne kadar gazetelerin, sendikaların, siyasi partilerin, şirketlerin, 

kiliselerin, derneklerin kendi varlıklarına ilişkin başvurularını yetkisi dâhilinde 

görerek incelemiştir. Ancak bu çerçevede örneğin belediyelerin başvuru hakkı 
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korunmamaktadır
728

. Mahkeme devletin bir organının devlet aleyhine başvurusunu 

kabul etmemiştir. Başvurabilecek kişi grupları ve hükümet dışı örgüt ifadesinden 

Mahkeme kamu kurumu olmayan tüzel kişileri anlamaktadır
729

. Bu açıklama, 

muhtemel bir özerk bölge başvurusunun Mahkeme'nin bugüne kadarki içtihadına 

bakılarak
730

 kabul edilemez bulunacağını göstermektedir. Özerk yapı ile devlet 

arasındaki sorunlar, özerklik genel olarak bir iç hukuk düzenlemesi olduğu için 

devletin iç meselesi kabul edilmek suretiyle devlet bünyesinde çözülmektedir. Daha 

önce belirtildiği üzere bu sorunları çözmek amacıyla karma bir komisyon, özel 

statülü bir mahkeme kurulabilmekte, genel olarak da devletlerin yüksek mahkemesi 

anlaşmazlığı karara bağlayan merci kabul edilmektedir. 

Özerk yapılara karşı AİHM önüne gidilip gidilemeyeceği meselesinde ise 

şöyle bir açıklama yapılabilir; özerk yapı devletin bir parçası olduğu için yapılacak 

başvuruda davalı olarak devlet gösterilecek, eğer bir işlem ya da uygulama Mahkeme 

tarafından ihlâl olarak hükme bağlanırsa, devlet özerk yapıdan gerekli düzenlemeyi, 

tazmini ya da ihlâlin ortadan kaldırılmasını talep edecektir. Bu konuda Tyrer 

başvurusu
731

 yol gösterici olabilecektir.  Söz konusu başvuru Birleşik Krallık 

aleyhine yapılmış olup Man Adasındaki bir uygulamaya ilişkindir. Man Adası, 

Britanya'nın bağımlı bölgelerinden biridir. Tam olarak bir özerklik düzenlemesi 

kabul edilemez, Britanya devlet birliğinin özel bir kategorisidir. 16. yüzyılda 

Britanya egemenliğine giren Man Adası Britanya resmi devlet sınırlarına ait değildir. 
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Özerk yapıdan farkı da budur, hukuken devlet birliğinin parçası kabul edilmemekte, 

özel bir statüye sahip "bağımlı toprak" olarak tanımlanmaktadır. Man Adası'nın 

savunma, dış politika ve benzer bazı alanlarından Birleşik Krallık sorumludur, diğer 

pek çok alanda ise Ada bağımsız hareket etmektedir. Ancak uluslararası ilişkiler 

alanında bağımsız devlet kabul edilmemektedir, zira çıkarılan yasalar Kraliçenin 

onayına tabidir
732

.  

Man Adasında cismani ceza uygulanmasına ilişkin başvuruda sadece davalı 

devlet olarak Birleşik Krallık adına devlet yetkilisi değil, aynı zamanda Man Adası'nı 

temsil eden bir görevli de bulunmuştur. Mahkeme ihlâl kararı vererek tazminata 

hükmetmiştir. Söz konusu başvurunun önemi, kararda davalı olarak Birleşik Krallık 

gösterilmesine rağmen, bağımlı yapının da Mahkeme önünde temsil edilmiş 

olmasıdır. Ayrıca Mahkeme Man Adası'nın Birleşik Krallık'ın bir parçası olmayıp, 

bağımlı toprak olduğunu; kendi hükümeti, yasama organı, mahkemeleri, idaresi, mali 

ve hukuki sistemi olduğunu belirtmiş, ancak buna rağmen Britanya'yı sorumlu 

tutmuştur
733

. 

3. Avrupa Birliği Adalet Divanı 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Mart 2010 tarihli Avrupa Birliği Antlaşması ve 

Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 5. bölümünde düzenlenmiştir. 

Antlaşma'nın 263. maddesinde ise Divan'ın hangi konuları inceleme yetkisi olduğu 

ve Divan'a başvurabilecekler sayılmıştır. Buna göre; "Avrupa Birliği Adalet Divanı, 

tavsiye ve görüşler hariç olmak üzere, yasama tasarruflarının, Konsey, Komisyon ve 
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Avrupa Merkez Bankası’nın tasarruflarının ve Avrupa Parlamentosu’nun ve Avrupa 

Birliği Zirvesi’nin üçüncü kişiler bakımından hukuki etki doğurması amaçlanan 

tasarruflarının hukuka uygunluğunu denetler. Divan, Birlik organlarının, ofis veya 

ajanslarının üçüncü kişiler bakımından hukuki etki doğurması amaçlanan 

tasarruflarının da hukuka uygunluğunu denetler. Divan, bu amaçla, bir üye devlet, 

Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon tarafından yetkisizlik, esaslı şekil 

kurallarının ihlali, Antlaşmalar’ın ihlali veya Antlaşmalar’ın uygulanmasına ilişkin 

herhangi bir hukuk kuralının ihlali veya yetkinin kötüye kullanılması gerekçeleriyle 

açılan davalar hakkında karar vermeye yetkilidir". 

Maddenin ikinci fıkrasına göre "Divan; Sayıştay, Avrupa Merkez Bankası ve 

Bölgeler Komitesi’nin kendi yetkilerini korumak amacıyla açtıkları davalarda da 

aynı şartlar dahilinde yetkilidir". Aynı maddenin 4. fıkrasına göre ise "Her gerçek 

veya tüzel kişi, muhatabı olduğu veya kendisini doğrudan ve bireysel olarak 

ilgilendiren tasarruflar ile kendisini doğrudan ilgilendiren ve uygulama tedbirleri 

alınmasını gerektirmeyen düzenleyici tasarruflara karşı 1 ve 2. paragraflarda 

öngörülen şartlar dahilinde dava açabilir"
734

. 

Bugüne kadar Divan, pek çok kişi grubunun, hükümet dışı örgütün, kamu 

otoritelerinin ve diğer tüzel kişilerin başvurularını incelemiştir. Bölgesel özerk 

yapıların da Divan nezdinde başvurucu ya da davalı konumda olduğu çeşitli davalar 

vardır. Örneğin Kanarya Adaları özerk bölgesinin petrol üreticilerine yönelik bir 
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uygulaması aleyhine gerçek kişiler Divan'a başvurmuş ve Divan Kanarya Adaları'nın 

Avrupa Birliği Antlaşması'nın çeşitli hükümlerini ihlâl ettiğine karar vermiştir
735

. 

Yine, Veneto Bölgesi
736

 aleyhine bazı çevre örgütlerinin yaptığı başvuruyu 

değerlendiren Divan, Veneto'nun uygulamakta olduğu, yabani hayvanların avlanması 

takvimininin Birliğin 79/409 sayılı, yaban hayvanlarının korunmasına ilişkin direktif 

hükümlerini ihlâl ettiğine hükmetmiştir
737

. 

Britanya adasının güney batı ucundaki bir yarımada üzerinde kurulu olan ve 

kendi bayrağı, kendi milli marşı, kendi kurumları olduğu için kısmen özerk sayılan, 

ancak Britanya hukukuna göre kontluk kabul edilen Cornwall
738

 bölgesi aleyhine de 

Divan'a başvurulmuştur. Eğitim alanında yetkili otorite olan Cornwall County 

Konseyi'nin transseksüel bir okul müdürünü görevden alması üzerine Cornwall'ın 

Birliğin 76/207 sayılı Direktifini ihlâl ettiği ileri sürülmüş ve Divan da bu yönde 

karar vermiştir
739

. 

4. BM İnsan Hakları Komitesi 
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Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari 

Protokol
740

 'ün 1. maddesi, Sözleşmede düzenlenen haklarının bir Taraf Devlet 

tarafından ihlal edildiğini iddia eden bireylerin yapacağı şikayetleri Komite'nin kabul 

etme ve inceleme yetkisi olduğunu düzenlemektedir. Görüldüğü üzere, bireylerin 

yapacakları şikayetler konusunda yetki meselesi açıktır. Özerk yapı ya da örgütlerin 

başvurabilmesine ilişkin herhangi bir hüküm mevcut değildir, ancak Komite içtihadı 

bu konuya açıklık getirmektedir. 

Komite öncelikle başvurucu ve mağdur arasında bir ayrım yapmış, mağdur 

olan ya da olanlar adına yapılacak başvuruları belli şartlar dâhilinde kabul etmiştir
741

. 

Lake Band başvurusunda
742

 Kanada'nın Lubicon Gölü civarındaki yerli halk, petrol, 

gaz ocakları kurulması ve kendi bölgelerindeki ormanların kesimi nedeniyle, telafi 

edilemez zararlara uğradıklarını iddia ederek Kanada Devleti aleyhine BM İnsan 

Hakları Komitesi'ne başvurmuşlardır. Kanada Devleti'nin uygulamaları nedeniyle, 

yerli halkın geleneksel av ve balık kaynakları yok olmakta, bu da yerli halkın 

haklarını ihlâl etmektedir. Bu kararın konumuz bakımından önemi, yerli halkı 

temsilen Komite'ye başvuran kişinin, usulüne uygun olarak bu halk tarafından 

temsilci seçilmiş olması nedeniyle Komite'nin başvuruyu kabul etmesidir. Benzer bir 
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 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul 
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durum olan Mikmaq Başvurusunda
743

 da Mikmaq Yerli Halkı'nın yetkili temsilcisi 

olan kişilerin başvurusu Komite tarafından kabul edilmiştir
744

. İki karar arasındaki 

fark, birinci başvuruda kararın, yerli halk temsilcisinin ismiyle, ikinci kararın ise 

Mikmaq People şeklinde yerli halkın adıyla yazılmasıdır. Dolayısıyla İnsan Hakları 

Komitesi kararları incelendiğinde Ek İhtiyari Protokol'deki düzenlemeye rağmen bir 

yerli halk başvurucu olarak görünmektedir. 

Yukarıda anlatılan kararlara bakılarak, özerk yapıların Komite nezdinde 

başvurucu sıfatını taşımayacağını, fakat bu yapının temsilcilerinin söz konusu özerk 

bölge adına yapacağı başvuruların kabul edilmesi nedeniyle özerk yapıların da 

dolaylı olarak Komite'ye başvurabildiği ileri sürülebilir. 

Özerk bir yönetime karşı Komite'ye başvurulması meselesinde ise Ballantyne 

ve diğerleri v. Kanada başvurusu
745

 örnek verilerek bir değerlendirmeye gidilebilir. 

Söz konusu başvuru esasen Quebec aleyhine olup, nüfusun büyük çoğunluğu 

Fransızca konuşan bölgenin İngilizce konuşan bazı vatandaşları tarafından 

yapılmıştır. Quebec, İngiliz dilini kullanma hakkını engellediği ve böylece Medeni 

ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 2, 19, 26, 27. maddelerini ihlâl ettiği nedeniyle 

şikayet edilmiştir. Başvuru ve ihlâl kararı Kanada aleyhine olduğu halde Quebec 

yönetimi de kendi açıklamalarını Komite'ye sunmuştur. Bu karar federe yapılar 

aleyhine başvurulabiliyorsa özerk bölgeler aleyhine de Komite'ye 
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GAOR, 47th Session, Supp. no. 40, (A/47/40), 1986. 

744
 Bkz. Akermark, 1998, s.148. 
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başvurulabilmesinin önünü açmaktadır
746

. Ancak bu kararda Kanada Devleti şikayet 

edilen olarak gösterilmiştir ve henüz federe ya da özerk yapının ismi yazılmak 

suretiyle verilmiş bir karar yoktur. Dolayısıyla bu nokta dikkate alınmak suretiyle 

özerk bölgeye ilişkin yorum yapmak isabetli olacaktır. 

c. Özerkliğin Kapsamı ve Unsurları 

Genel olarak özerk yapı düzenlemeleri esnektir, zira sık sık değişim geçirmesi 

mümkündür. Özerk yapıdaki değişiklikler daha çok merkezi hükümetin ve özerk 

yapının ortak onayı ile tanınmaktadır
747

. Merkezi devletin tüm isteksizliğine rağmen 

bölgede yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler karşılıklı kabule dayanan anlaşmada 

bölge lehine değişiklik gerektirebilecektir; aslında özerkliğin selameti açısından da 

bu tür değişikliklerin yapılması hayati önemdedir.
748

 

Her ne kadar özerklik farklı biçimlerde uygulanabiliyor ve her bir özerk yapı 

kendine özgü ise de tüm özerk yapılarda ortak olan belli noktalar vardır, zira 

özerkliğin uygulanabilmesinin olmazsa olmaz koşulları mevcuttur. Bölgesel bir 

özerk yapı temel olarak şu alanları içermelidir: 

 çift dilli bir yerel özerklik sistemi, 

 bölgenin ihtiyacına cevap verecek biçimde bir eğitim sistemi, 

 kültürel kurum ve programlar, 

 radyo televizyon ve diğer iletişim kaynakları, 
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 bölgede yaşayan grubun kendi amblem ve ulusal sembollerinin 

kullanımı, 

 uygun olan hallerde çifte vatandaşlık biçiminde bir sistemin inşası, 

 doğal kaynakların kullanım ve idaresi, 

 ulusal mirasın korunmasına ilişkin tedbirler. 

Temel kabul edilen bu alanların yanında iyi işleyen bir özerklik için 

düzenlenmesi gereken diğer bazı alanlar da bölgesel yapının yetkisine bırakılmalıdır; 

ki bu şekilde bir yetki paylaşımı Katalonya, Güney Tirol ve Aland Adalarında iyi bir 

biçimde işlemeye devam etmektedir. Bu alanlar; sağlık ve sosyal hizmet alanı, enerji 

üretimi, bölgeye ilişkin vergilendirme, bölgesel güvenlik, çevre korunması, ulaşım, 

ticari hayatın düzenlenmesidir
749

. 

Sayılan yetkiler arasında özellikle dil, eğitim, doğal kaynakları kullanabilme 

ve vergi konuları devletle özerk yapı arasında ciddi pazarlıklara konu 

olabilmektedir.
750

. 

Dil kültürün başat ayırıcı özelliğidir. 19. yüzyılda doğan ve 20 yüzyılda 

gelişen self-determinasyon kavramının temel dayanağı da din, politika, ya da 

ekonomiden çok dilsel grupların talepleridir. Dil, sadece bir kültürü bir arada tutan 

zamk görevi görmemekte, aynı zamanda çoğunluğa ya da devlete karşı sembolik bir 

rol taşımaktadır. Bir dilin resmi, ya da ulusal dil olarak kabulü, o dili konuşanların, 

devletin kurucuları ya da gerçek sahipleri olduğu izlenimini açıkça vermektedir
751

. 
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Horowitz'e göre de dil hakimiyetin sembolüdür. Kullandıkları dilin resmi dillerden 

olmasını talep eden gruplar, toplumdaki bazı insanların diğerlerinden daha önemli, 

saygın, değerli olduğu duygusunu taşıyorlardır
752

. Bir özerklik kurulurken de o 

topraklarda yaşayan azınlık sadece okullarda ya da kamu kurumlarında ihtiyari 

olarak anadillerinin kullanılabileceği önerisine karşı çıkmaktadırlar. Asıl amaç eğitim 

dilinin, kamusal alandaki ikinci resmi dilin özerk topluluk dili olmasıdır, bu nedenle 

merkezden de tayin edilseler kamu görevlileri azınlık dilini bilmek zorundadır.  

Sorunsuz işleyen, ya da örnek verilen özerklik uygulamalarına bakıldığında 

özerk topluluk dilinin bölge için resmi dil kabul edildiği, bölgeye atanan kamu 

görevlilerinin de her iki dili bilmesi zorunluluğunun söz konusu olduğu 

görülmektedir
753

.   

Özellikle BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin uygulanmaya başlamasıyla önem kazanan 

azınlıkların eğitim alanındaki hakları ikili bir yapı arz etmektedir. Birincisi eğitimin 

anadilinde verilmesi, ikincisi ise verilecek eğitimin içeriğidir. Devletler bakımından 

eğitim ideolojik aygıtların en güçlüsüdür, dolayısıyla bu alanı tamemen özerk yapıya 

bırakmak konusunda son derece isteksiz davranmaktadırlar. Oysa özerk yapı 

bakımından da özerkliğin en temel uygulama alanları dil, eğitim ve kültür olarak 

değerlendirilmektedir. Pek çok özerk yapı uygulamasında sorunun çözümünde şöyle 

bir usul izlendiği görülmektedir. Özerk yapı için eğitim kadrosu ve eğitimin idaresi 

daha önemli görülmektedir. Devlet ise kendi belirlediği müfredatın uygulanmasını 
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talep etmektedir. Dolayısıyla özerk yapının yetki ve denetimi altında, kadrosunu 

özerk yapının kurduğu ve genelde özerk bölge dilinde eğitim veren; fakat devlet 

tarafından merkezden hazırlanan müfredatın uygulandığı bir eğitim sistemi söz 

konusudur
754

. Hannum, her ne kadar yaptığı inceleme sonucunda en fazla kabul 

gören ve uygulanan sistemin bu olduğunu belirlemişse de özerk yönetimin 

denetiminde olan bir eğitim sisteminde merkezi devletin müfredatının uygulanabilme 

imkânı ve sürekliliği her durumda olası görünmemektedir. Belki demokratik, 

toplumlar arasında ayrışma ya da çatışmanın yaşanmadığı, geçmişte devlet tarafından 

mevcut özerk topluma baskı uygulanmadığı durumlarda bu geçerli olacaktır. Ancak 

daha önce de belirtildiği üzere eğitim ideolojik altyapıyı kurmada başat 

unsurlardandır, bu nedenle devletin belirleyeceği müfredatın özerk topluma çok fazla 

hitap etmeyeceği düşünülmektedir. 

1966 BM sözleşmelerinde yer alan "herkes doğal kaynakları ve zenginlikleri 

üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir" ilkesine rağmen devletler 

doğal kaynakları ulusal egemenliğin ayrılmaz parçası kabul etmektedirler, 

dolayısıyla da doğal kaynaklar genel olarak merkezi devletin idaresindedir
755

. 

Bölgesel bir özerk topluluk ise topraklarındaki doğal kaynakları, kültürlerinin ve 

geleneksel yaşam tarzlarının bir parçası
756

 olarak görmektedirler. Bu nedenle doğal 

kaynaklar meselesi özerklik inşasında en tartışmalı konulardan biri olmaya devam 

etmektedir.  

                                                           
754

 Hannum, 1996, s.461. 

755
 Harhoff, 1986, s.34. 

756
 Özellikle yerli halklar bu iddiayı çok ciddi biçimde ileri sürmekte ve bunun için mücadele 

vermektedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. "Who are the indigenous peoples?", International Work Group 

for Indigenous People, http://www.iwgia.org/culture-and-identity/identification-of-indigenous-

peoples, erişim tarihi: 17.01.2015 



230 
 

Hannum'a göre, kullanılmadan önce işlenmesi gereken mineral ya da benzeri 

yer altı kaynaklarının kültürel bağlarla ilişkisini kurmak ve bunu ispat etmek zordur. 

Asıl mesele, özerk topluluğun doğal ve sağlıklı yaşam standardına zarar verecek ve 

aslında kendilerinden yararlanılmayan kaynaklara ilişkindir. Hidroelektrik santraller 

kurma, kereste imâlatı için bölgedeki ağaçları kesme, sondaj çalışmaları yapma gibi 

emellerle bir devlet, belli bir bölgedeki doğal kaynaklara zarar veriyorsa özerk 

topluluk bu yetki alanının devlete bırakılmaması için mücadele yürütecektir. Özerk 

topluluklar kimi zaman, devletin bölge üzerindeki bu emellerini açık bir ayrımcılık 

olarak görmektedirler
757

. Böyle bir durumda toprakları ve doğal kaynakları üzerinde 

serbestçe tasarruf etmek isteyen özerk topluluk, karşısında katı bir devlet politikası 

görecektir, zira devlet bu kadar özgürce faaliyette bulunduğu bir alandan elde ettiği 

geliri bırakmak istemeyecektir.  

Ancak tabii ki bunun değişmesini, yani özerk bölgeye devrini engelleyen bir 

kanun hükmü, uluslararası kural mevcut değildir. Hatta bu tür yetkilerin ve hakların 

de facto olarak bölgesel yapıya devri mevcuttur, örneğin Faroe Adalarında böyle bir 

sistem söz konusudur
758

. 

Hem devlet, hem özerk bölge için temel ekonomik kaynaklardan biri vergi 

gelirleri olduğu için, pek çok özerklik uygulamasında sıkça tartışılan, devlet ile özerk 

yapı arasında rutin olarak yapılan görüşmelerde üzerinde en fazla durulan konu 

vergilerden elde edilen geliri kimin alacağıdır. Devlet bu tekeli bırakmama 

konusunda diğer konularda olduğundan daha kararlı bir tutum izlediği için genel 

uygulama, özerk yapıların kendi yetki sahaları içinde sınırlı bir vergi toplama 
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haklarının olması, ancak genel vergilerin devletin tekelinde olması şeklindedir. 

Özellikle zengin özerk bölgeler bu uygulamadan rahatsız olmaktadırlar, çünkü ülke 

genelinde elde edilen gelirin büyük kısmı bu bölgelerden sağlanmaktadır. Bu nedenle 

de örneğin İspanya'da vergi oranları meselesi her yıl yeniden gündeme gelmekte, 

tartışılmakta ve belirlenmektedir
759

. 

d. Özerk Yönetimin Yapısı 

Bölgesel özerkliğin hangi organlara, organlarının hangi görev ve 

fonksiyonlara sahip olacağına ilişkin bir fikir birliğinden bahsetmek mümkün 

görünmemektedir. Bazı yazarlar bölgesel özerkliğin her şeyden önce, temel bazı 

alanlarda mevzuat yapmakla görevli bölgesel bir parlamentonun ve yapılan yasaları 

uygulayacak, seçilmiş bağımsız bir yürütme organının varlığını şart kıldığını 

savunurken
760

, kimi yazarlar bölgesel olarak tanımlanmış ve bazı karar verici 

organlar ile mücehhez olduktan sonra böyle bir yapının da bölgesel özerklik kabul 

edilmesi gerektiğini dile getirmektedirler
761

. Dünya üzerinde kurulmuş pek çok 

bölgesel özerk yapıdan da bazıları mutlak surette yasama hakkı ile donatılmışken, 

bazıları sadece düzenleyici yetkilere sahiptir
762

.  

Özerk bölgenin bu yapıları merkezi devlet yasaları esas alınarak 

kurulmalıdır
763

, zira tekrar hatırlamak gerekir ki, özerklik bağımsızlık ile aynı 
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değildir ve özerk yapılar merkezi hükümetin etkisinden tamamen muaf olmayı 

beklememelidir
764

. 

Özerk yapının merkezi devletin yasama yürütme yargı yetkilerinden ne 

kadarını alacağı her özerklik uygulamasında değişmektedir. Bu değişikliğe sebep 

olan başlıca faktörler; bölge nüfusunun kültürel yapısı, endüstriyel görünüm, 

ekonomik durum, refah seviyesi, doğal maden ve su kaynakları, sömürge olup 

olmama, bölgenin alt ve üstyapısı, merkez ile bölge halkının süregelen ilişkisi, 

bölgedeki siyasi partilerin yapısı, bölgeye uygulanması mümkün uluslarararası ve 

anayasal hükümler, bölgenin coğrafi sınırlar şeklinde belirlenebilir olmasıdır
765

. 

Her bir özerk yapının değişiklik göstermesi nedeniyle özerk yapı organları 

ayrıntılı anlatılmayacaktır. Daha önceki bölümde en iyi işleyen özerk sistemlerden 

birini kuran İspanya örnek teşkil etmesi bakımından incelenmiştir. Burada kısaca 

özerk yapı organlarının temel nitelikleri anlatılmaya çalışılacaktır.  

1. Yürütme Organı 

Özerk yapının yürütme organı bir kişi - başkan, başbakan, yönetici gibi- 

olabileceği gibi bir kurul da olabilir. Yine, yürütme organı bağımsız olabileceği gibi 

yasama organına bağlı ya da bu organa karşı sorumlu olabilir. Her hâlde bu yapı 

bölgenin kanunlarını uygulamak ve bunun idaresini sağlamak ile yükümlüdür. Bu 
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kanunların uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmak da yürütme 

organının yetkisi dahilindedir
766

.  

Özerk bir yönetimin yürütme organı ile ilgili temel meselelerden biri, 

yürütme organı özerk bölge tarafından mı seçilmiş, kurulmuştur, yoksa merkezi 

hükümeti temsil eden bir nitelik mi taşır sorusudur. Hannum'a göre Yürütme organı 

özerk yönetimin yasama organı tarafından oluşturulsa da merkezin onayına tabidir
767

. 

Yerel yürütme organı bazı hâllerde merkez tarafından kabul edilen, bölgeyi 

de ilgilendiren kanunların uygulanmasını idare etmektedir
768

. Bu yetkisinden de 

anlaşılabileceği gibi özerk yapı yürütme organının çift yönlü siyasi sorumluluğu söz 

konusudur, hem özerk yapıya -genelde özerk bölge parlamentosuna- hem merkeze 

karşı sorumluluğu söz konusudur
769

. 

2. Yasama Organı 

Özerk bir yönetimin varlığını sağlayan temel unsurlardan biri özgür 

seçimlerle oluşturulmuş bir yasama organıdır. Özerk bir bölgesel yapı için yasama 

organının varlığı evrensel bir uygulama iken, yasama organının yetki sahası, 

yapmaya yetkili olduğu mevzuatın niteliği uygulamadan uygulamaya 
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değişebilmektedir
770

. Özerk yönetimce çıkarılan yasalar daha çok ilk ve orta düzeyde 

eğitim, anadilin kullanımı, özerk idarenin yapısı ve araziye ilişkindir
771

. 

Yasama organı ile ilgili cevap verilmesi gereken belli başlı sorulardan biri 

bölge yasama organının sadece merkezden arta kalan yetkileri mi kullanacağı, yani 

merkezi devlet tarafından kendisine tanınmış sınırlı yetkiler ile mi donatıldığıdır. Her 

iki otoritenin de yetkileri Anayasa, özerklik statüsü ya da devletin tek taraflı bir 

düzenlemesiyle açıkça belirtilmiştir. Mevzuat bazı federasyon örneklerinde olduğu 

gibi ikili bir yapıyla yetkileri belirleyebilir. Merkezin yetkilerini saymak suretiyle 

geri kalan tüm konularda özerk bölgeyi yetkili kılma
772

, ya da tersi biçimde, özerk 

bölgenin yetkilerini sınırlı olarak sayarak geri kalan tüm alanları merkeze bırakma. 

Dolayısıyla ilk sorunun cevabı özerk yapıyı kuran mevzuat incelenerek cevap 

verilebilecek bir sorudur. Ancak hemen belirtmek gerekir ki özerklik uygulaması gibi 

yetki meselesi de statik değildir. Politik değişiklere, bölgesel yapının taleplerine, 

ekonomik sosyal koşullara göre özerk yapının yasama organının -ve diğer 

organların- yetki sahası daralma, genişleme veya değişme potansiyelini bünyesinde 

taşır. 

Diğer bir soru, merkezi devletin, yerel yasama organınca çıkarılan kanunları 

veto etme yetkisinin olup olmadığıdır. Bölge yasama organı kurucu anlaşmada 
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belirlenen sınırlar dâhilinde yasaları çıkarmakla yükümlüdür. Bu yetki alanı aşıldığı 

vakit  merkez yapının özerk yönetimce çıkarılan yasayı veto etme hakkı vardır
773

. 

Bunun dışında ideale yakın işleyen özerklik uygulamalarında özerk yapı 

yasama organı ile merkez yasama organı arasında hiyerarşik bir ilişki olmayıp özerk 

yapı, kendi anayasasını ya da temel mevzuatını merkezin onayına tabi olmadan, 

değiştirebilmektedir
774

.  

3. Yargı Organı 

Yargı organı özerklik meselesinde en fazla tartışılan alandır. Yargıçların 

özerk bölgede yaşayan etnik grup mensupları mı olacağı, devlet tarafından yani 

merkezden mi atanacağı konusunda ciddi anlamda tartışma söz konusudur.  

