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ÖZET 

Çok kültürlülük ve çok dillilik açısından ilgi çekici bölgelerden biri 

de Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan Balkanlardır. Bölge;  

Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, Türkiye’nin Avrupa 

yakası ile Yugoslavya’nın dağılmasının ardından bağımsız devletler 
olarak ortaya çıkan Makedonya, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, 

Kosova, Sırbistan ve Karadağ’ı içine almaktadır. 1990 yılına kadar bölge 

ülkeleri Yunanistan hariç Komünist sistemle yönetilmekteydi. 

Yugoslavya’nın parçalanması ile ortaya çıkan yeni devletler yeni 

anayasalarını da oluşturmuşlardır. Çok etnili ve çok dilli olan bölge 

ülkelerinin anayasalarında dil kullanımı ile ilgili özgürlüklere yer veren 
maddeler bulunmaktadır.  

Etnik çeşitliliğe sahip ülkelerdeki standart ve yerel dillerin 

durumu her zaman için sorun oluşturmuştur. Milletler uzun 

birliktelikler sonucu oluşturdukları ortak yasalarında milli birliklerini 

bozmadan bu sorunu nasıl çözecekleri önemli bir sorudur. Dünyanın 
birçok ülkesinde karşılaşılan bu durum, acaba Balkan ülkelerinde nasıl 

bir sonuç doğurmuştur. Özellikle Balkan bölgesi birçok etnik grubu ve 

dili içinde barındırmaktadır. Bu coğrafyada dinden sonra etnik kimliğin 

en önemli belirleyicisi, dil olmuştur. Balkan yarımadası da dünyanın en 

çok bilinen dilbilim bölgelerindendir. Tarihte dönem dönem bölgedeki 

etnik çeşitlilik, din ve dil farklılıkları bazı devletler tarafından istismar 
edilmiş ve bu ülkeler kendi çıkarları için bu özellikleri kullanarak bölge 

halklarını kışkırtmışlardır. Bu makalede Balkan ülkelerinin anayasaları 

incelenerek standart dilin yanında diğer dil konuşurlarının ihtiyaçlarına 

nasıl cevap verildiği araştırılacaktır. Bu nüfus gruplarının bazıları, 

bugün yaşadıkları topraklarda azınlık durumunda bulunmakta ve 
ülkelerinden dil hakkı talep etmektedirler. Ancak dil politikaları ülkeden 

ülkeye değişiklik göstermektedir. Meselâ Eski Yugoslavya zamanında, 

ülkede konuşulan birçok dile yasal eşitlik tanınmaktayken; kurulan 

yeni devletler, oluşturdukları anayasalarda sadece çoğunluğun diline 

özel yer vermişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, antropoloji, Sırpça, Hırvatça, 
Makedonca, Bulgarca, Slovenler, Romence, Ulahça, Rumca, Arnavutça, 

Türkçe, Macarca, Çingene Dili 
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THE REGULATION AS FOR LANGUAGE USAGE IN THE 
CONSTITUTIONS OF BALKAN STATES 

 

ABSTRACT 

One of the regions of interest for multiculturalism and 

multilingualism is the Balkans in southeastern Europe. Region includes 

Greece, Bulgaria, Albania, Romania, on the European side of Turkey as 

independent states that emerged after the collapse of Yugoslavia, 

Macedonia, Croatia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia and 

Montenegro. System ruled by the Communist countries of the region 
until 1990, except for Greece. The breakup of Yugoslavia and the 

emergence of new states created new constitutions. The constitution of 

countries which multi-ethnic and multi-lingual include freedom of 

language use. 

Status of local languages in countries with ethnic diversity is 
always a problem for the standard and established. Nations as a result 

of partnerships formed by a long common law without national 

associations is an important question how to solve this problem. 

Encountered this situation in many countries of the world, how the 

Balkan countries were effected. Especially in the Balkan region contains 

many ethnic groups and languages. This is the most important 
determinant of geography, religion, ethnic identity, then, has been the 

language. The world's most well-known linguistic regions of the Balkan 

Peninsula. Ethnic diversity in the region from time to time in history, 

religion, and language differences have been exploited by some states 

and using these features to their own interests, these countries incited 
the people of the region. This article examined the constitutions of the 

Balkan countries respond to the needs of its neighborhoods given in 

standard language, as well as other languages will be investigated. 

Some of these population groups, there are now in a minority in their 

regions and countries are demanding the right language. However, the 

language policies vary from country to country. For example, the former 
Yugoslavia, in time, many languages spoken in the country have legal 

equality, established new states constitutions created a special place for 

the language of the majority. 

Key Words: Linguistics, anthropology, Serbian, Croatian, 

Macedonian, Bulgarian, Slovenes, Romanian, Aromanian, Greek, 

Albanian, Turkish, Hungarian, Gypsy Language 

 

Avrupa‟nın güneydoğusunda bulunan Balkan Yarımadası; Yunanistan, Bulgaristan, 

Arnavutluk, Romanya, Türkiye‟nin Avrupa yakası ile Yugoslavya‟nın dağılmasının ardından 

bağımsız devletler olarak ortaya çıkan Makedonya, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Kosova, 

Sırbistan ve Karadağ‟ı içine alan bir bölgedir Milliyetçilik kuramları açısından bakıldığında, bir 

coğrafya üzerinde ilk olmak ya da tarihsel geçmiĢlik bakımından önde bulunmak, o coğrafya 

üzerindeki hak taleplerine meĢru bir zemin hazırlamaktadır. Çünkü “doğduğu evde oturmak”, 

topluluk üyelerinin temel hakkı olarak görülmekte ve dıĢarıdakilerin de bu hakkı kabul etmeleri 

beklenmektedir (Smith 2002: 54-55). Ancak Balkanlarda çok fazla hak talebi vardır ve bu sebeple 

de halklar birbiriyle anlaĢmazlık içindedir. Balkan coğrafyasında kimliği oluĢturmada kullanılan 
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“düĢman” ya da “öteki” genellikle yan komĢu olmaktadır. Yan komĢu, hem sınırların diğer 

tarafındaki devlet/millet hem de –Balkanlardaki halkların iç içe geçmiĢliğinin bir sonucu olarak- o 

milletin bu devlet içerisindeki azınlık olarak kalan unsurları yani yan evdeki insan anlamında 

kullanılabilir. (YaĢın 2011:353-354) 

Bu coğrafyada dinden sonra etnik kimliğin en önemli belirleyicisi, dil olmuĢtur. 

Özellikle, “Modern Sırp Ġdeolojisi”ni oluĢturan XIX.Yüzyıl dilbilim reformisti Vuk Stefanoviç 

Karadziç, “Merkezî Güney Slav diyalekti”yle konuĢan herkesi “Sırp” olarak tanımlamıĢtır. Bu 

görüĢ, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı‟nın oluĢmasındaki politik konseptin temelini oluĢturmuĢtur. 

Keza tarihte dönem dönem bölgedeki etnik çeĢitlilik, din ve dil farklılıkları bazı devletler 

tarafından istismar edilmiĢ ve bu ülkeler kendi çıkarları için bu özellikleri kullanarak bölge 

halklarını kıĢkırtmıĢlardır. Bazı Balkan ülkeleri açısından bu sorun AB‟ye üye olmaları ile nispeten 

çözülmüĢse de, Yugoslavya‟nın dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilân eden ülkeler için hâla riskler 

mevcuttur. (Üçyıldız ,2006:13) 

Bir milletler mozaiği oluĢturan Balkan yarımadasında doğal olarak pek çok dil 

konuĢulmaktadır. Temas sonucu ortaya çıkan, ortak yapısal özellikler taĢıyan ve en az üç dilin 

bulunduğu coğrafî bölgelere dilbilim bölgesi denmektedir.
1
 (ayrıntılı bilgi için bkz. Friedman 

2006). Balkan yarımadası da dünyanın en çok bilinen dilbilim bölgelerindendir. Bu bölgede 

konuĢulan dilleri Ģu Ģekilde sınıflandırmak mümkündür: 

Slav Dilleri Topluluğu: 

Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Hırvatistan‟da yaklaĢık 20 milyon kiĢi tarafından 

konuĢulan Sırpça ve Hırvatça ağızları. 

Eski Yugoslavya ile Bulgaristan‟da yaĢayan, toplam olarak 9 milyona yaklaĢan Slavların 

konuĢtuğu Makedonca ve Bulgarca. 

Slovenler ve sayıları çok düĢük olan Çeklerle Slovakların konuĢtuğu diller. 

2. Latin Kökenli Diller: 

Romence: KonuĢurlarının 19 milyonu Romanya‟da, yarım milyonu Sırbistan‟ın 

Voyvodina bölgesi ile Bulgaristan‟da Timok nehri civarında bulunmaktadır. 

Ulahça: Ulahların önemli bir kısmı, Yunanistan‟da yaĢamaktadır. Diğerleri ise Dinar 

dağları ile Ġtalya sınırı civarındadır. 

Rumca: KonuĢurlarının tamamı 9,5 milyon kadar olan Rumca, en fazla Yunanistan‟da; 

daha sonra Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan‟daki azınlıklar tarafından konuĢulmaktadır.  

Arnavutça: Daha çok Arnavutluk ve Kosova‟da, sayıları 5 milyon civarında olan bir grup 

tarafından konuĢulmaktadır.  

Türkçe: KonuĢanlarının sayısı, 9 milyon dolayındadır. Bu sayının 6 milyonu, Türkiye‟nin 

Avrupa kesimindeki topraklarda; 1,5 milyon kadarı Bulgaristan‟da; geri kalanı ise Yunanistan‟ın 

Batı Trakya bölgesi ile; Makedonya‟nın Üsküp, PriĢtine ve Romanya‟nın Dobruca Ģehirlerinde 

yaĢamaktadır. 

Macarca: Toplam 3 milyon kiĢi tarafından konuĢulmaktadır. Bunların 2 milyon kadarı 

Romanya‟nın Erdel-Transilvanya bölgesine, kalanı ise Voyvodina ve Hırvatistan‟a yerleĢmiĢtir. 

                                                 
1 Ġng. linguistik area, Alm. sprachbund 
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 Çingene Azınlığın Dili: Sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte 1-3 milyon kadar 

oldukları tahmin edilen Çingenelerin, kendilerine has bir dilleri vardır ancak bu dil yazılı olarak 

mevcut değildir. (Karpat 1992: 27). 

Bu nüfus gruplarının bazıları, bugün yaĢadıkları topraklarda azınlık durumunda 

bulunmakta ve ülkelerinden dil hakkı talep etmektedirler. Ancak dil politikaları ülkeden ülkeye 

değiĢiklik göstermektedir. Meselâ Eski Yugoslavya zamanında, ülkede konuĢulan birçok dile yasal 

eĢitlik tanınmaktayken; kurulan yeni devletler, oluĢturdukları anayasalarda sadece çoğunluğun 

diline özel yer vermiĢlerdir. Aslında Yugoslavya‟nın yıkılıĢıyla kurulan bu yeni devletlerin çoğu 

dillerine Sırpça, Hırvatça, BoĢnakça, Karadağ dili gibi isimler vermiĢ olsalar da temelde bu diller, 

tek bir dile (Sırpçaya) dayanmaktadır. Çünkü Sırpçanın bir Ģivesi iken standartlaĢtırılıp yazı dili 

hâline getirilmiĢlerdir. Dolayısıyla Sırpça bilen birisi Hırvatça, Karadağca ve BoĢnakçayı da 

rahatlıkla anlayıp konuĢabilmektedir. Bölünüp çoğalmanın sebebi, her milletin kendine ait olanı 

istemesiyle ilgilidir.  

ROMANYA  

Romanya, 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢının ardından bağımsızlığını kazanıp Osmanlı 

Ġmparatorluğundan ayrılan bir Balkan ülkesidir. Buradaki nüfusun çoğunluğunu Romenler 

oluĢturmaktadır. Bunlar, tarih boyunca kendilerini Roman ya da Rumen olarak tanımlamalarına 

rağmen baĢka uluslar tarafından Ulah veya Vlak Ģeklinde de adlandırılmıĢlardır. Bu kurucu unsur 

dıĢında Macarlar, Çingeneler, Almanlar, Ruslar, Ukraynalılar, Türkler, Kırım Tatarları, Slovenler, 

Ġtalyanlar, Ruthenler, Gagavuzlar, Ermeniler, Yahudiler ve Makedonlar gibi çok çeĢitli etnik 

topluluklar da bu ülkede yaĢamaktadır. Romenler, bunları hiçbir zaman inkâr etmemiĢtir. DeğiĢik 

dönemlerde bu halklara karĢı birtakım asimilasyon politikaları yürütülmüĢ olsa da asla diğer 

Balkan ülkelerindeki gibi büyük çaplı faaliyetlerde bulunulmamıĢtır. Dolayısıyla bu ülke hiçbir 

dönemde çok büyük etnik çatıĢmalara sahne olmamıĢtır. Ülkenin resmî dili, Romencedir. Bu dil 

Latin kökenli olup Moldovaca ile aynı dildir. Fransızca, Ġtalyanca ve Ġspanyolcaya benzemektedir. 

KonuĢurlarının büyük çoğunluğu, Romanya baĢta olmak üzere Moldova, Bulgaristan, Kanada, 

ABD, Rusya, Ġspanya, Ukrayna, Sırbistan, Macaristan gibi ülkelerde bulunmaktadır. 

Romanya‟daki milliyetler 1993 yılında “milli azınlık” olarak tanınmıĢ ve bunların hakları 

anayasa ile belirlenmiĢtir. Böylece bu halklar, kendi kuruluĢlarını oluĢturarak milliyetlerini temsil 

etme, onların haklarını koruma ve geliĢtirme yolunda faaliyetlerde bulunmakta; ayrıca ülkenin 

siyasî, sosyal ve kültürel alanlarında kendilerini gösterebilmektedirler. Azınlıkların ana dili 

eğitimiyle ilgili olarak anayasanın 32. maddesinin 3. bendinde Ģöyle denilmektedir: “Millî 

azınlıkların kendi dillerini öğrenme ve bu dilde eğitim yapma hakları sağlanmaktadır; bu hakları 

gerçekleştirme yönleri kanunlarla belirtilmektedir.” Ayrıca bu konuda imzalanmıĢ birtakım uluslar 

arası antlaĢmalar da önem taĢımaktadır. Buna göre Romanya‟daki azınlıkların ana dili eğitimi üç 

Ģekilde yapılabilmektedir: ana dilinde eğitim, kısmen ana dilinde eğitim ve Romen okullarında ana 

dili dersi eğitimi. Romanya Anayasası, ulusal azınlıkların kendilerinden çok ulusal azınlıklara 

mensup kiĢilere bireysel hakları tanımakla sınırlı kalmıĢtır. Romanya Anayasası tüm azınlıklara eĢit 

haklar vermesine karĢın etnik Romenlerin birliğini devletin temeli haline getirir. Romenceyi 

ülkenin resmi dili, “Uyanın Romanyalılar”ı milli marĢı vs. olarak kabul eder. (Parekh 2002:297) 

Anayasanın 3. maddesi 1. paragrafına göre Romanya‟da devlet Romen halkının birliği ve 

vatandaĢların dayanıĢması üzerine kurulmuĢtur. Aynı maddenin 2. paragrafında ırkı, etnik ve 

toplumsal kökeni dili, dini, cinsiyeti ne olursa olsun tüm vatandaĢların ortak ve bölünmez vatanının 

Romanya olduğuna dikkat çekilerek dil farklılığının vatan kavramı içerisinde eritildiği dikkati 

çeker. 6. maddesinin 1. paragrafı Devlet, ulusal azınlıklara mensup kiĢilerin kendi etnik, kültürel, 

dilsel ve dini kimliğini koruma, geliĢtirme ve ifade hakkını tanır ve garanti eder.  ifadesiyle ulusal 

azınlıkların diğer haklarıyla birlikte dilsel kimlik hakkını da anayasal güvence altına almaktadır.  
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Romanya‟da resmi dilin Romence olduğu Anayasanın 13. maddesinde yer almaktadır. 

Balkan ülkelerinin anayasalarının hemen hemen tamamında olduğu gibi Romanya Anayasasında da 

gözaltına alınan veya tutuklanan kiĢilere anladığı dilde bilgi verilmesi ve konuĢtuğu dilde savunma 

hakkı verilmektedir.(Madde:23) Romanya‟da eğitimin bütün kademelerinde eğitim dili olarak 

Romencenin kullanılacağı Anayasa‟nın 32. maddesi uyarınca belirlenmiĢ olup yasal düzenlemeler 

içinde uluslar arası bir dilin de eğitim dili olarak kullanılacağı ve etnik azınlıkların kendi ana 

dillerinde eğitim hakkı olduğu anayasal güvence altındadır hükmü aynı maddede ifade olunmuĢtur. 

