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After the Second World War, contrary to the trad�t�onal approach, the structure of �nternat�onal 
law and �nternat�onal commun�ty has been changed by the part�c�pat�on of non-state actors. 
Today, �nternat�onal law also prov�des human r�ghts and other r�ghts or�g�nated from the�r 
status to the �nd�genous peoples. These r�ghts are one of the many consequences of the modern 
�nternat�onal law. Ind�genous peoples l�ve around the whole world �nclud�ng the North Pole, 
wh�ch �s the most affected place from the global warm�ng. They have faced very ser�ous 
problems regard�ng the ecolog�cal changes �n the area. Thus, the reg�onal States �nclude �n 
them as well, to the reg�onal cooperat�on for the protect�on of Arct�c env�ronment and 
restorat�on of the ecolog�cal balance.   �

İk�nc� Dünya Savaşı sonrasında, geleneksel görüşün aks�ne, devlet dışı aktörler�n de 
uluslararası hukukta yer almasıyla, uluslararası hukuk ve uluslararası toplum değ�ş�me 
uğramıştır. Günümüzde uluslararası hukuk, Dördüncü Dünya Toplulukları olarak adlandırılan 
yerl� halklara da, �nsan hakları ve kend�ler�ne özgü statüler�ne �l�şk�n d�ğer hakları 
tanımaktadır. Bu haklar, modern uluslararası hukuk oluşumunun başlattığı b�r sürec�n 
ürünüdürler. Yerl� halklar, küresel ısınmanın etk�s�n�n en fazla h�ssed�ld�ğ� alanlardan b�r� olan 
Kuzey Kutbu da dah�l olmak üzere Dünya'nın hemen hemen tüm bölgeler�nde yaşamaktadırlar. 
B�nlerce yıldır Kuzey Kutbu'nda yaşantılarını sürdüren yerl� halklar, bölgedek� ekoloj�k 
değ�ş�mlerden dolayı zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Kuzey Kutbu çevres�n�n korunması 
ve ekoloj�k dengen�n sağlanması �ç�n çaba gösteren bölge devletler�, bu �ş b�rl�ğ�ne yerl� 
halkları da dah�l etm�şt�r. 
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1. G�r�ş

Dünya'nın farklı coğrafik alanlarında yaşamını sürdüren yerl� halklar, çok zor 
yaşam koşullarına sah�p Kuzey Kutbu'nda dah� yaşamaktadırlar. Arkt�k, b�l�nen adıyla 
Kuzey Kutbu, Dünya'nın en kuzey�nde konumlanmış ve 90° enlemde bulunmaktadır. 
Arkt�k, donmuş den�z suyundan oluştuğundan, herhang� b�r kara alanına sah�p değ�ld�r. 
Ancak, Amer�ka B�rleş�k Devletler�, Grönland'dan dolayı Dan�marka, F�nland�ya, 
İsveç, İzlanda, Norveç, Kanada ve Rusya'nın, Kuzey Kutbu Da�res� olarak adlandırılan 
Arkt�k sınırlarının �çer�s�nde alanları bulunmaktadır. Bu sınırlar �çer�s�nde yaşayan 4 
m�lyon �nsanın, yaklaşık 500 b�n� yerl� halklardan oluşmaktadır (Ko�vurova, 
Gremsperger ve N�em�, 2014). Arkt�k'te yaşayan ve başlıca örnek olarak 
vereb�leceğ�m�z, Saam�, Nenets, Khanty, Evenk ve Chukch�, Aleut, Yup�k ve Inu�t 
olmak üzere 40'a yakın farklı yerl� halk bulunmaktadır (Arct�c Centre, Un�vers�ty of 
Lapland). Söz konusu yerl� halklar, b�nlerce yıldır bu bölgede yaşamaktadır. Yerl� 
halkların, yaşadığı toprakla özel b�r bağı vardır. Kend�ler�ne özgün d�ller�, kültürler�, 
balıkçılık ve avcılık tekn�kler� Arkt�k'tek� yerl� halkların eşs�z özell�kler�ndend�r. 
Sanay�leşme, gel�şm�ş devletler�n Arkt�k'e g�d�ş� ve küresel ısınmanın bölgeye etk�s�, 
yerl� halkların kend�ne özgü kültürler�n� tehd�t etmekted�r.

İnsanlık, tar�h boyunca d�l, d�n, ırk ve bulundukları coğrafik alan �çer�s�ndek� 
toplumsal yapılar g�b� farklı etkenler çerçeves�nde sınıflandırılmıştır. Ancak, Dünya'da 
herhang� b�r modern toplum olgusu �çer�s�nde bulunmayan �nsan toplulukları da vardır.  
Yerl� halklar (�nd�genous peoples) olarak adlandırılan söz konusu �nsan toplulukları, 
modern devletler ve sınırlar oluşturulmadan önce de bel�rl� coğrafi alanlarda bulunan, 
kend�ler�ne özgü kültürel ve geleneksel yaşantılarını sürdüren topluluklardır (World 
Health Organ�zat�on). N�tek�m, yerl� halklar kend�ler�n�, devletlerden bağımsız b�r 
tar�hsel var oluş ve k�ml�k sah�b� olarak görmekted�rler (Arct�c Centre, Un�vers�t of 
Lapland). Günümüzde, farklı sosyal, kültürel, ekonom�k ve pol�t�k özell�klere sah�p, 
Dünya'nın 70 farklı ülkes�nde yaşamını sürdüren 370 m�lyondan fazla yerl� halk olarak 
kabul ed�len topluluklara mensup �nsan olduğu tahm�n ed�lmekted�r (Un�ted Nat�ons, 
Permanent Forum on Ind�genous Issues). 

D�ğer bölgelerde olduğu g�b�, Arkt�k'tek� yaşantıları tehd�t altında olan yerl� 
halkların, uluslararası toplum �çer�s�ndek� statüsü b�r tartışma konusudur. Geleneksel 
yaklaşımda, uluslararası hukuk �k� tür normat�f s�stem �çer�yordu; devletler�n kend� �ç 
�l�şk�ler� ve devletler�n kend� aralarındak� �l�şk�ler (Berman, 2005: 487). Y�rm�nc� 
yüzyılda, uluslararası hukuk büyük değ�ş�me uğramıştır. Değ�ş�m, B�rleşm�ş 
M�lletler�n başını çekt�ğ� uluslararası örgütler, s�v�l toplum kuruluşları ve b�reyler�n 
uluslararası hukuk s�stem�nde yer ed�nmes�yle başlamıştır (Berman, 2005: 488-489).  
Özell�kle, İk�nc� Dünya Savaşı'ndan sonra değ�ş�me uğrayan  uluslararası hukuk,  yerl� 
halkların haklarını ve çıkarlarını koruyan bazı met�nler� kapsamaktadır. B�rleşm�ş 
M�lletler tarafından kabul ed�len bu met�nler her ne kadar bağlayıcı n�tel�ğe sah�p 
olmasalar da uluslararası teamül hukuku ve/veya genel hukuk �lkeler� olarak kabul 
ed�lmekted�rler (Anaya, 2009: 124). Uluslararası antlaşmaların yanı sıra, bağlayıcı 
n�tel�ğ� olmayan met�nler (soft-law),  yerl� halkların fiz�ksel ve kültürel açıdan hayatta 
kalma mücadeles�nde destek sağlamaktadır (Anaya, 2009: 128-129). 
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Esk� Dünya düzen�nde, savaş, yanlışlıkların düzelt�lmes�nde uygulanan meşru b�r 
yöntem olarak görülmekteyd� (Hathway ve Shap�ro, 2019: 47). N�tek�m, Clausew�tz'e 
göre savaş, s�yaset�n başka b�r yolla sürdürülmes�d�r (Clausew�tz, 1976: 87). Ancak, bu 
görüş B�r�nc� Dünya Savaşı'ndan sonra değ�ş�m gösterm�ş ve bu savaşın b�t�ş�yle 
b�rl�kte bazı devletler, b�rl�ktel�k sağlamak amacıyla M�lletler Cem�yet�'n� 
kurmuşlardır (League of Nat�ons, Covenant of the League of Nat�ons, 28 Apr�l 1919). 

Yukarıda bel�rt�ld�ğ� üzere �nsanlık, tar�h boyunca d�n, d�l, ırk, toprak, doğal 
kaynaklar ve pol�t�k uyuşmazlıklar g�b� başlıca sebeplerden sınıflandırılmış ve doğaya 
kısmen hak�m olduğundan �t�baren kend� türüyle hep b�r savaş hal�nde olmuştur 
(Tarakçı, 2011). Savaşlar boyutlarıyla aynı orantıda değ�ş�mlere de sebeb�yet verm�şt�r. 
N�tek�m, B�r�nc� Dünya Savaşı ve İk�nc� Dünya Savaşı sonrasında da uluslararası 
toplum b�r tepk� gösterm�ş ve bu doğrultuda uluslararası hukukun yapısında büyük 
dönüşümler gerçekleşm�şt�r. 

2. Modern Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Toplum

Bu çalışma, İk�nc� Dünya Savaşı sonrasında oluşan modern uluslararası hukukun 
yapısını, uluslararası toplumun tanım sorununu, yerl� halkların kültürel ve geleneksel 
yapılarını, genelde yerl� halkların uluslararası toplumdak� yer�n� ve özelde �se Arkt�k'te 
yaşayan yerl� halkların bölgedek� hükümetlerarası pol�t�k forumlar �çer�s�ndek� 
statüsünü �nceleyecekt�r.

2.1. Modern Uluslararası Hukukun Oluşumu

İk�nc� Dünya Savaşı, M�lletler Cem�yet�'n�n başarısızlığının b�r gösterges�d�r. İk�nc� 
Dünya Savaşı sonrası uluslararası toplumun hemfik�r olduğu b�r nokta vardı; Dünya ve 
�nsan ırkı böyles� gen�ş çaplı ve yıkıcı b�r savaşın yaralarını daha saramayab�l�rd�. Kaldı 
k� İk�nc� Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında, bu savaşın sebep olduğu felaket�n tar�hte 
y�nelenmemes� amacıyla B�rleşm�ş M�lletler kurulmuştur (Un�ted Nat�ons, Charter of 
the Un�ted Nat�ons, 24 Ek�m 1945). B�rleşm�ş M�lletler uluslararası barışı, güvenl�ğ� 
sağlamayı ve uluslararası uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözmey� hedeflem�şt�r 
(B�rleşm�ş M�lletler Şartı 1945, 1. Bölüm). �

B�rleşm�ş M�lletler'�n kurulmasıyla, uluslararası hukuk s�stem�nde de değ�ş�m 
başlamıştır. Uluslararası hukuk, değ�ş�m gösterm�ş veya küreselleşm�ş olarak da 
n�telend�reb�leceğ�m�z hal�yle devletler�n yanı sıra, uluslararası örgütler�, t�car� 
kuruluşları ve hatta b�reyler� b�le kapsayan b�r hukuk düzen� olmuştur (Berman, 
2007:312). N�tek�m, tar�hçes�nde m�lletler hukuku, devletler umum� hukuku, uluslar 
hukuku olarak da �fade ed�len uluslararası hukuk s�stem�nde yen� aktörler�n rol 
oynaması, önceden kabul ed�len uluslararası topluluk veya uluslararası toplum 
kavramını karmaşık b�r hale dönüştürmüştür. Bu değ�ş�mle, uluslararası hukukta �nsan 
hakları daha gen�ş kapsamlı ve öneml� b�r yer ed�nmeye başlamıştır. İnsan hakları 
kapsamında, yerl� halkların hakları da gen�şlet�lm�şt�r. Ayrıca, Yerl� halkların, değ�ş�m 
gösteren uluslararası toplum kavramı �çer�s�ndek� konumu da tartışılmalıdır.
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2.2. Uluslararası Hukukta Uluslararası Toplumun Tanımı Sorunu

Uluslararası hukuku, geleneksel görüş perspekt�finde �nceleyen Oppenhe�m, 
devletler hukukunun (Law of Nat�ons), devletler arasındak� �l�şk�ler�n hukuku 
olduğundan dolayı b�reyler� etk�lemed�ğ�n� bel�rtm�şt�r (Oppenhe�m, 1905: 5). Ayrıca, 
Oppenhe�m şu �fadey� kullanmıştır: 

Devletler, egemen ve b�rb�r�nden bağımsız olmasına ve devletler�n üstünde 
devletlerarası b�r hükümet�n veya merkez� pol�t�k b�r otor�ten�n bulunmamasına rağmen, 
bütün güç ayırıcı faktörlerden daha güçlü b�r şey vardır; ortak çıkarlar. Bu ortak çıkarlar 
ve bu çıkarların gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gerekl� �l�şk�ler, farklı devletler� ayrılmaz b�r 
toplulukta b�rleşt�rmekted�r (Oppenhe�m, 1905: 11-12). 