Bölgesel özerk yapıların genel olarak yargı sistemi mevcut değildir ve yargı 

alanı merkez eliyle yürütülmektedir
775

. Hannum ve Lillich'e göre ise özerk bir 

yapının varlığı için bağımsız, yerel bir yargı organı şarttır. Bu yargı organı tamamen 

yerel meselelerle sınırlı olmak üzere yetkili olacak ve bazı üyelerin atanması 

merkezin onay ya da icazetine tabi olacaktır.
776

 

Özerk yasaların uygulanması ve yorumlanması meselesinde Hannum'a göre 

özerk yargı organlarının münhasır yetkisi söz konusudur
777

. 
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Çeşitli özerklik uygulamaları incelendiğinde, bölgenin ve etnik grubun özgün 

özellikleri ile sınırlı olmak üzere yargının da özerkliğinin mevcut olduğu 

görülmektedir. Örneğin özerk yapıda aile hukukuna ilişkin yerleşmiş bir uygulama, 

gelenek varsa bu konuda özerk yapının hukuku uygulanmaktadır
778

. Özerk yapı 

hukukunun uygulandığı durumlarda yargı organının da bölgede yaşayan azınlık 

grubu mensuplarından olması düşünülebilir. Ancak ceza hukuku gibi merkez 

hukukunun uygulandığı durumlarda yargı makamı da merkeze bağlı olmalıdır. Bazı 

özerk yapıların meselenin çözümünde, atanacak kamu görevlilerinin hem merkezi 

devlet dilini, hem özerk bölge dilini bilmesi gerektiği, yargılamaların da her iki dilde 

yapılması şeklinde bir sistem uyguladığı görülmektedir.  

2. ULUSLARARASI HUKUK ALANINDA ÖZERKLİK 

Bu bölümde temel olarak üç mesele üzerinde durulacaktır; ilk olarak 

özerkliğin insan hakları tasnifinde nerede yer alabileceği tartışılacaktır. Ardından 

özerkliğin hangi haklar ile temellendirilebileceği, dayanağını nerede bulacağı konusu 

incelenecek ve üçüncü olarak da, bir uluslararası hukuk ve siyaset bilimi terimi 

olarak özerkliğin uluslararası hukukun kaynakları çerçevesinde değerlendirilmesine 

çalışılacaktır. 

A) Özerkliğin İnsan Hakları Sınıflandırmasındaki Yeri 

  Özerklik kavramı daha önce tartışılmış olsa da, böyle bir olgunun gerçek 

anlamda tartışılır hale gelmesi için üçüncü kuşak hak kavramının ortaya çıkmasını 

                                                           
778

 Benedikter, 2009 (b), s.220. 



237 
 

beklemek gerekmiştir, çünkü üçüncü kuşak olarak ifade edilen haklar halkların 

hakları da olup, kişisel olarak kullanılmayı gerektiren haklar değildir
779

.   

Özerkliğin ne tür bir hak olabileceği belirlenirken kolektif bir hak olabileceği, 

üçüncü kuşak haklara dahil edilebileceği düşünülebilir; ancak öncelikle kısaca insan 

hakları tasnifinden bahsetmek yerinde olacaktır.  

İnsan hakları tasnifi
780

 yapılırken genel olarak üç temel yaklaşım 

benimsenmektedir.  

Birinci yaklaşım, hakları bireyin siyasi iktidar karşısındaki konumuna göre 

sınıflandırmaktır. Jellinek ile özdeşleşmiş bu sınıflandırmaya göre insan hakları 

negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları olarak ayrılmaktadır.  

"Negatif statü hakları, kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve 

dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hürriyetlerdir. Bunlar devlete negatif 

bir tutum, sadece karışmama, gölge etmeme ödevi yükler. Pozitif statü hakları, 

vatandaşa devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardım isteme imkânı tanır ve 

bunun karşılığında devlete sosyal alanda belirli ödevler ve fonksiyonlar yükler. Aktif 

statü hakları ise vatandaşa toplum yönetiminde söz sahibi olma ve kararlara katılma 

yetkisi veren siyasal haklardır"
781

. 
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Tabii ki bu tür sınıflandırmaya yönelik eleştiriler vardır; çünkü örneğin bir 

hak hem devletin karışmaması gereken bir hak iken aynı zamanda devletten olumlu 

edim de beklenen bir nitelik taşıyabilir; yaşam hakkı gibi. Ya da pozitif statü hakkı 

sayıldığı halde örneğin eğitim hakkında devletin negatif yükümlülüğü de söz konusu 

olabilir. Donnelly'e göre de bütün insan hakları devletin hem pozitif edimini 

gerektirmektedir, hem de dokunmaması gereken bir alan yaratmaktadır
782

. 

İkinci yaklaşım, hakları kullanış biçimine ya da taşıyıcılarına göre 

sınıflandırmaktır ki bu sınıflandırma bireysel ve kolektif haklar şeklindedir. Bu 

ayrıma göre bireyin yalnız başına kullanabileceği haklar bireysel haklar iken, birden 

fazla kişinin bir araya gelmesi ile kullanılabilen haklara kolektif haklar denilir. Bu 

hak kategorisine yöneltilen eleştiri, bir hak bireysel nitelikte görünmesine rağmen 

kolektif yönleri de olabileceğidir. Örneğin din özgürlüğü bireysel bir özgürlüktür 

ancak bu özgürlük aynı inancı paylaşanların birlikte ibadet etme hakkını da içerir ki 

bu din özgürlüğünün kolektif boyutunu içerir. Kolektif hak kategorisiyle ilgili diğer 

bir eleştiri de kolektif hakların insan hakları olarak nitelendirilmesine ilişkindir. Buna 

göre insan haklarının muhatabı insandır. Topluluk, toplum, grup gibi kolektif 

nitelikteki varlıklar insan olmadıkları için irade sahibi de olamayacakları, bu nedenle 

çeşitli hakları olabilse de "insan haklarının" öznesi olamayacakları savunulmuştur
783

. 

Donnelly'e göre insan hakları kişinin insan olmaktan kaynaklanan hakları olup 

topluma karşı da ileri sürebileceği haklardır. Halkın ya da toplumun çeşitli hakları 

olduğu savı baskıcı rejimlerin insan haklarını reddetmesi, bastırması amacıyla 

kullandıkları bir araç olduğu için Donnelly, kolektif hak kategorisini tehlikeli 
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bulmaktadır
784

. Kolektif hak kavramına yönelik en ciddi eleştiri getiren yazarlardan 

biri de Ayn Rand'dır. Rand'a göre, gruplar, kolektif yapılar bireylerin toplamından 

oluşur ve hakkın sahibi de grubu oluşturan tek tek bireylerdir. Grubun grup olmaktan 

kaynaklanan hakları yoktur, ayrıca gruba katılmakla da birey yeni haklar 

kazanmaz
785

. 

Üçüncü sınıflandırma insan haklarının koruduğu ya da düzenlediği konular 

temelinde yapılan ayrımdır. Bu sınıflandırmaya göre insan hakları "kişisel ve siyasal 

haklar" ile "ekonomik, sosyal ve kültürel haklar" olarak ayrılır. Bu ayrım salt 

kuramsal düzeyde kalmamış, pek çok ulusal ve uluslararası metinde de bu tür tasnif 

benimsenmiştir. Tüm bu belgelerde ortak eğilim ise ilk sayılan kategorideki hakları 

(kişisel ve siyasal haklar) daha güçlü bir biçimde korumaktır. Ancak bu ayrıma 

yöneltilen başlıca eleştiri de insan hakları arasında bu tür bir altlık üstlük ayrımı 

yapılamayacağı, insan haklarının bütünlüğü ve karşılıklı bağımlılığı nedeniyle 

hepsinin eşit düzeyde korunması gerektiğidir. Ayrıca yine kişisel, siyasal, kültürel, 

ekonomik haklar birbiriyle karışmış durumdadır, dolayısıyla aralarında bu kadar net 

bir ayrım yapılamayacağı düşünülmektedir
786

.  

Diğer bir tasnif olan kuşaklara göre insan haklarının tasnifi yapılırken ise 

hakların ortaya çıktıkları tarihsel dönemler, siyasi, toplumsal, ekonomik şartlar 

dikkate alınmaktadır. Karel Vasak tarafından ileri sürülen bu ayrımın ciddi anlamda 

benimsendiğini söyleyebiliriz, bunun da nedeni, hakların ortaya çıkış dinamiklerini 

anlatırken, dönemin siyasi toplumsal koşullarına dayanması ve bunun da açıklayıcı 
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olmasıdır. Ayrıca bu tasnif, konularına göre yapılan tasnif ve insan hakları kuramının 

tarihsel gelişimi ile örtüşmektedir. Kuşak kavramı farazi olup net bir belirleme 

yoktur.  

Birinci kuşak haklar burjuvazinin elini kolunu bağlayan feodal düzene karşı 

yapılan devrim ile ortaya çıkmıştır. Ticari hayatın kolaylaşması için burjuvazinin 

ihtiyacı olan, devletin karışamayacağı özel bir hak alanı oluşturmaktır, işte bu yüzden 

birinci kuşak hakların başlıcaları yaşam, kişi özgürlüğü, mülkiyet, düşünce 

özgürlüğü gibi klâsik haklar olmuştur. 18. ve 19. yüzyıla gelindiğinde klâsik haklar 

anayasalarla güvence altına alındığı halde Avrupa ülkelerinde insanların büyük 

çoğunluğu yoksulluk nedeniyle bu haklardan yararlanamıyordu. Herkes insan 

haklarına doğuştan sahipti, örneğin yaşam hakkı vardı evet, ama en basit hastalıklara 

karşı dahi insanlar çaresizdi. Ya da konut dokunulmazlığı vardı, ama başlarını 

sokacak konutları yoktu, düşünce özgürlüğü vardı, ama çok uzun çalışma saatleri 

nedeniyle ne düşünecek zaman ne de bunun için eğitim vardı. Bu halde denilebilir ki 

haklar sadece belli bir sınıf içindi. İşte bu şartlar altında yaşanan toplumsal siyasal 

devrimler insan hakları düşüncesinde de gelişmeye neden oldu. Artık sadece devletin 

müdahale etmeyeceği bir hak ve özgürlük alanı yeterli değildi, aynı zamanda 

devletten belli konularda hizmet talep etme hakkı da olmalıydı. İşte böylece 

devletten sunması beklenen hizmetler birer hak olarak düzenlendi. Birinci kuşak 

hakların güvence altına alınmasında etkili sınıf burjuvazi iken ikinci kuşak haklar 

bakımından itici güç sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan işçi sınıfıdır. Bu hakların 

ortaya çıkması ile sınıf farkı gözetilmeksizin herkesin insan haklarından yararlanması 

olanakları yaratılmıştır. İkinci kuşak hakların ortaya çıkması daha önce ortaya çıkan 
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hakları güçsüzleştirmemiş, ya da ortadan kaldırmamıştır, o haklara çalışma hakkı, 

sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı gibi yeni haklar eklenmiştir
787

. 

İkinci Dünya Savaşından sonra ise daha öncekilerden farklı bazı haklar ortaya 

çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşından itibaren insan haklarının sadece devletlerin iç 

sorunu olmayıp uluslararası topluluğun bütününe ilişkin bir sorun olduğu bilinci 

doğmuştur. Özellikle sömürgelerinden kurtulan üçüncü dünya devletlerinin baskısı 

ile dayanışma adı verilen haklar doğmuştur. Devlet sınırlarının ötesinde, insanlık 

ailesinin bütün üyeleri arasında dayanışmayı sağlayacağı ümit edilen bu haklar henüz 

tamamlanmamış, sürekli değişen ve gelişen haklardır. Dayanışma haklarını doğuran 

nedenlerin başında kültürel grupların kimliklerini koruma çabası ile bilimsel ve 

teknik ilerlemenin yarattığı sorunlar gelmektedir. Bu dönemin birikimi sonucu 1982 

yılında “Dayanışma Haklarına İlişkin Uluslararası Üçüncü Pakt Ön Tasarısı” 

hazırlanmış, bu metinde dört temel hak kapsamlı biçimde düzenlenmiştir. Bunlar; 

çevre hakkı, barış hakkı, gelişme hakkı, insanlığın ortak mal varlığına saygı hakkıdır.  

Söz konusu metinde sayılmamış, ancak kullanıcısı ve ortaya çıkış dönemi itibariyle 

üçüncü kuşak hak kategorisinde sayılan bir hak da halkların kendi kaderini tayin 

hakkı, kültürel kimlik hakkı gibi grup kimliğine ilişkin haklardır
788

.  

Birinci kuşak hakların itici gücü burjuvazi, ikinci kuşak hakların itici gücü 

işçi sınıfı iken bu hakların itici gücü halklar, gruplar, sınıflardır. Birinci kuşak 

haklarda bujuvazi ile aristokrasinin mücadelesi, ikinci kuşak haklarda işçi sınıfı ile 

burjuvazinin mücadelesi, üçüncü kuşak haklar bakımından kültürel, etnik grupların 
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ulus devletlere karşı mücadelesi söz konusudur. Diğer üçüncü kuşak haklar ise 

çevrenin korunması, barışın sağlanması gibi dayanışmayı gerektiren haklardır. Bu 

hak kategorisine yönelik temel eleştirilerden ilki kuşak kavramına ilişkindir. Buna 

göre, kuşak kavramı kullanılınca sanki bir hak belli bir kuşakta geçerli, sonra yeni 

kuşak haklar ortaya çıkınca onlar ortadan kalkıyor gibi anlaşılabilir; ancak daha önce 

de belirttiğimiz gibi gerçek böyle değildir, ortaya çıkan her yeni hak diğerlerine ek 

olarak yerini almaktadır. Üçüncü kuşak haklara yönelik diğer bir eleştiri, bu hakların 

kolektif içeriği ile ilgili ortaya çıkmaktadır. Birincisi, bu haklar sanki sadece 

gruplarca kullanılabilirmiş gibi kabul edilmektedir, oysa mesela çevre hakkı pekâla 

bireysel de olabilir. Yine kolektif hak vurgusunda bir sorun da kullanıcının 

belirsizliğidir. Halkların hakları denildiğinde halk kavramı net değildir. Diğer 

kuşaklara göre haklarda hakkın öznesi ve hakkın kendisine karşı ileri sürüldüğü 

muhatap bellidir. Oysa üçüncü kuşak haklarda bireyler, devletler, halklar, gruplar 

gibi pek çok özne sayılmaktadır; hak sahibinin kim olduğu net değildir. İnsan hakları 

alanında geleneksel anlayışa yakın uzmanlar bu hakların hukuki değere sahip 

olmadıklarını öne sürmektedir. Bunun sebebi, öncelikle dayanışmanın bir hak 

olmayacağı, hak kabul edebilebilmek için korunan hakkın konusunun açık bir 

tanımının olması gerektiğidir. Dayanışma ile ilgili diğer bir eleştiri, insan haklarının 

sırf insan olmaktan, insan onurundan kaynaklı olması, oysa dayanışmanın bir ilişki 

gerektirmesidir, böyle olunca üçüncü kuşak haklar denilen dayanışma hakları insan 

olmaktan değil, insanların birbiri ile ortak yaşamasından, grup üyeliğine dayalı 

yararlanmadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca önemli meselelerden biri bu hak – hak 

olarak kabulü halinde- ihal edilirse hangi yaptırımı kimin uygulayacağıdır
789

.  
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Kuşaklara göre tasnif için diyebiliriz ki tarihsel devamlılık ve değişim süreci 

içinde yeni insan hakları kuşakları ortaya çıkabilir. Hatta bugün dördüncü kuşak 

haklar şeklinde yeni bir kategoriden bahsedilmektedir ki bu da yine bireysel nitelikli, 

ancak bilim ve teknolojinin ulaştığı başdöndürücü gelişmelerin yaratacağı risklere 

karşı ortaya çıktığı iddia edilen haklardır
790

. Dördüncü kuşak haklar için, bilim ve 

teknolojinin olası kötüye kullanımına karşı insan onurunun korunması amacıyla 

formüle edilen haklar denilebilir. İnsan klonlanmasının yasaklanması, kişisel 

verilerin korunması gibi alanlardaki haklar örnek verilebilir. Zamanla uluslararası ve 

ulusal belgelere yansıdıkça varlığı kesinleşecek olan bu haklar bakımından ilginç bir 

nokta devletlerin bu tür hakları korumak noktasında üçüncü kuşak haklara nazaran 

daha olumlu olmasıdır.  

Özerkliğin yukarıda anlatıldığı biçimiyle insan hakları tasnifinde kendisine 

nerede yer bulacağı konusunda şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Öncelikle 

özerkliğin amaçları arasında önemli bir yeri, azınlığın ya da etnik grubun siyasi 

yaşama etkili katılımı almaktadır. Bu bakış açısıyla özerkliğin Jellinek'in yaptığı 

tasnifte aktif statü hakları arasında değerlendirilebileceği ileri sürülebilir. Ancak, 

devletin herhangi bir hukuk aracıyla bir kez özerkliği kabul etmesinin ardından özerk 

yapıya bırakılan alana dokunamayacak olması, yani devletten beklenenin 

"karışmama" şeklinde olumsuz bir edim olması özerkliğin negatif statü hakları içinde 

de değerlendirilebileceğini göstermektedir. Özellikle kültürel ve yerel özerklik 

alanında devletin olumlu edimde bulunması gerekliliği pozitif statü hakları 

kategorisinin de tamamen dışlanamayacağını ortaya koymaktadır.  
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Hakkın kullanıcısı bakımından özerkliğin kolektif bir hak olduğu açıktır, zira 

özerklik bir azınlığa, etnik gruba, halka tanınmaktadır. Ancak özellikle azınlık 

hakları anlatılırken vurgulanacağı gibi, devletler grup haklarını tanıma konusunda 

oldukça isteksiz davranmaktadır. Hatta uluslararası metinlerde gruplar bakımından 

düzenlenen hakların "gruba mensup olan kişilere tanındığı" belirtilmek suretiyle söz 

konusu isteksizlik açıkça gösterilmiştir.  

Kuşaklara göre yapılan tasnifte, özerkliğin muhtevası itibariyle birinci kuşak 

haklar arasında sayılabileceği belirtilebilir, ancak ortaya çıkışı, hakkın kullanıcısı ve 

muhatabı açısından üçüncü kuşak hak olarak nitelendirilmesi daha doğru 

görünmektedir.  

  Kısaca anlatılmaya çalışılan insan hakları tasnifi ve özerkliğin bu tasnifteki 

yeri konusundaki değerlendirmelere rağmen önemli olan teorik düzeyden ziyade 

uygulamada özerkliğin hangi hak kategorisine dâhil edildiğidir. Daha önce 

belirtildiği üzere ulusal ve uluslararası metinlerde tercih edilen sistem genel olarak, 

ilk önce klâsik hakları, daha sonra ekonomik ve sosyal hakları düzenlemek, siyasi 

hak ve ödevler için de ayrı bir bölüm oluşturmaktır. Böyle bir sistemde özerkliğin bir 

hak olarak hangi bölümde düzenleneceği tartışmasından önce özerkliğin bir hak 

olarak düzenlendiği tek anayasa olan İspanyol Anayasası'na bakmak yerinde 

olacaktır. İspanyol Anayasasında "özerklik hakkı" ibaresinin devletin kuruluşuna 

ilişkin birinci bölümde, ikinci maddede geçtiği görülmektedir. Bölgesel özekliğin 

kapsamlı olarak düzenlendiği yer ise devletin bölgesel teşkilatlanması başlıklı 

dördüncü bölümdür. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının özerkliği ile yerel 

özerklik, diğer anayasalarda da yer aldığı biçimde o kamu kurum ve kuruluşlarına 
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ilişkin maddelerde dağınık olarak ve yerel yönetim başlıklı bölümde düzenlenmiştir. 

Özerk toplulukların siyasi hayata katılımına ilişkin düzenlemeler ise - parlamentoda 

temsil, kanun yapılması sürecinde özerk toplulukların dâhli gibi- siyasi hak ve 

ödevler başlıklı bölümde düzenlenmiştir
791

.  

Özerkliğin bir hak olarak ulusal ya da uluslararası bir metinde düzenlenmesi 

halinde, grup hakkı olacağı için özerkliğin, kültürel hakların da yer aldığı ekonomik, 

sosyal haklar bölümünde düzenleneceği ileri sürülebilir. Ancak "herkes kişiliğine 

bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir" ya 

da "maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir" düzenlemeleri 

kişilerin ötesine geçerek grupları, halkları da içerebilir. Böyle bir durumda da 

özerkliğin temel hak ve özgürlükler başlıklı bölümde yer alması doğru 

görünmektedir, çünkü nasıl ki insanın insan olmasından kaynaklanan haklar bu 

bölümde düzenlenmiştir, bir grubun varlığına ilişkin, devamlılığını sağlayacak bir 

hak da bu bölümde yer almalıdır. Ancak "insan haklarının bütünselliği" ilkesi gereği 

insan hakları bölünmez olup, bu hak ve özgürlükler arasıda değeri, vazgeçilmezliği, 

işlevleri açısından bir hiyerarşi yoktur. Listedeki her bir hak ve özgürlük olmazsa 

olmaz niteliktedir
792

. Dolayısıyla bu bölümde ya da örneğin ekonomik ve sosyal 

haklara ilişkin bölümde düzenlenmesi özerkliğin değerini eksiltmez. Ayrıca bir 

devlette uygulanacak özerklik türü de hakkın hangi bölümde düzenleneceğini 

belirlemek bakımından önemlidir. Kültürel özerklik düzenlemelerinin kültürel, 

ekonomik ve sosyal haklar bölümünde yer alması mümkündür. Yine, bir devlet 
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 İspanyol Anayasasının tam metni için bkz.  
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bölgesel özerkliğe ilişkin düzenlemelere anayasasında yer vermiş ise, İspanya gibi, 

devletin şekline ilişkin bölümde özerk bölgeler sistemi uygulandığı belirtilebilir. 

Yerel özerklik uygulaması ise pek çok devlet anayasasında hâlihazırda yerel 

yönetimleri düzenleyen bölümde yer almakta, ancak özerkliğin derecesi ülkeden 

ülkeye değişiklik göstermektedir. 

 Özerkliğin uygulanmaya başlaması uluslararası hukukun yapısında 

değişiklikler yaratmıştır. İnsan Hakları alanındaki gelişmeler neticesinde bireylerin 

de uluslararası hukuk alanında statüye sahip olmasının ardından; ulusların kendi 

kaderini tayini ve özerklik hareketi ile de gruplar da tanıma kazanmıştır
793

. Bu 

çerçevede özerkliğin altyapısını oluşturan grup hakları kısaca değerlendirilecektir. 

B) Özerkliğin Dayanakları, Özerkliği Temellendirebilecek Haklar  

B.1. SELF-DETERMİNASYON HAKKI ve ÖZERKLİK 

Uluslararası hukukun en çok tartışılan kavramlarından biri self-

determinasyondur, zira bir yandan böyle bir hakkın varlığının savunucuları 

mevcutken
794

, bir kısım uluslararası hukukçularca geçerli kabul edilmemekte, bu da 

belirsizliğine dayandırılmaktadır. Bir diğer görüş de bu hakkı, devleti parçalayıcı 

etkisinden bahisle sınırlandırmak yolunu tercih etmektedir. Son olarak Sovyetler ve 

Yugoslavya deneyimi, bazı hukukçuların bu hakka varolan devletlerin toprak 

bütünlüğü hakkı nedeniyle temkinli yaklaştığı görülmektedir
795

. Kavrama niçin 
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temkinli yaklaşıldığını, uluslararası alanda konuya ilişkin ne gibi düzenlemeler 

olduğunu açıklamadan önce kavramın ne ifade ettiğinden kısaca bahsetmek 

gerekmektedir. 

Halkların kendi kaderini tayin hakkı (self-determinasyon) her halkın kendi 

siyasal statüsünü özgürce belirlemesi; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini 

serbestçe sürdürmesini ifade eder
796

. Kendi kaderini tayin ifadesinin pek çok anlama 

gelecek bir içeriğe sahip olduğu savunulmaktadır. Kendi kaderini tayin bir halkın 

kendi devletine sahip olması, başka bir devletle birleşmesi, federal bir sistem, ortak 

bir yönetim ya da iktidarın çeşitli biçim ve düzeyde paylaşılması için başka bir halkla 

anlaşma, daha demokratik, temsili bir yönetim biçimi için bir halkın, toprakları 

üzerinde yaşadığı devletten talepte bulunması gibi pek çok farklı biçimde tezahür 

edebilir
797

.  

Self-determinasyon kavramı aydınlanma düşüncesinden önce, özellikle 

reform hareketleri sonrasında kendi mezhebini serbestçe belirleme hakkı olarak 

algılanmış, aydınlanma çağına gelindiğinde ise bireyin kendi kaderini kendisinin 

belirlemeye hakkı olduğu yaygın bir şekilde savunulmuştur. Bireysel kendi kaderini 

tayin hakkı siyasi alanda ulusların kendi kaderini belirleme hakkı olduğu 

düşüncesine kaynaklık etmiş ve bunun ulus egemenliği anlayışının doğrudan bir 

sonucu olduğu ileri sürülmüştür. Böylece,  ulusların kendi kaderini tayin hakkı 

Fransız Devrimi ve Milliyetler Prensibi çerçevesinde tartışılmaya başlamıştır. 
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Amerikan kolonilerinin bağımsızlık savaşında da halkların kendi kaderini belirleme 

ilkesinden sıkça söz edilmiştir
798

. 

Kendi kaderini tayin hakkına teorik düzeyde erken bir gönderme John Stuart 

Mill'in 1861 yılında yazdığı Representative Government (Temsili Yönetim) adlı 

eserinde mevcut olup, Mill eserinde her topluluğun kendi yönetim biçimine sahip 

olması hakkından bahsetmektedir
799

. 

Marksist doktrinde, self-determinasyon, kapitalizme karşı özgür olmak ve 

proletarya diktatörlüğünü gerçekleştirmek amacıyla sadece işçi sınıfına tanınmış olsa 

da
800

 20.yüzyıla gelindiğinde Lenin kendi kaderini tayin hakkını farklı 

yorumlamıştır. Lenin, 1913 yılından itibaren yaptığı yorumlarda “ulusların kaderini 

tayin hakkı” ilkesini "politik kaderini tayin" olarak nitelendirmiş ve bunun da 

"ayrılma ve bağımsız bir devlet kurma hakkından başka bir şey olmadığını" 

savunmuştur. "Rus devleti sınırları içinde yaşayan bütün ulusların Rusya’dan ayrılma 

ve bağımsız bir devlet kurma hakkı vardır". Ancak, bu haktan yararlanmak 

istemeyen bir halkın, bunun yerine federal ilişkilerin kurulmasını ya da ayrımsız bir 

kültürel özerklik talep etme hakkı söz konusu olamazdı. Lenin bu görüşleriyle 

"ulusal soruna en iyi sosyalist çözümü bulduğunu düşünmektedir, zira böylece, yani 

azınlık milliyetlerin milliyetçi duygularına seslenerek otokrasiye karşı mücadelede 

destek kazanmak mümkün olacaktır
801

. 
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Stalin de, halkların egemenlik hakkını ve hatta egemenliği altında yaşadıkları 

devletten ayrılma haklarını savunmuştur
802

.
 
Ancak Stalin’e göre self-determinasyon 

hakkı ancak Komünist Parti’nin çıkarlarının izin verdiği ölçüde kullanılabilecektir. 

Stalin'in düşüncesinde self-determinasyon sosyalizme ulaşmak için bir araç olarak 

kabul edilmiştir
803

. 

Politik bir kavram olarak ve hukuki metinlere yansıması düşüncesiyle self-

determinasyon 1919 Paris Konferansı sırasında ABD Başkanı Woodrow Wilson 

tarafından savunulmuş, ancak zayıf bir ilke olarak kalmıştır. Wilson, Barış 

Konferansı sırasındaki konuşmasının ardından Milletler Cemiyeti Antlaşmasının 

taslak metninde de geniş bir self-determinasyon tanım ve uygulamasına yer vermiş, 

fakat dış işleri müsteşarları ve hukuk danışmanlarının ciddi baskısı sonucu kendi 

taslağındaki self-determinasyon maddesini çıkarmıştır. Wilson' un, istikrarsızlık ve 

"daimi memnuniyetsizlik" yaratacağı yönünde gelen baskılar nedeniyle self-

determinasyonu taslaktan çıkarması Milletler Cemiyeti' nin de son derece sınırlı bir 

self-determinasyon tanımı kabul etmesine neden olmuştur
804

. 

