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Bu makalede 1975 ytlmda imzalanan Helsinki Son SenPdi'nd<:n
Paris Sartr'na kadar geli~en sUrer ir;inde Avurpa Giivenlik ve
i}·blrlifii Tejkilau ele almmaktodrr, ilk bOUI.mde Helsinki Nihai Scned'ine
giden sii.ref anlcmtmakta ve Sened'ir: hukukf nireligi ele almmaktadw, Doha
sonra ideme toplarudan ve Kopen!wg lnsani Boyut Konjeransl
apklanmakta ve Avrupa GUvenlik ve ljbirliifi Koriferansr'ndan Avrupa
GUvenlik ve i?birligi OrgUtii'ne ddnli*me siireci ele almmaklad1r,
Makale'nin bu bOiamii Paris Zirvesi'rw kadar olan geli.rrrn:leri hukuki
yorum!artyla birlikte ele almnktadtr.
~layarak

Anahtar Kelimeler: AGiT; AGIK, Paris Sam, Helsinkt Nihai Senedi,
izleme Toplanttlart, Kopenhag fnsani Boyut Konferansl, Soguk Sava~.
Abstract:
This paper concentrates on the Organizmion of Security and
Cooperation in Europe within a scope begun with lielsinki Final Act of
/975 and ended with Paris Charter. In the first part, the developments that
paved way to the Helsinki Final Ad is explained and a iegal interperation
of the Act is provided. Then, the follow-up meetings and the Copenlw.gen
meeting of the Conference on the human dimension of the CSCE is
discussed mut the entire process in which the Conference on Security and
Coopermion in Europe turned into the Organization of Security ami
Cooperation in Europe is examined Thi~- part of thR paper evaluates the
developments before Paris summit within a legal aspect.

~ Bu matale ikj bOlfun®n olu$maktadJr. ikinci !X)Jtimii Avrupa Ara5tmnalan
Dergisi'nin geiecek saymnda (Cilt 14 Sayc2) yer alacakur.
~. Prof. Dr., Marmara Dniversitesi i.tB.E Fransu.ca Kamu Ybootimi BOltimU,
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KeYb-·ords: OSCE, CSCE, P{lris Charter, Helsinki Final Act, Follow-up
Meetings, Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Din:ension
of the CSCE. Cold, War.

Giri}:

AGiK~in

l'oplanmas•

ve

Hl'lsinki

Son

Senedi'nin

Haztrlanmasl
1954 ydmdan bajlayarak SSCB (Dt!?i~leri Bakam :Molotof) ve
miittefikleri, AGlK'in toplanahilmesi igin mar etmi]lerdi. Zira Avrupa'da
toprak statUsUni.ln korunabilmeslni istiyorlardt .

.Bah illkeleri ise bOyle bir konferansm sosyaHst cephen.in yaranna sonu-;dogurabilecegi endi$Csi iie o;ekimser davranmakla beraber, ne Almanya'mn
bOUinmll!jlii.gilnii ne de Dogu Avrupa'mn bagh o!dugu ideolojiyi arzu
etmiyorlardt.
Fakat sosyalist tilkelerin 1Siarh davram~1, Batl illkelerini pazarhk
yapabilmekri a;;lSlndan daha elveri?li bir duruma da sokuyordu. Neticede
konfernns.tn toplanabilmesi ban garantilerin saglanabilmesi kaflthjJ;mda
k.ahul edildi. ABO ve Kanada'mn katdmasi, Almanya ve Berlm 'in
starUs.Untin teyidi, insan hnklanmn gi.indeme ahnmast, Avrupa'd;;
konvansiyonel
silahs1zhmma
konusunun
tam~tlabi!mesi,
SALT
g0ri.i~meler1nm birind safhas1, Chancclier Brandt'm "Ostpolitik" kavramtm
somutl~ttran antla~malar, 197l y1hnda Berlin konusunda SSCB ve Batl
Ulkeleri arasmda anla:}maya vanlmas1, 1972 de Nixon-Brejnev gOrii~mesi,
Soguk sav~m yerini Sovyetlerin "Ban~ iyinde bir arada yW?ama"
politikasuta btrakmast lie, Avrupa'da ya~anan yurnu:,;ama onamt,
konferansm top1anabHmesine olanak tamdt. {Prevost, 1975: 137-140)
Bah Ulkelerinin temel amact Oz.ellikle Dogu Avrupa tilkeleri:tde temc!
lnsan hak ve OzgtirlUkl.erinw geli!?tirilmesinin saglanabilmesi idi ve
konferansta bu konulann tartt~tlmasmda 1srarh idilec Hu ncdenle de
konferans gtindeminin tespitj gti<;le:;;iyordu. Konferansm ba?hitntn
t($pitinde sosyali.st iilkeler "GtivenUk''; Bah iilkeleri ise ''i:;;birligi"
konusunun vurgulanmas1 tizcrinde duruyorlardc
Dogu Avrupa tilkeleri Mmrlann ~igncnmczlibri ve ban;; konulannda
garanti sag.tauabilmesini, eb:onomik. kUltUrel ve s;evrenin korunmasJ
konusundaki ili;;kllerin "i;ibirligi" ba!?h~ a!tmda ele ahnarak geni~ ;;:eryeveli
bildlriler kabul edilmesini, arzu ediyorlardc Sm1r ve gUvenlik sorunian
hal!edHdikterl sonradtr k1, zirve konferansmm toplanmastm htzlanduma~
istiyorlard1.
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Buna kar~d1k Bali filkeleri konferans i¥in gervek~i bir gtindemin te~pit
edilerek, insani ve kiilttirel degi~imin saglanabilmesi Uzerinde duruyorlard1.
S.S.C.B ve mUttctikleri Once tiy noktaya Onem veren klsa bir gtindem teklif
ettller: GUvenlik ve bunun siyasi sonu~lan; ekonomik ve kUltUrel i~bir1igi:
konferans esnasmda ele ahnacak konulara saglanacak silrek1iligi takip
edebilecek daimi bir orgamn kurulmasL Bail Ulkeleri de ''ili; sepetler" diye
adlandmlan U~ konu tespit ettiler. Dogu i.Hkclerinin teklif edilen diger Ulf
konu hakkmda olumlu olmaian halinde "Konferansa sagianacak
devamhhk'' tl<l$bg.m ta~tyan DordUncii bir ba~hk olacaktt Nttekim
"Avrupa'da glivenlige ili~kin Sorunlar" L Sepet; "Ekonoml, Bilim; Tek.nik
ve ;;evre alanlannda i~birli_?;i" 2. Sepet; "'insani ve diger alan!arda i~birhgi''
J. Scpet; "Konferansa saj$lanacak dcvamhhk" 4. Scpet'in ha~.hklan oldu.
Konferansm ~tlla~ noktast ve gUndeminin tespiti hususu, Konfcransm bit
dlyalogu olma niteiigini de g5stenni'}tir. Devletlerin amat;hn
ve tnrtl!}Jlacak konular at;1smdan k~..1nferuns bloklar aras1 paz.arltk bi-;imine
blirtinmli$ oldu. Nitekim zaten "D~!.lncti Sepet konusu" lconferama katilan
Ulkeleri haliyle ikJ cepheye bi::ilmtl~ oluyoniu, Finlandiya'nm .;agnst i.izerine
Kastm 1972 de Helsinki'de Konferansm dtizenlenmesi iyin baljllayan
g6ri.i$meler ve lumrhk ~ah~malan neticesinde, Haziran l973'te ''mavi
kitap'' olarak da bilinen Konferansm program! ve si.irdiliiHmesine dair
"Helsinki G6rtl~melerine l!i~kin Son Tavsi)'eler'' adh belge kabul edildi.
<;ah$malara 33 Avrupa tilkesi (Amavutluk hario:;). {Vatikan dahil) ve A.B.D
ve Kaoada ile 35 devlet katildL
"Dogu~Batl"

Konferans1 birinci safhas1 dt~i~leri bakanlan di.izeyinde temmuz l973'te
Konferansrn ikinci safhas1 esasa ili~kin konulann
g6rlcytilmesi ve belgelerin kaleme ahnmas1 tizere eylill 1973.ten Temmuz
l975'e kadar Bliyiikelt;iler di.izeyinde Cenevre'de geJ¥kle~tL Bu safhamn
uzamasmm nedeni Dogu~Batt Ulkeleri arasmda ki{>ilerin ve fikirlerin
degi~imi konusundu gQrti~ aynhk1armm bu1urunas1d1r. Bu safhada ti<;
komisyon "son tavsiyeleri"' kabul ederek "ii(j: sepef' olarak amlan belgeye
bir i;;erik kazand1nnaga yal!~tllar. Bu komisyonlardan birindsi ''Avrupa'da
Gi.ivenlik''; ikincisi "tekuik ve t;evre sorunlan"; i.i9tlncti komisyon ise
''Jnsani ve diger'' konularda 4:bjrliglnin saglanmast konulannda t;ahf?tl; bir
de "i~birligi komitesi" btitUn t;ah~malan merkezite?tirdi.
Hel~inki'de ba~ladL

Kooferansm U\Uncil safbasmda 30 Ternmuz- l Agustos 1975 amsmda
Helsinki'de toplanan Devle-t ve fltiklimet Ba~kanfan, Heh.inki Son
Senedi'ni (Sonut; Belgesi I Acre Final) kabul edip imzalayarak Konferans1
kapattilar, TUrkiye belgeyi Ba~bakan diizeyinde tmzaladi.
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dengesinin bir sonucu ulan detannn oyun kurat!anm belirleyen bir beige
olmu~tur.

