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GİRİŞ 

 

Yüzden fazla etnik azınlık grubunun yaşadığı Avrupa kıtasında, azınlık haklarının 

korunması kaygısı, son on yıllık dönemde, özellikle Orta ve Doğu Avrupa’yı 

ilgilendirecek biçimde,  uluslararası gündemi giderek daha yakından ilgilendiren bir 

konu olmuştur. Sınır değişikliklerinin tarih boyunca çok sıkça görüldüğü bu 

coğrafyada, azınlık sorunları  her zaman için varolmuş, ancak bu coğrafyanın demir 

perdenin gerisinde kaldığı dönemde bu sorunların üstü örtülmüştür. 

 

Komünist rejimlerin yıkılmasıyla birlikte Batı Avrupa’yla bütünleşme arayışına 

giren Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, azınlık gruplarını oluşturan toplulukların  bir 

bilinçlenme dönemine girdikleri gözlenmiş ve bunun doğal sonucu olarak kökleri 

geçmişe uzanan etnik, dinsel ve kültürel sorunlar yeniden su yüzüne çıkmıştır. Bu 

sorunlar, en açık örneğinin eski Yugoslavya’da görüldüğü üzere kanlı çarpışmalara 

kadar giden gerginliklere yol açmıştır. 

 

Doğu Bloku’nun çöküşünün ardından yaşanan bu tür olaylar, Avrupa kıtasındaki 

azınlık sorunlarını o kadar dramatik bir biçimde ortaya koymuştur ki, Soğuk Savaş 

sonrası dönemde bu konu üzerine hassasiyetle eğilmek bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmıştır.  

 

AB’nin aşamalı olarak Doğu Avrupa’ya doğru genişlemesinin, bir dizi azınlık 

sorununu çözüme kavuşturabileceği düşünülmektedir. AB, kendisine katılmak isteyen 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden azınlık hakları konusunda bir takım yükümlülükler 

altına girmelerini talep etmektedir. Soğuk Savaş sonrası dönemde AB, Avrupa 
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kıtasındaki devletlerinin çok kültürlü ve çoğulcu yapılara sahip devletler olması 

yönünde açık bir tavır sergilemiştir.1 

 

Günümüzde ulaştığı nokta itibariyle azınlık haklarının korunması konusu, 

devletlerin münhasır yetki alanına giren bir konu olmaktan çıkmıştır. AB ülkelerinin, 

Orta ve Doğu Avrupa’daki azınlık sorunlarının çözülmesi konusunda bu kadar ısrarcı 

olmalarının nedeni, bu sorunların giderek artan bir gerginliğe dönüşerek bölgede 

ortaya çıkarabileceği silahlı çatışmalardan kaçınmaktır. Kısaca “balkanizasyon”2 

kaygısı belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu tür çatışmaların Batı Avrupa’ya belirgin 

etkisi ise, siyasal istikrarsızlıktan kaçma eğilimi gösteren insanların mülteci dalgaları 

halinde Batı Avrupa’ya ulaşmalarıdır. Bu tür bir akın,  söz konusu ülkelerdeki 

toplumsal istikrarı sarsmakta, örneğin ırkçılık benzeri aşırı akımları 

güçlendirmektedir. Dolayısıyla AB, hemen yanı başındaki bir istikrarsızlık bölgesinin, 

kendi iç istikrarını da dolaylı olarak etkilediğini fark etmiştir. Bu açıdan Avrupa 

kıtasında istikrarlı bir barış yapısı kurmak için azınlık sorunlarının uluslararası hukuk 

bağlamında çözülmesi girişimleri hızlandırılmıştır.3  

 

1990’lı yılların ikinci yarısında, tarihinin en kapsamlı genişleme hareketine girişen 

Avrupa Birliği, eski Doğu Bloğu ülkelerini bünyesine katmaya hazırlanırken, Orta ve 

Doğu Avrupa coğrafyasında ortaya çıkan ve azınlık gruplarının varlığından 

kaynaklanan veya bu grupların varlığı yüzünden hızlanan sorunların çözülmesini de 

bölgesel istikrara katkıda bulunamak adına desteklemektedir. Bu açıdan AB’ye aday 

ülkelere, azınlık haklarına saygının Birliğe katılmak için bir ön koşul olduğu 

bildirilmiştir. AB bu konudaki kararlılığını, AB’ye katılım müzakerelerini, azınlık 

haklarının korunmasındaki ilerlemelere bağlı olarak başlatarak göstermiştir. Bu 

açıdan, aday ülkelerin azınlık haklarının korunması konusundaki uygulamaları önem 

kazanmakta, ayrıca bu uygulamaların AB’nin kabul ettiği standartlar çerçevesinde 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu standartlar ise, ülkeden ülkeye farklılık göstermemiş 

ve her ülkeye aynı standartlar uygulanmıştır. 

 

Bu çalışma kapsamında 1990’lı yıllarla birlikte Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 

yaşanan azınlık sorunlarını gidermek ve devletlerarası barışçı ilişkileri korumak 

amacıyla, eski Doğu Bloğu ülkelerinde azınlık haklarının korunması konusunda 

AB’nin artan rolü üzerinde durulacaktır. Öncelikle, azınlık hakları konusunun Avrupa 
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Toplulukları’nın kuruluşundan bu yana taşıdıkları önem üzerinde durulacak, ardından 

AB’nin giriştiği yeni genişleme hareketi sırasında, azınlık haklarının korunmasının 

oynadığı belirleyici rol üzerinde durulacaktır. Bu açıdan Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin azınlık sorunları gidermek için giriştikleri uygulamalar üzerinde 

durulacaktır. AB’nin azınlık haklarının korunmasındaki rolünü anlamak açısından 

Orta ve Doğu Avrupa  ülkeleri hem geniş olanaklar hem de geniş sorunlar ortaya 

koymaktadır. Bu bölgede, en çok üzerinde durulması gereken azınlık grupları Ruslar, 

Macarlar ve Çingenelerdir. Bunun nedeni özellikle Rus ve Macar azınlıkların, 

uluslararası kriz yaratma potansiyeli açısından en fazla endişe kaynağı olan azınlık 

gruplarını oluşturmaları olmuştur.  

 
 

I. Avrupa Birliği’nin Genişleme Sürecinde Azınlık Haklarının Yeri 

 

A. Azınlık Hakları’nın AB Genişlemesindeki Rolü 

 

Avrupa Parlamentosu’nun çeşitli girişimleri dışında Maastricht Antlaşması öncesi 

dönemde genel olarak insan hakları, özel olarak da azınlık haklarının korunması, AB 

ajandasında var olmayan bir konu olmuştur. Bu noktada ilk göze çarpan olgu, Roma 

Antlaşması’nda insan haklarına yönelik hiçbir vurgunun bulunmamasıdır. Bunun 

temel nedeni, başlangıçta Avrupa kıtasındaki bütünleşmesinin ekonomik yönüne 

ağırlık verilmiş olmasıdır. Ancak  AET, siyasal bütünleşme konusunda adımlar 

attıkça, azınlık hakları konusu AET’nin iç ve dış işleyişi açısından giderek artan bir 

önem kazanmıştır. Örneğin 1987 tarihli Tek Senet’in giriş bölümünde,  “Demokrasiyi 

birlikte yaşatmak amacıyla üye devletlerin yasal ve anayasal düzenlemelerinde, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve Avrupa Sosyal Şartı’nda yer alan temel 

haklara, özellikle özgürlük, eşitlik ve sosyal adalet kavramlarına dayanarak 

demokrasiyi birlikte yaşatmak”4 ifadesine yer verilmekte ve ayrıca yine giriş 

bölümünde demokrasi, hukukun üstünlüğü  ve insan haklarının korunmasında 

Avrupa’nın üzerine düşen sorumluluktan söz edilmektedir. Bu ilk dönemde AET’nin  

azınlık haklarının korunmasındaki rolü, kendi üyelerine ekonomik ve siyasal baskı 

uygulamaktan ibaret kalmıştır.5 Kısaca bu dönemde, azınlık hakları konusu, AET’nin 

üye olmayan devletlerle kurduğu ilişkilerde önemli bir rol oynamamıştır. 
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1992 tarihli Maastricht Antlaşması’nın F/1 maddesinde ise6, Birliğin 

demokrasilerden meydana geldiği ve temel insan haklarına saygının üyelik için bir ön 

koşul olduğu   vurgulanmıştır. Maastricht Antlaşması, insan haklarının, AB’nin temel 

kaygılarından biri olduğunu vurgulamış; AB üyeleri, dış ilişkilerini  bu temel üzerine 

oturtmayı taahhüt etmişlerdir. 1997 tarihli Amsterdam Antlaşmasında da “AB, üye 

devletlerce paylaşılan ilkeler olan, özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel 

özgürlüklere saygı ile hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerinde kurulmuştur”7 

denilmektedir. Üye devletlerin, yukarıdaki ilkelerin ihlali halinde oy haklarının askıya 

alınması dahil olmak üzere yaptırımlarla karşılaşması da öngörülmüştür.8  Amsterdam 

Antlaşması’nda ayrıca siyasal kriterler, daha büyük bir önem kazanmışlardır. Söz 

konusu Antlaşma’nın 49. maddesine göre, sadece 6. maddede ilan edilmiş olan 

ilkelere saygılı olan Avrupa devletleri AB’ye katılabileceklerdir9. 

 

AB’nin temel organlarından biri olan Avrupa Parlamentosu (AP), azınlık hakları 

konusunda duyarlılığı giderek artan bir  kurum olmuştur. AP, yaptırım gücü olmasa 

da uluslararası kamuoyunu etkileyen kararlar almıştır. AP, AB’nin genişlemesinin 

artık sadece üye devletlerin ekonomik ilerlemeleriyle ilgili bir sorun olmadığını, 

aksine, öncelikle iç barışın sağlandığı ve bireyin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

haklarının güvence altına alındığı bir ortamın oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. 