Bu sırada Milletler Cemiyeti uzmanları Aland Adaları
805

 sorunu çerçevesinde 

kavramın hukuki yönünü araştırmış, ancak sonuç olarak uluslararası hukukun 
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bağlayıcı bir kuralı olmadığı sonucuna varmışlardır
806

. Aslında Milletler Cemiyeti 

Aland Adaları meselesi önüne geldiğinde ayrılma hakkını tanıma yönünde eğilim 

göstermiştir
807

, ancak Alandlıların self-determinasyon talepleri konusunda karar 

almaktan kaçınmış ve devlet ile Alandlılar arasında arabulucu olmayı tercih 

etmiştir
808

. Müzakereler neticesinde Aland Adaları için işlevsel bir özerklik sistemi 

kurulmuştur
809

. Hannum'un aksine Roach Cemiyetin ayrılma hakkını değil özerkliği 

tanıma eğilimi gösterdiğini, hatta Alandlıların kendi kaderini tayin hakkının Fin 

Devletinin egemenliğini tehlikeye atacağı düşüncesiyle dış self-determinasyondansa 

bir iç self-determinasyon uygulaması olan özerkliğin Aland halkı tarafından kabul 

edilmesi için çaba dahi göstermiştir
810

. Milletler Cemiyeti Hukuk Komisyonu'nun 

                                                                                                                                                                     
uyuşmazlığı, Milletler Cemiyeti Misakı’nın 11. maddesine dayanarak 19.6.1920 tarihinde Milletler 
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Aland kararı
811

 kimi devletleri iç hukuklarında yeni düzenlemeler yapmaya 

yöneltmiş, ancak bu düzenlemeler iç self-determinasyon şeklinde olmuştur
812

. 

Yukarıdaki paragrafta geçtiği üzere self-determinasyon tek yönlü bir kavram 

değildir. Farklı tanım ve yönleri olan ve bu tanımlar çerçevesinde farklı biçimlerde 

kabul gören bir kavramdır. 

"Uluslararası belgelerde geçmesine karşın, uluslararası dengeleri ve statükoyu 

bozabileceği endişesiyle devletlerin çok da sıcak bakmadığı self determinasyon 

kavramına farklı dönemlerde farklı anlamlar yüklenmiştir"
813

. İç self-determinasyon 

bir ülke içindeki etnik/ulusal azınlık ya da yerli halk gibi ayrı topluluklar için de bir 

anlam ifade etmekte, genel olarak demokratik yönetim, kültürel haklar ve/veya 

özerklik gibi kavramlar çerçevesinde uygulama alanı bulabilmektedir. Kavramın 

ikinci -anlamı dış self-determinasyondur. Burada kastedilen belli bir toprak 

parçasında yaşayan ortak özelliklere sahip bir topluluğun yabancı bir güce bağımlı 

olmadan geleceğini ve uluslararası statüsünü belirlemesi, bir başka deyişle kendi 

devletine ve egemenlik haklarına sahip olması, yani bağımsızlığıdır
814

.  

Harhoff da başka bir açıdan self-determinasyonu sınıflandırmıştır. Buna göre, 

self-determinasyonun bir tanımı uluslararası hukuk bünyesindeki bir hakkı ifade 

etmekte, diğeri ise Anayasa hukuku çerçevesinde bir duruma tekabül etmektedir. 

Harhoff'a göre birinci anlamıyla self-determinasyon yerli halklara, denizaşırı 
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kolonilere, çok nadir olarak farklı coğrafi ve kültürel yapıdaki komşu topraklara 

uygulanmakta, ancak bir devletin içindeki etnik azınlığı dışarıda bırakan bir hak 

kategorisi oluşturmaktadır
815

. Bunun sebebini, sömürgeler için uygulanan self-

determinasyonun uluslararası sorun iken azınlıkların bir devletin iç sorunu olması ile 

açıklayan Harhoff'un da farklı ifadeler kullanarak iç ve dış self-determinasyonu 

kastettiği görülmektedir
816

. 

İç self-determinasyonun kapsamlı bir tanımı BM döneminde yapılmıştır. BM 

Yerli Halklar Çalışma Grubu Raportörü ve Divan Başkanı Irene-Daes'in ifadesiyle 

"iç self-determinasyon, bir halka siyasi bağlılığını seçme, içinde yaşadığı politik 

düzeni etkileme ve kültürel, etnik, tarihi, bölgesel kimliğini koruma yetkisi 

vermektedir"
817

. Her ne kadar kapsamı üzerinde tam olarak uzlaşılmamış olsa da pek 

çok araştırmacı ve BM İnsan Hakları Komitesi iç self determinasyonun varlığını 

kabul etmekte, hatta gerekli görmektedir
818

.  

Milletler Cemiyeti Aland Adaları meselesinde self-determinasyona ilişkin 

sınırlı kabulüne rağmen Cemiyet Antlaşmasında self-determinasyona ilişkin çeşitli 

hükümler kabul etmiştir. Antlaşmanın 22. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında savaştan 

sonra bağımsızlığına kavuşan ve kendi kendilerini yönetme yeteneğini henüz 

kazanamamış halkların oturduğu ülkelere, kendi kendilerini yönetmeye yetenekli 

olacakları zamana kadar, cemiyet tarafından manda rejiminin uygulanacağı ve bir 

mandatör seçileceği belirtilmiştir. Aynı maddenin 4. fıkrasında ise daha önceden 
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Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bulunan kimi toplulukların, kendi kendilerini 

yönetmeye yetenekli olacakları zamana kadar, bir mandatörün tavsiye ve yardımını 

almak suretiyle yönetilecekleri, söz konusu mandatörün seçilmesindeyse, her şeyden 

önce, bu toplulukların dileklerinin göz önünde tutulması gerektiği belirtilmiştir. Bu 

maddelerin kabulü Cemiyet'in sınırlı topluluklar için - Osmanlı İmparatorluğundaki 

Ermeniler ve Kürtler - bir self-determinasyon ve savaş sonrası hazırlanan Sevr 

Antlaşması ile de sınırlı bir özerklik tanıdığı şeklinde kabul edilmektedir
819

. 

Milletler Cemiyeti Sözleşmesinin 10. maddesinde düzenlenen "Cemiyet 

Üyeleri, bütün Cemiyet üyelerinin ülke bütünlüklerine ve şimdiki siyasal 

bağımsızlıklarına saygı gösterme yükümlülüğünü kabul ederler"  şeklindeki devlet 

egemenliği meselesini Cemiyet muhafazakar biçimde yorumlamıştır
820

. Ancak bu 

muhafazakar yorum nedeniyle devlet egemenliğini hangi durumların ihlal ettiğini 

doğru değerlendiremeyen Cemiyetin tutumu 1930'lı yıllarda Almanya, İtalya ve 

Japonya'nın saldırgan politikalarının dayanak noktası olarak gösterilmiştir
821

.  

Dış self-determinasyon konusunda son derece sınırlı bir düzenleme getiren ve 

uygulamada da bu tavrını devam ettiren Milletler Cemiyeti, iç self-determinasyon 

alanında kültürel özerkliğe kadar genişletilebilecek kimi hakların teminini kabul 

etmektedir. İç self-determinasyona ilişkin olarak Genel Sekreter tarafından şu 

hükümler kabul edilmiştir: "Bir ülkede yaşayan herkes; dini, mezhebi, itikadı ne 

olursa olsun kamusal ya da özel hayatta inancının gereğini özgürce yerine getirme 

hakkına sahip olacaktır. Hiçbir dilin kullanımı özel hayatta, ticarette, dinde, basında, 

                                                           
819

 Roach, 2004, s.16-17. 

820
 Lapidoth, 1997, s.18. 

821
 Roach, 2005, s.416. 



254 
 

herhangi bir yayın organında ya da kamusal toplantılarda sınırlandırılamayacaktır. 

İlkokullarda çocuklara anadillerinde eğitim verilebilmesi için eğitim sisteminde 

düzenlemeler yapılacaktır, ancak resmi dil bu okullarda da öğretilecektir. Eğitim, din 

ve hayır kurumlarının kamusal fonlarından azınlıkların eşit biçimde faydalanması 

teminat altına alınacaktır". Genel Sekreter, yapılan bu düzenlemelerin devletler 

arasında yapılacak herhangi bir antlaşmada uyulması gereken hükümler olduğunu 

dile getirmiş ve Bulgaristan, Romanya, Polonya gibi Doğu Avrupa Devletleri 

yaptıkları antlaşmalarda bu hükümlere uygun ilkeler kabul etmişlerdir
822

. 

Dış self-determinasyona yönelik yaklaşım İkinci Dünya Savaşından sonra 

değişmiş ve self-determinasyonun bu türü Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşmasıyla 

uluslararası hukuka girmiştir. Ancak bu metin bakımından önemli olan nokta self-

determinasyonun bağlayıcı bir kural olmaktan ziyade geliştirilmesi gereken bir amaç 

olarak nitelendirilmesidir
823

. 

Antlaşmanın 1. Maddesinde "uluslar arasında eşit haklar ve halkların self-

determinasyon ilkesine saygı temelinde dostane ilişkiler geliştirmek" ten söz 

edilmekte, 55. Maddesinde de benzer ifadeler yer almaktadır. Bu hükümler örgütün 

self-determinasyon hakkını değil, fakat "ilkesi" ni  kabul ettiğini göstermektedir. 

 Bu ilke açısından ilk sorun "halk"ın kim olduğudur. İkinci sorun, bu ilkenin 

ayrılma hakkını içerip içermediği ve günümüzde nasıl uygulanacağıdır. Üçüncü 

sorun ise, bu ilkenin gerçekten bir uluslararası hukuk kuralı haline gelip 

gelmediğidir.   
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Birinci sorun olan "halk" ın kim olduğu sorusuna verilen hiçbir cevap tatmin 

edici değildir ve tanım denemelerine rağmen ortak bir noktada buluşulamamıştır. 

Devletler self-determinasyon hakkından yararlanacak halklar ile kendi bünyeleri 

içinde yaşayan ve bu hakkı kullanmak suretiyle devletten kopma ihtimalleri olan 

toplulukları birbirinden farklı tanımlamaktadır
824

. Ülkeleri içinde tanıma uygun 

halkların var olabileceğini ve bunların egemenlik iddiasında bulunarak ülkesel 

ve/veya ulusal birlik ve bütünlükleriyle egemenliklerini tehlikeye atabileceklerini 

düşünen devletlerin varlığı tanım yapılmasını zorlaştırmaktadır
825

. Ayrıca halk 

kavramı en geniş anlamıyla ifade edilse dahi insan hakları alanında uygulanmak 

noktasında yeterince açık olamamakta ve yine insan hakları sisteminde halkların 

hakları olarak adlandırılan herhangi bir hak farklı anlam ve içeriğe sahip 

olabilmektedir
826

. 

 "Halk" tan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin belirleme yapması beklenen 

yargı organları da böyle bir tanım vermekten kaçınmıştır. Lubicon Lake Band v. 

Kanada başvurusunda BM İnsan Hakları Komitesi "Lubicon Gölü Yakası'nın bir halk 

oluşturup oluşturmadığı sorununun Komite'nin ele alacağı bir konu olmadığı" 

yönünde karar vermiştir
827

. 

Bununla birlikte, "halk"tan kabaca ne anlaşılması gerektiği konusunda 

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu Özel Raportörü 
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Aureliu Critescu tarafından hazırlanan ve  1981'de yayımlanan BM raporuna
828

 

bakılabilir. Bu raporda bir halk olmak için gerekli ölçütler şöyle sıralanmıştır: Ayrı 

bir kültür, dil ya da din, ortak bir tarih duygusu, toplumsal kimliği sürdürmeye bir 

bağlılık ve tanımlanmış bir toprakla bütünleşme
829

. Critescu raporundan halk 

tanımına ilişkin iki sonuç çıkarılabilir. Birincisi; etnik grupların, ulusların veya ulusal 

ya da etnik azınlıkların halk olma potansiyeline sahip oldukları ve bu bağlamda bir 

devlet nüfusunun farklı halklardan meydana gelebileceğidir
830

. Diğer bir çıkarım ise, 

halkın özbilince sahip bir yapı olduğu, yani kendisi tarafından tanımlanmış olması 

gerektiğidir. O halde bir halkın kendisini ulus, etnik grup, ulusal azınlık, etnik azınlık 

olarak tanımlaması mümkündür
831

.  

Critescu Raporunu yorumlayan Hadden rapordaki tanım ve özelliklerden şu 

sonuçları çıkarmaktadır: "1) Halk terimi kendi ayırt edici özelliklerine ve net bir 

kimliğe sahip olan bir toplumsal varlığı gösterir.  2) Bu terim, söz konusu halk 

insafsızca kendi toprağından sürülmüş ve başka bir nüfus tarafından yapay yollarla 

yerinden edilmiş olsa bile bir toprak parçasıyla ilişkiyi gerektirir. 3) Bir halkın varlığı 

ve hakları BM Medeni ve Siyasi Hakları Sözleşmesi'nin 27. maddesinde tanınan 

dilsel, dini ve etnik azınlıklarla karıştırılmamalıdır"
832

.  
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Hadden, rapordaki ifadelerden halk ve azınlıkların birbirinden ayrı olduğu 

şeklinde algılanması gerektiğini, halkların kendi kaderini tayin hakkının dışsal olarak 

da algılanabileceğini, oysa azınlıklar bakımından self-determinasyonun sadece iç 

self-determinasyon olup, bir devlet sınırları içinde özerklik ve benzeri taleplere kadar 

ileri sürülebileceğini belirtmiştir
833

. 

Öte yandan, bir görüşe göre bu toplulukların bir halk gibi self-determinasyon 

hakkına sahip olabilmeleri için "öteki" tarafından tanınmanın bazı biçimlerini 

gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir
834

. Yani bir halkın self-determinasyondan 

yararlanması için, içinde yaşadığı devlet ve/veya uluslararası topluluğun kabulüne, 

bir başka deyişle "öteki tarafından tanınma" ya gereksinimi vardır
835

. Her ne kadar 

bir devletin uyguladığı ağır insan hakları ihlâlleri, bu devletten ayrılma hakkını 

gerekçelendirmek bakımından olanak sunuyorsa da uluslararası hukuk ve siyaset 

alanında self-determinasyon hakkına dayanarak bir devletten ayrılma kabul 

görmemektedir
836

.  

BM'nin bir devletten ayrılma yoluyla ortaya çıkabilecek yeni bir devleti self-

determinasyon hakkı çerçevesinde değerlendirmek istememesinin temel nedeni, 

uluslararası hukukta benimsenmiş olan "devlet ülkesinin bütünlüğü" ilkesidir. Buna 

göre, bir devletin ülkesel bütünlüğü ancak o devletin rızasıyla hukuksal geçerliliği 

olan değişikliklere uğrayabilir. Nitekim Kanada hükümetinin Eylül 1996'da Kanada 

Yüksek Mahkemesine başvurarak Quebec'in anayasaya ve devletler hukukuna göre 
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tek yanlı bir kararla birlikten ayrılma hakkı olup olmadığını sorması üzerine 

Mahkeme "iç self-determinasyon" çerçevesinde değerlendirme yapmıştır. Verilen 

kararda, böyle bir durumda federal birliği oluşturan halklardan birinin tek taraflı 

olarak talebini açıkça ifade etmesinin ayrılma için yetmeyeceği, ulusal çapta 

toplumun tümünün kararına ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca Kanada 

Anayasası'nın ayrılma konusunda herhangi bir hüküm taşımamakla birlikte (ne 

yasaklar ne de izin verir) egemenliği bir bütün olarak Kanada halkına vermesi 

nedeniyle, diğer bütün eyaletlerin ikna edilmeleri suretiyle anayasaya ayrılmaya 

imkân tanıyan bir hüküm konulmasının gerekli olduğunun altı çizilmiştir. Bu 

çerçevede mahkemeye göre, ayrı bir halk olarak kabul edilen (bir devlet nüfusunu 

farklı halklardan oluşabilir) Quebeclilerin bu konuyu müzakere etme ve diğerlerini 

ikna etme çabası inkâr edilemez
837

. 

BM Antlaşmasında düzenlenen self-determinasyon ilkesinin "sömürge 

halkları" açısından uygulanmasının arzu edildiği söylenebilir. BM Antlaşmasının 55. 

Maddesinin içinde yer aldığı uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini düzenleyen 

9. Bölüm, "Muhtar Olmayan Yerler" ve "Vesayet Rejimi Altındaki Yerler" le ilgili 

olan 11. ve 12. bölümlerle birlikte ele alındığında bu açıkça görülmektedir. 73. 

Maddede halkının kendi kendini henüz idare edemediği ülkeleri (yani sömürgeleri) 

yöneten devletlerin, oralarda özyönetim geliştirecekleri, 76. Maddede ise vesayet 

sisteminin temel hedefinin bu topraklarda özyönetim ya da bağımsızlık yönünde 

ilerici gelişmeyi teşvik etmek olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla BM sistemi içinde 
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teorik olarak "halkların özyönetimi" anlamına gelen self-determinasyon ilkesi, 

sadece sömürgelere ve vesayet altındaki yerlere uygulanacaktır
838

.  

1960 yılı, BM'nin benimsediği self-determinasyon ilkesi açısından bir dönüm 

noktasıdır
839

. Her ne kadar BM Antlaşması "eşit haklar ve halkların kendi kaderini 

tayinini"ni tanıyorsa da BM Genel Kurulunun 14.12.1960 tarih ve 1514 (XV) sayılı 

Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin 

Bildirgesi iledir ki self-determinasyon daha yaygın düzeyde tartışılır olmuştur
840

. 

Bildirgede "bütün halkların self-determinasyon hakları vardır. Bu hak 

sayesinde siyasi statülerini özgürce belirler ve özgürce kendi ekonomik, toplumsal ve 

kültürel gelişimlerini sağlamaya çalışırlar" (2. Madde) ifadesine yer verilmiştir. 

Bunun yanında bildirge, "bir ülkenin ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü kısmen 

ya da tamamen bozmaya yönelik her türlü girişimin, BM Antlaşmasının amaç ve 

ilkeleriyle bağdaşmaz" (6. Madde) olduğunu da belirtmiştir. Yani burada self-

determinasyonla her halkın siyasal ve kültürel haklarına saygı duyulacağı, ama 

bağımsız devlet kurma hakkının olmadığı kastedilmektedir. Devletler de bu hak 

kabul edilirken "halk" ifadesinin kullanılmasından yola çıkarak self-determinasyonun 

sadece "sömürge halklar" bakımından uygulanacağını savunmuşlardır
841

. Bununla 

birlikte bildirge, self-determinasyonu "ilke" olmaktan çıkartarak bir "hak" haline 

getirmiştir. Uluslararası Adalet Divanı da bu hakkı erga omnes (herkese karşı ileri 
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sürülebilir emredici kural) kabul etmiş ve "çağdaş uluslararası hukukun başat 

prensiplerinden biri" olarak nitelendirmiştir
842

.  

 1966'da kabul edilen BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (MSHS) ile 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin (ESKHS) ortak 1. 

maddelerinde self-determinasyon "hakkı" na yer verilerek "bütün halklar kendi 

kaderlerini tayin hakkına sahiptir" hükmü kabul edilmiştir. Bu hak yoluyla halklar 

kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik sosyal ve siyasal 

gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler. Sözleşmeye taraf bütün devletler kendi 

kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterirler"
843

 denmiştir. Bu 

sözleşmelerin 1976' da yürürlüğe girmesiyle self-determinasyon bağlayıcı bir 

devletler hukuku normu niteliği kazanmıştır. 

BM çerçevesinde self-determinasyon açısından önemli diğer bir belge 24 

Ekim 1970 tarih ve 2625 (XXV) sayılı BM Genel Kurulu'nun "Devletler Arasında 

Dostane İlişkiler ve İşbirliği Üzerine Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesi" dir. Bu 

bildirgede "halkların eşit hakları ve kendi kaderini tayin ilkelerine göre uygun 

şekilde hareket eden bağımsız ve egemen devletlerin, siyasi birliğine ve ülke 

bütünlüğünü kısmen veya tamamen dağıtmak ya da bozmak üzere herhangi bir 

                                                           
842

 UN ICJ, East Timor (Portugaise v. Australia), no. 102, 30 June 1995. Ayrıca konuya ilişkin diğer 

bazı kararların değerlendirmesi için bkz. Epps, s.225-230. Ayrıca bkz. Dinstein, s.294-296. 

843
 Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 16 Aralık 

1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayılı kararı, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/53-

73.pdf 



261 
 

harekete yetki verir veya bunu teşvik eder şekilde yorumlanamayacağı"
844

 

belirtilmektedir.  

Ayrıca 1993 'te İnsan Hakları Dünya Konferansı'nda kabul edilen Viyana 

Bildirgesi ve Eylem Programı' nda aynı hüküm tekrarlanmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında self-determinasyon ilkesi, bir devletin halklarının hak eşitliğine ve iç 

self-determinasyonuna saygı göstermesi ve hükümetin ırk, inanç, renk farkı 

gözetmeksizin ülkede bulunan tüm halkı temsil etmesi durumunda egemen ve 

bağımsız bir devletin ülkesel bütünlüğünü ve siyasal birliğini tamamen veya kısmen 

tehlikeye düşürecek şekilde yorumlanamaz. Bu hükme dayanarak, "ırk, inanç ve renk 

ayrımı yapan, halkını temsil etmeyen yönetimlerden" ayrılmanın meşru olabileceği 

yorumu yapılabilir. Tüm bu görüşler bir etnik azınlık bakımından iç self-

determinasyonun gerçekleştirilememesi hallerinde (yani ayrımcılığa veya soykırıma 

uğrama, insan haklarından mahrum bırakılma, azınlık haklarının çiğnenmesi, 

yönetime katılamama gibi) ayrılma hakkının doğabileceğine işaret etmektedir. 

Ayrıca demokrasi, insan hakları, azınlık hakları gibi kavramların günümüzde ulusal 

yetki alanından çıkartılarak meşru uluslararası ilgi alanına sokulmuş olması da tüm 

bu yorumları güçlendirmektedir. 

1994 yılında Liechtenstein özyönetim yoluyla kendi kaderini tayin konusunda 

taslak bir antlaşma metni
845

 hazırlamış, sadece yerli halklar için değil tüm azınlık 

grupları için self-determinasyon hakkından bahsetmiş, taslağını BM Genel Kurulu'na 
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sunmuş, ancak taslak ciddi biçimde tartışılmamıştır. Konuya ilişkin olarak 1997 

yılındaki tartışmada Liechtenstein da "self-determinasyonun sömürge altındaki 

halklar bakımından geçerli olduğunu kabul etmiş ve söz konusu taslak gündemden 

kalkmıştır
846

. 

Self-determinasyona ilişkin uluslararası mahkeme içtihadı incelendiğinde, 

kararların sömürge ve yabancı boyunduruğu altında bulunma ile sınırlı tutulduğu 

görülmektedir
847

. Ancak bu kabule rağmen, Namibya
848

, Batı Sahra
849

 başvurularında 

Uluslararası Adalet Divanı self-determinasyon hakkının erga omnes olduğunu 

vurgulamış ve yetki devri ile özerklik konusunda ciddi açılım yaşanmıştır
850

. 1996 

yılındaki Soykırım Suçu Başvurusunda ise Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin ilk 

itirazı Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin Soykırım Sözleşmesi'nin tarafı olmadığı 

Bosna-Hersek Cumhuriyeti'ni tanımadığı, dolayısıyla Soykırım Sözleşmesi'nin 

tarafları bağlamayacağı iddiasını değerlendiren Divan, Dayton-Paris anlaşmaları ile 

her haliyle tarafların birbirini tanıdığını açıklamıştır
851

. Bu kararın önemi self-

determinasyonun "sömürge ve yabancı boyunduruğu" dışında da tartışılmasıdır
852

. 
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Uluslararası Adalet Divanı yakın tarihli bir istişarî mütalaası
853

 olan İşgal 

Altındaki Filistin Topraklarında Duvar Yapımının Hukuki Sonuçları Hakkında 

İstişarî Mütalaa'da öncelikle, İsrail’in duvar yapımının başta insancıl hukuk ve insan 

hakları olmak üzere uluslararası hukukun temel hükümlerinin ihlali anlamına 

geldiğini belirtmiştir. İsrail, bu ihlalden dolayı ortaya çıkan sorumluluğunun gereği 

olarak duvar inşasına derhal son vermeye ve bu konuda aldığı bütün tedbirleri 

kaldırmaya çağrılmıştır
854

. Self-determinasyon hakkı konusunda ise halkların kendi 

kaderini tayin hakkının BM Antlaşmasında kutsal kabul edildiğini, devletlerin de bu 

hakka zarar verecek her tür kuvvet kullanma eyleminden kaçınması gerektiğini 

belirtmiştir. Filistin halkının durumuna ilişkin olarak daha önce alınmış BM 

kararlarını hatırlatan mahkeme self-determinasyonun Filistinliler için meşru bir hak 

olup, bu toprakların duvar yapılmak suretiyle işgali söz konusu hakkın ihlâlidir
855

. 

Görüldüğü üzere, BM ve diğer uluslararası örgütler bünyesinde genellikle 

sömürge halklar için uygulanması düşünülen dış self determinasyon biçimi 

tanınmaktadır. Asıl sorun, halihazırda bağımsız olan bir devlet içinde yaşayan 

halkların bu prensibi iddia edip edemeyecekleridir. Bir ülke topraklarında yaşayan 

azınlık grubunun self determinasyon hakkına bağlı olarak devletleşmeyi talep 

etmesinin sonucu genel olarak muhatap devletin bu talebi reddetmesi, askeri güç 
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kullanımı, trajik ve kanlı bir iç savaş olmuştur
856

. Yaşanan tecrübelerin fazlalığı ise 

devletleri barışçıl çözüm yöntemleri aramaya itmiştir. 

Devlet içinde yer alan her azınlık grubunun ve bireylerin iç self 

determinasyon denilen siyasi katılım hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir, ama 

mesele ayrılma hakkı biçiminde telaffuz edilebilecek dış self determinasyona 

geldiğinde böyle bir hakkın varlığı meselesi ciddi fikir çatışmalarına neden 

olmaktadır
857

.  

Badinter Komisyonu
858

, açıkça sınır istikrarını tercih ettiğini belirtmiştir. 

Komisyona göre, ne olursa olsun self determinasyon hakkı karşılıklı anlaşma 

olmadığı müddetçe, mevcut sınırları değiştime hakkını içermez. Yine Komisyona 

göre, 1966 tarihli ikiz sözleşmelerin birinci maddesi self determinasyon hakkının 

insan haklarını korumaya yönelik bir ilke olduğunu kabul etmiştir. Bu kabulden 

hareketle, her bireyin hangi etnik, dinsel, dilsel topluluğa ait hissediyorsa onu seçme 

hakkının olduğu belirtilmektedir
859

. 

Benzer biçimde, pek çok yazara göre self-determinasyon hakkı ayrılmanın 

gerekçesi olamaz
860

. BM de 1970 tarihli, Devletlerarası Dostane İlişkiler ve 

İşbirliğine ilişkin Uluslararası Hukuk Prensipleri Bildirisinde bir denge kurmak 

yoluna gitmiştir. Buna göre, devletlerin bütünlüğü bozulmayacak, ama bir yandan da 
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o topraklarda yaşayan herkesin dil, din, renk, ırk bakımından eşitliği sağlanacaktır. 

Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi BM iç self determinasyonun mükemmel 

biçimde uygulanmasını savunurken, ayrılma hakkının varlığını reddetmektedir
861

. 

İç self-determinasyon hakkı uluslarası alanda iki metinde kabul edilmiştir. Bu 

belgeler AGİK belgeleri olup 1970 tarihli Dostane İlişkiler Bildirisi ve 1975 tarihli 

Helsinki Nihai Senedi'dir. Senet, "eşit haklar ve self-determinasyon ilkesini 

tanımakla beraber Senetteki hiçbir hükmün "eşit haklara ve kendi kaderini tayin etme 

ilkesine uygun şekilde hareket eden ve böylece ülkeye ait bütün halkı, ırk, inanç veya 

renk ayırımı yapmadan, temsil eden bir hükümete sahip olan egemen ve bağımsız 

Devletleri parçalayacak veya ülkesel bütünlüğüne veya siyasi birliğine tamamen 

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

edecek şekilde yorumlanmayacaktır". Roach Senet'in iç self-determinasyonu kabul 

ettiği görüşündedir, zira ülke bütünlüğü ve siyasi birliğe zarar verilmediği sürece 

self-determinasyon korunmaktadır
862

.  

Self-determinasyon bünyesinde tam bağımsızlık embriyosunu her zaman 

taşımaktadır, ancak, iç self-determinasyonun bir uygulanma biçimi olan özerklik 

böyle bir özelliğe sahip değildir
863

. Daha önceki bölümde de belirtildiği üzere 

özerklik talep eden azınlıklar ya da halklar - her ne kadar asıl dileklerinin bağımsızlık 

olduğu iddia edilse de- başta ekonomik olmak üzere pek çok nedene dayanarak 

kendilerini bağımsız olmadan yönetmeyi tercih etmektedirler. Dolayısıyla self-

determinasyonun, şimdilik kabul edilen sınıflandırmasına göre içsel nitelikte olan 
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özerklik talebi pek çok devlet tarafından olumlu karşılanmakta, uluslararası ve 

bölgesel örgütler de böyle bir hakkı tanımaktadır. İç self-determinasyon sağlanması 

durumunda dış self-determinasyon taleplerinde azalma görülmesi de böyle bir 

tanımanın zemini oluşturma bakımından önemlidir
864

. Ancak bu kabullere rağmen, 

kavramın net olmadığını ve bağımsızlığa varmayacak biçimde geniş bir yelpaze 

içinde pek çok uygulanma şeklinin olabileceği belirtilmelidir. Dolayısıyla her olayın 

kendine özgü şartlarında farklı biçimlerde gündeme gelecek bu self-determinasyon 

türü de çeşitli sorunları bünyesinde taşıyan "dinamit yüklü bir kavramdır"
865

. 