Senet ilri ana unsura dayamr: ikincl Diinya Sava~il sonunda Avrupa'da
kurulan statu quo'nun siyasi y<lnden kabul edilme~i ve Dogtl-Batt
ili!}kilerinde detanttn insanc1l boyutunun geli~tirilmesi gerektigi ger!Ye~inin
kabul edllmesi,

AGiK ve Helsinki Son Senedi'ni hanrland1klan uluslararaSI ortam
i~risinde de~erlendirmek gerekir. Bazllanna gOre Helsinki Konferruua
ikinci diinya sava~mdan sonra bir genet ban~ antla~masmtn oimayt~mdan
kaynaklamr; Helsinkj Son Senedi ise detant stlrecinin orjinal ~arklarmdan
biri olarak kabul edilmi~tir.
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Nitekim Helsinki Son Senedi, Avrupa'da gtiventi~in saglanmasmm
"detant stirecine Onemli bir katkJ" oldugunu, daha ilk ba~tan ifade etmi~tir.
Bu ifade zaten l&rarla "Konferansa sa~lanacak devamhltk" ba$hg:mt ~wan
son hilkilmlerde de hattdatdmt~tJr. Bu k1s1mda Son Sened'in mevcut sUre~
i~erisinde ve aym zamanda \Ok tarat1t blr detant o;:e~vesinde Ooemti yere
sahip oldugu teyit edih:n.i~tir. 0 halde Son Senet uluslararas1 global bir siyasi

stratejinin p~~ad1r,
Ele alma konularm ~e~itlili~i nedeniy1e, Helsinki Konferansmm sormca
i\in, kabul edilecek senedin esnek bir beige olmast
gerekiyordu. GOtil~mele:r esnasmda ulu;;iararast bir antlaeyma saglanamad1gt

ula~abilmesi

--·--·-·
1

:;>Oyleki:bu gilrtil} 3!ftstrtdan konuya yakl~'U.h~nda, det.ant girift bir siyasi olaydlr,
bu takdirde genet olarak kaynag1 1%2 Cuba Kri.rin<o bag!anacaknr. Bu olay uluslar
arasJ ili}kilerin YC?itli: alanlannda Oneml.i paz.arhklar halinde ifade bulmu${ur. tki
sUper gti'W arasmda avrupa OllCmli oldugundan, Chancelier Brandfm Ostpoliri"i;
1970'te SSCB~Almilflya; Polouya -Almanya Andla~mast; 1971 de Berlin io;in
yaptlan andl;t$ma; 1972 de Dogu-Ba11 Almar1ya arnsmdaki andla§ma; 1973'te
Almanya~<;ek.osiovakya arasmdaki Andla?rrtal'lln kalemc almmasma olanak
mmmt!):lt. ABD ile SSCB arasu'!da k~thkh g0ri.l$rneler yapdm1~ olmast ise :;ok
Onemli sJ)zle}welerin kaJeme almmasmda yardtmcl oldu, Nitekim niikleer silaltiann
suurlandtn!tnast konusundaki SALT (Strategies Arms Limitation Talks) ve ondan
kaynaklamm andl~malann kobul edi!mes.ioe yararll olmug.tur:bir niikleer sav~
<htimatinio azaltdmasma ili'ikin tedbiderin kabultine dair 1971 Washington
Andla!,ffilttS>; 1974 stratejik andla$malan-yer altmda ni.ikleet denemelerin
SJmrlandmlm.a~ma dair sovyet~amerikan siJzlC$meei; bu k.onudaki proloko! v-e anti
bali:.tik misil sistcminin smtrlandmlmnsina ili~n promkol gibiJ:m andla$maiar
detant silrecine ba.g:lrdtr iki sUper gUo; arasmda Orta Avrupa'da silahlann ve sflahh
gU<Jk:rin s1ntrlandmlmasma dair 1973 te Viyana' da ba'jlayan pazarhklar da
\M.B.F,R: Mutual and Balanced Force Reduct10n) gene bu stirece aiuir. Bakz:
Prevmt, Jean fTam;ois: agm, s; 144,