Mahalli idarelere iliĢkin düzenlemelerin yer aldığı Anayasa‟nın 120. maddesinde azınlıklara iliĢkin 

düzenlemeye de yer verilmiĢtir: “Bir ulusal azınlığa mensup vatandaĢların önemli bir ağırlığa sahip 

olduğu yerel-idari birimlerde, kanunda
 

belirtilen hükümler doğrultusunda, yerel kamu idaresi 

makamları ve mahallinden yürütülen kamu hizmetleriyle iliĢkilerde bu ulusal azınlığın dilinin sözel 

ve yazılı kullanımına yönelik düzenleme yapılır.” “Anadilin ve Tercümanın Mahkemede 

Kullanımı” baĢlığını taĢıyan Anayasa‟nın 128. maddesine göre Romanya‟da hukuk dili 

Romencedir. Ancak “Ulusal azınlıklara mensup Romanya vatandaĢları, kanun hükümleri uyarınca, 

mahkeme önünde kendi anadillerinde ifade hakkına sahiptir.” Aynı maddenin devamında bu hakkın 

kullanımı, adaletin tam iĢlemesinin engellenmemesi ve ilgili kiĢiye ek masraflar çıkmaması 

koĢullarına bağlanmıĢtır. Romen dilini anlamayan yabancı ülke vatandaĢları ve vatansızlar için de 

mahkemelerde ücretsiz tercüman sağlanması aynı madde içinde yer almaktadır. Romanya 

Anayasası sadece ülke içindeki azınlıklara iliĢkin düzenleme yapmamakta, ülke sınırları dıĢında 

yaĢayan Rumen azınlığa iliĢkin de düzenlemeye yer vermektedir. Bu düzenleme Anayasa‟nın 7. 

maddesinde  “Devlet yurtdıĢında yaĢayan [etnik] Rumenlerle bağların güçlendirilmesini destekler 

ve vatandaĢı oldukları devletin mevzuatına uygun olarak onların etnik, kültürel, dilsel ve dini 

kimliğinin korunması, geliĢtirilmesi ve ifade edilmesi doğrultusunda hareket eder.” Ģeklinde ifade 

edilmiĢtir. Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa ġartı ile Ulusal Azınlıkların Korunmasına ĠliĢkin 

Çerçeve SözleĢme‟yi onaylayan Romanya SözleĢmeler temelinde ülkedeki azınlıkların dil haklarını 

tanımayı yükümlenmiĢtir. (Aydın 2011:24-25)  

YUNANĠSTAN 

Rum Ortodoks kilisesinin Yunan Milliyetçiliği ideolojiyle çok yakın bir bağlantısı vardır. 

Yunan Anayasası‟nın 3. maddesine göre, Ortodoks dini resmi dindir ve Yunan etnik yapısıyla 

bütünleĢmiĢtir. Yunan tarihçi Antonis Liakos'a göre, Ortodoks kilisesi bir kahraman rolüne 

bürünerek konumunu devlet ve ülke sorunlarına müdahale etme alanında öncelikli bir Ģekilde 

kullanmaktadır, tıpkı diğer siyasi gruplar gibi kısacası eylemlerinde dini rolünün dıĢına çıkıyor. 

Yunan toplumunda Ortodoks kilisesinin ve onun egemen rolü Yunanistan'da var olan dini 

azınlıkların yaĢamlarına olumsuz ve onları toplumsal hayattan izole eden bir etkide bulunmuĢtur. 

Rum Ortodoks kilisesi ve resmi çevresi milliyetçi akımlar tarafından yönlendirilen bu politikaları 

motive etmektedir. Onlara göre özgür dini azınlıklar Yunan devleti ve ulusunun bütünleĢmesi ve 

bütünlüğü için bir tehditten baĢka bir Ģey değildir 

Aslında Yunanistan‟da dini azınlıklar çok azdır ve Rum Ortodoks kilisesinin 

hegemonyası için pek de bir tehdit oluĢturdukları söylenemez. 1983'deki Yunanistan resmi 

istatistiklerine göre Yunanlıların %98'i Ortodoks dinine mensuptur. Resmi olmayan kaynaklara 

göre ise Yunanistan'da 500.000 Paleoimerolojites, ki nüfusun yüzde beĢini oluĢturur, 132.000 

Müslüman (Türkçe konuĢan ve Pomak), 52.000 Katolik, 5-6 bin civarında Yahudi, yaklaĢık 20.000 

Protestan ve 24.000'in üzerindeyse Yehova ġahidi bulunmaktadır. Her ne kadar resmi rakamlar 

olmasa da, bu kaynaklar Yunanistan nüfusunun sadece %10'unun diğer dinlere mensup, geri kalan 

nüfusun ise Ortodoks olduğunu doğrulamaktadır. Sadece Müslüman azınlık resmi olarak 

Yunanistan'da tanınmaktadır. Yunanistan Temel Ġnsan Hakları ve Hakların Korunmasına ve dini 

inançlara özgürlük içeren Avrupa Konvensiyonu anlaĢmasını imzalamıĢtır. Yunanistan 

Anayasası‟nda bu anlaĢmanın dini özgürlükler bölümüyle ilgili bazı kısıtlamalar ve muhalif 
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akımlar mevcuttur. Bazı Yunan bilim adamları sözleĢmede var olan dini özgürlüğün, Yunan 

Anayasası, yasalar ve mahkemeler tarafından ihlal edildiğini savunmuĢtur. Yunan Ulusal 

kimliğinin ideolojisi Yunanistan'daki dini özgürlük ve yayılmacılığa kısıtlamalar getirmektedir. Bu 

ideoloji Yunanistan'ın Avrupa Birliğine entegrasyonu sürecinde sorunlara neden olduğu için bu 

süreçte akut gerilimler yaĢanmıĢtır. Yunan Anayasası‟nın hangi maddesi dini özgürlü 

kısıtlamaktadır? Anayasa‟nın 13. maddesi dini özgürlüğü evrensel bir ilke olarak görmemektedir. 

Ama bu maddenin 2. ve 3. fıkralarında din alanındaki kısıtlamaların hukuki dayanak olarak 

mahkemece kullanılmasını sağlayacak iki formül mevcuttur. Birinci formül ifade özgürlüğüne 

dayanır "Her tanınmıĢ din özgürdür" ilkesi vardır. "tanınmıĢ" ifadesi kısıtlamaların kaynaklandığı 

alana dayanır. Bir dinin tanınması için, öncelikle bürokratik ve idari kanallara sunulmalı ve 

mahkemelerce kabul edilmelidir. Dini bir azınlığın ibadethane kurmak ve eğitim yapmak için 

Diyanet ĠĢlerinden izin almalıdır. BaĢkanlık ise böyle bir izni vermeden önce Ortodoks 

piskoposlara danıĢmak zorundadır. Doğal olarak, mahkeme de aynı Ģeyi yapar. BaĢka bir açıdan da 

din özgürlüğü eksikliğini görmekteyiz. Ortodoks olmayan insanlar kamu sektöründeki iĢlerde, 

orduda, poliste, mahkemelerde, eğitim vb konularda ayrımcılıkla karĢılaĢmaktadırlar. Protestan, 

Evangalist, Yehova ġahitleri ve Paleoimerolojitler için ayrım özellikle uygulanmaktadır, çünkü bu 

azınlıkların ritüelleri Ortodoks kilisesi ve Julian Takvimine dahil olanlar için tamamen farklıdır 

(Rus Ortodokslar gibi). Yunan Anayasası‟nın 23. maddesinin 2. fıkrası dini propaganda yapmanın 

yasak olduğunu söylemektedir. Bu dini inançların ifade edilmesinde çok ciddi bir kısıtlamadır. Bu 

maddeler Ġnsan haklarıyla ilgili Avrupa Konvensiyonunun "herkes düĢünce, düĢüncelerini ifade 

etme ve inanç özgürlüğüne sahiptir" ifadesinin yer aldığı 9. maddeyle çeliĢmektedir. Bu hak aynı 

zamanda din değiĢikliği, inanç ve din özgürlüğünü kapsamaktadır. Yine bu maddeye göre herkes 

ibadet etme, dinini uygulama ve öğretme hakkına sahiptir. Anayasanın bu maddesine dayanarak, 

Eylül 1983'de Yunan Ortodoks Kilisesi piskopos Serafin aracılığıyla bir genelge yayınladı 

"Dalalete karĢı kampanya". Bu kampanya Protestanlığın yayılması, çok uluslu örgütler ve aynı 

zamanda doğu dinlerine karĢı yürütülmüĢtü. Katolikler, Yahudiler ve Müslümanlar kafir olarak 

sınıflandırılmadı. Bu değiĢime karĢı inkar kampanyası iletiĢim ve ifade özgürlüğü gibi dini 

özgürlüğü de yakından ilgilendiren konularda ciddi bir ihlali de beraberinde getirdi. Yunanistan 

Avrupa Topluluğunun Ġnsan Hakları Konvansiyonunu imzalayan tek üyesidir; ancak dini 

kısıtlamaları da ihmal etmemiĢtir. Sonuç olarak, Pollis Eğer Din ve Eğitim Bakanlığı 

ibadethanelerin kurulmasına izin verilmesi konusunda sahip olduğu haktan feragat etmez, 

mahkemeler de "tanınmıĢ" ifadesini yeniden yorumlamazsa hiç bir Ģeyin dinsel özgürlük 

konusunda Avrupa normlarına uygun olmayacağını söylemektedir. Sadece bu da değil, dinle ilgili 

sorunları çözmek için Yunan Ortodoks kilisesinin egemenliği ortadan kaldırılmalı ve kısıtlayıcı 

düzenlemeler yasaklanmalıdır.(Milo1997:113)  

Yunanistan toprakları üzerinde, 1923 Lozan AntlaĢması ile tanıdığı Trakya'daki 

“Müslüman” azınlık dıĢında hiçbir azınlığın varlığını kabul etmemektedir. Bu kategori Türkleri, 

Pomakları ve Romanları kapsamaktadır. Dolayısıyla, Müslüman azınlığın konuĢtukları dıĢında 

hiçbir azınlık dili resmen tanınmamaktadır. Tanınan azınlıkların dilsel hakları hususunda, Lozan 

AntlaĢması Müslümanların kendi dillerinde eğitim hakkını garanti altına almıĢsa da, Pomaklar ve 

Trakya'daki Müslüman Romanlar kendi dillerinde eğitim görememektedirler. Dolayısıyla, bu 

gruplara mensup kiĢiler, derslerin Yunanca ve Türkçe olmak üzere eĢit olarak bölündüğü, 

Müslüman okullarına gitmektedirler. Sonuç olarak, Yunanistan'da hukuki olarak tanınan tek azınlık 

dilinin Türkçe olduğunu söyleyebiliriz. Fakat, Türkçe için verilen haklar da kısmidir ve örneğin, 

Trakya'daki mahkeme ve oy merkezlerinde sağlanan tercüman yardımı dıĢında, dilin kamu 

otoriteleri önünde kullanımı hakkını kapsamamaktadır. Yunanistan‟da en önemli azınlık dillerinden 

biri de Slav-Makedoncadır. Yunanistan, Slav-Makedoncanın okullarda öğretilmesine, bu dilde 

yayın yapılmasına ve hukuk ve kamu hayatında kullanılmasına sürekli olarak karĢı çıkmaktadır. 
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(Özerman 2003) Bu yapısı ile de zaten Yunanistan Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri ġartı‟nı 

imzalamaktan imtina eden diğer bir ülkedir. 

9 Haziran 1975 tarihinde Yunan Parlamentosu tarafından kabul edilen Yunan Anayasası 

insan haklarına saygılı, modern bir anayasadır. Bu Anayasa‟nın 4/1 maddesi bütün Yunanlıların 

yasa önünde eĢit olduklarını ilan etmektedir. Madde 5/1‟e göre herkes kiĢiliğini özgür biçimde 

geliĢtirme ve ülkedeki toplumsal, ekonomik ve siyasal yaĢama katılma hakkına sahiptir. Madde 

5/2‟ye göre Yunanistan topraklarında yaĢayan herkesin yaĢamı, onuru ve özgürlüğü, milliyetine, 

ırkına, diline ve dinsel, siyasal inançlarına bakılmaksızın tam koruma altındadır. (Gül2007:74) 

Ancak azınlığa karĢı yürütülen uygulamalarda ciddi anayasa ihlalleri yapıldığı görülmektedir. 

Yunanistan‟da Ulus inĢasının ve modernleĢmenin en önemli aracı olarak eğitim hızla 

yaygınlaĢtırıldı. Eğitim dili ise halkın konuĢtuğu Demotiki dilinden oldukça farklı antik 

Yunancadan birçok kelimenin devĢirilerek tedavüle sokulduğu Katarevusa idi. Katarevusa ulus 

devletin elitleri ile geniĢ halk kitleleri arasındaki farkın bir timsali olmuĢtu.(Koyuncu 2007:503) 

Yunanistan Anayasası‟nda resmi dile ve azınlıklara iliĢkin bir düzenleme yer almamıĢtır. 

Ancak Yunanistan imzaladığı Lozan BarıĢ AntlaĢması‟nın 45. maddesi ile Yunanistan‟da yaĢayan 

Müslüman azınlığa Türkiye‟de yaĢayan Gayrimüslimlere tanınan hakların aynısını garanti etmiĢtir. 

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa ġartı‟nı imzalamayan Yunanistan, Ulusal Azınlıkların 

Korunmasına ĠliĢkin Çerçeve SözleĢme‟yi 22 Eylül 1997 tarihinde imzalamıĢ fakat henüz 

onaylamamıĢtır. (Aydın 2011:28) 

Yunanistan, 1829 yılında bağımsızlığını kazanan ilk Balkan ülkesidir. Ülkenin tek resmî 

dili, Yunancadır. Burada bulunan baĢlıca azınlık grupları Türkler, Pomaklar, Arnavutlar, 

Makedonlar ve Ulahlardır. Daha önce hep beraber ortak bir devletin vatandaĢı iken Yunanistan‟ın 

bağımsızlığını ilân etmesiyle birlikte kurucu unsur dıĢındaki diğer topluluklar azınlık, dilleri ise 

birer azınlık dili konumunu almıĢtır.Anayasa olarak 11 Haziran 1975 tarihinde kabul etmiĢtir. 

Yunan Anayasası‟nda dille ilgili hükümler bulunmaz. Dille ilgili 3. maddede geçen Ġncil‟in baĢka 

dillere çevirisinde Yunan Kilisesine verilen yetkiye vurgu vardır.  

Balkan SavaĢlarının ardından Yunanistan ile Türkiye arasında imzalanan 1913 tarihli 

Atina AntlaĢması, ardından Yunan Sevr‟i olarak anılan antlaĢma ve son olarak Lozan AntlaĢması 

ile ülkedeki Türk azınlığa önemli haklar tanınmıĢ olmasın rağmen, Yunan hükümeti bunlara çok 

fazla bağlılık göstermemiĢtir. Daha çok Batı Trakya bölgesinde yaĢayan Türk nüfusun sayısı, 150 

bin dolayındadır. Yunanistan, bu nüfusu etnik değil; dinî bir topluluk olarak kabul etmekte ve 

onları “Yunan Müslümanları” diye adlandırmaktadır. 

Türkiye ile Yunanistan arasında Milletler Cemiyeti gözetiminde yapılan “zorunlu 

mübadele” ile iki ülke, kendi ulusal devletlerini oluĢturma yolunda önemli aĢama kaydetmiĢlerdir. 

(Nüfus mübadelesi fikri, I. Dünya SavaĢının ardından ilk olarak Paris‟te Venizelos tarafından dile 

getirilmiĢtir. Neuilly AnlaĢmasına konan bir madde ile Makedonya‟da yaĢayan Bulgar kökenliler 

ile Bulgaristan‟da yaĢayan Yunanlılar yer değiĢtirmek zorunda kalmıĢlardır.) Türkiye ile 

Yunanistan arasında yapılan mübadele, Yunan-Bulgar mübadelesine kıyasla çok daha geniĢ 

kapsamlı olmuĢtur. Aslında Türkiye, iki ülke için de tam bir değiĢimden yana olmuĢtur. Ancak 

Yunanistan, Elenizm‟in Ġstanbul‟dan vazgeçmediğinin simgesi olarak Patrikhanenin Ġstanbul‟da 

kalmasını istemiĢ; patrikhaneye bir cemaat gerekeceği için de Ġmroz, Bozcaada ve Ġstanbul‟da 

yaklaĢık 120 bin kadar Rum nüfusun kalmasını talep etmiĢtir. Buna karĢılık Türkiye de aynı 

miktarda Türk nüfusun Batı Trakya‟da bırakılmasını istemiĢtir (Kutlu 2007: 527). 

Dağlık bölgelerde yaĢayan Ulahlar, asimilasyon çabalarına direnç göstermiĢlerdir. 

Arnavut ve Makedonlar ise daha çok ana vatan sınırına yakın yerlerde yaĢamaktadır. Yunanistan, 

bu halkların kimliklerini de kabul etmemekte ve dilsel haklarını baskı altında tutmaktadır. 2002 
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yılında Selanik‟teki bir kitap fuarında Ulahça kitapların yakılması, ülkedeki ırkçılığın boyutlarını 

göstermesi açısından ilgi çekici bir örnektir. Daha çok Türklerle birlikte hareket eden Pomaklara 

karĢı da son dönemlerde farklı politikalar izlenmektedir. Pomak kültürü, dili ve edebiyatı 

canlandırılarak Pomak kimliğinin oluĢmasına çalıĢılmakta; böylece bu topluluğun, kendileri gibi 

Müslüman olan Türklerden uzaklaĢtırılması hedeflenmektedir. (Gökdağ 2011: 12) 

BULGARĠSTAN 

Bulgar Anayasası, Bulgarca dıĢındaki dillerin kullanımını tanır Bulgaristan Anayasası 

(md.36/1 ) devletin resmi dilinin öğrenilmesini vatandaĢları için bir zorunluluk olarak 

emretmektedir. Bulgaristan Anayasası‟nın 3 üncü maddesinde resmi dilin Bulgarca olduğu 

belirtilmiĢtir.
 

Bulgaristan Anayasası azınlıklara iliĢkin açık düzenlemelere yer vermese de 36. 

maddenin 2. fıkrasında “Anadili Bulgarca olmayan vatandaĢlar, Bulgar dilinin zorunlu öğreniminin 

yanında kendi dillerini öğrenme ve kullanma hakkına sahiptir.” hükmü ile ülkede azınlıkların dil 

haklarına sahip olduğunu üstü kapalı olarak kabul etmiĢtir. Benzer Ģekilde Anayasa‟nın 54. 

maddesinde “Herkes, kanunla tanınan ve teminat altına alınan, ulusal ve evrensel insani kültürel 

değerlerden yararlanma ve kendi etnik kimliğine uygun olarak kendi kültürünü geliĢtirme hakkına 

sahiptir.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümle de azınlıkların kendi kültürlerini geliĢtirme hakkı 

çerçevesinde dil haklarına sahip olduğu üstü kapalı olarak kabul edilmiĢtir. Ayrıca, Ulusal 

Azınlıkların Korunmasına ĠliĢkin Çerçeve SözleĢme‟ye taraf bir ülke olarak Çerçeve SözleĢmede 

dil haklarıyla ilgili düzenlemeleri yükümlenmiĢtir.(Aydın 2011: 11) 

Bulgaristan‟da bulunan azınlık gruplarının baĢlıcaları Türkler, Çingeneler, Ulahlar, 

Ermeniler, Karakaçanlar, Yunanlılar ve Yahudilerdir. Ülkede bulunan Makedonlar ise azınlık 

olarak kabul edilmemektedir. 