Bu açıdan, Avrupa entegrasyonunu gerçekleştirme konusunda insan haklarına saygı, 

öncelikli bir yere oturmaktadır. AP, azınlıkların dillerini ve kültürlerini koruma ve 

geliştirme hakkı gibi kültürel haklar üzerinde özellikle durmakta10, azınlıkların dil ve 

kültürlerini gerek özel, gerekse kamusal bağlamda yaşatma ve geliştirme özgürlüğünü 

savunmaktadır.11  

 

21 Nisan 1994 tarihli AB’nin dış politikasında insan hakları konulu kararda12 AP, 

insan hakları ihlallerinin Topluluk için bir endişe kaynağı olduğunu ve bunun 

devletlerin içişlerine karışmak biçiminde değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir. Buna 

göre, insan haklarının korunmasına dayalı demokratik rejimlerin desteklenmesi AB 

dış politikasının temelini oluşturmaktadır. AB’ye üye olmak isteyen devletlerin bu 

noktayı dikkate almaları gerekmektedir13. Ayrıca Avrupa Parlamentosu, AB ile 

üçüncü ülkeler arasında akdedilen tüm antlaşmalarda insan haklarına saygıyı içeren 

bir madde bulunması ve bu maddenin ihlali halinde antlaşmanın askıya alınması 

gerektiğini de vurgulamaktadır.  
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AB’nin giriştiği son genişleme hareketi açısından, azınlık haklarının korunmasının 

taşığı önem, giderek artan bir kararlılıkla ortaya konmuştur. AB’nin, sadece azınlık 

haklarına saygı gösteren devletlerin üye olarak kabul edileceği doğrultusundaki 

kararlılığı, 1993 tarihli Kopenhag zirvesinde de vurgulanmıştır. 

 

1993 yılının 21 ve 22 Haziran günlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 

toplanan Avrupa Birliği Konseyi’nin formüle ettiği ve Kopenhag Kriterleri14 olarak 

adlandırılan kriterleri gerçekleştirmek, bir aday ülkenin üyeliğinin gerçekleşmesinin  

ön koşuludur. Aynı toplantı sırasında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin, AB’ye üye 

olabilecekleri vurgulanmış ve üyeliğin söz konusu kriterlere bağlı olduğu 

açıklanmıştır. Ana hatlarıyla bir çerçeve çizen ve içeriğinin doldurulmasına ihtiyaç 

duyulan Kopenhag kriterleri şöyle sıralanmıştır: “Üyelik, aday ülkenin demokrasiyi, 

hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlıkların korunması ve saygı görmesini 

teminat altına alan kurumların istikrara kavuşturulmuş olmasını, işleyen bir piyasa 

ekonomisinin varlığını, AB içindeki rekabet ve piyasa güçleriyle başetme kapasitesini 

gerektirmektedir. Üyelik, adayın, siyasal, ekonomik ve parasal birliğe katılım da dahil 

olmak üzere, üyeliğin getirdiği yükümlülükleri üstlenebileceğini varsayar.”15 

Kopenhag zirvesinin sonuç bildirisinde Orta ve Doğu Avrupa  ülkeleriyle ilgili 

bölüme yerleştirilen bu kriterlerin, sadece söz konusu ülkelerle ilgili olmadığını, 

Lüksemburg’ta yapılan 12-13 Aralık 1997 tarihli Avrupa Birliği Konseyi 

toplantısında belirtilmiş ve bu kriterlerin tüm aday ülkeler için bağlayıcı olduğu 

belirtilmiştir16. Böylece Kıbrıs, Malta ve Türkiye’nin de bu kriterlerle bağlı oldukları 

vurgulanmak istenmiştir.  

 

Aslında Kopenhag kriterleri, AB’nin insan hakları ve azınlık hakları anlayışına 

başlı başına bir yenilik getirmemişlerdir. Örneğin siyasal kriterler bağlamında zaten 

demokrasi ve insan hakları doğrultusunda net bir seçiciliğin yapıldığı, AB’nin önceki 

genişlemeleri de dikkate alındığında ortadadır. Ancak AB, Kopenhag kriterleri 

aracılığıyla ilk defa olarak aday ülkelerin önüne gerekli koşulları toplu bir biçimde 

koyma olanağı bulmuştur. Kopenhag Kriterleri, katılım yolunda ilerleyen aday 

ülkelerin geldikleri noktayı değerlendirmek açısından temel referans noktaları 

olmuşlardır.  
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1997 yılında Avrupa Komisyonu, yayınladığı “Ajanda-2000-Daha Güçlü ve Daha 

Geniş Bir Birlik İçin”17 adlı programda Kopenhag kriterlerini daha ayrıntılı olarak 

tanımlama ve içeriğini güçlendirme olanağı bulmuştur. Bu yeni tanımlama da 

özellikle siyasal kriterler üzerinde durulmuştur. İlk olarak üzerinde durulan nokta ise, 

“Demokrasi ve Hukuk Devleti” ifadesiyle neyin anlaşılması gerektiği olmuştur. Bu 

arada Ajanda-2000’de “Hukukun Üstünlüğü” ifadesinin yerine “Hukuk Devleti” 

ifadesinin kullanılması dikkat çekicidir. Bu ifade değişikliğinin nedeni, söz konusu 

metni, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 6. maddesine yaklaştırma ihtiyacıdır. Bu 

noktada vurgulanan, demokrasinin sadece kağıt üzerinde değil, daha da önemli olarak  

uygulama aşamasında yaşama geçirilmesidir. Bu çerçevede aday devletler, siyasal 

çoğulculuğu güvence altına almalı, eşit ve âdil seçimler düzenlemeli, yargı 

organlarının bağımsızlığını sağlamalı ve ifade ile inanç özgürlüğünü 

gerçekleştirmelidir. Azınlık hakları konusunda ise, esas önemli olan azınlık gruplara 

mensup toplulukların herhangi bir ayrımcılığa uğramalarından öte, bu toplulukların 

içinde yaşadıkları toplumla bütünleşmelerini sağlayacak önlemlerin alınmasıdır. 

Başka bir ifadeyle, negatif ayrımcılığın önlenmesi istenmekle birlikte, pozitif 

ayrımcılığın uygulanması gerekli hale getirilmiştir. Azınlık toplulukların, siyasal 

anlamda özellikle yerel kurumlar başta olmak üzere siyasal organlarda temsil 

edilmeleri de gerekmekle birlikte, üzerinde çok daha büyük bir hassasiyetle durulan 

konu kültürel farklılıklarının korunması olmuştur. Bu açıdan  azınlık dilleri özel bir 

önem kazanmaktadır.  

 

Her ne kadar, Kopenhag kriterlerinin tamamını yaşama geçirmek AB’ye katılmak 

için zorunlu olsa da, esas ağırlığın siyasal kriterlerde olduğu hissedilmektedir. Katılım 

koşulu olmanın ötesinde 12-13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg zirvesinde, bu 

kriterlerin gerçekleştirilmesinin AB’ye katılım müzakerelerinin başlaması için de ön 

koşul oldukları belirtilmiş18, bu durum, 10-11 Aralık 1999 tarihli Helsinki zirvesinde 

de vurgulanmıştır19.  

 

15-16 Aralık 1995 tarihli Madrid Avrupa Konseyi toplantısı sırasında alınan bir 

karar uyarınca20, 12-13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Avrupa Konseyi toplantısı 

sırasında, her bir aday ülkenin bir yıllık ilerlemelerini konu edinen Komisyon 

Görüşleri yayınlanmıştır. Bunun ardından Komisyon, Konsey’e her bir aday ülkenin 

bu kriterleri gerçekleştirme derecesini gözler önüne sermek üzere yıllık ilerleme 
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raporları hazırlamaya başlamıştır. Komisyon’un görüşleri ve ilerleme raporları, 

genişleme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu raporların amacı Konsey’in aday 

ülkeye yönelik kararlarını almasını kolaylaştırmak ve görüşmelerin yapılacağı zemini 

belirlemektir.  Raporlarda dikkat çeken nokta, azınlık haklarına ayrılan bölümün, 

ekonomik ve sosyal haklara ayrılan bölümlerden daha ayrıntılı ve eleştirel  olması ile 

yasal durumdan ziyade fiili durum üzerinde odaklanılmasıdır. 

 

B. AB’nin Azınlık Hakları Anlayışı 

 

İnsan hakları veya azınlık hakları söz konusu olduğunda, Avrupa Birliği esasen 

herhangi bir kavram yaratma kaygısı içinde değildir. AB’nin insan hakları anlayışı, 

Avrupa kıtasında faaliyet gösteren kendi dışındaki kurumların daha önceden 

hazırlamış oldukları  uluslararası belgelere dayanmaktadır. Bu açıdan Avrupa Birliği, 

özellikle Avrupa Konseyi’nin oluşturduğu  ilkeleri, referansları ve kuralları 

benimsemiştir. 

  

Avrupa Konseyi’nin, kuruluşundan bu yana, azınlık haklarını, genel insan hakları 

şemsiyesinin altındaki çok önemli bir bölüm olarak değerlendirdiği bilinmektedir.21 

1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi, kuruluş amacı olarak Avrupa’da  bir   

paylaşılmış değerler ortamı yaratmak suretiyle halklar arasındaki engelleri kaldırmak 

olarak tanımlamıştır. İnsan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve çoğulcu demokrasiyi 

savunan Avrupa Konseyi, Avrupa’nın kültürel kimliği hakkında bir bilinç oluşturma 

ve toplumsal sorunlara çözümler üretme konusunda da çalışmalarda bulunmakta ve bu 

sayede Avrupa’daki demokratik istikrara siyasal, yasal ve anayasal reformları 

desteklemek yoluyla katkıda bulunmaktadır. İnsan Haklarına saygı göstermek, 

Avrupa Konseyi çerçevesinde kalmak için temel bir koşuldur. 

 

Avrupa Konseyi’nin temel çalışması, üye devletler bünyesindeki yasal 

düzenlemelerin uyumunu sağlamak amacıyla sözleşmeler hazırlamaktır. Bu 

sözleşmeler içinde insan hakları ve azınlık haklarının korunmasına yönelik olarak 

hazırlanan en temel belgeler ise 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1992 

tarihli Avrupa Yerel ve Bölgesel Diller Sözleşmesi ve 1995 tarihli Ulusal Azınlıkların 

Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmedir. Avrupa Komisyonu’nun AB’ye aday olan 

ülkelerle ilgili olarak hazırladığı ilerleme raporlarında Avrupa Konseyi’nin hazırladığı 
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bu üç sözleşmeye de  atıfta bulunulmaktadır.22 Böylelikle, Avrupa Konseyi’nin 

standartlarının aynı zamanda AB’nin standartlarını oluşturduğu ortaya konmuştur.  

 

4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan ve 1953 yılında yürülüğe giren 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hak ve özgürlükler her demokratik 

anayasada yer alması beklenen hak ve özgürlüklerdir. Sözleşmenin getirdiği yenilik, 

düzenlenen hak ve özgürlüklerin kurulan uluslararası bir mekanizma ile teminat altına 

alınmış olmasıdır. Bu amaçla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oluşturulmuştur.  

