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Az›nl›k haklar›n›n uluslararas› alanda korunmas›na
iliflkin süreç incelendi¤inde, esas olarak Birinci Dünya
Savafl›'ndan itibaren bafllayan süreçten günümüze dek
üç farkl› dönemden söz etmek mümkündür.  Bu dönem-
lendirmeyi kabaca iki savafl aras› dönem, ‹kinci Dünya
Savafl› sonras› dönem ve So¤uk Savafl sonras› dönem
olarak ay›rmak mümkündür. Az›nl›klar›n korunmas›na
iliflkin olarak bu dönemler aras›nda net bir yaklafl›m
farkl›l›¤›n›n varl›¤›ndan söz edebiliriz. I. Dünya Savafl›
sonras›ndaki dönemde az›nl›klar›n korunmas›, Avru-
pa'da s›n›rlar›n yeniden çizildi¤i bir ortamda ve yeni
ulus-devletlerin ortaya ç›kt›¤› bir dönemde,  savafl sonra-
s›nda imzalanan bar›fl antlaflmalar› ile güvence alt›na
al›nmaya çal›fl›lm›flt›r ve "az›nl›klar›n korunmas›na yö-
nelik özel antlaflmalar incelendi¤inde, az›nl›klar›n ço-
¤unluktan farkl› kimlik özelliklerini sürdürmelerine yöne-
lik hükümleri içerdi¤i görülmektedir".1 Di¤er taraftan, bu
antlaflmalar sadece yenik devletler ve yeni kurulan dev-

letlere yükümlülükler getirdi¤i için bu dönemde evrensel
bir az›nl›k haklar› rejiminin oluflmas› mümkün olmam›fl-
t›r. Türkiye ile imzalanan ve bir anlamda da Türkiye dev-
letinin kurucu antlaflmas› olan Lozan Antlaflmas› ve bu
antlaflmada az›nl›klar›n korunmas›na iliflkin hükümler
bu dönemdeki siyasal konjonktürün bir parças› olarak
de¤erlendirilmelidir. 

Az›nl›k haklar› sorunu ve az›nl›k haklar›n› düzenle-
meye yönelik giriflimler, II. Dünya Savafl› sonras› dönem-
de ise, insan haklar› sorununun uluslararas›laflmas› sü-
recine paralel olarak insan haklar› sorunun ayr›lmaz bir
parças› biçiminde dönüflüme u¤ram›flt›r. Az›nl›klar›n da
evrensel insan haklar›n›n uluslararas› korumas›ndan ya-
rarlanabilece¤i yaklafl›m› hakim olmaya bafllam›flt›r. Bu
çerçevede, eflitlik ve ayr›mc›l›k yasa¤› ilkeleri, insan hak-
lar›n›n korunmas› ile birlikte ele al›nan az›nl›klar›n ko-
runmas› sorununun temel ilkelerini eflitlik ve ayr›mc›l›k
yasa¤› oluflturmufltur2. Bu dönemde, evrensel düzeyde
en önemli belgelerden biri olan BM Kiflisel ve Siyasi Hak-
lar Sözleflmesi'nin3 27. maddesi az›nl›k haklar›na iliflkin
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olarak, "etnik, dinsel ya da dilsel az›nl›klar›n bulundu¤u
devletlerde, bu az›nl›klara mensup kifliler kendi gruplar›-
n›n di¤er üyeleriyle birlikte toplu olarak, kendi kültürle-
rinden yararlanmak, kendi dinlerini aç›klamak ve uygu-
lamak ya da kendi dillerini kullanmak hakk›ndan mah-
rum edilemezler" hükmünü getirmifltir4. 

Az›nl›k haklar›n›n insan haklar› hukuku içindeki yeri
incelendi¤inde hâkim yaklafl›m›n az›nl›k haklar›n›n yeri-
ni insan haklar›n›n her bir kategorisine yaymak fleklinde
oldu¤unu gözlemlemekteyiz. Buna göre az›nl›k haklar›-
n›n, din ve dil aç›s›ndan I. kuflak insan haklar› kategori-
si içinde; kültürel aç›dan e¤itim, sanat ve bas›n-yay›n öz-
gürlü¤ü olarak II. kuflakta; fakat hepsi birlikte düflünül-
dü¤ünde "geliflme hakk›" olarak III. kuflakta yer ald›¤›
söylenebilir5. 

1990'l› y›llar, Do¤u Bloku'nun da¤›lmas›n›n da etki-
siyle az›nl›k haklar› konusunda yeni bir sürece girildi¤i
dönem olmufltur. BM bünyesinde gerçeklefltirilen giri-
flimlere bölgesel düzeyde, özellikle AG‹K, Avrupa Konse-
yi ve Avrupa Birli¤i bünyesinde ortaya ç›kan hukuki dü-
zenlemeler eklenmifltir. Bu düzenlemeler, az›nl›k haklar›-
n›n uluslararas› insan haklar› hukuku sorunsal›ndan ba-
¤›ms›z bir biçimde ele al›n›fl›yla ilgilidir.  AG‹K düzeyin-
de 1990 Kopenhag Belgesi farkl› bir yaklafl›ma iflaret et-
mesi aç›s›ndan oldu¤u kadar, ulusal az›nl›klar›n korun-
mas›na iliflkin siyasi taahhütleri Avrupa Konseyi'nin be-
nimsemifl olmas› aç›s›ndan da önem tafl›maktad›r. Avru-
pa Konseyi bünyesinde haz›rlanan üye devletlerce imza-
lanmas› beklenen az›nl›klar›n korunmas›na iliflkin iki te-
mel sözleflme, yani Ulusal Az›nl›klar›n Korunmas›na ‹lifl-
kin Çerçeve Sözleflme ve Avrupa Bölgesel veya Az›nl›k
Dilleri fiart›, Kopenhag Belgesi'nde bahsedilen siyasi ta-
ahhütleri hukuki yükümlülüklere dönüfltürme amac›n› ta-
fl›maktad›r. Bütün bu giriflimler, az›nl›k haklar›na iliflkin
bir standartlaflmaya ve sadece negatif haklar› de¤il ayn›
zamanda pozitif haklar› da içeren yeni bir az›nl›k hakla-
r› rejiminin oluflmaya bafllad›¤›na iflaret eder. Bu süreç
kuflkusuz, So¤uk Savafl'›n sona ermesiyle birlikte yükse-
len mikro-milliyetçilikler ve etnik çat›flmalar›n bar›fl ve
güvenli¤i tehdit etti¤i bir ortamda geliflmifltir ve bu tür
etnik çat›flmalar›n çözümüne iliflkin alternatif yaklafl›m-

lar›n üretilmesi amac›n› da tafl›maktad›r. 