···~

~~~~~-·-~·-~~~~··----

HELSINKI SON SENEDi, PARiS ~AATI VE AGiT

6

takdirde, alelade bir bildiri metni kabul ederek bununla yetinmenin miimklin
olamayacagmm farkma vanld1. Nitekim detant sade temennilerin ifadesi
olamazd1 ama, uluslararasi bir antla~ma ~en;evesinde ifade edilebilecek
kadar da giir; kazanmamt~tl.

Helsinki Son Senedi bir uluslararast

antla~ma

dcgildir. Son Senet

imzalanmt~tlr ama onaylanmami~tlr. Dstlenilen taahiitler siyasi ve ahlakidir.

Belgenin katilan Devletlerin temsilcileri tarafmdan kabul edildigi belirtilmi~
olsa da, yada katilan devletler iki r;ekince getirmi~ olsalar dahi bu metin bir
antla~ma metni degildir. 3 Devletlerin sOzci.ileri bclgenin hukuki bir yaptmm1
bulunmadtgl konusunu 1srarla vurgu\amt~lardJr. Nitekim bu belgenin B.M.
Andla~masmm l02 maddesi uyannca kayda ge<;irilmeyecek oldugu
Konferansa saglanacak devamhhk konusundaki son hiikiimlerde de ifade
edilmi~tir.

Son Senet sade bir temenniler listesi de degildir. Uluslararas1 alanda
hukuki niteligi bulunmasa da devletlerin siyasi ve ahlaki sorumluluklanm
i~aret etmekte ve ko~ulsuz olarak iyi niyetle yerine getirilmesi gereken hir
beige niteiigindedir Gen;ekte taraflann yapttklan tavizlerin Onemli
olmasmdan Otiiriidiir ki beige, bir uluslararas1 antla~ma oimam!$hf.
Bir uiusiararas1 antla~ma gibi hukuki zoriay!C!hgl bulunmasa da, Son
Sened'in orjina\ bir hukuki baglayJct giicii bulundugundan da
bahsedebiliriz. Bir.;im ve ir.;erigi bak1mmdan Helsinki Son Senedi diger son
senedlerden farkh bir nitelige sahiptir. Son Sened'in kendine Ozgii ir.;eriginin
4
Ozelligi, bildiri ve program gOrtiniimiinii haiz olmasmdan kaynaklamr.
3

Konferans esnasmUa Tiirkiye ve K1bns Rum Yi:inetimi temsilcileri hirer s(izlii
ileri siirmii:;;lerdir. Son Sened'te 6ng6ri.ilmeyen <;ekince Sened'e ek olarak
yaymlanmami~tu, fakat Konferans belgelerinde yer alml~tir. Son Sened'in kabnliine
ili~kin karar konusunda Tiirkiye'nin One siirdiigii <;ekince, K1bns'm tek tarafh
olarak temsilinin me~ru olmaUigma ili:;;kin idi ve Tiirkiye'nin im:raladigi
hiikiimlerin K1bns'm me:;;ru olarak temsil edilmesine dek K1bns Rum idaresi ile
ili~kilerinde get;erli olamayacagm1 ifade ediyordu. K1bns Rum tarafl ise Son
Sened'in kabul edilmesi ile ilgili olarak yorum bildirisinde bulunarak kat1lan her
devletin yapacag1 bildiri\erin bat1l ve yapilmaml~ kabul edilecegini ifade etmi~tir.
4
Helsinki Son Senedi 35 Devletin kolektif bir bildirisini resmilc*tirmi~tir. Son
Sened'teki bildirilere Devletler Ozel bir i9erik kazandirmi~lardJr. Bunu
anlayabilmek iyin Son SencU'in " Avrupa'da giivenlige ili~kin sorunlar'" ba~hgm1
ta~Iyan l. Sepettinde yer alan "Katdan Devletler Arasmdaki ili:;;kileri YOneten
ilkeler Bildiri" sini incelemck ycterlidir. Burada ifade edilen on ilke - decalogueevrensel ilkeler olup B.M. Ant!a~ma.sma da uygundur. Nitekim bu ilkeler zaten
B.M. Antla~mas1 ~cr9cvcsindc hukuki nitelige sahiptir. Son Sened'in kullamlan
kelimeler bak1mmda i.izelligi vard1r: katJian devletler ''beyan ederler", "sayg1
~ekince
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Metinde kullamlan baz1 ifadelerden belgenin uluslararast bir antla~mada
bulunabilecek ifadelerle kaleme ahnmJ~ oldu~u da dikkat <;ekicidir.Oysa bu
tiir ifadeler bildiri niteli~ndeki bir belgede ender rastlanan durumdur. 5 Son
Senet temel ilkelerin saglanabilmesi amact ile kaleme ahnan bir program
niteliB;indedir. Belgede ifade edilen amaylann uygulanabilmesi hukuki
davram~lann konusunu te~kil edecektir. Nitekim ele ahnan her konunun
uygulamaya konulabilmesi 1<;10 neler ~apllabilecegi "Konferansa
Saglanacak Devamhhk" (ya da "Konferansm Izlenmesi") ba~hB;m1 ta~tyan
htikiimler arasmda belirtmi~tir. 6 Beige sadece beyan edici bir beige degildir.
Nitekim Orne~in 1976 da NATO olsun SSCB olsun manevralanm Son
Sened'e uygun olarak birbirlerine bildirmi~lerdir. 7

2- Helsinki Son Senedi'nin i.yerigi ve Diger Uluslararast Kurum ve
Kurulu~lar ile ili~kiler:
Amac1 ve genel niteli!!i g6z Oniinde tutuldul!unda, Son Sened'in B.M
sistemi alamna miidahale edemeyecegi ger~ektir. Nitekim Helsinki
Konferans1 ilkeleri evrensel ilkelere sadtk kalmak durumunda olduklan gibi,
ortaya konulan ilkelerin uygulanabilmeleri mevcut uluslararas1 kurulu~lann
~en;evesinden faydalamlarak miimkiin oldugu, zaten Son Sened'in metninde
ifade ed.ilmi~tir. (Ghebali, 1975: 74-80)
Uzun bir metin alan Helsinki Son Senedi, d6rt ana b6ltim ve bir son
b6liimden olu~ur: Avrupa'da Giivenlige ili~kin Konular (Lsepet); Ekonomi,

?~~terirl_er" '.."teyi~

i

;·.

ederler", "tamrlar", "hatulati~l~". gib!.
Omegm guvenhk ve stlahsizlnnma konusuna 1h~km b1r hi.iki.imde, belgeye kattlan
i.ilkelerin ama\lann takipt;:isi olmakta taahiit alttna girdikleri ifade edilmektedir.
Bununla beraber Ozetlikle silnhstzlanma ve gi.ivenlik konulannda, bu konudaki
tedbirin nwya bagh olarak siyasi bir k.arardan kaynaklandigl kaydedilmi~ olmasJ,
belgenin konvansiyoncl niteliktc olmayip taraflar1 te~vik edici olmak niteligi
bulundugunu gOsterrnektedir.in: Prevost, Jean Frant;:ois, agm; s. 135.
6
brnegin, gerektiginde taraflar tek taraf11 tedbirlere b~vurabilecekleri gibi, diger
taraf devletlerle iki tarafh gOrii~meler yoluyla, yada taraf devletlerin uzmanlannm
toplanmast ile ve mevcut uluslararasJ kurulu~lann <;ert;:evesinde <;ok tarafl1 olarak bu
tedbirleri alacaklardu.
7
ingiltere ve Romanya Helsinki siireci ruhuna sadtk kalarak ki~ilerin serbest
dola~Imi, ni.ikleer enerjinin bari~<Jil ama<;la kullammmda i~birligine gidilmesi gibi
konularda bir anla~ma imzalamt~lardtr. Gene 1989 da Macaristan, vatanda~lannm
Batt Almanya'ya get;:i~ini kolayla~ttrmak ve aralanndak.i ikili anla~mayt t;:ignemekle
su<;lamnca, Macaristan'm Son Senet ve diger AGtK belgelerine dayanmt~ oldugunu
ifade etmesi, AGiK belgelerinin zorlayiCI o\masa da, baglayJcJ olduguna bir
i~arettir.

L
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Bllim ve Tekoolojl ve <;evre Alarnnda i~birligi (2"sepet); fnsunnl vc 6teki
Alanlarda i§birligi (J.sepct ); Konferansm izlenmesi ~4.sepct}
Helsinki Son Senedi'nin ''Avrupa'da GUvenlige ili~kin Konular''
ba$hgmJ ta~tyun, yada birinci sepei o!arak adlandmlan, birinci OOitimti en
Onemli b6llimdilr. BOW.m, ''K.attlan Dcvletler Ara~anda ili*kileri YOneten
ilkeler BilJirisi" ve- "Gilven Arttmc1 bulemler Belgesi'' olmak ilzere ik.i alt
bi.iltimden olu~ur.
Bu alt bm;hklardan "Kat1lan Devletler Ara,mdoki l!it-kilcri Y()neten
ilkeler Bildldl!;i" (d.Ccalogue) on temel Hkeyi dile getlrmi$cir Bunlar :
Egemen e?itlik, Egemeniigin Niteligindeki Haklar.a Sayg1; GU~ tehdldine
ba~vurmaktan yada GUt; Kullanmaktan Ka~mma: S;mrlann t;igncnmezligi;
Devlt"tlerin Toprak Bi.iti.inliigu; Anla~nmzhklann Rll!'J'}~t <;Ozilmii~ t~
i?lerine kan~mama; Dii?tince, Vicdan, Din yada inan~ (hgiirltigU Dahi!
fnsan Haklarma ve Temel OzgtirlilUerine Saygt; Halklann Hak E;;itligi ve
Kendi Yazgtlanm Belirlemeleri; YUktim!Ultikkrin Uluslararas1 Hukuka gOre
iyi Niyetle Yerine getirilmesi.
Son Sened'in "Konferanstn izlenmesi" ba~h8;m1 ta~ayan son bOHlmUnde
belgeyi imzalayan devJetler, belgeyi tek tarafb, iklll ve ~ok tarafh
gOrli;:meler ve toplantilada uygulama alanma aktarmay1 OngOrmU!}lerdir.
Helsinki de ba$lanlan silrcdn lzlenmesi amactyla D1~i;:Ieri Bakanlan
tcmsilcilerJ dUzeyinde yaptlacak toplanhlann l!kinin i'le 1977 de Belgrad'da
yapllacagt burad.a kaydedilmi;;tir.
A~

B.M. Sistemi ile Olan Baglantl:

Konferans es.nasmda devletierin B.M. Be ili:;;kt kurulmas1 baktmmdan
tutumlan U~ noktada toplamyonJu: Avrupa'ya Ozgti bit hukuk yaraulrnasma
kar$1 idHer, yeni blr kurulU} yaratdmasm istemiyorl.ardl ve B.~L 'in gilcHnUn
kuvvetlendirilmesinden yana idller. 3

a Ar:zu cdilen kabul cdilec-ek kurallann gene] uluslari.lrJSJ hubk He ·•s.osya;tst
utuslaruxas1 huJc:uk" kuralanmn orta!amas1 olacak b;r u!uslarara'>: hukuk duzeni,