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde23 ulusal azınlıklardan söz eden tek madde, 

bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin ulusal bir azınlığa dahil olmak 

dolayısıyla sınırlandırılamayacağını ifade eden 14. maddedir. Bu açıdan sözleşmenin 

din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesi ve dil özgürlüğü bağlamında kültürel 

kimliğin korunması ile bağlantılı olarak ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesi 

önem kazanmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi daha sonraki yıllarda 

hazırlanan ek protokollerle içeriği zenginleştirilmiş bir sözleşmedir. 4 Kasım 2000 

tarihinde imzaya açılan ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan 12. ek protokol,  

yasaların uygulanmasında ırk, dil, din veya bir ulusal azınlığa dahil olma gibi 

özellikler dolayısıyla bireylere ayrımcılık uygulanamayacağını kurallaştırmıştır. 12. 

ek protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

azınlık haklarının korunmasındaki rolü de artacaktır. 1990’lı yıllarda Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesine Orta ve Doğu Avrupa’dan katılımların artması24, bu 

sözleşmenin, Avrupa kıtasının bütününe ortak standartlar yerleştirme açısından 

önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. 

 

 Soğuk Savaş ertesi dönemde, insan hakları hukuku içerisinde azınlık haklarının 

korunması konusu giderek daha ayrıntılı çalışmalara konu olmuş ve yeni hukuksal 

araçlar ortaya çıkmıştır. Uluslararası hukuk alanında, azınlık haklarının korunması 

konusu, çözümlenmesi gereken konuların sayısı ve karmaşıklığı nedeniyle oldukça 

yavaş ilerlemektedir. Azınlık haklarının korunması için bir sistemin oluşturulması ise 

temel kavramlarla ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle zorlaşmaktadır.  

 

Azınlık Haklarının korunmasının iki yönü vardır: insan hakları ve temel 

özgürlükler, diğer tüm bireylere olduğu gibi azınlık gruplarına da uygulanır ve sonuç 
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olarak azınlık topluluklarını çoğunlukla aynı zeminde değerlendirir. Bu çerçevede 

gerçekleştirilen “negatif” ayrımcılığın önlenmesi olmaktadır. Ancak 1990’lı yıllarda 

oluşan azınlık haklarının korunmasına ilişkin yeni yaklaşıma göre, azınlık gruplarına 

dahil bireylere “pozitif” ayrımcılık uygulanması gerekmektedir. Kısaca azınlık 

gruplarına mensup bireylere,  tüm bireylere olduğu gibi evrensel insan haklarından 

yararlanma hakkı verilmekle birlikte, söz konusu bireylere özel haklar da tanınması 

yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır. Artık sadece demokratik ve açık bir toplumun her 

bireye sağlayacağı haklar yeterli görülmemekte, bunun yerine “pozitif ayrımcılık” 

ilkesi yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede  sadece azınlıklara yönelik olarak 

geliştirilen uygulamalar ve onlara verilen özel ayrıcalıklar var olmaktadır.25 Bu 

eğilimin hareket noktası, azınlık haklarının tanınmasının etnik çatışmalara son 

vereceği ve adalet, demokrasi, istikrar ve barışın korunmasına katkıda bulunacağı 

yönündeki görüştür. Burada temel yaklaşım, azınlık haklarının korunmasının aynı 

zamanda devletlerin kendi yararlarına da olduğunu  kabul etmelerini sağlamaktır. 26 

 

Avrupa Konseyi’nin, azınlık haklarının bu yeni bakış açısı doğrultusunda 

korunmasıyla ilgili olarak attığı ilk adım, 5 Kasım 1992 tarihinde imzaya açılan ve 1 

Mart 1998 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa  Yerel ve Bölgesel Diller Sözleşmesi 

olmuştur.27 Bu sözleşme bölgesel dillerin korunması ve geliştirilmesi amacına 

yöneliktir ve Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme öncesinde 

Avrupa Konseyi’nin azınlık haklarının korunmasına dair attığı en önemli adımdır.  

Hazırlanışının temel amacı, bir bölge veya  azınlığa ait olan bir dilin, kamusal ve özel 

yaşamda serbestçe kullanılmasını güvence altına almaktır. Bu sözleşmeye göre, taraf 

devletler, yerel ve bölgesel dillerin sözlü veya yazılı olarak kullanımını, özel veya 

kamusal alanda cesaretlendirmelidir. Bu amaçla eğitim ve öğretim hakları tanınmalı, 

bunun dışında söz konusu dilleri konuşan bireylerin sınır ötesi bağlantılar kurmaları 

engellenmemelidir.  

 

Avrupa Konseyi’nin Azınlık Haklarının korunmasıyla ilgili olarak gerçekleştirdiği 

son girişim, 1 Şubat 1998 tarihinde yürürlüğe giren Ulusal Azınlıkların Korunmasına 

İlişkin Çerçeve Sözleşmedir28. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı ilerleme 

raporlarında bulunan, “Azınlık Haklarının Korunması” başlıklı bölümlerin 

hazırlanmasında en çok yol gösterici olan metin bu sözleşmedir. Bu yüzden, aday 
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ülkelerdeki azınlık haklarının ne ölçüde korunduğu konusunda başvurulması gereken 

temel kaynak, Çerçeve Sözleşme olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme 

 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme29, 1989 ertesinde Orta 

ve Doğu Avrupa’da görülen değişimlerin doğrudan sonucudur. Bu noktada temel 

amaç,  etnik faktörün istikrar bozucu etkisini ortadan kaldırmak ve böylelikle azınlık 

haklarını iç barışı ve uluslararası istikrarı sağlayacak bir güvence olarak kullanmaktır. 

Çerçeve Sözleşme, aynı zamanda o tarihe kadar gerçekleştirilmiş olan uluslararası ve 

bölgesel girişimlerin de bir sonucudur.30 Bu sözleşmenin hazırlanması amacıyla 4 

Kasım 1993’te  oluşturulan Ulusal Azınlıkların Korunması Üzerine ad hoc Komitenin 

(CAHMIN) hazırladığı metin, 10 Kasım 1994 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi tarafından kabul edilmiş ve Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin 

Çerçeve Sözleşme, 1 Şubat 1995’te imzaya açılarak, 1 Şubat 1998 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Bu metin, bu alanda şimdiye kadar hazırlanmış en geniş çaplı metindir. 

Ancak Çerçeve Sözleşme’nin amaçlarını gerçekleştirmek için yetersiz olduğu da iddia 

edilmektedir.31 

 

Söz konusu sözleşmenin temel özelliği, adında da belirtildiği üzere bir “çerçeve” 

sözleşme olmasıdır. Yani, bu sözleşme, sınırları kesin çizgilerle belirlenmiş ve 

doğrudan uygulanabilir hükümler yerine, taraf devletlerin ulusal yasaları ve uygun 

hükümet politikaları yoluyla uygulamayı taahhüt ettikleri ilkeleri düzenleyen 

hükümler içermektedir.  Taraf devletler, gerçekleştirecekleri yasal düzenlemelerle bu 

sözleşmenin gereklerini yerine getirmek zorundadırlar32.  

 

Azınlık haklarının korunması konusunda temel sorun, kesin ve herkes tarafından 

kabul edilmiş bir azınlık kavramına henüz ulaşılamamış olmasıdır. Çünkü azınlık 

hakları konusu hassas bir sorun teşkil ettiği için devletler kendilerini uluslararası 

yükümlülükler altına sokmakta son derece çekingen davranmaktadırlar, sonuç olarak, 

azınlık ifadesinin tanımlanmasından her zaman için kaçınılmıştır33. Son olarak, Ulusal 

Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’de de pragmatik bir yaklaşım 

sergilenerek, Avrupa Konseyi’ne üye tüm devletlerin üzerinde anlaşabilecekleri bir 
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tanıma ulaşmanın zorluğu göz önüne alınarak, azınlık kavramının tanımlanmadan 

kullanılması yeğlenmiştir.34 

 

Azınlık ifadesi kesin olarak tanımlanmadığı için sözleşmenin kime uygulanacağı  

bir sorun olarak belirmektedir. Bu sorun da son derece pragmatik bir yaklaşımla 

çözülmüştür. Bir azınlık grubuna dahil olmanın tamamen bireysel bir tercih olduğu 

önemle vurgulanmaktadır.35 Böyle bir gruba katılımın tamamen kişinin tercihine 

bırakılmasıyla birlikte, bireylerin söz konusu devletlerde çoğunluğu oluşturan kitleye 

kendi istekleri dışında dahil edilmelerinin veya tam tersi, çoğunluğu oluşturan 

topluluğun üyeleri olarak kabul edilmek istemelerine rağmen bu grubun dışına 

atılmalarının önüne geçmektedir.36 

 

Başlangıç bölümü dışında beş ana başlık altında toplanmış 32 maddeden oluşan 

Çerçeve Sözleşme, ulusal azınlıklara mensup kişilerin haklarının korunmasının insan 

haklarının korunmasında temel bir noktayı işgal ettiğini vurgulamıştır. Sözleşmede 

“ulusal azınlıklar” ifadesinin kullanılmasının amacı, azınlık haklarından sadece taraf 

devletin vatandaşları olan bireylerin yararlanabileceğini göstermektir. Dolayısıyla, 

sığınmacılar, vatansızlar veya misafir işçiler gibi grupların bu haklardan yararlanma 

olanakları yoktur.37  

 

Sözleşmenin temel hareket noktaları, etnik gerginliklerin giderilmesi, çoğunluk-

azınlık ilişkilerinin düzenlenmesi, azınlık kimliklerinin etkin bir biçimde korunması 

biçiminde sıralanabilir.38 Ulusal azınlıklar açısından önem taşıyan bir başka konu ise, 

yönetimin değişik kademelerine azınlıklara mensup bireylerin, etkin katılımları ile 

temsil edilmeleridir. Burada amaç, azınlıklara mensup bireylerin kendi kültürel 

kimliklerini koruyarak karar alma pozisyonlarına katılmalarını sağlamaktır. Eğer 

azınlıklara mensup bireylerin temsili sağlanırsa, bu durum, azınlık haklarının çok 

daha etkin bir biçimde korunmasının yolunu açacaktır. 