1990'l› y›llardaki süreç incelendi¤inde, I. Dünya Sa-
vafl› sonras› dönemden farkl› olarak, en az›ndan Avrupa
düzeyinde s›n›rlar›n bölündü¤ü bir düzen yerine s›n›rla-
r›n kald›r›ld›¤› ve siyasal bütünleflmeye yönelik bir dü-
zenden bahsetmek gerekir. Bu çal›flman›n temel konusu-
nu oluflturan Avrupa Birli¤i'ne üyelik sürecinde Türki-
ye'de az›nl›k haklar› sorunsal›n› incelerken, az›nl›k hak-
lar› rejiminin Lozan Antlaflmas›'ndan AB adayl›¤›na dek
geçirdi¤i evrimi göz önünde bulundurmak kaç›n›lmazd›r.
AB'ne üyelik sürecinde Türkiye'de yap›lan düzenlemeler
kuflkusuz Lozan Antlaflmas›'n›n az›nl›k haklar›na iliflkin
hükümlerinin yerini almamaktad›r. Asl›nda yap›lan dü-
zenlemeler, Lozan hükümlerini tamamlay›c› niteliktedir.
Türkiye'ye iliflkin olarak 1998 y›l›ndan beri düzenli ola-
rak yay›nlanan AB Komisyonu raporlar›ndan da izlene-
ce¤i üzere az›nl›k haklar›, AB standartlar›na uygun ola-
rak geniflletilmifltir. 

Az›nl›k Kavram›n›n 
Tan›mlanmas› Sorunu

Az›nl›k kavram›n›n, üzerinde uzlaflma sa¤lanm›fl bir
tan›m›ndan bahsetmek mümkün de¤ildir. Az›nl›k kavra-
m›n›n en kapsaml› tan›m›, BM Kiflisel ve Siyasi Haklar
Sözleflmesi'nin (MSHS) Az›nl›klar›n Korunmas› bafll›kl›
27. maddesine iliflkin olarak BM Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi
ve Az›nl›klar›n Korunmas› Alt-Komisyonu özel raportörü
Capotorti'nin haz›rlad›¤› inceleme raporunda yap›lm›fl-
t›r.6 Capotorti taraf›ndan yap›lan tan›mda objektif ve
sübjektif unsurlar birlikte yer alm›flt›r. Objektif unsur nü-
fusun geri kalan›ndan say›sal olarak az olma, farkl› din-
sel, dilsel, etnik özelliklere sahip olma, egemen konumda
olmama ile bulundu¤u devletin vatandafl› olma ölçütü-
dür. Sübjektif unsur ise bu grubun aç›k veya üstü kapal›
bir biçimde kendi dillerini, dinlerini, kültür ve gelenekle-
rini korumaya yönelik bir dayan›flma duygusu tafl›mala-
r›d›r. Bu tan›m vatandafl olma ölçütü ile göçmenleri, s›-
¤›nmac›lar› ve uyruksuzlar› d›flar›da b›rakmaktad›r. Oy-
sa BM Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözleflmesi'nin 27. mad-
desinde az›nl›¤a mensup kiflilerden söz edilmekte, vatan-
dafl olma k›stas› ile ilgili herhangi bir ibare bulunma-

4 Türkiye, BM Kiflisel ve Siyasi Haklar Sözleflmesi'ni Haziran 2003'te onaylam›flt›r. Fakat, az›nl›k haklar› ile ilgili 27.maddeye çekince koymufltur. AB Komisyonu'nun
Türkiye'ye iliflkin 2003 düzenli raporunda bu konu "Az›nl›k haklar› ve az›nl›klar›n korunmas›" bafll›¤› alt›nda flu flekilde ele al›nm›flt›r: "Medeni ve Siyasi Haklar Üzerine BM
Sözleflmesi'ni onaylarken, Türkiye, 27. maddeye bir çekince koymufltur. Bu nedenle, etnik, dinsel veya dilsel az›nl›klar›n, kendi kültürlerini yaflama, kendi dinlerini aç›klama
ve icra etme, veya kendi dillerini kullanma hakk›n›n kapsam› s›n›rlanm›flt›r. Ayr›ca, söz konusu çekince, bu hakk›n Türk Anayasas› ve 1923 Lozan Antlaflmas›'n›n ilgili
hükümleri uyar›nca yorumlanmas› ve uygulanmas›n› öngörmektedir". Bkz. Türkiye'nin Kat›l›m Yönünde ‹lerlemesi Üzerine 2003 ‹lerleme Raporu, s.39.
5 ‹brahim Kabo¤lu, "‹nsan Haklar›, Az›nl›k Haklar› ve Türkiye", Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslararas› Hukukta Az›nl›k Haklar› içinde, ,‹stanbul, ‹stanbul Barosu Yay›n›, 2002,
s.22
6 Capotorti'nin tan›m›na göre az›nl›k, "Bir devletin nüfusunun geri kalan›na göre say›sal olarak az olan, egemen konumda bulunmayan, - o devletin vatandafllar› olan-
üyeleri nüfusun geri kalan›ndan farkl› etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere sahip olan ve  kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumaya yönelik üstü örtülü de
olsa bir dayan›flma duygusu gösteren bir gruptur." F. Capotorti, (1979), Study on the Rights of  Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, United
Nations, New York, par. 568'den aktaran Çavuflo¤lu, s.25-26.
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maktad›r. Avrupa Konseyi çerçevesinde haz›rlanan, Ulu-
sal Az›nl›klar›n Korunmas› Çerçeve Sözleflmesi'nde kulla-
n›lan kavram "ulusal az›nl›k"t›r. Ancak Çerçeve Sözlefl-
mede de ulusal az›nl›k kavram› tan›mlanmam›flt›r. Çerçe-
ve Sözleflme ile ilgili olarak da vatandafll›k koflulunun ge-
rekli olup olmad›¤› yönünde bir tart›flma yaflanm›fl, ancak
ulusal az›nl›k kavram›n›n tan›mlanmam›fl olmas›ndan ha-
reket eden taraf devletler, sözleflmeyi imzalarken yapt›k-
lar› bildirimlerle kendi topraklar›ndaki hangi etnik grup-
lar› ulusal az›nl›k olarak kabul ettiklerini belirtmifllerdir7.

Türkiye'nin AB'ne üyelik sürecini yak›ndan ilgilendi-
ren ve henüz Türkiye'nin imzalamam›fl oldu¤u Avrupa
Konseyi'nce haz›rlanan Ulusal Az›nl›klar›n Korunmas›na
‹liflkin Çerçeve Sözleflme ile Avrupa Bölgesel veya Az›n-
l›k Dilleri fiart›'n›n hükümleri incelendi¤inde her iki söz-
leflme de az›nl›k topluluklar›na tan›nan haklar› geniflle-
ten bir az›nl›k haklar› rejimi sunmaktad›r. Di¤er taraf-
tan, her iki sözleflmede de, az›nl›k topluluklar›na mensup
kiflilerin bu haklar›, "ulusal egemenlik ve toprak bütün-
lü¤ü"ne sayg› ilkesi çerçevesinde kullanabilecekleri de
vurgulanm›flt›r. 