c-o~uku bir hukuk dUzcni idi. bzgtin hir hukuk dtizeuinin yarutllma::a SSCJ3'ne
Ar\antik ili:;;-ki!erine kun:}lfiil ve AHur;a Biriigi Uyderi arasmdaki i~birti!j;inin
geli~e<.iui engdkyici bir olun:.Jt yuratao-ittrdi; Sovyet emperya\iunini Dogu
Avropa ii!k-eleri Uzerinde gU\lendirebilirdl; B.M. ArJb;:m::s1 Lizerine Gturan genel
ulus\aranm hukuk kurallamun dege-rini zaytflatabilirdi.Avrupa tilkdcri f>z,elhkle
:Batt Almanya. Beh;ik.l. Hol!auda ozgiin bir bdlgesel hukukun yada ulus!ar urus1 bir

Avrupa hukukunun bHfJm!endirilmesine kartn ;;ld"Jklarm1 gbrli~eierin daha ilk
safhn~mda ifade ettilcr. Kanl.!da,Avcsturya. i5punya,Fb!andiya ve Turkiye ise,
uluslar arast hukuk il'o:elcri::te sad1k bir uluslar aras1 beigenin ha?.trlanmasmdan yana
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Sosyalist Ulkeler AGiK Bildirisinin, B.M. ama~ ve ilkelerine gOre
haztrlanmasmt kabul ettiler. "i~birli~i ve gtivenlik konusunda isti~ari bir
Komite" kurulmast fikri Dogu Avrupa iilkelerinden gelmi~ti. Batllt iilkeler
ise bunun kurulmasmm NATO i.iyesi iilkeleri b6lmek i~in bir manevra,
Avrupa'nm Finlandiyala~tmlmast ile e~ anlama geldigini ve B.M.'in ban~
ve gi..ivenligin saglanmasmdaki davram~lanmn zedelenmesi anlamma
gelece~i i~in AGiK'in kurumsalla~tmlmasmdan endi~e duymu~lardtr.
Son Sened, B.M. Antla~mast, Devletlerarast Dost~a ili~kiler Bildirisi,
Evrensel insan Haklan Bildirisi, 1966 Paktlan, Stockholm Bildirisi gibi r:;ok
saytda sOzle~me, tavsiye ve bildiriye gOnderme yapmaktadu. Tiirkiye'nin de
aralannda bulundugu tilkeler (Bulgaristan, Romanya, Avusturya), B.M.
tarafmdan tespit edilen ama~ ve ilkeler dogrultusunda ekonomik
kalkmmamn ger~ekle~tirilmesinde i~birliginde bulunmak arzulanm teyit
ettiklerini ifade etmi~lerdir.
Son Sened'te AB, B.M. ve UNESCO uluslararast alanda dogrudan ve
etkin olarak katkllanm saglamaya ~agnda bulunulan kurulu~lar olmu~tur.
Nitekim Son Sened, B.M. iiyesi Devletler arasmda muhtemel bir
uyu~mazhk durumu halinde, B.M. Antla9masmm 103. madde htikmii
geregince B.M. Antla9mas1 hiikiimlerinin Onceligi bulunaca{P.m beyan
etmi9tir. Aynca B.M. Antla9masmm 102.maddesi hiikmii gereg-ince Son
Senet kayda ge~irilmese de, Finlandiya tarafmdan tamttmmm B.M.
tarafmdan yapilmasmt teklif etmWir.

B- Son Sened'in ''Avrupa Giivenligine ili~kin Konular" Ba~hgm1
Ta~1yan I.Sepette Yer Alan Ve "Katilan Devletler Arasmdaki
ili$kileri YOneten ilkeler Bildirisi"nin (Decalogue) i~erigi :
AGiK Bildirisi'nin (Decalogue) ilk ilkesi "Egemen e~itlik ve
egemenligin niteligindeki haklara duyulacak saygt" ile ba.o;lar. Uluslararast
hukuk ~er~evesinde taraf devletlerin hak ve gOrevler baktmmdan e9it
olduklan; ban9~1l yollardan antla9malar yoluyla uluslararast hukuka uygun
olarak sJmrlann degi9tirilebilecegini; devletlerin uluslararast kurulu9lara, iki

olduklanm ifade etmi~lerdi. Arzu edilen, kabul edilecek kurallann gene!
uluslararast hukuk ile" sosyalist uluslar aras1 hukuk" kurallanmn ortalamast olacak
bir uluslar arast hukuk dilzeni, !fogulcu bir hukuk di.izeni idi. bzgiln bir hukuk
di.izeninin yaratJlmasJ SSCB'ne AtlantJkl ili~ki\erine kan~ma ve Avrupa Birligi
liyeleri arasmdaki i~birliginin ge\i~mesini engelleyici bir durum yaratabilirdi;
Sovyet emperyalizmini Dogu Avrupa iilkeleri i.izerinde gli'rlendirebilirdi,
B.M.Andla~mast tizerine oturan gene! uluslar arast hukuk kurallanmrun degerini
zayJflatabilirdi. Bkz: Ghebali, Victor Yves, agm, s: 80 ...

w
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vt' ~ok tarafh antla~malara tarat' oima yada olmama ve tarafstzlJklanm
korumaya haklart bulundugu kabul ~~dilmi~tir,

lkim:i like ''Gil.\; tehdidinc Ba$vunnaktan yada Gti~ Kullanmaktan
''Uyu::;mazhktann Ban~;;,:t Yollardan (Qziimti"ne iliskln be{:inci
ilke. birlikte ele ahnmahdn. ikinci ilkeye g5re, Kuvvctc ve kuvvet tehdidine
ba~vunnak B.M. amat;lan ve AG{K Bildirislne aykmdtr, hiy kimse bu ilkeyl
ihJ:d ederken bir gerekye gOstere-mez.taraf iilkclerden birine kar~a dogi-udan
ve dolayh kuvvete ve kuvvet tehdidinc ba?vurulmayacaktlr. kuvvete ve
kuvvet !chdidinc ba}vurrnak aralanndaki uyu~maz.l!fpn ~Ozi.Umesine
yardtmct arw; olarak kullamlarnaz. Bu ilkcyi tamarnlayan bc$lnci ilkeye
gOre taraf devletler aralarmdaki uyu~mazhklan uluslar:uas.J ban$ gUvenlik
ve adaleti !e-hlikeye koymayacak bir bi~imdc ban~l yoHardan
;;Ozeceklerdir. tJluslararasJ hukuk '(en;evcsinde kalarak htzh ve hakr;a bir
c;Ozilme l$birli£;inde bulunarak ve iyi niyet ilkeleri (J-en;evesinde
varacaklardlr.Bunun i~in g6ril$me. sorUJ?tunna at;ilmam,arabutuculuk,
uzla§ma, tahJ.:im yargt yada kendi seyecekleri diger bir b.:m~!l yOnrerne
~vuracaklard1r: UYU$mazhk ha\jnde uluslararast han~ ve gtivenligi
tehlikeye sokacak ve durumu a~.ula&tJrabilecek bir davram$ta bulunmaktan
sak1nacaklarchc
Ka~mma",

·'tyi~!erlne Kan;;mama" i!ke-si altmettlkedir. Kaqal1kh i!i~kileri ne olun;a
olsun taraf devletler dogrudan ve do]ayh olarak ki~ii~el yada kolektlf olarak
ulusal yetkl alamna giren konularda it; ve d1~ htlerine kan~mayacak!arthr; bu
1ledenle askeri rntidaMle ve mi.idahale tehdidinde bulunmayacaklar: kendi
~tkarlunna hizmet amacJyb hi~bir Ulkcye kar!}t askerL siya:>i vc ckonomik
zorlama tedbirlerine ba~vurmayacallardn; taruf Ulkelerden birinin rejimlnl
devirmeye yOnelik ter6rist faaliyetlerde bulunaniara dogrudan ve dotayh
yardtm etmeyereklerdir.

"Halklunn Hak E.}itligi ve Kendi tvfukadderaum Taym Etme Hakkt"
sekilinci iikedir. D(J-tincU 1.H.inya Ulkelerinin etkin temsil edilmedigl AGiK'te
SSCB bu ilkcnin konulmasma itiraz eui, fakal Batthlar bu konu da tsrarh
oldular. BatJhlara gOre her bncrr:E toprak degi~ikligi kolomal nedcnle olsun
yada olmasm i!gtli halkm n7asm1 gerektirmckte, ispanya, irlanda. Bat!
Almanya ve Ktbns gibi tilkeler i.yin hu durum arka plana aHiarr:az: aynta bu
ilkenm ulusnl ve uluc-laratasl boyutu van.hr.

11oku:tuncu ilke ·'Devletlerarast I~birliginin Saglanmasma" ili~kindu.
Taraf devletler urasmdaki t~birligi B.M. Amla~masmda tespit eddcn ama~
ve ilkeler dogrultusunda olacaktn·. C1us!ararasJ ban:;;. gi.ivenhk ve adaletin
saglannwsma ~ah~nken i~birli~inln Pan~ Avrupa 'mn sagkr:lmaslrldun daha
geni~ ve OOlgcsel aJana snnrh kalrnamasJ ~nlil!,"lanml$tlr.
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Uluslararast hukuka uygun olarak yiiklenilen sorumluluklann iyi niyetle
yerine getirilmesine ili~kin onuncu ilke. Nitekim iyi niyet ilkesi olmadan
diger ilkelerin de anlamt ortadan kalkacakttr. Devletler uluslararast hukukun
kendilerine tamdtgt sorumluluklan iyi niyetle yerine getireceklerdir;
egemen haklanm kullamrken, ulusal diizenlemeleri kabul ederlerken
uluslararast hukuktan do~an sorumluluklara uyacaklardtr; bildiride belirtilen
ilkelere saygt gOstermek dostya ve normal ili~kilerin geli~mesine yardtmct
olacaktJ.r ve aralannda siyasi temaslann geli~mesini te.!;)vik edecektir.

-~

""

Buraya kadar belirtilen ilkeler B.M. sisteminde yer alan belgelerde ~u
veya bu formiil altmda ifade edilen ilkelerle denktir. AGiK Bildirisinde yer
alan kendine Ozgii ilkelerde vardtr. AGiK Bildirisindeki sosyalist gurup
tarafmdan konulmast teklif edilen "Stmrlann <;ignenmezligi" (0yiincii ilke)
ve "Devletlerin Toprak Biitiinliigii" (DOrdiincii ilke) ilkeleri ile batthlann
teklif ettikleri insan hak ve temel6zgiirltiklerine saygt g6sterilmesi ilkesi (7.
ilke), Decalogue olan belgeye 6zgii ilkeleri te~kil etmekte.
Stmrlann yignenmezligi ilkesi ve Toprak biitiinliigiiniin saglanmast, bu
ilkeler ya~amsal bir ilke olan kuvvete ba~vurulmamast ilkesinin tamamlaytct
unsurlandtr. Stmrlann <;:ignenmezligi ve toprak biitiinliigiintin saglanmast
alanmda kuvvete ba~vurulmamast ilkesinin uygulamaya ge<;:irilmi~ olmast
anlamma gelir; buda bu ilkelerin birbirleri iyinde dayam~ma halinde bir
arada olmalanm ifade etmek demektir. Bu ilkeler birbirlerine dayam~mah