Oppenhe�m'ın görüşü her ne kadar o dönem �ç�n doğru olsa da İk�nc� Dünya Savaşı 
sonrasında değ�ş�m gösteren uluslararası hukuk �ç�n eks�kt�r. Modern uluslararası 
hukukta, devletler�n yanı sıra uluslararası örgütler ve hatta b�reyler uluslararası 
hukukun k�ş�ler� olarak kabul ed�lmekted�r. Bu noktada, dar b�r anlamda uluslararası 
toplum, uluslararası hukuka göre karşılıklı �l�şk�ler� koruyan egemen devletler 
bütünüdür. Gen�ş anlamda �se uluslararası toplum, devletlere ek olarak egemen 
olmayan, uluslararası hukukta hak ve yükümlülüklere sah�p devlet dışı aktörler�n 

 
bütünüdür(W�dlak, 2012: 23). Devletler her ne kadar b�rb�rler� arasında doğaları gereğ� 
yönet�m b�ç�mler�, pol�t�k ve ekonom�k farklılıklar gösterseler de uluslararası hukukun 
k�ş�ler� olarak eş�tt�rler. Bu durum, eş�t egemenl�k �lkes�n�n b�r sonucudur. 

Bu noktada Hüsey�n Pazarcı, uluslararası hukuk tanımı tartışması �çer�s�nde, 
uluslararası hukukun devletler�n sınırlarını aşarak b�reylerden oluşan �nsan 
topluluklarını etk�ley�p etk�lemed�ğ� konusunun b�r soru �şaret� olduğuna değ�nm�şt�r 
(Pazarcı, 2017: 4).  Aksar �se, b�rçok alanda gerçekleşen gel�ş�mler�n uluslararası 
hukuku etk�led�ğ�n�, b�reyler�n artık uluslararası hukukun b�rer öznes� hal�ne geld�ğ�n� 

 
ve devletler�n hukuk� sınırlarının b�r anlamda ortadan kalktığını bel�rtm�şt�r (Aksar, 
2017: 26).

B�r toplumun temel taşı olan b�rey�n, uluslararası hukuk s�stem�n�n �çer�s�nde yer 
alması, değ�ş�m�n kend�s�d�r. Uluslararası hukuk ter�m� �lk görüşte 'pr�ma fac�e' küresel 
b�r �fade bel�rtse de devletler, alacakları kararlarda kend� ekonom�k ve pol�t�k 
çıkarlarını korumaktan yanadır. Ancak, b�reyler�n de uluslararası hukuk s�stem�n�n 
�çer�s�nde yer almasıyla, devletler�n ortak çıkarları ve değerler� güçlenerek ortak b�r 

 kurallar bütünüyle bağlı oldukları anlamında b�r toplum oluşmaktadır(Bull, 2012: 13). 
Kanaat�mce, uluslararası topluluk ter�m� sadece devletler�n rol oynadığı 

Uluslararası toplum '�nternat�onal soc�ety' veya uluslararası topluluk 
'�nternat�onal commun�ty', uluslararası hukukun k�ş�ler� olan devletler�, uluslararası 
örgütler� ve b�reyler� kapsamaktadır. Fakat, bazı doktr�nlerde uluslararası toplum ter�m� 
kullanılırken bazı doktr�nlerde �se neden uluslararası topluluk ter�m�n�n kullanıldığı 
halen de tartışmalıdır.

Yüzyıllarca bu topluluğa, Ulusların A�les� (Fam�ly of Nat�ons) veya Uluslar 
Toplumu (Soc�ety of Nat�ons) denm�şt�r (Ib�d).
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3. Yerl� Halkların Uluslararası Hukuktak� Statüsü

Y�rm�nc� yüzyılın �k�nc� yarısından �t�baren yerl� halklar, uluslararası toplum 
tarafından önemsenen b�r konu hal�ne gelm�şt�r. Bu sebepten dolayı B�rleşm�ş 
M�lletler, yerl� halkları, d�ğer azınlık olarak n�telend�r�len toplumlardan ayrı b�r özel 
konu olarak ele almıştır (Sanders, 1999: 5). Ancak, bu özel durum ve koşullardan 
yararlanmak adına, bazı azınlıklar, yerl� halk statüsünden yararlanmak �stemekted�r. 
Kaldı k�, yerl� halklar ter�m�n�n evrensel olarak kabul ed�lm�ş b�r tanımı yoktur. Bu 
nedenle, yerl� halkların uluslararası toplumdak� yer�n� tartışmadan önce, yerl� halkların 
tanımının yapılması ve azınlık olarak kabul ed�len d�ğer topluluklardan farkının 
bel�rt�lmes� önem arz etmekted�r. 

uluslararası hukuk s�stem� �ç�n kullanılmakla b�rl�kte, değ�ş�m gösteren uluslararası 
hukuka yen� aktörler�n dah�l olmasıyla ve bu aktörler�n uluslararası hukuk s�stem�n�n 
�çer�s�nde b�reb�r rol oynamasıyla uluslararası topluluk evr�m geç�rerek uluslararası 
toplum hal�ne gelm�şt�r. Ayrıca, devletler ve uluslararası örgütler�n yanı sıra b�reylere 
de uluslararası hukuk kurallarınca haklar tanınması, uluslararası toplum kavramının 
ayrılmaz b�r parçasını oluşturmuştur.

3.1. Yerl� Halkların Tanımı

Günümüzde yerl� halkların b�rçoğunun kend�ler�ne özgü k�ml�kler� ve kültürler� 
büyük tehl�ke altındadır. Kaldı k�, Dünyanın her yer�nde yerl� halklar fiz�ksel ve 
kültürel yaşamları �ç�n mücadele etmek durumundadırlar. Yerl� halklar genell�kle 
dünyadak� en fak�r ve d�ğer toplumlara nazaran farklı olan gruplardır. Genell�kle b�r 
toplumda en düşük gel�r, eğ�t�m, sağlık ve yaşam beklent�s� �le en yüksek bebek ölüm 
oranı, alkol�zm ve suç oranına sah�pt�rler (Göcke, 2013: 20). N�tek�m, yerl� halklar 
yukarıda bel�rt�len nedenlerden dolayı, Dördüncü Dünya (the Fourth World) 
toplulukları olarak n�telend�r�lmekted�rler (Manuel ve Posluns, 1974). 

Özel Raportör Francesco Capotort�, yerl� halkları, b�r devlet�n nüfusundan sayı 
olarak daha az olan, o nüfustan d�l, d�n ve etn�k özell�kler bakımından farklı olan ve bu 
farklı özell�kler�n� korumaya çalışan b�r grup olarak n�telend�rmekted�r 
(E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, para.568). İnsan Hakları Özel Raportörü Jules Deschenes'a 
göre, yerl� halklar, b�r devlet�n d�l, d�n, etn�k farklılıklarından dolayı azınlık olarak 
n�telend�r�len vatandaşlarından oluşan b�r gruptur (Resolut�on 1984/62). Kanaat�mce 
bu yorum b�r genellemed�r ve yerl� halkları d�ğer azınlıklardan ayırmak �ç�n yeterl� 
vurgulara sah�p değ�ld�r.

Yukarıda bel�rt�len yerl� halk tanımlarının yanı sıra, doktr�nde en sık kabul gören 
tanım, Mart�nez Cobo tarafından yapılmıştır. BM Azınlıklara ve Yerl� Halklara Karşı 
Ayrımcılığın Önlenmes� Alt Kom�syonu Raportörü, Mart�nez Cobo, yaptığı Yerl� 

Yerl� halkların tanımı konusu �ncelen�rken, kabul görmüş uluslararası öğret�ler ve 
özel raportörler�n tanımları öneml� b�r rol oynamaktadır. Kaldı k�, Uluslararası Çalışma 
Örgütü'nün hazırladığı Yerl� ve Kab�le Halkları Sözleşmes�, Öner�len Yerl� Halkların 
Haklarına İl�şk�n Amer�kan Deklarasyonu, BM Yerl� Halkların Hakları Deklarasyonu 
g�b� uluslararası met�nler yerl� halklar tanımını yapmamıştır (Hossa�n, 2008: 13-14).
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Halklara Karşı Ayrımcılık Sorunu Çalışması'nda, yerl� halkları şu şek�lde 
tanımlamıştır: 

“Yerl� halklar, kend� bölgeler�nde gel�şen �st�la önces� veya sömürge önces� toplumlarla 
tar�hsel b�r devamlılığa sah�p olan, kend�ler�n� şu anda bu bölgelerde hüküm süren 
toplumların d�ğer kes�mler�nden veya b�r kısmından farklı olarak kabul eden 
topluluklardır. Toplumun şu an egemen olmadığı kes�mler�nde yaşayan ve gelecek 
nes�ller �ç�n atalarının topraklarını, halk olarak devam eden varoluşlarını, etn�k 
k�ml�kler�n� ve kend� kültürel yapılarını, sosyal olarak korumaya, gel�şt�rmeye ve 
�letmeye kararlı topluluklardır.” (Martínez Cobo,1983: para.379). 

Bu tar�hsel sürekl�l�k, günümüze ulaşan uzun b�r süre boyunca aşağıdak� faktörlerden b�r 
veya daha fazlasının sürekl�l�ğ�nden oluşab�l�r:
(a) Atalara a�t toprakların veya en azından b�r kısmının �şgal�;(b) Bu toprakların asıl 
sak�nler� �le ortak soya sah�p olma; (c) Genel olarak veya bel�rl� tezahürlerde kültür (d�n, 
aş�ret s�stem� altında yaşamak, yerl� b�r topluluğa üye olmak, kıyafet, geç�m kaynağı, 
yaşam b�ç�m� vb.); (d) D�l (tek d�l olarak, ana d�l olarak, evde veya a�lede alışılmış 
�let�ş�m aracı olarak veya terc�h ed�len, alışılmış genel veya normal d�l olarak 
kullanılması); (e) Dünya'nın veya b�r ülken�n bel�rl� bölgeler�nde yaşamak; (f) D�ğer 
�lg�l� faktörler.” (Ib�d: para.380).

Ayrıca, “b�reysel olarak, yerl� b�r k�ş�, bu yerl� topluluklara, yerl� olarak kend�n� 
tanıma yoluyla (grup b�l�nc�) a�t olan ve bu topluluklar tarafından, üyeler�nden b�r� 
olarak kabul ed�len (grubun kabul ett�ğ�) k�ş�d�r” (Ib�d: para.381). Öte yandan, 
K�ngsbury'e göre, yerl� halklar g�b� görecel� tanımlanmış olan kavramları tanımlamada 
�k� kapsamlı yaklaşım kullanılab�l�r. B�r�nc� yaklaşım olan poz�t�f yaklaşımda, yerl� 
halklar, mutlak b�r tanıma �ht�yaç duyan b�r yasal kategor�d�r (K�ngsbury, 1998: 414). 
Ancak, prat�kte bu yaklaşımı yerl� halklar üzer�nde uygulamak pek de mümkün 
değ�ld�r. Dünya'nın farklı yerler�nde konumlanmış yerl� halklar, b�rb�rler�nden 
farklılıklar göstermekted�r. 