Son dönemde uluslararası hukuk alanında yaşanan bazı gelişmeler self-

determinasyon tanımındaki ikili ayrımın terk edilebileceğine delalet olup, self-

determinasyonun siyasi yaşama etkin katılımdan özerkliğe ve hatta bağımsızlığa 

uzanacak geniş bir yelpaze sunabileceğini göstermektedir. 

BM İnsan Hakları Komitesi'nin 1984 tarihli 12 numaralı Genel Yorum
866

'u 1. 

maddesinde, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 1. maddesindeki self-

determinasyon hakkına tüm halkların sahip olduğunu kabul etmiştir.  Söz konusu 

düzenlemenin önemi sadece sömürge halklar için değil, tüm devletlerde yaşayan tüm 

insanlar için geçerli bir self-determinasyon hakkı anlayışını ifade etmesidir
867

. Aynı 

Yorum'un 6. maddesinde ise devletlerin diğer devletlerin iç işlerine karışmaktan 

kaçınmak ve BM Sözleşmesi ile genel olarak uluslararası hukuka uygun olmak 
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suretiyle halkların kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesinde pozitif edim 

yüklenmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Self-determinasyon hâlâ dış boyutu itibariyle temkinle karşılanıyor ve 

devletlerin toprak bütünlüğü önceliğini koruyorsa da kavramın sadece sömürge 

halkları için geçerli olduğu fikri değişikliğe uğramaktadır. Günümüzde artık ulusal 

azınlıklar için ya da etnik çatışmayı sonlandırma noktasında etnik gruplar için de 

self-determinasyon hakkının tartışılır hale gelmesi konuya ilişkin yeni gelişmelerin 

de olabileceğini göstermektedir
868

. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) karara bağlanan Loizidou v. 

Türkiye davasında da hakim Wildhaber self determinasyon hakkının devam eden ve 

açık insan hakları ihlallerinin bir çözümü olarak yorumlanması gerektiğini 

belirtmiştir. Fakat yine de benzeri insan hakları ihlallerinde örneğin ağır insan hakları 

ihlallerinin yaşandığı Kosova'da Güvenlik Konseyi Kosovalıların bağımsız devlet 

kurması taraftarı olmamıştır
869

. Kısacası teorik olarak tartışılan ve kabul edilen bazı 

gerçeklerin pratiğe yansımaması, uluslararası toplumun henüz hazır olmadığını 

göstermiştir; hatta öyle ki self determinasyon hakkının kapsamını genişletme talebi 

devletler de bu talebe genelde olumsuz yanıt verdiği için daha fazla iç çatışma ve 

askeri müdahale anlamına gelebilmektedir.  

B.2. AZINLIKLAR VE ÖZERKLİK 

Tüm devletlerin mutabık olduğu ve hukuken kabul edilen bir azınlık tanımı 

olmadığını tekrarlayarak, yine de kavramın en iyi bilinen ve üzerinde daha fazla 
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uzlaşılan tanımını vermekle başlamak doğru olacaktır. Bu tanım 1978 yılında 

Capotorti tarafından önerilen, "bir devletin nüfusunun geri kalanına göre sayısal 

olarak az olan, egemen konumda bulunmayan, o devletin vatandaşı olan üyeleri 

nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere sahip olan ve 

kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumaya yönelik üstü örtülü de 

olsa bir dayanışma duygusu gösteren grup" şeklindeki tanımdır
870

.  

Azınlık kavramı hukuki bağlayıcılığı olacak biçimde tanımlanmamış olmakla 

birlikte her yeni gün farklı bir azınlık grubunun ortaya çıkabilecek olması ve 

grupların taleplerine cevap verebilmede karşılaşılacak zorluklar sebebiyle devletler, 

belli sınırlar koymak suretiyle kavramın tanımlanmasını talep etmiştir. Devletlerin 

talebi BM tarafından değerlendirilmiş ve sürekli biçimde yeni azınlıkların ortaya 

çıkmasını engellemek amacıyla göçmenler ile mülteciler azınlık tanımı dışında 

bırakılmıştır. BM çeşitli organları bünyesinde gerçekleşen pek çok görüşmesinde ve 

tavsiye kararında bu meseleye vurgu yapmıştır. Söz konusu kararlarda ileri sürülen 

temel düşünce, "bir devlete gönüllü olarak ve bir göçmenlik prosedürü izlenmek 

suretiyle giren kişilerin ulusal sistemin bir parçası olmayı beklememeleri"
871

 

şeklindedir. 

Diğer bir mesele de vatandaş olmayanların durumuna ilişkindir. Bir grubun 

azınlık olabilmesi için yaşadıkları devletin vatandaşı olmaları gerekmektedir
872

. 
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Azınlığı "yabancı"dan ayıran en önemli unsur da budur. Örneğin, başka bir ülkenin 

yurttaşı olan işçiler azınlık değil, yabancı statüsündedirler
873

. 

Bu konuda Romanların (Gypsies) hangi statüde sayılması gerektiği de 

tartışılmış
874

 ve BM Romanları azınlık olarak kabul etmiştir. Gezici topluluklar 

olarak bilinen Romanların büyük bir bölümü yerleşik bir yaşama geçmiş olmalarına 

rağmen, her an bulundukları bölgeleri terk edebilecek tarihsel bir alışkanlıklarının 

olması, uyruklukları konusunda ciddi düzenlemelerin yapılmasını zorlaştırmaktadır. 

Ancak  yurttaş olmasalar bile BM tarafından etnik bir grup olarak kabul edilmekte ve 

bir etnik grubun her zaman bir azınlık grup olarak değerlendirilmesi gereği üzerinde 

durulmaktadır
875

.  

Farklı bir tartışma konusu da toplumdaki dezavantajlı grupların -kadınlar, 

çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi- azınlık sayılıp sayılmayacağıdır
876

. Ancak bu 

grupların sadece belli alanlara özgü dezavantajı söz konusudur, dolayısıyla amaç bu 

alanlardaki ayrımcılığı ortadan kaldırmaktır. Bu grupların amacı özel bazı hakları 

örneğin cinsiyet eşitliği sağlamaktır. Kültürel, ulusal, etnik bir azınlık içinse sadece 

bazı haklarının teminat altına alınması yeterli değildir, bu grubun amacı aynı 

zamanda grup kimliğinin kabul edilmesini, tanınmayı ve azınlık kültürünün 

devamlılığını sağlamaktır. Toplumdaki dezavantajlı her grubun azınlık olarak 
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kabulü, azınlık haklarının korunmasının ardında yatan temel mantığı gözden 

kaçırmak anlamına gelecek
877

 ve azınlık hakları koruma mekanizmalarını zayıflatma 

tehlikesini de beraberinde getirecektir. İnsan hakları teorisinin gelenekçi yazarlarına 

göre, insan hakları listesi bir kere genişleyip yayıldıkça artık kavramın bütünsel 

yoğunluğu azalır. Her meseleyi insan hakları içine dahil etme insan haklarının özünü 

boşaltır, korunmasını zorlaştırır ve bu da “insan haklarının bayağılaştırılması” 

sonucunu doğurur
878

. Aynı durum azınlık hakları bakımından da geçerlidir. Hakkın 

öznesi sayılan gruplar farklılaştıkça, pek çok hak kategorisi bu haklara dâhil 

edildikçe azınıkların korunmasında sorunlarla karşılaşılacaktır. Azınlıklar bugün 

sadece devlet baskısı nedeniyle değil, fakat bazen farkında dahi olunmayan -

modernleşmenin etkisiyle - pek çok sebebe dayanarak asimilasyona uğramaktadırlar. 

Dolayısıyla, azınlıkların korunması için geleneksel insan hakları standardını aşan bir 

koruma mekanizması geliştirilmelidir
879

. Hâl böyle iken, yukarıda anlatılan durum bu 

mekanizmayı mevcut görünümünün gerisine götürme tehlikesini taşımaktadır. Sorun 

dezavantajlı grupların azınlık sayılmasıyla değil, devletlerin bu gruplara özgü ilerici 

politikalar belirlemesi ve uygulamasıyla çözülmelidir. 

Uluslararası Adalet Divanının öncülü olan, 1920 yılında Milletler Cemiyeti 

bünyesinde kurulan Uluslararası Daimi Adalet Divanı, Arnavutluk'taki azınlık 

okullarında ilişkin çok erken bir tarihte verdiği kararında azınlığı "ırk, dil veya din 

bakımından çoğunluktan ayrılan nüfus" şeklinde yorumlamıştır
880

; ancak bu karara 

rağmen söz konusu nüfus bir grup mu olacaktır, halk mı ve bu kişiler hangi hakları 
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iddia edebileceklerdir soruları net bir tanım yapılmasını engellemiştir. Bu sorular 

devletlerde egemenliği tehlikeye düşüreceği, azınlık nüfus fazla olursa bunun 

ayrılmaya gidebileceği endişesini yaratmaktadır. Bu nedenle de, Uluslararası Adalet 

Divânı Statüsü pek çok ülkede onaylanmış olduğu ve insan hakları rejiminde ciddi 

gelişmeler yaşandığı halde devletler hukuken kendilerini bağlayacak herhangi bir 

azınlık tanımı kabulünden kaçınmaktadırlar
881

.  

Bazı devletler azınlık statüsü için sayısal özellik aramaktadırlar; örneğin 

İsveç'te en az yüz kişilik bir grup azınlıktır. Ancak, sayısal olarak azınlık tespiti 

doğru bir yaklaşım değildir, zira sayısal olarak küçük, fakat gücü yüksek olan 

grupların bir ülkede egemen (dominant) pozisyonda bulundukları örneklere 

rastlamak mümkündür
882

. Diğer pek çok devlete göreyse sayı mühim değildir; bir 

gruba mensup olmak farklı nitelikleri korumayı sağlıyorsa o grubu azınlık kabul 

etmek gerekmektedir
883

. Yine, kimi devletler azınlık tanımı için coğrafi bir aradalık 

kriterinin gerekliliğini dile getirmiş, ancak bu kabul görmemiştir, zira örneğin 

Birleşik Krallık'ta yaşayan Hindular ülkenin dört bir yanına yayılmış olmakla birlikte 

kimliklerini korumuş, pek çok amaçları için kolaylıkla bir araya gelebilmişlerdir
884

. 

Bir grubun içinde fiziken bulunmak da azınlık statüsü içinde değerlendirilmek 

bakımından gerekli değildir.  

Birinci Dünya Savaşı öncesi, azınlıklar çok nadiren korunurken, bu savaş 

sonrası, azınlık hakları bazı devletlerde gerek sözleşmelerle, gerek tek taraflı 
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bildirimlerle koruma altına alınmıştır. Milletler Cemiyeti bünyesinde de bir denetim 

mekanizması oluşturulmuştur
885

. 1. Dünya Savaşından sonra özerklik hakkını da 

farklı isimlerle içerecek biçimde azınlıkların korunmasına ilişkin barış antlaşmaları, 

diğer bazı antlaşmalar ve tek taraflı beyanlar Milletler Cemiyetine iletilmiş, bu 

düzenlemelerin uygulanması Cemiyetin denetiminde sağlanmıştır
886

. 

Milletler Cemiyeti sisteminin BM sistemine oranla daha fazla grup hakları 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. BM, azınlık haklarını da bireysel haklar 

biçiminde değerlendirmeyi tercih etmişken MC gruba yönelik haklar da tanımıştır. 

Örneğin özerkliğin bir hak olarak gruplara tanınması fikri bu dönem gelişmiş ve 

Cemiyet denetiminde bazı gruplara özerklik sağlanmıştır
887

. Cemiyet bünyesindeki 

Uluslararası Daimi Adalet Divanı ise, Arnavutluk'taki azınlık okullarına ilişkin 

kararında, azınlıkların kendi kurumları olmazsa azınlık kültürünün ve özgünlüğünün 

ortadan kalkacağını, azınlıkların çoğunluk içinde asimile olacaklarını belirtmiştir. 

Azınlığı çoğunluktan ayıran özelliklerin korunmasına vurgu yapan karar, azınlıkların 

özgün kimliklerini nasıl koruyabileceklerine ilişkin mesele çerçevesinde özerkliği 

işaret etmektedir. Bu karardan sonra azınlıkların anadilde eğitimi konusuna ilişkin 

raporlar, tavsiyeler de özerkliğe ilişkin tartışmaların önünü açmıştır
888

. 

 İkinci Dünya Savaşından sonra ise, BM sisteminin ayrılıkçı eğilimleri 

azaltma amacı güttüğü ve bunu teşvik edici uygulamalara gittiği anlaşılmaktadır
889

. 

Bu dönem vurgu kişi haklarına yapılmaya başlamış, yeni insan hakları metinleri 
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azınlık meselesine yer vermemiştir. Bunun temel nedenleri üç başlık altında 

toplanabilir:  

1. Özellikle ayrımcılığın önlenmesi ilkesi çerçevesinde, azınlık haklarının 

hâlihazırda genel nitelikli insan hakları belgelerinde korunuyor olması, 

2. İki savaş arasında bazı azınlıkların kendi devletleri yerine, etnik 

bakımdan yakın ilişki halinde oldukları diğer bir devlete yakın durması, kısacası 

"vatandaşı oldukları devlete sadık hareket etmemeleri", 

3. İkinci Dünya savaşı sonrasında, azınlıkların etnik bakımdan yakın 

oldukları ülkelere sınır dışı edilmeleri ve sonuç olarak da bir azınlık meselesi 

kalmadığına dair inancın oluşması
890

. 

İkinci Dünya Savaşından sonra azınlık haklarına ilişkin ilgideki azalmanın 

önemli bir sebebi de Naziler tarafından ulusal azınlıkların varlığının toprak 

işgallerinin gerekçesi olarak kullanılması olmuştur. Hitler'in, yaptığı çeşitli 

konuşmalarda "sınırların dışındaki ırkdaşlarla" birleşme arzusunu dile getirdiği 

bilinmektedir
891

. 

1945'ten sonra azınlık haklarına ilişkin çok az gelişme olduğu halde Sovyetler 

Birliğinin yıkılmasını takip eden ilk on yılda azınlık sorunlarına ilişkin uluslararası, 

bölgesel ve ikili düzeyde pek çok ciddi gelişme yaşanmıştır
892

. Azınlık haklarının 

temini noktasında özerkliğin bir araç olarak kullanılması fikri yeni bir düşünce 

olmayıp, azınlıkların çeşitli düzeylerde özerkliğe sahip olduğu Osmanlı millet 
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sistemi, Estonya'da kültürel özerklik uygulanmasına imkan veren 1925 Kültürel 

Özerklik Kanunu, neredeyse birkaç yüzyıl önce İskoçya'ya tanınan yetki devri 

sistemi gibi örnekler verilebilir. Ancak son yıllara kadar bu tür uygulamalar bireysel 

insan haklarının korunması düzeyinde kalmış ve kimi adımlar atılmış olmasına 

rağmen azınlık hakları hâlâ kolektiflik niteliğini tam olarak sağlayamamıştır
893

. 

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de azınlık haklarına ya 

da kolektif haklara ilişkin herhangi bir düzenleme söz konusu olmamıştır. BM 

sistemi insan haklarının kişisel boyutunu vurgulamıştır. Fakat, kısa süre sonra 

anlaşılmıştır ki, aslında azınlık meselesi ortadan kalkmamıştır ve insan haklarına 

ilişkin genel nitelikli belgelerde azınlık hakları yeterli düzeyde korunmamaktadır.  

1960'lardan sonradır ki özellikle sömürgelerin bağımsızlaşmasıyle birlikte 

halkların haklarını tanımaya ilişkin çalışmalar ve bu konudaki düzenlemeler 

gerçekleşmiştir. 1970 ve 80'lerde ivme kazanan grup haklarını korumaya ilişkin 

eğilim, 90'lı yıllarda çeşitli sözleşmelerle teminat altına alınmaya başlamıştır
894

.  

Uluslararası toplumun konuya tekrar ilgi göstermeye başlamasının ilk 

yansıması 1966 tarihli Medeni ve Siyasi Hakları Sözleşmesinin konuya ilişkin 27. 

maddesi olmuştur.
895

  

Sözleşme'nin 27. maddesi "etnik, dinsel ya da dilsel azınlıkların bulunduğu 

devletlerde, bu azınlıklara mensup olan kişiler, kendi gruplarının diğer üyeleri ile 

birlikte, kendi kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerine inanma ve bu dine göre 
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ibadet etme, ya da kendi dillerini kullanma hakkından yoksun bırakılmayacaklardır" 

şeklindedir. Bu maddede net gibi görünen mesele, 27. maddenin bireyler bakımından 

hak getirdiği ve hakların doğasının kültürel olduğudur
896

.  

BM sisteminin ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin "azınlığa mensup 

kişiler" ifadesi kullanılmak suretiyle azınlığı bir grup olarak kabul edip, grup hakkı 

tanımak yerine bir azınlığın mensuplarına tek tek hak tanımak şeklinde bireysel hak 

tanıma yolunu tercih ettiği görülmektedir
897

. 

Ancak  BM'nin ve genel olarak taraf devletlerin maddeyi, bireysel hak 

tanıdığı şeklindeki yorumlamasına rağmen pek çok yazar böyle bir kabulün hakkın 

önemini azaltacağı görüşündedir.  

Örneğin Thornberry her ne kadar 27. madde bireysel bir hakkı düzenler 

görünüyorsa da sözleşmedeki maddelerin, bir kişinin tek başına kullanması söz 

konusu ise bir anlam ifade etmeyeceğini, zaten  sözleşme hazırlanırken asıl 

düşüncenin de kolektif hak kabulü olduğunu savunmaktadır. Bu düşüncesini bir 

örnekle açıklayan Thornberry'e göre, bir kişinin evinde ana dilini kullanması azınlık 

haklarının korunması bakımından önemli olmayıp o dili korumak, geliştirmek için 

toplu kullanımın gereklidir
898

. 

Bu görüşü, yani hakkın kolektif nitelik taşıdığını düşünen yazarlar, böyle bir 

kolektif hakkın da aslında özerkliği gerekçelendirdiğini ya da özerklik 

sağlanmadıkça anlam ifade etmeyeceğini dile getirmektedirler.  
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Sanders'a göre azınlıkların eğitim, dil, din, kültür ve gelişmeye ilişkin hakları 

bazı durumlarda bölgesel bir farklılık sağlanmadıkça anlam ifade etmemektedir; bu 

nedenle Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesini dar yorumlamak 

yerine, gerekli koşullarda bölgesel bir özerkliği de içerecek şekilde yorumlamak 

insan haklarının gerçek anlamda temini için daha gerçekçi olacaktır
899

.  

Wright'a göre de, 27. maddede öngörülen haklar ayrı ve uygulanabilir bir 

özerklik hakkı olmadan tek başına özerkliği gerçekleştirebilecek nitelikte değildir. 

Bir azınlık grubunun, tek tek kendisini oluşturan bireylerden farklı bir kimliği vardır 

ve tek tek bireyler için geçerli bir düzenlemenin kolektif olarak kullanılması gereken 

özerklik bakımından bir getirisi yoktur
900

. 

Steiner'ın da uluslararası insan hakları alanında çalışanlara yönelik önemli bir 

eleştirisi, çeşitli metinleri dar yorumlamalarıdır. Her metin gününün koşullarına göre 

hazırlanmış olup, insan haklarının dinamizmine dayanılarak çeşitli düzenlemelerin 

yenilikçi ve özgürlükçü yorumu tercih edilmelidir
901

. Bu noktada, özerklik ile ilgili 

olarak konuya ilişkin değerlendirme yapan pek çok kişi belli başlı metinlerde 

düzenlenen hakları sayarak bu düzenlemelerden özerkliğin çıkarılamayacağını 

belirtmektedirler. Örneğin Steiner'a göre Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27. 

maddesindeki "etnik, dinsel ya da dilsel azınlıkların bulunduğu devletlerde, bu 

azınlıklara mensup kişiler" ifadesi, Sözleşmeyi azınlık hakları bakımından 

yorumlayan neredeyse tüm insan hakları hukukçularını, azınlık haklarının kolektif 

değil bireysel olarak korunduğu düşüncesine sevk etmektedir. Oysa pek çok 
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maddedeki "başkalarıyla birlikte"
902

 ifadesi hakkın kolektif kullanılmasına imkân 

vermektedir. Hakları bu şekilde kolektif yorumlama da Steiner'a göre özerkliğe 

dayanak noktası sunacaktır
903

. 

BM İnsan Hakları Komitesi, Medeni ve Siyasi Hakları Sözleşmesinin 27. 

maddesini bazı kararlarında (Kitok v. İsveç, 1988) kolektif azınlık haklarının 

dayanak noktası olarak, bazı kararlarında (Lubicon Lake Band v. Kanada, 1990) bir 

azınlığın kültürünün ve yaşam şeklinin korunmasının temeli olarak, kimi kararlarında 

da (Linsman v. Finlandiya, 1995) azınlıkların geleneksel yaşam biçiminin korunup 

geliştirilmesinin altyapısı olarak yorumlamıştır
904

. 

Komite 1994 yılında yayınladığı 23 numaralı Genel Yorum'unda
905

 kültür ile 

toprak parçası arasında bağ kurmuş, 27. maddede düzenlenen hakların, örneğin 

kültürel hakların, üzerinde yaşanılan arazi parçasına bağlı bir yaşam şekli ile sıkı 

sıkıya bağlı olduğuna hükmetmiştir
906

. 

Sami Hakları Komitesi Raporu Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. 

maddesi çerçevesinde bir kültürel özerklik hakkını desteklemektedir; fakat bununla 

beraber aynı raporda, “politik özerklik” kavramının uluslararası hukukta bir temeli 
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olmadığı vurgulanmaktadır.  Self-determinasyon hakkının da yine, bir ayrılma 

hakkına vücut vermeyecek şekilde yorumlanması gerektiği savunulmaktadır.
907

 

Özerklik grup haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde olumlanan bir 

uygulamadır. Ancak Steiner'ın dikkat çektiği önemli bir nokta, özerklik 

uygulamasının bazı durumlarda devletlerin gözünde "diğerleri", "onlar", "öteki" 

algılaması yaratacağı ve ülkenin genelinde uygulanması beklenen evrensel insan 

hakları normlarının bu kişiler bakımından izole edilmek suretiyle 

uygulanamayabileceğidir
908

. 

Steiner'ın dikkat çektiği ikinci bir nokta, gruplar içinde yer alan kişilerdir. 

Özerklik gibi grup haklarını teminat altına alan uygulamalar grubun içindeki 

farklılıkları bastıran bir niteliğe sahip olabilir. Grup içinde kendini farklı hisseden 

kişiler bakımından ayrımcı muamelenin söz konusu olması insan hakları koruma 

mekanizmalarının kendisinden beklenen amacı gerçekleştirememesi sonucunu 

doğurabilmektedir
909

. Alman azınlığın yoğun yaşadığı İtalya'nın Güney Tirol 

bölgesinde İtalyan etnik kökenine sahip kişilerin çok büyük kısmı Movimento 

Sociale Italiano adlı İtalyan Faşist partisine oy vermekte, bir kısmı da bölgeyi terk 

etmektedir
910

. 

Yukarıda anlatılan durum nedeniyle 27. maddedeki "azınlığa mensup kişinin" 

hak sahibi olması meselesi olumlu da yorumlanmıştır. Azınlığa mensup kişinin bir 

taraftan devlete karşı korunması sağlanmaya çalışılırken diğer taraftan da kendi 
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azınlık grubuna karşı korunması, bireysel kimliğine saygı gösterilmesini talep etme 

hakkı doğmaktadır
911

. 

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesini imzalayan bazı devletler 27. 

maddenin kendilerine sadece negatif bir edim yüklediğini, azınlıkların maddede 

sayılan haklardan yararlanmasını engellememe ile sınırlı bir yükümlülükleri 

olduğunu savunmuştur. Böyle bir savunma özerkliği temellendirecek nitelikte bir 

azınlık hakları anlayışını da reddetmektedir, çünkü azınlığa özerklik tanımak için 

devletin, uygulanacak özerklik rejimine göre belli düzeylerde pozitif edimde 

bulunması gerekecektir. Ancak sözleşmenin geneli incelendiğinde devletlerin pozitif 

bir edimde de bulunmaz ise hakkın gerçekleşme imkanının olmayacağı 

görülmektedir. Dolayısıyla devletlerin bu maddeyi sınırlı yorumlamaması, 

azınlıkların korunması ve geliştirilmesi için önlemler alması, olumlu edimlerde 

bulunması gerekmektedir
912

. 

Özerklik hakkına dayanak olması en muhtemel düzenlemenin Medeni ve 

Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. maddesi olduğu açıktır, ancak uluslararası ve 

bölgesel düzeydeki pek çok metinde farklı hak kategorilerinin özerkliği 

gerekçelendirdiği savunulabilir. Hatta aynı sözleşmenin farklı maddelerinin de böyle 

bir temellendirmede esas alınabileceği tartışılmaktadır. 

Steiner'e göre Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 1. ve 27. maddelerine 

gösterilen ilginin özerklik söz konusu olduğunda 25. maddeye gösterilmemesi hatalı 

bir yaklaşımdır. Sözleşmenin 25. maddesine göre, "her yurttaş, 2. Maddede belirtilen 
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ayrımlara ve makul olmayan kısıtlamalara bağlı olmaksızın: (a) Doğrudan doğruya 

ya da özgürce seçilmiş temsilciler aracılığı ile kamu yönetimine katılma; (b) Genel, 

eşit ve gizli oyla belirli dönemlerde yapılan, seçmenlerin iradelerini özgürce ortaya 

koymalarını garanti eden gerçek seçimlerde oy kullanma ve seçilme; (c) Genel 

anlamda eşit olarak, ülkesinin kamu hizmetlerine girme hak ve fırsatına sahiptir"
913

. 

Bu maddenin önemi öncelikle self-determinasyon hakkının kullanıcısı ile ilgili 

tartışmaya son vermesidir. Pek çok devletin, azınlıklar bakımından self-

determinasyon hakkını kabul etmeme gerekçesi hakkı düzenleyen hukuki metinlerde 

hakkın kullanıcısı olarak "halk" ın gösterilmiş olmasıdır. "Halk" ın kimi kapsayıp 

kimi dışarıda bıraktığı tartışması hâlâ devam ederken, 25. maddenin hakkın 

taşıyıcısını "vatandaş" olarak belirlemesi öncelikle bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. 

Bir devlet bünyesinde yaşayan azınlıklar, halklar ve etnik gruplar o devletin 

vatandaşı
914

 olacakları için söz konusu madde hükmü her üç grup bakımından da 

geçerli olacaktır. Maddede yer alan "kamu yönetimine katılma" hakkının yeterli 

düzeyde gerçekleşmediğine ilişkin iddialar ve bu maddeye dayanılarak ileri 

sürülecek talepler özerkliğin altyapısını oluşturabilecektir. Özellikle otoriter, baskıcı 

hükümetlerin iktidarında ya da demokratik mekanizmaların etkili uygulanmadığı 

ülkelerde "sadece bir özerklik rejimi" sayesinde azınlıkların ya da etnik grupların 

siyasi karar mekanizmalarına katılabileceği savı 25. madde esas alınarak ileri 

sürülebilir
915

. 
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BM İnsan Hakları Komitesi de 1996 yılındaki Genel Yorum'unda
916

 kamu 

yönetimine katılmayı şu şekilde yorumlamıştır: "kamu yönetimine katılma siyasi 

gücün kullanımını, özellikle yasama, yürütme gücünün ve idari yetkilerin kullanımı, 

uluslararası, ulusal ve yerel siyaseti oluşturma, uygulama yetkisinin varlığını 

içermektedir". Bu durumda Ghai'ye göre, gerçek anlamda yönetime katılma sadece 

azınlık haklarının en üst düzeyde korunmasıyla sağlanamaz. Çoğunluktan farklı 

gereksinimleri olan azınlığın politik hayata katılması için gerekli usuller, kurumlar ve 

düzenlemeler oluşturulmalıdır - ki bu düzenlemeler de sonuç olarak özerk bir yapıya 

işaret etmektedir
917

.  