ilkeler olup Helsinki siirecine 6zgii de degildir. B.M. Antla~masmm
2/4.maddesi, Devletlerarasmda Dost<;:a ili~kilerin kurulmasma dair Bildirinin
1. ilkesi ve zaten Decalogue metnin Egemen e~itlik ve egemenlige saygt
g6sterilmesine dair birinci ilke ile Kuvvete ve kuvvet tehdidine
ba~vurulmamasma ili~kin ikinci ilkede de yer almaktadtrlar. 9
Sosyalist

iilkelere
gOre
stmrlann
dokunulmazhgt
yamnda
de ilke it;inde yer almast gerekiyordu. Bu teklit'e Batthlar
AGiK'in bir ban~ konferanst gibi davranmast olanagmm bulunmadtgmt,
degi~mezliginin

Var~ova Pakt1 ilyeleri neden toprak biitiinliigii ve stmrlann <;ig:nenmezligi
ilkelerine bu kadar Onem veriyorlardt? Acaba Son Senet bu beklentiye ne Ol~iide
cevap verebildi? <;iinkii sosyalist iilkeler A vrupa' da sava~tan soma hi~bir
antla~mamn bart~a dOnii~ii saglamad,gml ileri si.irerek, ll.Diinya Sava~mdan sonraki
toprak. sorunlanmn ve siyasi ger~eklerin bu ~ekilde ancak tamnmastm istediklerini
zaten saklamtyorlardt ve bunu da detan6n sag\anabilmesinin sine qua non ko~ulu
olarak gOriiyorlardt. Bakz: Ghibali Victor-Yves agm,s:80-88. Aynca O~iincii Sepet
ile ilgili olarak bakz: Chapez, Jean: Les Problemes de la 3e. Corbeille de Ia CSCE.
in:Resume des Cours de Ia 7e sesssion d'Enseignement, Institut du Droit
International des Droits de !'Homme, Strasbourg 1976.
9
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ban~tl yollardan, kuvvete ba~vunnadan, halklarm mukadderatma saygt
ilkesi ~~vcsinde ve anla~ma yoiu He smulann degi~tirilmesinln mUmkUn
olabilecegini ileri siirdtiler. S.S.C.B bu dti~iinceyi ancak bunun stmrlarm
dokunulmazhgma ili~kin ilkede yer almadan kabul edecegini bildirince, bu
hususa egemen e~iUik ilkesine ili~kin ilkede yer verildi. Bu tQnntil ban~~tl
:ynlla:rdan swtrlann de~i~tirilebilmesi kavramm1 daraltm1~ m1 dtr? sorusu
akla gelmekte. Bu ciimle- ~i:iphesiz Avrupa Birligine siy.asi birlige
dOnUl;iebilme olana!lmt sakJ1 tutmu;; ve Ahnanya'nm da birle$mesini
haztrlam!;>:, lspanya'mn Cebelt.mk, Irlanda'mn Ulster, Tiirkiye'nin Ktbns
konusundaki durumlanm da sakh tutmaktadtr.

"Dii~tince, Vicdan, Din ve inan;; Ozgilr!Ukleri de Dahil insar. Temet Hak

ve OzgUrlOklerine" ili~k.in yedinci Hke RM. Antl~asmm bu konudaki
Hkelerinin ileriye gOtUriilmU~ ~eklini 1e$kil ediyor. BatJhlar bu ilkenin
belirtilmesi Uzerinde marlt olmu~lardu. Bu ilke-nin olu~mas1 it;in 55 seans
tartl~ma yaptlmt;•_.taru/jmalarda sosyalist iilkeler insan haklannm marksist
kavramdan farkh bir $ekilde de almmilSI kar~tstnda biteviye sa.vunma
durumunda kalmt~lardrr. Devletler insan haklanmn evrensel One.mini
tamdtklanru belinerek ilke olarak batt Ulkelerinin feisefesini benlmsed:iler,
detanun ferd!n gUn!tik ya~am1 ve bmu oyunun gen;egt gO.z Ontinde
bulundurulmadan saglanamayaca~!fll batthlm bu ~kil.de empoze etmi~
oldulaL

Ot;Oncti seperte, Jnsani ve dlger alanlarda i$birligi dUzenlenmekte
3. Sepeti, L Sepetin Vll.Hkcsinin uygulamast olarak gOrmemek
gereklr. Nitekim Viyana Belgesi bu aymma son vermi~; insani ve di~er

demi~tik,

alanlarda i~birligi taahtitleri tamamlarm~tu. 0 halde AGiK belgeterinin
insan haklannm degerlendirilme:sinde lsepetten 7.iyade, VILilke ve daha
sonrad.a "insani Boyut" tyertyevesinde diil)iini.ilmesi gerekir.
AGtK, devletlerin gtivenligi ve fertlerin gUvenligi arasmdaki ili$ki ve
devletlerara:a siyasi ili;;kiteri.n nitelig.i He insan haklanna gO-sterikcek ~ayg1
a.rasmdaki iki y6nJti bag ve ili§kiyi yok iyi kurabihni~ir.Kat!hmct Devletler
arasmdaki iH~lcri yOn)endiret.:ek temel ilkeleri, gi.iven artmc1 Onicmleri,
uyut-mazhklann banw yoHardan o;;;Oztlmtl 1.;;;1n taraflarm takip edecekle-ri
metodu getinni$, ekonomik, bi!imsel,reknolojik, 9evre ve insani konularda
l$birliginin tcmeUerini atmaga t;:ah~ffil$tlr.
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3~ Konferans Sonu~lanmn izlenmesi : izleme Toplantdan:

A- ilk izleme ~ah~malan: Belgrad izleme Toplantlsi (1977-1978) ve
Sonraki Geli~meler
4 Ekim 1977 de Belgrad izleme toplantlSl ba~lamt~ ve 9 Mart 1978 de
ay stiren bir <;ah~ma sonucunda temel konularda uzla~maya
vanlamamast neticesinde ancak dOn sayfadan ibaret "Kapam~ Belgesi"
kabul edilerek toplantt sona enni~tir.
be~

ToplantJda Batt i.ilkeleri, msan hak ve Ozgtirltikleri konusunu
vurgulayarak detant'm insane•! boyutu tizerinde durmu~lard1. Dogu Bloku
iilkeleri ise detant'm askeri boyutu tizerinde durarak ekonomik i~birligi
konusunu vurgulamt~lardtr. Var~ova Paktt tilkeleri BatJdan olabildigince
fazla ekonomik ve mali yatdtm elde etmegi ama<;lanu~ttr (Decaux, 1995:
20-21). Bu stire i~erisinde ise ti<; ayn toplantt daha Ongtiriilmti~tti:

f

~'

'

~·

• 31 Ekim -llArahk 1978 de Montreux de yaptlan uzmanlar
toplantJsmda, uyu~mazhklann ban~<;• yollardan <;Oztimi:i konusunda mevcut
metotlan tamamlamak ve genet bir y6ntemin incelenip haZ1rlanmas1
konulan g6ri:i,';>iilmi:i~ti:ir.
• 18 $ubat- 3 Mart 1980 arasmda Hamburg'ta "AGiK Bilimsel
Forumu" toplanttst yaptlmt~.
• Belgrad Kapam~ belgesinde yer alan i..i<;tincti Uzmanlar Toplantlst 13
Subat-26 Mart 1979 tarihleri arasmda "Akdeniz'le ilgili Sorunlan inceleme
Uzmanlar Toplanttst" olarak Valetta da gen;ekle~mi~tir.

B- izleme ~ah~malannm ikinci DOnemi: Madrid Toplanhsi (1980-

1983)
11 Kastm 1980 de Madrid'te ba~layan iklnci izleme toplantJst, ti<; ytla
yakm si..iren 8 toplant1 dOnemi sonunda 9 Eyliil 1983 te Madrid Kapam~
Belgesi'nin kabulii ile sona ermi.';'tir.
Madrid toplanttst Sovyetlerin Afganistan't i~gali ve Polonya'da
sava.';' durumunun ilan edildigi bir dOnemde ger~ekle~mi~tir. Her iki blok
birbirini Polonya'mn i<; i~lerine kan~makla su<;lamt~lar; NATO iiyesi
iilkelerin temsilcileri Va~ova Paktl iiyesi i..ilkelerde Ozelliklede SSCB'de
insan haklanmn ihlal edildigine dair belgeler sunmu~lardtr. SSCB bu
tutumun i<; i.';'lerine kan~mak oldugurtu tekrarlarru~ ve toplanttlarda iizerinde
durulmast gereken en Onemli meselenin askeri sorunlar oldugunu
vurgulaml.';'tlr.

L_
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Madrid Kapa!119 belges1 insan hakl.an ile askeri sorunlarm pazarhk
konusu edildigi bir beige olarak ortaya <;tkm1~Hr. insan haklan kormsunda
Qzellikle sendika! kurul~lar, gazetec:ilerin t;ahf$ma ko~uUan ve gO<;mcn
i9yiler baktmmdan yeni htiktimler kabul edilebi1mi$tir. Poionya olaylan gOz
Oniine ahndtgmda ileri at1lml~ bir ad1m olarak kabul edilebilir.
Helsinki'den bcri ilk defa Ozellikle insan haklan ve temel
OzgUrltikleri konusunda bir toplantt yapilabilmesi de kararl<~$t1nlmt~tt.
Ongdriilen toplanu nitckim 1985 te Ottawa da yaptlnu5 ve bir de sonu-;
belgesi bu konuda kabul edilmi$tir. BOylece insan hak!an da silrecin Oncmli
bir unst<ru olarak kabul gOrmli:? oluyordu.

0.; Jll sUren uzun gQru;;me\erden sonr3 kar~!l:kll Odi.inlerie kabul edilen
Madrid Kapan15 Bdges.i AGiK ~urecine yeni bir canhl1k kazandmt:t bir
belge oldu, Helr,inki Son Senedi'nde yer alan taahtidleri teyit eden,
gcli9tircn, geni~leten ve kuvvetlendiren bir siyasi belgellir.

1983 te Mardid Kapam$ Belgesinin kabul edllmesi, 1984-1985 arusmda
uz:man toplimtliar ve dialog saglaytcl forumlann yapllmasma olanak
tammt:?hr. ·

'"

Madrid Kapam~ Belgesi teri:irizm, Avrupa GUvenllgi, insan haklan,
ki$iler arasmdah ili~kiler vc enformasyon konulannda Helsinkt Son
Senedi'ne yeni katk1larda bulunmusmr. Kapam) belge<>imn "11keler''
ba7h~t0l tii$1yan bOlilmUnde, Helsinki Son Senedi'nde bulunmayan ve
Tiirkiye'nin de- ~abalan ile metne kunulan lit; paragrafta ter6riz:m konu..;una
geni~ blr $Ckilde yer verilmi$tir. Terorizmin her ye7idl kmanm1~, uluslarara:st
i$bir!igi yolu ile taraflann u)usal vf' uluslararasJ aland<. te~llrist faa!iyetlerln
Onlenmesi ve bastmlma•u. taraf Ulkctcrden diger tilkelere yada bu i:ilkelerin
v<Jtanda:,;:Janna yOne!tilcn tertlris:t faaliyetlerin haznlan1p y\lnlendJrilmesinde
kendi topmklanmn kullnmlmasmm Onlenmesi it;in gcrekli terlbi~ieri