İk�nc� yaklaşım olan yapıcı (konstrükt�v�st) yaklaşım �se yerl� halklar kavramını, 
evrensel olarak geçerl� kr�terler tarafından açıkça tanımlanmış b�r kavram yer�ne, çok 
sayıda bel�rl� vakadak� �dd�a ve uygulamaların uluslararası kuruluşlarda soyutlandığı 
sürekl� b�r süreç olarak kabul etmekted�r (Ib�d, 1998: 415). 

Ayrıca, B�rleşm�ş M�lletler Yerl� Halklar Da�m� Forumu, Dünya'dak� yerl� 
halkların çeş�tl�l�ğ�ne vurgu yaparak ve “yerl�” tanımının yapılmasının zorluklarına 
değ�nerek, bel�rl� kr�terler ortaya koymuştur. Bunlar:

· B�reysel düzeyde yerl� halklar olarak özdeşleşmek ve topluluk tarafından üye 
olarak kabul ed�lmek,

· Sömürge önces� ve/veya yerleş�mc� toplumlar önces�nde tar�hsel sürekl�l�k,
· Bölgelere ve çevres�ndek� doğal kaynaklara güçlü bağlılık, 
· Farklı sosyal, ekonom�k veya pol�t�k s�stemler,
· Farklı d�l, kültür ve �nançlar,
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· Atalarının çevreler�n� ve s�stemler�n� kend�ne özgü �nsanlar ve topluluklar 
olarak sürdürmek ve çoğaltmak (Un�ted Nat�ons Permanent Forum on 
Ind�genous peoples).

Kanaat�mce, tüm yerl� halkların tek b�r tanım altında toplanmasından çok,  temel 
haklarının ve çıkarlarının, uluslararası arenada tek b�r çatı altında toplanması öneml� b�r 
gel�şme olarak n�telend�r�lmel�d�r. N�tek�m, yukarıda bel�rt�ld�ğ� üzere yerl� halklara 
karşı olan yaklaşım değ�şm�ş, yerl� halkların haklarını ve çıkarlarını koruyan bazı 
uluslararası düzenlemeler get�r�lm�şt�r. Dekolon�zasyon, �nsan hakları kavramının 
uluslararası hukukta yer ed�nmes�, eğ�t�ml� yen� yerl� halk jenerasyonunun yet�şmes�, 
farklı ülkelerde yerl� halk organ�zasyonlarının kurulması, bu değ�ş�mde etk�n rol 
oynamıştır (Thornberry, 2002: 21).

· Baskın olmayan toplum grupları oluşturmak,

Yerl� halkların tanımının yapılmasının yanı sıra, yukarıda bel�rt�ld�ğ� üzere azınlık 
gruplardan neden farklı olarak �ncelenmekte oldukları da yerl� halkların kend�ne özgü 
statüsünün ortaya konmasında öneml�d�r. Öncell�kle, yerl� halklar ve azınlıklar 
arasında ayrım yapılırken tanımsal zorluk bulunmaktadır. N�tek�m, uluslararası 
hukukta yerl� halkların bel�rlenm�ş tanımı olmadığı g�b� B�rleşm�ş M�lletler ve uzman 
kuruluşlar, azınlığın kapsamlı b�r tanımını sunmak �ç�n çok sayıda g�r�ş�mde bulunmuş 
olmasına rağmen, uzmanların ve uluslararası kurumların hemfik�r olduğu tek b�r 
azınlık tanımı bulunmamaktadır (M�handoost ve Babajan�an, 2016: 15). Kyml�cka, 
yerl� halkların b�r devlet�n kuruluşunda yer almayan, kend� topraklarında dışarıdan 
gelen k�ş�ler tarafından kurulan devletler�n �çer�nde bulunan gruplar olarak 
n�telend�rm�şt�r. Öte yandan, azınlıkları �se modern devlet kuruluşu sırasında yer almış 
ancak kend� devlet�n� kuramamış gruplar olarak özetlem�şt�r (Kyml�cka, 2008: 11-12).

Öte yandan, yerl� halklara �l�şk�n haklar uluslararası hukukta daha yen� b�r hukuk� 
konudur (Dörr ve Cole, 1999: 47). Yerl� halklar, azıklıklardan ayrı olarak ele alınmıştır, 
çünkü azınlık korunmasına �l�şk�n kurallardan yararlanamazlar. Bunun sebeb�, yerl� 

3.2. Yerl� Halklar ve Azınlıklar Karşılaştırması

Yerl� halkların ve azınlıkların kabul ed�lm�ş tek b�r tanımının bulunmamasından 
dolayı, aralarındak� farklılıklar uluslararası hukukun bu topluluklara karşı yaklaşımları 
ve onlara tanıdıkları hakların �ncelenmes�yle ortaya konab�l�r. Azınlık hakları 
konusunda temel nokta �nsan hakları kapsamında ayrımcılığın yapılmamasıdır. 
Azınlıkların, �nsan hakları kapsamında korunmasına �l�şk�n en öneml� kural, 1966 
tar�hl� Meden� ve S�yasal Haklara İl�şk�n Sözleşme'n�n 27. maddes�d�r. Azınlıkların 
korunması başlıklı madde bel�rtm�şt�r: “Etn�k, d�nsel veya d�lsel azınlıkların bulunduğu 
b�r Devlette, böyle b�r azınlığa mensup bulunan k�ş�ler grubun d�ğer üyeler� �le b�rl�kte 
toplu olarak kend� kültürel haklarını kullanma, kend� d�nler�n�n gereğ� �badet etme ve 
uygulama veya kend� d�ller�n� kullanma hakları engellenmez” (Dış�şler� Kom�syonu 
Raporu (1/589), 2003, md. 27). N�tek�m, Azınlık haklarına �l�şk�n yapılan gerek 
uluslararası gerekse ulusal d�ğer tüm kurallar, ayrımcılığın önlenmes� amacıyla bu 
kural temel�nde hazırlanmıştır. 
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Bu nedenden dolayı, uluslararası hukukta yerl� halklar özel b�r hukuk� rej�m olarak 
ele alınmıştır (Kugelmann, 2007: 236). Yerl� halklar tar�hsel, kültürel ve toplum 
karakter�st�ğ� olarak kend�ne özgü özell�kler barındırırlar ve azınlıklardan bu anlamda 
farklıdırlar. Ayrıca yerl� halklar, b�r devlet �çer�s�nde azınlık olab�leceğ� g�b� çoğunluğu 
da oluşturab�leceğ� �ç�n, azınlık haklarından ancak bulundukları toplum �çer�s�nde 
azınlık olarak kabul ed�l�rlerse yararlanab�l�rler (Ib�d: 239). 

N�tek�m, uluslararası toplumun yerl� halklara �l�şk�n düşünce yapısının 
değ�ş�m�yle gerçekleşen gel�şmeler arasında öne çıkanlardan b�r�, yerl� halkların 
“halklar” olarak tanınması ve sonuç olarak kend� kader�n� tay�n etme (self-
determ�nat�on) haklarının tanınmasıdır (K�ngsbury, 1998: 414). 

Söz konusu yaklaşım, 1970'l� yıllarda değ�ş�me uğramıştır. 1975'te, Uluslararası 
Adalet D�vanı, Batı Sahra'ya �l�şk�n kararında, sömürgec�l�k dönem�nde göçebe halkın 
yaşadığı Batı Sahra bölges�n�n h�ç k�mseye a�t olmayan toprak olarak kabul 
ed�lemeyeceğ�ne ve Doğu Grönland Davası'ndak� kararın hatalı olduğuna karar 
verm�şt�r (I.C.J. Reports 1975 12: paras 80-82). Bu kararın ver�lmes�n�n belk� de en 
öneml� neden�, göçebe yaşam tarzlarına rağmen, yerl� halkların ve kab�leler�n, sosyal 
ve pol�t�k olarak örgütlenm�ş ve toprakları üzer�nde egemenl�k sağlamış olmasıdır.

3.3. Uluslararası Hukukta Yerl� Halklara Tanınan Haklar
Çalışmanın öncek� kısmında bel�rt�ld�ğ� üzere, yerl� halkların uluslararası hukukta 

kend�ne yer bulması, son 40 yıllık b�r süre �çer�s�nde gerçekleşen, pek çok yen� ve 
bel�rley�c� gel�şme �le b�rl�kte �lerleyen b�r konudur. Kaldı k�, BM Her Türlü Irk 
Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözleşmes�, Amer�kan İnsan Hakları 
Sözleşmes�, Afr�ka İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmes�, D�n veya Inanca Dayanan 
Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Ed�lmes�ne Da�r B�ld�r�, Evrensel 
İnsan Hakları B�ld�rges� g�b� b�rçok met�n, eş�tl�k ve ayrımcılık yapmama �lkeler�n� 
vurgulamaktadır (Anaya, 2004: 16-17).

halkların b�r devlet �çer�s�nde azınlığı tems�l edeb�leceğ� g�b� çoğunluğu da tems�l 
edeb�l�r olmalarıdır (W�essner, 2005:155). D�ğer b�r sebep �se azınlık haklarının 
b�reysel olmasına rağmen, yerl� halkların hakları b�r toplum hakkı olarak kabul 
ed�lmes�d�r (Commentary to the UN Declarat�on on M�nor�t�es, Para. 15). Bu anlamda, 
yerl� halkların asl� gayes� ayrımcılığın kaldırılması değ�l toplum olarak b�r varoluş 
mücadeles�d�r.

Kend� kader�n� tay�n etme hakkı, sadece toplum olma değ�l toprak hakkını da 
beraber�nde get�rmekted�r (Internat�onal Covenant on C�v�l and Pol�t�cal R�ghts, 
Art.1(2)). Sömürge dönemler�nde devletler, yerl� halkların egemenl�k sah�b� 
olamayacak kadar �lkel olduklarını ve aynı sebepten ötürü, uluslararası hukuk 
kurallarına tab� olmadıkları yönünde b�r düşünceye sah�pt� (G�lbert, 2006: 47-48). 
Buna ek olarak, uluslararası �çt�hatta da bu görüş ben�msenm�şt�. Uluslararası Sürekl� 
Adalet D�vanı, 5 N�san 1933 tar�hl� Norveç ve Dan�marka arasındak� Doğu Grönland 
uyuşmazlıklarına �l�şk�n kararında da Grönland'ın sömürgeleşt�r�lmem�ş kısmındak� 
bölgede yerl� halkın yaşamasına rağmen, k�mseye a�t olmayan toprak (terra null�us) 
olarak n�telend�r�lm�şt�r (P.C.I.J. (Ser. A/B) No.53: 22). 
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“B�z Sam�'y�z ve Dünyadak� d�ğer �nsanlardan daha fazla veya daha az olmadan Sam� 
olmak �st�yoruz. B�z b�r bölge, b�r d�l, kend�ne a�t kültürel ve toplumsal b�r yapıya sah�p 
�nsan topluluğuyuz. Tar�h boyunca var olduk, Sapm�'de yaşadık ve gel�şt�r�lmes� ve varlığı 
sürdürülmes� gereken b�r kültüre sah�b�z” (Lantto, 2010: 551).

1970'l� yıllardak� gel�şmeler�n devamında, B�rleşm�ş M�lletler çatısı altında da, 
yerl� halkların haklarına �l�şk�n gel�şmeler sağlanmıştır. Genel Kurul'un 1982/34 sayılı 
Ekonom�k ve Sosyal Konsey Kararı uyarınca kurulan Yerl� Nüfuslar Çalışma Grubu, 
İnsan Haklarının Desteklenmes� ve Korunması Alt Kom�syonu'nun b�r yan kuruluşu 
olarak oluşturulmuştur (UN, Mandate of the Work�ng Group on Ind�genous 
Populat�ons). Bu çalışma grubu, yerl� halkların  temel �nsan haklarının ve 
özgürlükler�n�n gel�şt�r�lmes� ve korunmasına �l�şk�n gel�şmeler� gözden geç�rmek ve 
yerl� halklarla �lg�l� uluslararası standartların gel�ş�m�ne d�kkat etmek görevler�n� 
üstlenm�şt�r. 