Ulusal Az›nl›klar›n Korunmas›'na ‹liflkin Çerçeve Söz-
leflme geleneksel hukuki eflitlik ilkesini ve ayr›mc›l›k yasa-
¤›n› içermesinin yan›nda, az›nl›k haklar›n›n niteli¤ine
ba¤l› pozitif ayr›mc›l›k ilkesini8 güvence alt›na alan çok-
tarafl› bir sözleflme olmas› aç›s›ndan da önemli bir belge-
dir. Çerçeve Sözleflme'de yer alan maddelerin bir bölümü
‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesi'nde tan›nan haklar› ko-
ruma alt›na almaktad›r. Ayr›ca, bu sözleflmede az›nl›kla-
r›n kamusal yaflama etkili kat›l›m› ve uluslararas› iliflkiler
kurma hakk› gibi bir tak›m yeni haklar da yer alm›flt›r.

Çerçeve Sözleflme'nin 5. maddesinde ulusal az›nl›kla-
ra mensup kiflilerin kültürel kimliklerini koruma haklar›
güvence alt›na al›nm›flt›r.9 Sözleflme'nin 7. 8. ve 9. mad-
deleri ise, ulusal az›nl›¤a mensup bireylerin bar›fl içinde
toplanma ve dernek kurma hakk›n›n yan› s›ra, ifade öz-
gürlü¤ü, düflünce, vicdan ve din özgürlü¤ü haklar›n› ay-
r›nt›l› biçimde düzenlemektedir. Çerçeve Sözleflme'nin
10. ve 11. maddelerinde ulusal az›nl›¤a mensup kiflilerin
kendi dillerini kamusal alanda ve özel alanda kullanma
haklar› ayr›nt›l› olarak yer almaktad›r. Sözleflme'nin 12,

13 ve 14. maddeleri ise, ulusal az›nl›klara mensup birey-
lerin e¤itim ve ö¤retim alan›ndaki haklar›n› koruma alt›-
na almaktad›r. Çerçeve Sözleflme'nin 15. maddesinde,
ulusal az›nl›klara mensup kiflilerin kültürel, sosyal, eko-
nomik yaflama ve kendilerini ilgilendiren konularda ka-
mu ifllerine etkin kat›lmalar›n› sa¤lama amac› gözetil-
mektedir. Çerçeve Sözleflme'de ulusal az›nl›klar›n grup
olarak varl›¤›n› öne ç›karan uluslararas› iliflkiler kurma
hakk› 16. ve 18. maddeler aras›nda düzenlenmifltir. 

Ulusal az›nl›klara mensup bireylerin haklar›n› genifl-
leten Çerçeve Sözleflme, kuflkusuz bu haklar›n s›n›rlar›n›
da içermektedir. Sözleflme'nin Bafllang›ç bölümünde,
ulusal az›nl›klara tan›nan haklar›n "devletlerin ülke bü-
tünlü¤üne ve ulusal egemenli¤ine sayg›"  ilkesi ile çelifl-
meyece¤i vurgulanmaktad›r. Sözleflme'nin 21. maddesi
de, ulusal az›nl›¤a mensup kiflilerin Sözleflme'de yer alan
hak ve özgürlükleri, devletin ülke bütünlü¤ü ve egemen-
lik haklar›na ayk›r› olarak kullanmalar›n› yasaklamakta-
d›r.  Az›nl›k mensubu bireylerin yükümlülüklerini düzen-
leyen 20. maddeye göre ulusal az›nl›¤a mensup kiflilerin,
Çerçeve Sözleflme'de belirlenen ilkelerden kaynaklanan
hak ve özgürlükleri kullan›rken, ulusal yasal düzenleme-
lere ve baflkalar›n›n haklar›na, özellikle de ço¤unlu¤a ya
da di¤er ulusal az›nl›klara mensup kiflilerin haklar›na
sayg› göstermeleri zorunludur.  

Avrupa Bölgesel veya Az›nl›k Dilleri fiart›'nda, Avru-
pa'n›n kültürel miras›n›n bir parças› olan bölgesel veya
az›nl›k dillerini korumak ve gelifltirmek, bu dilleri konu-
flan bireylerin kamusal ve özel yaflamda kendi dillerini
kullanmalar›n› sa¤lamak en önemli amaç olarak öne ç›k-
maktad›r.  Kendinden önceki insan haklar› belgelerini te-
mel alan fiart, bölgesel veya az›nl›k dillerinin kullan›lma-
s›na yönelik haklar›n korunmas›n› ve taraf devletlerin bu
yönde almas› gereken önlemleri ve atmas› gereken ad›m-
lar› ayr›nt›l› bir biçimde düzenlemektedir. 

fiart'›n 1. maddesinde bölgesel ve az›nl›k dilleri,  "sa-
y›lar› devletin nüfusunun geri kalan nüfusundan daha az
olan ve o devletin vatandafl› olanlar›n geleneksel olarak
kulland›klar› ve o devletin resmi dil veya dillerinden
farkl› olan diller olarak tan›mlan›rken, o devletin resmi
dil veya dillerinin lehçeleri ile göçmenlerin dilleri bu ta-

7 Steven Wheatley, "Ulusal Az›nl›klar›n Korunmas› Çerçeve Sözleflmesi", Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslararas› Hukukta Az›nl›k Haklar› içinde..., s.193
8 Pozitif ayr›mc›l›k ilkesi bu sözleflmenin 4. maddesinin 2. f›kras›nda net biçimde ifadesini bulmaktad›r: "Taraflar, gerekti¤inde, ekonomik sosyal, siyasal ve kültürel
yaflam›n her alan›nda, ulusal az›nl›¤a mensup kiflilerle ço¤unlu¤a mensup olanlar aras›nda tam ve etkili eflitli¤i gelifltirmek için yeterli önlemleri almay› taahhüt ederler.
Bu konuda, ulusal az›nl›klara mensup kiflilerin özgül koflullar›n› dikkate al›rlar." 
9 5. Madde flu flekildedir: "Taraflar, ulusal az›nl›klara mensup kiflilerin kendi kültürlerini yaflatmalar› ve gelifltirmeleri ve kimliklerinin asli unsurlar›n›, yani din,  dil, gelenek-
ler ve kültürel miras› korumalar› için gerekli koflullar› sa¤lamay› taahhüt ederler. Genel bütünleflme politikalar› do¤rultusunda al›nan önlemler sakl› kalmak kayd›yla,
Taraflar, ulusal az›nl›klara mensup kiflilerin kendi iradelerine ra¤men asimilasyonunu amaçlayan politika ve uygulamalardan kaç›n›rlar ve bu kiflileri böyle bir asimilasy-
onu amaçlayan herhangi bir eyleme karfl› korurlar.
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n›m›n d›fl›nda tutulmaktad›r. fiart'›n II. Bölümü'nde yer
alan hükümler, bölgesel ve az›nl›k dillerinin korunmas›
için gerekli olan çerçeveyi sunmaktad›r. fiart'›n III. Bölü-
mü ise bölgesel ve az›nl›k dillerinin kamu alan›nda kulla-
n›m›na iliflkin hükümler içermektedir. 