 

 Özellikle sınıra yakın bölgelerde yaşayan azınlıklar için önem  taşıyan, sınır ötesi 

ilişkiler kurma hakkı ise39, hassasiyetler yaratan bir konudur. Çerçeve sözleşmenin 1. 

maddesinde azınlık haklarının korunmasının uluslararası insan haklarının korunması 

çerçevesinde ele alınması dolayısıyla azınlık haklarının korunmasının uluslararası 

toplumu ilgilendiren bir konu olduğu ve sadece devletlerin egemenlik aşanına giren 
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bir konuyu oluşturmadığı vurgulanmış olmaktadır.40 Dolayısıyla bir ülkedeki azınlık 

sorunları diğer ülkeler açısından da meşru karışma hakkı doğuran sorunlardandır. Bu 

açıdan, “sınır aşan ilişkiler kurma” konusu daha da önem kazanmaktadır.  

 

Bu alanda dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, azınlık haklarının “kolektif 

haklar” biçiminde değil de, azınlığa mensup kişilerin bireysel hakları olarak 

tanımlanmış olmasıdır. Sözleşmede kullanılan “azınlığa mensup kişi” ifadesi, azınlık 

haklarında öznenin birey olduğunu belirtmektedir. Bunun temel nedeni, siyasal planda 

ayrılıkçı taleplere hukuki meşruiyet kazandırmama kaygısıdır. Özellikle azınlık 

“grubunun” komşu bir devletle etnik bağlarının bulunduğu durumlarda, hele bu 

azınlık grubu etnik açıdan kendisine yakın olan devletin sınırına yakın bir yerde 

yoğunlaşıyorsa, bu hakkın komşu devletin irredentizm taleplerini destekleyecek bir 

biçime dönüşmesi olasıdır. 41 Bu durum ise, devletlerarası çatışmalara yol açabilir. 

Üstelik azınlık hakları, kolektif haklar çerçevesi içine yerleştirilirse, bu durum 

beraberinde self-determinasyon ilkesi üzerindeki tartışmaları da getirebilecektir. 

Demokratik bir toplumda çoğulculuğun korunması önemli olmakla birlikte  ülke 

bütünlüğüne zarar gelmemesi de gözetildiğinden kolektif haklar olgusu değil, kişisel 

haklar olgusu yeğlenmiştir. Sözleşmede yer alan ülke bütünlüğünün korunması 

vurgusu, ayrılma hakkı anlamında self-determinasyonun azınlık hakları içinde yer 

almadığının göstergesidir. Azınlık haklarının siyasal değil, kültürel haklar olarak 

görülmesiyle birlikte, bu hakların yerel özerklikten ayrılmaya kadar giden boyutlar 

kazanmasının önüne geçilmiştir.  

 

 Azınlık hakları’nın sınırlandırılmasında iki temel ölçüt, tıpkı Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi sisteminde olduğu gibi, kamu düzeninin korunması ve hakların 

kötüye kullanılmaması olmuştur42. Azınlık haklarının en kritik noktası ise, azınlık 

grupları barındıran ülkelerin toprak bütünlüğünü koruma kaygısıdır. Bu açıdan 

azınlıklara tanınan hakların herhangi bir şekilde ayrımcılığa yol açmaması 

gerekmektedir.43 Azınlıkların farklı kimliklerini koruma ile ülke bütünlüğünü koruma 

olguları arasındaki denge gözetilmeye çalışılmıştır.44 Bu açıdan Çerçeve 

Sözleşme’nin başlangıcında ulusal azınlıkların ve bu azınlıklara mensup kişilerin 

haklarının, taraf devletlerin ülke bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı göstererek 

korunmasının amaçlandığı vurgulanmıştır. Devletlerin toprak bütünlüğü ilkesi sürekli 
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olarak vurgulanarak azınlıklara mensup bireylere tanınan hakların dengelenmesi ve 

ana felsefe olan uluslararası istikrar ilkesinin bozulmaması amaçlanmıştır.45 

 

Çerçeve Sözleşme’de kullanılan ifadelerin, sözleşmenin  içeriğini zayıflattığı da 

gözlemlenmiştir. Örneğin sözleşmenin dilsel hakları düzenleyen 10. maddesinde ve 

azınlık dilini öğrenme hakkını düzenleyen 14. maddesinde kullanılan yumuşatıcı 

ifadeler46 buna iyi bir örnektir. Burada amaç, mümkün olduğu kadar çok ülkenin bu 

sözleşmeyi imzalamasını sağlamak için kesin yükümlülüklerden mümkün oldukça 

uzak durmaya çalışmıştır. Çünkü azınlık hakları konusunun hassasiyeti dolayısıyla, 

devletlerin kendilerini yükümlülük altına sokmak istemedikleri bilinmektedir. 

 

Avrupa Konseyi’nin ortaya koyduğu ve azınlık haklarının korunması ile ilgili bu 

temel belgeler, AB’nin insan hakları anlayışını yansıtmaktadırlar. Bu belgeler 

arasında yer alan Çerçeve Sözleşme de, AB’nin aday ülkelerle ilgili olarak hazırlanan  

İlerleme Raporları’nda, azınlık haklarının korunması ile ilgili olarak başvurulan temel 

kaynaktır. Bu açıdan, bu sözleşme, daha önce bu konuyla ilgili olarak hazırlanan 

sözleşmelerle birlikte AB’nin Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerinde esas 

olarak aldığı ilkeleri ifade etmektedir.   

 

I. Avrupa Birliği’nin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle olan İlişkileri ve  
Azınlık Hakları 

 

Kuruluşularından bu yana, Avrupa Toplulukları, kendi bünyesinlerine sadece 

demokratik ülkelerin katılabileceğini kesin bir tavır olarak belirtmiştir. Dolayısıyla, 

demokrasi lehinde açık tavır almış olan AET ile Doğu Bloğu ülkeleri arasındaki 

ilişkiler  Soğuk Savaş döneminde en alt düzeyde tutulmuştur. İki taraf arasındaki 

ilişkiler ancak, 1989 sonrası gelişme olanağı bulmuştur. 

 

A. Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerine Genişleme Süreci Öncesinde 

 

Soğuk Savaş döneminde AET, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik 

bağımsızlığını desteklemek istemiş, bu bağlamda 1972 yılında Brejnev’in getirdiği 

AET-COMECON ticaret antlaşması önerisini geri çevirmiştir.  Çünkü AET üyesi 

devletler, bu tür bir antlaşma ile, Sovyetler Birliği’nin COMECON aracılığıyla Doğu 
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Bloğu ülkeleri üzerindeki ekonomik egemenliğini meşrulaştırmak istememişlerdir. 

1980’li yılların ikinci yarısıyla birlikte iki taraf yakınlaşmış ve AET-COMECON 

arasındaki ilişkiler, 1988 yılında karşılıklı tanımayla başlamıştır. Bu tanıma, Polonya 

ve Macaristan’la yapılan ticaret ve işbirliği antlaşmalarının yolunu açmıştır. Bu 

antlaşmaların giriş bölümünde, tarafların 1975 Helsinki Nihai Senedi’nde belirtilen 

haklara saygılı olunması doğrultusundaki kararlılıkları vurgulanmıştır. Bu dönemde 

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle başlayan ticaret antlaşmaları görüşmelerinde azınlık 

haklarıyla birlikte insan haklarına saygı konusu bir ön koşul olarak getirilmiştir.47 Bu 

dönemde azınlık hakları açısından yaşanan en çarpıcı gelişme, 1989 yılının Nisan 

ayında Bulgaristan ile başlamış olan ticaret antlaşması görüşmelerinin AET tarafından  

durdurulmuş olmasıdır.  AET, Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlığın bu dönemde 

karşılaştığı zorlukları vurgulayarak bu koşullar altında Bulgaristan’la masaya 

oturmayacağını belirtmiştir. Bulgaristan’da iktidara gelen yeni yönetimin Türk 

azınlıkla ilgili birtakım olumlu düzenlemeler gerçekleştirmesinin ardından, aynı yılın 

Aralık ayında görüşmeler yeniden başlamıştır.48  

 

1989 yılından itibaren Doğu Avrupa’da tanık olunan gelişmeler sonucunda Orta 

ve Doğu Avrupa ülkelerinin piyasa ekonomisine ve  demokrasiye yönelmeleri ile 

birlikte, söz konusu ülkeler ile AB arasındaki ikili ilişkiler gelişmiş ve Avrupa 

Antlaşmaları imzalanmıştır. AB ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile olan 

ilişkilerini geliştirirken, bu ülkelerdeki reform sürecinin hızlandırılması amacıyla ve 

bir takım programlar çerçevesinde maddi yardım  sağlamıştır49. AB’nin Orta ve Doğu 

Avrupa ülkelerine yaklaşımı 1990’lı yıllar boyunca bu ülkelerde gelişen pazar 

ekonomisine geçişi hızlandırmak ve sağlamlaştırmak ile aynı zamanda bölgesel barış 

ve istikrarı koruma amacına yönelik olmuştur. Amaç, bölgede demokratik rejimler 

oluşturmak ve  demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kavramlarının 

yerleştirilmesini sağlamak biçiminde tanımlanmıştır. AB, özet olarak, Orta ve Doğu 

Avrupa ülkelerine “batı”ya ne kadar yakınlaşırlarsa, iki kesim arasındaki ilişkilerin de 

o kadar fazlalaşacağı mesajı vermiştir.  

 

Genel olarak insan hakları, özel olarak da azınlık hakları konusu, Orta ve Doğu 

Avrupa ülkeleri ile yapılan ticaret antlaşmalarının giriş bölümlerine yerleştirilen ön 

koşullarda da vurgulanmıştır.  Avrupa Antlaşmalarına konulan bir maddeyle bu 

antlaşmaların temel unsurlarından biri olarak Helsinki Nihai Senedi ve Paris Şartı’nda 
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ilan edilen esaslara uygun olarak tanımlanan insan hakları ve demokrasi kavramları 

sıralanmıştır. AB’ye, karşı taraf bu ilkelere aykırı davranırsa, ilişkileri askıya alma 

hakkı verilmiştir. Böylelikle, insan haklarına saygının ekonomik liberalizasyondan 

ayrılamayacağı vurgulanmıştır. Bu çerçevede, daha sonraki tarihlerde verilen Avrupa 

Konseyi kararlarında da görüldüğü üzere50  ikili ilişkilerin gelişmesi, taraf ülkelerin 

belirli koşulları gerçekleştirmeleri ilkesine bağlanmıştır. 

  

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle Avrupa Antlaşmaları’nın imzalanmasını izleyen 

süreçte, 1994 yılında Macaristan ve Polonya; 1995 yılında Bulgaristan, Romanya, 

Slovakya, Letonya, Estonya ve Litvanya; 1996 yılında Çek Cumhuriyeti ve Slovenya 

tam üyelik başvurularını yapmışlardır.  