Yerl� �nsanların vatandaşlıkları konusunda öneml� d�ğer b�r nokta �se, kab�leler�n 
kend� kaderler�n� tay�n etme ve öz-yönet�m (self-governance) hakları doğrultusunda 
vatandaşlık sağlaması ve kend� vatandaşlarını kontrol etme hakkıdır (Gover, 2017). 
İskand�nav Sam� Konsey�'n�n 1971 yılında yaptığı açıklama, yerl� halkların, tar�hler�ne, 
kültürler�ne ve kend� kaderler�n� tay�n etme hakkına verd�kler� önem� göster�r 
n�tel�kteyd�: 

Kend� kader�n� tay�n etme hakkı olan yerl� halkların vatandaşlığının, mensubu 
oldukları kab�lelere m�, yoksa sınırları �çer�s�nde yaşadıkları devlete m� tab� olduğu 
tartışılmalıdır. Devlet sınırları, neh�rler, göller ve dağların olduğu g�b� doğal sınırlar 
değ�ld�r; onlar bel�rl� nüfusların bölgeler�n� ayırmak �ç�n oluşturulan �nsan yapımı 
s�yasal yapılardır (Lantto, 2010). Yerl� halkların vatandaşlığına �l�şk�n çağdaş 
�fadelerde, pek çok yerl�n�n günümüzde ç�fte vatandaşlığı olduğu görülmekted�r. Bu, 
devletler �le yerl� halk yönet�mler� arasındak� yargı �l�şk�s�n�n b�r ürünüdür. Yasal 
olarak b�rçok yerl� �nsan kab�leler�n üyeler� değ�ld�r. Öte yandan, kab�le vatandaşları 
dah�l bazı yerl� halklar da kab�le topraklarını kapsayan devletler�n vatandaşları değ�ld�r. 
Aynı şek�lde, bazı kab�le vatandaşları yasal olarak yerl� değ�ld�r (Gover, 2017). Ancak, 
ulusal vatandaşlığı ve kab�le vatandaşlığında aranan kr�terler farklılıklar 
göstermekted�r. Kab�le üyel�ğ� �ç�n öncel�kl� olarak b�yoloj�k akraba �l�şk�s� aranmakta 
�ken, ulusal vatandaşlık �ç�n çoğu devlet, kan esası �lkes�n�n (jus sangu�n�s) yanı sıra, 
kend� topraklarında doğan �nsanlara doğuştan vatandaşlık (jus sol�) hakkı tanımaktadır 
(Gover, 2017). 

Uluslararası �çt�hatta gerçekleşen değ�ş�m, ulusal mahkemelerde de uygulanmıştır. 
Avustralya Yüksek Mahkemes�, 1992 yılındak� Mabo Davasında, sömürgeleşt�rme 
dönem�ndek� k�mseye a�t olmayan toprak ve �st�laya açık alan fikr�n� reddetm�ş, bu fikr� 
yanlış ve kabul ed�lemez olarak n�telend�rm�şt�r. (175 C.L.R. 1:para.39). Ayrıca, 
uluslararası toplumda ve mahkeme kararlarında kabul ed�len bu görüş, B�rleşm�ş 
M�lletler Yerl� Halkların Hakları Deklarasyonu'nun 3. maddes�nde de bel�rt�lm�şt�r 
(A/61/L.67 and Add.1, 61/295).
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B�rleşm�ş M�lletler 1993 yılını, devletler ve yerl� halklar arasındak� �l�şk�ler�n 
artırılması, karşılıklı anlayışın ve saygının sağlanması amacıyla Dünya Yerl� Halkları 
Uluslararası Yılı olarak kabul etm�şt�r (UN, General Assembly, A/RES/47/75). 1994 
yılında �se, 1995-2004 yılları arasındak� 10 yıllık sürec�, y�ne yerl� halkların haklarının 
küresel boyutta korunması ve artırılması adına Dünya Yerl� Halkları Uluslararası On 
Yılı olarak kabul etm�şt�r ( UN, General Assembly, A/RES/48/163). B�rleşm�ş 
M�lletler Genel Kurulu, 2005-2014 yıllarını söz konusu sürec�n devamı n�tel�ğ�nde, 
İk�nc� Dünya Yerl� Halkları Uluslararası On Yılı olarak kabul etm�şt�r (UN, General 
Assembly, A/RES/59/174). On yılın amacı, yerl� halkların kültür, eğ�t�m, sağlık, �nsan 

Öte yandan, Uluslararası Çalışma Örgütü (Internat�onal Labour Organ�zat�on) 
bel�rl� olarak sadece yerl� halkların haklarıyla �lg�l� �çer�ğ� olan ve onaylanmaya açık 
tek uluslararası antlaşma, Yerl� ve Kab�le Halkları Sözleşmes� 1957'y� (Ind�genous and 
Tr�bal Peoples Convent�on, C107), ve bu Sözleşme'n�n yer�ne Yerl� ve Kab�le Halkları 
Sözleşmes� 1989'u (C169) hazırlamıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü İnsana Yakışır 
Çalışma Gündem� (Internat�onal Labour Organ�zat�on Decent Work Agenda), 
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� sağlamayı ve ayrımcılığı engellemey� amaçlayarak, yerl� 
halkların güçlenmes� �ç�n b�r çerçeve görev� görmekted�r (The ILO's Decent Work 
Agenda). Uygun �şlere er�ş�m, yerl� kadınların ve erkekler�n yoksulluğu azaltma, 
sürdürüleb�l�r kalkınma ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� eylem�nde değ�ş�m ajanı olma 
potans�yeller�n� kullanmalarını sağlamaktadır (The ILO's Decent Work Agenda).

Söz konusu tartışmalar ışığında, 1986 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü 
konferansları başlamıştır. N�tek�m, bu konferanslar sırasında üç öneml� nokta üzer�nde 
durulmuştur; (1) geç�m kaynaklarını etk�leyen kararlar almadan önce hükümetler�n, 
yerl� halklarla �st�şare etmes�, (2) halk (peoples) term�noloj�s�n�n kullanılması, (3) yerl� 
halkların yaşadıkları alanlar �ç�n bölgeler (terr�tor�es) term�noloj�s�n�n kullanılmasıdır 
(ILO Conference, Prov�s�onal Record, Seventy-s�xth Sess�on (1989), Append�x 31). 

Konferanslar sonucunda, bel�rt�len konularda fik�r b�rl�ğ�ne varılmış ve 27 Haz�ran 
1989 tar�h�nde Yerl� ve Kab�le Halkları Sözleşmes� (C169) kabul ed�lm�ş ve 5 Eylül 
1991 tar�h�nde de yürürlüğe g�rm�şt�r. Sözleşme, yerl� halkların kültür hakkı (Madde 4 
ve 23), kullanılan d�l�n korunması (Madde. 28) ve atalarının topraklarına ve 
kaynaklarına �l�şk�n bazı öneml� haklarını (Madde. 13-19) ortaya koymaktadır. Ancak, 
Sözleşme'n�n kabulünün üzer�nden otuz sene geçmes�ne rağmen sadece 23 devlet, 
Sözleşme'y� onaylamıştır (Dom�nguez, 2018). Özell�kle, Asya ve Afr�ka kıtalarındak� 
devletler Sözleşme'y� onaylamaktan çek�nm�şt�r.

1980'lerde, Uluslararası Çalışma Örgütü, 1957'de kabul ed�len yerl� halklarının 
haklarına da�r mevcut sözleşmes�n� gözden geç�rmek ve değ�şt�rmek �ç�n çalışmaya 
başlamıştır (Swepston, 2018: 6). Taslak oluşturma kom�te üyeler�, 1970'lerde küresel 
yerl� halkların hareket�n�n, 1957 Yerl� ve Kab�le Halkları Sözleşmes�'n�n temel 
öncülüğünü sorguladığını bel�rtm�şt�r (ILO Report VI(1) 1988). N�tek�m, yerl� halklar 
hareket�, Sözleşme'n�n yerl� toplulukların as�m�lasyon yoluyla ortadan kaybolmasına 
neden olan esk� entegrasyon�st yaklaşımını reddetm�ş, yer�ne, yerl� halklarının 
geleneksel kültürler�ne saygı duyan, koruyan ve kend� kaderler�n� tay�n haklarını 
tanıyan b�r çerçeve �stem�şt�r (ILO Report VI (1) (1988). 
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B�rleşm�ş M�lletler Yerl� Sorunlar Da�m� Forumu Başkanı,  (Cha�rperson of the 
Un�ted Nat�ons Permanent Forum on Ind�genous Issues) V�ctor�a Taul�-Corpuz, 
B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada bel�rtm�şt�r k�: “Bu, B�rleşm�ş 
M�lletler Şartı'nın, “B�z Halklar…” olarak başlayan açılış konuşmasını, Dünyanın her 
yer�nden 370 m�lyon yerl� �nsan �ç�n çok daha anlamlı kılan b�r Deklarasyondur” (61st 
Sess�on of the UN General Assembly). 

hakları, çevre, sosyal ve ekonom�k alanlarda yaşadığı sorunların çözümüne yönel�k 
uluslararası �ş b�rl�ğ�n�n güçlend�r�lmes�d�r (UN, General Assembly, A/60/270).

Öte yandan, Caucus Yerl� Halklar Başkanı, (the cha�r of the Global Ind�genous 
Peoples' Caucus) Les Malezer'e göre: “Yerl� Halkların Hakları Deklarasyonu'nda, �nsan 
haklarına �l�şk�n her hang� yen� b�r hüküm bulunmadığını b�r kez daha vurguluyoruz. 
Deklarasyon sadece, uluslararası �nsan hakları sözleşmeler�nde zaten yer alan, ancak Yerl� 
Halklar �ç�n redded�len pek çok hakkı onaylamaktadır.” (61st Sess�on of the UN General 
Assembly).

Yerl� Halkların Hakları Deklarasyonu, B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu 
tarafından 13 Eylül 2007 tar�h�nde kabul ed�lm�şt�r (UN General Assembly, 2007, 
A/RES/61/295). 46 maddeden oluşan Deklarasyon, yerl� halkların hakları ve 
devletler�n bu konudak� sorumlulukları bakımından çok gen�ş b�r kapsama sah�pt�r. 
Deklarasyon kapsamında en öneml� maddeler �se temel �nsan hakları kapsamında her 
�nsana tanınan haklardır. Deklarasyon, yerl� halklara, temel �nsan haklarının tamamını 
sağlamaktadır (Madde 1). N�tek�m, yerl� halklar, d�ğer tüm �nsanlarla aynı haklara 
sah�p ve herhang� b�r ayrımcılığa tab� olmamalıdır (Madde 2). Yerl� halklar, kend� 
kader�n� tay�n etmek, kend� pol�t�k, ekonom�k ve kültürel yapılarına sah�p olab�lmek 
haklarına sah�pt�rler (Madde 3) ve kend� uyrukluklarına da sah�p olab�l�rler (Madde 6). 
46. Madde'n�n 3. Fıkrası, bu Deklarasyonda öngörülen hükümler�n adalet, demokras�, 
�nsan haklarına saygı, eş�tl�k, ayrımcılık yapmama, �y� yönet�m ve �y� n�yet �lkeler�ne 
uygun olarak yer�ne get�r�lmes�n�n gerekl�l�ğ�n� bel�rtmekted�r.