Ulusal Az›nl›kl›klar›n Korunmas›'na ‹liflkin Çerçeve
Sözleflme'de oldu¤u gibi Avrupa Bölgesel veya Az›nl›k
Dilleri fiart›'nda da geniflletilen az›nl›k haklar›n›n s›n›rla-
r›n› belirleyen "devletlerin ulusal egemenliklerine ve top-
rak bütünlüklerine sayg› ilkesi" gerek Girifl bölümünde
gerekse fiart'›n 5. maddesinde vurgulanm›flt›r. Ayr›ca,
taraf devletlere sözleflme hükümlerinin uygulanaca¤›
bölgesel ve az›nl›k dillerini belirlemekte genifl bir takdir
yetkisi tan›nm›flt›r.  

Türkiye'de Az›nl›k Haklar›

Türkiye'de az›nl›k haklar› sorunsal›n› incelerken, da-
ha önce bahsedilen az›nl›k haklar›n›n tarihsel geliflimi ve
tan›mlanma sorununu göz ard› etmeksizin inceleme zo-
runlulu¤u vard›r. Az›nl›k haklar› rejiminin tarihsel gelifli-
mi, Türkiye'nin Lozan Antlaflmas› ile bafllay›p bugün
AB'ye uyum süreci ile devam eden serüvenini izlemek
aç›s›ndan oldukça önemlidir. Benzer biçimde az›nl›k kav-
ram›n›n tan›m› konusunda mevcut olan belirsizlik ve tar-
t›flmalar, Türkiye'nin az›nl›k haklar›na iliflkin hem huku-
ki hem de pratik düzeyde bugüne kadar benimsemifl ol-
du¤u politikalar› kavramak aç›s›ndan oldu¤u kadar, bu-
günden sonra özellikle AB'ye uyum çerçevesinde az›nl›k
haklar›na iliflkin devam edecek süreci kavramak aç›s›n-
dan da  önem tafl›maktad›r.

Türkiye'de az›nl›k haklar› rejiminin tarihsel geliflimi-
ne bak›ld›¤›nda, bu sürecin hukuki çerçevede Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucu antlaflmas› olan Lozan Antlafl-
mas› ile bafllad›¤›n›n alt›n› çizmek gerekmektedir. Lozan
Antlaflmas›'n›n ortaya ç›k›fl› ve az›nl›k haklar›na iliflkin
getirdi¤i hükümler, yukar›da yap›lan az›nl›k haklar›n›n
geliflimine iliflkin yap›lan dönemlendirme içinde birinci
dönemde yer al›r. Lozan Antlaflmas›'n›n Az›nl›klar›n Ko-
runmas› bafll›¤› alt›nda 37-45 aras›ndaki maddeleri az›n-
l›klar konusunu düzenlemektedir. Lozan Antlaflmas›'n›n
bugünkü süreç aç›s›ndan en büyük önemi, az›nl›klar›n
korunmas›na iliflkin hükümlerde sadece negatif haklar›
de¤il, pozitif haklar› da içeriyor olmas›d›r. Daha somut
bir ifadeyle belirtecek olursak, Lozan Antlaflmas› bir
yandan az›nl›k gruplar›n› "bir ayr›ma maruz kalmaks›z›n

di¤er vatandafllarla eflit haklara sahip" k›larken, di¤er
yandan az›nl›k gruplar›na "dillerini, kültürlerini, dinleri-
ni ve geleneklerini sürdürmelerini sa¤layacak" bir tak›m
özel haklar da vermektedir. Ayr›ca, bu özel haklara ula-
flabilmeleri konusunda gerekli deste¤in sa¤lanmas› için
resmi makamlara da yükümlülük getirmektedir. Günü-
müzde az›nl›k haklar› rejiminin geldi¤i noktadan bak›ld›-
¤›nda, 80 y›l önce düzenlenen ve Türkiye'nin 37-45 mad-
deleri aras›ndaki hükümlerini iç hukukunun "temel yasa-
lar›" olarak kabul etti¤i Lozan Antlaflmas›, demokratik
ve ço¤ulcu toplum anlay›fl›na dayal› bir rejimin oluflma-
s›n› sa¤layan temel bir çerçeveyi zaten sunmaktad›r.

Türkiye'de Lozan Antlaflmas›'n›n hükümleri hakk›n-
daki tart›flman›n  temel eksenlerinden biri, Lozan'da
bahsedilen az›nl›klar›n tan›mlanmas› konusundad›r. Tür-
kiye'nin resmi politikas› Lozan'da mevcut olan az›nl›k ta-
n›m›n›n sadece gayr›-Müslim az›nl›k gruplar›n› kapsad›-
¤› fleklindedir. Gayr›-Müslim gruplar dendi¤inde de Rum
Ortodoks, Emeni, Yahudi (ve Bulgar) az›nl›k gruplar› kas-
tedilmektedir. Fakat gerek Bask›n Oran gerek ‹brahim
Kabo¤lu, Lozan Antlaflmas›'n›n az›nl›klar›n korunmas›na
iliflkin maddelerinde, "Müslüman olmayan Türk uyrukla-
r›"n›n yan› s›ra, "uluslararas› nitelikte" güvencelere sa-
hip olmamakla beraber kendilerine haklar verilmifl bulu-
nan ve bu haklar› "hiçbir yasa, yönetmelik ve resmi ifl-
lem"le ortadan kald›r›lamayacak  üç gruptan daha bah-
sedildi¤ini vurgulamaktad›rlar10. Buna göre, Lozan Ant-
laflmas›'nda "Müslüman olmayan Türk uyruklar›" d›fl›n-
da bir tak›m haklar tan›nan gruplar, "Tüm Türk uyrukla-
r›" (md.39/III-IV) "Türkiye'de oturan herkes" (md. 38/I-II
ve md. 39/II) "Türkçeden baflka bir dil konuflan Türk uy-
ruklar›" (md.39/V) fleklindedir.

Dolay›s›yla, Bask›n Oran'a göre, Lozan Antlaflmas› bu-
rada bahsedilen di¤er üç grubu az›nl›k tan›m› içine sokma-
sa dahi bu hükümlerde s›ralanan haklar› "din" ölçütüyle
tan›mlad›¤› az›nl›klarla s›n›rl› tutmam›flt›r. Bunun anlam›,
özellikle 1990'l› y›llarda az›nl›k haklar›na iliflkin belgeler-
de ayr›nt›l› olarak düzenlenen anadilin kullan›m› konusun-
da Lozan'›n Türkiye'de gayr›-Müslim gruplar d›fl›ndaki
Türk uyruklar›na s›n›rl› haklar tan›d›¤›d›r. 