Birleşmiş Milletler'in azınlık haklarına ilişkin önemli bir diğer belgesi Ulusal 

veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıkların Korunmasına dair Bildiri'dir
918

. 

Bildirinin 1. maddesinin birinci fıkrası "devletler, kendi ülkeleri üzerindeki 

azınlıkların varlığını ve ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel kimliklerini korur ve bu 

kimlikleri geliştirmeleri için gerekli şartların oluşmasını teşvik eder", ikinci fıkrası 

ise "devletler bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır" 

şeklindedir
919

. 
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 "The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public 

service" (Art. 25), (Fifty-seventh session, 1996), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996), 

reprinted in Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human 

Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 168, 2003. 

917
 Ghai, 2005, s.5. 

918
 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan 

edilmiştir. Bildirinin tam metni için bkz. http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/716b2--Ulusal-

veya-Etnik,-Dinsel-veya-Dilsel-Azinliklara-Mensup-Olan-Kisilerin-Haklarina-Dair-Bildiri.pdf. erişim 

tarihi: 10.10.2013. 

919
 Ulusal-veya-Etnik,-Dinsel-veya-Dilsel-Azinliklara-Mensup-Olan-Kisilerin-Haklarina-Dair-Bildiri, 

http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/716b2, s.2. 
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Bildirinin Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Hakları başlıklı 2. maddesinin 

4. fıkrasına göre "Azınlıklara mensup olan kişiler ulusal düzeyde ve uygun olduğu 

takdirde, mensubu oldukları azınlıklarla veya üzerinde yaşadıkları bölgelerle ilgili 

olarak bölgesel düzeyde verilen kararlara ulusal mevzuata aykırı olmayacak bir 

tarzda etkili bir biçimde katılma hakkına sahiptir"
920

. Bu hak özerklik hakkını işaret 

etmemektedir, zira bireysel bir hak olarak düzenlenmiştir. Ancak aynı bildirinin 

"Devletler Tarafından Alınacak Tedbirler" başlıklı 4. maddesinin 2. fıkrası 

"Devletler, azınlıklara mensup kişilerin kendi özelliklerini ifade edebilmelerini ve 

ulusal hukuku ihlal eden ve uluslararası standartlara aykırı bulunan özel bazı 

uygulamalar hariç kendi kültürlerini, dillerini, dinlerini, geleneklerini ve örf ve 

adetlerini geliştirmeleri için gerekli şartları yaratmak amacıyla tedbirler alır" şeklinde 

olup bir kültürel ya da bireysel özerklik hakkını içerdiği savunulabilir
921

. 

Bölgesel özerklik bakımından değerlendirilecek olursa Bildiri özerklik 

kavramına yer vermemiştir
922

, ancak daha önce Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 

için ileri sürülen düşünceler bu metin bakımından da söylenebilir. Bir devletin 

azınlıklarının kimliğini koruması ve hatta bunun için tedbirler alması sadece bölgesel 

nitelikli bir özerklik sağlanması ile mümkün olabilecekse, Bildirinin özerkliğe 

dayanak teşkil ettiği pekâla savunulabilir.  

                                                           
920

 Ulusal-veya-Etnik,-Dinsel-veya-Dilsel-Azinliklara-Mensup-Olan-Kisilerin-Haklarina-Dair-Bildiri, 

http://www.ombudsman.gov.tr/ contents/files/716b2, s.3. 

921
 Welhengama, 1999, s.429. 

922
 Bildirinin içeriğine dair ayrıntılı bilgi için bkz. Eide, 1998, s.273-275. 
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Özerkliği temellendirebilmek bakımından Avrupa Konseyi ve Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) bünyesinde hazırlanan çeşitli metinler de 

önemli hükümler içermektedir, dolayısıyla bu metinleri de incelemek gerekmektedir. 

AGİT Ulusal Azınlıklar Komiserliği tarafından hazırlanan ve daha çok 

anadilde eğitim konusunda tavsiyelerde bulunan Lahey Ulusal Azınlıkların Eğitim 

Haklarına İlişkin Tavsiye Kararları
923

 Katılımcı Devletlerden ulusal azınlıkların 

tarihini, kültürünü ve geleneklerini öğretmeyi temin etmesini beklemektedir. Yine, 

AGİT bünyesinde hazırlanan Oslo Tavsiyeleri
924

 ne göre de bir azınlığın kendi dilini 

kullanması engellenirse bu durum azınlığın kültür ve kimliğini koruyamaması 

sonucunu doğuracaktır. Her iki belge de anadile ilişkin olduğu halde, azınlıkların 

kültür ve kimliğinin korunması, geliştirilmesine ilişkin beklentiler taşıması kültürel 

özerkliğin uluslararası bir altyapısı olduğunu göstermektedir
925

. 

Özerkliğin, azınlık haklarının kullanılmasına ilişkin bir araç olduğu 

yönündeki ilk kabul ise Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı'nın (AGİK)
926

 

1990 yılında kabul ettiği Kopenhag Belgesi ile gerçekleşmiştir. Belgenin 35. 

maddesinin ikinci fıkrası açıkça bölgesel özerklik tanınmasını öngörmektedir. Madde 

hükmü Katılımcı Devletlerin, ulusal azınlıkların etnik, kültürel, dilsel ve dinsel 

kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi için yerel ya da özerk idareler kurmasını ve 

                                                           
923

 Ulusal Azınlıkların Eğitim Haklarına İlişkin Lahey Tavsiyeleri ve Açıklayıcı Not, Ekim 1996, 

Office of the High Commissioner on National Minorities, http://www.osce.org/tr/hcnm/32200 

924
 Ulusal Azınlıkların Dil Haklarına İlişkin Oslo Tavsiyeleri ve Açıklayıcı Not, Şubat 1998, Office of 

the High Commissioner on National Minorities http://www.osce.org/tr/hcnm/67550. 

925
 Gilbert, 2001-2002, s.350-351. 

926
 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK)  1994 yılında yapılan Budapeşte Zirvesinde 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) dönüştürülmüştür.  
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bu özerk yapıların da azınlık için tarihsel ya da bölgesel anlamda özellikli olacağını 

belirtir
927

.  

Bu belge hukuken bağlayıcı ve etkililiği de ciddi düzeyde olmamasına 

rağmen 35. madde özerkliğin azınlık hakları bakımından meşru bir talep olduğunu 

tanımaktadır. Belgeyi daha da önemli kılan, bazı ikili antlaşmalarda tarafların 

Kopenhag Belgesinde düzenlenen konuları yasal birer yükümlülük olarak kabul 

edeceğine ilişkin kabuldür. Slovak Cumhuriyeti ile Macaristan arasında imzalanan 

İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşmasında ve yine Macaristan ile Romanya 

arasında imzalanan benzer bir antlaşmada Kopenhag Belgesi hukuken bağlayıcı 

kabul edilmiştir
928

. Avrupa Birliği de AGİT'in Kopenhag belgesini kabul ettiğini ve 

birlik üyeliğinde söz konusu belgenin aday ülkede uygulanıp uygulanmadığını 

dikkate alacağını belirtmiştir
929

. 

Kopenhag Belgesinin kültürel ve siyasi çoğulculuğu düzenleyen 30, 

ayrımcılık yasağı ve kanun önünde eşitliği düzenleyen 31, ulusal azınlığa 

mensubiyetin herhangi bir zarara sebep olamayacağını, ulusal azınlık mensuplarının 

etnik, kültürel, dilsel, dinsel kimliklerini özgürce koruyup geliştirebileceklerini 

düzenleyen 32, taraf devletlerin bünyesindeki azınlıkları koruma yükümlülüğü 

öngören 33, taraf devletlerin azınlık haklarının korunmasındaki pozitif yükümünü 

                                                           
927

 Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, 

29 June 1990 , http://www.osce.org/odihr/elections/14304. 

928
 Wright, 1999, s.615. Ayrıca bu antlaşmalar 1201 sayılı Avrupa Konseyi Tavsiye Kararındaki 

hükümlere benzer düzenlemeler içermektedir. Bkz. Gilbert, 2001-2002, s.323. 

929
 Ghai, 2005, s.11. 
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öngören 34. maddeleri de her ne kadar açıkça özerkliği düzenlemiyorsa da bu hakka 

dayanak teşkil etmektedir
930

.  

AGİK'in 1991 yılındaki Cenevre Zirvesinden çıkan belge
931

 de, özerklik ile 

ilgili hüküm içermektedir. Bu belge de azınlıkların korunmasına ilişkin tedbirler 

alınması gerektiğini belirtip, söz konusu tedbirler içinde "yerel ve özerk idarelerin 

kurulmasını düzenlemektedir. Ancak bunun yanında, "özgür ve periyodik seçimler 

ile oluşturulan yasama ve yürütme organlarına sahip bölgesel düzlemde bir özerklik" 

kurulması şeklindeki düzenleme belgeyi önemli kılmaktadır
932

. 

Ulusal Azınlıkların Kamusal Yaşama Etkin Katılımına İlişkin Lund 

Tavsiyeleri ise AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri gözetiminde hazırlanmış, 

azınlıklara ilişkin en iyi bilinen ve geçerli belgedir. Tavsiyelerin 10. maddesine göre 

devletler ulusal azınlıkların bölgesel ve yerel düzeylerde de kamusal yaşama 

katılımını teşvik edecek önlemler almalıdırlar. Kararlarda açıkça belirtilen husus 

azınlıkların korunması bakımından bölgesel ve bölgesel olmayan düzeyde özerklik 

uygulamalarının önemli olduğudur. Yine kararlarda, "merkezi hükümet idaresinin 

başkentten bölgesel veya yerel birimlere devredildiği mutlak bir adem-i 

merkeziyetçilikten çok, bazı yasama ve yürütme fonksiyonlarının merkezi düzeyden 

bölgesel düzeye devredilmesi" üzerinde durulmaktadır
933

. 

                                                           
930

 Arsava, 1993, s.95-96. 

931
 Report Of The CSCE Meeting Of Experts 

On National Minorities, Geneva 1 to 19 July 1991, http://www.osce.org/hcnm/14588?download=true 

932
 Wright, 1999, s.621. 

933
 Ulusal Azınlıkların Kamusal Yaşama Etkin Katılımına İlişkin Lund Tavsiyeleri ve Açıklayıcı Not, 

Office of the High Commissioner on National Minorities, OSCE, Eylül 1999, 

http://www.osce.org/tr/hcnm/32260, Erişim tarihi: 14.11.2014. 
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Lund Tavsiye Kararlarının amacı "Devletleri, tansiyonu düşürmek ve böylece 

nihai amaç olarak çatışmaları önlemek için ulusal azınlıklara ilişkin özel tedbirler 

almaya teşvik etmek ve bunun sağlanmasını kolaylaştırmaktır"
934

. 

Konuya ilişkin Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan önemli bir belge ise 

Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme' dir. 

Sözleşme 1 Şubat 1995 tarihinde imzaya açılmış, 1998 yılında on iki üye ülkenin 

Sözleşmeyi kendi ülkelerinde uygulamaya koymaları ile yürürlüğe girmiştir. Kırk 

devlet tarafından imzalanan Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi, otuz 

üç devlette uygulanmaktadır. Sözleşmeyi imzalamamış ya da uygun bulmamış dört 

devlet Fransa, Türkiye
935

, Andorra, Monako'dur
936

.  

Sözleşme için kullanılan “Çerçeve” sözcüğü, devletlerin bu sözleşmenin 

hükümlerini, ulusal kanunlarla ve uygun hükümet politikalarıyla kendi ülkelerindeki 

duruma uyarlamalarının gerekliliğine dikkat çekmektedir. Çerçeve Sözleşme bu 

özelliği nedeniyle doğrudan uygulanabilir olma özelliğine sahip değildir; devletler 

sözleşme hükümlerinin uygulanması konusunda geniş takdir yetkisine sahiptir
937

. 

Ancak bu ifade, Sözleşme’nin hukuki olarak bağlayıcı olma özelliğini hiçbir şekilde 

tartışma konusu yapmamaktadır. 

 Çerçeve sözleşme ulusal azınlığı tanımlamamıştır, dolayısıyla Çerçeve 

Sözleşme’nin tarafları, kendi topraklarında hangi kesimlerin bu Sözleşme kapsamına 

girdiğini değerlendirme esnekliğine sahiptir. Ancak bu seçim, Çerçeve Sözleşmenin 

                                                           
934

 Roach, 2005, s.27. 

935
 Türkiye sözleşmeyi imzalamamıştır. 

936
 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_AtGlance/PDF_MapMinorities_bil.pdf 

937
 Çavuşoğlu, 2001, s.27. 
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3.maddesinde öngörüldüğü şekilde iyi niyetle ve devletler hukukunun genel 

ilkelerine uygun olarak yapılmaktadır
938

. Ulusal azınlık kavramının tanımlanmaması 

şu sonuca da götürmektedir: Çerçeve Sözleşme farklı etnik, kültürel, dinsel ve dilsel 

özelliklere sahip kişilerin azınlık olarak korunmalarını ve belirli haklardan 

yararlanmalarını devlet tarafından tanınmış olma şartına bağlamamıştır. Dolayısıyla 

sözleşmenin "kendi kimliğini tanıma hakkı"nı da içeren bir yapıda olduğunu 

belirtmek yanlış olmayacaktır
939

. 

Yine, "ulusal azınlığa mensup kişiler"in haklarını düzenlediği için Sözleşme, 

bireysel hakları düzenleyen, kolektif hak kategorisi oluşturmayan bir metin olarak 

kabul edilmiştir
940

. Ancak sözleşmenin 3. maddesinin ikinci fıkrası "Ulusal 

azınlıklara mensup kişiler, hem bireysel olarak hem başkalarıyla birlikte topluca, bu 

Çerçeve Sözleşmede yer alan ilkelerden kaynaklanan hakları kullanabilir ve 

özgürlüklerden yararlanabilirler" hükmünü içermektedir. Hakları topluca kullanma 

ifadesi sözleşmede düzenlenen hakların kolektif boyutunu ortaya koymaktadır. 

Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşmesi 

"Taraf Devletler, ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin, kültürel, sosyal ve 

ekonomik yaşama ve özellikle kendilerini ilgilendiren kamusal işlere etkili bir 

biçimde katılmaları için gerekli şartları yaratır" şeklindeki 15. maddesi ile devletlere 

pozitif bir edim yüklemektedir, ancak bu madde bir özerklik hakkını içermemektedir 

                                                           
938

 https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/6_Resources/PDF_brochure_Turkish.pdf 

939
 Çavuşoğlu, 2001, s.51. 

940
 Alan Phillips, "Participation and the Council of Europe's Framework Convention for the Protection 

of National Minorities (FCNM)", Beyond A One-Dimensional State: An Emerging Right to 

Autonomy?, Zelim A. Skurbaty (Ed.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, s.307. 
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ki bu da uluslararası toplumun özerkliğin ayrılıkçı eğilimleri cesaretlendireceğine 

dair kaygılarının yansımasıdır denilebilir
941

. 

15. madde müphem bir yapı arz etmesine rağmen taraf devletler etkili 

katılımın bir yolunun yetkilerin belli oranda devri olduğu konusunda 

hemfikirdirler
942

. Karar verici yapılara katılım yoluyla azınlık temsilcileri azınlığı 

ilgilendiren kamusal işlere doğrudan katılma ve devlet organlarında azınlığın 

taleplerini  doğrudan dile getirme imkanına erişirler. Bu nedenle etnik, dini, dilsel 

temele dayanan siyasi partilerin yasaklanması yukarıda bahsi geçen uluslararası 

kabule aykırıdır
943

. 

Sözleşmenin 15. maddesi üzerinde en fazla durulan maddedir, zira AK Ulusal 

Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme Danışma Komitesi
944

 bu maddeyi iki 

özerk bölge bakımından yorumlamıştır. Komite, sözleşmenin 15. maddesinde 

düzenlenen "Taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişilerin kültürel, sosyal ve 

ekonomik yaşama ve özellikle de onları ilgilendiren kamusal işlere etkin katılımı için 

gerekli koşulları yaratırlar" maddesi bakımından Finlandiya'nın Aland Adaları'na 

tanıdığı özerkliğin, Danimarka'nın da Faroe Adaları ve Grönland için kabul ettiği 

                                                           
941

 Hadden, 2010, s.92. 

942
 Heintze, 2002, s.325. 

943
 Türkiye'deki kapatma davaları bu anlamda Çerçeve Sözleşmeye aykırıdır, ancak daha önce 

belirtildiği üzere Türkiye bu sözleşmeyi imzalamamıştır. 

944
 Sözleşmenin taraf devletlerde uygulanmasını değerlendiren ve Bakanlar Komitesine bu konuda 

görüş bildiren Danışma Kurulu bağımsız bir uzmanlar komitesi olup, 4 yıl için seçilen 18 üyeden 

oluşmaktadır. Sözleşmenin 26. maddesi ile varlık ve görevi hükme bağlanan Komite Çerçeve 

Sözleşmede düzenlenen ilkelere etkinlik kazandırmak üzere kurulmuştur.  
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düzenlemelerin
945

 olumlu olduğunu belirtmiştir. Ancak, Komiteye göre, 

Danimarka'nın, Güney Jutland'da yaşayan Alman azınlık için, ya da Grönland ve 

Faroeliler için, fakat en başta da ülkede yaşayan Romanlar bakımından Çerçeve 

Sözleşmede yazılı hakları tam olarak gerçekleştirdiği söylenemez. Dolayısıyla 

Danışma Komitesi Bakanlar Komitesine, bu azınlıklar bakımından Danimarka'nın 

sözleşmenin uygulanması konusunda yeni bir değerlendirmeye gitmesi yönünde 

görüş sunmuştur. Danimarka ise verdiği cevapta, Faroe Adaları ve Grönland'da 

uygulanan yerel özerklik düzenlemelerinin sonucu olarak bu bölgelerde yaşayanların 

azınlık kabul edilmediğini, onların zaten ayrı muameleye tabi olduğunu 

belirtmiştir
946

.  

Danışma Komitesi pek çok devlet bakımından azınlık haklarının yeterli 

düzeyde korunup korunmadığı ile ilgili görüş hazırlamıştır. Hazırlanan görüşler 

incelendiğinde Komite'nin, özerkliğin herhangi bir biçiminin uygulanmasını azınlık 

haklarının etkin korunmasında olumlu gördüğü anlaşılmaktadır
947

.  

Sözleşmenin 16. maddesinde düzenlenen "Taraf Devletler, ulusal azınlıklara 

mensup kişiler tarafından yerleşilmiş olan bölgelerde nüfus oranını değiştiren ve bu 

çerçeve Sözleşmede yer alan prensiplerden kaynaklanan hakları ve özgürlükleri 

                                                           
945

 Phillips, Danimarka'nın Grönland ve Faroe Adalarında uyguladığı sistemi Finlandiya'nın Aland 

için tanıdığı siyasi özerklik olarak değerlendirmemekte, yerel özerklik olarak adlandırılabilecek ancak 

daha geniş yetkilerin söz konusu olduğu bir sistem olduğunu belirtmektedir. İngilizce "home rule" 

olarak adlandırılan bu sistem de bazen siyasi bazen idari özerklik yerine kullanılmaktadır. Örneğin 

İskoçya'da uygulanan sistem de home rule olarak adlandırıldığı halde yasama yetkisini haiz gerçek bir 

siyasi özerklik örneğidir. 

946
 Phillips, 2005,  s.311-312. 

947
 Örneğin Komite Hırvatistan'ın Istria bölgesinde uygulanan yerel özerkliğin, bölgedeki İtalyan 

azınlıkların durumunu iyileştirdiği görüşünü bildirmiştir. Danışma Komitesi'nin sözleşmeyi imzalayan 

devletler ile ilgili görüşleri için bkz. http://www.coe.int/en/web/minorities/advisory-committee. 
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kısıtlamayı amaçlayan tedbirler almaktan kaçınır"  hükmü de özerkliğe işaret eder 

şekilde yorumlanabilir
948

.  

Sözleşmenin 5. maddesindeki "Taraflar, ulusal azınlıklara mensup kişilerin 

kendi kültürlerini yaşatmaları ve geliştirmeleri ve kimliklerinin asli öğeleri, yani 

dinlerini, dillerini, geleneklerini ve kültürel miraslarını korumaları için gerekli 

koşulları sağlamayı taahhüt ederler" hükmü, yine 9. maddenin 3. fıkrasında yer alan 

"ulusal azınlıklara mensup kişilerin kendi iletişim araçlarını kurma ve kullanabilme 

imkanlarını sağlarlar" düzenlemesi ve 13. maddenin 1. fıkrasındaki "ulusal azınlığa 

mensup kişilerin kendi özel eğitim ve öğretim kurumlarını kurma ve yönetme 

hakkına sahip olduğunu tanırlar" hükmü özerkliğe dayanak teşkil etmektedir
949

. 

Konsey'in diğer önemli belgesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

(AİHS) azınlık hakları konusunda sessiz kalmıştır. Her ne kadar sözleşmede tanınan 

hak ve özgürlüklerin "cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal 

veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere 

herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin"
950

 sağlanması 

öngörülmüşse de AİHM'in sözleşme metnini son derece dar yorumladığı ve bu dar 

yorumun da azınlık haklarının gelişmesinde olumsuz bir rol oynadığı görülmektedir.  

AİHM, Belçika dil davası olarak bilinen başvuruda azınlık taleplerini 

karşılamak noktasında dar bir yoruma gitmiştir. Belçika’da, Flamanca konuşanların 

çoğunluğu oluşturduğu bölgede oturan ve Fransızca konuşan veya kendilerini 
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çoğunlukla Fransızca ifade eden ebeveynler çocuklarının zorunlu temel eğitiminin 

Flamanca değil Fransızca verilmesini talep etmişlerdir. Belçika resmi makamları bu 

talebi reddetmiştir. AİHM ise kararında özetle, Sözleşme’nin “eğitim hakkını” 

garanti altına almış olduğunu, buna karşın bu hakkın “sadece mevcut olan eğitim 

kurumlarına erişim hakkıyla” ve “bu kurumlarda alınan eğitimin resmi olarak 

tanınmasıyla sınırlı olduğunu”, ebeveynlerin çocuklarına verilecek eğitim sırasında 

kanaat ve dini inançlarının dikkate alınmasını talep etme haklarının mevcut olduğunu 

buna karşın bu hakkın dil tercihleri açısından mevcut olmadığını ifade etmiştir
951

.  

Liberal Parti ve diğerleri v. Birleşik Krallık davasında ise Liberal Parti'nin 

seçimlerde uygulanan basit çoğunluk sistemi nedeniyle ayrımcılığa maruz 

bırakıldığına ilişkin iddiası kabul görmemiştir
952

.  

Bugüne kadar 11. protokol öncesi Komisyon ya da Divan, sonrasında ise 

Mahkeme önüne bölgesel özerkliğe ilişkin bir mesele gelmemiştir, ancak Mahkeme 

içtihadı bölgesel özerklik için de uygulanabilecek biçimde gelişmiştir
953

. Bu içtihat 

genel olarak AİHS'in ek 1 no'lu Protokolü'nün 3. maddesine ilişkindir. 

AİHS'in ek 1 no'lu Protokolü'nün 3. maddesi "Yüksek Sözleşmeci Taraflar, 

yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını 
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sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı 

taahhüt ederler" şeklindedir. Bu maddenin bölgesel özerkliğe ilişkin hiçbir ifade 

içermediği açıkça görülmektedir. Sözleşmenin farklı bir maddesinde de konuya 

ilişkin düzenleme yoktur. Ancak Lewis-Anthony 'e göre Mahkeme'nin vermiş olduğu 

bir karar, bölgesel özerk kurumları da içerecek şekilde anlaşılabilir. AİHM Mathieu-

Mohin ve Clerfayt v. Belçika
954

 kararında, Flaman bölgesinde yaşayan ve fakat 

Fransızca konuşan kişilerin Flaman Konseyinde temsil edilmediği başvurusunu 

değerlendirmiştir. Sözleşme maddesi yasama organında temsili düzenlemektedir, 

ancak Mahkeme zaman içinde, vermiş olduğu kararlarla yasama organı kavramını 

genişletmiştir
955

. Söz konusu kararda da Mahkeme, Belçika'nın Flaman ve Valon 

bölgelerindeki konseyleri de AİHS'in ek 1 no'lu Protokolü'nün 3. maddesi 

kapsamında değerlendirmiştir; zira bu konseyler kanun hükmünde kararname 

çıkarma yetkisini haizdir. Lewis-Anthony'e göre kararın özerklik tartışmasındaki 

önemi, Mahkeme'nin bölgesel meclis ya da konseyleri de yasama organı olarak 

değerlendirmesi, böylece özerkliğin AİHM önüne gelmesinin önünü açmasıdır
956

. 

AİHS'in bu hükmü bazı yazarlarca "katılımcı özerklik" olarak adlandırılan ve 

Macaristan ya da Estonya'da uygulandığı biçimiyle kültürel özerkliği de içerebilecek 

bir özerkliğe zemin hazırlar şekilde yorumlanmıştır. Bu özerklik türü uluslararası 
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alanda kabulü daha kolay olan biçimdir. AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek 

Komiseri'nin de açıklamaları böyle bir özerkliği desteklemektedir
957

.  

Böyle bir özerklik türü uluslararası ve bölgesel yargı organları tarafından da 

uygulanabilecek niteliktedir. Nitekim, Alman Komünist Partisi başvurusunda AİHM, 

AİHS'in ek 1 no'lu Protokolü'nün 3. maddesi ve AİHS'in 14. maddesi çerçevesinde 

siyasi katılım imkânının kısıtlanmasını ihlâl olarak değerlendirmiştir. Bunun 

katılımcı özerkliğin ihlâli olarak değerlendirilebileceği savunulmaktadır
958

. 

AİHM 2001 yılındaki Stankov ve United Macedonian Organisation Ilinden v. 

Bulgaristan kararında etnik grupların 11. madde çerçevesinde sadece siyasi tanınma 

hakları değil aynı zamanda siyasi faaliyetlere katılma hakkı da olduğunu belirtmiştir. 

ÖZDEP kararında da Mahkeme "bir bölgede oturanların bölgenin özel yapısını 

geliştirmek amacıyla dernekler kurmaya yetkili oldukları" şeklinde karar vermiştir. 

Yine AİHM, Stankov&United Maced Org.Ilinden v. Bulgaristan kararında "bir 

grubun özerklik, hatta devletten ayrılmayı talep etmesi, bu grubun topluluklarını 

yasaklamayı haklı göstermez" şeklinde karar vermiştir
959

.  

AİHM Young, James ve Webster v. Birleşik Krallık kararında demokrasinin 

çoğunluğun yönetiminden daha fazlası olduğunu şu sözlerle belirtmektedir: 

"Demokrasi her zaman çoğunluğun görüşünün geçerli olması şeklinde basit bir 

tanımdan daha fazlasıdır; azınlıklara adil ve ölçülü muameleyi teminat altına alma ile 

                                                           
957

 Örneğin Kymlicka, Lijphart, Ingram gibi yazarlar böyle bir özerklik türünün uluslararası hukukta 

zımnen kabul edildiğini savunarak, bir grubun, azınlığın mutlaka toprağa dayalı bir özyönetim talep 

etmek yerine yönetime katılmasının daha önemli olduğunu savunarak böyle bir isim verirler. Bkz. 

Gilbert, 2001-2002, s.343. 

958
 Gilbert, 2001-2002, s.347. 

959
 Gilbert, 2001-2002, s.308. 



294 
 

hâkim konumun kötüye kullanılmasını engelleme arasında denge kurmayı başarmak 

demokrasinin şartıdır". Dolayısıyla, mahkeme bir taraftan serbest seçimlerle 

bireylerin iradelerinin siyasete yansımasını tavsiye ederken diğer taraftan birey ve 

grup haklarının korunması gerektiğini dile getirmektedir
960

. 

1993 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ulusal azınlıklarla ilgili 

olarak AİHS'e ek bir Protokol önerisinde bulunmuştur
961

. Taslağın 11. maddesi 

"ulusal bir azınlığa mensup kişiler çoğunlukta oldukları bölgelerde, devletin yerel 

mevzuatıyla uyum içinde olmak şartıyla kendi tasarrufları altında yerel veya özerk 

otoritelere sahip olabilir, ya da özgül tarihi ve bölgesel koşullarına uygun olarak özel 

bir statüye sahip olabilirler" şeklindedir. Sınırlı bir madde olmakla birlikte eğer söz 

konusu Protokol Tasarısı kabul edilseydi, özerklik taleplerine ilişkin başvurular 

AİHM önüne götürülebilecekti
962

. Taslağın geri çekilmesinden sonra 1995 yılında 

Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme'yi kabul 

etmiştir.  