 

AB’nin gerçekleştirmeye çalıştığı bu son genişleme, Avrupa kıtasında şimdiye 

kadar görülmemiş genişlikte bir bütünleşme hareketini simgelemektedir. Yeni 

üyelerin katılımıyla, Avrupa kıtasındaki ortak değerlerin, mümkün oldukça geniş bir 

alana barışçı bir biçimde yayılması ve istikrar coğrafyasının genişlemesi de 

sağlanacaktır. AB’nin yürürlüğe koyduğu genişlemenin Avrupa kıtasındaki istikrar ve 

refahı arttıracağı umulmaktadır. Aday ülkelerin üyelikleri, Avrupa Antlaşmaları’nda 

belirtilmiş hedeflere ulaştıklarında, ortak  değerleri paylaştıklarını ortaya 

koyduklarında ve bu değerlerin gereğini yaptıklarında gerçekleşecektir. 

 

1993 tarihli Kopenhag Zirvesi’nde Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin AB’ye üye 

olacakları kesin ifadelerle vurgulanmış, böylelikle esas sorunun bu katılımın zamanını 

içerdiği ortaya çıkmıştır. Bu zaman sorununu ortadan kaldıran ise, aday devletlerin 

üyeliğin gerektirdiği ekonomik ve siyasal koşulları yerine getirmesi olarak 

belirtilmiştir. Bu zirvede benimsenen ve bundan dolayı Kopenhag kriterleri olarak 

adlandırılan üyelik kriterleri, bu açıdan AB’nin, aday ülkelerin istenen koşulları ne 

derecede sağladıklarını test etmelerine olanak sağlayan bir araç olarak kullanılmış, 

AB’ye üyelik için müzakereler, aday ülkelerin bu kriterlere uymak amacıyla gerekli 

düzenlemeleri yapmalarının ardından başlamıştır.   

 

B. Avrupa Birliği’ne Aday Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki Temel 

Azınlık Sorunları 
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Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki azınlık sorunlarının AB standartları 

doğrultusunda çözülmesi konusunda genel olarak iki eğilim gözlenmektedir. Bir 

taraftan, ülkelerin iç hukuk sistemleri bağlamında, azınlık haklarının etkin bir biçimde 

korunmasını sağlayacak bir sistem oluşturmak amacıyla, anayasal düzenlemeler 

yapılmakta ve eğitim veya medya gibi alanları düzenleyen yasalar çıkarılmakta; öte 

yandan Orta ve Doğu Avrupa’da istikrarı sağlamaya da katkıda bulunacak biçimde, 

devletler arasında iki taraflı iyi komşuluk antlaşmaları imzalanmaktadır. Bu 

antlaşmalarda, azınlık hakları üzerine yer alan ifadeler, azınlık hakları üzerine 

hazırlanmış uluslararası ve bölgesel sözleşmeleri esas almaktadır. Bu antlaşmalarda 

da görüldüğü gibi esas amaç, Soğuk Savaş ertesi ortamda, bölgesel düzeyde 

gerginliklerin oluşmasını engellemek veya varolan gerginlikleri gidermektir. 

 

1. Rus ve Macar Azınlık 

 

AB’ye entegrasyon sürecinde bulunan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 

üzerinde en çok durulan grupların Rus ve Macar azınlıklar olmasının nedeni, bu iki 

grubun koruyucusu rolünü üstlenen Rusya ve Macaristan’ın olası gerginlikler halinde 

müdahale etme eğilimi göstermesi olmuştur. Bir yandan AB’nin dış ilişkilerinde 

önemli rol oynayan Rusya’yı işin içine katması, diğer yandan ise, Macar azınlığın 

Orta Avrupa’da istikrarı bozucu hareketler başlatma kapasitesine sahip olması 

nedeniyle, bu iki azınlığı ilgilendiren sorunlar çok daha hızlı ve kararlı bir biçimde 

çözülmüştür. Böylelikle herhangi bir “balkanizasyon” olasılığından mümkün oldukça 

uzaklaşılmıştır.  

a. Rus Azınlık 
 

Rus azınlıkların varlığı, AB’ye aday Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında 

özellikle Estonya ve Letonya açısından bir sorun olarak görülmektedir. Bu iki Baltık 

devleti, II. Dünya Savaşı ertesinde SSCB’ye katılmışlar ve bunu izleyen  dönemde,   

Sovyet etkisini arttırmak amacıyla önemli Rus topluluklar buralara yerleştirilmiştir. 

1991 yılında bu üç devletin de bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte  buralarda 

yaşayan Rus topluluklar önemli bir sorun haline gelmiştir. Rus azınlığın karşılaştığı 

temel sorunlar, vatandaşlık, kültürel haklar ve entegrasyon sorunu olarak sıralanabilir.  
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Vatandaşlık Sorunu 

     Sayıları oldukça fazla olan ve Rusya’nın kendi içişlerine karışması ihtimalini 

ortaya çıkaran bu toplulukların Rusya’ya dönmesini sağlamaya çalışan Estonya ve 

Letonya, başlangıçta bu amaçla onlara  vatandaşlık vermeyi  reddetmiştir. Bu açıdan 

Baltık devletlerinde yaşayan Rusların temel sorunu olarak vatandaşlık sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Ancak Rusya, bu ülkelerde yaşayan Rus toplulukların, söz konusu 

devletlerin AB’ye katılmasının ardından, AB vatandaşı olacaklarının bilincindedir. Bu 

açıdan bu devletlerde mümkün oldukça çok sayıda Rus topluluğun kalmasını kendi 

çıkarları açısından gerekli görmüştür.  

 

Estonya’da toplam nüfusun % 28’i Rus kökenlidir51. Bağımsızlığına kavuştuğu 

tarih olan 1991’de, Estonya’da yaşayan Rusların büyük bölümünün Estonya vatandaşı 

olmaması büyük bir sorun olarak görülmüştür. 10 Aralık 1991 tarihli  

VatandaşlıkYasası, Estonya vatandaşı olabilmek için belli bir süre ülkede oturmuş 

olma, Estonca bilme, sabıkasız olma gibi ön koşullar taşımıştır52. Ayrıca 1993 tarihli 

Yabancılar Yasası, vatandaş olmayanların ülkeden sürülebileceğini belirtmesi 

dolayısıyla büyük sıkıntı yaratmış ve Rusya’nın sert tepkisine yol açmıştır. İlk 

çıkarıldığı haliyle büyük eleştiri toplayan yasada, Estonca bilme koşulu kaldırılınca 

vatandaşlık kazanma süreci hızlanmıştır. Bu değişikliğin yürülüğe girmesiyle birlikte 

Rus azınlığın % 27’si Estonya vatandaşlığını elde edebilmiştir. Baltık devletleri 

içinde, AB’ye entegrasyon konusunda ilk dalgada yer alan Estonya, Avrupa 

Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda hareket etmekte ve halen vatandaşlık 

alamamış olanlar için  geçici oturma izinlerinin sürekli hale getirilmesi yönünde 

kararlar almaktadır. Bugüne kadar Rus kökenlilerin %47.30’u kalıcı oturma izni 

edinebilmiştir53. Temmuz 1997 tarihinde hükümet, oturma izni olmayanların tespit 

edilmesi amacıyla bir kampanya başlatmıştır. Eylül 1999’dan bu yana, yabancılar 

yasası altı kez değiştirilmiştir ve değişikliklerin çoğunluğu da göçmen kotaları ile 

ilgili olmuştur. Son değişiklilerle birlikte Estonya vatandaşlarının veya Estonya’da 

sürekli oturma izni sahibi olanların eş ve çocuklarının bu kotalara dahil sayılmamaları 

sağlanmıştır. Böylelikle aile birleşmeleri önündeki engel kaldırılmıştır. Bundan başka, 

en az 5 yıldan beri Estonya’da yaşayan yabancılar 17 Ekim 1999 tarihli yerel 

seçimlerde oy kullanabilmişlerdir. Ancak yabancıların kamuya ait kuruluşların 

yönetim kurullarında bulunmaları, devlet memuru olarak çalışmaları ve bir siyasal 

partiye üye olmaları halen yasaktır. Rus azınlığın haklarını korumak konusundaki 
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kararlığını  giderek daha güçlü biçimde gösterse de Rusya-Estonya ilişkilerinin tam 

olarak düzeldiği söylenememektedir. AB Komisyonu’nun ilerleme raporları Rus 

azınlığın haklarının giderek daha kararlı bir biçimde korunmakta olduğu 

görüşündedir54. 

 

İki buçuk milyonluk nüfusuyla Baltık devletleri arasında ikinci sırada yer alan 

Letonya’da nüfusun % 30.4’ü Rus kökenlidir ve bu azınlık üyelerinin çoğu Letonya 

vatandaşı değildir55. AGİT’in önerileri doğrultusunda 1992 yılında hazırlanan 

Vatandaşlık Yasası, aşırı milliyetçiler  tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldığı için 

yürülüğe konamamış, 1994 yılında hazırlanan ikinci bir tasarı ise Rusya tarafından 

“etnik temizlik” girişimi olarak nitelendirilecek kadar sert bulunmuştur56. Rusya’nın 

yanı sıra AB tarafından da eleştirilen bu tasarı, 1995 yılında yumuşatılarak 

yasalaşmış; ancak bu kez hem Rusların, hem de ülke içindeki milliyetçilerin tepkisini 

çekmiştir. 1998 yılında vatandaşlığa alınma koşullarının yumuşatılması konusunda 

yapılan bir referandum, AB’nin lehinde veya aleyhinde olmak gibi değerlendirilmiş 

ve sonuç olarak, vatandaşlık yasası, bu referandum sonucunda AB’nin istediği 

doğrultuda değiştirilmiştir. Özellikle 21 Ağustos 1991’den sonra Letonya’da doğmuş 

olan 18 bin Rus kökenli vatansız çocuğa Letonya vatandaşlığı verilmesi önemli bir 

adım olmuştur57. Letonya’da yaşayan herkesin, vatandaşlığa başvurma hakkına sahip 

olduğunu belirten yeni yasa ile birlikte, vatandaşlık başvurusunda bulunanların sayısı 

hızla artmıştır. Vatandaşlığa hak kazanmak için başarılması zorunlu olan sınavın 

soruları basitleştirilmiş, başarı oranı böylelikle % 95’i aşmıştır58. Ancak dil sorunu ve 

sınava başvururken ödenmesi gereken harç ücretinin fazlalığı hâlâ bir sorun 

oluşturmaktadır. Başvuru işlemlerinin ortalama yedi ay sürmesi, çözülmesi gereken 

sorunlardandır. Bu arada, halen vatandaşlık edinmemiş olanlar için özel pasaportlar 

dağıtılmasına karar verilmiş ve bu amaçla vatandaşlığı olmayanların % 97.9’una 

pasaport dağıtılmıştır. Bu arada eski Sovyet pasaportlarının geçerlilik süresi de 

uzatılmıştır59.  