Türkiye iç hukukunda az›nl›k kavram›n›n nas›l tan›m-
land›¤›n› anlamak aç›s›ndan Anayasa Mahkemesi'nin
"devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü ilkesi
ile az›nl›k yaratma yasa¤›"na ayk›r›l›k gerekçesiyle ka-
patt›¤› siyasi partiler ile ilgili kararlar›n› incelemek ye-
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rinde olacakt›r.11 Anayasa Mahkemesi, sadece Müslü-
man olmayanlar› az›nl›k olarak kabul etmekte ve Türki-
ye Cumhuriyeti'nin tan›d›¤› az›nl›klar›n Lozan Antlaflma-
s› ve Türkiye ve Bulgaristan aras›ndaki Dostluk Antlafl-
mas› kapsam›nda yer alan gayr›-Müslim gruplar oldu¤u-
nun alt›n› çizmektedir. 

Böylece, Türkiye'de az›nl›k olarak tan›mlanan grup-
lar›n ikili veya uluslararas› sözleflmelerde "devletin tan›-
m›fl oldu¤u az›nl›klar" oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu ka-
tegori d›fl›nda farkl› etnik, dinsel ve dilsel özelliklere sa-
hip gruplar hiçbir flekilde az›nl›k tan›m› içinde yer alma-
maktad›rlar. Mahkeme, ›rk ve dil farkl›l›klar›na göre
az›nl›k statüsü yaratman›n "devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlü¤ü" ilkesiyle ba¤daflmad›¤›n› vurgula-
makla birlikte, Türk ulusu içinde de¤iflik etnik kökenli bi-
reylerin varl›¤›n› kabul etmektedir. Örne¤in, Anayasa
Mahkemesi DEP'in Kapat›lmas› Davas›'nda, yasal dü-
zenlemelerin amac›n›n ülkedeki farkl›l›klar›n ve bunlar›n
dil ve kültürlerinin yasaklanmas› de¤il, yasaklanan›n
"kültürel farkl›l›klar›n ve zenginli¤in....Türkiye Cumhuri-
yeti ülkesi üzerinde az›nl›klar yaratarak, ulus bütünlü¤ü-
nün bozulmas› ve buna ba¤l› olarak ayr›mlara dayanan
yeni bir devlet düzeninin kurulmas› amac›yla kullan›lma-
s›"12 oldu¤unu belirtmektedir. Türkiye'nin en yüksek yar-
g› organ› olan Anayasa Mahkemesi'nin parti kapatma
davalar›na iliflkin kararlar›ndan ortaya ç›kmaktad›r ki,
Mahkeme için "bafllang›çta kabul edilebilir istekler gibi
görünen kültürel kimli¤in tan›nmas› istemleri zamanla
bütünden kopma e¤ilimine" girebilir. 13

AB ile ‹liflkiler Çerçevesinde 
Türkiye'de Az›nl›k Haklar›

Türkiye'nin AB ile iliflkilerinde az›nl›k haklar› sorunu-
nun nas›l flekillendi¤ini ve ne aflamaya geldi¤ini anlamak
aç›s›ndan, AB Komisyonu'nun 1998'dan bu yana Türki-
ye ile ilgili olan ilerleme raporlar›n›, Türkiye'nin Kat›l›m
Ortakl›¤› Belgesi'ni, Ulusal Program› ve uyum yasalar›n›
incelemek gerekir. Komisyon'un tüm aday ülkeler için
her y›l haz›rlad›¤› ilerleme raporlar›, aday ülkelerin
uyum sürecinde geldikleri aflaman›n AB kurumlar›nca ne
flekilde de¤erlendirildi¤ini somut biçimde gösterir. 

AB içinde az›nl›k haklar›na iliflkin düzenlemelerin uy-
gulanmas›nda, üye devletlere tan›nan genifl takdir yetki-

si hat›rlanacak olursa, Türkiye'nin üyelik sürecinde,
Müslüman olmayan gruplar d›fl›ndaki etnik, dinsel veya
dilsel topluluklar› resmi az›nl›k tan›m› içine almas› bek-
lenmemektedir. Fakat Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi ve ilerle-
me raporlar›n›n da gösterdi¤i gibi, AB Türkiye'den, gay-
r›-Müslim az›nl›k topluluklar› d›fl›ndaki gruplar için de,
en az›ndan kültürel haklar çerçevesinde birtak›m hakla-
r›n "garanti edilmesini" beklemektedir. Türkiye'ye ‹liflkin
2000 ‹lerleme Raporu'nda bu konu "Az›nl›k haklar› ve
az›nl›klar›n korunmas›" bafll›¤› alt›nda flu flekilde ifade
edilmifltir: 

Türkiye, Ulusal Az›nl›klar›n Korunmas› ‹çin Avrupa
Konseyi Çerçeve Sözleflmesi'ni henüz imzalamam›flt›r ve
Lozan Antlaflmas› ile tarif edilenlerden baflka az›nl›klar›
tan›mamaktad›r. Türkiye'nin, kültürel bir kimli¤e ve ortak
geleneklere sahip herhangi bir etnik grubu "ulusal az›nl›k"
olarak kabul etmeye istekli olup olmamas›ndan ba¤›ms›z
olarak, bu tür gruplar›n mensuplar›, hâlâ aç›kça baz› te-
mel haklardan yoksun b›rak›lmaktad›r. Ana dillerinde ya-
y›n yapma, ana dillerini ö¤renme veya ana dillerinde e¤i-
tim alma hakk› gibi, etnik kökenleri ne olursa olsun bütün
Türklerin sahip olmas› gereken kültürel haklar garanti
edilmifl de¤ildir. Ayr›ca, bu vatandafllara, bu konulardaki
görüfllerini ifade etme f›rsatlar› verilmemektedir.14

Türkiye Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde k›sa vadedeki ön-
celikler aras›nda, "Kültürel çeflitlili¤in ve menflei ne olursa
olsun tüm vatandafllar›n kültürel haklar›n›n güvence alt›-
na al›nmas›n›" ve "mevcut düzenlemelerin uygulamaya
koyulmas› ve bu alanlarda kalan k›s›tlamalar›n esneklefl-
tirilmesiyle radyo ve televizyon yay›nlar› ile Türkçe d›fl›n-
da di¤er dillerde e¤itime somut bir biçimde eriflimlerinin
güvence alt›na al›nmas›"n› taahhüt etmifltir15. 