Deklarasyon, günümüze kadar gel�şt�r�len yerl� halkların haklarının en kapsamlı 
�fades�d�r. Ancak deklarasyon, hukuk� bağlayıcılığı olmayan b�r met�n (soft-law) 
olarak kabul ed�lmekted�r. Türkçe l�teratürde esnek hukuk olarak da n�telend�r�len 
bağlayıcı n�tel�ğ� olmayan met�nler, doktr�nde b�r tartışma konusudur. Bazı 
hukukçular, esnek hukuk kurallarını, bağlayıcılığı olmadığı �ç�n tamamıyla hukuk 
kurallarından ayırırken (Prosper, 1983: 414), bazı hukukçular, kusursuz b�r hukuk 
kuralı yapma yöntem� olarak yorumlamaktadır (Boyle, 2014: 123). Teor�de, esnek 
hukuk kurallarının, uluslararası hukuk öğret�ler�ndek� tartışması b�r yana, prat�kte 
deklarasyonun ben�msenmes�, uluslararası toplumun, yerl� halkların b�reysel ve 
toplum haklarının korunmasına �l�şk�n �y� n�yetler�n�n en açık gösterged�r. Ancak, yerl� 
halkların haklarına �l�şk�n çalışmalarda deklarasyon, �y� n�yet gösterges� olarak değ�l, 
uluslararası �nsan hakları kurallarının, yerl� halklara çok daha sonra tanınması olarak 
n�telend�r�lmekted�r. 

Ayrıca, �nsan haklarına �l�şk�n kuralların yerl� halklara uygulanması �ç�n b�r 
deklarasyona gerek duyulmasının ötes�nde, Yerl� Halkların Haklarına İl�şk�n 
Deklarasyon çok daha önces�nde sonuçlandırılab�l�rd�. Yerl� Nüfuslar Çalışma Grubu, 
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B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu, 21 Aralık 2010 tar�hl� ve 65/198 sayılı kararıyla, 
görüşler� ve uygulamaları paylaşmak amacıyla, Yerl� Halklar Dünya Konferansı olarak 
b�l�nen üst düzey b�r toplantı düzenlemeye karar verm�şt�r (UN, General Assembly 
Resolut�on, A/RES/65/198). Genel Kurul 66/296 sayılı kararında, Yerl� Halklar Dünya 
Konferansının 22-23 Eylül 2014 tar�hler�nde New York'ta yapılmasına karar verm�şt�r 
(UN, General Assembly Resolut�on, A/RES/66/296).

İnsan haklarının kategor�lere ayrılmasına �l�şk�n en çok kabul gören çalışmalardan 
�lk� Georg Jell�nek'�n yaptığı ayrımdır. Jell�nek, temel hak ve özgürlükler� negat�f statü 
hakları, poz�t�f statü hakları ve akt�f statü hakları olarak sınıflandırmıştır. Negat�f statü 

2007 tar�hl� Yerl� Halkların Haklarına İl�şk�n Deklarasyonu'nun �lk taslak 
oluşumundak� standartların bel�rlenmes�nde görev almıştır. 1993 yılında Yerl� 
Nüfuslar Çalışma Grubu n�ha� taslağı hazırlamış ve bu taslak 1994 yılında B�rleşm�ş 
M�lletler Ayrımcılık Önleme ve Azınlıkların Korunması Alt Kom�syonu (UN Sub-
Comm�ss�on on Prevent�on of D�scr�m�nat�on and Protect�on of M�nor�t�es) tarafından 
kabul ed�lm�şt�r (Oldham and Frank, 2008: 5). Taslak daha sonra, B�rleşm�ş M�lletler 
İnsan Hakları Kom�syonu tarafından, hükümetlerarası b�r çalışma grubu olan Taslak 
B�ld�rges� hazırlamak �ç�n Çalışma Grubu'na (Work�ng Group to elaborate the draft 
Declarat�on (WGDD) �let�lm�şt�r. N�tek�m, uzun yıllar boyunca Deklarasyon, bazı 
devletler�n �şler� yavaştan alması ve yerl� halkların tems�lc�ler�n�n taslak metn�ndek� 
değ�ş�kl�klere karşı d�renc�nden dolayı, sonuçlandırılamamıştır (Oldham ve Frank, 
2008: 5). Bunun ana sebeb�, deklarasyonun devletlere (özell�kle Afr�ka devletler�) 
temel anayasal ve pol�t�k  sorunlar yaratab�leceğ� kuşkusudur (Pel�can ve Maruyama, 
2015: 51). 

Yapılan konferans sonucunda, rapor n�tel�ğ�nde b�r sonuç metn� yayımlanmıştır 
(UN, General Assembly: Outcome Document of the World Conference on Ind�genous 
Peoples, A/RES/69/2). Yerl� Halklar Dünya Konferansı olarak b�l�nen üst düzey 
toplantı sonuç dosyası (outcome document) olarak adlandırılan bu met�n, öncel�kle 
Yerl� Halkların Hakları Deklarasyonu'na atıfta bulunarak, katılımcıların bu 
Deklarasyon'a olan destekler�n� y�nelem�şt�r. Sonuç metn� ayrıca, yerl� halkların 
haklarını y�nelem�ş, devletler�n ve �lg�l� B�rleşm�ş M�lletler organlarının destekler�n� 
ve yardımlarını �stem�şt�r.

Yukarıda bel�rt�ld�ğ� üzere, İk�nc� Dünya Savaşı sonrası değ�ş�me uğrayan 
uluslararası hukuk yapısı yen� b�r uluslararası toplum yaratmıştır. Bu değ�ş�m, �nsan 
hakları temel�nde oluşmaktadır. N�tek�m, yerl� halklar da bu değ�ş�mden 
yararlanmıştır. Her ne kadar, yerl� halklara �l�şk�n gel�şmeler�n oluşumu uzun süre 
�çer�s�nde gerçekleşm�şse de teor�de ve prat�kte yerl� halklar, son kırk yıldır uluslararası 
hukuk ve uluslararası toplum �çer�s�nde yer almaktadırlar.

3.4. Yerl� Halklara Tanınan Hakların Hak Kuşakları Çerçeves�nde 
İncelenmes�

Uluslararası hukukta yerl� halklara tanınan haklar ışığında değ�şen statüler� 
�ncelen�rken bu değ�ş�m�n onlara ne g�b� olumlu b�r etk� sağladığını ortaya koymak 
açısından poz�t�f hak ve negat�f hak ayrımının �ncelenmes� gerekmekted�r.  
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Meden� ve s�yasal haklar, devlet�n b�reysel özgürlüklere müdahale etmemes�n� 
gerekt�rd�ğ� haklar olduğundan dolayı negat�f haklar olarak adlandırılırlar (Uygun, 
2015: 503). D�ğer taraftan, poz�t�f haklar olarak n�telend�r�len sosyal, ekonom�k ve 
kültürel haklar, devlet�n olumlu eylem�n� gerekt�rmekted�r (Ib�d: 504). Üçüncü kuşak 
hakların d�ğerler�nden ayrımı get�rd�kler� yükümlülükler�n n�tel�ğ�yle değ�l, bu 
yükümlülükler� taşıyan aktörler bakımından ayırt ed�c�d�r. N�tek�m, yalnızca devletlere 
yükümlülükler yükleyen b�r�nc� ve �k�nc� kuşak haklardan farklı olarak, üçüncü kuşak 
haklar bel�rl� b�r topluluk yaşamı anlayışını yansıtırlar ve herkes�n ortak çabasıyla 
uygulanab�l�rler (Vasak, 1977: 29). 

Her ne kadar üçüncü kuşak haklarının �çer�ğ� ve �nsan hakları açısından n�tel�ğ� 
doktr�nel b�r tartışma konusu olsa da yerl� halklara �l�şk�n uluslararası hukukta tanınmış 
en öneml� hak olan kend� kader�n� tay�n etme hakkı üçüncü kuşak haklar kapsamında 
yer almaktadır. Bu bakımdan uluslararası hukuk, azınlıklarla yerl� halklar arasında 
ayrıma g�tm�şt�r. Azınlık haklarına �l�şk�n Meden� ve S�yas� Haklara İl�şk�n Sözleşme, 
"azınlığa mensup k�ş�ler" �fades� kullanmaktadır (Mızrak, 2018: 644). D�ğer b�r dey�şle 
herhang� b�r azınlık grubuna mensup k�ş�ye b�reysel haklar tanımaktadır. Öte yandan, 
uluslararası hukuk yerl� halklara mensup olan k�ş�lere b�reysel haklar tanımak yer�ne 
onları b�r grup olarak n�telend�rerek kolekt�f haklar sağlamıştır. 

hakları, devlet�n b�rey�n özel�n� �hlal etmemes� gereken haklardan oluşur. Poz�t�f statü 
hakları, devlet�n b�reye sağladığı ekonom�k, sosyal ve kültürel h�zmet veya poz�t�f 
ed�mlerd�r. Akt�f statü hakları �se devlet�n b�reye devlet yönet�m�nde yer almasını 
sağlayan s�yas� haklardır (Kapan�, 2013: 6).

İnsan hakları ayrımı konusunda d�ğer b�r yaklaşım �se 1977 yılında Karel Vasak 
tarafından yapılmıştır.� Vasak, 1789 Fransız İht�lal�'nde ortaya çıkan Özgürlük, Eş�tl�k 
ve Dayanışma �lkeler�n� temel alarak �nsan haklarını üç kuşak (Three Generat�ons) 
olarak yorumlamıştır (Aybay, 2017: 91). Buna göre, b�r�nc� kuşak haklar (negat�f 
haklar) özgürlük esasında meden� ve s�yas� haklara dayanan haklardır. İk�nc� kuşak 
haklar (poz�t�f haklar) eş�tl�k �lkes� ışığında ekonom�k, sosyal ve kültürel halkları 
kapsamaktadır. Üçüncü kuşak haklar (kolekt�f haklar) �se toplu ve dayanışma haklarını 
�çermekted�r (Vasak, 1977:29). Bazı doktr�nel çalışmalarda teknoloj�k gel�şmeler 
ışığında dördüncü kuşak haklara da yer ver�lm�şt�r (Bkz: Uygun, 2015: 506-507).

1966 K�ş�sel ve S�yasal Haklar Uluslararası Sözleşmes� önces�nde azınlık hakları 
evrensel boyutta uluslararası hukukta yer almamıştır (Macklem, 2015: 67). Yerl� 
halkların, kend� kader�n� tay�n etme hakkına �l�şk�n çıkarlarının korunması  �se daha da 
sonraları gerçekleşm�şt�r. Ancak kuşak hakları kronoloj�k değ�l anal�t�k yaklaşımın b�r 
sonucudur. Kaldı k�, zayıflıklarına rağmen yerl� halkların hakları İnsan Hakları 
Evrensel B�ld�rges�'nden önce de uluslararası hukukta bulunmaktaydı (Macklem, 
2015: 67). 

Donnelly, üçüncü kuşak hakların yan� kolekt�f hakların b�reylere b�r topluluğun 
b�rer üyes� oldukları �ç�n sağlandığını ve bu yaklaşımın �nsan hakları tanımını 
tamamıyla değ�şt�rd�ğ� düşünces�nded�r (Donnelly, 1989: 153-156). Bu nedenden 
dolayı, üçüncü kuşak hakları, “toplumsal grupların üyeler� olarak hareket eden 
b�reyler�n hakları” olarak tanımlamıştır (Ib�d: 157).
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4.1.  Küresel Isınmanın Kuzey Kutbu'ndak� Etk�s�

4. Küresel Isınmanın Etk�s�yle Kuzey Kutbu'ndak� Yerl� Halkların Değ�şen 
Statüsü

Arkt�k, d�ğer adıyla Kuzey Kutbu, Dünya'nın en kuzey�nde bulunan den�z buzuyla 
kaplı alandır. Arkt�k, Antart�ka'nın d�ğer adıyla Güney Kutbu aks�ne herhang� b�r kara 
alanına sah�p değ�ld�r. Günümüzde, �nsanlığın ve d�ğer canlı türler�n�n karşı karşıya 
olduğu en büyük ve en tehl�kel� sorunlardan b�r� olan küresel ısınmanın, şüphes�z en 
etk�l� olduğu alan Arkt�k bölges�d�r. 1980'l� yıllardan �t�baren b�l�m �nsanları, 
uluslararası toplumu küresel �kl�m bozulması tehd�d�ne karşı b�lg�lend�rmekte ve 
uyarmaktadır (Türkeş, 2001: 1-2). 