Nüfusun  % 10‟unu oluĢturan Türk azınlık, yoğun olarak Sofya, ġumnu, Kırcaali, Filibe, 

Dobruca bölgelerinde yaĢamaktadır. Türklerin azınlık hakları, imzalanan antlaĢmalarda garanti 

altına alınmasına rağmen, bu haklara genellikle uyulmamıĢtır. Hatta buradaki Türkler, asimilasyon 

politikalarının bir neticesi olarak büyük iĢkenceler bile görmüĢlerdir. Türk okulları, 1975‟te Bulgar 

okulları içinde eritilmiĢ ve 1970‟li yılların baĢında Türkçe ile eğitim yapılması yasaklanmıĢtır. 

Bulgar hükümeti, Türklerin Osmanlı döneminde zorla ĠslâmlaĢtırılmıĢ Bulgarlar oldukları 

gerekçesiyle adlarını BulgarlaĢtırmaya çalıĢmıĢ ve Todor Jivkov‟un baĢını çektiği Türk karĢıtlığı 

çerçevesinde 1983‟te bunun için çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Ancak adlarını değiĢtirmek istemeyen 

binden fazla insan öldürülmüĢ ve pek çok kiĢi de tutuklanmıĢtır. Bulgar yönetimi, bununla 

yetinmeyerek camileri kapatmıĢ; Türkçe konuĢulmasını yasaklamıĢ, mevlit ve sünnet törenlerini 

engellemiĢ, Müslümanların Ġslamî kurallara göre gömülmesine karĢı çıkmıĢtır. Bütün bu 

yaĢananlar, ülkedeki Türkleri harekete geçirmiĢ ve 1988‟de ġumnu civarında büyük bir protesto 

hareketinin yaĢanmasına sebep olmuĢtur. Bunun sonucunda da hükümet, çok sayıda Türkü sürme 

kararı almıĢ ve 300 binden fazla Türk, Türkiye‟ye göç etmiĢtir. Aslında buradaki Müslüman nüfus, 

ilk kez 1877-1878 Rus iĢgali sırasında göçe zorlanmıĢ ve o tarihten sonra da belli aralıklarla bu 

hareket devam etmiĢtir. Ancak bir süre sonra durum karmaĢık bir hâl almaya baĢlayınca Türk 

makamları, sınırı kapatmak zorunda kalmıĢ ve hatta 130 bin kadar göçmen, ekonomik 

imkansızlıklardan dolayı geri dönmüĢtür (ayrıntılı bilgi için bkz. Karpat 1992 ve 2004: 316; 

Yerasimos 2002: 38-39). 

Türk lider Ahmet Doğan‟ın Haklar ve Özgürlükler Hareketini kurmasıyla birlikte 

Bulgaristan‟daki Türklerin durumunda birçok açıdan iyileĢme görülmüĢtür. Mesela 1990 yılında 15 

günde bir çıkan ilk Türk gazetesi yayımlanmıĢ; aynı yıl Türkler, adlarını kullanabilme özgürlüğüne 

kavuĢmuĢ; bir yıl sonra, yani 1991‟de ise ana dilde eğitim yapabilme hakkını elde etmiĢlerdir. 

Ancak uygulamalardaki bazı sınırlamalar sebebiyle her geçen sene Türkçe dersi alan öğrencilerin 

sayısında azalmalar görülmüĢtür. 1993 yılında 92166 öğrencinin Türkçe eğitim alması için aileler 
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dilekçe vermiĢtir. 1994 te yaklaĢık 80.000 öğrenci 1. sınıftan 8. sınıfa kadar zorunlu seçmeli olan 

bazı dersleri Türkçe okumuĢtur. 1995‟te bu sayı 55041, 1998 de ise 40.000‟e düĢmüĢtür. Türkçe 

eğitim alan öğrencilerin sayısı 1999-2000 döneminde 37437, 2000-2001‟de 34860, 2002-2003‟te 

31349, 2004-2005 döneminde ise 27751 olmuĢtur. (Haksöz 2007:68).  Ulusal Kanal‟da Türkçe 

haber bülteni, DGB Milletvekili Ekaterina Mihaylova ve HOH Milletvekili Güner Tahir‟in Avrupa 

Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve SözleĢmesi‟ne dayanarak, azınlıkların anadilinde 

haber yapılması icin parlamentoya sundukları Radyo ve Televizyon Kanunu‟nda değiĢikliğin kabul 

edilmesiyle 23 Ekim 2000 tarihinde yayınlanmaya baĢlamıĢtır. Türkçe dilinde yapılan haber bülteni 

daha ilk günlerde diğer parlamento grupları ve kamuoyundan tepki almaya baĢlamıĢtır. (Capital 

Gazetesi, 30 Ekim 2000, s. 5). 14 Aralık 2009 tarihinde, ATAKA Partisi, hafta içi her gün Bulgar 

Ulusal Kanalı‟nda verilen beĢ dakikalık Türkçe dilindeki haber bülteninin kaldırılıp 

kaldırılmamasıyla ilgili referandum teklifi getirmiĢ, BaĢbakan Borisov da bu giriĢimi 

desteklemiĢtir. ATAKA lideri Siderov‟a göre, Bulgaristan‟ın resmi dili Bulgarca olduğundan, 

Ulusal Kanal‟da yabancı dilde, özellikle Türkçe yayın yapılması söz konusu olamaz. 

(Süleymanova, 2010:38) Bu olumsuzluğa rağmen Bulgaristan Türklerinin önündeki dilsel ve 

kültürel engellerin göreceli olarak geçmiĢ yıllara göre azalmıĢ olması, sevindiricidir. 

Ülkesindeki azınlıkları “ana dili Bulgarca olmayan Bulgar vatandaĢları” Ģeklinde 

tanımlayan Bulgaristan‟da, Pomaklar da Bulgar olarak kabul edilmektedirler. Ancak Türklere 

uygulanan politikalar, zamanında bu topluluğa karĢı da yürütülmüĢtür. Pomakların adları da zorla 

değiĢtirilmek istenmiĢ ve direnenlerden çoğu öldürülmüĢ ya da sürülmüĢtür. Durumları 1990 

yılında düzelme gösteren Pomak oylarının çoğu, mecliste temsil hakkı kazanan Haklar ve 

Özgürlükler Hareketine yönelmiĢtir.  Pomaklar, bir kısmı Balkan savaĢları sırasında Türkiye‟ye de 

göçmüĢ bulunan Müslüman bir Türk toplumudur. Pomakçanın söz varlığı Türkçe, Bulgarca ve az 

miktarda da Yunanca kelimelerden oluĢtuğu için özellikle Bulgaristan ve Yunanistan, 

Balkanlardaki bu Türk toplumunu kendilerine mal etmeye çalıĢmaktadırlar. 

Ülkedeki bir baĢka azınlık grubunu da Makedonlar oluĢturur. Ancak Bulgaristan, 

Makedon ulusal kimliğini tanımamaktadır. Bulgaristan‟a göre Makedonlar Bulgar; Makedonca ise 

Bulgarcadır. Buna rağmen 1989 yılından itibaren Bulgaristan Makedonyası için özerklik talebiyle 

birçok hareket oluĢmuĢtur. 

Ülkede 600 bin civarında bulunan Çingeneler Hıristiyan ve Müslüman olarak ikiye 

ayrılır. 20 bin dolaylarında Ermeni ile az sayıda Yahudi de ülkedeki diğer azınlık gruplarıdır. 

(Yerasimos 2002: 38-41). 

ARNAVUTLUK 

Arnavutluk Anayasası‟nda dil kullanımı ile ilgili özgürlüklerden yana, bir çok maddenin 

yer aldığını görüyoruz.“Arnavutluk Cumhuriyeti'nin resmi dili Arnavutçadır” hükmü Arnavutluk 

Anayasası‟nın 14. maddesinde yer almaktadır. Birçok Balkan ülkesinin anayasasında gördüğümüz 

“Kanun önünde herkesin eĢit olması” ve  “Hiç kimsenin soy, cinsiyet, dil, din, etnisite, politik, dini 

veya felsefi inanç, sosyal statü gibi nedenlerle ayrımcılığa tabii tutulamaz” cümlelerine Arnavutluk 

Anayasası‟nın 18. maddesinde rastlamaktayız. Arnavutçayı bilmeyen Ģahıslar için mahkemelerde 

neyle suçlandığı anladığı dilde kendisine bildirilir ve ihtiyaç halinde tercüman yardımı yapılır 

hükmü Anayasa‟nın 28 ve 31 maddelerinde belirtilmiĢtir. Anayasa‟nın 59. maddesine göre 

Arnavutluk dilinin korunması anayasa ve devlet güvencesi altındadır. 

Arnavut halkı, M.Ö. 2000 yıllarında Balkan Yarımadasına yerleĢen Ġlliryalıların 

torunlarıdır. 1468 yılında Osmanlı idaresine geçen Arnavutluk, 1912‟de bağımsızlığını ilân 

etmiĢtir. Ülkenin dili, bir Hint-Avrupa dili olan ve 5-6 milyon kiĢi tarafından konuĢulan 

Arnavutçadır. Halkın büyük bir çoğunluğu ülke sınırları dıĢında yaĢamaktadır. Mesela Kosova 
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nüfusunun % 80‟den fazlası Arnavut asıllıdır.   Arnavut aydınları 1870‟lerin sonunda standart bir 

edebi dil üzerinde anlaĢmayı baĢarınca, Arnavutlar iki farklı lehçe konuĢmalarına ve üç ayrı dine 

mensup olmalarına rağmen, bir Arnavut ulusunun yaratılmasını olanaklı kıldılar. (Wachtel 

2009:91) Arnavutluk‟ta etnik sorun, daha çok dinsel bir karakter taĢımaktadır. II. Dünya SavaĢı 

sonrasında ülkedeki nüfusun % 70‟ten fazlası Müslüman, % 17‟si Ortodoks, % 10‟u da 

Katoliklerden oluĢmaktadır. En önemli etnik azınlık, Yunanlılardır. 1992 yılında Yunanca 

konuĢanların sayısı, 57 bin olarak tahmin edilmesine rağmen Yunanistan‟a göre bu sayı 400 bin 

kadardır. Çünkü Yunanistan, Ortodoks Arnavutları da “Yunanlı” kabul etmekte ve Yunan 

kökenlilerle birlikte bunlara da sahip çıkmaktadır (Yerasimos 2002: 42). Ġstikrar ve Ortaklık 2006 

raporu ise, 1 Ekim 2005 – 30 Eylül 2006 zaman dilimini değerlendirmektedir. Rapor azınlıklar 

konusunda ise, Arnavutluk hükümetinin üç milli azınlık (Yunan, Makedon ve Karadağlı) ve iki 

etno-dil azınlık (Vllah ve Rom) tanıdığı belirtilmiĢtir. Arnavutluk‟ta azınlıklara karĢı toleranslı 

davranıĢların ve haklarının korunduğu gözetilmiĢ olmasına rağmen, azınlıkların talep ettiği 

bölgelerde kendi dillerinde eğitim olanağı hala sağlanmadığı için tenkitler yapılmıĢtır. (Brahaj 

2009:73) 

KARADAĞ 

Yeni kurulan bir ülke olarak Karadağ Anayasası‟nda dilsel haklar ve özgürlüklere dair 

çok sayıda madde bulunmaktadır. Anayasa‟nın 13. maddesi ile ülkede kullanılan resmi dilin 

Karadağca olduğu, Latin ve Kiril alfabesinin eĢit olarak kullanılacak yazılar olduğu, ayrıca 

Arnavutça, Sırpça, BoĢnakça ve Hırvatçanın da resmi kullanımının olduğu belirlenmiĢtir. 

Anayasa‟nın 25. maddesinde savaĢ ve olağanüstü durumlarda özgürlüklerin kısıtlanabileceği ancak 

dil, din etnik köken ve diğer özelliklerinden dolayı kimsenin özgürlüğünün kısıtlanamayacağı 

vurgulanmaktadır. 29. Ve 37. maddelere göre gözaltı ve tutuklanma nedenleri kiĢiye kendi ana 

dilinde veya bildiği dilde bildirilecektir. Savunma hakkı da aynı Ģekilde ana dilde veya bildiği dilde 

olacaktır. Dilinden ve diğer özelliklerinden dolayı baskı ve zulüm korkusu yaĢayan yabancılardan 

makul sayıda kiĢi Karadağ‟a iltica edebilir. (Madde 44) Karadağ‟da milli azınlıkların kimliklerinin 

korunması Anayasa‟nın 79. maddesiyle özgürlük temelli olarak düzenlenmiĢtir. 13 ayrı fıkradan 

oluĢan 79. maddenin birçok fıkrası dilsel kimlikle ilgilidir. Bu fıkralarda hayatın her alanında 

azınlıkların kendi dil ve alfabesini kullanması, eğitimde kendi dil ve alfabesini kullanması, 

mahkemelerde azınlık dillerinin de kullanılması, azınlıkların ad ve soyadlarının resmi belgelerde 

kendi dil ve alfabeleriyle yazılması, yer adlarında resmi dille birlikte azınlık dillerinin de 

kullanılması ve kendi dillerinde bilgi edinme hakkı verilmiĢtir. 

Karadağ, Yugoslavya‟nın kurucu cumhuriyetleri dağıldıktan sonra, önce Yugoslavya 

Federal Cumhuriyeti; daha sonra da Sırbistan-Karadağ adı altında varlığını sürdürmüĢ bir devlettir.  

Sırbistan ile meydana getirdiği bu iki birleĢme de Yugoslavya‟yı yaĢatma çabasının bir 

yansımasıdır. Aslında bu çabadaki ana rol Sırbistan‟a aittir, çünkü Yugoslavya ülkelerinin 

dağılmasını asıl istemeyen devlet Sırbistan‟dır. Ancak bu amaçla kurulan son birliktelik, 3 Haziran 

2006‟ya kadar devam edebilmiĢtir. Karadağ bu tarihte resmen Sırbistan‟ tan ayrılmıĢ ve bağımsız 

bir ülke olarak Balkan coğrafyasındaki yerini almıĢtır. Bu bağımsızlık, “Büyük Sırbistan” hayalini 

ortadan kaldırdığı düĢüncesiyle özellikle Hırvatistan ve Bosna Hersek gibi komĢu ülkeler 

tarafından sevinçle karĢılanmıĢtır. En çok sevinenlerden biri de Kosova olmuĢtur. Çünkü bu durum, 

Kosova‟nın bağımsızlık yolunu açan önemli bir geliĢme olarak görülmüĢtür (Türbedar 2006: 75). 

Karadağ‟da Sırpçanın Ġjekav lehçesi konuĢulmaktadır. Kiril ve Latin alfabelerinin 

kullanımı eĢit statüdedir; ancak Latin alfabesi daha yaygındır. Ulusal ve etnik azınlıkların yoğun 

yaĢadıkları yerlerde onların dilleri ve alfabeleri resmî olarak kullanılmaktadır. Ekim 2007‟de 

yürürlüğe giren yeni anayasa ile ülkede yaĢayan bütün milletler Karadağ vatandaĢı kabul edilmiĢ; 

dolayısıyla nüfusun % 43‟ünü oluĢturan Karadağlılara herhangi bir ayrıcalık tanınmamıĢtır. Bu 
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Anayasa‟da devletin resmî dili, Karadağ dili olarak belirtilmiĢ; ancak Sırpça, BoĢnakça, Hırvatça 

ve Arnavutça da resmî diller olarak kabul edilmiĢtir.  

Karadağcaya ait temel unsurlar yani en küçük ortak paydalar Ģöyle sıralanabilir: 

1. Šštokavian-ijekavian dialektine istinaden; Ortak Slavic Jat'ın yansıması bütün Slavik 

konuĢmacılar tarafından paylaĢılır. Karadağ sınırları içinde baĢka dillere kendi ulusal 

bağlılıklarının bir önemi yoktur (Sırpça, BoĢnakça, Hırvatça) 

2. Tipik Karadağca ve komĢu diyalektlerin sesletim sistemini belirleyen iki yeni 

"Karadağca" sesletim: yeni spirant jotasyonlarının sonuçları + örneğin "jat" kelimesinin orjinalinin 

kısaltılması  ś ve ź sesleriyle yapılmıĢtır. (Karadağca) śedi (< *sjedi) „sit down!‟ and źenica „pupil 

[of eye]‟ 

3. Edebi unsurlar, özellikle  “hyper-ijekavianisms” Kuzeybatı Karadağ lehçesinin tipik 

özelliğini oluĢturur. 

4. BoĢnakça ile kodlama paralellikleri: GeçmiĢteki yazarlardan ve etnik dilin konumunu 

yükselten kombinasyonlardan alınan ilhamla Karadağ kimliğinin dilsel olarak geliĢmesine katkıda 

bulunmuĢtur. 