Özerkliğin yakın zamanda azınlık hakları çerçevesinde değerlendiren bir 

belge 14 Aralık 1995 tarihinde imzalanan, Hırvatistan ve Bosna Savaşını sona 

erdiren Dayton Antlaşması'dır
963

. Antlaşmanın 1. maddesi iki özerk yapı kurmuştur; 

Bu madde ile Bosna-Hersek Devleti on kantondan oluşan “Bosna ve Hersek 

Federasyonu” ve “Sırp Cumhuriyeti” olmak üzere ayrılmış, bir de özel statüye sahip, 

küçük bir yerleşim yeri olan Brçko Bölgesi bulunmaktadır. Brçko, herhangi bir 
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entiteye bağlı değildir ve Mart 2000’den beri özerk hükümete, özerk yürütme ve 

yargı gibi organlara, ayrıca özerk polis teşkilatına sahiptir. Bosna Hersek 

Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti de, kendilerine has siyasi kurumları, iç güvenlik 

sistemi, yargı mekanizması, eğitim kurumları, medyaları olan birer yapı teşkil 

etmektedir. Bu antlaşmanın önemi "uluslararası toplumun gözünde azınlık haklarının 

özerk yönetimleri gerektirmesidir"
964

.  

Devletin toprak bütünlüğü ile azınlık çıkarlarını dengelemeye çalışan 

Hindistan ile Sri Lanka arasındaki barış antlaşması da, Hindistan'ın Sri Lanka'da 

"Tamil Halkı" nı ve bir self-determinasyon hakkını tanımamakla birlikte, Sri 

Lanka'daki Tamillerin ayrı, kolektif bir kimlikleri olduğunu, tarihsel olarak 

yaşamakta oldukları bölgede özerkliğin herhangi bir biçimi ile meşru haklarının 

korunması gerektiğini açıkça kabul etmiştir
965

. 

Uluslararası hukuk azınlık haklarına ilişkin iki meseleye oldukça temkinli 

yaklaşmaya devam etmektedir. İlki, bir azınlığın grup olarak azınlık haklarının 

kullanıcısı olup olamayacağı, ikincisi ise bir azınlığın özerklik hakkı olup 

olmadığıdır. Wright' a göre BM Antlaşmasının ikinci maddesine göre BM'nin 

amaçlarından biri "Uluslar arasında, halkların hak eşitliği ve kendi geleceklerini 

kendilerinin belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkiler geliştirmek 

ve dünya barışını güçlendirmek için diğer uygun önlemleri almak" olduğuna göre 

özerkliği halklar arasında eşitliği sağlamaya yönelik bir mekanizma olarak algılamak 

ve hukuken gerekçelendirilebildiğini kabul etmek gerekir
966

. Özerkliğin öznesi her 
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zaman bir gruptur; azınlık, yerli halk, ya da bir topluluk. Bu da demektir ki, özerklik 

kavramı bünyesinde iki özellik taşımaktadır: Birincisi, bir azınlığın hukuken kabulü, 

ikincisi ise kolektif hakların varlığıdır. Dolayısıyla, özerklik için "azınlıkların ya da 

azınlık haklarının yasal olarak tanınmasıdır"
967

 denilebilir.  

Venedik Komisyonu da kolektif hakların tanınmaması halinde azınlıklar için 

yeterli düzeyde koruma sağlanamayacağını kabul etmiştir. Komisyon tarafından 

hazırlanan raporda "azınlıkların sadece bireylerin toplamı olmadığı, aynı zamanda bu 

bireyler arasındaki ilişkiler sistemini de temsil ettiği" vurgulanmakta ve azınlık 

mensubu kişilerin haklarını tanımak yanında azınlığın haklarının da tanınması 

gerektiği ifade edilmektedir
968

. 

 Hannum, uluslararası belge ve mekanizmalara dayanılarak sağlanan hakların 

her durumda yeterli olmadığını ifade etmektedir. Bir devlet bünyesinde dilsel bir 

azınlık varsa ve sadece dil haklarının en etkili biçimde teminat altına alınmasıyla 

sorun çözülebiliyorsa özerkliğe ihtiyaç olmayabilir. Yine, din ve vicdan özgürlüğü 

kolektif bir hak olarak düzenleniyor ve gerekli tedbirler alınıyorsa, dini kurum ve 

yapılar korunuyorsa o devlet bünyesinde sorun çözülebilir. Kültür ve eğitim 

politikalarında değişiklik, siyasi karar mekanizmalarına etkili katılım gibi çeşitli 

vasıtalarla da ülkedeki azınlık sorunu çözülebilir. Ancak her durumda azınlığın talebi 

kolektif hakların sağlanması ve siyasi süreçlere etkin katılım değildir. Bu çözüm 

mekanizmaları bir etnik grup ya da azınlık kendini bağımsızlığa varmadan yönetmek 

istediği vakit tâli kalacaktır
969

. Pek çok hukukçu grup hakları, özellikle azınlık 
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hakları söz konusu olduğunda ayrılmanın devlet bütünlüğüne tercih edilebileceğini 

savunmaktadır
970

. Oysa Hannum'a göre, hem devletlerin egemenliğini koruyacak, 

hem self-determinasyon taleplerine cevap verecek, hem de insan ve grup haklarını 

azami surette koruyacak mekanizma uluslararası alanda bir özerklik hakkının 

kabulüdür. Bugüne kadar insan hakları alanında yaşanan tüm gelişmelere rağmen 

hâlâ etnik çatışmalar devam edebiliyorsa, çoğunluk karşısında azınlıklar haksızlığa 

uğruyorsa bunun nedeni, insan hakları gelişim sisteminde en üst düzeyde yer alan 

"özerklik hakkı" nın uluslarası tanım ve tanınmaya kavuşmamış olmasıdır
971

.  

Roach da, her ne kadar uluslararası alanda özerklik şeklinde bir hak kabul 

edilmiyorsa da özellikle uluslararası ceza hukuku alanındaki gelişmeler azınlık 

haklarının korunması meselesinde en etkili çözüm ne ise -özerklik de dâhil- bunun 

uygulanmasının artık meşru algılandığını belirtmektedir. 1993 Eski Yugoslavya ve 

1994 Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri yargılamalarında ağır insan hakları 

ihlallerinin yaşanmaması için şimdiye kadar uygulanmış tedbirlerin yeterli olmadığı 

tartışılmıştır
972

. Yine Roach'a göre, her ne kadar uluslarüstü azınlık hakları rejimi 

bölgesel bir özerklik hakkını mutlak biçimde kabul etmiyorsa da bölgesel olmayan 

bir özerklik hakkını açık biçimde tavsiye etmektedir, dolayısıyla devletler 

mevzuatlarını bu uluslarararası zımni kabul ile uyumlu hâle getirmelidir
973

.  

Bu şekilde, bölgesel temelli olmayan bir özerkliğin devletlerce kabulü halinde 

hem azınlık hakları gerçek anlamda uluslararası koruma bulacaktır, hem devletlerin 
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egemenliklerinin, toprak bütünlüklerinin tehlikeye gireceği yönünde korkuları 

dayanaksız kalacaktır, hem de mevcut ya da olası çatışmaların önü alınabilecektir
974

. 

B.3. YERLİ HALKLAR VE ÖZERKLİK  

Yerli halk kavramı da azınlık kavramı gibi değişken, henüz net bir tanıma 

kavuşmamış bir kavramdır. Azınlık kavramı ile yerli halk kavramı bazen birbirine 

karıştırılmaktadır. Örneğin, Amerika’daki ya da Finlandiya’daki yerli halklar da o 

devlet için azınlıktır, ama bu grup için azınlık kavramı kullanılmamaktadır. O halde 

öncelikle iki kavram arasındaki farkı net bir biçimde belirtmek gerekmektedir. 

BM Azınlıklara ve Yerli Halklara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Alt 

Komisyon Raportörü Martinéz Cobo 1986 yılında hazırlamış olduğu raporda "yerli 

halk" ı şu şekilde tanımlamıştır:  

"Yerli halklar, işgal ya da sömürgeleştirmeden önce de işgal edilen veya 

sömürgeleştirilen topraklarda tarihsel devamlılık arz edecek biçimde yaşayan ve 

kendilerinin kabul ettikleri topraklara yerleşmiş topluluklardan farklı yaşam biçimleri 

olan halklar, milletlerdir. Mevcut durumda toplumun hakim olmayan kesimini 

oluşturmaktadırlar, ancak atalarından kalan arazilerini korumak, geliştirmek ve hem 

bu toprakları hem de etnik kimliklerini; yerli halk statülerini, kendi kültürel 

alışkanlıklarını, sosyal kurumlarını ve hukuk sistemlerini devam ettirmek suretiyle 

kendilerinden sonraki kuşaklara aktarmak konusunda kararlıdırlar”
975

. 
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Bu gruplar kendilerini azınlık kabul etmemektedirler, çünkü onların ataları bu 

topraklara daha sonra gelen çoğunluktan çok daha önceden yerleşmiş olup, ne zaman 

olduğu dahi tespit edilemeyen zamanlardan beri bu toprakların sakinleridir. 

Dolayısıyla her ne kadar azınlıklara ilişkin sözleşmelerde yerli halklara da haklar 

tanınmışsa da bu halklar, kendi haklarının azınlıklara tanınan hakların ötesine 

gittiğini savunmaktadırlar
976

. Yerli halklar uluslararası hukukta bağımsız bir grup 

teşkil ettikleri için azınlık muamelesi görmemeleri gerektiği yönünde ciddi bir 

mücadele yürütmektedirler
977

. 

BM Yerli Halklar Çalışma Grubu Raportörü ve Divan Başkanı Irene-Daes 

tarafından hazırlanan ve yerli halk kavramının detaylı bir incelemesini veren BM 

çalışma raporuna göre yerli halkı azınlıktan ayıran temel özellik yerli halkın 

geleneksel toprağına, tarihsel anayurduna çok güçlü bir bağlılık duymasıdır. Bu 

toprağın sınırları belirli bir arazi olması ve yerli halkın başlangıcı bilinemeyecek 

kadar uzun bir süredir o topraklarda yaşıyor olması yerli halkı azınlıktan 

ayırmaktadır
978

. Ancak Kymlicka bu belirlemenin yanlış olduğunu çok kesin bir dille 

savunmakta ve belirli bir toprak parçasında çok uzun süredir yaşıyor olmanın ve bu 

toprak parçasına tarihsel, duygusal bağlılık duymanın azınlıklar için de söz konusu 

olduğunu dile getirmektedir
979

. 
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Kymlicka yerli halk ile azınlık arasındaki farkı ortaya koymak bakımından bir 

kavrama daha atıf yapmaktadır: Bir ülke toprakları üzerinde çok eski dönemlerden 

beri yaşıyor olan, hatta çoğunluğu oluşturan grup o topraklarda yaşamıyorken dahi 

söz konusu topraklarda yaşayan "eski", "yerli", "anayurtlu" kelimeleriyle de ifade 

edilebilecek, o topraklara ait azınlıklar
980

. Yerli halka örnek olarak Kanada'daki 

Kızılderili ve Eskimoları, Avustralya'daki Aborjinleri, İskandinavya'daki Samileri 

saymak mümkünken; Kanada'daki Quebecliler, Britanya'daki İskoçlar, İspanya'daki 

Katalan ve Basklar, ABD'deki Porto Rikolular, Belçika'daki Flamanlar Kymlicka'nın 

"homeland" azınlıklar olarak ifade ettiği, üzerinde yaşadıkları toprağın yerlisi olan 

topluluklara örnek verilebilir
981

. 

İki grup arasındaki farkları ise Kymlicka şu şekilde saymaktadır: Yerli halklar 

bir devletin kuruluşunda rol oynamayan, dışarıdan gelen kişilerin kurduğu devletlerin 

içinde kendini bulan gruplardır. Azınlıklar ise modern devletin kuruluş sürecinde yer 

almış; devletler kurulurken kendi devletini kuramamış, ya da bir şekilde sınırın 

yanlış tarafında kalmış gruplardır. Yerli halklar, Avrupalı sömürgecilerin 

"uygarlaştırma" eylemine maruz kalmışlardır, oysa azınlıklar devletin hakimi olan 

grup ile aynı modernleşme süreçlerini yaşamış, aynı ekonomik, sosyal geçmişe 
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edilmemiştir.  

981
 Kymlicka, 2008, s.8. 



301 
 

sahiptir. Yerli halklar modern öncesi ekonomik üretim ilişkileri içindeyken, 

azınlıklar diğerleri gibi sanayileşmiş toplumun üyesidir
982

.  

Bugünkü duruma bakıldığında, sayılarının en az üç yüz yetmiş milyonu 

bulduğu kabul edilen yerli halk mensubu kişilerin dünyanın pek çok bölgesinde 

yaşadıkları görülmektedir. Yerli Halklar, dünya nüfusunun yaklaşık % 5’ini 

oluşturmaktadır ve beş bin farklı yerli halk olduğu bilinmektedir. En çok bilinen yerli 

halklar ise Grönland, Alaska, Kanada ve Sibirya’da yaşayan Eskimolar, Amerika 

kıtasında yaşayan Kızılderililer, Avustralya ve Osean okyanus adalarında yaşayan 

Aborjinler ve Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya’da yaşayan Samiler'dir
983

. 

Yerli halkların en yoğun yaşadığı bölgenin Latin Amerika olduğu 

söylenebilir. Latin Amerika'da otuz ile kırk milyon arasında bir sayıda yerli halk 

mensubu olduğu, dört yüz kadar da farklı yerli halk olduğu sanılmaktadır. Bolivya, 

Guatemala ve Peru'da yerli halklar nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır
984

.  

Avustralya'da Aborjinler yerli halk statüsündedir. Avustralya'nın %2 'sinden 

az bir nüfusa sahip olan Abrojinler, kendi yaşamlarına ilişkin olarak geniş yetkilere 

sahip olmakla birlikte, genel demokratik süreçlere katılmak suretiyle devlet 
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siyasetinde etkili değillerdir. Hatta seçimlere katılmak ve kamusal görevler almak 

Aborjinler bakımından son derece nadirdir
985

. 

Yerli halkların haklarına ilişkin uluslararası hukuk kaynaklarını anlatmadan 

önce ulusal hukuk düzenlerinde yerel halkların haklarına ilişkin korunma 

mekanizmalarından kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. 

2. Dünya Savaşı'nı takip eden ilk kırk yıl yerli halklara ilişkin olarak 

entegrasyonist politikalar izlenmiştir. Yerli halkın ülkede yaşayan diğer insanlarla 

kaynaşması esasını taşıyan bu yaklaşım demokratik bir kaynaştırma ya da baskıcı bir 

asimilasyon şeklinde gelişmiştir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, gerek Amerikan 

Devletleri Örgütü gerek Birleşmiş Milletler bünyesinde yerli halkların hakları 

tartışılırken özerklik yaklaşımı benimsenmiş, entegrasyonist modeller dikkate 

alınmamıştır
986

.  

Zaman içinde, yerli halkların özellikle üzerinde yaşadıkları araziye ilişkin 

hakları artırılmıştır. Arazi konseyleri kurulmuş, arazi haklarına ilişkin mevzuat 

hazırlanmıştır. Bu konseyler arasında en önemli sayılabilecek olanı 1989 yılında 

Avustralya'da kurulan Aborjinler ve Torres Boğazları Ada Sakinleri Komisyonu'dur. 

Komisyonu kuran kanunun başlıca amacı yerlilerin bir taraftan özyönetim ve 

özyeterliliklerini sağlamak, diğer taraftan da ülke siyasetine azami surette 

katılabilmelerinin önünü açmaktır. Seçimle iş başına gelen Komisyon hem siyasi 
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hem idari fonksiyona sahiptir. Hükümete yerli topluluklar konusunda danışma görevi 

de yürüten Komisyon hem yerli halk hem de genel olarak Avustralya halkı tarafından 

kimi konularda tepkiyle karşılaşmıştır. Yerli halkın eleştirisi, Komisyon üyelerinin 

yerli halk içinde ve Aborjin kültürü bakımından geleneksel anlamda saygınlığı olan 

kişilerden oluşmaması, Avustralya'nın genelindeki eleştiri ise bu organın bir hükümet 

organı olduğu halde sadece bir topluluk ve bölge ile ilgili faaliyet yürütmesidir
987

. 

Yerli halklara ilişkin düzenlemeler bazı devlet anayasalarında da mevcuttur. 

Bu anayasalar bir özerklik hakkını açıkça içermiyor olsa da yerli halkın varlığının 

kabulü, yaşadığı arazinin korunması, temsilcisi olarak görev yapacak konseyler 

kurulması, çeşitli hak ve özgürlüklerinin "yerli halk" ibaresi kullanılmak suretiyle 

teminat altına alınması önemli bir gelişmedir.  Kolombiya (1991), Arjantin (1994), 

Bolivya (1994), Meksika (1992), Nikaragua (1995), Panama (1994), Peru (1993) 

Anayasaları, tanınan hakların niteliği ve derecesi değişmekle birlikte yerli halkların 

haklarını düzenlemiştir. Bu devletlerde ya da anayasasında hüküm olmayan kimi 

devletlerde yerli halkların haklarını düzenleyen kanun ya da çeşitli düzenlemeler de 

mevcuttur
988

. Özellikle eğitim sistemi, kültürün korunması ve siyasi yaşama 

katılmayı düzenleyen hükümler bazı devletlerde özerkliğe varacak kadar geniş 

yetkiler içermektedir
989

. 
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Yerli halklar bakımından özerkliğin farklı uygulanışları da söz konusudur. 

Örneğin İsveç, Norveç ve Finlandiya'daki Sami halkı için yerli siyasi kurumları, 

Sami meclisleri söz konusudur ki bu azınlıklar için uygulanan özerkliğe 

benzemektedir. Panama'daki atalardan kalan topraklara ilişkin düzenlemeler, araziye 

ilişkin olup, kapalı bir toplum ve idare niteliğindedir. Kanada'da Nunavut ve 

Filipinlerdeki özerk bölgeler ise bölgesel özerkliğe benzemektedir. Ancak bir de 

arazi özerkliği şeklinde ifade edilebilecek, özellikle ekonomik bir özerklik türü vardır 

ki, bu arazinin her türlü ekonomik gelir gideri yerli halka aittir. Antropolog Jens Dahl 

yerli halkların bu farklı tür özerkliğini etno-politik, bölgesel ve arazi temelli özerklik 

olarak nitelendirmektedir. Kuzey Avrupa ülkelerinde Sami halkı için uygulanan 

özerklik ne tam kültürel özerkliğe dahil edilebilir, ne yerel bir özerkliktir. Bölgesel 

olarak bir alanda toplanmamış oldukları için etnik temelli bir özerkliktir ancak 

kültürel kurumları olmasının yanı sıra farklı siyasi organları da söz konusu olduğu 

için sadece bir kültürel özerklik olarak adlandırmak doğru değildir
990

. 

Görüldüğü üzere, ulusal düzeyde yerli halklara ilişkin düzenlemeler 

azınlıklarla karşılaştırıldığında daha net ve fazladır. Bu durum devletlerin yerli halkı 

azınlıklardan "daha az tehlikeli" görmesiyle açıklanabilir. Yerli halklar genel olarak 

bağımsız devlet kurmak, içinde yaşadıkları devletten ayrılmak düşüncesinde 

değillerdir. Talepleri gerçek anlamda özerk olmak; dil, semboller, arazinin kullanımı, 
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uygulanan hukuk kuralları ve benzeri konularda kendi kaderlerini tayin 

edebilmektir
991

. 

Yerli halkların haklarının uluslararası alandaki koruma mekanizmalarına 

bakıldığında ise iki temel sözleşmenin mevcut olduğu görülmektedir. Uluslararası 

Çalışma Örgütü (İLO) bünyesinde hazırlanan iki sözleşmeden ilki olan 107 numaralı, 

1957 tarihli Bağımsız Devletlerdeki Yerli Halkların, Kabilesel ve Yarı Kabilesel 

Toplulukların Korunması ve Entegrasyonuna İlişkin Sözleşmede bu halkların eşit 

haklara sahip olması, sosyal ve ekonomik gelişmelerinin sağlanması ve topluma 

entegre edilmeleri hususunda açık bir niyetin vurgulandığı belirtilmelidir
992

. 169 

numaralı ve 1989 tarihli sözleşme ise, yerli halkların geleneklerini koruyabilmeleri, 

toprakları üzerindeki doğal kaynaklarla ilgili kararlara katılabilmeleri ve kendi 

kurumlarına, sosyo-ekonomik gelişmelerine ilişkin kararlar alabilmeleri meseleleri 

ile sınırlı olmakla birlikte yerli halklar bakımından özerklik rejimlerinin ortaya 

çıkması konusunda yasal bir çerçeve sunmaktadır
993

. 

169 sayılı sözleşmeye göre yerli halkların hakkı olması gereken temel 

noktalar şunlardır: Yerli Halklar, kendi dil ve kültürlerini serbestçe geliştirme ve 

kendi gelecekleri hakkında karar verme hakkına sahiptir. Yerli Halklar, kültürlerini 

geliştirmek için kendi tercihlerini yapacaklardır. Bu, aynı zamanda siyasi, ekonomik 

ve sosyal sistemleri geliştirmek hakkını da içerir. Haklar, çevrenin korunması, dil ve 
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kültürel ifade, kendi kaderini tayin ve özerklik hakkı, ulaşılabilir eğitim, arazi, toprak 

ve kaynaklarını kendi kullanma hakkı, kendilerini etkileyen kararlara katılma hakkı 

ve yaşam tarzlarını etkileyebilir, geleneksel değerleri koruma hakkı da içerir
994

.  

169 sayılı sözleşmenin önemli bir tarafı yerli halklar için "halklar" kavramını 

kullanan tek uluslararası hukuki metin olmasıdır. Ancak sözleşmenin 1. maddesinde 

burada kullanılan halk teriminin uluslararası alanda halklara tanınan haklar 

bakımından uygulanamayacağı belirtilmiştir
995

. 

Bu noktada yerli halkların self-determinasyon hakkının öznesi olup olmadığı 

meselesini tartışmak yerinde olacaktır. Self-determinasyon kavramı genelde 

azınlıklar ve sömürge halklar bakımından tartışılmıştır. Yakın zamanda yerli 

halkların da self-determinasyon hakkının öznesi olduğu, zaten halkların hakları 

olarak nitelenen bir hakkın yerli halklar bakımından uygulanmasının gerekliliği 

kabul edilmiştir. Ancak yerli halklar ile sömürge halkları bakımından tartışılan self-

determinasyon arasında fark mevcuttur. Şöyle ki, halkların hakkı olarak self-

determinasyon dış anlamıyla kullanılmaktadır ve bağımsızlık mücadelesini de 

içermektedir, oysa yerli halklar bakımından iç self-determinasyon kabul edilmekte 

olup, bağımsızlık talebini içermeyecek bir hak kategorisi anlaşılmaktadır
996

. 
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1980'lerden ve özellikle 90'lardan itibaren yerli halkların lobilicik faaliyetleri 

sonuç vermiş, yerli halklara karşı izlenen politikada değişiklikler söz konusu olmaya 

başlamıştır.  1992 yılında Amerikan Devletleri Örgütü Genel Kurulu, yerli halkların 

haklarına yönelik hukuki bir belge hazırlanmasını kabul etmiş, mesele Amerikalılar 

Arası İnsan Hakları Komisyonuna havale edilmiş ve uzun süren bir çalışmanın 

ardından komisyon 26 Şubat 1997 tarihinde Yerli Halkların Hakları Bildirgesi Taslak 

Metni'ni onaylamıştır
997

. 

Yerli Halkların Hakları Taslak Bildirgesi, 15. maddesiyle yerli halklara 

özyönetim hakkı vermektedir. Bu maddeye göre yerli halklar politik statülerini 

özgürce belirleyebilecek, ekonomik, sosyal, manevi ve kültürel gelişmelerini özgürce 

sürdürebilecek ve pek çok alanda özerk hareket edebileceklerdir. Ayrıca kendi karar 

organlarını kurma, tüm devlet faaliyetlerine katılma konusunda eşit şartlara sahip 

olma hakları da bu maddeyle teminat altına alınmıştır. Yerli halkların tarihsel olarak 

sahip olduğu arazi parçasıyla ilgili olarak da çeşitli hakları söz konusu olup, önemli 

bir düzenleme, 18. maddede yer alan, arazi parçası işgal, tahrip ya da zapt edilmişse 

tazminat alabilme imkânıdır
998

.  

Komisyon taslak bildirgeyi onayladıktan sonra taraf devletlerden taslak metne 

ilişkin görüşlerini sunmaları talebinde bulunmuş, ancak metin devletlerin çok yoğun 

eleştirisiyle karşılaşmıştır. Bunun üzerine 1999 yılında Amerikan Devletleri Örgütü 

Genel Kurulu taslak üzerinde çalışması ve nihai bir metin oluşurulabilmesi için bir 
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Çalışma Grubu kurmuştur. Çalışma Grubu bugüne kadar üzerinde uzlaşılan bir nihai 

belge hazırlayamamıştır
999

.   

Yerli halkların artan talepleri üzerine Birleşmiş Milletler de konuya 

odaklanmıştır. Yerli halklar için özerkliğin muhtevası, nitelikleri, yapısı esasen 1991 

yılında Grönland'ın Nuuk şehrinde toplanan BM Uzmanlar Toplantısında kabul 

edilen Yerli Halkların Özerkliği ve Özyönetimi için Nuuk Karar ve Tavsiyeleri 

belgesinde belirlenmiştir. Bu kararların bağlayıcılığı yoktur, ancak özerkliğe ilişkin 

önemli bir gelişmedir. Söz konusu belge devletlerin bütünlüğüne atıf yapmak 

suretiyle özerkliği iç self-determinasyon hakkının kullanılış biçimi olarak kabul 

etmektedir
1000

. 

Belgenin 4. maddesi özerkliğin yerli halklar için önemli olduğunu, çünkü 

ancak özerk bir yaşam ile insan onurunun korunması, eşitlik, ayrımcılığın önlenmesi, 

insan haklarının azami surette temini sağlanacaktır
1001

. 

UNESCO tarafından da yerli halklara ilişkin bir bildiri hazırlanmıştır. 

Hazırlanan bu bildiri yerli halklar bakımından kültürel özerklik şeklinde bir 

uluslararası hak kategorisinden, "yerli halkların kendi kaderini tayin hakkı"ndan 

bahsetmiştir
1002

.  
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Ancak konuya ilişkin asıl önemli gelişme, BM Azınlıkların Korunması ve 

Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu'nun yerli halkların hakları konusundaki 

çalışmaları neticesinde hazırlanan 1994 tarihli bir taslak bildiri olmuştur. Çok uzun 

yıllar tasarı olarak kalan, fakat nihayet 13 Eylül 2007 tarihinde kabul edilen 

Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirisi
1003

 özerkliği düzenleyen tek 

uluslararası belgedir. Bildirinin 4. maddesi "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 sahiptir" şeklindedir. Bildiri ayrıca self-determinasyon ile 

özerkliğin bağını da kurmaktadır.  

Bildirinin özerklik hakkını düzenlemesi bazı yazarlarca, "yerli halklar için 

özerklik tanınıyorsa bu, özerkliğin azınlıklar bakımından da gelişmekte olan 

uluslararası bir hak olduğuna delalettir" şeklinde değerlendirilmiştir. Aynı görüş, 

zaman içinde özerklik şeklinde bir hakkın, kullanıcıları bakımından yaygınlaşması 

sonucu etnik çatışmaların çözümünde etkili bir mekanizma oluşturacağını da 

savunmaktadır
1004

. Ancak, yerli halklara özerklik sağlanması azınlıklar ve etnik 

gruplar bakımından yol gösterici olsa da yerli halkların homojen biçimde belli bir 

arazi parçası üzerinde yaşamaları bu gruba özerklik tanınmasını daha kolay hale 

getirmektedir. Yine, bazı yazarlara göre devletlerin yerli halklara ve azınlıklara 

bakışı farklı olduğu için, uygulayacağı politika ve bunun hukuki metinlere yansıması 

da farklı olacaktır. Bu konuda Kymlicka, BM'nin faaliyetlerine ve bu örgüt 
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bünyesinde hazırlanan çeşitli belgelere bakılarak azınlıklar ve yerli halklar arasında 

temel bazı ayrımlar yapıldığını savunmaktadır. 1993 yılında ilân edilen Ulusal veya 

Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıklara Mensup Bireylerin Hakları Bildirgesi ile Yerli 

Halkların Hakları Bildirgesini karşılaştıran Kymlicka iki farklı yaklaşım 

gözlemlemiştir. Buna göre, azınlıklara ilişkin bildirgede ayrımcılık yapılmaması ve 

temel hak ve özgürlüklerin korunmasına odaklanan kaynaştırmacı bir yaklaşım; yerli 

halklara ilişkin bildirgede ise özerklik ve kurumsal çoğulculuğa odaklanan intibak 

yaklaşımı benimsenmiştir
1005

.  