B�l�m �nsanlarının, küresel ısınmanın �l�şk�n ver�ler�, Arkt�k'tek� buzulların tehl�ke 
arz edecek hızda er�mekte olduğunu ortaya koymaktadır (Nat�onal Snow & Ice Data 
Center). N�tek�m, Arkt�k bölges� esk�s�nden daha sıcak ve d�ğer bölgerlerle 
karşılaştırıldığında daha hızlı b�r şek�lde ısınmaya devam etmekted�r. Arkt�k'te 
sıcaklığın artması den�z buzu, kar örtüsü ve sürekl� donmuş alan m�ktarında 
değ�ş�kl�klere neden olmaktadır (Nat�onal Snow & Ice Data Center). Ayrıca, Kuzey 
Kutbu'nun dramat�k çevresel değ�ş�m geç�ren b�r bölge olduğu konusunda küresel 
farkındalık artmaktadır. Bölgede kurulan hükümetlerarası forumlara bağlı çalışma 
gruplarının yaptığı araştırmalar, Arkt�k'tek� buzulların çok hızlı er�d�ğ�n� 
göstermekted�r (ACIA Synthes�s Report, 2004).

Sanay� devr�m�n�n gerçekleşt�ğ� dönemden günümüze süre gelen sanay�leşme, 
kentleşme ve neol�beral kap�tal�zm, �nsan faktörünün de bel�rley�c� etk�ler�n�n 
artmasıyla, gezegen� olumsuz yönde etk�lemekted�r. Yukarıda bel�rt�ld�ğ� üzere, 
küresel ısınmanın etk�ler� üzer�ne b�rçok b�l�msel çalışma yapılmıştır. Bunların 
arasında en öneml� çalışmalardan b�r�, Arkt�k Konsey�'ne (Arct�c Counc�l) bağlı 
çalışma grubu, Arkt�k Gözetleme ve Denetleme Programı'nın (Arct�c Mon�tor�ng and 
Assessment Program (AMAP) yaptığı Arkt�k İkl�m Etk� Değerlend�rmes� Raporudur 
(Arct�c Cl�mate Impact Assessment, ACIA). Rapor'a göre, sanay� devr�m�nden 2004 
yılına kadar, Dünya atmosfer�ndek� karbond�oks�t oranı %35 artmış, ortalama atmosfer 
sıcaklığı 0.6 derece yükselm�şt�r (ACIA Synthes�s Report, 2004). Arkt�k'tek� sıcaklık 
artışı �se kışları 3-4 derece arasında değ�şmekted�r (ACIA Synthes�s Report 2004). Bu 
sıcaklık artışı doğal olarak, Arkt�k'tek� buzul alanın er�mes�ne sebeb�yet verm�ş, son 
otuz senel�k süreçte, buz kalınlığı %10-15 �ncelm�ş, buzulla kaplı alan da aynı oranda 
azalmıştır (ACIA Synthes�s Report, 2004).

Küresel ısınmanın etk�s�yle er�yen buzullar, bölge devletler� ve d�ğer gel�şm�ş 
devletler�n �lg�s�n� çekm�şt�r. N�tek�m, Arkt�k, b�rçok petrol ve maden kaynağı 
�çermekted�r. Şu anda bölge, dünya petrolünün yaklaşık onda b�r�n� ve doğal gazının 
dörtte b�r�n� üretmekted�r. ABD'n�n yaptığı çalışmalara göre, Arkt�k'te tahm�n� olarak 
90 m�lyar var�l keşfed�lmem�ş, tekn�k olarak ger� kazanılab�l�r yağ, 1,670 tr�lyon 
metreküp veya başka b�r dey�şle 44 m�lyar var�l tekn�k olarak ger� kazanılab�l�r doğal 
gaz ve petrol �ç�n potans�yel 25 jeoloj�k alan vardır (Un�ted States Geology Survey, 
2008). 
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Kuzey Kutbu halklarının kültürler� ve ekonom�ler� kara, den�z ve tatlı su 
kaynaklarının kullanımına bağlıdır. Fok balığı, beyaz bal�na olarak da b�l�nen beluga 
bal�naları, fin ve m�nke bal�naları g�b� den�z memel�ler�, kutup ayıları, ren gey�ğ� ve 
m�sk öküzü g�b� kara hayvanları ve somon g�b� balıklar ana kaynaklarıdır (Nuttall, 
2018: 2). Bu türler�n b�rçoğu gıda, g�y�m ve ekonom�k amaçlar �ç�n kullanılmaktadır 
(Kalland and Sejersen, 2005). Ancak, ekonom�k anlamda yerl� halklar özgürlüğünü 
kaybetm�şt�r. Y�rm�nc� yüzyılda, canlı kaynaklardan elde ed�len ürünler�n, sosyal 
transformasyonla b�rl�kte uluslararası pazara taşınması, yerl� halkları geleneksel 
yöntemlerden uzaklaştırmış ve çağdaş yöntemlere yönlend�rm�şt�r (Young, 1992: 39). 
Ancak, küresel ısınmanın etk�s� ve küreselleşmen�n etk�s� karşılaştırıldığında, şüphes�z 
küresel ısınma çok daha c�dd� zararlara sebep olmaktadır. 

Arkt�k'te yaklaşık olarak dört m�lyon �nsan yaşamakta ve bu nüfusun onda b�r�n� 
yerl� �nsanlar oluşturmaktadır (Ko�vurova, Gremsperger, N�em�, 2014). Arkt�k 
bölges�nde devletler�, F�nland�ya, İsveç, Norveç ve kuzey batı Rusya'da Saam� halkı; 
Rusya'da Nenets, Khanty, Evenk ve Chukch�, Alaska'da Aleut, Yup�k ve Inup�at, 
Kanada'da Inuv�alu�t ve Grönland'da Kalaall�t g�b� farklı adlandırılan yerl� halklar 
bulunmaktadır (Arct�c Centre, Un�vers�ty of Lapland, 2014). Bu halklar kırktan fazla 
farklı etn�k gruba a�tt�r. K�ml�kler�yle �lg�l� genellemeler yapılab�lmes� mümkün 
değ�ld�r, çünkü ayrı gelenek ve değerler� olan b�rçok ayrı yerl� halkı tems�l ederler 
(Un�ted Nat�ons,2007. Declarat�on of the R�ghts of Ind�genous Peoples, A/61/L.67 and 
Add.1, 61/295). Öyle k�, B�rleşm�ş M�lletler Yerl� Halkların Hakları Deklarasyonu'nda 
ve d�ğer met�nlerde, yerl� kültürler�n ve gelenekler�n çeş�tl�l�ğ�n� vurgulamak amacıyla 
“halklar” term�noloj�s� kullanılmaktadır (A/61/L.67 and Add.1, 61/295). Kültürel 
farklılıkları b�r yana, bölgedek� yerl� halkların ortak noktası, Arkt�k'� atalarının ev� 
olarak görmeler�d�r. Arkt�k'�n benzers�z ekos�stem� �le örtüşen deney�m ve b�lg�ler� 
yaşamlarının temel�n� oluşturmaktadır.

4.2. Arkt�k'te Yaşayan Yerl� Halklar ve Küresel Isınmanın Onlar Üzer�ndek� 
Etk�s�

Yerl� halklar, �kl�m değ�ş�kl�ğ�nden doğrudan etk�lenen, çevre ve kaynaklar �le 
yakın �l�şk�lerle bağlı olan toplumların başında gelmekted�r. İkl�m değ�ş�kl�ğ�, pol�t�k 
ve ekonom�k ötek�leşt�rme, araz� ve kaynak kaybı, �nsan hakları �hlal�, ayrımcılık ve 
�şs�zl�k dah�l olmak üzere hassas yerl� toplulukların yaşadığı zorlukları daha da 

Arkt�k'�n ekonom�k olarak çok değerl� ve zeng�n doğal kaynağa sah�p olması ve 
Arkt�k'�n yerl� halkların ev� olduğu düşünces�, sosyal b�l�mler l�teratüründe ayrıntılı 
olarak �ncelenmekted�r (Nuttall, 2000:377). N�tek�m, yukarıda da bel�rt�l�ğ� üzere 
bölgedek� zeng�nl�k, yerl� halklar �ç�n dıştak�ler (outs�ders) olarak adlandırılan bölge 
devletler�n�n hedefi hal�ne gelm�şt�r. Kaynakların kullanılması, ekos�stem denges�n�n 
bozulması ve dolayısıyla yerl� halkların yaşam ve kültürünün etk�lenmes� g�b� tehd�tler 
karşısında yerl� halklar d�renç gösterm�ş ve bell� ölçüde pol�t�k güç kazanmıştır 
(Nuttall, 2000: 377-378). Küresel ısınmanın Arkt�k'e etk�s�, bölge yerl� halklarının 
yaşam kal�tes�n�n ekoloj�k değ�ş�mden ne derece zarar gördüğü ve bölgede oluşturulan 
uluslararası yapılarda ne kadar söz sah�b� oldukları önem arz etmekted�r.
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Yukarıda bel�rt�ld�ğ� üzere, küresel ısınmanın etk�s� �le Arkt�k'te küçülmeye 
başlayan buzla kaplı alan yen� den�z alanlarının ortaya çıkmasına sebeb�yet verm�şt�r. 
Bölge'dek� doğal kaynaklar ve den�z t�caret�, Arkt�k devletler� ve d�ğer gel�şm�ş 
devletler �ç�n hedef hal�ne gelm�şt�r. Önem kazanan d�ğer b�r konu �se, Arkt�k 
çevres�n�n korunması ve bölgedek� canlıların doğal yaşantısının devamını sağlamaktır. 
N�tek�m, bölge devletler�, küresel ısınmanın bölgedek� etk�s�ne �l�şk�n önlemler ve 
bölgedek� �ş b�rl�ğ�n�n sağlanması amacıyla �k� taraflı ve çok taraflı antlaşmalar 
�mzalamış ve hükümetlerarası forumlar kurmuşlardır. 

Küresel ısınmayla b�rl�kte bölgedek� buzulla kaplı alanın azalması, bölge 
ekos�stem�n�n bozulması ve yerl� halkların geç�m�n� sağladığı b�rçok canlı kaynağın 
azalması, bölge devletler�nce de önemsenmekted�r. N�tek�m, Arkt�k'tek� bölge 
devletler� arasında yapılan Kuzey Pas�fik Kürklü Foklarının Korunması Sözleşmes� 
(North Pac�fic Fur Seal Treaty of 1911) ve Kutup Ayılarının Korunması Anlaşması 
(Agreement on the Conservat�on of Polar Bears 1973) g�b� met�nler, bölgedek� 
canlıların korunması gerekl�l�ğ�n� ortak �radeyle ortaya koymaktadır. Ancak, 
Arkt�k'tek� küresel ısınma kapsamında canlıların korunmasına �l�şk�n antlaşmaların 
ötes�nde daha kapsamlı çözüm yolları �ç�n bölge �ş b�rl�ğ� yoluna da g�d�lm�şt�r. Ayrıca, 
Arkt�k'te yaşayan yerl� halklara, �ş b�rl�ğ� çerçeves�nde oluşturulan bölgesel 
hükümetler arası forumlarda  yer ver�lm�şt�r.