alacaklan kaydedilrr.i$~ :}iddet yolu ile hUkClmet!erin diJ:jllfi.ilmesine ydoelik
tcrOrist ve y1ktcJ faa!iyetlere gOz yummak, te~vik etmek ve ya::-thmda
buhm~>aktan kat;\nacaklan; Ulkeierinde bul:unan dtplornasi tems.ildlikleri ve
kom.olosluklann gJ.venliginin korunma51 it;in ellerinden ge1eni

yapacaklanm taahilt etmi~lerdir.
111

"Avrupa Giivenlik ve Gliven Arttt!'!Cl Onien:ler ve Sil.ilislllanma Knnkran-,J "
S:okh0lm: "Uyw;muzltklann Bin*Yt yol!ardan (,'fiz:Umi;'' konuscnda 19B4 Atica

(toyla:ll!da yOntem Uze1indc

.mla~maya

vanlamartH$ ama bir rapor kabui

edilmi~tir}: "Akdenit'de Ekonomik Bilimsd ve Kiiltilrd lsbir!igi semineri"
Venedik; ''lnMn Hakkn ve T~:mel (lzg:Ur!Uklen" ''OUctwa :;emin¢rl'"; ''Buda?<:?te

Ktiitt:rel Forumu"; "Bern inSJni temaslar czmanlHr lcpLm1ts1" gihi.

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI
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Bu bOltimde yer alan "Avrupa'da Giiven ve Gtivenlik Artmct bnlemler
ve Silahstzlanma Konferanst" (ASK) Kapam$ Belgesinin en Onemli
ktstmlanndan biridir.Bu ktstm bir gOrev talimatldtr ve uzun tartt$malardan
sonra kabul edilmi$tir. Bu Konferansm ilk safhasmda Avrupa'da askt:ri
~atl$ma riskini azaltmak iizere "Giiven Arttmct bnlemler" (CSBM)
gOrii~iilerek kabul edilmi~tir. Konferansm son safhast ise, 1986 Viyana
AGiK izleme konferansma btralolmt~tl ..

;_.·

,,,

GOrev talimatlnda, CSBM'lerin "askeri bak.tmdan anlamh", "siyasi
yOnden ASK'a kattlan iilkeleri baglaylCl ve denetlenebilir" olacaklan
belirtilmektedir. I I
Madrid kapam$ Belgesi'nin "Ekonomi, Bilim ve Teknoloji ve <;evre
Alanlannda i~birligi" Bi:Hiimii'n de yeralan Ozellikle g6~men i~r;ilerle ilgili
hiikiimler, Tiirkiye'yi yakmdan ilgilendirmi~tir. Helsinki Son Senedi'nin bu
konudaki htiktimlerine ek olarak, burada ikinci nesil g6~men i~r;ilerin
haklannm korunmast ve geriye dOnen g6r;men i$t;ilerin ev sahibi iilkede
elde ettikleri sosyal haklann iilkelerinde de devamt konusun yasal
diizenlemeler ve anla~malarla teminat altma ahnmast hususlannda yeni
hiikiimler getirilmi$tir. I 2
Madrid Kapam$ Belgesinin "insanctl ve Diger alanlarda i$birlii:;i"
b6liimtinde insan haklan, sendika hakkt (Helsinki Son Senedi'nde
yoktu), din Ozgiirliigii, ki$iler arast ili$kiler, enformasyon ve gazetecilerin
haklart, ailelerin birle~tirilmesinin Onemi gibi esaslar geli~tirilmi$tir.
ba~hkh

,_,

11

GOrev talimatmda Giiven ve Giivenlik Arttmct Onlemlerin uygulama alamnm
biitiin Avrupa olacagt belirtilmi$ti. BOylece 1975 Helsinki Son Senedi'nde kabul
edilen smtrh "giiven arttmct Onlemler" (CBM) i9in Sovyetlerin Avrupa stmrlan
boyunca 250 km.'lik bir uygulama alam olarak Ong6rtilen istisna kaldmlarak,
Sovyetler Birligi topraklanmn Ural'lara kadar olan Avrupa'mn tamarru uygulama
alam i9ine girrni;;tir. Aynca Avrupa'mn gtivenligini ilgilendiren askeri faaliyetler
yOntinden CSBM'lerin "biti~?ik hava ve deniz sahalanna"da uygulanacagt hi.ikmi.i
konulmu$, aynca "biti~ik denizler sahast" kavrammm Avrupa'ya biti;;ik okyanuslart
da kapsad1g1 anlayt~ma yer verilmi;;tir.
12
Avrupada Gi.ivenlik ve i~birligi Konferanst i~tirak!li Devlet'lerin Temsilcileri
arasmda Helsinki Sonu!l Belgesi'nin, Konferansm izlenmesi ile i!gili Hiikiimleri
Uyannca Yaptlan Madrid Toplanhst'na ait Kapam;; Belgesi. D1~?i~leri Bakanh~
Siyaset Plantama Dairesi AGiK Yaymlan, Mardrid 1983, s: 5-45. Aynca: Ghebali,
Victor-Yves:La Question des Droits de !'Homme ala Reunion de Madrid sur les
Suites de la CSCE. in. AFDI. 1983, s:59-80
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C- izk>me <;abljtnalarmm t.;Uncii. DOnemi: Viyana Toplanbs1 {19861989)
Viyana fzleme Konferamit AG!K silreci i9erisinde 001Unmi1~
Avmpa'da yaptlan son topl.anu oldu_ Bu arada konferansm w;Ilmasmdan
itibaren, Dogti·Batl iH~kileri zate-n yeni bir dOneme de girmi$ bulunuyordu.
Konferans'ta ya~anan bir yenilik alJ$tlmamt~ oldugu tizere Konfcransm a~tk
olmasl niteiigidir: Media, NGO ve din guruplannm terns1Icileri Konferans
mahamne girip Ozgilrce davrantru~lardtr.

!5 Ocak 1989 da kabul edilen Viyana Kapant~ Be-lges!, Helsinki
Son Senedi ve Madrid Kaparu~ Belgesi'ndeki e.saslan geH$tircn bit
be!gedir. u
Viyana Ka.panJ? BelgesJ lnsan haklanna verdigi ve ay1rdtii;t yer
baktmmdan Onemli bir belged.ir. Viyana Kapam~ Belgesinin '·insani ve
Diger alanlarda l:;birligi" ba~l!£mt ta~1yan bOHimtinde "herkcsin kendi
Ulkesi dahH olmak Uzere herhangi bir iJlkeyi terk etmesi ve kendi ii[kesine
geri d6nrne hakkl olmak ilzere, uluslarara<;t hukuktan do~an taahiitlerine ve
bu a!anlardaki ulnslararast ytikUmliililklenne saygt gOstereceklerdir"
denilmi;; olmas1 Onemli hususlardan biridir.
Viyana Kapam~ Belgesinin "AGiK'in insani Boyutu"' ba!,~h£mt m:;ayan
OOlilin, bu bdgeye Ozgi.l bir OOH!rndilr. tnsani boyutun insac haklan ve diger
ins:mi konulan kapsayan ve uluslararas1 ili!,~kilerdc yeni !Jjr ili?ki alam
olu~turdugunu ve kendine Ozgti bir yeri bu1undugunu belirterek bu knvnmn
bu .<,~ekilde tamm1aml!,ltlr. Bu terim bundan bOyle uluslararas1 diplomatik ve

siyasi dile yerle*mi;;tir.
Viyana iz1eme Konferansunn genyekle;;ri:rdigi bu konudaki Onemli tmsus
AG]K bUnyesinde, irn:an hak ve OzgUr1Ukleri alanmda kabul edilen

F Bu me!inde Avmpa'da Konvansiyonel Knwetier ~1Uzakeresi yapilacag1 ve bu
konuda kaydedile:~ geli$meler konusunda bilgi all;: veri;rinde butm:mak U:tere
toptanttlar du:renlenmesi, Avrupa' du gtivenlik ve silah"tzlanma yoi'Jndaki ~abalara
devam edJlebJlmesl i9io devlet!edn uyg'.ill yOntemleri tespit etmelerini tavsiye
etml~ir. Giiven ve Gtivenhk Arttmci Onlemlerin Gtilii{;Ulmesi u;io 1989 d~
Viyafl.l'da g6rti~me1erin ba$iayacagmt, sonm;lanmn 1992 Hel1inki AGlK !:r!eme
Toplar:.tlStnda degedendinlecegini tes.pit etmi$tk Akdeniz de GUvenlik ve
J~birl>!iine ili~kin Sorunlar b:~~hguu l:>$1)an bOliimde ise 1990 da Palma dt
Mayork:a'da y.apt!acak toplantlmn degerlendirilmesinin gene!992 He:sinki Idem:
toplantl.stnda degerlerulirilecegini tespit etmi?tir.

I
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taahtitlerin taraf devletler arasmda bir dialogun

17
ba~lattlarak

ili~kin bir mekanizmay1 ortaya koymu~ olmasidir.

insanctl boyuta

14

insani Boyut Konferanst ii¥ safhada toplanmt~ttr: 1989 Paris; 1990
Kopenhag; 1991 Moskova. Bu kararlar kurumsalla~maya dogru gidildigini
g6steren ilk i~aretler olarak, AGiK siirecinin arttk kendi mantt£ml
yakalarru~ oldugunu gi:isteriyordu. Ancak bundan sonrad1r ki Var~ova Paktt
tilkeleri arasmdak:i belirgin gOrii~ aynhklan belirmeye ba~ladt ve ilk defa
AGiK siireci tarihinde kendilerine ili~kin ve Ozgii teklifleri sunmaya
ba~ladilar.

1990 Kopenhag insani Boyut Konferanst Avrupa'da komiinist sistemin
ytkllmasmdan sonraki ilk AGiK toplanhst oldu. Konferansm Ozelligi
bundan bOyle Va~ova Pakti l.iyesi Ulkeler ilk defa bagtmstz ve egemen
devletler gibi davranmt$ ve AGiK Son Senedi'nin OngOrdi.i~ii yolu tutmu~
oluyorlanh. Kopenhag insani Boyut Konferansmda taraf devletler ~o~ulcu
demokrasi ve hukuk devletinin insan temel hak ve Ozgl.irltiklerinin garanti
altma alabilmesi i~in temel unsurlar olduguna alan inan~lanm ifade
etmi~lerdir.Dtizenli arahklarla Ozgtir se~imlerin dl.izenlenebilmesinin, ve
hi.ikiimetlerin temsili niteli~inin biittin insanlann e~it ve dokunulmaz
haklanmn ifadesi oldugunu beyan etmi~lerdir.

1990 Kopenhag Konferanstnda AGiK stireci i~inde ilk defa ulusal
azmhklara tamnacak haklar baktmmdan detayh hiikiimler kabul edilmi~,
bunlara tamnacak haklar konusunda devletlerin ulusal alanlannda kabul
edecekleri tedbirlerin Konferansa katilan devletlerin vatanda~lanna
tamdtklan e~itlik ve aymm yapilmamasr ilkelerine uygun olmast gerektigini
ifade etmi~lerdir.
Kopenhag toplanttsmda yeni bir Avrupa anlayt$1 On plana ~1ktt, bir panavrupa ~er~evesi temelinde insan haklanmn korunup geli~tirilebilmesi