Daha sonra benzer bir karşılaştırma, yine aynı belgelerin incelenmesi 

suretiyle Asbjorn Eide ve Erica-Irene Daes tarafından da yapılmış ve azınlıklarla 

yerli halklar arasında üç temel ayrımın kabul edildiği ortaya konulmuştur: "A)  

Azınlıklar kurumsal anlamda bir bütünleşme talep ederken, yerli halklar belli bir 

dereceye kadar kurumsal ayrılıklarını korumak isterler. B) Azınlıklar kişisel haklarını 

kullanmayı talep ederken, yerli halkların talebi grup hakları ya da kolektif haklardır. 

C) Azınlıklar kendilerine eşit muamele yapılmasını, ayrımcılık olmamasını talep 

eder, yerli halklar ise özyönetim beklentisindedir"
1006

.  

Ancak her ne kadar uluslararası belgeler yorumlandığında azınlıkların 

ayrımcılığa uğramadan, eşit muamele görmek suretiyle çoğunluk ile kaynaşmak, 

yerli halkların ise kendilerini yönetmelerini sağlayacak, onları çoğunluktan belli bir 
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 Kymlicka, 2008, s.3-4. İleri sürülen bu yaklaşımlar İngilize integration ve accomodation olup, 

özellikle "accomodation" yaklaşımının Türkçede bu yaklaşımı tüm yönleriyle açıklayabilecek bir 

karşılığının kullanılamadığını belirtmek gerekmektedir. Söz konusu yaklaşımlar birinci bölümde 

detaylı biçimde anlatılmıştır.  

1006
 Eide ve Daes tarafından hazırlanan 19 Temmuz 2000 tarihli BM Ekonomik Sosyal Konsey 

Çalışma Metninin ayrıntılı tahlili için bkz. Kymlicka, 2008, s.4-5. 
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düzeyde ayıracak çeşitli mekanizmaların işlemesini sağlamak amacını güttüğü 

düşünülse de bu doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Kymlicka, BM'nin bu yaklaşımını 

eleştirerek pek çok durumda bir devletteki azınlıkların kaynaşmak değil, kendilerini 

yönetmek arzusunda olduğunu ileri sürmektedir. Savını Katalanlar, İskoçlar, Kürtler, 

Kosovalılar, Çeçenler ya da Tamiller gibi örnekler vererek doğrulayan Kymlicka'ya 

göre BM'yi ulusal, dilsel, dinsel ya da etnik azınlıklar ile ilgili bildirgeler kabul 

etmeye iten neden de 90'lı yıllarda artan etnik çatışmalardır
1007

. 

C. Uluslararası Hukukun Kaynakları Bakımından Özerklik  

Uluslararası hukukun kaynakları BM Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 

38. maddesinin 1. fıkrasında sayılmıştır. İlgili maddeye göre; 

"1. Kendisine sunulan uyuşmazlıkları uluslararası hukuka uygun olarak 

çözmekle görevli olan Divan, a. Uyuşmazlık durumundaki devletlerce açık seçik 

kabul edilmiş kurallar koyan, gerek genel gerekse özel uluslararası antlaşmaları, b. 

Hukuk olarak kabul edilmiş genel bir uygulamanın kanıtı olarak uluslararası 

yapılageliş kurallarını, c. Uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini; d. 59. 

Madde hükmü saklı kalmak üzere, hukuk kurallarının belirlenmesinde yardımcı araç 

olarak adli kararları ve çeşitli ulusların en yetkin yazarlarının öğretilerini uygular
1008

. 

Yardımcı kaynak olarak sayılan adli kararlar ve doktrin, uyuşmazlığın 

tarafları bakımından ve karar verilen dava için bağlayıcı (m. 59) olduğu içindir ki 
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1008
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kaynaklar bakımından yapılan incelemede söz konusu yardımcı kaynaklar dışarıda 

tutulmuştur. 

Uluslararası hukukun kaynakları bakımından bir değerlendirmeye gitmek 

gerekirse, öncelikle uluslararası antlaşmalarda bir özerklik hakkının varlığından söz 

edilip edilemeyeceği incelenmelidir. 

Milletler Cemiyeti'nin bazı uluslararası belgeleri belli bir dereceye kadar 

özerklik tanıyan hükümler içermektedir. Aland Adaları dışında, Çekoslovakya'ya 

ilişkin olarak 1919 yılında imzalanan Saint Germain en Laye Antlaşmasının 

10,11,12,13 maddeleri, Romanya'da özerklik tanıyan 1919 tarihli Paris 

Antlaşmasının 11. maddesi, Yunanistan'da özerklik öngören 1920 tarihli Sevr 

Antlaşmasının 10. maddesi örnek verilebilir
1009

. Ancak bu belgeler daha önce de 

belirtildiği üzere, gerçek anlamda azınlık haklarının korunması amacını taşımayıp, 

bazı politik gayelerle özerklik düzenlemesi getirmiştir.  

Özerklik meselesine ilk atıf, barış ve güvenliğin korunmasına yönelik 

uluslararası işbirliği için bir ilkeler dizisi niteliğindeki 14 Ağustos 1941 tarihli 

Atlantik Anlaşmasında yapılmıştır. Bu metinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Başkanı Franklin Roosevelt ve Büyük Britanya Başbakanı Winston Churchill 

"herkesin, yetkisi dahilinde yaşayacağı hükümet şeklini seçme hakkı olduğunu ve 

bundan zora dayalı biçimde mahrum bırakılanlar için de egemenlik ve özerklik
1010

 

haklarının tanınmasını" dilediklerini belirtmişlerdir
1011

. Söz konusu belge Mihver 
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 Thornberry, 1998, s.102. 
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 Gerek bu belgede, gerekse takip eden BM belgelerinde kullanılan kavram self-government olup, 

içerik itibariyle özerkliği ifade ettiği düşünülmektedir. 
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devletlerine karşı savaşmakta olan 26 ülkenin temsilcileri tarafından imzalanan ve  

BM'nin ilk evrensel belgesi olan 1 Ocak 1942 tarihli "Birleşmiş Milletler 

Bildirgesi"
1012

 ile kabul edilmiş ve konuya ilişkin daha sonraki tüm BM eylem ve 

işlemlerine ilham vermiştir.  

BM Hazırlık Çalışmaları açıkça özyönetim kavramına işaret etmiştir; ancak 

bunun bağımsız devlet kurma değil, özerklik olarak algılanması tasavvur edilmiştir. 

Görüldüğü üzere her ne kadar özerklik kavramı BM'ye yabancı bir kavram değilse 

de, özerklik, azınlık hakları, self-determinasyon kavramları konusunda hukuki açıdan 

gri bölgeler olduğu kesindir. Bu kavramlar konusundaki karışıklık nedeniyle pek çok 

devletin özerklik ile ilgili düzenlemelerde düşmanca ya da en azından isteksiz bir 

tavır sergilediği görülmektedir. Özellikle bölgesel özerklik tanımanın ileride devleti 

zayıflatacağı hatta ortadan kaldıracağı korkusu söz konusudur
1013

. 

26 Haziran 1945 tarihinde imzalanan BM sözleşmesi de özerklik kavramına 

yer vermiştir. Sözleşmenin Özerk Olmayan Ülkelere ilişkin Bildirge başlıklı 11. 

bölümünün 73. maddesinde yer alan özerklik düzenlemesi şöyledir: 

"Halkların henüz kendi kendilerini tam olarak yönetmediği bölgelerin 

yönetilmesinden sorumlu olan ya da bu sorumluluğu yüklenen Birleşmiş Milletler 

üyeleri, bu bölgelerde yaşayanların çıkarlarının her şeyden önce geldiği ilkesini 

kabul ederler. İşbu Antlaşma ile kurulan barış ve güvenlik sistemi içinde bu 

bölgelerde yaşayanların refahını en yüksek düzeye çıkarma yükümlülüğünü kutsal 

bir ödev bilirler ve bu amaçla: 
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 BM kuruluş süreci ve konuya ilişkin temel belgeler için bkz. Gemalmaz, 2012, s.3-57. 
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a. Söz konusu halkların kültürüne saygı göstererek onların siyasal, ekonomik 

ve sosyal bakımdan ilerlemelerini ve eğitim alanında gelişmelerini sağlamayı, onlara 

hakça davranmayı ve onları kötülüklerden korumayı; b. Her ülkeye ve halkına özgü 

koşullar ve bunların çeşitli aşamalarına uygun olarak, bu halkların kendi kendilerini 

yönetme yeteneğini geliştirmeyi, onların siyasal özlemlerini göz önünde tutmayı ve 

kendi özgür siyasal kurumlarının giderek geliştirilmesinde onlara yardımcı 

olmayı…kabul ederler.  

Yine BM bünyesinde, sözleşmeci devletlerin konuya ilişkin tutumlarını ve 

BM Sekreterliğinin raporlarını incelemek üzere Genel Kurul 1946 yılında bir komite 

kurmuş ve çeşitli değişikliklerin ardından bu komite işlerlik kazanmıştır
1014

.  

Bazı değişikliklerin ardından, Özerk Olmayan Bölgelere İlişkin 4 Numaralı 

Komite olarak adlandırılan bu komite bir rapor hazırlamış ve Genel Kurul da bu 

raporu onaylamıştır. Söz konusu rapor özerk rejimler bakımından önemli bazı 

hususlar içermektedir: Öncelikle herhangi diğer bir devlet hükümetinin kontrol ve 

müdahalesinden azade; yasama, yürütme ve yargı yetkilerini haiz bir yerel yapı 

bölgeyi kontrol etmelidir. Elverişli bir seçim ve temsil sistemi oluşturularak bölge 

halkının yönetime etkili katılımı sağlanmalıdır. Ekonomik ve sosyal alanda tam bir 

özerklikten bahsedilebilmelidir. Söz konusu alt komitenin çalışmasının ardından BM 

daha detaylı bir çalışmaya ihtiyaç olduğu düşüncesiyle hükümetlerin tavsiyelerini 

alarak bir Ad Hoc Komite kurmuştur
1015

. Ad Hoc Komite, daha önceki alt komitenin 

özerk bölgelere ilişkin raporunu genişletmiştir. Bölgesel hükümetin yetkilerinin 
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 BM Sözleşmesi ve yapılan tartışmaların detayı, ayrıca Ad Hoc komitenin kararları için bkz. Sohn, 

1981, s.7-8. 
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kapsamına, bölge nüfusunun yönetime etkili katılımı ve ekonomik, sosyal, kültürel 

özerkliğe ilişkin daha kapsamlı olarak hazırlayıp Genel Kurula sunduğu rapor Genel 

Kurul tarafından onaylanmış ve muvakkaten "gerekli bir yol gösterici"
1016

 kabul 

edilmiştir. 

Bu raporun ardından 1959 yılında BM Genel Kurulu yeni bir "Özel Komite" 

atamış ve konuya ilişkin bir rapor talep etmiştir. Komite, hazırladığı raporda
1017

, 

özerk olmayan bölgelerin hâlihazırda var olan devlet ile birleşmesi ya da başka bir 

devlet ile bağımsız bir birleşme sağlanması yönünde öneride bulunmuştur
1018

. 

Görüldüğü üzere, BM kurulduğu günden itibaren özerk olmayan toprakların 

bağımsızlığa kavuşması meselesine vurgu yapmıştır; ancak devletlerin birleşmesini 

öneren raporlar ve Genel Kurul'un bu raporları onaylaması nedeniyle iç özerkliğe 

yapılan vurgu 1951-1953 yılları arasındaki hâli ile kalmıştır. Buna rağmen, BM'nin 

konuya ilişkin raporlarının özerklik kavramının gelişmesine ilişkin katkısı önemli 

olup, herhangi bir özerklik tartışmasında yol gösterici olması muhtemeldir
1019

. 

Özerklik kavramının önemi Ortadoğu'da barışı sağlamak üzere yapılan 17 

Eylül 1978 tarihli Camp David Antlaşması ile artmıştır. Her ne kadar söz konusu 

antlaşma konu ve bölge sınırlaması yapan öznel, tekil düzenlemeler içeriyorsa da 

uluslararası hukuk ve devletlerin anayasal uygulamaları için örnek teşkil etmiştir
1020

.  

                                                           
1016

 UN Doc. A/2428, 4 August 1953, 8 GAOR, Annexes, VIII, 33, s.2. 

1017
 UN Doc. A/4526, 3 October 1960, 15 GAOR, Supp. 16 (A/4684), vol. 1. s.29-30. 

1018
 Sohn, 1981, s. 9-10. 

1019
 Lapidoth, 1997, s.52. 

1020
 Sohn, 1980, s.180. 



316 
 

Özerkliğe ilişkin tartışmaların arttığı ve kavramın hukuki metinlere yansıdığı 

dönem ise Sovyet Rusya ve özellikle Yugoslavya'nın yıkılması sonrasında etnik 

çatışmaların arttığı, bu çatışmaların dinmesi ve tekrarlanmaması için çözüm 

yollarının arandığı 90'lı yıllardır. Ancak bu çabalara rağmen özerkliğin bir hak olarak 

kabul edildiği herhangi bir uluslararası anlaşma mevcut değildir
1021

. Bazı tavsiye 

kararlarında
1022

 özerkliğe vurgu yapılmış, özellikle AGİT bünyesinde hazırlanan 

"Ulusal Azınlıkların Kamusal Yaşama Etkili Katılımları Üzerine Lund Tavsiye 

Kararları" etnik çatışmaların köklü bazı sebeplerini ve bunun engellenmesini 

sağlayacak çözüm önerilerini sayarken özerkliğin uygulanması gereken bir olgu 

olduğunun altını çizmiştir
1023

. 

1993 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 1201 sayılı Tavsiye 

Kararında da, ulusal bir azınlığa mensup kişilerin bir bölgede çoğunluğu oluşturması 

durumunda bu azınlığa merkezi devletin mevzuatı ile uyum halinde olmak şartıyla 

kendi tasarruflarında yerel ve özerk kurumlar oluşturma ya da özel bir statüye sahip 

olma hakkı tanınması gerektiği kabul edilmiştir
1024

. Her ne kadar kararın belli başlı 

noktaları özellikle Doğu Avrupa devletlerinin azınlıklara ilişkin antlaşmalarında
1025
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 1992 BM Ulusal, Etnik, Dinsel, Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Haklarına ilişkin Bildirge, 
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yer bulmuşsa da özerklik düzenlemesi ikili antlaşmalara hüküm olarak yansımamış, 

Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin özerkliğe ilişkin olarak hâlâ katı bir tutum içinde 

oldukları da görülmüştür
1026

. 

Avrupa Konseyi'nin bölgesel özerkliği koruyup korumadığına ilişkin bir 

belirleme yapabilmek için Konsey'in amaçlarını gözden geçirmek gerekmektedir. 

Konsey'in başlıca amacı temel özgürlükleri ve insan haklarını korumak ve gözetmek 

çerçevesinde üye devletler arasında birliği geliştirmektir. Sorulması gereken soru, 

birliği hedefleyen bir yapının bölgesel özerkliği destekleyip desteklemeyeceğidir. 

Konsey'in belgelerine ve işleyişine bakıldığında verilmesi gereken cevap evettir
1027

. 

1953 itibariyle Avrupa Konseyi’nin danışma organı bir Avrupa yerel 

yönetimler konferansının düzenlenmesini istemiştir. 1956’da Bakanlar Komitesi 

konferansın düzenlenmesini kabul etmiştir ancak konferansın ilk toplantısı Jacques 

Chaban-Delmas başkanlığında, 12 Ocak 1957’de Strazburg’da yapılabilmiştir. 19 

şubat 1975’te Bakanlar Komitesi, yetkisini bölge temsilcileri lehine genişletmek 

amacıyla Konferans Antlaşmasında değişikliğe gitmiştir. Yerel ve Bölgesel 

Yönetimler Konferansı olarak adlandırılan konferansa 1979’da Avrupa Yerel ve 

Bölgesel Yönetimler Daimi Konferansı adı verilmiş, Konferansin en önemli 

kararlarından biri 15 Ekim 1985 tarihinde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı 

kabul etmek olmuştur.  Böylece 9 eylül 1988 yılında yürürlüğe giren antlaşmaya 

imzalarını koyan devletler iç hukuk sistemlerinde yerel özerklik ilkesini kabul 

                                                                                                                                                                     
bireysel hakların önemini ve korunma gücünü azaltmaktadır. 2. Bir kolektif hak olarak özerkliği 

tanımak çatışma kaynağıdır. Bkz. Thornberry, 1998, s.115. 
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etmişlerdir. Avrupa Konseyi 9 Ekim 1993 tarihinde üye ülke devlet ve hükümet 

başkanlarının katıldığı Varşova zirve toplatısında yerel ve bölgesel yönetimleri 

temsil eden bir danışma organının kurulmasına karar vermiştir. Bunun üzerine 1994 

yılında bağlayıcı niteliği olan bir kararla Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 

kurulmuştur. 1994 yılına kadar “daimi konferans” statüsünde olan Kongre, 14 Ocak 

1994 tarihinde Bakanlar Komitesi’nde alınan bir kararla Kongre’ye dönüşmüş ve 

böylece hem yerel hem bölgesel düzeyde özerkliğin tanınmasında ilerleme 

sağlanmıştır
1028

.  

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı son olarak Andora, Monako 

ve San Marino'nun da imzalamasıyla 47 devletin tamamında imzalanarak yürürlüğe 

girmiş bulunmaktadır. Avrupa Konseyi 1998 tarih ve 43 numaralı tavsiye 

kararında
1029

 yerindenlik ilkesinin azınlıkları koruma, asimilasyonu engelleme gibi 

faydaları olduğunu belirtmiştir
1030

, ancak yine de yerel özerkliğin etnik, kültürel 

öğeler içermedikçe azınlıkları koruma meselesinde bölgesel ya da kültürel özerkliğin 

sağlayacağı faydayı sağlayamayacağını belirtmek gerekir. 

Şart'ın başlangıç bölümünde yerel otoritelerin demokratik rejimin temel 

müesseselerinden olduğu belirtilmiştir. Yine, vatandaşların kamusal hayata katılma 

haklarının demokrasinin başat ilkelerinden olduğu ve bu hakkın da yerel düzeyde 
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doğrudan kullanılabileceğinin altı çizilerek yerel özyönetimin sağlanması, yerel 

yönetimlerin geniş bir özerkliğe sahip olması gerekliliği belirtilmiştir
1031

. 

İkinci ve üçüncü bölümler devletlerin Şart'a uyma yükümlülüklerini ve Şart'ın 

uygulanma, yürürlüğe girme usullerini içermektedir. Özerkliğe ilişkin hükümler 

içeren birinci bölüm ise 10 maddeden oluşmakta ve genel olarak özerklik kavramının 

tanımı, kapsamı ve özerkliğin sağlanması için gerekli ön koşulları içermektedir. 

Şart'ın 2. maddesi Özerk Yerel Yönetimlerin Anayasal ve Hukuki Dayanağını 

düzenlemekte ve özerk yerel yönetimler ilkesinin ulusal mevzuatla ve uygun olduğu 

durumlarda anayasa ile tanınmasını hükme bağlamaktadır. 3. madde özerk yerel 

yönetimi tanımlaması bakımından önemlidir. Buna göre; "Özerk yerel yönetim 

kavramı yerel makamların, kanunlarla belirtilen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin 

önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları 

doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı anlamını taşır". 4. maddenin 

2. fıkrasında yer alan "yerel yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar 

içerisinde, yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan veya başka herhangi bir 

makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda faaliyette bulunmak açısından 

tam takdir hakkına sahip olacaklardır" önemli bir düzenlemedir. Yetkinin esas, 

sınırlamanın istisnai olduğu böyle bir durumda ayrıntılı ve sınırlayıcı bir hukuki 

çerçeve olmadığı sürece yerel yönetimlerin yetkileri oldukça geniş olacaktır.  Yine 

aynı maddenin 4. fıkrasındaki "yerel makamlara verilen yetkiler normal olarak tam 

ve münhasırdır. Kanunda öngörülen durumların dışında, bu yetkiler öteki merkezi 
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veya bölgesel makamlar tarafından zayıflatılamaz veya sınırlandırılamaz"
1032

 hükmü 

de merkez karşısında yereli güçlendirmesi bakımından önemlidir. Daha sonraki 

maddeler yerel yönetim sınırlarının korunması, yerel yönetimin mali kaynakları, 

yerel düzeydeki sorumlulukların kullanılma koşulları, yerel makamların 

faaliyetlerinin idari denetimi,  yerel makamların birlik kurma ve birliklere katılma 

hakkını düzenlemektedir. Daha sonraki bölümde Türkiye'nin koyduğu çekinceler 

çerçevesinde Şart ayrıntılı inceleneceği için bu bölümde fazla detaylı 

anlatılmayacaktır. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına getirilen temel eleştiri, azınlık 

hakları ihlallerini ve anayasal olarak teminat altına alınan yetki ve sorumlulukları 

denetleme noktasında yetersiz kalması olmuştur
1033

. Ancak Şart'ın eleştiri alan 

önemli bir eksikliği de taraf devletlerin Şart’ta yer alan hükümlere uyup uymadıkları 

veya gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirip geçirmedikleri konusunda bir 

denetim mekanizmasının kurulmamış olmasıdır. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, yerel demokrasinin temelini 

oluşturmakta, özerk yerel yönetimin geliştirilmesinin başlıca doğrultularını 

belirlemekte, demokrasinin ve insan haklarının güçlendirilmesine katkıda 

bulunmaktadır
1034

. 

Gerek Avrupa Birliği, gerek Avrupa Konseyi, yerel ve bölgesel yönetimleri 

demokrasinin ayrılmaz öğesi olarak görmekte ve geleceğin Avrupa’sının dayanacağı 
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ortak değerlerin başında, yerel ve bölgesel yönetimleri kabul etmektedir. Bu niyet 

çerçevesinde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Avrupa Tek Şartı ve Avrupa 

Birliğini kuran Maastricht Sözleşmesi gibi uluslararası belge ve metinler 

hazırlanmıştır. Bu belge ve metinlerin bazıları sadece yerel yönetimlerle ilgili 

düzenlemeler getirmesine karşılık (Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı gibi) 

bazıları ise genel metinler içinde (Maastricht Sözleşmesi gibi) özerk ve güçlü yerel 

yönetimler oluşturulmasına ilişkin özel hükümler getirmiştir
1035

. 

Özerkliğin Avrupa'da tartışılması bakımından oldukça önemli sayılabilecek 

bir gelişme, Bölgesel Yönetimler Özerklik Şartı'na ilişkin tartışmaların 

yürütülmesidir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 3-5 

Temmuz 1997 tarihleri arasında düzenlenen 4. Olağan Toplantısında, daha önce 

kabul edilen Yerel Özerklik Şartı'nı güçlendirecek bir de Bölgesel Yönetimler 

Özerklik Şartı kabul etmiş, bunu Bakanlar Komitesi'nin onayına sunmuştur. Ancak, 

Bakanlar Komitesi henüz bir karar almadığı gibi Konsey'e üye devletler de Şart 

üzerinde görüş birliğine varamamışlardır. Giriş bölümünde bölgesel özerkliğin 

devletlerin egemenliği ve ulusal bütünlüğü bakımından tehlike oluşturmayacağını 

vurgulayan bu taslak metin şimdilik askıya alınmıştır
1036

. 

Diğer uluslararası belgeler ile karşılaştırıldığında daha etkili bir uygulama 

mekanizması sunması ve önemli bir içtihat oluşturmuş olması nedeniyle Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesinin de özerkliğe ilişkin düzenleme içerip içermediğine 

bakılmalıdır. Sözleşme yerinden yönetim konusunda açık bir düzenlemeye sahip 

değildir; özerklik bir hak olarak kabul edilmemiş, özerkliğe dayanak teşkil etmesi 
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mümkün olan azınlıkların kültürel hakları konusu da problemli bir yapı arz edip, 

Mahkeme tarafından özerkliği içerecek biçimde geniş yorumlanmamıştır
1037

.  

Yukarıda anlatılmasına ve kısmi bir özerklik sonucunu doğurduğu için 

önemli olmasına rağmen yerel özerkliğin bölgesel özerklikten pek çok açıdan 

ayrıldığı, dolayısıyla her iki özerklik türüne ilişkin düzenlemelerin aynı etkiye sahip 

olamayacağını belirtmek gerekmektedir. Bu bölümde esas olarak amaçlanan, 

bölgesel özerklik tanıyan bir hak kategorisinin uluslararası hukuk alanında kabul 

edilip edilmediğini belirlemektir.  

Uluslararası hukukun başlıca kaynağı olan uluslararası anlaşmalar 

incelendiğinde, bir devletin prensip olarak kendi toprakları içinde özerk bir rejimi 

tanımak ya da sağlamak yükümlülüğü olmadığı görülmektedir. Bugüne kadar böyle 

bir yükümlülüğü öngören ya da bir azınlık grubuna özerklik hakkı tanıyan herhangi 

bir uluslararası anlaşma söz konusu olmamıştır. Bu nedenledir ki bir devletin belli bir 

bölgesinde çoğunlukta yaşayan azınlıkların özerklik hakkına sahip oldukları, ya da 

özerkliğin uluslararası hukukun bir prensibi olduğu savunulamaz
1038

. Sonuç olarak, 

uluslararası hukukta hiçbir devlet kendi ülkesi içinde bir bölgeye özerklik tanımaya 

zorlanamaz, ya da böyle bir yükümlülük altında bırakılamaz
1039

.  

Badinter Komisyonu raporlarına göre; bir devlet bünyesindeki etnik, dini ve 

dilsel grup kimliklerinin uluslararası hukuk çerçevesinde tanınma hakları vardır, 
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ancak burada da farklı kimlikler nedeniyle belli bir nüfusa özerklik tanınması 

şeklinde yasal bir yükümlülükten bahsedilmemiştir
1040

.  

Daha önce de belirtildiği üzere, özerkliğin bir uluslararası hukuk prensibi 

olmasına ilişkin eğilimin gerçekleşmesi için yerli halkların haklarına ilişkin BM 

bünyesinde gerçekleştirilen tartışmaları beklemek gerekmiştir. Yerli Halkların 

Hakları Taslak Bildirgesi
1041

'nin 31. maddesine göre yerli halkların kendi iç ve yerel 

işleri ile ilgili konularda bir özerklik ya da özyönetim hakları söz konusudur. Söz 

konusu taslak 2007 tarihinde kabul edilmiş ve özerkliği 4. maddesinde bir hak olarak 

kabul etmiştir. Kısacası, Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirisi özerklik 

hakkını düzenleyen tek uluslararası belge olup ilk defa bir grup açıkça özerklik 

hakkının taşıyıcısı olarak kabul edilmiştir
1042

. Bağlayıcı olmamakla birlikte 

uluslararası alanda böyle bir hakkın daha fazla tartışılır hale gelmesini sağlaması ve 

bu hakkın bağlayıcı metinlere de yansıma ihtimaline kapı aralaması bakımdan söz 

konusu bildirge çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir. 

Özerkliğin uluslararası bir örf adet kuralı olup olmadığı konusunda farklı 

görüşler söz konusudur. Özerklik kimi zaman uluslararası hukukun bir ilkesi olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu bakış açısına göre bölgesel azınlıkların sahip olduğu haklardan 

biri özerklik olduğu içindir ki azınlık statüsü, içinde özerklik hakkını barındıran bir 

kavramdır. İşte bu nedenle örneğin Sanders, özerkliği uluslararası örf adet 

hukukunun bir parçası kabul etmektedir
1043

. Oysa kimi yazarlarca böyle bir kabul 
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doğru kabul edilemez, zira özerkliğin uygulanma biçimi, kapsamı, niteliği örnekten 

örneğe değişmektedir ve bu da uluslararası bir örf adet kuralının ortaya çıkmasını 

engellemektedir
1044

. Özerklik düzenlemeleri mecburen vakadan vakaya farklılık 

göstermektedir, bu nedenledir ki uluslararası hukukta bir gruba özerklik sağlamak 

şeklinde uluslararası bir teamül mevcut değildir. Sadece yerli halklar bakımından çok 

sınırlı bir örf adet kuralının varlığından bahsedilebilir, zira özerklik tanımına tam 

olarak uymasa da yerli halkların yaşadığı devletler bu halkların, arazileri üzerinde 

özyönetime sahip olması konusunda çeşitli düzeylerde uygulama ve düzenlemeye 

sahiptir
1045

.  

