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BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

İleride tarihin uzun uzun yazacağı yıllara girmiş bulunuyoruz. Özellikle
Kürtler, ama genellikle bütün alt-kimlikler kendilerini ifade etmeye baş-
ladı. Artık Türkiye kimilerine göre en sonunda parçalanmaya gidiyor,
kimilerine göre nihayet demokratikleşerek güçleniyor. Bendeniz, kesin-
likle ve hiç ödünsüz olarak, ikincilerdenim. Ve yine kesin olarak birinci-
lerin –çok şükür– feci biçimde yanıldıkları kanısındayım.

Bu ortamda, dünya literatürüyle de paralel olarak ve mutluluk vere-
cek biçimde, azınlıklar ve azınlık haklarıyla ilgili çalışmalar Türkiye’de
hızla artıyor. Fakat bir eksiklik var. Yazılan kitaplar ya temelde uluslara-
rası antlaşmaları anlatan teorik kitaplar oluyor, veya belli bir azınlığı ko-
nu edinen kitaplar. İkisinin arası, ikisini birleştiren, zihinleri netleştiren
bir “el kitabı” lazım. Yani, konu açısından Türkiye’yi anlatan, bunu yapa-
bilmek için de gerekli temel bilgileri meraklısına veren bir çalışma. Bu
kitabı, bu gereksinmeyi bir miktar da olsa karşılar diye planladım.

Ve, epey tepki çekebileceğini düşüne düşüne de yazdım. Çünkü, bir
kere, konu fazlasıyla hareketli ve politik; böyle konularda bilimsel yapıt
vermek çok güç. İkincisi, “azınlık”tan herkesin anladığı farklı; bu du-
rumda hem devletin hem de büyük azınlıkların çizgisine ters düşmek
kaçınılmaz. Örneğin, uluslararası standartlarla düşünüldüğünde Kürtle-
rin ve Alevilerin azınlık olduklarını hem devlet reddedecek (“Başımıza
durup dururken yeni azınlıklar çıkartıyor!”), hem de devletten de fazla,
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bu iki gruptan insanlar sinirlenecek (“Bizim arkadaş okumuş, kitapta ne
diyormuş biliyor musun, bize azınlık diyormuş!”). Üstelik, bu insanların
hem azınlık diye anılmayı reddettiklerini, hem de azınlık hakları (yani
grupça kullanılacak haklar, örneğin dil hakları) istediklerini düşünürse-
niz, durumun karmaşıklığını daha iyi algılarsınız. Üçüncüsü, terminoloji
oturmuş değil; birbirinin içine girmiş vaziyette (bkz. dipnot 9); bu da in-
san hakları hukukçularını rahatsız edebilecek.

Aslında, makale diye başladı. New York’tan Profesör Zehra Arat,
“Türkiye’de İnsan Hakları” adıyla ABD’de yayınlanacak derlemesine ya-
zı istedi. Önce vakit yokluğundan yalnızca Lozan’ı yazarım dedim, ısrarı
üzerine Türkiye’deki mevzuata da girdim, öyle böyle derken bu küçük
kitap çıktı.

Bir “giriş” kitabıdır. Umarım; açacağı tartışmalar en sonunda azınlık-
lar konusunda bir sürü, daha iyi, daha kapsamlı kitabın yazılmasına vesi-
le olur.

TESEV’in desteğiyle gerçekleşen bu çalışmada, başta Oktay Uygun
olmak üzere çok sayıda arkadaşımdan yardım aldım; malzeme yolladılar
ve/veya önceden okudular ve eleştirileriyle eksiğimi-gediğimi azalttılar:
Ali Dayıoğlu, Ali İhsan İzbul, Ayhan Yalçınkaya, Bülent Meriç, Çağrı Er-
han, Dilek Kurban, Elçin Aktoprak, Elçin Macar, Erol Kurubaş, İlhan
Uzgel, Kaan Esener, Mesut Yeğen, Mithat Sançar, Mustafa Kemal Basa,
Mustafa Şen, Naz Çavuşoğlu, Özlem Kaygusuz, Sezgin Tanrıkulu, Sema
Kılıçer, Soli Özel, Süha Atatüre, Tankut Soykan, Tolga Kaya, Turgut
Tarhanlı. Hepsine gönülden teşekkür ederim. İçlerinden bazıları eski
öğrencilerimdir; insanın eski öğrencilerinden öğrenmesi kadar yüceltici
ne olabilir ki?