Sırpça ile Karadağca arasında dilsel ve dilsel olmayan sınırlar yumuĢaktır: Bu nedende, 

etnik-dilsel göstergeler daha belirgin ve ikonik yani simgeseldir. Karadağca Karadağ alfabesine 

yeni eklenen  ś ve ź harfleriyle iki ikonik harfe kavuĢmuĢtur. Sırplar erasure ideolojisini bizzat 

izlemektedirler. Eski Sırpça-Karadağca dilbilimciler Sırpça ve Karadağ lehçeleri arasında bir sınır 

olmadığını öne sürmüĢlerdir. Çoğu geleneksel diyalet çalıĢması bu bölgede konuĢulan dilde 

"Sırbistan‟daki Sancak bölgesinin bir uzantısı olarak “Zeta-Lovcen" diyalektinin bulunduğunu 

ortaya koymuĢtur. jat'ın ijekavian refleksleri de dahil temel özellikler politik/etnik sınırları 

oluĢturmaktadır. Bütün bölge komĢu Hırvatistan, Hersek ve Sırbistan da dahil olmak üzere 

"ijekavian"dır. Sırbistan Karadağcayı bir dil olarak tanımamaktadır; 2007'deki Karadağ Anayasası 

Karadağcayı resmi dil olarak ilan etmiĢ, Arnavutça, BoĢnakça, Hırvatça ve Sırpçayı kendi dilinden 

sonraki resmi diller olarak tanımıĢtır. Bölgeye sonradan katılan bir dil olarak Karadağca hala eski 

Yugoslav Cumhuriyetleri tarafından tanınmamakta ve azınlık dili olarak iĢlem görmemektedir. 

Sonuç olarak Sırbistan Sırp/Karadağ siyasi sınırını tanısa da, Sırbistan'da birçok kiĢi hala 

Sırbistan+Karadağ Ortodoks birliğine ve Sırplar ve Karadağlılar için tek bir dilin varlığına 

inanmaktadır. (Greenberg 2010) 

SLOVENYA  

Slovenya Anayasası, “Ġtalyan ve Macar otokton ulusal topluluklarının hakları”nı 

güvence altına alır (m.4) Slovenya Anayasası, azınlıkların korunmasını düzenleyen hükümlerde, 

farklı türdeki azınlık grupları arasında bir ayrıma gitmiĢtir. Örneğin 61. maddede “herkes serbestçe 

ulusal grubu veya yerleĢik etnik topluluğu ile tanınma, kendi kültürünü ifade etme ve geliĢtirme, 

kendi dilini kullanma ve yazma yetkisine sahiptir” denilmektedir. Slovenya Anayasası‟nın 11. 

maddesine göre, “Slovenya‟nın resmi dili Slovencedir. Ġtalyan ve Macar ulusal topluluklarının 

bulunduğu bölgelerde, Ġtalyanca ve Macarca ayrıca resmi dil olacaktır.” Bu hükme ek olarak, 

“Slovenya‟daki Ġtalyan ve Macar Etnik Toplulukların Özel Hakları” baĢlığı altında özel haklar 

sınıflandırılmıĢtır(m.64). Ġtalyan ve Macar azınlıkların, Slovenya‟da yüzyıllardır yaĢayan yerli 

gruplar oldukları için bu ek haklara sahiplerdir Ģeklindeki görüĢ, eksik bir görüĢtür. Macar ve 

Ġtalyan azınlığın eski Yugoslavya‟dan miras kalan Hırvat ve Sırp azınlıklar ile kıyaslandığında, 

etnik Slovenlerle geçmiĢte daha az çatıĢmacı iliĢkileri olması ikinci bir sebep olarak görülmektedir. 

Anayasa‟nın 11. maddesinde Slovencenin resmi dil olduğu belirtildikten sonra Ġtalyan ve 

Macar ulusal topluluklarının yerleĢik olduğu belediyelerde Ġtalyanca ve Macarcanın da resmi dil 
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olduğu hükme bağlanmıĢtır.
 

Slovenya Anayasası‟nda azınlıklarla ilgili ayrıntılı düzenlemeler yer 

almıĢtır. Bir yandan azınlıkların tümünü ilgilendiren konular düzenlenirken, diğer yandan ülkede 

yaĢayan Ġtalyan ve Macar ulusal toplulukları ile Romanlara iliĢkin özel düzenlemelere yer 

verilmiĢtir. 

Slovenya Anayasası‟nda azınlıklarla ilgili genel düzenleme 61. maddede yapılmıĢtır. 

Anayasa bu madde ile “herkesin kendi ulusu veya ulusal topluluğu ile bağını özgürce ifade etme, 

kendi kültürünü geliĢtirme ve ifade etme ile kendi dilini ve yazısını kullanma hakkı olduğunu” 

kabul etmiĢtir. 

Ülkede yaĢayan Macar ve Ġtalyan ulusal topluluklarına iliĢkin düzenlemeler Anayasa‟nın 

5 ve 64. maddelerinde yer almıĢtır. Slovenya Anayasası‟nın 5. maddesi ile ülkedeki “kadim 

(otokton) Ġtalyan ve Macar ulusal topluluklarının hakları garanti altına alınmıĢtır. Slovenya 

Anayasası‟nın 64. maddesi Slovenya‟daki kadim Ġtalyan ve Macar ulusal topluluklarının özel 

haklarını ayrıntılı olarak düzenlemektedir. Madde 64‟e göre: Kadim Ġtalyan ve Macar ulusal 

toplulukları ve bunların üyelerinin, özgürce kendi ulusal sembollerini kullanma hakkının yanı sıra 

ulusal kimliklerini muhafaza edebilmeleri için örgüt kurma ve ekonomik, kültürel, bilimsel ve 

araĢtırma faaliyetleri ile birlikte kamu medyası ve yayıncılığı alanlarında faaliyette bulunma hakkı 

garanti edilmiĢtir. Kanunlara uygun olarak, bu iki ulusal topluluk ve bunların üyeleri kendi 

dillerinde eğitim hakkı ile birlikte bu yönde eğitim kurumları kurma ve geliĢtirme hakkına sahiptir. 

Ġki dilli okulların zorunlu olduğu coğrafi bölgeler kanunla belirlenir. Bu ulusal topluluklar ve 

bunların üyelerinin kökenleri olan milletlerle ve bunların ülkeleriyle münasebetlerini geliĢtirme 

hakkı garanti altına alınmıĢtır. Devlet bu hakların kullanılması için maddi ve moral desteği sağlar. 

Haklarını kullanmaları için bu toplulukların üyeleri yaĢadıkları coğrafi bölgelerde kendi kendini 

yönetim kurumları oluĢtururlar. Kendi kendini yöneten ulusal toplulukların önerisi üzerine devlet 

bu toplulukları ulusal mevzuat uyarınca bazı fonksiyonları yerine getirmek için yetkilendirebilir ve 

bu fonksiyonların icrası için kaynak sağlar. Bu iki ulusal topluluk yerinden yönetim temsil 

organlarında ve Ulusal Asamble‟de doğrudan temsil edilir. Ġtalyan ve Macar ulusal toplulukların 

konumu ve yaĢadıkları coğrafi bölgelerde haklarının kullanılması biçimi, bu hakların 

kullanılmasında kendi kendini yöneten yerel toplulukların sorumlulukları ve bu coğrafi bölgelerin 

dıĢında bu ulusal toplulukların üyelerinin kullandıkları hakların hepsi kanunla düzenlenir. Her iki 

ulusal topluluğun ve bunların üyelerinin hakları bu toplulukların üyelerinin sayısına bakılmaksızın 

garanti altına alınır. Münhasıran ulusal toplulukların anayasadan kaynaklanan hakların kullanılması 

ve bu toplulukların konumuyla ilgili kanunlar, yönetmelikler ve diğer genel hukuki hükümler, bu 

ulusal toplulukların temsilcilerinin rızası olmadan kabul edilemez. Kadim Macar ve Ġtalyan ulusal 

topluluklarından ayrı olarak, Slovenya Anayasası‟nın 65. maddesi Slovenya‟daki Roman 

topluluğunun statüsünü ve özel haklarıyla ilgili olarak düzenlemenin kanunla yapılacağını 

belirtmektedir. Slovenya Anayasası, sınırları dıĢında yaĢayan etnik Slovenlerle ilgili düzenleme de 

yapmıĢtır. Anayasa‟nın 5. maddesinde yer alan bu düzenlemeye göre, “[Slovenya] komĢu 

ülkelerdeki kadim Sloven ulusal azınlığı ve yurtdıĢındaki Sloven göçmenler ve iĢçiler ile irtibatını 

korur ve anavatanları ile iliĢkilerini geliĢtirir.” Ulusal Azınlıkların Korunmasına ĠliĢkin Çerçeve 

SözleĢme‟yi ve Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa ġartı‟nı onaylayan Slovenya, ülkede yaĢayan 

Ġtalyan, Macar ve Roman azınlıklara dil hakları da dahil olmak üzere SözleĢmelerde belirtilen 

hakların uygulanacağını beyan etmiĢtir. (Aydın 2011: 26-27) 

Slovenya, 1991‟de bağımsızlığını ilân eden ilk Yugoslavya ülkesidir. Ülkedeki nüfusun 

büyük kısmını Slovenlerin oluĢturduğu Slovenya, Balkan Yarımadasındaki en katıĢıksız, yani 

azınlık nüfusun en az olduğu ülkedir. Nüfusun % 90‟ını Slovenler; geri kalanını ise küçük gruplar 

hâlinde Macar, Ġtalyan, Sırp ve BoĢnaklar oluĢturur. Ülkenin resmî dili Slovencedir. Bu dil Slavik 

özellikler taĢımakla birlikte Sırpça, Hırvatça, BoĢnakça ve Karadağcadan önemli farklılıklar 

gösterir. Ġtalyan ve Macar azınlıklarının yaĢadığı bölgelerde Ġtalyanca ve Macarca da resmî dil 
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olarak kabul edilir. Anayasa‟nın 11. maddesinde bu hak belirtilmiĢtir. 1 Mayıs 2004‟te Avrupa 

Birliği‟ne katılan Slovenya, azınlıklar ve dillerinin isimlerini anayasasında belirten tek ülkedir. 

KOSOVA 

Kosova Anayasası‟nda dille ilgili maddelerin sayısı diğer anayasalara göre oldukça 

çoktur. Avrupa Birliği‟nin danıĢmanlığı altında hazırlanmıĢ Kosova Anayasası Kopenhang 

kriterlerinin ruhuna uygun olarak azınlık haklarını öne çıkarması bakımından dikkati çekmektedir. 

Anayasanın dille ilgili hükümleri Ģu Ģekildedir: 5. maddenin 1. ve 2. fıkralarında Kosova‟da 

konuĢulan dillerin resmi ve yerel kullanımı belirlenmiĢtir.1. Kosova Cumhuriyeti resmi dilleri 

Arnavutça ve Sırpçadır. 2. Türkçe, BoĢnakça ve Romca belediyeler seviyesinde resmi statüye 

sahiptir veya yasaya uygun Ģekilde her hangi bir seviyede resmi kullanımda olacaklardır. 

Anayasa‟nın 24, 29 ve 30. maddelerinin değiĢik fıkralarında yargısal alanda dil kullanımına 

özgürlükler temelinde yer verilmiĢtir. 24. maddenin 2. fıkrası “Hiç kimseye ırk, renk, cinsiyet, dil, 

din, siyasi görüĢ veya milli köken, sosyal sınıf, bir topluluğa olan bağlılık, mülk, ekonomik ve 

sosyal durum, cinsel tercih, doğum, özürlü veya baĢka herhangi bir statüden dolayı ayrım 

yapılamaz.” Ģeklindedir. 29. maddenin 2. fıkrasında “Özgürlükten yoksun bırakılan herkese, kendi 

anlayacağı dilde, özgürlükten yoksun bırakılmasının nedenleri bildirilmelidir.” denilmektedir. 30. 

maddenin 1. ve 4. fıkralarına göre ceza gerektiren suçlarla suçlanan herkes, aĢağıdaki asgari 

haklara sahiptir:(1) “Kendi anladığı dilde, kendine yönelik suçlamanın türü ve nedeni hakkında 

bilgilendirilme;” (4) “Yargılamanın yapıldığı dili anlamadığı veya konuĢmadığı durumlarda, 

ücretsiz tercüme desteğine sahip olma;” Ģeklinde belirlenerek anayasasal hakka dönüĢtürülmüĢtür. 

Anayasa‟nın 57. maddesi dilsel ve diğer toplulukların özel haklarını  “ Herhangi bir ulusal veya 

etnik, dilsel veya dini gruba (topluluk) mensup olup Kosova Cumhuriyetinde geleneksel olarak 

bulunan mukimler, bu Anayasa‟nın II. kısmında belirlenen temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra, bu 

Anayasayla belirlenen özel haklara da sahip olacaklardır.” cümlelerinde dile getirilmiĢtir. 58. 

maddenin 3 fıkrasıyla devletin dilsel ve diğer haklar karĢısındaki sorumlulukları belirlenmiĢtir: 1. 

Kosova Cumhuriyeti, toplulukların ve topluluk mensuplarının kendi kimliklerini koruma, 

güvenceye bağlama ve geliĢtirme için gerekli koĢulları sağlar. Hükümet, mali yardımlar dâhil, 

topluluk ve topluluk mensuplarının kültürel giriĢimlerini ayrıca destekleyecektir. 2. Kosova 

Cumhuriyeti, hoĢgörü ve diyalog havasını teĢvik edecek, topluluklar ararsında barıĢmayı 

destekleyecek ve Avrupa Konseyi Ulusal Topluluklar Çerçeve SözleĢmesi ile Avrupa Bölgesel 

Diller ve Azınlık Dilleri Bildirgesi ile belirlenen standartlara saygı gösterecektir. 3. Kosova 

Cumhuriyeti, milli, etnik, kültürel, dilsel veya dinsel kimliklerinden dolayı tehdit veya ayrımcılık, 

düĢmanlık veya Ģiddete maruz kalabilecek kiĢilerin korunması için, tüm gerekleri önlemleri 

alacaktır. 

Kosova‟da YaĢayan Topluluk ve Topluluk Mensuplarının Hakları Anayasa‟nın 59. 

maddesinin değiĢik fıkralarında anayasal teninat altına alınmıĢtır: Buna göre topluluk mensupları 

bireysel veya topluluk olarak: (1) kültürlerini beyan etme ve geliĢtirme ve kimliklerinin öz 

niteliklerini yani din, dil, gelenek ve kültürlerini koruma; (2) kendi tercihlerine göre Kosova 

Cumhuriyeti resmi dillerinden birinde, devlet okullarının her seviyesinde öğrenim görme; (3) 

yasalarla belirlendiği ölçüde kendi dillerinde ilk ve ortaöğretim seviyesinde öğrenim görme. Bu 

amaca yönelik kurulacak sınıf Ģubeleri veya ayrı okullar için gerekli sayı sınırı, sıradan eğitim 

kurumları için belirlenenden daha düĢük olacaktır; (5) özel ve kamusal yaĢamda dillerini ve 

yazılarını özgürce kullanma; (6) ilgili alanlarda nüfusun yeterli bir kısmını temsil ettikleri yerlerde, 

yasalara uygun Ģekilde belediye otoriteleri veya merkezi yönetimin yerel ofisleriyle olan 

iliĢkilerinde dillerini ve yazılarını kullanma; (8) kiĢi isimlerini, kendi dillerinde yazıldığı asıl 

Ģekliyle kayıt ettirme ve zorla değiĢtirilmiĢ isimleri asıl Ģekline dönüĢtürme; (9) ilgili bölgenin çok 

etnikli ve çok dilli yapısını yansıttığı ve duyarlı oldukları yerel isimler, cadde isimleri ve diğer 

topografya göstergelerine sahip olma; (10) yasa ve uluslararası standartlara uygun Ģekilde kamusal 
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yayım araçlarına ve kendi dillerinde yayımlara eriĢim ve bu araçlarda temsil edilme güvencesine 

sahip olma; (11) yasa ve uluslararası standartlara uygun Ģekilde kendi dillerinde bilgi sunan basım 

yayım araçlarını kurma, günlük gazete, kablolu yayım ve elektronik haberleĢme için ayrılacak bir 

frekans bandından yararlanma; Sırpça yayım yapan lisanslı ve tüm Kosova‟yı kapsayacak bir 

televizyon kanalına Kosova‟daki Sırp topluluğunun tamamının eriĢimini sağlamak amacıyla 

Kosova Cumhuriyeti, bir uluslararası frekans planın sağlanması için tüm gerekli önlemleri alacak. 

(12) Kosova Cumhuriyeti içerisinde engellenmeden aralarında iliĢki kurma ve özellikle ortak etnik, 

kültürel, dilsel ve dini kimliğe sahip herhangi bir ülkedeki kiĢilerle, yasayla uluslararası 

standartlara uygun Ģekilde özgürce iliĢki kurup, mevcut iliĢkileri koruma; 

Anayasa‟nın 81. maddesine göre aralarında dillerin kullanımı yasasının da olduğu bir çok 

yasanın onaylanması, değiĢtirilmesi veya yürürlükten kaldırılması için, Meclis üyeleri mevcut ve 

oy kullanabilenlerin çoğunluğunun oyu ve çoğunluk olmayan topluluklara ayrılmıĢ ve güvenceye 

bağlanmıĢ sandalyelere sahip mevcut ve oy kullanabilen Meclis üyelerinin çoğunluğunun oyu 

gereklidir: hükmüyle karara bağlanmıĢtır. 

Fiilen BirleĢmiĢ Milletlerin himayesinde, resmen Sırbistan idaresinde bulunan Kosova, 

17 ġubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilân ederek Sırbistan‟dan ayrılmıĢtır. Kosova‟yı ilk tanıyan 

devlet ABD, daha sonra Arnavutluk olmuĢtur. Türkiye, Ġngiltere, Almanya ve Afganistan da ülkeyi 

ilk tanıyanlar arasındandır. Kosova‟yı hâlâ Sırbistan‟ın özerk bir bölgesi olarak gören Sırbistan ve 

Rusya ise bu bağımsızlığı tanımayacaklarını duyurmuĢlardır. 

2 milyonluk nüfusun % 88‟ini Arnavutlar, % 8‟ini Sırplar, geri kalanını ise Türkler, 

BoĢnaklar ve Goralılar oluĢturmaktadır. Fakat çoğunluğu teĢkil etmelerine rağmen Arnavutlar, 

bağımsızlığa kadar ülkede azınlık muamelesi görmüĢlerdir. 