Özerklik hukukun genel ilkeleri arasında sayılabilir mi sorusuna cevap 

verebilmek için ise, öncelikle hukukun genel ilkeleri kavramından ne anlaşılması 

gerektiği belirtilmelidir. Uluslararası hukukun diğer kaynakları kadar kabul 

görmemiş olan kavramın uluslararası hukuk bakımından ortaya çıkışı 1907 La Haye 

Konferansı ile gerçekleşmiş olup, ortaya çıkış sebebi, yargıcın sadece anlaşma ve 

teamülleri uygulaması durumunda hukuki boşluk ihtimalinin ortaya çıkacağı 

endişesidir. Hukukun genel ilkeleri esasen gelişmiş, demokratik ülkelerde ve 

uluslararası alanda kabul edilmiş; iyi niyet, kazanılmış haklara saygı, kendi 

davasında hakim olamama, sebepsiz zenginleşmenin korunmaması gibi hukuk 

vicdanlarında kabul edilmiş ilkelerdir
1046

. Bir kuralın hukukun genel ilkesi olarak 

sayılabilmesi için gelişmiş ülkelerin, toplumların kuralı açıkça ya da üstü kapalı 

olarak benimseyip benimsemediklerine bakmak gerekir ki, yargıç bu kuralları 
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belirlerken esnek bir biçimde değerlendirme yapma imkânına sahiptir; ancak bu, 

uygulanacak hukukun yargıç tarafından yaratılacağı anlamına gelmemektedir, yargıç 

kural saptama şeklinde bir yetkiye sahiptir
1047

.  

Özerklik şeklinde bir ilke ya da hakkın devletlerin iç hukuk düzenlerinde ya 

da hukuk anlayışlarında ve vicdanlarında kabul edilmiş olup olmadığına 

bakıldığında, devletlerin genel olarak özerklik şeklinde bir ilkenin kabulünden 

kaçındıkları görülmektedir.  

Her ne kadar uluslararası hukuk alanında bağlayıcı herhangi bir sözleşmede 

özerklik hakkı kabul edilmemiş, özerkliğin uluslararası bir örf adet kuralı olmadığı 

ileri sürülmüş ve özerklik hukukun genel ilkeleri arasında da kendisine yer 

bulamamışsa da özerkliğin uluslararası hukukta dayanakları olduğu görülmüştür.  

Bu durumda Suksi'ye göre özerkliğin kesinlikle anayasal temeli vardır. 

Uluslararası hukuk alanında dış self-determinasyon kabul edilmese de iç self-

determinasyona itiraz edilmemektedir. O halde, uluslararası sözleşmeleri, insan 

haklarına ilişkin metinleri ve mahkeme kararlarını ulusal mevzuatının bir parçası 

haline getirmiş devlet bakımından iç self-determinasyonun uygulama biçimlerinden 

biri olan özerklik kabul edilmiş, özerkliğe anayasal temel sağlanmıştır
1048

. 

Türkiye'ye İlişkin Kısa Bir Değerlendirme 

Türkiye'de uzun yıllar devam eden ve nihayet müzakere aşamasına geçilen 

etnik çatışmanın çözümünde uygulanması muhtemel bir özerkliğin nasıl olması 
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gerektiği ayrı bir çalışmanın konusudur. Böyle bir çalışmanın amacına ulaşması için 

öncelikle 1984 yılında başlayan çatışmanın tarihi, yapısı, sonuçları, taleplerde zaman 

içinde yaşanan değişiklikler ayrıntılı olarak anlatılmalı ve daha sonra negatif barıştan 

pozitif barışa geçilebilmesi için ileri sürülen özyönetim modelinin nitelikleri 

tartışılmalıdır. 

Çözüm için ileri sürülen demokratik özerklik talebinin muhtevasına ilişkin 

belirsizlik olduğu gibi bizzat kavramın da eleştiriye açık olduğu ileri sürülebilir. 

"Demokratik" olmanın özerklikte mündemiç olduğu, zaten örneğin totaliter bir 

yönetimde özerklik şeklinde bir uygulama olamayacağı, demokratik olmayan bir 

özerklikten bahsedilemeyeceği düşünülmektedir
1049

. Bu eleştiriye karşı, söz konusu 

kullanımda kastedilenin, demokratikliğin özerklik uygulama meselesiyle değil, fakat 

özerk yapının kendi içinde nasıl bir yönetim uyguladığıyla ilgili olduğu ileri 

sürülebilir. Şöyle ki, örneğin Çin'de beş farklı bölgede özel statülü özerklik 

uygulaması söz konusudur. Her ne kadar bu uygulama özerklik olarak 

adlandırılıyorsa da Çin'in siyasi yapısı demokratik bir uygulamayı engellemekte, 

özerkliğin asimilasyon, izolasyon ve baskının bir aracı olarak kullanılmasına sebep 

olmaktadır. Velev ki Çin özerkliği demokratik bir gereklilik olarak gördüğü için 

özerklik tanımına uygun bir şekilde uygulansın, o zaman da özerk yapının kendi 

içinde nasıl bir yönetim teşkil ettiğine bakılmalıdır. Örneğin Uygur özerk bölgesi 

kurulmuş, fakat kendi içinde, halkın yönetime etkin katılamadığı, yerelliğin düşük 

düzeyde kaldığı, kararların özerk yapının merkezinde alındığı bir özerk yapı yeteri 

kadar demokratik olamayacaktır.  
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Demokratik özerkliğin muhtevasına ilişkin belirsizlik olduğu şeklindeki 

eleştiri haklı olup, aynı hareket içinde farklı iktidar odaklarının farklı özerklik 

nitelemeleri henüz net ve üzerinde iyi çalışılmış bir özerklik talebi olmadığını 

göstermektedir
1050

.  

Bu nedenlerle Türkiye'de nasıl bir özerklik uygulanabileceği sorusu 

tartışılmayacaktır. Yine Türkiye'de özerkliğe ilişkin bir deneyim olup olmadığı 

sorusuna cevap verebilmek için iyi bir tarih incelemesine ihtiyaç vardır ve böyle bir 

analiz de çalışmanın sınırlarını aşacaktır. Bu nedenle çalışmada Türkiye'ye ilişkin 

mevcut durumun kısa bir anlatımı ile yetinilecektir.  

Öncelikle belirtilmelidir ki Türkiye'de 1921 Anayasası'ndan itibaren yerel 

özerkliğe ilişkin geniş ya da dar kimi düzenlemeler olmakla birlikte ülkenin siyasi 

özerklik konusunda tecrübesi yoktur. Türkiye'de siyasi özerklik uygulanabileceğine 

ve bunun nasıl olması gerektiğine ilişkin; kişiler, sivil toplum örgütleri, siyasi 

partiler, meslek kuruluşları tarafından kimi çalışmalar
1051

 yapılmışsa da siyasi alana 

yansıması bir yana bu çalışmalar tartışma konusu dahi yapılmamıştır.  

Çalışmada her bir anayasanın yapılma sürecindeki dinamikler 

değerlendirilmeden kısaca dört anayasadaki özerklik düzenlemelerinden bahsetmek 

yerinde olacaktır.  
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Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'ni de içine alacak biçimde 

Tanzimat'tan günümüze kadar merkeziyetçi bir idari yapı
1052

 uygulamasına sahip 

olmuştur, ancak yine de 1921 Anayasası yerelliğin en geniş düzeyde sağlandığı 

metindir. 

1921 Anayasası savaş koşullarında ortaya çıkmış bir anayasa olup, oldukça 

kısa bir metindir. Bu anayasa hazırlanış ve kabul ediliş sistemi bakımından Türkiye 

Cumhuriyeti tarihindeki en demokratik anayasa kabul edilmektedir
1053

. Yirmi üç 

maddeden oluşan bu anayasada etnik vurgu taşımayan Türkiye Devleti ifadesinin 

kullanılması ve egemenliğin millete ait olduğunun hükme bağlanması söz konusu 

anayasanın demokratik yapısının yansımasıdır
1054

. 1921 Anayasası kısa metnine 

rağmen on üç maddesinde yerel idareye ilişkin hükümlere yer vermiş ve oldukça 

geniş bir adem-i merkeziyet imkânı sağlamıştır.  

Cumhuriyetin kurulmasını takiben hazırlanan ve cumhuriyetin ulusçu, 

merkeziyetçi bakışının açık bir biçimde yansıdığı 1924 Anayasası yerel yönetimlere 

ilişkin düzenleme içermekle birlikte 1921 Anayasasında öngörülen adem-i merkezi 

sistemin terk edildiği görülmektedir. Anayasa'nın, 91. maddesi "İllerin işleri, yetki 

genişliği ve görev ayrımı esaslarına göre idare olunur" şeklindedir. Bu anayasanın 

ulus devlet yaratma çabası taşıdığı, halkın da özellikle yerel düzeyde güçlü bir 
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siyaset yürütmesi fikrinden uzaklaşıldığı görülmektedir. Halk egemenliği 

sisteminden millet egemenliği sistemine geçiş de bu anayasayla olmuştur
1055

.  

Egemenliğin bölünmezliği ilkesinin çok güçlü ifade bulduğu devletlerden biri 

olan Türkiye Cumhuriyeti, 1961 Anayasası ile "devletin ülkesi ve milleti ile 

bölünmez bütünlüğü" anlayışını devletin temel ilkesi olarak kabul etmiştir
1056

. 

1961 Anayasası ve 1982 Anayasası yerel yönetim esasını temel iki ilke 

üzerine kurmuştur. "Yetki genişliği" ve "idari vesayet". Merkezin yereldeki 

temsilcisinin merkezin dışında da belli düzeye kadar karar alabilmesini düzenleyen 

yetki genişliği ve merkezin yerel organlar üzerindeki denetimini düzenleyen idari 

vesayet ilkeleri yerel karşısında merkezin oldukça güçlü olduğunu 

göstermektedir
1057

. Her iki anayasada da özerklik ifadesinin üniversiteler ve radyo 

televizyon ile haber ajanslarını düzenleyen maddelerde kullanıldığı görülmektedir. 

1961 Anayasası bakımından Ergun Özbudun "Bu iki çeşit kamu kuruluşuna "özerk 

statü" yani kendi kendilerini yönetme yetkisinin verilmesi, söz konusu kuruluşları 

genel idare içinde ayrıcalıklı veya dokunulmaz kılmak gibi bir düşünceden değil, 

onların özellik gösteren fonksiyonlarını çoğulcu bir demokrasi anlayışı içinde ancak 

özerk bir statü ile gereğince yerine getirebilecekleri inancından kaynaklanmıştır. 

Oysa ki özerklik "kendi kendini yönetme yetkisine sahip olma" anlamına gelmekte 

ve özellik gösteren fonksiyonların çoğulcu bir demokrasi anlayışı içinde yerine 

getirilebilmesi amacına hizmet etmektedir. 1982 Anayasasında da özerkliğin, içi 
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dilediğince doldurulabilecek bir kalıp kavram olduğu gerçeği yapılan kanuni 

düzenlemeler, kurulan yapı ile ortaya çıkmaktadır
1058

. 

Görüldüğü üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları siyasi özerklik veya 

benzeri bir düzenleme getirmemiştir. Bu çerçevede siyasi özerkliğe ilişkin talepleri 

değerlendiren Anayasa Mahkemesi de çeşitli siyasi parti kapatma davalarında 

federasyon ya da özerklik düzenlemelerini hukuki ve sosyolojik olarak olanaksız 

görmektedir
1059

. Mahkeme 1991 yılında verdiği Türkiye Birleşik Komünist Partisi 

kapatma kararında parti tüzük ve programında yer alan "Kürt Ulusu", "Kürtlerin 

kendi kaderini tayin hakkı" gibi ifadelerin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü bozmak amacını taşıdığına hükmetmiştir. Söz konusu kararda Mahkeme 

özerkliğe ilişkin olarak da şu ifadelere yer vermiştir: "Bölgelerin ulusal kimliği 

olmaz, Anayasa özerklik ve özyönetim biçimlerine kapalıdır"
1060

. Mahkeme etnik ve 

kültürel öğelere dayanan bir özerklik uygulaması talebini Türk Ulusu kavramı ile 

bağdaşmadığı gerekçesiyle geçersiz bulmuştur. Parti tüzük ve programında genel 

olarak adem-i merkeziyetçi bir yönetime ağırlık veren Hak ve Özgürlükler Partisi 

kapatma davasında ise Anayasa Mahkemesi partinin kapatılmamasına karar 

vermiştir. Mahkeme, siyasi partilerin AİHS'in 10. ve 11. maddelerine göre düşünce 

ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde korunması gerektiğine 

hükmetmiştir, ancak konuya ilişkin bir mevzuat değişikliğine gidilmediği için siyasi 

partiler hukuken tam bir koruma altındadır denilemez. 
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Türkiye'nin özerklik meselesinde bugün için nerede durduğuna bakıldığında, 

öncelikle siyasi ve kültürel özerklik bakımından dayanak teşkil etmesi muhtemel 

uluslararası ya da üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan bölgesel 

metinleri imzalamadığı ya da beyan ve çekince ile imzaladığı görülmektedir. 

Türkiye, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik ve Sosyal Haklar 

Sözleşmesini 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması hüküm ve usullerine göre 

uygulama hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca bu sözleşmeleri BM Antlaşmasının 1. ve 

2. maddelerinin devletlere tanıdığı yetkiler çerçevesinde uygulayacağını beyan 

etmektedir ki bu, sözleşmeler ile tanınan hakları "devletin bütünlüğü" ilkesi 

çerçevesinde değerlendireceğini göstermektedir. Yine, Türkiye Cumhuriyeti, bu 

Sözleşmelerin ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’sının ve yasal ve idari 

düzeninin yürürlükte olduğu ülkesel sınırlar itibarıyla onaylamış bulunduğunu ve 

sözleşme hükümlerinin yalnızca diplomatik ilişkisi bulunan Taraf Devletlere karşı 

uygulanabileceğini beyan etmektedir. Diğer bir husus, Türkiye'nin, siyasi ve kültürel 

özerklik bakımından önemli sayılabilecek iki metni, Avrupa Konseyi Ulusal 

Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme ve Avrupa Bölgesel Diller ve Azınlık 

Dillerini Koruma Antlaşması'nı imzalamamış olmasıdır. 

Yerel özerkliğe ilişkin olarak, oldukça ciddi düzeyde bir adem-i merkezi yapı 

öngören Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı  21 Kasım 1988 tarihinde 

imzalanmış, 1991 yılında ise uygun bulma kanunuyla onaylanmıştır. 

Türkiye, Şart'ın yerel özerkliği geliştiren yapısını ortadan kaldıracak biçimde 

fazla sayıda ve önemli konularda çekince koymuştur. Bu çekinceleri şu şekilde 

özetlemek mümkündür:  
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4. maddenin 6. fıkrasında düzenlenen yerel makamları doğrudan ilgilendirilen 

planlama ve karar süreçlerinde kendilerine danışılması meselesi, yerel yönetimlerin 

iç örgütlenmelerinin kendilerince belirlenmesini öngören 6. maddenin 1. fıkrası, 7. 

maddenin 3. fıkrasında yer alan, yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleriyle 

bağdaşmayacak işlev ve faaliyetlerinin kanun ve temel hukuk ilkelerine göre 

belirlenmesi, vesayet denetimine ancak, vesayetle korunmak istenen yararlarla 

orantılı olması durumunda izin verilmesini öngören 8. maddenin 3. fıkrası, 9. 

maddenin farklı fıkralarında düzenlenen; yerel yönetimlere kaynak sağlanmasında 

hizmet maliyetlerindeki artışların mümkün olduğunca hesaba katılması, yeniden 

dağıtılacak mali kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda 

yerel yönetimlere önceden danışılması, yapılacak mali yardımların, yerel 

yönetimlerin kendi politikalarını uygulama konusundaki temel özgürlüklerini 

mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırmaması, 10. maddede düzenlenen yerel 

yönetimlerin haklarını savunabilmeleri için uluslararası yerel yönetim birimleriyle 

işbirliği yapabilmeleri, uluslararası birliklere katılabilmeleri ve  yerel yönetimlerin iç 

hukukta kendilerine tanınmış olan yetkileri serbestçe savunabilmek için yargı yoluna 

başvurabilmelerini öngören 11. madde Türkiye'nin çekince koyduğu alanlardır. 

Görüldüğü üzere Şart'ın Türkiye'de uygulanması sorunlu bir durum arz 

etmektedir. Şart'ın uygulanmasını gözeten Yerel Yönetimler Kongresi de 

Türkiye'deki yerel demokrasiye ve Şart'ın uygulanmasına ilişkin 2007 tarihli tavsiye 

kararında temel sorunları şu şekilde belirlemiştir: Türk otoriteleri "Türk kimliği" ni 

kültürel hak ve özgürlükleri yeterli düzeyde korumayacak biçimde sınırlı 

yorumlamakta, yerel yönetimlerin çift dilli belediyecilik hizmetlerine karşı tedbirler 

almaktadır. Kongre ayrıca, belediye başkanlarının görevden alınmalarının, teftişinin 
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ve yargılanmalarının önünün açık olduğunu belirterek Türkiye'nin yerel yönetimlere 

ilişkin düzenleme ve uygulamalarını eleştirmiştir
1061

. 

Şart'ın en fazla eleştiri alan eksikliği taraf ülkelerin Şart hükümlerine uyup 

uymadıklarının ve gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirip geçirmediklerine ilişkin 

denetim mekanizması kurmamış olmasıdır
1062

, ancak yukarıda görüldüğü üzere 

Kongre taraf devletlerdeki uygulamaları belli aralıklarla incelemekte ve buna ilişkin 

rapor hazırlamaktadır. 

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın çekincesiz, etkin 

uygulanması ve ülke siyasetinin de buna uygun olarak gelişmesiyle gerçek anlamda 

yerelleşme ve demokratikleşme sağlanabilecektir. Hatta böyle bir uygulamanın, 

anadilde eğitim olanakları sağlandığı ve kültürel kimlik hakları teminat altına 

alındığı vakit, coğrafi ve etnik temelli bir özerklikten daha fazla fayda sağlayacağı 

ileri sürülmektedir
1063

. Ülkede yaşayan belli bir grup için değil, herkes için 

demokratik, merkezci olmayan, yerel politikalar izlenmesi farklılıkların çatışmaya 

dönüşmemesi konusunda daha etkili bir mekanizma oluşturabilecektir. 
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SONUÇ 

Modernleşmenin etkisiyle etnik bağların zayıflayacağı, etnik kimliklerin 

önemini yitireceği düşüncesi bugün için gerçekleşmemiş, bilâkis 20. yüzyıl ve 

özellikle yaşamakta olduğumuz yüzyıl iç çatışmalarla anılır hâle gelmiştir. Bunun 

sebebi bir taraftan bölünmemek uğruna modernleşmenin olanaklarını sonuna kadar 

kullanan güçlü devletlerin ve diğer taraftan, bu devletlerin karşısında da yine 

özellikle teknolojinin sunduğu imkânlarla birbirinden çok kısa sürede haberdar olan, 

herhangi bir baskı ve şiddete karşı çok kısa süre içinde örgütlenen bilinçli etnik 

grupların varlığıdır.  

Yapısal, siyasi, ekonomik, kültürel ya da farklı bazı sebeplere dayanan etnik 

çatışmaların çözümüne ilişkin olarak geçmiş ile karşılaştırma yapıldığında bugün 

bazı farklılıklar olduğu görülmektedir. Bundan çok kısa bir süre öncesine, örneğin 

80'lere kadar bir devlet içinde baskı gördüğü, ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle 

devlete karşı silahlanan gruplar için bağımsızlık olmazsa olmaz iken, bugünün 

şartları bağımsızlığı pek çok grup için birinci talep olmaktan çıkarmıştır. Bugün, her 

ulusun bir devleti olması gerektiği şeklinde anlaşılan milliyetçilik anlayışı yerini 

etnik kimliklerin, kültür, dil ve din gibi unsurların en üst düzeyde teminat altına 

alındığı demokrasi taleplerine bırakmıştır.  

Etnik sorunların çözümünde tek bir yöntem söz konusu değildir. Sorun 

yaşayan her ülke, özgül koşulları çerçevesinde farklı yöntemler kullanmıştır; ancak 

uzun yıllar süren bir çatışma ortamından sonra siyasi barış sağlansa dahi toplumsal 

barışın inşası hızlı ve kolay olmayacaktır. İşte bu noktada özerklik, farklı koşullarda 

uygulanabilecek farklı kategorileriyle böyle bir barışın inşasına katkı sunabilecek en 
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etkili mekanizma gibi görünmektedir. Özerkliğin böyle bir özelliğe sahip olmasının 

birinci sebebi, özerkliğin esnek bir yapı arz etmesi ve bir süreç olmasıdır. Özerk 

yapıya devredilecek yetkilerin kapsamı çok geniş olabileceği gibi dar da 

olabilmektedir. Yetkilerin geri alınması katı kurallara bağlanabileceği gibi, devletin 

her an geri alabileceği gibi de düzenlenebilir. Zaman içinde, koşullar değiştikçe 

merkez ya da özerk yapı lehine yetkilerin artması ya da azalması müzakerelerle 

sağlanabilecektir. Özerkliğin diğer bir olumlu özelliği, tek bir türünün ve uygulama 

biçiminin olmamasıdır. Özerklik soyut bir kavram olup, her bir yeni uygulama yeni 

bir özerklik tanımı ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla bir ülkede uygulanan özerklik 

sistemi, olduğu gibi başka bir ülkede de uygulanmak zorunda değildir; taraflar 

ülkenin ve toplumun özgül koşullarını dikkate alarak en uygun özerklik biçimini 

uygulayabilir.  

Ülkenin bir bölümünde yoğun olarak yaşayan bir etnik grup için bölgesel 

özerklik öngörülebileceği gibi, ülkenin farklı bölgelerine dağılmış bir etnik yapıdan 

bahsediliyorsa kültürel özerklik uygulanabilir. Bölgesel özerklik özellikle silahlı bir 

örgüt kurarak devlete karşı savaşmış etnik gruplar bakımından tercih edilmektedir, 

çünkü savaşan ve hâlihazırda kaçak konumunda olan kişilerin geri dönüşü, yerel bir 

güvenlik teşkilâtının oluşturulmasıyla sağlanabilmektedir. Ancak bölgesel özerkliğin 

kurulması ülkenin farklı bölgelerine dağılmış aynı etnik grup mensuplarının  diğer 

bölgelerde ayrımcılığa, toplumsal baskıya uğramasına sebep olabilmekte, yine, 

bölgede kalan farklı etnik grup mensupları da benzer biçimde şiddet görebilmektedir. 

Özellikle etnik açıdan karışık yapı arz eden ülkelerde bölgesel özerkliğin 

uygulanması bir tür nüfus mübadelesine dahi dönüşme riskini taşımaktadır. Böyle bir 

nüfus yapısına sahip olan devlet için kültürel özerklik tercihe şayandır, ancak 
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kültürel özerklik de ulusal kimlik iddiasında olan gruplar bakımından tatmin edici 

bulunmamaktadır; zira eğitim, dil, kültür imkânları yanında kendi alanlarına ilişkin 

yasa yapma yetkisini haiz bir parlamento talebi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 

Böyle bir talebe neden olanın kültürel özerkliğin Batı dünyasında yeteri kadar 

bilinmemesi, dar yorumlanması olduğu düşünülmektedir. Kültürel kimlik haklarının 

ötesine giden, farklı kimlik gruplarının belli alanlarda münhasır yetkili kabul 

edilmesiyle kültürel özerklik, çatışmaya zemin hazırlayan pek çok sorunu ortadan 

kaldıracaktır. Çatışma çözümünde yerel özerklik fazla tartışılmamaktadır, çünkü bu 

tür özerkliğin sunduğu imkânlar idari düzenleme alanına ilişkindir. Ancak daha önce 

belirtildiği üzere, özerklik kesin sınırları olan bir olgu değildir. Yerel özerklik de 

pekâla, etnik grubun belli taleplerini karşılayabilecek genişliğe varabilir.  

Bugün için, etnik gruplar ya da azınlıklar bakımından özerkliğin hak 

olduğunu kabul eden herhangi bir uluslararası bağlayıcı metin bulunmamaktadır. 

Ancak, bağlayıcı olmasa da pek çok uluslararası ve bölgesel belgede özerkliğin 

önemine vurgu yapılmış, imzalanan sözleşmelerin hazırlık aşamasında özerkliğin de 

sözleşmeye eklenmesi önerilmiştir. Bu gelişmeler özerkliğe ilişkin yolun açık 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca insan haklarının dinamizmi esas alınarak mevcut 

sözleşmelerin dar yorumlanmaması, günün koşullarına uygun değerlendirilmesiyle 

özerkliğe zemin sağlanabilir.  

Sonuç olarak, özerklik çatışma çözümünde en etkili mekanizma olarak 

görülmesine rağmen tek bir özerklik tanımı ve uygulaması olmayacağını belirtmek 

gerekir. Amaç, insan haklarının ve demokrasinin en üst düzeyde temini ise 

uygulanacak mekanizmanın adı da mutlaka özerklik olmak zorunda değildir. Siyasi 
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ve toplumsal yaşama etkin katılım, ayrımcılığın hiçbir türüne maruz kalmama, 

eğitim, kültür, dil politikalarında eşitlik, bir bölgenin sorunlarına etkin çözümler 

geliştirebilmek için bölge sakinlerinin alınacak kararlara gerçek anlamda katılımı 

özerklik kavramına dâhil edilebilecek imkânlar olmakla birlikte bu şekilde 

adlandırılmayarak da sorunların çözümü sağlanabilir. 
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ÖZET 

Ulus devlet hâlâ makbul devlet biçimidir. Ancak bu devlet biçimi kendi 

ulusunu yaratma fikri ile ortaya çıkmasına rağmen söz konusu proje başarılı 

olmamıştır, zira çok küçük bazı devletler bir tarafa bırakılacak olursa bugün hemen 

her devletin, bünyesinde çeşitli sayıda azınlık barındırdığı görülmektedir. 

Modernleşmenin sağladığı imkânlar nedeniyle ulus devlet içinde yer alan farklı etnik 

grupların benzer koşullara sahip olacağı, dolayısıyla ülke içinde herhangi bir çatışma 

yaşanmayacağı düşünülmüşse de yaşadığımız yüzyıl devletlerarası çatışmaların çok 

ötesine geçen biçimde devlet içi etnik çatışmaların yaşandığı bir çağ olmuştur. 

Devletler bu etnik çatışmaları öncelikle bastırmaya, ceza ve güvenlik tedbirleriyle 

sorunların üstesinden gelmeye çalışmışsa da etkin yöntemin çatışmaların 

tekrarlanmayacak biçimde çözülmesi olduğu zamanla anlaşılmıştır. Sadece fiziksel 

değil, yapısal şiddetin de ortadan kalkmasını sağlamanın yolu ise azınlık haklarını 

güvence altına almak, demokratik usullerle her grubun yönetime etkin katılımını 

sağlamak ve gerektiği hallerde iktidarı paylaşmak ya da egemenliği kısmen 

devretmek olmuştur. Özerklik de çatışmaların çözümünde diğer bazı usullerin fayda 

sağlamaması üzerine tercih edilen bir yetki devri sistemidir. Özerkliğin üç farklı 

uygulaması söz konusu olup bunlar bölgesel özerklik, kültürel özerklik ve idari 

özerkliktir. Her bir özerklik türünün kendine göre olumlu ya da olumsuz yanları 

bulunmakta, farklı bölge ya da etnik çatışmalar bakımından farklı bir model başarı 

sağlamaktadır. Özerkliğin hukuki altyapısına bakılacak olursa, mevcut uluslararası 

hukuk düzeninde özerklik biçiminde bir hakkın yer almadığı, ancak azınlık hakları, 

ulusların kendi kaderini tayin hakkı gibi haklar ile temellendirilebileceği 

görülmektedir.  
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ABSTRACT 

Nation state is still accepted to be the ideal form of state. However, despite 

coming out to create its own nation, this project failed for today besides some very 

small states, almost every state comprises of a number of different ethnic minorities. 

Due to the possibilities of modernization, different ethnic groups in a nation state 

were thought to have similar opportunities and consequently, an ethnic conflict 

would not take place. But in contrary, this era has been the century of ethnic 

conflicts. States firstly tried to impress these conflicts, solve the problems by means 

of punishment and security measures; however after a while it was understood that 

the efficient solution was to solve conflicts as preventing to repeat again. The way of 

removing not only physical violance but also structural violance is ensuring minority 

rights, providing every group to to take part efficiently in state administration and if 

necessary sharing power or transfer the sovereignty partially. Autonomy is also a 

system of transferring powers if the other methods to resolve conflicts became 

unsuccessful. Generally three sorts of autonomy are counted. Regional or political 

autonomy for an ethnic group living in a region intensely; if the group is spread out 

through the state cultural autonomy and a way of transferring solely some 

administrative powers local autonomy. All of these sorts of autonomies have 

advantages and disadvantages, for some regions or ethnic groups one kind of 

autonomy is the perfect solution but for the other not. To look over the legal 

substructure of autonomy, present international law does not include a right to 

autonomy, but such a right may be based on minority rights or  right to self-

determination.  
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