amacrm giiden bu beige de klsa zamanda kabul edilebildi.
Arkasmdan toplanan Paris Zirve toplanttst biiti.in AGiK siirecindeki en
Onemli kav$ak oldu ve "Yeni Bir Avrupa i~in Paris Yasast", Kastm 1990 da
kabul edildi. 1990 Paris Sartt'm imzalayan devletler "~att~ma ve Avrupa'nm
b6liinmii$liigiiniin sana erdigini" ifade ederken, Paris Sam taraf devletlere
onak de~erleri ortaya koymu$tur: insan haklan, temsili ve ~ogulcu

~Oyle ki : Taraf Devletler bilgi alt~veri~i, bilgi talepleri ve giri~imlere verilen
cevaplar ve ikili toplantllann sonu9lan konularmda, i:izel olaylar ve durumlarla ilgili
bilgilcr dahil gerek duyduk:lannda AGiK izleme Konferanslan ve insani Boyut
Konferanslan toplanttlarmda bilgi verebileceklerdir.
14
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demokrasi, hukuk devletine baghhk, pazar ekonomisinin geli$mesl, ytiksek

refah dlizeyinin saglanabilmesi g:ibi
Terrunuz 1991 de Cene\'fe'de kabu! edllen Rapor'da Kopenhag Belgesi
teyit edilml$ ve ulu.sal azmhklar konusunda AGfK btinyesinde gerekli yada
yeterli de':>tegin sagtanamad1g1 a~tk~a ifade cdihni~Ur. Cenevre Belges!
''milli azmhklann'' birer topluluk haiinde kurumsalla~nnlmasmm ~art
olmad1gnn, kendi!erine tamnacak haklarm "milli azmhklara'' men;-up
ki~ilen! Ozgii huklar oldugunu ifadc etmektedir.
Tiirkiye "etnik, ktllti.irel, dilsel veya dinsel bUW.n farkh!:klann zorunlu
olarak mll!i azmhk yarntJlm.astna gi:ili.inneyebilcccgine" lli;kin bir htikmli
bu bclgeye ckletmi~tir. Bu hiiktim Ttirkiyc'ye vatc:nda~lar amsmda ki
farklihklann ''mil!i azmhk" yarat!lmss1 bak1mmdan takd;r etmt: yetkisi ve
serbestlsini tammt$ olrnakt.1d1c
Viyana Toplantl&lmn fmani Boyut yen;eve-si:nde Ong6rdugu 09i.incii
konferans 199lde Moskova'da topland1 w Viyana'da kabul edilcn yOnlcm
konusuna yeni bir mekanizma getirdi. Bu mekanizma ile devletlere insani
boyut il7erinc de llk defa soru~turma yapma ve cevap is.teme hak.kl getiniCi.

1991 '-i.oskova toplanttsmda kabul edilen bu yeni mekanizma AGiK'e
isw;;ari ve arabulucu bir rol getirmi:; oldu. Bir mc.selcnin taraf Olkcler
arasmda daha uyu~mazhk kunusu te~kil etmcden o Ulkeye bdylecc yal\hmcl
olabilmesi olanag1 kendi;;,ine verilmi$ oluyordu.

1991 Moskova Bel.gesinde dem?krnsi ve lasan haklan AGIK Ulkelerinin
i<; i~leri olmaktan ;;Jkanlmt*, AGIK ulkeleri bundan bliyte. insan haklan
alanmda birbirletini ele:;tirme ve birbirlerine kan~ma hakkmt k3bul
etmi~lerdir,

Aynca askeri darbt> ve- diger anaya<;a dt~J yol!an1an hlikilmet
ortak tav:r alma yiikCimlli!UgU getirilmi~; Avrupa'da
stmrblr ancak bart$91 uzla<;malar ve ka.qthkl! anla$ma1arla tlegi$Cbilir; bir
devlet i.yerisinde 1.ora ba:Jvurarak 6zerk bO!ge kurma ve toprak iddiasmda
bulunarak bir devietin Ciniter devlet niteliginin degi~tmimesi rnliml;:lin
olamaz. insan haklan konusunda AGiK mebnizmalanmn geni~letilmesi
kararla~tmlmll}, iki lilke ar-.1smda anla~mazltk durumunda AGiK'in devreye
girmesl kabul edilmi~tir.
degi~ikliklerine kar~J

1991 Mosl<ova top!antts.ma, Tiirkiye gD..;men i~?o;iier ve ailelerinin im;an
haklanm getinni;;tir. Konu ekoOomik konularla i!gili ikind sepet i\inde ele
al!nm1~. gOymen i~9ilerin insan haklan AGlK belgelcrine kapsamh bir
$Ckilde gel}itilmi~ ve tiye Ulkelere bu konuda yiiklim!Ullik getirilmi!}tir.
AGiK U!keleri gOI{rnen ~~~Herin ulusal, etnlk. din ve dil orellildcrine kar~1

i
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trkr,;thk, aymmcthk ve yabanct dti~manltgtm kmayacak ve etkin Onlemler
alacaklardtr. Tiirkiye'nin 6nerisi iizerine AGiK mekanizmalanmn, i~r.;ilerin
insan haklan ir.;in de i~letilmesi kararla~tmlmt~ ve i~<;ilerin insan haklan
15
konusunda Ozel bir konferans toplanmasma da karar verilmi~tir.

D- Viyana

izleme Konferans1 t;er~tevesinde Toplanan 1990

Kopenhag insani Boyut Konferans1 ve Kabul Edilen Kriterler:
AGiK belgelerinde teahiit altma alman hak ve Ozgilrliikler bir sn-alama
halinde sunulmami~tu. Bu belgelerdeki hak ve Ozgiirllikleri, ki~i
ctokunulmazhgt; dii~iince ve manevi haklar; hukuki giivenlik haklan;
toplanma ve Ozgiirliik haklan; seyahat Ozgiirltigii, ekonomik ,sosyal ve
kiiltiirel haklar olarak gurupla~tmnak mtimktindtir. (Alpkaya, 1996)
Ki~i dokunulmazhgt kapsamma giren, i~kencenin Onlenmesi, bu
belgelerden ilk defa 1990 Kopenhag belgesinde yasaklanmt~tlr. Kopenhag
belgesi, i~kence yaptlmamast konusunda kamunun bilgilendirilmesi ve yasal
diizenlemelerin siirekli olarak denetlenmesi gerektigi hususuna yer
verrni~tir.

bzgiirliik ve gtivenlik hakla., AGiK belgelerine ilk kez Viyana belgesi ile
hak olarak tamnmast Paris ~arti ile gen;:ekle~mi~tir. Tutuklanma
ve tutukluluk halinin yasa ile denetimi Kopenhag belgesinde
girmi~tir;

diizenlenmi~tir.

I
•...

Dii~iinsel ve manevi haklar ir.;erisinde yer alan dii~iince, din ve vicdan
Ozgiirliigii hakkt, Helsinki Son Senedinin VII. ilkesinde yer ahr. Bu hakkt
en geni~ ~ekilde Viyana belgesi ele ahrken, Kopenhag belgesinde AiHS'ne
daha yakm bir ifade ile diizenlenmi~tir. Buna gOre dii~iince, din ve vicdan
Ozgiirlligiinlin kullamlmast yasa ile 6ng0riilen ve ortakla~a kabul edilmi~
uluslararast kurallarla bagda~anlardan ba~ka hir.;bir smtrlamaya konu
olamaz .

J;.

'

Hukuksal giivenlik haklan kapsanuna giren adil yargtlanma hakkt, ilk
kez Viyana belgesinde yer almt~; Kopenhag belgesi ise, yasa ile 6ng0riilen
ko~ullarda ve uluslararast hukuktan kaynaklanan yi.ikiimliiliiklere ve
uluslararast taahi.itlere uygun olarak kapah duru~ma yaptlabilecegini ifade
etmi~tir.

Samk haklan a<;:lSlndan bakildtg-Inda "sur.;suzluk karinesi" bu belgelerde
15

Viyana Kapam~ Belgesi: Avrupa'da Giivenlik ve i~birligi Konferans1 Helsinki
Nihai Senedi'nin, Konferansm izlenmesine ili:;:kin Hliklimlerine istinaden ve Taraf
Dlkelerin Temsilcilerinin Katildtgt 1986 Viyana Toplanttsmm Kapam:;: Belgesi.
Viyana 1989. Dt~i~leri Bakanhgt Siyaset Planlama Dairesi s:3-76.
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ilk kez Kopenhag belgesinde yer ulml$hf. Buna gOre hiy kimse su~ ~
ummrlanni a,Lkya tammlayan bir yas.a bulunmat.hkqa, su\ i~ledigi iddiasl ile J
su~lanamayacak: ve ;;;uylu ilan edilemeyecektir; suyun yosa ile kamtlannu~ '
oima:a gerekir.
[
Toplanma v:: ~'irgiitlenmc bakkma da HeJsinki SUred'nde ilk kez i
Kopenhag belgesinde yer verilmi~tiL Buna gOre herkesin ban~J toptanil ve !
gi:Jsten yapma hakkt vanhr, bu hakkm kts!tlanmaM u!u!'!an:rras1 kurallara ;
uygun olarak yasa i\e olacaktn.
Dernek kurma h:lkkma ilk yer veren AGiK belgesi gene Kopenhag

belgesiJir. Buna gOr..: i.r.san haklan alantnda yah;;-m<i alamnda Orgtitlenmek.
milmki.indUr.

Sendikala?ma hakk1 ise, Helsinki Son Senedin de bulunmamakla
beraber, dernek kunna hakkuu kapsamayan Madrid belge:slnde vard1.
Kopenhag belgesi ise senUika kmma ve katlima hakkmm glivent'e alt!na
abnmasmt dtizenlerken, grev hakk1 dl! dahil, Orgtitlenmc OzgUrlti~linOn, --1
ulu:;!nrarasJ Kurallara uygun olarak yas-a ile srmrlandmlabHccegi ilkesine yer _t
venni~tir. Beige, Orgiitlcnme Oz.gtirHigUntin, u!uslamr.JSt kuraiiara uygun _;~
olarak yasa ile smtrlandmlabilecegl Hkesini getirmi1;>tir.
'~
Ek:onomik, sosyal haklar konusunda Kopenhag bt>lgesi, bu haklarm
kl;;isel ve siyasal haklar gibi :insan onuru ile bJgda~mast gereken teme!
onemde haklar oldugunu tcspit etmi~ ve mi.Hkiyet hakk1m tamm1~tlr.
AGIK bclgelerl, insan haklarmm tammnast yamnda, ge~ekle~tirilmesi
konusunda da dtizenlemclere yer verir. Nitekim bu belgelerde ins.an haklan
alamna giren taahUtler, Kopenhag belg:csinden itibaren, hukuk devleti ve
demokrasi ile bagda~tmlarak, bUtlinliik olu~turuirnu~tur. Kopenhag
belgesine gOre, insan haklanmn tanmlp kabul edilmesinde aJaler ilkesi
Onemlidir; demokrasi, hukuk devletimn bir ogesidtr. Paris ~anwda 1se,
adalet ilkesi, demokrasinin bir ilkesi 0la.rak kabul edi!Jc

Ozgtir se<;tmlcrin yapllabilmesL Knpenhag belge.s.i ile yerle~mi?tlr.