Sırplar ve Arnavutlar, yıllarca aynı toprakları paylaĢmalarına rağmen birbirlerine düĢman 

iki toplum gibi yaĢamıĢlardır. Aralarındaki sorunların ana kaynağı, Kosova‟nın en eski sakinlerinin 

kimler olduğu meselesine dayanmaktadır. Bu sebeple taraflar, birbirlerine karĢı üstünlük elde etme 

çabası içinde bulunmuĢ;  dil, din, kültür bakımından da farklı yaĢadıkları için aralarında daima bir 

kopukluk ve soğukluk hâkim olmuĢtur. 

Arnavutlar, köklerinin Ġlliryalılara dayandığını ve daha antik dönemlerden itibaren 

Kosova‟da yaĢamaya baĢladıklarını; Sırpların bu bölgeye sonradan geldiklerini söylemektedir. 

Sırplar da benzer bir Ģekilde Kosova‟yı kendi toprakları olarak görmektedir. Onlara göre Sırp 

kimliğini Ģekillendirmede önemli bir yeri olan kilise ve manastırların en büyükleri Kosova‟da inĢa 

edilmiĢtir. Meselâ Sırp Ortodoks kilisesinin patrikhanesi 1219 yılında Kosova‟da yapılmıĢtır. 

Dolayısıyla bu bölgenin gerçek sahipleri Sırplardır (Türbedar 2007: 80). 

Ülkede resmî olarak konuĢulan diller Arnavutça ve Sırpçadır. Yerel dil olarak kabul 

edilen Türkçe, sadece Prizren Belediyesinde resmî dil statüsüne sahiptir. Burada yaĢayan etnik 

grupların dille ilgili hakları 2007 yılında hazırlanan Kosova Statüsü Genel Anlaşma Önergesi ile 

belirlenmiĢtir. Buna göre Kosova‟da Sırpça ve Arnavutça resmî dil olarak tanınacak; ülkede 

yaĢayan herkes hiçbir ayrılık gözetilmeksizin yasalar önünde eĢit haklara sahip olacak; ulusal ve 

etnik azınlıkların kültür, dil, din ve kimliklerinin korunması garanti altına alınacak; topluluklar, 

temsil etme ve edilme haklarına sahip olacak; kendi eğitim kurumlarını oluĢturabilecek; dillerini, 

yazılarını ve alfabelerini özgürce kullanabileceklerdir. 

Türkler bugün Prizren MamuĢa, PriĢtine, Gilan, Dohırçan, Mitroviça ve Vıçıtırn gibi 

yerleĢim merkezlerinde toplam 11 ilköğretim okulunda ve 6 lise ile PriĢtine Üniversitesinde eğitim 

görmektedirler. Ayrıca Türklere yönelik yayın organları da bulunmaktadır. Meselâ haftalık Tan 

Gazetesi ile Türk Demokratik Birliğine ait Sesimiz Gazetesi; Çevren, Çığ, KuĢ, Bay, Ġnci dergileri; 

günde yarım saat haber yayını yapan PriĢtine Televizyonu ve yerel radyolar bulunmaktadır. Kosova 
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ve Sancak Türkleri, Balkanlardaki diğer Türk toplulukları gibi dil ve kültürlerine bağlı kalmaya 

çalıĢmakta; Türkiye‟ye bağlılıklarını sürdürmektedirler.  Kosova‟da yaĢayan Türklerin çoğu eski 

Yugoslavya dönemindeki haklarından daha geride olduklarını düĢünmektedirler. Dinsel bakımdan 

aynı inancı paylaĢan Arnavut çoğunluğun arasında dillerini kaybetmenin daha kolay olacağını ileri 

süren Türk toplumu temsilcileri Türkçenin resmi dil statüsünde olmasını talep etmektedirler. Din 

birlikteliğinin asimilasyonu hızlandıracağını belirten KDTP Prizren ġube BaĢkanı Orhan Lopar 

“Kosova‟da Türkçeyi yaĢatmak için gerekirse savaĢırız” demektedir. Biz Kosovalı Türklerin 

burada inandığımız mücadelesini verdiğimiz bir davamız var. Kosova‟da Türkçeyi yaĢatmak içi 

gerekirse savaĢacağız. Bizi Sırplardan ayıran çizgi dilimiz ve dinimizin farklı olmasıdır. Ancak 

Arnavutlardan ayıran çizgide sadece dil farklılığı var din aynı. Bizim dilimiz ortadan kalkarsa 

ilerde bizim Arnavut'tan hiçbir farkımız olmayacak. (Tokmak, 2010:30) Kosova‟da savaĢın 

ardından bölgedeki Türklerin en önemli mücadelesi, 1974 Kosova Anayasası‟ndan kaynaklanan 

Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesidir. Bu mücadele sonuçsuz kalmamıĢ ve 22 Eylül 2006 

tarihinde mecliste 59 kabul, 7 red, 3 çekimser oyla Prizren‟de Arnavutça ve Sırpça ile birlikte 

Türkçe de resmi dil olarak kabul edilmiĢtir. Ancak Ģu da bir gerçektir ki tek bir Sırp‟ın bulunmadığı 

yerlerde Sırpça resmi dil olarak kabul edilmesine rağmen birçok Türk‟ün yaĢadığı bölgelerde 

Türkçe resmi dil olarak kullanılamamaktadır. 

Yapılan gözlemler ve görüĢmeler neticesinde Ġpek, Nobırda, Yanova ve Dobruçan gibi 

belediyelerde henüz Türkçenin resmiyetinin onaylanmadığı, Vuçıtırın Belediyesinde Türkçenin 

resmiyeti onaylanmıĢ olmasına rağmen Türkçenin resmi dil olarak kullanımına dair her hangi bir 

giriĢimin olmadığı, hala yerel kurum tabelalarında, belgeler ve yol iĢaretlerinde Türkçeye yer 

verilmediği, yerel kurumlarda Türkçe tercümanların istihdam edilmediği, aynı durumun Mitroviça 

Belediyesinde de geçerli olduğu, Gilan Belediyesinde vergi faturaları ve belediye mührü dıĢında 

Türkçenin kullanılmadığı, hiçbir belgenin Türkçe olarak verilmediği sadece belediye tabelasında 

Türkçe dahil dört dilin yer aldığı anlaĢılmıĢtır. 

BaĢkent PriĢtine Belediyesinde ise Türkçe resmi dil olarak kabul edilmesine rağmen 

henüz Belediye müdürlüklerinin ve evraklarının logo ve mühürlerinde, kamusal alanlardaki tabela 

ve iĢaretlerde, cadde ve sokak isimlerinde Türkçenin kullanılmadığı görülmektedir 

Prizren‟de ise Bağımsızlık öncesinde Belediye kurum ve faaliyetlerinde yer verilen 

Türkçe kullanımının bağımsızlık sonrasında akamete uğradığı ifade edilmektedir. Anayasa 

Mahkemesi kararına rağmen yaĢanan Belediye Logosu ile ilgili kriz yeni yönetimin Türkçenin 

kullanımı ile ilgili isteksizliğini ifade etmektedir. Kosova‟da Türkçenin uygulamada da etkili bir 

biçimde kullanıldığı tek belediye Türk nüfusun yoğun bir biçimde yaĢadığı MamuĢa Belediyesidir. 

Tarihi süreç içinde Kosova Türk kimliğinin en önemli ifade biçimi olan Türkçenin 

kullanımı ile ilgili yasal çerçevenin zaman içinde aĢındığı, Kosova savaĢı, UNMĠK yönetimi ve 

bağımsızlık sonrası yasal düzenlemelerin Yugoslavya döneminin oldukça gerisinde kaldığı, hali 

hazırda yasalar çerçevesinde tanınan hakların ise uygulamada etkin bir biçimde ifadesini 

bulamadığı tespit edilmiĢtir. Söz konusu sıkıntılar aynı zamanda Türkçe eğitim ve basın yayın 

alanında da devam etmektedir. (Oruç 2011:182) 

BOSNA HERSEK 

Anayasa‟nın 65. Maddesine göre Bosna Hersek Federasyonu‟nun resmi dilleri BoĢnakça, 

Hırvatça ve Sırpçadır. Resmi alfabe olarak Latin ve Kiril eĢit statüdedir. Diğer diller iletiĢim ve 

eğitim aracı olarak kullanılabilir. Kiril alfabesi Sırplar için Anayasa‟ya konulmuĢtur. Hırvatlar ve 

BoĢnaklar Latin alfabesini kullanırlar. 
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Bosna Hersek, 1992 yılında bağımsızlığını ilân etmesine rağmen ülkedeki Sırplar 

tarafından tanınmamıĢ ve bu durum, 1995 yılına kadar sürecek bir savaĢa yol açmıĢtır. Fakat savaĢ 

sonunda imzalanan Dayton BarıĢ AntlaĢması ile bağımsızlık, resmen ilân edilmiĢtir. Ülkede üç ayrı 

ulus; üç ayrı dinin etkisi hüküm sürmektedir. Bunlar Ortodoks Sırplar, Müslüman BoĢnaklar ve 

Katolik Hırvatlardır. 

Ancak bu üç millet de ülkede çoğunluk konumunda değildir. Dolayısıyla her halk, kendi 

azınlık psikolojisini yaĢamaktadır. Hırvat ve Sırplar, Hırvatistan ve Sırbistan‟daki soydaĢlarından 

ayrı olma, Müslüman toplum ise diğer iki toplum arasında yalnız kalma ve kuĢatılmıĢlık psikolojisi 

içindedir. Meselâ duvarlara biz “Kızılderili değiliz!” diye yazan Mostarlı Hırvat‟ın hareketi, bu 

psikolojinin bir göstergesidir (Eker 2006: 74). 

Ülkede, etnik kimlik göz önünde tutulmadan bütün halka “Bosnalı” denmektedir. Ancak 

Yugoslavya döneminde sadece Müslüman Slavları ifade etmek için “BoĢnak” kelimesi 

kullanılmıĢtır. Dolayısıyla Sırp ve Hırvatların çoğu, Müslümanları çağrıĢtırdığı için “Bosnalı” adını 

kabul etmemektedirler. Sancak Müslümanları ise farklı bir coğrafyada yaĢamalarına rağmen 

kendilerini BoĢnak olarak adlandırmaktadırlar. 

Dil, aynı zamanda Eski Yugoslavya‟nın da resmî dili olan Sırp-Hırvatça adını taĢırken, 

parçalanmanın ardından Sırpça, Hırvatça ve BoĢnakça olmak üzere üçe ayrılmıĢtır. Sırplar, bu 

dillerin üçünü de Sırpçanın birer ağzı olarak kabul etmektedir. 

BoĢnakçada çok sayıda Türkçe kelime ve ifade kalıbı bulunmaktadır. Bu durum, 

BoĢnakların Müslüman olmalarıyla ve Türklerin uzun yıllar bu topraklarda hakimiyet sürmeleriyle 

ilgilidir. Ülkedeki BoĢnaklar, genelde Latin ve nadir olarak da Kiril alfabesini kullanırlar. Dinî 

alanda Arap alfabesi hâlâ iĢlevseldir. Sırpların alfabesi Kiril‟dir; Hırvatlar  ise Latin harfleri ile 

yazmaktadırlar. Fakat bu dillerin ve alfabelerin kullanımı, resmî olarak eĢit statüdedir. 

BoĢnakçanın adlandırılması Sırplar ve Hırvatlarla BoĢnakları çoğu zaman karĢı karĢıya 

getirmiĢtir. BoĢnaklar bütün Bosna‟da aynı dilin konuĢulduğunu, dolayısıyla ülkenin bir bütün 

olduğunu anlatmak için dillerine “Bosanski” (Bosnaca) diyorlar. Hırvatlar ise buna karĢı çıkıp 

BoĢnakçayı “BoĢnaçki” (BoĢnakça) olarak adlandırıyorlar. Hırvatların karĢı çıkıĢının altında 

Bosna‟daki Hırvatların Bosanski adı altında BoĢnaklarla aynı dili konuĢtuğuna reddiye 

bulunmaktadır. Hırvatlar kendi dillerini tavizsiz Hırvatça olarak adlandırınca, BoĢnakların dilinin 

de BoĢnakça olması gerektiğini söylüyorlar. Bu konuda taraflar taraflar bazen büyük tartıĢmaların 

içine giriyorlar. Mesela çok küçük bir olayda Mostar‟da bulunan AGĠT‟in basın kurulu bir Hırvat‟a 

uyup resmi açıklamasında BoĢnak dilini “BoĢnaçki” Ģeklinde ifade edince BoĢnak tarafı kıyameti 

kopardı. Ülkede dil meselesi dört yıl süren savaĢ sonunda Bosna‟nın iki yönetim bölümünden, Sırp 

Cumhuriyeti ve BoĢnak-Hırvat Federasyonu‟ndan oluĢan bir devlet haline gelmesiyle nispeten 

çözümlenmiĢ görünüyor. Sırp Cumhuriyeti Anayasası‟nda resmi dil Sırpça, Federasyon 

Anayasası‟nda BoĢnakça ve Hırvatça olarak geçiyor. Bunların üzerinde olan Bosna Anayasası‟nda 

dolayısıyla iki birimin anayasası da tanınarak, her üç dil resmi kabul ediliyor. Böylece tüm 

vatandaĢları ağız ve vurgu olarak birbiriyle aynı dili (Bosanski) konuĢan ve insanların 

konuĢmasından milli kimliği anlaĢılmayan ülkede tüm resmi iĢlemler birbirinin aynı ve kopyası üç 

dil üzerinden yapılmak durumunda bulunuyor. (Karatay 1999: 294) 

Eğer Yugoslavya parçalanmasaydı, 1974 Anayasası‟nda yer alan "Sırpça-Hırvatça" 

çerçevesi içinde BoĢnakça formülü baĢarılı olabilirdi. Ama Hırvatistan'ın 1991'de Yugoslavya'dan 

ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesi kendi dilinin "Batı Varyantı" geliĢmesine ve Hırvatça olarak 

konuĢulmasına olanak sağladı. Bu beklenmedik durum kendi dilleri olarak Sırpçayı kullanan 

Yugoslavya'daki Sırp toplulukların tepkisine yol açtı. 1992'ye gelindiğinde, Bosna Hersek de 

bağımsızlığını ilan etmesi, onlar için de yeni bir resmi dil ihtiyacının doğmasına neden oldu, bu 
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nedenle Sırpça-Hırvatça konsepti terk edildi, artık ne Sırpça ne de Sırpça-Hırvatça bu ülkeler için 

uygundu. Bosna'nın konuĢabileceği tek bir dil vardı artık, o da BoĢnakça 

Bosna Hersek Anayasası 1995 Dayton BarıĢ AnlaĢması‟nın bir ürünüdür. Bu anlaĢmada 

resmi dillerden söz edilmemiĢtir, fakat bu önemli konu hem anayasalarda hem de kamu da 

fazlasıyla ele alınmıĢtır. Bosna Hersek Federasyonunun orijinal Anayasası‟nın 1. maddesinde 

(Dayton 1995), Federasyonun resmi dilinin BoĢnakça ve Hırvatça olacağı resmi metinlerde ise 

Latince alfabenin kullanılacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle baĢlarda federasyon içinde Sırp 

diline karĢılık oluĢturmak için herhangi bir Ģeyin yapılmasına gerek olmadığı öngörülmekteydi. 

Ġfade tarzı aynı zamanda anlaĢmada dille ilgili konularda bir eksikliği iĢaret ediyordu, federasyonun 

Hırvat unsuru BoĢnakça ifadesini kabul etmekte pek istekli değildi, ama 29 Mart 2002'de 

anayasada bir değiĢiklik yapıldı ve yukarıda sözü edilen madde "Bosna Hersek Federasyonunun 

resmi dilleri: BoĢnakça, Hırvatça ve Sırpça olacak, resmi metinlerde Latin ve Kiril alfabeleri 

kullanılacaktır" Ģeklinde oluĢtu. 1995 Dayton, Sırp Cumhuriyeti Anayasası sadece Sırpçanın resmi 

dil olarak kullanılmasına izin verdi. "Latin alfabesi kanun maddesinde belirtildiği gibi kullanılsa 

da, Cumhuriyet içinde ijekavian Sırpça, ekavian diyalekti ve Kiril alfabesi kullanılacaktır" 

ifadesine yer verildi. 

Aslında, 1992'den Dayton'a kadar uzanan süreçte, ijekavian'ın kullanımı "Batı Varyantı" 

önerisiyle beraber pek de hoĢ karĢılanmamıĢtı (örneğin Hırvatça), bu nedenle Dayton'daki ifade 

tarzı aslında bir rahatlamayı da beraberinde getirdi. Yine de, Dayton sonrası Sırp Cumhuriyetinin 

tek resmi dili Sırpçaydı. Bu durum 2004'de Anayasa‟nın LXXI. maddesinde yapılan bir değiĢikle 

sona erdi. Bu değiĢiklikte, "Sırp Cumhuriyetinin resmi dilleri: Sırpların Dili, BoĢnakların dili ve 

Hırvatların dilidir. Resmi yazı da Kiril ve Latin Alfabesi kullanılacak" deniyordu. Dayton'a ek 

olarak, 2004'de yapılan bu değiĢiklikle üç resmi dil ve iki alfabenin kullanılması anayasal güvence 

altına alındı. Ancak unutulmamalıdır ki, dillerin isimleri bu değiĢiklikte yer almamıĢtı. Sırp 

toplumu kendi toplumu için "BoĢnakça" gibi terimlerin kullanılmasına sıcak bakmıyor, Hırvatça 

BoĢnakça olarak bu dillerin kendi toplulukları içinde konuĢulmasını tercih ediyordu. Bu nedenle 

özünde yanıtlanması gereken soru bu dil için uygun ifadesin "Bosnalı" mı yoksa "BoĢnakça" 

ifadesinin çok daha uygun olup olmadığı mı Ģeklindedir, çünkü özünde bu dili konuĢan BoĢnak 

halkıydı. "Bosnalı" terimi (bosanski) orijinalinde doğrudan Slavik toponym Bosna'dan gelmektedir. 