Siz de, eksik-gedik bulduğunuzda lütfen hemen haber ediniz; bundan
sonraki baskılara büyük katkı yaparsınız. Hepimizin yaptığı, zaten, ünlü
ve esprili deyişteki “denize fayda”dan ibaret...

BASKIN ORAN

(İmla üzerine kısa not: Yalın haldeki isimlerde kesme işareti kullanıl-
mış, ek almış olanlarda kullanılmamıştır; ör. Türkiye’de, Cumhuriyet
Türkiyesinde; Antlaşma’nın, Lozan Antlaşmasının.)
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İKİNCİ BASKIYA SUNUŞ

Bu kitap, Başbakanlık’a bağlı İnsan Hakları Danışma Kurulu tarafından
hazırlanan ve bir bardak suda büyük fırtına koparılmasına yol açan
“Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu”nun kaynağı olan yapıttır.

Bu baskıya, bu Rapor’u da koydum. Çünkü saldırıları yapanların hiç-
biri okumamıştı. Bir umut; belki şimdi okurlar.

Bunun yanı sıra, Rapor çıktıktan sonraki başka yazı ve röportajları da
ekledim. Bunlar, Rapor’un anlaşılmasını kolaylaştırmanın ve bu belgenin
nasıl bir yaraya parmak bastığını görmeye yardımcı olmanın yanı sıra,
elinizdeki kitabı da tamamlayacak niteliktedir. Örneğin, “azınlık” ve
“azınlık hakları” dendiği zaman AB’nin anladığı ile Türkiye’de anlaşılan
arasında en ufak bir benzerlik bulunmadığı hususu gibi. Avrupalılar “ba-
şat olmayan da, başat olanla aynı haklardan yararlansın” diyor, biz azın-
lık denilince “ikinci sınıf vatandaş” ve “bölücü unsur” anlıyoruz.

Daha önceki baskıya yazdığım gibi, bulabileceğiniz yanlışları bildirmek
zahmetine katlanırsanız büyük katkı yapmış olursunuz (oran@poli-
tics.ankara.edu.tr). Nitekim, kullandığım iki resmî belgedeki maddi ha-
talardan kaynaklanan yanlışları, dikkatli okurlar sayesinde bu baskıda
düzeltmiş bulunuyoruz.

BASKIN ORAN

Aralık 2004
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teşekkür borçluyuz: Başar Başol, Mehmet Ratip, Enes Ateş ve özellikle de
Çağlar Şakı.)





GİRİŞ

DÜNYADA AZINLIK KAVRAMI VE AZINLIK KORUMASI

Konuyu incelemeye tarihçeden başlamanın belli bir derinlik
ve kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Bu tarihçeden sonra,
konunun anlaşılması için gerekli kavramları ele alırız.

I) Azınlık Kavramının Doğuşu ve
Azınlık Korumasının Gelişmesi

Batı Avrupa’da Ulus-Devletin Oluşumu ve Azınlıklar

Bugün bize çok doğalmış gibi gelen “azınlık” kavramı nispe-
ten yenidir ve ancak 16. yüzyıldaki Reform hareketinden bu
yana kullanılmaktadır.

Antik Çağda (Eski Yunan ve Roma) azınlık kavramı yoktu.
“Yurttaş”lar yalnızca özgür insanlardan oluştukları için (köle-
ler yurttaş değildi) az sayıda idiler; sınıfsal bakımdan bölün-
müş olsalar da azınlık-çoğunluk diye bölünmemişlerdi.

Azınlık kavramı Orta Çağ’da da yoktu. Orta Çağ siyasal ba-
kımdan tam bir parçalanmışlık gösteriyordu ama, Germen
akınlarının yarattığı Karanlık Çağlar kaosu boyunca (kabaca,
İ.S. 476-800) Kilise her bakımdan (ölmemek, kültürünü sür-
dürmek, vb.) tek sığınılacak yer olduğu için, Orta Çağ’a gelin-
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diğinde hiçbir çatlağa izin vermeyecek kadar kuvvetlenmiş ve
tam bir dinsel bütünlük yaratmıştı. Bu dinsel bütünlük içinde
gerçi Yahudiler fiilen bir dinsel azınlık grubuydu; ama sesleri-
ni duyuracak güçten tamamen yoksun oldukları ve tamamen
dışlandıkları için “azınlık” olarak algılanmıyorlar, yalnızca
aşağılanıyorlardı.

Demek ki, tarihte azınlık kavramının ortaya çıkması için
hem bu “bütünlük”ün bozulması sonucu “farklı” bir grubun
ortaya çıkması, hem de bunun korunması gerektiğinin anlaşıl-
ması gerekmiştir. Tabii, “bütünlük”ün bozulduğu kanısı ancak
merkezî bir devlette oluşacaktır. Çünkü imparatorluklar mer-
keziyetçi değillerdir; etnik, dinsel, dilsel bütünlükle ilgilenme-
mektedirler; onlar için önemli olan imparatora sadakattir.