Beige, y0netimin yasaya uygun!uguna ili~kin husw~!ara adalet ilkesi
yer vem1i~tir. Devlet ile siyasal partiler arnsmda i:bemli bir aynhk.
bulunma:a gerektigini ve siyasal pa:tilerin devlet de i<; l(fe girmemeleri
gerek\i!$ini ifade eder. HUktimetin vc kanm otoritelerinin an.ayasaya uyma
ve ya<.:alara uygun d.1vranma g:Orcvi bulundugunu ifad.:: eder. Adaler ilkeieri
;yer);eves.inde, yarg:~un taraf;;Jz olmasi; yargt9lann bagnns~:r olffJ_Jstnm,
adaletin tarafsa. i:;.leyL5inin gUvencesi ol!lugu belgecle vurgulanmi?t;r.
a~mndan

insan haklannm smulandmlmasJ haglarrunda !SC Kopenhag bdgesi,
olagantistti reJim masmda, iman hak ve Ozgtirliik!erine gctirilecek

't
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ktsttlamaiarm, uluslararast hukuka aykm olmadan, uluslararast hukuk
belgeleri kapsammda olacaguu ifade eder. YUki.imHHi.ikiere aykm
Onlemlerin durumun gerekleri ile lilkt stktya smJflandmlmt~ olmasJ
gerektigini bildirir. Befge gene! olarak her tUrti.i aymmcthgr :yasaklar.
AGiK belgeierinde, kadmtar, c;;ocuklar, g&{men t~ler ve Ozfirii.l ki~iler

Il

korun-ao:ak Insan guruplan o1arak gl.lvence altma almmak

istenmi~tir.

Helsinki Son Senedinin VII. llkesi. azmhklar konusunu kapsamma
alrru~: Viyana belgesi bu konuya ekler getirrni~: Kopenhag belgesinin IV.

B6Himti bu konuyu daha da

geni~letmi,"Jtir.

rielsinki Son Senedi'nin kabul edHmesinden itibaren, "ulusal azmbk"
terimi, daha sonra kabul edilen AGiK belgelerJnin hepsinde kuUamlan bir
terim oldu. Bununta bernber bu belgelerin hi<; birinde, ne '"azmhk" ne de
'"uiusal" terim1erinin tammma rasttanmaz. ~~

1991 Cenevre belgesinde kabul edllen esasa gOre, u1usal azmhk:lann
bulunduklan yerlerde, bunlann insan hak ve OzgUrlilklerinin, o Ulkede
ya$(tyan diger azmhl<lar ve yogunlugun haklan gibi ayneo k0runaca~1 ifade
edilmektedir (IJL madde),Bu hliki.im, anla~llaca~l Uzere, ulusal azmhk hakkt
kavrammdan ziyade insan hak ve OzgUrl!.lkJerinin korunmam On plana
~tkanlmaktadlr.

17

Helsinki Son Senedi'nin VIIL ilkesi, taraf iHkeJerin halklannm
ve kendi kaderini kendi tayin ilkesine sayg1 gosterilmesine ili~kin
olup B.M. amay ve ilkelerine ve ulustarar.ast hukukun bu konuda g~erli
bulunan kurallanna ve devletlerin Glke btittinlligtine saygt g6sterilmesi
esa&Jna dayundt&mi bclirtir. 0 halde AGtK belgesi, ulusal azmhklan bu
e~ithk

Bu terirnin bir tammm1 verebilmek !!fin toplanularda i;;e hl~,; bir sonu~ elde
erlilememi:;;tir, "'B.M.A~mmcdtgm Onlenmesi ve azml1kiann korunmast alt
16

komltesi"s.unulan bir raporda(F.Capotmti raporu} yaptlan tamma gOre, aztnhk, bir
tilkede y~n halka gi:in: &ayt&al oh:trak daha az olan, dominant durumda
bulunmayan, Uyeleri o iilke devletmin vatandat!an olarak, bazt etnik, dil, din
nitelikleri buJunan. ktiltiirlerini, geleoekiesini, dil vc dinlerini koroyabilmek i-.;in
duygusu ta;nyan kimseye denir. Bu tamma benzer bir tamm, Avrupa
Venedik Komisyonunun ha:n.rlamt~ olduSu Azmhk haklanm korumaya ili~io
S})zk)mede bulunmaktadJt. AGiK'in azmhk anlayt~t da bu tamma yak!a~mak:tadJr.
dayam~ma

1
'

Bu kavramlar iizerir.de yonnn yapaola.r, ulusal annltk ile etnik aztohk

kavnmllannm dn fa:.kll kavramlat oldtlgtlnu ile!'i siirmek:tedk Buna gOre "etnik
a.nnltk'\ kendi dil, kt!ltiir,tarihi ve gelenegme sahip olan bir gurup iiyelerinin

tize!liklenni korumak istemeleridir.Buna lam;uhk "ulu;;al ac:mhk", bir etni.k azmhk
i~erislnde bulu~an kimseler olup, bir gurup olarak, bir Devlet iyerisinde siyasi kmur

alma siJrecine kattlma hnkkma sahip olmak isteye-n kimseierdir.

i
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kapsam.1 dahii etmez. Nitekim Kopenhag belgesinde, bu befgede yer alan :
taahutlerin hi((birinin, B.M. amay ve ilkelerine. ulus!araras1 hukuktan ve Sot1 ;
Sened'ren
dogan
sorumluluklara
aykm
olarak
yorumlamp ';
uygulan.amayacag1 be1irtilmi$tir (par.37)
!
Gerek Son Ser.et olsun, gerek Viyana belgcsJ olsun, gerek Kopenhag i
beigesi {par.3l ve 32). yada Cenevre twlgesinde ols.un (V. ilke), ulusal 1
azmhklura mensup kimsekrin gurup olarak deg1;, ki$isel haklanmn koruma !
altma ahnucag1 ifade edilmektedic Buna ;agmen; B.M. 1966
s()zle~meierinin 27. maddesi: ''Etnik ve dinscl azmhkJarla dil azmltklann;n
btllundu~u Jev!ellerrlc hu azmhklardan ul<~n k.i*ilerin. guruplanndaki Oteki
Uyele::le birlikte top!uluk olarak kendi ki.JiWrlerinden yararlanmak, kendi
dinlerini ar;:klamak ve uygulamak yada kendi dillerini kullanmak haklan
yadsmamaz" denilmi~tir. 15

lI

Biitlin bu gene! dtizenlemclerc 11i~kin hususlar yamnda, Ko[l\:'nhag
belgesi, ''bir aztnhk haklan bildirisine" benzeriiebilir. Belgc (p<'lr;30), I·r
azm!:k sorunlannm bir hukuk devletinde bulunacak demokratik siya.."i bit ~;;'
~et~;evede ;;QzUml.enebilecegini ifade eder. Kopenhag belges.inde bazen
"azmhk" bazen de "ulusal azmhk" terimleri kullumlmaktatltr.
.~

J
'

Kopenhag bdgesi, ana dilin Ozglir resmi ve D:zel ku!lamm hakktnt da 1
di.izenlemi~tir (par32/J.). Buna g(Jre, Devlet armhk!ann dilinin bun!ar ile ..,,,,
ili$kilerindc kullamlabilmesi ta:~hiidtine girmemekte, Devletler nz.mhk '
diiinin ~u!lamlrnasmm kabul edilmesinde ;;abu gOste-receklerini, ve bunu
yaparken de bunun ge>;erli ulusal yasalarla uygun otarak yaptlaca~m
be!irtmekcedir (par.34). Bu maddeye gbre annhklar ana dillcrini ogrenecek ;
ve bu dilde egitim hakk:ma sah1p olacaktardtL
·•

'

0

Kopenhag belgesine gOre az1nlJklar egitim ve diger f.aaliyederde,egitim,
kiiltGr ve din alnnlannda kendi kurum ve dcrneklerini kurup ~l\rdGreeektir.
Bu ncdenle de dev!erten yarrl1m lsteyehileceklerdir (par.32fl). Dinlerini
bgrctmek vc uygulamak bakumndan ise. ulusal dlllerinde bunlara hak
tanmacakt.tr (par.32/3).

18

Buradalo ,v;mhk guruplann kisisel haklan Jlc ko!lcktif haklan ar<l:>HH7aki bJ~,
Uaha sonr<~ Kopcnhaz. belgc~ine de yan~\IT'J~ttr Nit:kir.t Kopenhag belgesinin 3-l
paragrafmda, tar:~f Dcvletlerin; iilkelerintle }"il$ayan :.tln~al annllklann ~t..'lik.,
k:Ultiirel, dil ve din Kirnhklerini koruyacaklan, ve hu kEnllldcrio gdl)'tirilebilmesine
!li~".:in ko~ul:an yaratacallan hususu daba sonrc. C.x-nevre belgesiode de tekrJr
edilml~lir.l990
ili~kin

Kup.enhag hdgesi, ll'ttindl kez: dnha Oncdd belgelcrde annllklara

ortaya konul:m haklan telrur etmt$ ve ycnilerini

eklemi~tir.

AVRUPA ARA$TlRMALARI OEAG:SI
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Kopenhag bclgesine gOre azmhk rnensuplarma kafll asirnilasyon
politikasJ uyguJaoma;tacak (par.32); kendi etnik ve ulusnl orijinlerinden
ohm, dlnl inaw; ve ktilti.irel haglan ol<m kimselerin ya~dtklan t!lkeler He
temaslanmn sUrdilrtllmesi sag;Ianacakt1r (par.32/4),

Cenevre belgesindc (IIlmad), azmhklarla ilgtli konuiarda, AGtK taraf1
Ulkelerinden birinde ilgili konuda blr tartt~ma oldugu zaman, bu azmltklara
ili~kin kararlann ahnabilmesinde etk.in rol oynuyabilme olrma)$tDin
tanmmas1 temenni edilmcktcdir. Taraf Devleder, azmhktara mensup
kimselerin ek.onomik faaliyetlere ve karnu ya~arnma kattlabilmeleri i9in e~it
olanaklar tan1rnaya ili!}kin kO$Uilan yaratmaga s(lz vermektedirler (IV.mad).
Oysa Kopenhag belgesinde (par.34/2), bu konuda ahnacak te.dbirterin taraf
illkelerin diger vatanda~lan ile aytnm yap1lmayacak ve e$it ilkelerine uygun
olmas1 gerel1i;P ifade edilmcktc.

Cenevre belgesinde {II.madde), azmllklara ili-5kin sorunlar ve
haklanrnn korunmast, 1.Hkelerln i~ 1$1erini ilgilendiren bir mesete degHdir
(mahfuz saba degHdir). Aynca taraf illkeJer seyimler esnasmda, taah!.lt altma
girmeden. ve ulusaJ yasalannm olanak tan1d1gt iih;tide, azmhkJann
ya~1klan yerierde g{)zlemcilerin bulunmasmt kabul edece.klerdir.
(HLmad).
Son olarak, ball yorumlara gOre, Kopenhag belgesindeki azmltk
haklannm tamnmas1, azmhgm tanJnmast anlamma gelmiyor. Kanun Onilnde
e~itlik ve aymrnctltk yaptlmamast esaslan A vrupa insan Haklan
S6zie~mesinin 14.maddesinde de zaten vardJr.
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