Yukar›da da bahsedildi¤i gibi, az›nl›k haklar› insan
haklar› hukuku içinde üç kuflak haklara yay›lm›flt›r. Bu-
nu özellikle AB Komisyonu'nun ilerleme raporlar›nda da
görmek mümkündür. Raporlarda, az›nl›k haklar›n›n "in-
san haklar› ve az›nl›klar›n korunmas›" ana bafll›¤› alt›n-
da ele al›nm›flt›r ve az›nl›k haklar›na iliflkin görüfllere,
"Medeni ve Siyasi Haklar", "Ekonomik, Sosyal ve Kültü-
rel Haklar" ve  "Az›nl›k Haklar› ve Az›nl›klar›n Korunma-
s›" alt bafll›klar› içinde yer verilmektedir. Az›nl›k haklar›-
n›n korunmas›n›n tek bafl›na kültürel haklar›n korunma-
s› ile mümkün olmayaca¤› yaklafl›m›n›n egemen oldu¤u

11 Naz Çavuflo¤lu, "Az›nl›k Haklar›: Avrupa Standartlar› ve Türkiye Bir Karfl›laflt›rma", Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslararas› Hukukta Az›nl›k Haklar› içinde..., s.124.
12 Demokrasi Partisi (DEP) Karar›; E.1993/3 (Parti Kapatma), K.1994/2 ; Resmi Gazete, 30 Haziran 1994, 21976 (mükerrer), s.101den aktaran Çavuflo¤lu, , "Az›nl›k
Haklar›: Avrupa Standartlar› ve Türkiye Bir Karfl›laflt›rma"..., s.141
13 A.g.m., s.127. 
14 Bkz. Türkiye'nin Kat›l›m Yönünde ‹lerlemesi Üzerine 2000 ‹lerleme Raporu, s.15
15 Bkz. 2003 Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi.
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söylenebilir. Örne¤in, Türkiye'de Kürt sorununa iliflkin
olarak tek bafl›na kültürel haklar›n sa¤lanmas›n›n, soru-
nun kayna¤›na iliflkin siyasi, ekonomik ve sosyal sorun-
lar› ortadan kald›rmakta yetersiz kalaca¤› görüflünün,
dolay›s›yla az›nl›k haklar›na iliflkin düzenlemelerin bir
bütünlük içinde gerçeklefltirilmesine yönelik bir beklenti-
nin ilerleme raporlar›nda hâkim oldu¤u görülmektedir.

Türkiye'ye iliflkin raporlarda, s›kça tekrarlanan konu-
lardan biri de, gayr›-Müslim cemaatlerin Lozan Antlafl-
mas›'ndan kazand›klar› haklar›n›n korunmas›na yönelik-
tir. Bilindi¤i gibi, Türkiye'de yak›n zamana kadar, Lozan
Antlaflmas›'nda "gayr›-Müslim" ifadesi kullan›lmas›na
ra¤men, sadece Ermeni, Rum ve Yahudi cemaatlerinin
resmi az›nl›klar oldu¤una dair bir anlay›fl hâkimdi. AB
Komisyonu 1998'deki ilk raporunda bu konuya de¤in-
mifltir: "Süryani Ortodokslar bir dinsel az›nl›k olarak ta-
n›nmamakta olup dinsel e¤itimlerinin icras›nda bask›la-
ra tabidir". Gayr›-Müslim topluluklar›n›n haklar› konu-
sunda raporda genel olarak flu sorunlara dikkat çekil-
mifltir: Heybeliada Ruhban okulunun aç›lmas›, cemaat
vak›flar›n›n tafl›nmaz mülkiyeti, kilise ve okul binalar›n›n
onar›m›, dini az›nl›klar›n din adam› yetifltirme sorunu,
dinsel az›nl›k okullar›nda müdür yard›mc›s›n›n Türk
olmas› zorunlulu¤u. Bununla beraber, Türkiye'de özellik-
le 2001 y›l›ndan itibaren bu topluluklar›n haklar›na ilifl-
kin yap›lan düzenlemeler ve olumlu siyasi geliflmeler de
raporlarda yer almakta, Türkiye'nin bu yöndeki çabalar›
teflvik edilmektedir. 

Raporlarda, Türkiye'de Alevi kimli¤ine sahip bireyle-
rin haklar›na iliflkin elefltiriler din özgürlü¤ü ba¤lam›nda
dile getirilmektedir. Alevi kimli¤inin serbestçe ifade edil-
mesi ve Alevi vatandafllar›n dinsel haklar›n›n korunma-
s›na iliflkin düzenlemeler yap›lmas› beklenmektedir.

"Türkiye'nin Alevi Müslümanlar› en az 12 milyon ki-
fli olarak tahmin edilmektedir. Sünni din adamlar›n›n ak-
sine, hükümetten maafl alan Alevi din adamlar› yok-
tur..." (1998 ‹lerleme Raporu)

"Alevilere yönelik resmi yaklafl›mda herhangi bir de-
¤ifliklik olmad›¤› görülmektedir. Alevilerin flikayetleri, sa-
dece Sünni camileri ve dinsel vak›flar›n›n inflas› için mali
destek sa¤lanmas› yan›nda, okullarda ve ders kitaplar›n-
da Alevi kimli¤ini yans›tmayan zorunlu din e¤itimi veril-
mesi üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Bu konular son derece
hassast›r; ancak, bunlar hakk›nda aç›k bir tart›flmaya gir-
mek mümkün olmal›d›r". (2000 ‹lerleme Raporu)

"Sünni olmayan Müslüman cemaatlerin durumuyla

ilgili olarak, Aleviler yönünden bir de¤iflme olmufltur.
Daha önce yasaklanm›fl olan Alevi ve Bektafli Kuruluflla-
r› Birli¤i'ne Nisan 2003'te hukuki statü tan›nm›fl ve böy-
lece söz konusu Birlik faaliyetlerine devam edebilmifltir.
Ancak, Diyanet ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nde temsil konu-
suyla ve okullarda Alevi kimli¤ini tan›mayan zorunlu din
e¤itimiyle ba¤lant›l› olarak sorunlar devam etmektedir".
(2003 ‹lerleme Raporu)

Yukar›daki al›nt›lar da göstermektedir ki, AB kurum-
lar›, Alevi kimli¤inin bir dinsel kimlik olarak tan›nmas›
ve buna iliflkin düzenlemeler yap›lmas› konusunda bek-
lenti içindedir. Alevi kimli¤ine iliflkin sorun, 1990'l› y›l-
lardan itibaren özellikle Türkiye'de laiklik sorunu çerçe-
vesinde siyasi tart›flmalar›n merkezinde yer almaktad›r
ve Türkiye'nin sadece AB'ye uyum sürecinde de¤il de-
mokratikleflme sorunu çerçevesinde bu konuya iliflkin ye-
ni düzenlemeler yapmas› kaç›n›lmaz gözükmektedir.