Dolayısıyla, ne zaman ki Mutlakiyetçi Krallık diye ilk defa
merkezî bir devlet biçimi ortaya çıkacaktır ve onun içindeki
azınlıkları koruma diye bir sorun belirecektir, azınlık kavramı da
o zaman doğmuştur. Bu süreci şöyle izleyebiliriz (bkz. Tablo-1):

Mutlakiyetçi Krallık iki öğenin 12. yüzyıldan itibaren oluş-
maya başlayan koalisyonu sonucu 16. yüzyılda doğdu: Bir
yanda; Batı Avrupa’da asayişsizlik ve çokhukukluluk yüzün-
den güvenli ticaret yapamayan ve ayrıca pazarını genişletmek
isteyen Burjuvazi (yani, tüccar sınıfı), diğer yanda da toprakla-
rını genişletmek isteyen Kral (yani, feodal beylerin en güçlü-
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Tablo-1:
Batı Avrupa’da Millet ve Ulus-Devlet’in Kuruluşu Süreci

Kral+Burjuvazi → Merkezî Devlet → Asayiş ve Tekhukukluluk → Tica-
ret → Ortak Ekonomik Pazar → Ortak Duygular ve Kültür → Millet
(ve Azınlıklar) (16. yy) → Milliyetçilik İdeolojisi (18. yy) → Ulus-Devlet
→ İçte Asimilasyon, Dışta Emperyalizm.

Görüldüğü gibi, Batı Avrupa’da önce millet, iki yüzyıl sonra milliyetçilik,
arkasından da ulus-devlet doğmuştur.
(Bu sürecin devamı, bir başka deyişle azgelişmiş ülkelerde tersine işlemesi hakkında Sonuç
bölümündeki Tablo-10’a bkz.)



sü). Bu yeni siyasal birim, zamanla, bugün “ulus” dediğimiz
yeni toplumsal birimin içinde geliştiği rahim oldu: Asayiş ve
tek hukuk ticaretin gelişmesine olanak tanıdı; bunun sonu-
cunda bir “ortak ekonomik pazar” oluştu; bu pazar içinde or-
tak bir dil ve duygular gelişti; ortak dil ve duygular da zaman-
la ulus’un (milletin) oluşmasına yol açtı.

Bu ortamda güçlenen ve Kilise’nin gücünü kırmaya başla-
yan burjuvazi, o zamana kadar bu Mutlakiyetçi Krallığı birara-
da tutan temel ideoloji olan dinden (Katoliklikten) daha uy-
gun bir değerler bütünü bulmak ve böylece kendini hem Kral-
dan hem de Kiliseden özerk kılmak zorundaydı. Bunu da, ça-
lışmadan tüketmek üzerine kurulu bir sınıf olan aristokrasinin
Katolikliğine karşı, çok çalışmayı ve pek az tüketerek birikim
(dolayısıyla, yatırım) yapmayı teşvik eden Protestanlık’ta bul-
du. Aslında, Luther ortaya çıkmadan önce çok Lutherler çık-
mış, ama burjuvazi yeterince güçlü olmadığı için tutunama-
mışlardı; diri diri yakılmışlardı.

İşte, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş Batı Avrupa ülkelerin-
de “millet” oluşumuyla yaklaşık aynı zamanda olmak üzere,
dünyadaki ilk azınlık türü (dinsel azınlıklar) böylece doğdu.

İktidardaki çoğunluk (Katolikler) açısından bakınca, bu,
“devletin ve milletin bütünlüğünü” bozan çok önemli bir ge-
lişmeydi ve önlenmeliydi. İktidarlar bu sorunu kimi zaman
topluca öldürerek (ör. Fransa’da Protestanların katledildiği
1572 Saint Barthélemy Gecesi), kimi zaman da koruma belge-
leri çıkararak (ör. Fransa’da 1598 Nantes -”Nant” okunur-
Fermanı) çözmeyi denediler. Bu söylenenlerin, Protestan ço-
ğunluğun egemen olduğu ülkeler ile bunlardaki Katolik azın-
lık arasındaki ilişkiler açısından da aynen geçerli olduğunu
ayrıca söylemeye gerek yok.