Amer�ka B�rleş�k Devletler�, Dan�marka (Grönland), F�nland�ya, İsveç, İzlanda, 
Kanada, Norveç ve Rusya Federasyonu olmak üzere sek�z devlet, b�r bütün olarak bu 
bölgede yer almasa da kuzey sınırları Arkt�k alanının �çer�s�nde yer alan devletlerd�r. 
Bu devletler, Arkt�k Devletler� olarak da adlandırılmaktadır. 

4.3. Küresel Isınmaya Karşı Arkt�k İş B�rl�ğ� İle Başlayan Süreç

ş�ddetlend�rmekted�r (Un�ted Nat�ons Permanent Forum on Ind�genous Issues). Arkt�k 
yerl� halklarının yaşam kal�tes�, bölge canlı kaynaklarına bağlıdır; sadece yerel 
ekonom�y� destekleyecek y�yecekler �ç�n değ�l, aynı zamanda kültürel ve sosyal 
k�ml�kler� �ç�n de temel oluşturmaktadır. Ekoloj�k değ�ş�m, geleneksel gıda 
kaynaklarının değ�şmes�ne, seyahat güvenl�ğ�n�n azalmasına sebeb�yet vermekted�r 
(Un�ted Nat�ons Permanent Forum on Ind�genous Issues).

Kuruluş met�nler� ve taraflar üzer�ndek� zayıf bağlayıcılığından dolayı eleşt�r�len 
bu hükümetlerarası forumlar, soğuk savaşın sonlarında görüşülmeye başlanmıştır. 

Bölge devletler�, aralarındak� den�z alanlarının sınırlandırılması, den�z k�rl�l�ğ�n� 
önleme ve hayvanların korunmasına �l�şk�n �k�l� ve çok taraflı antlaşmalar yapmışlardır. 
Ayrıca, bölgedek� �ş b�rl�ğ�n�n tam anlamıyla sağlanıp hukuk� b�r düzen�n oluşturulması 
�ç�n hükümetler arası b�r forum olarak n�telend�r�len uluslararası kuruluşlar 
oluşturmuşlardır. Bu kuruluşların, modern uluslararası hukukun k�ş�s� kabul ed�len 
uluslararası örgüt yer�ne hükümetlerarası forum olarak adlandırılmasının sebeb� 
kuruluş met�nler�d�r. Kuruluş met�nler�, hukuk� bağlayıcılığı olan uluslararası 
antlaşmaların aks�ne deklarasyon g�b� bağlayıcı n�tel�ğ� olmayan met�nlerle (esnek 
hukuk) yapılmıştır.
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Arkt�k Çevre Koruma Stratej�s� (AEPS), bölgedek� başlıca çevre konularına 
yoğunlaşmıştır. Her ne kadar, AEPS, Arkt�k �ş b�rl�ğ� �ç�n yen�l�kç� b�r adım olarak 
gözükse de bağlayıcı n�tel�ğ� olmayan met�n �le kurulması ve güçlü taahhütler 
get�rmemes�nden dolayı, �sten�len etk�y� yaratamamıştır (Rothwell, 1996: s. 389). 
N�tek�m, AEPS'n�n ömrü çok uzun sürmem�şt�r. Kanada'nın öncülüğünde yen� b�r 
alternat�f yapı �ç�n çalışmalar başlatılmış (Murray, 2014: 28) ve 19 Eylül 1996 tar�h�nde 
Ottawa Deklarasyonu, d�ğer adıyla Arkt�k Konsey� Kuruluş Deklarasyonu, AEPS'ne 
üye sek�z bölge devlet� tarafından �mzalanmıştır (Ottawa Declarat�on, 1996). Ancak, 
taraf devletler�n farklı pol�t�k tutumları ve çıkar çatışmaları, Arkt�k Konsey�'n�n 
kuruluşunun �lk yıllarında, AEPS'n�n ötes�ne g�dememes�ne neden olmuştur. Buna ek 
olarak, Arkt�k Konsey� kuruluş metn�n�n hukuk� bağlayıcı n�tel�ğe sah�p olmaması, 
onun uluslararası b�r örgüt değ�l, hükümetler ararası pol�t�k b�r forum olarak 
n�telend�r�lmes�ne yol açmıştır. 

30 yıla yakın b�r süred�r Kuzey Kutbu'nda �ş b�rl�ğ� kurulmuş ve bölge yönet�m�ne 
�l�şk�n ortak kararlar alınmıştır. Ancak, ne AEPS dönem�nde ne de Arkt�k Konsey� 
dönem�nde bölge devletler�, kend�ler�n� bu �ş b�rl�ğ�ne tam anlamıyla adamamıştır. 
AEPS'n�n �şley�ş b�ç�m� bakımında bu pek de mümkün değ�ld�, çünkü AEPS 
devletler�n b�rl�k �ç�nde hareket etmes� ve tek b�r çatı altında toplanması gayes�nden 
daha çok her devletler�n çevre koruma alanındak� eylemler�n� koord�ne etmeye 
odaklanmıştır. 

4.4. Yerl� Halkların Arkt�k İş B�rl�ğ�nde Değ�şen Statüsü
Yerl� halklar, Arkt�k �ş b�rl�ğ�nde öneml� b�r yere sah�pt�r. Kaldı k�, bölge devletler� 

hem ulusal hukuk s�stemler�nde hem de kurdukları hükümetlerarası forumlarda yerl� 
halklara yer verm�şt�r. Bölge devletler�n�n, yerl� halklarla olan �l�şk�ler�ndek� 

Sovyetler B�rl�ğ� dağılmadan öncek� son Başkanı M�kha�l Gorbaçev, Murmansk'ta 
Arkt�k'te �ş b�rl�ğ�n�n sağlanmasına �l�şk�n b�r konuşma yapmıştır (Gorbachev, Speech 

st
�n Murmansk at the Ceremon�al Meet�ng, 1  October 1987). İş b�rl�ğ� düşünces�n� 
destekleyen F�nland�ya Esk� Büyükelç�s� Esko Rajakosk�'n�n çabalarıyla (1989: 54-55) 
sek�z bölge devlet�n�n katıldığı b�r toplantı düzenlenm�şt�r. 14 Haz�ran 1991 tar�h�nde 
Rovan�em� Deklarasyonu d�ye de b�l�nen Arkt�k Çevre Koruma Stratej�s� 
Deklarasyonu taraflarca �mzalanmıştır (Declarat�on on the Protect�on of the Arct�c 
Env�ronment, 14 June 1991).

Arkt�k Konsey�, AEPS'den farklı olarak Arkt�k Konsey� B�ld�r�s� �le tüm ortak 
konularda harekete geçmen�n temel�n� atmıştır. Ayrıca Arkt�k Konsey� B�ld�r�s�'n�n, 
Arkt�k Konsey�'n�n asker� güvenl�k (Ottawa Deklarasyonu, Madde 1(a)) dışında 
tartışmalı meseleler� de ele alab�lecek en üst düzey hükümetlerarası forum olarak 
tanımlaması umut ver�c�yd�. Ancak, bu gerçekleşmem�şt�r (Ko�vurova, 2010: 147). 
Arkt�k Konsey�, çalışma grupları aracılığıyla tekn�k öner�ler, kılavuzlar ve etk�l� 
b�l�msel değerlend�rmeler üreten b�r organ olarak kalmıştır. Arkt�k Konsey�, �lerleyen 
yıllarda çatısı altında da�m� sekreteryaya sah�p, bağlayıcı uluslararası antlaşmalar 
yapan daha kapsamlı b�r kuruluş hal�ne gelse de, günümüzde dah� karar ver�c� değ�l 
karar şek�llend�r�c� b�r yapı olarak n�telend�r�lmekted�r (Escude, 2016).
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Öte yandan, Arkt�k Konsey yerl� halklara �l�şk�n öneml� adımlar atmıştır. Ottawa 
Deklarasyonu'yla yerl� halkların örgütler�ne emsals�z b�r statü ver�lm�şt�r. 
Deklarasyon'a göre, yerl� halkların örgütler� sürekl� katılımcı olarak kabul ed�lm�ş ve 
üyelere karar verme aşamasından önce bu örgütlerle �st�şare etmeler� gerekt�ğ� 
bel�rt�lm�şt�r (Ottawa Deklarasyonu, 1996). B�r bakıma, Arkt�k Çevre Koruma 
Stratej�s�'nde, s�v�l toplum örgütler�, uluslararası örgütler ve bölge dışı devletlerle aynı 
kategor�de değerlend�r�len yerl� halklara, hakları tesl�m ed�lm�şt�r.

Buna ek olarak, Arkt�k Çevre Koruma Stratej�s� kuruluş metn�nde bölge devletler�, 
çevre koruma sorumluluklarının yanı sıra yerl� halkların bölgeyle olan özel �l�şk�s� ve 
çevren�n korunmasındak� eşs�z katkılarını da bel�rtm�şt�rler (Declarat�on on the 
Protect�on of Arct�c Env�ronment). AEPS Bakanlar Toplantısı sonucu yayınlanan Nuuk 
Deklarasyonu, 1992 R�o Deklarasyonu'nun 22. maddes�ndek� şu �fadey�; “Yerl� halk ve 
topluluklar çevre yönet�m� ve gel�şt�r�lmes�nde, b�lg� ve geleneksel uygulamalarından dolayı 
hayat� b�r role sah�pt�r. Devletler, k�ml�kler�n�, kültürler�n� ve çıkarlarını kabul etmel�, usulüne 
uygun şek�lde desteklemel� ve sürdürüleb�l�r kalkınmanın gerçekleşt�r�lmes�ne etk�n 
katılımlarını sağlamalıdır.” (xxx) yen�den doğrulamış ve yerl� halklar örgütler�n�n 
gelecektek� toplantılara ve tartışmalara katılmalarını sağlayacak b�r sekretarya �le b�r 
program oluşturmuştur. (The Nuuk Declarat�on on Env�ronment and Development �n 
the Arct�c, 1993). Yerl� Halkların Sekretaryası, 1994 yılında kurulmuş ve Grönland Ana 
Kural Hükümet�'n�n Dan�marka'nın Kopenhag'dak� ofis�nde konumlandırılmıştır 
(Nuttall, 2019). Ancak, AEPS dönem�nde, yerl� halklar örgütler�ne yalnızca gözlemc� 
statüsü ver�lm�şt�r (The Ind�genous Peoples' Secretar�at). 

yükümlülükler� bel�rten kend� �ç tüzükler� de bulunmaktadır (Hughes,2018). Bununla 
b�rl�kte, ulusal yasaların yerl� halkları koruduğu ve yerl� halklarla �l�şk�ler �ç�n özel 
gereks�n�mler� tanımladığı durumlarda b�le, teor�k yasalarla prat�k uygulamada 
farklılıklar vardır (Hansen ve Bankes, 2008: 310).