‹lerleme raporlar›n›n insan haklar› ve az›nl›klar›n ko-
runmas› bafll›¤› alt›nda yer verdi¤i en önemli sorunun,
Kürt kimli¤inin tan›nmas› ve Kürt kökenli vatandafllara ta-
n›nacak kültürel haklar konusu oldu¤unu belirtmek gere-
kir. Kürt sorununun, anadilde yay›n ve e¤itimden ola¤a-
nüstü hâle, ifade özgürlü¤ünden siyasal kat›l›ma kadar ol-
dukça genifl bir haklar yelpazesi içinde raporlarda ele
al›nd›¤› görülmektedir. Kürt sorunu, Türkiye'nin demokra-
tikleflme süreci içinde çözmek zorunda oldu¤u en önemli
sorunlardan biri oldu¤u için raporlarda bu kadar genifl yer
verilmesi do¤ald›r. Ayr›ca 1980'li y›llar›n ortalar›ndan iti-
baren PKK ile bafllayan silahl› çat›flma sürecinin Türkiye
ekonomisi ve siyasetindeki olumsuz etkileri göz önünde
bulundurulursa, bu sorunun çözümü sadece AB'ye üyelik
aç›s›ndan de¤il, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik istikrar›
aç›s›ndan da öncelikli yere sahip olmal›d›r. 

‹lerleme raporlar›nda öne ç›kan sorunlar flu flekildedir:
ifade özgürlü¤ü; Kürt kökenli vatandafllara sa¤lanacak
kültürel haklar; Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu Bölgelerinin
sosyo-ekonomik kalk›nmas› ve ola¤anüstü hâlin kald›r›l-
mas›; Kürtçe dilinde e¤itim ve yay›n hakk›; köye dönüfl
projesi; Kürtçe isim konmas›; seçim sistemine ba¤l› olarak
DEHAP'›n Meclis'e girememesi (siyasal kat›l›m); köy koru-
culu¤u sistemi. Ayr›ca raporlarda, söz konusu sorunlar›n
çözümüne iliflkin ne tür düzenlemelerin yap›ld›¤›na ve ne
flekilde geliflmelerin yafland›¤›na iliflkin ayr›nt›lar de bu-
lunmakta, Türkiye'nin sorunun çözümüne iliflkin att›¤›
ad›mlardan olumlu bir biçimde bahsedilmektedir. 

Uyum yasalar› ile birlikte, ola¤anüstü hâlin kald›r›l-
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mas›, Kürtçe dilinde e¤itim ve yay›na iliflkin düzenleme-
lerin yap›lmas›, çocuklara Kürtçe isim konmas›n›n önün-
deki engellerin kald›r›lmas›, kültürel haklar›n tan›nmas›-
na iliflkin siyasi ve hukuki aç›l›mlar›n sa¤lanmas›, siyasi
kriterlerin az›nl›k haklar›na iliflkin hükümlerinin yerine
getirilmesi aç›s›ndan önemli geliflmelerdir ve Aral›k
2004'te müzakere tarihi verilmesi ba¤lam›nda Türki-
ye'nin önemli ölçüde yol almas›n› sa¤lam›flt›r. Aral›k
2004'e kadarki süreç içinde konuya iliflkin yeni düzenle-
melerin yap›lmas› ve bu düzenlemelerin titizlikle uygu-
lanmas›, sadece Türkiye'nin müzakere tarihi almas› aç›-
s›ndan de¤il ayn› zamanda Türkiye'de son dönemde güç-
lenen olumlu siyasi ve demokratik atmosferin devaml›l›-
¤› aç›s›ndan da son derece önemlidir.

Sonuç Yerine

Az›nl›klar ve az›nl›k haklar› sorununda AB 'ye üyelik
konusunda ciddi ad›mlar›n at›lmaya baflland›¤› 2001 y›-
l›na dek Türkiye'de özellikle resmi düzeydeki hâkim yak-
lafl›m›n klasik ulus-devlet kurgusu içinden flekillendi¤inin
alt›n› çizmek gerekir.16 1990'l› y›llardan itibaren gerek
uluslararas› alanda yaflanan geliflmelere (küreselleflme
süreci, ulus-devletlerin gücünün afl›nmaya bafllamas›,
AB'nin siyasal entegrasyona yönelmesi, özellikle ekono-
mik alanda devletler aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n art-
mas› vb.) gerekse iç dinamiklere (ekonomik krizler, Kürt
sorunu, AB'ye üyelik süreci vb.) ba¤l› olarak bu yaklafl›m
krize girmifltir. Özellikle, Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin
AB adayl›¤›n›n ilan edilmesi ile birlikte Türkiye her alan-
da büyük bir dönüflüm içine girmifltir. Siyasi ve hukuki
alanda yap›lan düzenlemeler, genel olarak insan hakla-
r›, özel olarak da az›nl›k haklar› konusunda Türkiye'yi
klasik ulus-devlet anlay›fl›ndan oldukça farkl› bir yola
sokmufltur. 

Türkiye'de az›nl›k haklar›na iliflkin düzenlemeler ar-
t›k AB'ye uyum sürecinden ba¤›ms›z düflünülemez afla-
maya gelmifltir. Türkiye'nin az›nl›k haklar›na iliflkin so-
rununa genel olarak demokratikleflme sorunu içinde yak-
laflmak kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle, öncelikle ifade özgür-
lü¤ünün önündeki tüm engeller kald›r›lmal›, bu konuda
yap›lan reformlar›n h›zla uygulanmas› sa¤lanmal›d›r.
Tam bir ifade özgürlü¤ünün sa¤lanmas›, Türkiye'nin
özellikle demokratikleflme ve az›nl›k haklar› aç›s›ndan
AB'ye uyum sürecinin sa¤l›kl› geliflmesi aç›s›ndan son
derece önemlidir.