 

Kültürel  Haklar 

 

AB Komisyonu’nun hazırladığı İlerleme Raporları’nda, Estonya’da dil 

kullanımını düzenleyen ve Estonca konuşmayanları siyasal ve ekonomik yaşamdan 

uzak tutma sonucunu doğuran dil yasası, Kopenhag Kriterleri açısından geriye doğru 
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atılan bir adım olarak değerlendirilmiş ve değiştirilmesi önerilmiştir. Dil yasalarının 

uluslararası normlara ve Avrupa Antlaşmaları’na uygun olarak yeniden düzenleneceği 

1999 yılında yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesi’nde önemle belirtilmiştir. Bunun  

üzerine önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve Estonya Parlamentosu Nisan 2000’de Dil 

Yasası’nı değiştirmiştir. Bu yasa Estoncanın özel ve kamu sektöründe kullanımını 

düzenlemektedir. Kanuna göre, özel alanda Estoncanın kullanımının zorunlu 

kılınması için belirgin kamu yararı, toplusal güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı, 

tüketicinin korunması ve iş güvenliği gibi koşulların varolması gerekmektedir. Rus 

azınlığın nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu bölgelerde, Rusçanın idare ve yargı 

organları nezdinde kullanılması güvence altına alınmıştır. Ayrıca Orta ve Yüksek 

Öğretim Yasası, Nisan 2000’de değiştirilmiştir. Buna göre 2007 yılından itibaren 

ortaöğretim kurumlarında verilen derslerin % 40’ının Rusça olması öngörülmüştür. 

Yerel ve ulusal seçimlerde adaylara uygulanan dil sınırlamaları ise sürmektedir. Bu 

kısıtlamanın pratikte fazla geçerli olmamasına rağmen, yine de özellikle yerel 

seçimlerde Estonca bilmeyen seçmenlerin adaylarını seçmelerinde zorluklar ortaya 

koymaktadır. Son ilerleme raporunda bu durumun da düzeltilmesi gerektiği 

belirtilmiştir60. 

 

Letonya nüfusunun % 43’ünün  anadilinin Letonca olmadığı düşünülürse, dil 

politikalarının, azınlıkların entegrasyonu amacıyla ne kadar önemli olduğu bir kez 

daha ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan 1996 yılından bu yana Letoncayı yaygınlaştırmak 

amacıyla bir program yürütülmektedir. AB tarafından sağlanan PHARE programı 

kapsamındaki yardımların büyük bölümü bu alana yöneliktir61. Ancak Letonca 

öğretmen açığı önemli sorunlardan biridir.  1998 tarihli eğitim yasası uyarınca, ulusal 

eğitim çerçevesinde okulların iki dilli olması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu arada 2004 yılından itibaren devlet tarafından finanse edilen ortaöğretim 

kurumlarındaki eğitimin sadece Letonca yapılması yönündeki hüküm korunmaktadır. 

Buna göre azınlık dillerinde eğitim görmek isteyenler, belli bir sınıftan itibaren özel 

okullara geçmek durumunda kalacaklardır. İki dilli öğretmenlerin ve eğitim 

araçlarının arttırılması için yeni mali kaynaklara ihtiyaç vardır. Temmuz 1999’da 

kabul edilen  Dil Yasası, hem AGİT, hem de Avrupa Konseyi tarafından yoğun bir 

biçimde eleştiriye maruz kalmıştır. Avrupa Komisyonu da, uluslararası normlara ve 

Avrupa antlaşmasına aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle bu kanunu eleştirmiştir. 
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Bu eleştiriler ışığında yasa önemli değişikliklere tâbi tutulmuş ve AB standartlarına 

uygun olarak son halini 2000 yılının Ekim ayında almıştır62.  

 

Entegrasyon Sorunu 

 

Mart 2000 tarihinde Estonya hükümeti “2000-2007 Arasında Estonya 

Toplumunun Entegrasyonu” konulu bir program yayınlamıştır. Entegrasyon süreci 

dört ana başlık altında ilerlemektedir. Yetişkin ve çocuklar için eğitim, yetişkinler için 

dil kursları, azınlık kültürlerinin korunması için programlar ve Eston kökenliler ve 

azınlıkların birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak için kamuoyuna yönelik olarak 

yürütülen kampanyalar63.  

 

Letonya’da da, 1999 tarihli Katılım Ortaklığı belgesinde kısa vadeli hedefler 

arasında, azınlık topluluklarına dahil bireylerin entegrasyonunu hızlandıracak somut 

adımların atılması öngörülmüş, bu amaçla özellikle eğitim üzerinde durulmuştur.64 Bu 

alanda önemli adımlar atılmıştır. Eylül 1998’de kabul edilen ve birçok değişiklikten 

sonra nihai biçimini Aralık 1999’da alan “Letonya Toplumunun Entegrasyonu” adlı 

ulusal programın amacı, siyasal, toplumsal ve bölgesel entegrasyonu sağlamak 

amacıyla eğitim, dil, kültür ve iletişim alanlarında çalışmalar yapmayı öngörmüş ve 

entegrasyonu hızlandırmak amacıyla dört kurum oluşturulmuştur: Eşgüdüm  Kurulu, 

bir Entegrasyon Konseyi, bir Danışma Konseyi ve finansmanı sağlamak üzere bir 

Entegrasyon Vakfı65. Bu arada ulusal planda alınan bu önlemlerden başka yerel 

yönetimler de kendilerini ilgilendiren alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Ancak, 

Letonya’da vatandaş olmayanların bazı meslekleri gerçekleştiremeyeceklerine dair 

sınırlamalar yüzünden ekonomik hayat büyük ölçüde zarara uğramaktadır. 

Yabancıların bazı mesleklerden uzak tutulmaları ise özellikle devletin güvenliği öne 

sürülerek savunulmaktadır. AB ilerleme raporlarında bu sorunun  kısa sürede 

çözülmesi bir zorunluluk olarak belirtilmiştir66. 

 

Litvanya, genel olarak Kopenhag Kriterlerini gerçekleştirmiş ve bu açıdan azınlık 

haklarının korunması konusundaki sorunları çözmüştür.  Nispeten türdeş bir yapıya 

sahip olmanın avantajına sahip olan Litvanya, 2000 yılının Mart ayında, 1995 yılında 

imzaladığı Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi  

onaylamıştır. Litvanya Hükümeti ülkede yaşayan etnik azınlıkların ekonomik, sosyal 
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ve kültürel alanlarda gelişmesine katkıda bulunmaya devam etmektedir. AB 

Komisyonu ilerleme raporları, bu açıdan sosyo-ekonomik entegrasyonu sağlama, 

Litvanya dilinin azınlık mensuplarına öğretilmesi çalışmalarının başarıyla 

sürdürüldüğünü belirtmiştir67. 

b. Macar Azınlık 
 

Orta ve Doğu Avrupa’da Macar azınlık sorunu, I.Dünya Savaşı ertesinde 

imzalanan 1920 tarihli Trianon Antlaşmasıyla, Macaristan’ın topraklarının üçte 

ikisini, nüfusunun ise üçte birini yitirmesi sonucu ortaya çıkmıştır.68 Özellikle 

Romanya ve Slovakya’da önemli Macar azınlıklar bulunmaktadır. Hangi ülkede 

bulunursa bulunsun, çok güçlü bir etnik ve kültürel kimliğe sahip olan söz konusu 

azınlığın toplam sayısı tüm bölgede yaşayan Macarların % 22’sini oluşturan 2.8 

milyondur69.  

 

Tarihsel gelişimi ve coğrafi konumu dolayısıyla Macaristan, kendisini kuşatan 

devletlerde yaşayan Macar azınlıkların kaderiyle yakından ilgilidir. Bu durum, Macar 

azınlıkların yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları sorunların, kısa sürede Macaristan 

devletiyle, komşu devletler arasındaki bir soruna dönüşmesini kolaylaştırmaktadır. 

Macaristan, kendi sınırları dışındaki Macar topluluklarının koruyucusu rolünü 

üstlenmeye kararlı olduğunu ilk defa olarak, 1992 yılında Boris Yeltsin’in 

Budapeşte’ye ziyareti sırasında ilan edilen ortak deklarasyonda duyurmuştur. 70 Bu 

deklarasyonda Avrupa’daki tüm azınlıkların özerkliğe hakkı olduğu vurgulanmıştır. 

Genel olarak bakıldığında, Macaristan’ın, Macar diasporasına bakışı git gide daha 

müdahaleci bir görünüm almıştır. Hatta yeni ilan edilen Anayasa’ya “Macaristan 

Cumhuriyeti, sınırları dışında yaşayan Macarların kaderinden de sorumludur” ifadesi 

yerleştirilmiştir. 1992 yılında Budapeşte’de gerçekleştirilen Dünya Macarları 

Kongresi’nde Başbakan Joseph Antall kendini, sadece Macaristan’ın değil, bölgede 

yaşayan 15 milyon Macar’ın tamamının başbakanı olarak gördüğünü ilan etmiştir. Bu 

süreçte Macaristan, herhangi bir irredentizm talebi olmadığını belirtse de, yurtdışında 

yaşayan Macar toplulukların kültürel hakları ve bununla bağlantılı olarak özerklik 

taleplerini duyurmaktan hiç geri kalmamıştır. 71 Ayrıca ülkenin güvenlik politikasına 

dair Macaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda “Komşu 

devletlerle olan ilişkilerimizde, söz konusu devletlerin etnik azınlıklara olan bakışı 
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belirleyici bir öğedir” ifadesi kullanılmaktadır.72 Bu açıdan Macar azınlık sorununun 

yeni bir “balkanizasyon” ile sonuçlanması büyük bir risk olarak ortaya çıkmıştır. 