"Bosniak" terimi (isim=Bošnjak / sıfat = bošnjački) Bosna'da yaĢayanları ifade eder ve daha etnik 

bir karaktere sahiptir. Bu nedenledir ki Sırp ve Hırvat halkları hem içeride hem de dıĢarıda dil 

etiketi olarak BoĢnakçayı desteklemiĢler ve BoĢnakçanın çok daha kapsamlı olacağını öne 

sürmüĢlerdir. Ġstatistiksel olarak bakıldığında Bosna Hersek nüfusunun yüzde ellisi BoĢnak 

olduğundan, dil etiketi olarak neden BoĢnakçanın tercih edildiğinin nedenini de açıklamaktadır. 19. 

yüzyılda Bosanski daha net daha belirgin olarak kullanılsa da, tarihe dayanarak bu ikilem 

çözülmeye çalıĢılırsa, her iki terimin de aslında tarihte aynı Ģekilde kullanıldığı görülecektir. Son 

yıllarda BoĢnakça resmi dil olarak özellikle uygulamada Bosna Hersek‟ın sınırlarını aĢan bir 

geliĢme göstermiĢtir. Novi Pazar kasabası civarında, BoĢnak nüfusun yoğun olduğu Sırbistan‟ın 

Sancak bölgesinde, BoĢnak dili ġubat 2005‟den bu yana ilkokullarda okutulmaktadır. Bu önemli 

geliĢme Sırp ve BoĢnak dillerinin birbirinden ayrı yönlerini ortaya koymaktadır. Yine de son 

zamanlarda,  Haziran 2006‟da, Arnavutluk Eğitim ve Bilim Bakanlığı BoĢnakçanın yabancı dil 

olarak Durres kırsalında Borake köyünde yabancı dil olarak öğretileceğini ilan etti. 

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Sırpça, Hırvatça ve BoĢnakçayı ayrı diller 

olarak tanımaktadır, tıpkı Amerika BirleĢik Devletleri'ndeki Coğrafi Ġsimler (BGN) veya BirleĢik 

Krallık Daimi Komitesi Coğrafi Ġsimlerinde (PCGN) yaptığı gibi. BoĢnakça 1992'den beri 

gerçekten inanılmaz bir geliĢim gösterdi, eğer siyasi bir yönlendirme ve destek, ahlamijado 

geleneğinden gelmek gibi tarihsellik veya ne derseniz deyin algılanamaz bir dil olsaydı bu 
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geliĢimin yaĢanması imkansız olurdu. ġu anda sadece Bosna‟nın resmi dili değil, aynı zamanda 

ufkunu Sırbistan ve Arnavutluğa doğru da geniĢletiyor. 

Sosyolojik bir kavram olarak çok ırklı toplum var olan farklı etnik gruplar ve birbirleriyle 

iliĢkilerini incelese de, yasal olarak, "çok ırklı bir devlet" etnik çeĢitliliği nüfus olarak tanımak 

zorundadır. Ancak, bu anayasal sistemin genel yönelimine bağlıdır, yani bu tanıma ifadesinin etnik 

nüfusu teminat altına alıp almayacağı, koruyup korumayacağı, hatta destekleyip desteklemeyeceği 

anayasalardaki maddelerle belirlenir: Klasik liberal anayasal anlayıĢa göre, sadece bireysel haklar 

tanınabilir; Bu tür sistemlerde, azınlık grubunun üyeleri aynı Ģekilde, dil kullanımı, dini veya siyasi 

katılım gibi baĢka haklara da sahip olabilirler. Çok ırklı bir sistemin kendine has özelliği, sosyal 

veya demografik konum itibariyle bağımsız olmaları ve bunun yasal bir zemine dayanmasıdır. 

Ana baĢlık altında askeri ve çeĢitli toplumsal konularda Uluslararası BarıĢ AnlaĢması için 

komĢuların araya girmesi ve Uluslararası toplumun baskısı son derece önemli olsa da, Bosna 

vatandaĢlarına bu anlamda herhangi bir müdahale olmamıĢtır. Bu yeniden yapılanma ve 

normalleĢme için temel olmasına rağmen, "Dayton Anayasası" hiç bir zaman Bosna Hersek nüfusu 

tarafından onaylanmamıĢtır; hatta Ģu anda, yerel dilde resmi versiyonunun Ġngilizcesi bile mevcut 

değildir. Anayasanın bu mevcut Ģartlarına bakıldığında, nüfus veya politikacılar tarafından kabul 

görmemesinde ĢaĢılacak bir Ģey yoktur. (Language Evolution in Bosnia 2006:10-11) 

SIRBĠSTAN 

Sırbistan Anayasası‟nın 8. maddesinde ülkenin resmi dili Sırp-Hırvat dili ve yazısı Kiril 

alfabesi olarak belirlenmiĢtir. Latin alfabesinin kullanımı kanunla belirlenir. Ulusal azınlıklar 

yaĢadıkları bölgelerde kendi dillerini ve alfabelerini kullanırlar. 

32. maddede ulusal azınlık ve diğer ulusların kendi dillerinde eğitim hakkı olduğu 

vurgulanır. 49. maddede kiĢinin dilini ve yazısını kullanma özgürlüğü güvence altına alınacaktır 

denilmektedir. 123. maddede ulusal azınlıkların mahkemelerde kendi dilinde savunma yapması 

belirtilmiĢtir. 

Sırbistan‟da azınlıkların durumu 2006 yılında kabul edilen Anayasa‟da belirlenmiĢtir: 

Azınlıkların özgürlüklerinin ve haklarının korunması hakkındaki kanunu (2002), resmi dilin ve 

alfabenin kullanılması hakkında kanun, Eğitim sistemi ve geliĢtirilmesi hakkındaki kanun 

bunlardan bir kaçını oluĢturur (2002/6/7). Ayrıca, Sırbistan‟ın Hırvatistan, Makedonya, Macaristan 

ve Romanya ile azınlıkların korunmasına iliĢkin ikili anlaĢmaları vardır. Bu anlaĢma ulasal 

azınlıkların durumuyla ilgili olarak bütün yasal faaliyetlerle de ilgilidir. 

2006 Sırp Cumhuriyeti Anayasası azınlıkların korunması politikalarının oluĢturulması, 

kimliklerinin ve entegrasyonlarının teminat altına alınması ve bu konuda yasal düzenlemeler 

yapılması açısından bir temel oluĢturmuĢtur. Bu anayasa belgesindeki farklı maddeler insan ve 

azınlık haklarının garanti altına alınmasına vurgu yapmaktadır. Bu nedenle anayasa vatandaĢların 

eĢitliği, ulusal kimliğin özgür bir Ģekilde ifade edilmesi, ayrımcılığın yasaklanması, ırkçılığın, kin 

ve nefretin teĢvik edilmesinin yasaklanması, azınlıkların diğer farklı kolektif haklarının tanınması 

(bilgilendirme, kültür, eğitim, resmi dilin kullanılması), özerk yönetim hakkı, hoĢgörünün 

geliĢtirilmesi, pozitif ayrımcılığa karĢı önlemler, kazanılmıĢ haklar, kamu iĢlerinde eĢit haklar, 

özerk bölgelerin yönetiminde söz sahibi olma ve azınlıkların haklarını koruma, asimilasyonun 

yasaklanması, baĢka ülkelerden vatandaĢlarla iĢ birliği, ve bütün bu hakların teminat altına alınıp 

uygulanması yine bu anayasada yer alan önemli konu baĢlıklarıdır. 

Bu anayasaya göre, bütün vatandaĢlar ırkına, cinsiyetine, doğumuna, diline, ulusal 

kimliklerine, siyasi, dini ve diğer inançlarına bakılmaksızın kanun önünde eĢittir. Yine, Anayasa 

maddelerinden birine göre, her türlü ırkçı provokasyon, ulusal, dinsel ve diğer hoĢgörüsüzlükler 
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kanunla cezalandırılır. Ayrıca, farklılıklara saygı, eğitim, kültür ve hoĢgörü, etnik gruplar arası 

diyalog anlayıĢı ve insanlar arasında iĢbirliği ruhunun kamu alanlarında teĢvik edilmesi de bu 

anayasada yer almıĢtır. Yine de, Sırbistan Cumhuriyetinin bütün vatandaĢlarıyla demokratik bir 

devlet olduğunu ifade eden 1990 Anayasası‟nın aksine, bu anayasada sivil devlet kavramı, 

Sırbistan Halk Devleti olarak değiĢti. Bunun yanı sıra, Sırpça dili ve Kiril alfabesinin kullanılması 

konusunda ısrar edilmiĢ, azınlıkların hakları özel kanunlarla düzenlenmiĢtir. 

Vojvodina‟da kullanılan yedi resmi dil vardır (Sırpça, Hırvatça, Romence, Rutence, 

Macarca, Slovakça ve Çekce), Sırbistan‟da ise bu rakam dörttür (Sırpça, BoĢnakça, Arnavutça ve 

Bulgarca. 

Eğitim ve Terbiye Sisteminin Temelleri Hakkında Kanun(2004) eğitimin amacının sivil 

ve ulusal bilinci geliĢtirmekle birlikte Sırbistan gelenek ve kültürünü geliĢtirmek, aynı Ģekilde 

azınlık gelenek ve kültürünün de geliĢtirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Azınlıklar hem kendi 

dillerinde veya her iki dilde eğitim yapma hakkına sahiptir. Eğitim dili olarak Sırpçayı seçmeleri 

kendi ulusal dil ve kültürlerini de konu olarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu kanun azınlık 

dilinde eğitim yapılabilmesi için sınıftaki öğrenci sayısının ne kadar olması gerektiğini de 

belirlemiĢtir, bu öğrenci sayısı en az 15'tir, ancak bakanlığın izniyle, daha da az olma imkanı 

olabilmektedir. Kanun Sırp dilinin de öğrenilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kanuna istinaden 

bakıldığında Vojvodina‟nın çok daha fazla baĢarıları olduğu görülür. (Gojkovic2009:4-7) 

2006'da Sırbistan Cumhuriyeti azınlık dilleri olarak (diğerleri arasında) BoĢnakça ve 

Hırvatça dillerini tanıdı. Yeni sınırlar yeni iç ve dıĢ grupların oluĢmasını sağladı. Sancak 

bölgesindeki Müslüman Slavlar Yugoslavya'da Müslüman Ulusal bir grup olarak belirlenmiĢ ve Ģu 

anda BoĢnak olarak tanımlanmaktadırlar. Sırbistan BoĢnakçayı azınlık dili olarak tanımıĢtır, ama 

Sırplar ve BoĢnaklar arasındaki sınır giderek büyümektedir, Sırbistan'daki BoĢnaklar olarak dil ve 

kültürel açıdan yol gösterici olarak Sarajevo görülmekte ve BoĢnakçanın dil özellikleri bu bölgede 

ikonlaĢtırılmakta yani sembolleĢtirilmektedir. Kuzey Kosova:  Sırplar hem dilsel hem de siyasi 

olarak Kosova sınırının yasa dıĢı olduğunu iddia ettikleri için erasure idelojisini benimsemiĢlerdir. 

Kosovalı Arnavutlar ve Sırplar arasındaki sınır siyasi bir sınır olarak görülmese de, Kuzey 

Kosova‟ya kadar uzanmaktadır (örneğin, Mitrovica). Kosova'da kalan Sırplar azınlık olarak kabul 

edilmekte ve Kosova Anayasası tarafından korunmaktadırlar; ancak Kosova devletinde sembolik 

olarak yer almaktadırlar. Güney Sırbistan/Doğu Kosova: Sırbistan sürekli olarak etnik gerilime 

sahne oldu. Sırbistan Arnavutçayı bir azınlık dili olarak tanırken, Arnavutlar Sırp dilini 

kabullenmekte hiç de istekli değillerdi ve bölgede özerklik için lobi faaliyetlerine baĢladılar. 

(Greenberg 2010)  

Sırbistan‟da dil üzerinden yürütülen milliyetçilik 19. yüzyılda baĢlamıĢtır. Dilbilimci V. 

Karadziç Alman romantizminin izinden giderek linguistik alanda Sırp kimliğinin temellerini 

atmıĢtır. Dönemin Tuna kuĢağında yaĢayan hali vakti yerinde Sırp orta sınıfının benimsediği ağdalı 

Slavo-Sırp edebi dili yerine Sırp kitlelerinin doğal lehçesi olan Stokavcayı hakim kılmak için 

çalıĢmıĢtır. Daha sonra da ifade edileceği gibi Stokavcayı konuĢan herkes Sırptı, Sırp olmalıydı. Bu 

Katolik Hırvatları ve Bosnalı Müslümanların da SırplaĢtırılmasını savunan modern bir Sırp ulusçu 

ideolojisinin kaynaklarından biri haline geldi. Bütün güney Slavlarının birleĢtirilmesi fikri 

GaraĢanin planından itibaren 1941 yılına kadar Sırplar arasında etkili bir ideolojik vurgu olarak 

varlığını sürdürdü. Hırvat, BoĢnak ve hatta Bulgar topraklarını da birleĢtirmeyi hedefleyen “Büyük 

Sırbistan” fikri bu kaynaktan beslenmiĢtir. 

3 Haziran 2006‟da Sırbistan-Karadağ birliğinin resmen sona ermesiyle tek baĢına bir 

devlet olarak ortaya çıkmıĢtır. Nüfusunun % 82‟si Sırp‟tır; geri kalan %18‟lik kısım ise Macar, 

BoĢnak, Roman ve diğer azınlıklardan oluĢmaktadır. 
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Eski Yugoslavya Federasyonunun en geniĢ ulusunu oluĢturan Sırplar, bugün Sırbistan, 

Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova baĢta olmak üzere Balkanlarda yaygın olarak yaĢayan bir 

topluluktur. 

Ülkenin resmî dili, Slav dillerinin güney koluna mensup olan Sırpçadır. Anayasa‟nın 8. 

maddesinde bu dille ilgili Ģöyle bir tanımlama yapılmaktadır: “Sırp linguistik vurgularını ekav ve 

ijekav olarak temsil eden dile Sırp dili denir.” Sırpça konuĢanların büyük çoğunluğu Sırbistan 

dıĢında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Karadağ‟da yaĢamaktadır. Hem Kiril, hem de Latin 

alfabesinin kullanıldığı bu dilde her ses için bir harf seçilmiĢtir; bu yüzden de yazıldığı gibi okunan 

bir dildir. 

Sırbistan‟ın en önemli sorunlarından birisini, uzun zamana kadar Kosova sorunu teĢkil 

etmekteydi. Bu sorun, Sırpların büyük tepkisine yol açmıĢ olsa da Kosova‟nın bağımsızlık ilânıyla 

Ģu an için son Ģeklini almıĢ görünmektedir. Böylece iki özerk bölgesinden birini kaybeden 

Sırbistan‟ın elinde sadece Voyvodina kalmıĢtır. 

Osmanlı döneminde Banat olarak bilinen Voyvodina, Sırbistan‟da etnik çeĢitliliğin en 

yoğun olduğu bölgedir. 2 milyonluk nüfusun büyük bölümünü Sırplar oluĢtururken; en fazla etnik 

azınlığı ise Macarlar meydana getirmektedir. Bunlar dıĢında Ruthenler de bölgede kamuoyu 

oluĢturabilen bir halk topluluğudur. Ancak Voyvodina‟daki azınlıklar, özellikle 1990 sonrasında 

çeĢitli baskılarla karĢılaĢmıĢlardır. Meselâ 1989‟daki anayasa değiĢikliğiyle dönüĢümlü parti ve 

vilayet meclisi hakları ellerinden alınmıĢ; bölgedeki okullarının sayısı azaltılmıĢ ve kapatılan 

okulların yerlerine Sırp akademisinin Ģubeleri açılmıĢ; baĢta Macarlar olmak üzere devlet 

kademelerinde görev yapan memurlar görevlerinden alınmıĢtır. Ayrıca bölgeyi terk etmeye 

zorlanmıĢlar; kimi zaman da Ģiddete maruz kalmıĢlardır. Hırvatistan ve Bosna‟daki savaĢ sırasında 

on binlerce gencin silah altına alınmak istenmesi ise özellikle pek çok Macar‟ın bölgeden 

ayrılmasına sebep olmuĢtur. 

HIRVATĠSTAN 

Hırvatistan Anayasası kültürel özerklik hakkını tanıyan nadir anayasalardan biridir. Dil 

kullanımı ve hakları ile ilgili hususlar anayasanın değiĢik maddelerinde karĢımıza çıkar. 

Anayasa‟nın 12. Maddesine göre Hırvatistan‟da resmi dil Hırvatça, resmi yazı Latin alfabesidir. 

Lokal birimlerde baĢka bir dil ve Kiril alfabesi yasal çerçeve içinde Hırvatça ve Latin alfabesiyle 

ile birlikte kullanılabilir. Anayasa‟nın 15. maddesi ulusal azınlık mensuplarının dil ve alfabelerini 

kullanmalarını güvence altına almaktadır. 29. maddede mahkemelerde ne ile suçlandığı anladığı 

dilde kiĢiye ifade edilir ve mahkemede kullanılan dili anlamadığı takdirde tercüman ihtiyacı 

karĢılanır. 

1991 yılında Yugoslavya‟dan ayrılarak bağımsızlığını ilân eden Hırvatistan‟da nüfusun 

büyük çoğunluğunu Hırvatlar oluĢturur. Kendi ülkeleri dıĢında en fazla Bosna-Hersek ve 

Slovenya‟da bulunmaktadırlar. Ülkenin resmî dili Hırvatçadır. KonuĢurları, Hırvatistan baĢta 

olmak üzere Bosna-Hersek, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ‟da yaĢamaktadır. Latin alfabesi 

kullanılmaktadır, ancak bazı azınlık grupları Kiril alfabesi ile de yazmaktadır. Meselâ ülkede 

azınlık statüsünde bulunan Sırplar, alfabelerinden sadece Kiril alfabesi olarak söz etmektedirler. 