Arkt�k devletler�nde yaşayan yerl� halkları tems�l eden yerl� halk örgütler�n�n altı 
tanes�, Arkt�k Konsey�'nde da�m� katılımcı olarak bulunmaktadır. Bunlar: Innu�t Kutup 
Çevres� Konsey� (Innu�t C�rcumpolar Counc�l), Sam� Konsey� (Saam� Counc�l), Rusya 
Kuzey Yerl� Halkları B�rl�ğ� (Russ�an Assos�at�on of Ind�genous Peoples of the North, 
RAIPON), Aleut Uluslararası B�rl�ğ� (Aleut Internat�onal Assoc�at�on, AIA), Arkt�k 
Athabaska Konsey� (Arct�c Athabaskan Counc�l) ve Gw�ch'�n Uluslararası Konsey� 

Deklarasyon yerl� halkların, Arkt�k Konsey�'n�n görev kapsamının büyük bölümünü 
hazırlayan Çalışma Grupları (Work�ng Groups) da dah�l olmak üzere, çalışmaların tüm 
sev�yeler�nde yer alması �ç�n b�r yapı oluşturmuş ve yukarıda da bel�rt�ld�ğ� üzere, yerl� 
halklara benzers�z b�r statü ver�lm�şt�r. N�tek�m, yerl� halklar ne sek�z bölge devlet� g�b� 
Arkt�k Konsey�'ne taraf ne de d�ğer bölge dışı devletler ve uluslararası örgütler g�b� 
gözlemc� statüsünded�rler. Arkt�k Konsey�'nde yer alan yerl� halklara, da�m� katılımcı 
(permanent part�c�pants) statüsü tanınmıştır. Arkt�k Konsey�, da�m� katılımcı 
poz�syonunu oluşturarak, yerl� �l�şk�ler �ç�n �ler�c� b�r forum olarak görüleb�l�r. Aslında, 
böyle b�r statünün oluşturulmasındak� amaç, Arkt�k Konsey �ç�ndek� yerl� 
tems�lc�ler�yle akt�f katılım ve tam danışma sağlamaktı (Arct�c Counc�l, Rules of 
Procedure, 1998).  
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Öte yandan, uluslararası hukukta, yerl� halklara �l�şk�n kurallar ve hakların eks�kl�ğ�, 
uluslararası toplumun bakış açısının değ�ş�m�yle doldurulmaya çalışılmıştır. Batılı 
devletler�n sömürge pol�t�kasının değ�şmes�, �nsan hakları kavramının uluslararası 
hukukta güç kazanması, eğ�t�ml� yen� yerl� halk nes�ller�n�n yet�şmes�, farklı ülkelerde 
yerl� halk organ�zasyonlarının kurulması, bu konuda etk�n rol oynamıştır. B�rleşm�ş 
M�lletler, yerl� halkları, sürekl� olarak d�ğer azınlık olarak n�telend�r�len toplumlardan 
ayrı ve özel b�r olgu olarak ele almıştır (Sanders, 1999: 5). 

Arkt�k Konsey�'nde yerl� halkları tems�l eden bu altı kuruluş, konferanslara katılıp, 
devlet tems�lc�ler�, Kıdeml� Arkt�k Görevl�ler� (Sen�or Arct�c Offic�als, SAO) �le çok 
taraflı ve �k�l� görüşmeler yapab�leceğ� g�b�, Arkt�k Konsey� çalışma gruplarında da yer 
alab�lmekted�r (Arct�c Counc�l). Bunun da ötes�nde, bu kuruluşlar, Arkt�k Konsey� 
Bakanlar Toplantıları'na katılab�l�rler, görüş ve sorularını yönelteb�l�rler. Ancak bu 
kuruluşların oy hakları bulunmamaktadır. 2013 yılında yapılan Arkt�k Konsey� 
Bakanlar Toplantısı sonucunda yayımlanan K�runa Deklarasyonu'nda, Kuzey 
Kutbu'nun farklı ekonom�ler, kültürler ve toplumlar barındırdığını ve Konsey'�n temel 
gücünün, yerl� halkların oynadığı eşs�z rolün olduğu bel�rt�lm�şt�r (K�runa Declarat�on, 
2013). 

5. Sonuç

(Gw�ch'�n Counc�l) olarak adlandırılmaktadır (Akpınar, 2017: 89-90).
Da�m� katılımcı olarak n�telend�r�len bu kuruluşların heps� farklı zamanlarda farklı 

topluluklar tarafından kurulmuş, sınırları �çer�s�nde bulundukları devletlere kayıtlı, 
kend�ler�ne özgü yapılandırmalara sah�p kuruluşlardır. Kaldı k�, heps� farklı finansman 
yetenekler�ne, dış kuruluşlarla bağlantılara ve Arkt�k Konsey�'ndek� faal�yetler� �ç�n 
mot�vasyonlara sah�pt�rler (Gamble, 2015). 

Uluslararası hukuk kavramı önceler� sadece devletler arasındak� hukuk� �l�şk�ler� 
düzenleyen hukuk s�stem�n� bel�rtmekteyd�. Ancak, İk�nc� Dünya Savaşı sonrasında 
değ�ş�me uğrayan kavram, devletler�n yanı sıra uluslararası örgütler, s�v�l toplum 
örgütler� ve b�reyler� de kapsamıştır. N�tek�m, uluslararası toplum da yen� hukuk 
k�ş�ler�n�n dah�l olmasıyla b�rl�kte değ�şme uğramıştır. Amer�ka B�rleş�k Devletler� 
önderl�ğ�nde Batı Bloku ve Sovyetler B�rl�ğ� önderl�ğ�nde Doğu Bloku olarak 
adlandırılan �k� kutup güç oluşmuştur.  Bu karşıt güçler �çer�s�nde yer almayan, 
gel�şmem�ş veya gel�şmekte olan üçüncü dünya ülkeler�n�n yanı sıra dördüncü dünya 
toplulukları olarak adlandırılan yerl� halklar, bu kapışmanın �çer�s�nde yok sayılmıştır. 
Kaldı k�, modern uluslararası hukuk kapsamında �nsan hakları öneml� b�r yer ed�n�rken, 
yerl� halkların uluslararası hukuktak� yer� �lk başlarda büyük b�r soru �şaret� olarak 
kalmıştır. Ne B�rleşm�ş M�lletler Şartı ne de 1948'dek� Evrensel İnsan Hakları 
B�ld�rges� yerl� halklara doğrudan atıfta bulunmamaktadır. Bununla b�rl�kte, bu 
met�nler, yerl� halkların haklarıyla doğrudan olmamasına rağmen �lg�l�d�r. Ancak, bu 
ayrımcılık tek taraflı b�r sorunun sonucu değ�ld�. Kaldı k�, yerl� halklar d�ğer 
toplumlarla entegrasyona karşı çıkarak ad�l b�r �ş b�rl�ğ� �ç�n d�renm�şt�r (Göcke, 2017: 
21).
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Küresel ısınma, �nsanlığın yanı sıra d�ğer tüm canlı türler�n�n var oluşunu tehd�t 
etmekted�r. Uluslararası toplum, bu sorun karşısında çözümler üretmek �ç�n üst düzey 
toplantılar ve uluslararası anlaşmalar (Par�s Agreement, 2015) yapmaktadır. Ancak 
mevcut koşullar çerçeves�nde, Arkt�k'tek� ekoloj�n�n büyük hasar aldığı ve bölgedek� 
canlıları etk�lend�ğ� ortadadır. N�tek�m, bölgedek� doğal canlı kaynaklardan y�yecek, 
g�yecek ve madd� d�ğer �ht�yaçlarını g�deren yerl� halklar da bölgede şüphes�z küresel 
ısınmadan en çok etk�lenen k�tled�r.

Dünya'nın dört b�r yanında yaşayan, farklı kültür ve geleneklere sah�p yerl� halklar 
Kuzey Kutbu'nda da yaşamaktadır. Arkt�k çember� olarak adlandırılan ve Kuzey 
Kutbu'nun sınırlarını bel�rleyen sınırın �çer�s�nde yaşayan 4 m�lyon �nsanın %10'u yerl� 
halk olarak kabul ed�lmekted�r. Yerl� halk Kuzey Kutbu'nun buzullarla kaplı ortamına 
ayak uydurmuş ve yüz yıllarca bu bölgen�n elverd�ğ� koşullara göre yaşantılarını 
sürdürmüştür. Tekonoloj�n�n gel�ş�m�, �nsanlığın doğuştan keş�fç� doğası ve gel�şm�ş 
devletler�n Kuzey Kutbu'na g�d�ş�yle bölge yerl� halkları farklı açılardan etk�lenm�şt�r. 
Özell�kle gel�şm�ş yaşam kal�tes�yle tanışan yerl� halklar, daha �y� yaşam şartlarını elde 
edeb�lmek �ç�n ekonom�k faal�yetlerde değ�ş�me g�tmek zorunda kalmıştır. N�tek�m 
yerl� halklar geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak, dünya ekonom�s�ne ayak 
uydurmaya çalışmıştırlar (Ko�vurova, Tervo, Step�en, 2008). Yerl� halkların yaşam 
tarzındak� değ�ş�mler, yen� yaşam standartları, doğal kaynaklardak� düşüş ve �kl�m 
değ�ş�kl�ğ� göz önünde bulundurulunca, geleneksel yöntemler�n de tekrardan 
kullanılab�l�r olup olmadığı da b�r soru �şaret�d�r (IPCC, 2007: 673). 

1970'l� ve 1980'l� yıllarda, uluslararası toplumun çalışmalarına konu olan yerl� 
halklara �l�şk�n b�rçok düzenleme get�r�lm�şt�r. Her ne kadar devletler, yerl� halkların, 
devletler�n �ç hukuk kuralları yanı sıra uluslararası hukuk kurallarınca da korunması 
gerekt�ğ�n� kabul etm�ş g�b� görünse de, bu korumanın tam olarak ne gerekt�rd�ğ� 
konusunda görüş b�rl�ğ� yoktur. N�tek�m, yerl� halkların haklarına �l�şk�n yapılmış olan 
bağlayıcı tek uluslararası met�n olan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı Yerl� 
ve Kab�le Halkları Sözleşmes�'n� sadece b�rkaç devlet�n onaylaması, düşündürücüdür.

Dünya nüfusu ve teknoloj�n�n gel�ş�m�yle doğru orantıda üret�m ve tüket�m 
artmıştır. 18. Yüzyılda gerçekleşen sanay� devr�m�, buharla çalışan mak�neler� 
hayatımıza sokmuştur. Fabr�ka s�stem�ne geç�lmes� ve bu mak�neler�n hemen hemen 
tüm endüstr�yel sektörlerde kullanılması, atmosfere gereğ�nden fazla sera gazı 
salmıştır. Bu anlamda, �kl�m değ�ş�kl�ğ� veya küresel ısınma aslında bu çarkın b�r 
d�şl�s�d�r. 1980'l� yıllarda, b�l�m �nsanları, doğal değ�şkenl�ğ�n ötes�nde küresel 
ısınmanın meydana geld�ğ�n� ve bunun büyük ölçüde �nsan faal�yet� kaynaklı sera gazı 
em�syonlarının artmasından kaynaklandığını bel�rtm�şt�rler (Chazournes, 2008: 1). 

Arkt�k Çevre Koruma Stratej�s�'n�n zayıf yönler�nden dolayı kurulan Arkt�k 
Konsey�, görecel� olarak daha başarılı b�r yapı olmuştur. Özell�kle çatısı altında 
bağlayıcı uluslararası antlaşmalar �mzalanması, da�m� sekreteryaya sah�p olması ve fon 
destekl� projeler yürütmes� bu görüşü destekler n�tel�kted�r (Charter, 2015). Bunlara ek 
olarak, Arkt�k Konsey yerl� halklara �l�şk�n öneml� adımlar atmıştır. Arkt�k Konsey� 
kuruluş metn�, yerl� halkların örgütler�n� sürekl� katılımcı olarak bel�rtm�ş ve sek�z üye 
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Sonuç olarak, yerl� �nsan kavramının bel�rl� tanımı bulunmamasına rağmen, yerl� 
halklar, bel�rl� b�r tanımdan çok hak ve özgürlükler kazanma sürec�nde zorluklar 
yaşamıştır. Hem uluslararası toplumda hem de Arkt�k Konsey�'nde şüphes�z büyük b�r 
güce ve söz hakkına sah�p gel�şm�ş batılı devletler, yerl� halklara, uluslararası hukuk ve 
�nsan hakları kurallarınca temel haklarını ve özgürlükler�n� sağlamıştır. Ancak, 
günümüzde dah� yerl� halklara ver�len hakların prat�kte uygulanmasında fik�r 
ayrılıkları yaşanmaktadır. Bu nedenle, uluslararası toplum, yerl� halklara �l�şk�n 
kuralların uygulanmasına �l�şk�n taahhütler� güçlend�rmel� ve devletler ortak b�r �rade 
göstermel�d�r.

devlet�n karar verme aşamasından önce bu örgütlerle �st�şare etmeler� gerekt�ğ�n� 
ortaya koymuştur. 
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