Üstelik, Macar azınlığın, Slovakya ve Polonya’da Macaristan sınırına bitişik olarak 

yaşaması, bu iki ülkedeki irrendentizm korkusunu arttırmıştır. Bu açıdan Macaristan 

ve Macar azınlıkların konumu, Arnavutluk ile Kosova ve Makedonya’da yaşayan 

Arnavut azınlık arasındaki ilişkiye benzemektedir. 

 

İki milyon Macar kökenlinin yaşadığı Romanya’da, 1989 sonrası dönemde 

Romen milliyetçiliğinin tırmanması, Macar azınlıkla olan ilişkileri gerginleştirmiş ve 

bu azınlığın yoğun olarak yaşadığı Transilvanya’da şiddet olayları yaşanmasına yol 

açmıştır. Macaristan’ın bu dönemde en çok dikkat yönelttiği ülke Romanya olmuştur. 

Ülkede 24 Temmuz 1995 tarihinde çıkarılan Eğitim yasası, Macarca’nın orta ve 

yüksek öğretimde kullanılmasını neredeyse olanaksızlaştırmıştır73. Macar azınlığın bu 

yasayı protesto etme girişimleri ise, Romanya hükümeti tarafından ayrılıkçı çabalar 

olarak değerlendirilmiş ve Macaristan, Romanya’yı parçalamaya çalışmakla 

suçlanmıştır. Bu dönemde Romanya hükümetinin, yerel yönetim organlarını daha sıkı 

bir denetime alarak, merkezileşme çabalarına yönelmesi, Macar azınlığın tepkilerini 

daha da arttırmıştır. Bu arada, Macar azınlık, Avrupa Konseyi Parlamenterler 

Meclisi’nin 1201 sayılı kararını öne sürerek özerklik istemiş74, bu girişim  

Romanya’da büyük tepkilerle karşılanarak, Macar azınlığı temsil eden Romanya 

Macarları Demokratik Birliği (UDMR) isimli partinin yasaklanması istenmiştir75. 

 

Bu gerginlikler ancak, 1996 yılında UDMR’nin de iki bakanlıkla yer aldığı yeni 

bir koalisyon hükümetinin kurulmasıyla azalmıştır. 16 Eylül 1996 tarihinde 

Macaristan ile iyi komşuluk antlaşması imzalanmış, Macaristan, Romanya’nın toprak 

bütünlüğünü tanırken, Romanya da, yerel yönetimleri güçlendirmek  ve Macarca’nın 

kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yasalar çıkartmaya söz vermiştir76. Temmuz 

1999’da yeni eğitim yasası çıkarılmış, Macarların yoğun olarak yaşadıkları Cluj 

kentinde Macarca eğitim yapan bir üniversite  kurulmuştur. Ayrıca, azınlık 

mensuplarının nüfusun en az % 20’sini oluşturduğu yerlerde, yerel yönetim 

organlarının azınlık dilinde de faaliyet gösterebileceğine karar verilmiştir77.  

 

Slovakya’da nüfusun % 11’ini oluşturan  Macar azınlık, daha çok ülkenin 

güneyinde, Macaristan sınırı boyunca uzanmaktadır. Bu durum, Slovakya’nın Macar 
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irredentizmi korkusunu arttıran bir olgu  olmuştur. 1993 yılında Çekoslovakya’nın 

ikiye bölünmesine karşı çıkan Macar azınlık, “kadife devrim”in hemen ardından, 

özellikle dil özgürlüklerinin kısıtlanmasına tanık olmuşlardır.78 Slovakya’nın aşırı 

milliyetçi olarak nitelendirilen Başbakanı Vladimir Meciar’ın Mart 1995’te 

Macaristan ile  iyi komşuluk antlaşması imzalaması, yumuşama yönünde bir adım 

olarak değerledirilmişse de, 15 Kasım 1995 tarihinde çıkarılan ve Slovakça dışındaki 

dillerin kullanımını, özellikle eğitim alanında ve resmi işlemlerde oldukça kısıtlayan 

yasa,  umutları boşa çıkarmıştır. AB, Slovakya’yı, azınlık hakları konusunda bir 

düzelme olmadığı takdirde AB’ye üye olamayacağı konusunda sık sık uyarılmıştır. 

Eleştirilerin odağında da 1995 tarihli Slovak Dil Yasası yer almıştır. Bu gelişmelerin 

ardından, Ağustos 1997’de Meciar’ın, Macaristan’a, nüfus mübadelesi önerisinde 

bulunması, gerginliği doruk noktasına çıkarmıştır79. İki ülke arasındaki gerginlik, 

ancak 25-26 Ekim 1998 tarihli genel seçimler sonucu Meciar’ın iktidardan 

uzaklaşması ile sona ermiştir. Hükümetin değişmesiyle birlikte azınlık haklarının 

korunmasında önemli adımlar atılmış, üstelik Macar azınlık, hükümette 3 bakanlıkla 

temsil edilmişlerdir. Macar Koalisyon Partisi’nin bir üyesinin, İnsan Hakları, Ulusal 

Azınlıklar ve Bölgesel Gelişme Bakanı olması, Macar azınlığın haklarının 

korunmasında, yeni hükümetin ne kadar kararlı olduğunun göstergesi olmuştur80.  

Temmuz 1999’da, azınlık dillerinin resmi haberleşmede kullanabileceğine dair bir 

yasa çıkmış, eğitimle ilgili yasalar değiştirilmiştir.81  

 

Görülmektedir ki, Macar azınlığın karşılaştığı sorunlar özellikle Macaristan’ın 

gösterdiği yoğun çabalar ve dikkatli tavır neticesinde giderek azalmıştır. AB ise, bu 

süreçte, bir yandan Romanya ve Slovakya’ya, eğer Macar azınlık sorununu 

çözmezlerse AB’ye üye olamayacaklarını sürekli olarak belirterek, bir yandan da 

Macar azınlık sorununun yeni bir Yugoslavya krizine dönüşmesini engellemek için 

Macaristan’a baskı yaparak önemli bir rol üstlenmiştir. Böylelikle AB, Yugoslavya 

benzeri yeni bir krize tahammülü olmadığını sergilemiştir.  

 

2. Çingene Azınlık 
 

Genel olarak bakıldığında Avrupa kıtasında şu an en fazla ayrımcılığa tâbi tutulan 

topluluğun Çingeneler olduğu söylenebilir. Çingenelere yönelik ırkçı şiddet son on 
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yılda hızla artmıştır. İş hayatı, sağlık ve eğitim gibi alanlarda karşılaşılan sorunlar pek 

çok ülkede aynıdır. Çingenelerin karşılaştığı temel sorun  toplumsal dışlanmadır. 

Bunun nedeni ise, Çingene kökenlilerin eğitim düzeylerinin çok düşük olmasıdır. 

Gelir düzeyleri de çok düşük olan bu toplulukların, suça eğilimli olmaları da dışlanma 

etkisini hızlandırmaktadır. Çingenelerin “koruyucusu” rolünü üstlenen hiç bir devlet 

olmaması, üstelik Çingenelerin AB üyesi ülkelerde dahi bir takım sorunlarla karşı 

karşıya bulunmaları, bu toplulukların kısa sürede, bölgede en fazla sıkıntı yaşayan 

topluluk olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu arada, Çingenelerin konumları 

itibariyle, herhangi bir devletlerarası gerginliğe yol açmamaları da, onların gündeme 

gelmelerini geciktirmiştir. Bütün bu etkenlerin sonucu olarak, Çingeneler, Avrupa’nın 

demokratik vicdanına en son giren topluluğu oluşturmuştur. Ancak 1990’lı yılların 

ikinci yarısından itibaren, Çingene topluluklarının Batı Avrupa’ya mülteci statüsünde 

göç etme taleplerinin artması yüzünden, AB’nin dikkati bu konu üzerinde 

yoğunlaşmaya başlamıştır.  

 

AB’ye aday ülkeler arasında Çingene azınlığın en yoğun olduğu ülke 

Romanya’dır. Avrupa Çingene Hakları Merkezi’nin hazırladığı raporlara göre82, 23 

milyon nüfuslu Romanya’da resmi rakamlara göre 409.111, gayri resmi rakamlara 

göre ise en az 1.8 milyon, en fazla 2.5 milyon Çingene yaşamaktadır. Eğer bu iddia 

edilen rakamlar doğru ise, Çingeneler, Romanya’da yaşayan en büyük azınlık 

grubudur ve aynı zamanda Avrupa’da en fazla Çingene barındıran ülke Romanya’dır. 

1989 yılında Çavuşesku rejiminin kanlı bir biçimde sona ermesinin ardından, ülkede 

Çingene azınlığın karşılaştığı sorunlar gündeme gelmeye başlamıştır. 1990’lı yılların 

ilk yarısında Çingenelere yönelik şiddet olayları endişe verici bir biçimde artmış, pek 

çok yerleşim biriminde Çingenelere yönelik saldırılar olmuş, evleri yakılmış ve 

yerleşim birimlerinden atılmışlardır. Pek çok Çingenenin de öldürüldüğü kayıtlara 

geçmiştir. Romanya’daki Çingenelerin sayısı ve bununla orantılı olarak karşılaştıkları 

sıkıntıların fazlalığı yüzünden, Avrupa Çingene Hakları Merkezi, çalışmalarını esasen 

Romanya üzerinde yoğunlaştırmıştır. Merkez 1996 yılında yürüttüğü bir alan 

araştırması sonucu saldırıların eski hızını kaybettiğini, ancak Çingeneler üzerindeki 

polis baskısının azalmadığını belirtmiştir.  