Eski Hırvat dilini canlandırmak; bu bağlamda yeni kelimeler oluĢturmak; Hırvatçayı 

BoĢnakça, Sırpça, Karadağca gibi varyantlarından farklılaĢtırarak yerel özellikler kazandırmak; 

bağımsızlık sonrasında Hırvatistan dil politikasının en önemli gündemini teĢkil etmektedir. Bunlar, 

aynı zamanda devlet olmayı simgelemesi bakımından da dikkat çekici çalıĢmalardır. 

Hırvatistan Cumhuriyeti Anayasası Hırvatistan'ın, Hırvatlar ve Hırvat vatandaĢı olan 

diğer azınlıklar tarafından kurulan bir devlet olduğunu ifade eder. Özgür dünya ve BirleĢmiĢ 
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Milletlerin demokratik standartlarına istinaden uluslararası haklar açısından bütün vatandaĢlarına 

eĢit muamele edileceğini teminat altına alır. Anayasa; Hırvat dili ve Latin alfabesinin yanı sıra, 

diğer diller, Kiril alfabesi ve diğer alfabelerin de resmi olarak kullanılmasını garanti ettiği gibi 

anayasaya dayanarak bu konuda yasal düzenlemeler yapılabilme yetkisini de vermektedir. 

Ġç siyasette azınlık hakları sorunu ve azınlıkların durumu merkezi Zagreb hükümetinin 

siyasetinden daha farklı bir Ģekilde iyileĢtirildi. Hırvat devletinin oluĢmasından itibaren, merkezi 

otoritenin bu konudaki tutumu uluslararası toplumun baskısına bağlı olarak geliĢmiĢtir. Uzun 

vadeli, tutarlı ve sistematik bir Ģekilde azınlıkların korunması politikası ve Avrupa standartlarına 

uygunluğu bir öncelik olmamıĢtır. Yerel yönetimler ve otoriteler bu soruna farklı Ģekillerde 

yaklaĢmıĢlardır. Bazı bölgelerde ya hiç azınlık grubu yok ya da sayıları çok azdır. Bazı bölgeler de 

ise büyük ulusal azınlıklar vardır, ama kolektif haklarının oluĢması sadece teoride mevcuttur. 

Ülkenin 3. büyük Ģehri olan Rijeka'daki olumlu uygulama hem Hırvatistan hem de 

azınlıklar için çok önemlidir. Azınlıkların faaliyetlerini desteklemek için üç hedef vardır: Bunlar 

azınlıkların kimliklerini, kültürlerini, dil ve dinlerini koruma hedefidir. Rijeka'daki yerel yönetim 

demokratiktir, bir yandan azınlıkların haklarına saygı duyarken diğer yandan Avrupa standartlarına 

uygun olarak vatandaĢlarını desteklemektedir. Etnik azınlıkların ve yerel hükümetin ortak paydası 

temel ilkeler ıĢığında sosyal uyuma ve birliğe katkıda bulunmaktır: eĢitlik ve ayrımcılık yapmadan 

anlayıĢ ilkesi geçerlidir. 

Hem batılı gözlemcilerin hem de resmi söylemin aksine, 1990'da Yugoslavya'da yapılan 

özgür seçimlerde milliyetçiliğin anayasallaĢtırılması demokratik sosyalizm ilkesinin yerini alamadı. 

Bunun yerine, daha ileri hedeflere ulaĢmak için bir geçiĢ döneminin oluĢturulması, anayasal olarak 

nüfusun haklarının geliĢtirilmesi iĢçi sınıfı ve çalıĢanların haklarının verilmesi ve etnik bir ulus 

olarak rejimin tanımlanması ilkeleri benimsendi. Bu anlamda, aslında devlet sosyalizminden devlet 

Ģovenizmine bir geçiĢten söz edilebilir. Sosyalizmin "sınıf düĢmanı" ifadesinin yerini yerel 

Ģovenizm tarafından tanımlanan ulusal düĢman ifadesi almıĢ oldu. Beklendiği gibi, bu ulusal 

düĢmanlar öncelikle doğaldır ki çoğunluğun üyesiydiler ve ne kadarının gerçekten azınlık haklarını 

destekleyeceğini kestirmek son derece zordu. Ġktidarı ele geçirince, zafer kazanmıĢ milliyetçiler 

anayasal milliyetçilik sisteminin temellerini atmaya baĢladılar, bunun anlamı anayasal ve yasal 

sistemlerin artık azınlığın değil çoğunluğun isteklerine göre oluĢmasından baĢka bir Ģey değildi. Bu 

nedenle, örneğin, Hırvatistan Anayasası tam bağımsızlığın elde edilmesi uğruna (1990) Hırvat 

ulusunun millet olarak nasıl bugünlere geldiğinin tarihsel özetini verir. Bu Anayasa'da tam devlet 

egemenliği ifadesine yer verilmiĢ ve bunun vazgeçilemez olduğuna vurgu yapılmıĢtır. Hırvatistan 

Cumhuriyeti bir ulus devlet olarak kuruldu. Hırvat halkı, devleti ve azınlıklar bu devletin sınırları 

içinde yaĢayacaktır (Hırvatistan Cumhuriyeti Anayasası, önsöz 1990). Tüm bu metinlerde, "Hırvat 

Milleti" (Hrvatski narod) etnik olarak belirtilmemiĢ ve etnik Hırvat terimi bu metinlerden 

çıkarılmıĢtır. Egemenliği ön plana çıkaran bu dıĢlayıcı tanım ülke bayrağındaki amblemlerle de 

güçlendirilmiĢ, (11. madde) bununla birlikte resmi dilin Hırvatça olduğu ve latin alfabesinin 

kullanılacağı ifade edilmiĢtir. (12.madde), Böylece Sırp diyalekti ve Kiril alfabesinin sadece 

geleneksel olarak yazıda kullanılmasının da önü açılmıĢtır. Buna benzer anayasal milliyetçi 

yaklaĢımlar diğer cumhuriyetlerde de görülmektedir.(Hayden 1992a:658-663). 

MAKEDONYA 

Makedonya‟da 1991‟de kabul edilen anayasa, daha sonra özellikle Makedon ve Arnavut 

toplumu arasında iliĢkileri düzenleyen 2001 tarihli Ohri Çerçeve AnlaĢması ve bu anlaĢmaya göre 

yapılan anayasa değiĢiklikleri üzerinden Makedonya‟nın dil kullanımına ait politikasını takip etmek 

mümkündür. Makedonya Anayasası, ülkede yaĢayan halkların varlığını kabul eden ve haklarını 

anayasal güvence altında tutan bir metindir. Makedonya Anayasası, “Cumhuriyet, halkların etnik, 

kültürel, dinsel ve dilsel kimliklerinin korunacağını garanti eder” demektedir (m.48/2). Azınlıklara 
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ana dilde eğitim hakkını tanıyan Makedonya Anayasası‟nın m.48/4 hükümleri, bu hakkın devletin 

resmi dilinin öğretilmesi ile beraber kullanılacağını belirtmektedir. 

Anayasa‟nın 3. maddesine göre Makedonya Cumhuriyeti bölünmezdir. Makedonya 

Cumhuriyeti‟nin sınırları değiĢtirilemez. Makedonya Cumhuriyeti halkı Makedonya Cumhuriyeti 

vatandaĢıdır. Resmî dil Makedoncadır. Anayasa‟nın 7. maddesi milliyetlerin yaĢadığı yerel 

yönetim birimlerinde Makedon dili ve onun Kiril alfabesi yanında milliyet dilleri ve alfabelerinin 

kullanılma Ģartlarını düzenlemektedir.  Bu Madde, milliyet dilinin kullanılabilmesi için milliyetin 

yerel yönetim biriminde çoğunlukta veya önemli bir sayıda olması gerektiğini belirttikten sonra, bu 

hakkın kanuna uygun olarak kullanılabileceğini bildirmektedir.  2001 yılında kabul edilen anayasa 

değiĢikliğinin V. hükmüne göre, vatandaĢların en az %20‟sinin kullandığı bir dil de resmî dil olarak 

kabul edilmektedir. Aynı hükümde farklı etnik mensubiyeti olan vatandaĢların kimlik, pasaport ve 

benzeri evraklarının Makedoncanın yanı sıra kendi ana dilinde yazılmasına da izin verilmektedir. 

Halkın % 20‟sinin kullandığı dilin resmî dil olarak kamu kurum ve kuruluĢlarında kullanılması da 

kabul edilmiĢtir.  

Makedonya Cumhuriyeti‟nde temel insan hak ve özgürlükleri anayasa ile koruma altında 

alınmıĢtır. 8. madde herkesin milli kimliğini açıklama hürriyetine sahip olduğu hükmüne yer verir.,  

Makedonya Cumhuriyeti vatandaĢları hak ve özgürlükleri bakımından dil, din, cinsiyet, ırk, etnik 

mensubiyet, siyasi tercih ve benzeri konularda ayrım yapılmadan eĢittirler. (9.madde) 

Makedonya‟da etnik mensubiyetin serbestçe ifade edilmesi de anayasa ile koruma altına alınmıĢtır. 

Bütün milletler kendi etnik mensubiyetlerini koruma ve geliĢtirme hakkına sahiptirler. Anadilde 

eğitim hakkı anayasal bir haktır. Bütün vatandaĢlar kendi etnik kimliklerini, örf ve adetlerini 

koruma ve geliĢtirme hakkına sahiptirler. (2001 değiĢikliği VIII. Hüküm). Bütün etnik grupların 

dil, din ve kültürel değerleri anayasa ile koruma altına alınmıĢtır. Hatta etnik gruplar etnik 

sembollerini de kullanma hakkına sahiptirler. Anadilinde sekiz yıllık ilkokul ve lise eğitimi de 

anayasal haklardan biridir. 

Eğitim ve dil kullanımı açısından Ohri Çerçeve AnlaĢması, anayasa ile garanti altına 

alınan anadilinde eğitimi bir kez daha vurgulamaktadır. Böylece Ohri Çerçeve AnlaĢmasında sekiz 

yıllık ilkokul ve lise eğitiminin anadilinde okuma hakkı olduğu, ama aynı zamanda ülke genelinde 

eğitim alanında belli standartların kullanılacağı, daha doğrusu genel bir müfredat çerçevesinde 

eğitim verileceği belirtilmektedir. Diğer yandan Çerçeve AnlaĢmasına bağlı olan bir diğer yenilik, 

Makedonya genelinde % 20‟yi oluĢturan etnik grubun anadilinde üniversite eğitiminin de belli 

Ģartlar altında devlet tarafından desteklenecek olmasıdır. Devlet üniversitelerinde çoğunluk 

olmayan etnik grupların özel kontenjanlar aracılığıyla üniversitelere kayıt olmaları yani pozitif 

ayrımcılığa tâbi tutulmaları da bu ilkede ifade edilmiĢtir. 

AnlaĢmanın içerdiği önemli konulardan biri dil kullanımıdır. Çünkü dil, kültürün en 

önemli unsurlarından biridir. Hatta birçok ulusçuluk teorisine göre, ulusun tanımlanmasında 

değiĢmeyen somut unsur dildir ve dolayısıyla dil etnik kimliğin temel taĢıdır. Ohri Çerçeve 

AnlaĢmasının dil uygulamasının kullanıma geçmesi için yeni dil kullanma yasasının getirilmesi 

gerekiyordu. 2005 yılında uluslararası baskı sonucu kabul edilen bu yasa, Ohri Çerçeve 

AnlaĢmasının % 20‟lik oran doğrultusunda dil kullanma imkanlarının yasal altyapısını sağlamıĢtır. 

Dil kullanımında resmî dilin Makedonca olduğu vurgulanmaktadır. Ancak % 20 ve üzeri bir 

kullanıma sahip dillerin de resmî dil olarak kullanılmasına izin verilmektedir. 

Diğer yandan Arnavutlar Arnavutçanın meclis ve hükümet toplantılarında resmî dil 

olarak kullanımı için çaba harcarken, Gostivar belediyesinde Arnavut belediye baĢkanı, belediye 

konsey üyelerinin çoğunluk oyuyla yıllarca resmî dil olarak kullanılma geleneği olan Türkçenin 

kullanımdan kaldırılmasına karar verdi. Ama yapılan çok yönlü baskı sonucu, Türkçe birkaç yıl ara 

verildikten sonra tekrar resmî dil olarak kullanılmaya baĢlandı. 
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Ohri Çerçeve AnlaĢmasının imzalandığı günden bu yana geçen zamanda yaĢanılanlara 

bakıldığında anlaĢmanın “hakça temsil ilkesinin” pek de hakça olmadığı ortaya çıkıyor. 

AnlaĢmanın her ne kadar Makedonya‟daki bütün azınlıklar için geçerli olduğu söylenilse de, bu 

genel olarak Arnavutlar için düzenlenmiĢtir. Çünkü anlaĢmada genel olarak % 20‟lik bir oran 

dikkate alınmıĢtır. Bu oran ise 2002 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre Makedonya‟daki 

Arnavutların nüfus oranıdır. 

20. yy.ın sonlarına kadar Yugoslavya‟ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Makedonya, 10 

Eylül 1991 yılında bağımsızlığı ilân etmiĢ ve ilk olarak Türkiye tarafından tanınmıĢ bir ülkedir. 

Etnik bakımdan bölgenin en karıĢık ülkesi olan Makedonya, ayrı bir ulus ve kimlik olduğunu kabul 

etmeyen komĢu ülkelere karĢı uzun süre mücadele vermek zorunda kalmıĢ; ülkesindeki azınlık 

nüfus sebebiyle de birtakım sıkıntılarla karĢı karĢıya gelmiĢtir. Meselâ bu bağımsızlığa Yunanistan 

büyük tepki göstermiĢ, hatta Makedonların SlavlaĢtırılmıĢ Yunanlar olduklarını öne sürmüĢtür. 

Bulgaristan ise bağımsız Makedonya‟yı tanıyan ikinci ülke olmasına rağmen Makedonları ayrı bir 

millet olarak kabul etmemiĢ; onların aslında Bulgar olduklarını iddia etmiĢtir (Özönder 2001: 205). 

Ülkede konuĢulan dil, Makedoncadır. Aslında standart dil olarak baĢlangıçta Kuzey 

Makedonya ağzı seçilmiĢtir; ancak bu ağzın Sırpçaya olan yakınlığı sebebiyle Bitola-Veles 

varyantlarında karar kılınmıĢtır. Bulgar edebî diline daha yakın olmasına rağmen Yugoslavya‟ya 

göre bu ağızlar, Bulgarcadan ayrı birer dildi. Çünkü Bulgarca, doğu Bulgar dillerini temel 

almaktaydı. Ancak bu iddia, Bulgarların Ģiddetli itirazlarına yol açmıĢ ve Bulgaristan‟a göre bir 

batı Bulgar ağzı olan Makedoncanın kullanımı, iki ülke arasındaki iliĢkilerin düzelmesine uzun 

süre engel olmuĢtur. 

Makedonya toprakları üç parçadan oluĢmaktadır: Vardar Makedonyası (Kuzey 

Makedonya olarak da bilinen bu topraklar, bağımsız Makedonya‟nın vatanıdır); Ege Makedonyası 

(Yunanistan‟a dahildir.); Pirin Makedonyası (Bulgaristan‟a dahildir). Bulgaristan ve Yunanistan, 

bağımsız Makedonya‟nın günün birinde tarihsel sınırlarına ulaĢacağı endiĢesi içindedir ve hatta 

Yunanistan bu korkunun etkisiyle uzunca bir süre Makedonya‟yı tanınmak istememiĢtir. Ancak iĢin 

ilginç tarafı, Makedon milliyetçiliğinin bütün Makedonları bir çatı altında toplamak için Pirin ve 

Ege Makedonyalarında hak iddia etmesi gibi Bulgar ve Yunan milliyetçiliği de Büyük Bulgaristan 

ve Büyük Yunanistan idealleri doğrultusunda Makedonya‟ya açılmak istemektedir. Buna ilâve 

olarak Sırpların da bölgeye “Güney Sırbistan” olarak bakması, sorunları daha da karmaĢık hâle 

getirmektedir (Öztürk 1999: 239). 

1974 Yugoslav Anayasası‟na göre Makedonya Cumhuriyeti‟nin üç kurucu milletinden 

biri Arnavutlardı. 1991‟de Makedonya‟nın bağımsızlığını ilân etmesi ile baĢlayan yeniden 

yapılanma sürecinde kabul edilen 1991 Anayasası ise, ülkede Makedonlardan sonra en kalabalık 

grubu oluĢturan ve dolayısıyla ikinci kurucu ulus konumunda olmak isteyen Arnavutları tatmin 

etmemiĢtir. Arnavutlar, yeni anayasanın kendilerini “azınlık” konumuna getirdiğini ileri sürerek 

“kurucu millet” statüsünü yeniden kazanmayı, bir Arnavut üniversitesinin açılmasını, devlet 

organlarında etnik ayrımcılık yapılmamasını, Arnavutçanın resmî dil olarak kabul edilmesini, kamu 

sektöründeki istihdam olanaklarından eĢit Ģartlarda yararlanmayı, Arnavutça eğitim veren 

üniversitelerin devlet tarafından finanse edilmesini ve Arnavut bayrağının ve diğer sembollerinin 

kullanımının serbest bırakılmasını talep etmiĢlerdir. Makedonlar açısından ise, o yıllarda 

Arnavutların “kurucu ulus” olarak tanınmaları ve Arnavutçanın resmî bir dil olarak kabul edilmesi 

söz konusu bile değildi. Arnavutların yoğun olarak yaĢadıkları bölgelerin özerkliği ve eğitimin tüm 

düzeylerinde Arnavutçanın kullanılması taleplerinin gerçekleĢmesi de imkânsız görünüyordu. 