Süreçte Osmanlı’nın ve Türkiye’nin Konumu

Azınlık kavramını asıl geliştirerek onu uluslararası hukuk ve
ilişkilere sokan, Katolik ve Protestan yönetimli devletler ara-
sında imzalanan azınlık koruma antlaşmaları oldu. Çünkü,
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karşı tarafta kendilerinin azınlığı bulunan ve kendi içlerinde
karşı tarafın azınlığı yer alan bu devletler, 1562’de başlayıp
1598’e dek süren ve tam olarak Vestefalya Antlaşmasıyla an-
cak 1648’de biten kanlı “din savaşları”yla birbirlerini “imana”
getiremeyeceklerini anlayınca, karşılıklı olarak azınlıklarını
koruyacak yöntemler düşündüler.

Tek taraflı koruma fermanları biçiminde başlayan ve ikili
antlaşmalar biçiminde devam eden bu azınlık koruma süreci-
nin sonunda Avrupa ülkeleri Avrupa’daki dinsel azınlık çatış-
malarını (ör. Otuz Yıl Savaşları) bitirdiler. Bunun sonucu ola-
rak bir yandan güçlendiler, bir yandan da Avrupa dışındaki
azınlıklarını (Hıristiyanları) korumaya yöneldiler. Çünkü, he-
men sınırlarında yer alan Osmanlı İmparatorluğundaki şeriat
düzeni hem Avrupalılara çok yabancı ve ters gelen bir hukuk
düzeniydi, hem de Avrupa ülkeleri zayıf Osmanlı İmparatorlu-
ğunun içişlerine bu Hıristiyan azınlıkları bahane yoluyla mü-
dahale ederek etki alanlarını genişletebileceklerini keşfetmiş-
lerdi.

Bu koruma, Avrupa politikasında 19. yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren en önemli problem haline gelen “Doğu Soru-
nu”nun (Question d’Orient; zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu
topraklarına hangi devletin sahip olacağı mücadelesi) oluşma-
sına yol açtı. Hem Osmanlı’nın Avrupa vesayeti altına girmesi-
ne neden olan, hem de bu devletlerin böylece birbirlerini den-
gelemeleri sonucu bir bakıma Osmanlı’nın ömrünü yapay ola-
rak uzatan bu Doğu Sorunu, azınlıkların korunması tarihinin
de ta kendisi oldu.

Bu süreci şöyle izleyebiliriz:
1) Süreç, Osmanlı’daki Hıristiyan azınlıkların bir tek büyük

devletçe korunması biçiminde başladı. Örneğin 1699 Karlofça
Antlaşması Polonya’ya Osmanlı’daki Katolikler için girişim
yapma hakkı tanıdı.

2) Arkasından, 1854-56 Kırım Savaşının sonunda imzala-
nan 1856 Paris Antlaşması bu Hıristiyan azınlıkların korun-
masını, Napoléon-öncesi Avrupa haritasını ve düzenini geri
getirmek amacıyla galip devletlerin oluşturduğu Avrupa Uyu-
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mu’na (Concert Européen) bıraktı. Bu düzen, 19. yüzyılın ko-
lektif koruma sistemine bir tür geçiş dönemi oluşturdu.

3) 19. yüzyılda azınlıklar konusunda iki önemli gelişme or-
taya çıkmıştı: a) Fransız devrimi sonrasında “dinsel” azınlıkla-
rı korumaktan “ulusal” azınlıkları korumaya geçiş ve artık
dinsel hakların yanı sıra medeni ve siyasal hakların da devreye
girişi; b) Milliyetçilik ilkeleri sonucu ulus-devletin (yani, mil-
let’i inşa edebilmek için alt-kimlikleri asimile etmeye girişen
devlet türünün) doğuşu.

Bu gelişmelere, sanayi devriminin 19. yüzyılın ortasından
itibaren yarattığı ünlü gereksinmeler sonucu (hammadde ihti-
yacı, yeni pazarlar ihtiyacı, sermayeyi dışarıya yatırma ihtiya-
cı) bir de Emperyalizm’in (yani, bu iktisadi gereksinmeleri as-
kerî işgalle halletme politikasının) doğuşu eklenince, Avru-
pa’da muazzam bir rekabet ortaya çıktı. Bu durumda hiçbir
devlet Osmanlı’ya müdahale tekelini alamadığından, 19. yüz-
yıl sistemi Osmanlı’daki azınlıkların büyük devletlerce kolek-
tif korunması biçiminde belirecek ve artık bu konudaki ikili
antlaşmalar çok taraflı antlaşmalara dönüşecektir.