Türkiye'nin kurucu antlaflmas› olan Lozan Sözleflme-
si'nin az›nl›klara iliflkin hükümleri Kopenhag Kriterle-
ri'nde yer alan siyasi kriterlerle uyum içindedir. Kopen-
hag Kriterleri ve Avrupa Konseyi bünyesinde yap›lan
antlaflmalar çerçevesinde aday ülkelerden beklenen si-
yasi kriterler, Lozan'›n az›nl›k haklar›na iliflkin hükümle-
rinin daha geliflmifl ve ileri bir düzeyini ifade etmektedir.
Yani, AB sürecinin az›nl›k haklar›na iliflkin önerdi¤i de-
mokratikleflme ve yurttafll›k çerçevesinin asgari temeli
Lozan'da mevcuttur ve Türkiye zaten seksen y›l önce bu
çerçeveyi kabul etmifltir ve iç hukukunun temel yasalar›
olarak benimsemifltir. Lozan Antlaflmas›'n›n az›nl›klar›n
korunmas›na iliflkin hükümleri, Lozan ile çeliflen yasala-
r›n ve yönetmeliklerin ç›kar›lmas›, mahkeme kararlar›-
n›n al›nmas›, ayr›mc›l›¤a yönelik politikalar›n ve söylem-
lerin üretilmesi sonucu (1936 Beyannamesi, ‹skan Kanu-
nu, Varl›k Vergisi, 6-7 Eylül Olaylar›, 1971 tarihli Yarg›-
tay Karar›, Anadilin kullan›m›na iliflkin 1982 Anayasa-
s›'nda yer alan yasak vb.)  hiçbir zaman tam anlam›yla
uygulanmam›flt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, AB sürecinde
ç›kar›lan uyum yasalar›n›n uygulanmas› temel öneme
sahiptir. Türkiye'nin Lozan Antlaflmas›'n›n az›nl›k hakla-
r›na iliflkin hükümlerinin uygulanmas›nda yaflad›¤› dene-
yimi AB'ye uyum sürecinde de yaflama lüksü yoktur. Tür-
kiye gerek Lozan hükümlerini gerekse yap›lan düzenle-
melerin uygulanmas›n› AB perspektifinden kopmamak
aç›s›ndan bir öncelik olarak benimsemek zorundad›r. Bu
aç›dan, 2004 y›l›n›n Haziran ay›nda, TRT'de farkl› dil ve
lehçelerde yay›na bafllanmas› ve AB'nin önemle üzerin-
de durdu¤u eski DEP milletvekillerinin tutuksuz yarg›-
lanmak üzere serbest b›rak›lmas› önemli geliflmelerdir.  

‹nsan haklar› ve az›nl›k haklar›na iliflkin uluslararas›
belgelerin imzalanmas› ve onaylanmas›n›n AB'ye üyelik
sürecinin h›zland›r›lmas›na katk›da bulundu¤u hat›rla-
nacak olursa, Ulusal Az›nl›klar›n Korunmas›'na ‹liflkin
Çerçeve Sözleflme ve Avrupa Bölgesel veya Az›nl›k Dille-
ri fiart›'n›n imzalanmas› ve onaylanmas› kaç›n›lmaz gö-
zükmektedir. Ayr›ca, Türk hukuk sistemi içinde yap›lan
düzenlemeler ile çeliflen yasa, yönetmelik ve hükümlerin
de de¤ifltirilerek müktesebata tam uyumun sa¤lanmas›
ve uygulamaya geçirilmesi Türkiye'nin üyelik sürecini
h›zland›racakt›r.   

Kültürel haklar›n ve kimliklerin tan›nmas›n›n devlet-
lerin ulusal egemenli¤ine ve toprak bütünlü¤üne zarar
verece¤i yönünde mevcut olan kuflku ve tedirginlikler,
Türkiye'de de konuya iliflkin tart›flmalarda ön plana ç›k-

16 Kuflkusuz bu yaklafl›m sadece Türkiye'ye özgü bir yaklafl›m de¤ildir ve liberal demokrasiler de dahil olmak üzere pek çok ülkede egemen olmufltur. Bat›l› ülkelerde ulus
infla sürecinin geliflimi ve "etnik tarafs›zl›k miti"ne iliflkin olarak bkz. Will Kymlicka, "Nation Buillding and Minority Rights: comparing West and East", Journal of Ethnic
and Migration Studies, Cilt.26, Say›.2, Nisan 2000.
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maktad›r. Fakat, yukar›da bu konuya iliflkin sözleflmele-
rin incelemesinde de ortaya ç›kt›¤› gibi, söz konusu bel-
gelerde sözleflme hükümlerinden kaynaklanan haklar›n
kullan›m›na iliflkin s›n›rlamalar da mevcuttur.  

‹lk olarak belirtilmelidir ki, gerek BM gerekse Avrupa
Konseyi bünyesindeki az›nl›k haklar›n› düzenlemeye ilifl-
kin uluslararas› belgeler incelendi¤inde, devletlerin ege-
menlik haklar›na ve toprak bütünlüklerine sayg› ilkesi,
geniflletilen az›nl›k haklar›n› dengeleyici bir unsur olarak
korunmufltur17. ‹kinci olarak, söz konusu uluslararas›
belgelerde az›nl›k haklar› "kolektif haklar" olarak de¤il
de daha çok "az›nl›k toplulu¤una mensup kiflilerin kulla-
naca¤› bireysel haklar" fleklindeki formüle edilmifltir. Ay-
r›ca, ulusal az›nl›klar›n tan›mlanmas› konusu genifl ölçü-
de devletlerin takdir yetkisine b›rak›lm›flt›r. Böylelikle,
1990'l› y›llarda ortaya ç›kan az›nl›k haklar› rejiminin te-
mel hedefinin etnik uyuflmazl›k ve çat›flmalar›n önüne
geçilmesi ve az›nl›k haklar› sorununun devletlerin toprak
bütünlükleri içinde demokratik ve bar›flç› yollarla çözüm-
lenmesine yönelik oldu¤u söylenebilir. Ayr›ca, ampirik
çal›flmalar›n ve liberal demokrasilerdeki uygulamalar›n
da yayg›n olarak gösterdi¤i gibi, az›nl›k sorunlar›n›n çö-
zümünde az›nl›k topluluklar›n›n kimliklerini ve farkl›l›k-
lar›n› korumalar›na yönelik bütünlefltirme stratejileri,
ayr›l›kç› talepleri azaltmada daha etkin olmufltur18.  

Daha önce belirtildi¤i gibi Lozan Antlaflmas›'n›n
az›nl›k haklar›na iliflkin hükümleri yeni ulus-devletlerin
ortaya ç›kt›¤›, bu yeni ulus-devletlerin içinde yeni az›nl›k-
lar›n olufltu¤u, s›n›rlar›n bölündü¤ü bir siyasal ortamda
flekillenmifltir. AB süreci ile birlikte az›nl›k haklar› konu-
sunda Türkiye'de yap›lan yeni düzenlemeler ise 1920'li
y›llardan oldukça farkl› bir uluslararas› konjonktür için-
de gerçekleflmektedir. ‹lk olarak, bugün Türkiye'de yap›-
lan düzenlemelerin  tarihsel süreç içinde az›nl›k haklar›
konusunda yaflanan geliflmelerden ba¤›ms›z olamayaca-
¤› aç›kt›r. ‹kinci olarak alt› çizilmesi gerekir ki, AB süre-
ci 1920'li y›llardan farkl› olarak,  pekçok alanda s›n›rla-
r›n birleflti¤i ve ulus-devletlerin egemenli¤inin darald›¤›
veya dönüfltü¤ü bir konjonktüre iflaret etmektedir.
AB'nin bütünleflme sürecinin bir parças› olmay› hedefle-
mifl Türkiye'nin, pekçok alanda oldu¤u gibi az›nl›k hak-
lar›  alan›ndaki politikas›n› bu yeni siyasal ba¤lam için-
de düzenlemesi kaç›n›lmaz olmufltur.       
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