Makedonlar bu taleplerin ayrılmalara yol açacağını düĢünüyorlardı. Ohri Çerçeve AnlaĢması, 

Anayasa‟ya Makedonya Cumhuriyeti‟nin tüm vatandaĢlarına eĢit hak ve sorumluluk veren bir 

devlet olduğu ifadesinin konulmasını, Arnavutçanın ülkede resmî dil olarak kullanılmasını, 
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Makedonlardan farklı dilleri konuĢanlara da üniversite eğitimi olanaklarının sağlanmasını, kamu 

kurumlarında “eĢit temsiliyet”in anayasal prensiplerden biri hâline gelmesini ve KLA‟nın 

silahlarının NATO birlikleri tarafından toplanmasını sağlamıĢtır. AnlaĢmada hiçbir etnik grup 

ayrımı yapılmamıĢ, sadece “Makedonya VatandaĢları” ifadesi kullanılmıĢtır. (Üçyıldız 2010: 66) 

Ülkedeki en büyük azınlık grubu Arnavutlar oluĢturmaktadır. Ocak 1992‟de  Arnavutların ülkede 

özerklik için bir referandum düzenlemeleri Makedonya‟nın, bağımsızlık sonrasında ilk ciddi etnik 

sorununu da Arnavutlarla yaĢamasına neden olmuĢtur. 1995 yılında yasa dıĢı olarak Tetova 

Arnavut Üniversitesinin kurulması, Makedonların büyük tepkisine yol açan bir baĢka olay olmuĢ; 

1997‟de Üsküp‟te bu üniversitenin resmen açılması ise Arnavut karĢıtı gösterilerin yaĢanmasına 

yol açmıĢtır. Ancak Makedonya yönetimi, 2004 yılında bu üniversiteyi onaylamıĢ ve böylece ana 

dille eğitime de izin verilmiĢtir. Ülkedeki Arnavut azınlık, Ohri AnlaĢmasının verdiği avantajla, 

nüfusunun yüzde 20‟ye ulaĢtığı belediyelerde Arnavutçayı Makedoncanın yanında ikinci resmi dil 

olarak ilan etti. Okullarda kendi dillerini öğretme, oy pusulalarını, seçmen kayıtlarını, nüfus 

kayıtlarını kendi dillerinde hazırlama ve yerel idarelerde temsil hakkını kazandılar. (YaĢın 

2011:362) 

Ülkedeki Türkler daha çok Üsküp, Manastır, Gostivar, Kalkandelen, Ohri ve Resne 

Ģehirlerinde yaĢamaktadır. Buralardaki Türklerin eğitim sorunları da diğer Balkan ülkelerinin 

çoğunda olduğu gibi Balkan savaĢları ile baĢlamıĢtır. Çünkü savaĢ sonrası Türkiye ile bağlar 

kopmuĢ, eğitim ve kültür alanında yardım alamayan Türkler, Türkçe bilmeden öğrenim 

görmüĢlerdir. Ayrıca Türkçe ile eğitim görülebilmesi için belli sayıda öğrenci bulunması Ģartı da 

yerine getirilememiĢtir. Çünkü Türk nüfusun Makedonya‟da dağınık olarak bulunması, bu durumu 

zorlaĢtırmıĢtır. Bununla birlikte Temmuz 1992‟de kurulan Türk Demokratik Partisi, dil, eğitim ve 

kamu hakları konusunda Türk azınlığı memnun eden birtakım çalıĢmalarda bulunmuĢtur. Meselâ 

2005 yılında Gostivar Belediyesinde Makedonca ve Arnavutçanın yanı sıra Türkçenin de resmî dil 

olması sağlanmıĢtır. 2001 yılında yapılan Ohri Çerçeve AnlaĢması Makedonya ve Arnavut 

yetkililer arasında yapılmıĢtır. Bu görüĢmelere Türk, Arnavut, Sırp, Ulah, TorbeĢ ve diğer 

azınlıklar dahil edilmemiĢtir. Her ne kadar anlaĢmanın içeriği halkların ortak katılımı, beraberce 

yasama ve yerel idarelere daha fazla yetki verilmesi seklinde açıklansa da, daha çok Arnavut 

çıkarları gözetilerek anlaĢmaya varılmıĢtır. Örnek vermek gerekirse 1996 yılında çıkarılan Yerel 

Yönetimler Yasasına göre belediyelerde %20‟lik nüfusa sahip milliyetlerin, dillerini resmi dil 

olarak kullanılabilme imkanı verilmiĢtir. Fakat Ohri Anlasması sonrasında yapılan değiĢikliklerle 

belediyelerin sınırları tekrar belirlenip 123‟den 87‟ye düĢürülünce Türkler %20 sınırının üzerinde 

oldukları yerlerde bu sınırın altına inmiĢtir. AĢağı Banitsa Belediyesi‟nde Türklerin nüfusu %29.23 

iken bu belediyenin Gostivar Belediyesi‟ne eklenmesi ile Türkçenin resmi kullanımı ortadan 

kalkmıĢtır. Yine Vrapçiste Belediyesi‟nde Türklerin nüfusu %36.48 iken bu belediyeye Negotin 

Belediyesi‟nin eklenmesi ile Türklerin belediyedeki nüfusu %12.34‟e düĢmüĢtür. Fakat TDP‟nin, 

Arnavutların DUI (Demokratik BütünleĢme Birliği) partisi ile yerel çapta baĢlattığı iĢbirliği 

sayesinde Vrapçiste ve Gostivar Belediyelerinde, Belediye Meclis kararıyla Türkçenin resmi dil 

olarak kullanılması da kabul edilmiĢtir. Günümüzde Türkçenin resmi dil olarak kullanıldığı altı 

belediye vardır. Bunlar; Merkez Jupa, Plasnitsa, Mavrova-Rostuse, Vranestitsa, Vrapçiste ve 

Gostivar‟dır. Yerel belediyelerde %20‟nin üzerinde nüfusu olan azınlıkların, resmi dairelerde, 

kendi anadillerinin kullanılabilmesine imkan verilmesi önemli bir geliĢmedir. Fakat Türk 

toplumunun ülke genelinde dağınık halde yaĢaması Türklerin bu hakkı kullanmasını 

sınırlamaktadır. (Kır 2008:73) 

Avarların torunları olarak bilinen Pomaklar, Makedonya‟da Torbeş diye adlandırılmakta 

ve Pirin ile Vardar Ovasında yaĢamaktadırlar. Makedonya, bunların Müslüman Makedonlar 

olduğunu iddia etmektedir. Kelimenin kökeni, bazılarına göre “dört-beĢler” Ģeklinde 

açıklanmaktadır. Kumanlar, Balkanlar‟a ilk geliĢlerinden Osmanlı sonrasına kadar (hatta günümüze 
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kadar) saflarını dört-beĢ kez değiĢtirmeye zorlanmıĢlar ve bundan dolayı da “dört-beĢler” olarak 

anılmıĢlardır. Torbeş kelimesinin de buradan çıktığı düĢünülmektedir. Fakat Osmanlı arĢivlerinde 

bu adlandırma yer almamakta; bunlar aslen Türkbaş olarak nitelendirilmektedirler (ayrıntılı bilgi 

için bkz. ÇavuĢoğlu 1993; MemiĢoğlu 1999). 

Makedonya‟daki önemli bir azınlık topluluğunu da Sırplar oluĢturmaktadır. Bu nüfus, 

baĢlangıçta Sırbistan ile Makedonya arasında bir sorun teĢkil etmekteyken, iki ülkenin Arnavut 

karĢıtlığında birleĢmeleri nedeniyle sorun Ģimdilik askıya alınmıĢtır (Öztürk 1999: 238). 

Etnik Arnavutlar, genellikle en büyük etnik grup oldukları Ģeklinde bir algı vardır, Etnik 

Makedonlar, genellikle ülkenin sembolik unsurları içinde yer alırlar. Bunun nedeni Makedon 

kimliğinin komĢuları tarafından pek kabul görmeyiĢidir "Makedonya Cumhuriyeti", Makedon 

kilisesi veya Makedon dilinin bağımsızlığı, Makedon ulusunun kimliğiyle ilgili bir çok sorun 

yaĢanmıĢtır. Bu konuyu ontolojik güven kavramı olarak iĢlemeye çalıĢtım, Ontolojik güven 

kavramı ulus devletlerin güven oluĢturma konusunda yaĢadıkları sorunları içermektedir, çünkü bu 

uluslar benlik kavramlarını sürdürmek isterler, bunun yanı sıra siyasi kimlikleri üzerinden daha 

fazla etkin olup olamayacaklarını sürekli olarak sorgularlar. Burada Mitzen'e itiraz toplumlar için 

ontolojik güvenliğin, topsal anlaĢmazlıklar gibi öz kimlik tartıĢmalarının siyasi süreçleri 

baltaladığı, gizlediği yönündedir. Mitzen ana dil üzerinde durmadan, ontolojik güvenlik anlayıĢının 

kendi kendine anadile entegre olma ihtiyacından söz ediyor. Örneğin, anlatı olmadan ülkeleri 

sadece mekansal olarak biliriz, bir fikir olarak değil. Devletlerin varlık nedeni ontolojik güvenliktir 

çünkü geçmiĢten günümüze, günümüzden geleceğe anlatılarla, dilden dile, geçmiĢ tarihsel olaylarla 

bugünkü varlık nedenlerini anlayabilirler. Ontolojik güven tarihten gelen bu anlatılanların kendi 

özünü yansıtmasıyla ortaya çıkar. Kendine bağlı davranıĢı anlamak için, bu kavramı kendi içinde 

değerlendirmek gerekir.. 

Etnik Arnavutlar bu hükümleri Makedonlara verilmiĢ tercihli bir statü olarak algılamakta 

kendilerinin ikinci sınıf vatandaĢlar olarak görüldüklerine inanmaktadır. Bu nedenle sürekli olarak 

bu konuda bir değiĢiklik yapılmasını talep etmiĢler, Arnavut dilinin her seviyede kullanılmasını, 

hatta Arnavut dilini öğreten bir üniversite kurulmasını bile istemiĢlerdir.  Yunanistan Makedonların 

haklarının verilmesini iliĢkin maddeyi yurt dıĢında bir provokasyon malzemesi olarak kullanmıĢ ve 

kendi iç iĢlerine müdahale edildiğini iddia etmiĢtir, çünkü Makedon azınlığını tanımamaktadır. 

Hemen kabul edilmesinden sonra, Makedonya baĢkalarının iç iĢlerine karıĢmayacağını, ve 

komĢularından herhangi toprak talebinin olmayacağını da kapsayan anayasal bir değiĢikliğe gitti.  

13 Ağustos 2001 tarihinde imzalanan Çerçeve AnlaĢması gereğince, Makedon ve etnik 

Arnavut siyasi partileri, Etnik Arnavut isyancılarla silahlı mücadele yapma kararı aldı. Her ne 

kadar bu süreç kamuoyundan saklanmaya çalıĢılsa da, Amerikan ve Avrupalı özel temsilciler 

aracılığıyla daha kolay bir hale getirildi. Etnik Arnavutların Ģikayetleri iĢaret edilerek onlara geniĢ 

haklar verildi, hem de nüfusun %20'sinden daha azını oluĢturmalarına ve bu hakların herhangi bir 

resmiyet kazanmamasına rağmen (Türkler ve Romanların hakları yerel seviyede kalmasına karĢın, 

Ulusal düzeyde bu kriteri yerine getiren sadece onlardı). AnlaĢma daha önce anayasa metninde yer 

alan etnik ifadelerin yerine sivil ifadeler konulmak suretiyle yeni bir anayasa değiĢikliğiyle 

sonuçlandı. Bunun yanı sıra anayasada azınlıkların dil ve simgelerini kullanabilmeleri isyancıların 

sürekli Ģikayet ettikleri konularda değiĢtirilerek genel af ilan edildi. 

Bir sonraki adım çerçeve anlaĢmasıyla mutabık kalınan konularla ilgili anayasal 

değiĢikliklere gitmekti hem de hükümlerin son derece tartıĢılır ve çifte çoğunluk oylama kanunun 

bazı bölgelerde hala uygulanıyor olmasına karĢın, bunlar anayasa da gerekli değiĢikliklerin 

yapılması için büyük sorunlardı ve giderek de içinden çıkılmaz bir hale geliyorlardı. Makedon 

delegeler önsözdeki Makedon halkı ibaresinin silinmesini veya tamamen sivil terimler 

kullanılmasını istemediler. Süreç çözüm önerilerinin oluĢturulması ve bir anlaĢmaya varılması için 
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iki hafta süreyle durduruldu. Sonunda bir uzlaĢma sağlandı, bu uzlaĢmaya göre Vlah, Sırp, Romen, 

BoĢnaklar, Türkler ve diğerleri belirlenen sınırlar içinde eskiden olduğu gibi yaĢamaya devam 

edecekler, Makedonların hakları geniĢletilecekti. Ancak ontolojik güvenlik sebebiyle Bulgaristan 

ve Yunanistan Makedon devletinin varlığını tanımadı, hatta daha da ileri giderek anayasalarında 

geçen Makedon isimlerini bile sildiler. Yerel yönetimlerde nüfusun en az %20'sini oluĢturmak 

kaydıyla kendi dillerini konuĢabilecek, kendi alfabelerini kullanabileceklerdi. Alfabe ve dilleri 

resmi dil olacak, buna ek olarak Makedon dili ve Kiril alfabesi de kullanılabilecekti. Bir çok 

değiĢiklik aynı Ģekilde kabul edilmiĢtir. 

Yerel yönetimin sınırlarının veya demokratik ilkeler tartıĢılabilir, ama referandumun 

neden baĢarısız olduğunu anlamak gerçekten çok zor, burada ABD'nin Makedonya‟yı ve 

Anayasası‟nı tanıması, Makedonya'nın Anayasa'da isminin kalması, ülkede oluĢan coĢku ve sevinç 

neden bu insanların referandum istendiğinde sorunları unuttuğunu ve umulmadık bir Ģekilde 

oylarını kullandıklarını açıklamaya yetmiyor. Yani bir gecede Makedon kimliği, Makedonya 

sorunu, Makedon azınlık veya çoğunluk tehdit olarak görüldü ve her Ģey değiĢti. Avrupa Birliği 

Makedonya‟nın ontolojik güvenliğine değinmedi, ancak olayı sadece bir iç mesele olarak ele alıp 

ellerinde sopayla dolaĢanları cesaretlendirip referandumun baĢarısız olması için çabaladı. Bütün 

tehditler verilen para ve sözler ülkenin istikrarı için yeterli olmadı ve diplomatik çabanın 

yetersizliği sorunun çözüme kavuĢmasındaki en büyük engel oldu. (Lesnikovski2011:11) 

Yeni bağımsız Makedonya'da Sırpça-Hırvatça ortak dil olmaktan çıktı. 2001'de 

Makedonya'daki etnik grup isyanından sonra, Arnavutça Makedonya'da yükseliĢe geçti, Arnavutça 

giderek daha güçlü bir statüye büründü ve Makedonya'nın yarı resmi dili haline geldi; Ġki grup dil 

paradigması ve uygulanan politikaları bahane göstererek bu asimilasyonu reddetti. 

1991'den sonra, Arnavut nüfusu Makedonya'nın yeni dilini genellikle öğrenmedi. Dille 

ilgili mağduriyetler 2001'de patlak veren etnik çatıĢmalara kadar devam etti. Bu nedenle Ohri 

Çerçeve AnlaĢmasının bir sonucu olarak, Arnavutça Makedoncadan sonra ikinci resmi dil haline 

gelmiĢtir. 2010 yılında bütün etnik gruplar için Makedoncanın birinci sınıftan itibaren okutulmaya 

baĢlanması kararı tartıĢmalara neden olmuĢtur. Makedonya'daki Arnavutlar ve Makedonlar 

arasında çok sert bir sınır vardır; Bu sınır ne siyasi ne de askeridir. Ohri AnlaĢması çözüm için bir 

giriĢimdir; ancak iki taraf da "dil seçimi" konusunda baskıcı olmuĢ ve ülke gelecekte yeni bir iç 

sınırların oluĢmasının iĢaretlerini gösteren dil konfederasyonuna yönelmiĢtir. (Greenberg 2010:2) 

SONUÇ 

1990‟lara kadar Balkanlarda demokrasi ile idare edilen tek ülke vardı. O da Yunanistan. 

Ancak Yunanistan‟ın demokrasiye geçiĢi de çok yenidir. Yunanistan hariç Sosyalist-Komünist 

sistemlerle yönetilen Balkan ülkeleri Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla birer birer çoğulcu 

parlamenter sisteme geçmiĢlerdir. Özellikle çok uluslu Yugoslavya‟nın dağılmasıyla altı ayrı 

Cumhuriyetin ortaya çıkıĢı birçok etnik sorunu da beraberinde getirmiĢtir. Bu etnik sorunlar 

Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Bosna-Hersek ve Makedonya‟da kanlı çatıĢmalara neden olmuĢ yüz 

binlerce insan ölürken, milyonlarca insan yaralanmıĢ ve göçe mecbur olmuĢlardır. Bugün birçoğu 

Avrupa Birliği ülkesi olan bu ülkelerin kalanları da aday statüsündedir. Balkan ülkelerinin 

anayasaları Yunanistan hariç çok yenidir. Çok kültürlü çok dilli toplumları bir arada tutmayı 

amaçlayan bu anayasalar dıĢ dinamiklerin de baskısıyla bu ülkelerde yürürlüğe girmiĢlerdir. 

Halklar ve diller tanınmıĢ olup eğitim ve hukuk alanında dil kullanımının önündeki engeller 

kaldırılmıĢtır. Anayasa ve diğer hukuki metinlerde çok dillilik teminat altına alınmıĢ olsa da 

gerçekte etnik karmaĢa ve sorunlar devam edecek gibi görünmektedir. 
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