4) Bu dönemin de arkasından, Milletler Cemiyetinin (MC)
kurulmasıyla, evrensel örgüt güvencesi altında uluslararası
azınlık koruması sistemine geçildi. Yalnız, bu koruma, sadece
Birinci Dünya Savaşında yenilen ülkeleri ve yenseler de kü-
çük-zayıf ülkeleri bağlayacak biçimde düzenlenmişti; yani ev-
rensel değildi. Şu anda bu sözleşmeler, tüm ülkeleri kapsaya-
cak biçimde evrensel olmak şartıyla yine uluslararası örgütle-
rin şemsiyesinde yapılmaya devam etmektedir (MC’den sonra
Birleşmiş Milletler [BM], Avrupa Konseyi [AK], Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı [AGİT], Avrupa Birliği [AB]).

İşte, Türkiye’nin uygulamaya bugün de devam ettiği ve bu
incelemenin başlıca ağırlık noktasını oluşturan 1923 Lausan-
ne Barış Antlaşmasıyla (bundan sonra kısaca “Lozan” olarak
anılacaktır) ilgili azınlık koruması, yukarıda sözü edilen “MC
şemsiyesi altında uluslararası azınlık koruması”nın bir parçası
olarak ortaya çıktı.

Birinci Dünya Savaşından sonra MC sisteminde üçlü bir öl-
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çüt ilk defa resmî biçimde ifade edilmeye başlanarak uluslara-
rası terminolojiye girdi: “ırk, dil, din azınlıkları” (minorities of
race, language, and religion). Lozan yapıldığı sırada tüm MC
sisteminin “düsturu” buydu ve amacı da hem Ayrımcılığın
Önlenmesi (prevention of discrimination) hem de Azınlıkların
Korunması (protection of minorities) idi (bu kavramlarla bu Gi-
riş’te ve ayrıca kitap boyunca iç içe olacağız).

İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Nazi Almanyası ta-
rafından güdülen ırkçı politikaların bu iki amacı da boşa çı-
karmasının yarattığı hayal kırıklığı, savaştan sonra kurulan
BM’nin ilk birkaç yılında bu konunun azınlık sorunu olarak
değil de “insan hakları” biçiminde ele alınması sonucunu do-
ğurdu. Bununla birlikte, hem 1950’lerden ve özellikle de
1966’dan başlayarak azınlık konuları tekrar gündeme alındı,
hem de, özellikle Doğu Avrupa rejimlerinin 1990’ların başında
çökmesiyle birlikte AGİT düzeni, azınlık kavgalarının tekrar
başlaması kâbusundan korkulan bir ortamda, Birinci Dünya
Savaşı ertesinin üçlü ölçütüne büyük bir geri dönüş yaptı. Şu
ufak farkla ki, din ve dil ölçütleri aynen kalırken, 19. yüzyılın
ırkçı teorilerinin etkisindeki “ırk azınlıkları” ölçütü artık kül-
tür’e de önem veren “etnik azınlıklar” biçiminde ifade edilme-
ye başlanmıştı.1 Üçlü ölçüte dönüşün yanı sıra, Ayrımcılığın
Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması ikilisinin bir bütün ha-
linde uygulanması da yeniden ön plana çıktı.
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1 “Etnik” sözcüğünün ırk’tan çok kültür’e gönderme yaptığı genellikle kabul edi-
len bir husustur. Bununla birlikte, asistan arkadaşım Elçin Aktoprak’ın da dik-
katimi çektiği bir nokta var: Bu üçlü ölçütte etnik’in yanı sıra bir de dinsel ve
dilsel farklılık ölçütü vardır ki, bu iki öğe zaten kültürün esas bölümünü oluş-
turur. Diğer bir deyişle, gerçi “etnik” terimi iki savaş arası dönemde egemen
kavram olan “ırk” (yani, soy) öğesini çok aşmıştır ve kültür’e gönderme yap-
maktadır ama (ör. aynı “soy”dan yani Slav soyundan gelmekte olan Sırplar ile
Boşnaklar sırf dinsel farklılık yüzünden birbirlerine girmişlerdir); etnik terimi-
nin, bugün artık iyice bilim dışı bulunan ırk öğesine de, bir “aile” anlamı taşı-
mak şartıyla, gönderme yaptığı bir gerçektir. Zaten, Sovyet Blokunun dağılma-
sından sonra “etnik milliyetçilik”in ortalığı kaplamasının nedeni de, Komüniz-
min dağıldığı kaos ortamında, insanların her zaman içgüdüsel olarak sığındık-
ları “aile” imajına en yakın kavram olan etnik grup kavramından kuvvet almak
ihtiyacı olsa gerektir.