 

Adaylıkla ilgili ilerleme raporlarında AB, Çingenelerin içinde bulundukları 

durumla ilgili olarak Romanya’ya çok sert eleştirilerde bulunmuştur. Romanya’yla 
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ilgili ilk düzenli raporunda Komisyon,  Romanya’da diğer azınlık topluluklarının 

haklarının korunduğu ancak Çingene azınlığın haklarının korunmadığını 

vurgulamıştır83. 2000 tarihli İlerleme Raporu’na göre, Romanya’da Çingeneler, 

toplum içinde yaygın olarak ayrımcılıkla karşılaşmaktadır. Buna rağmen, hükümetin 

çabaları yetersiz kalmış ve bu konudaki ilerlemeler çok sınırlı olmuştur. Ayrıca 

Romen otoritelerinin, ülkelerinde yaşayan Çingenelerin durumu hakkındaki görüşleri 

çelişkiler taşımaktadır. Örneğin 1999 yılında Romanya Adalet Bakanı Valeriu Stoica, 

Çingenelerin karşılaştıkları sorunların etnik kaynaklı bir azınlık sorunu olmadığını, 

sadece bir toplumsal  uyum sorunu olduğunu söylerken, Romanya hükümetinin ulusal 

azınlıklardan sorumlu bakanı Peter Ecstein Kovacs, Ekim 2000’de Strasbourg’da 

düzenlenen Irkçılığa Karşı Avrupa Konferansı’nda Çingene azınlığın ülkede en çok 

ayrımcılığa maruz kalan grup olduğunu belirtmiştir. Bu açık kabule rağmen 

Romanya’daki Çingenelerin konumunda belirgin bir iyileşme görülmemiştir. Çingene 

azınlığa karşı şiddet eylemlere girişenlerin yargılanmaları çok nadiren görülen bir 

olaydır.  Çingenelere yönelik  toplumsal önyargıları güçlendiren etkenlerin başında bu 

topluluk üyeleri arasında eğitim oranının düşük olması ve bununla bağlantılı olarak 

işsizlik oranının ve suç işleme eğiliminin yüksek olması gelmektedir. Ayrıca, 

Romanya’nın içinde bulunduğu zor ekonomik koşullar da dikkate alınırsa bu 

topluluğun durumunu düzeltmek için özel yardım programları düzenlenmesi de olası 

görülmemektedir. Çingene topluluğu iş hayatı ve toplumsal hayatta toplumun geri 

kalanıyla aynı düzeye ulaştırmak için pozitif ayrımcılık uygulamalarına gereksinim 

vardır. Çingene toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından tam olarak 

yararlanabilmeleri için toplumsal önyargıların azaltılması ön koşuldur. AB’ye aday 

olmak, Romanya devletinin Çingene haklarının geliştirilmesi açısından olumlu rol 

oynamaktadır. Macar azınlığın karşılaştığı sorunları büyük ölçüde gideren Romanya, 

AB’ye girişin temel önkoşulu olarak Çingene toplumunun  da haklarının 

korunmasının gerektiğinin bilincindedir.  

 

Romanya uluslararası yükümlülüklerine uyacağı yönündeki taahhütlerini sürekli 

olarak tekrarlamaktadır. Romanya, Kopenhag kriterlerini uygulama konusundaki 

kararlılığını göstermek açısından insan hakları ve azınlık hakları konusundaki pek çok 

uluslararası sözleşmeyi imzalamıştır. 1999 tarihli Katılım Ortaklığı belgesinde kısa 

vadede oluşturulmasına karar verilmiş olmasına rağmen, Romanya halen Çingeneler 

için bir toplumsal entegrasyon projesi hazırlanmış değildir84. Azınlıkların 
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korunmasından sorumlu bakanlığın, Çingene temsilcileriyle birlikte 2000 yılı Mart 

ayında hazırlanmış olan proje, henüz onaylanmamıştır. Bu alanda atılmış en önemli 

adımlardan biri Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Çingeneler için özel kontenjanlar 

ayırmış olmasıdır. Yine Katılım Ortaklığı belgesinde altı özenle çizilmesine rağmen, 

Çingene örgütlerine verilmesi gereken mali yardımlar son derece sınırlı kalmıştır85.  

 

Çingene sorununun yoğun olarak yaşandığı ülkelerden Bulgaristan’da, 

Çingenelerin toplam nüfusa oranı tahminlere göre %5 ila %10 arasında 

değişmektedir.86 Çingenelerin ulusal azınlık olarak kabul edilmediği ülkede, Çingene 

karşıtı şiddet eylemleri, 1990 sonrası dönemde, zaman zaman emniyet güçlerinin de 

açık yardımıyla, giderek tırmanmıştır. Ancak, AB’ye katılım yönünde kararlı adımlar 

atmanın gerekliliğini kavrayan Sofya, giderek Çingene azınlığın karşılaştığı 

sorunların üzerine eğilmeye başlamıştır. Sosyal hizmetlere ulaşmakta oldukça sıkıntı 

yaşayan azınlık üyelerinin kamu hizmetlerine katılımını sağlamak adına pek çok 

bakanlığa Çingene kökenli danışmalar atanmış ayrıca polis teşkilatı içinde de 

Çingeneler için bir kota ayrılmıştır. Siyasal alanda, Çingeneleri temsil eden partiler 

özellikle yerel seçimlerde önemli başarılar kaydetmişler ve yerel meclislere 

girebilmişlerdir. Ayrıca ulusal parlamentoda da Çingene kökenli bir temsilci 

bulunmaktadır. Pek çok yerel teşkilat, Çingene sorunlarıyla ilgilenmek üzere özel 

daireler oluşturmuşlardır87. Azınlık haklarının korunması konusundaki notu giderek 

yükselen Bulgaristan, yasal düzenlemelerini hızla  Avrupa standartlarına 

yaklaştırmaktadır. Katılım ortaklığında belirtilen kısa vadeli hedeflere uygun olarak, 

Nisan 1999’da Çingeneler için bir entegrasyon programı kabul edilmiş ve hükümet 

özellikle eğitim, kültür, iş, konut, sağlık ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında 

önlemler almaya başlamıştır. Ayrıca Çingene sorunlarıyla ilgilenen sivil toplum 

örgütleriyle olan ilişkiler giderek sıkılaştırılmaktadır. 2000 yılında devlet bütçesinden 

önemli bir pay bu tip kuruluşlara aktarılmıştır. Ancak, Çingenelerin günlük yaşamda 

karşılaştıkları ırkçı olayların sayısı hâlâ  önemli boyutlardadır88. 

 

Çingene sorununun önemli olduğu bir başka ülke de Slovakya’dır. Slovakya’daki 

Çingenelerin toplam nüfusa oranı resmi rakamlara göre % 1.6, gayri resmi rakamlara 

göre % 10’dur89. 1999 tarihli Katılım Ortaklığı belgesinde, kısa vadeli hedefler 

arasında Çingenelerin durumlarının düzeltilmesi amacıyla, ulusal ve yerel düzeyde 

mali yardım sağlanması, ayrımcılığın giderilmesi, iş ve eğitime ulaşmalarının 
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kolaylaştırılması öngörülmüştür. Çingeneler, ayrımcılıkla karşılaşmakta, ırkçı 

saldırılara maruz kalmakta ve polis tarafından yeterince korunmamaktadırlar. Eğitim 

konusunda da  Çingeneler genellikle toplumun bütününden daha kötü durumdadır. Bu 

durum yüksek öğretimde daha da çarpıcı olmaktadır. Bununla birlikte, eğitim 

programlarına Çingene kültür ve tarihini yerleştirme çabaları da sürmektedir. 1990’lı 

yıllarda karşılaştıkları sorunlar yüzünden Çingeneler, Batı ülkelerine ve bu arada Çek 

Cumhuriyeti’ne göç etmişler, ancak getirilen vize kısıtlamaları yüzünden bu göç 

sınırlandırılmıştır. Ancak Çingene göçü yüzünden Slovakya’ya karşı vize 

uygulanması Çingeneleri Slovak toplumu içinde daha da zor durumda bırakmıştır. 

Çingenelerin sorunların çözmek amacıyla oluşturulan özel bir program, Eylül 1999’da 

yürürlüğe konmuş olsa da net ilerlemeler sağlanmış değildir. 2000 yılı bütçesinden 

Çingenelere ayrılan pay 750 bin Euro olmuş  ve bu miktar sorunları çözmek için son 

derece yetersiz kalmıştır90. 

 

Çek Cumhuriyetinde yaşayan ve toplam nüfusun yaklaşık %3’ünü oluşturan 

Çingene azınlık da benzer toplumsal sorunlarla karşılaşmış ve Çek hükümeti bunları 

çözmek için hızla önlemler almıştır. Haziran 2000’de hükümet, “Çingene Topluluğu 

Üyelerine Yönelik Hükümet Bakışının Temel Öğeleri” adlı bir eylem planını kabul 

etmiştir. Eylem planı 2001-2020 arasını kapsamakta ve eğitim, iş, konut ve 

ayrımcılıkla mücadele alanlarında yoğunlaşmaktadır91. Bakanlıklararası Çingene 

Komisyonu’nun hazırladığı eylem planının giriş bölümünde 1997 yılında ilan edilen 

azınlıklarla ilgili hükümet programının hedeflerinin büyük bölümünün 

gerçekleştirildiğini duyurmuştur. Programın başarısı en çok  eğitim alanında 

görülmektedir. Bütçeden ayrılan paylarla Çingenelerin  eğitim düzeylerini yükseltmek 

amacıyla önemli çabalar gösterilmiştir. Çingene kültürü eğitim programlarına alınmış, 

Şubat 2000 tarihli bir değişiklikle toplum üyelerinin yüksek öğretim programlarına  

kaydolmaları kolaylaştırılmıştır. Ancak Çingene çocuklarının önemli bir bölümünün 

sorunlu çocuklar için açılan okullara gitmesi dikkat çekicidir. Bu tür okullarda 

okuyanların %70’i Çingene kökenlidir. Her ne kadar, eğitim alanında önemli 

ilerlemeler kaydedilmişse de, 2000 tarihli İlerleme Raporuna göre  hâlâ yapılması 

gerekenler vardır. Ayrıca Çek hükümeti Avrupa Kalkınma Bankası’ndan sağladığı 

kredilerle Çingeneler için toplu konutlar inşa etmeyi sürdürmektedir. Ancak Çingene 

aleyhtarı önyargıları silmek ve polis ile mahkeme huzurundaki zorlukları önlemek 
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için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu arada Çingeneler arasındaki 

işsizlik oranının %70’i aştığı da unutulmamalıdır.  

 

Ulusal azınlıkların haklarının korunması amacıyla Haziran 2000’de çıkarılan bir 

yasa, azınlıkların korunması açısından oldukça yeterli görülse de toplumsal ayrımcılık 

esas olarak endişe verici boyuttadır. 1999 yılının Ekim ayında ülkenin kuzey 

batısındaki Usti-nad-Labem isimli küçük bir kentte Çingenelerin oturduğu bir 

konutun etrafının belediye tarafından sağlık gerekçesiyle yüksek duvarlarla çevrilmesi 

büyük tepki çekmiş fakat Avrupa’nın göbeğinde yeni bir gettonun  oluşturulması 

olarak değerlendirilen duvar, ancak aylar sonra yıkılabilmiştir92.  Çingenelerin 

vatandaşlık sorunu ile karşılaştığı tek ülke ise yine Çek Cumhuriyeti’dir. 

Slovakya’nın ayrılmasından sonra, milliyetçi Vladimir Meciar Hükümeti yönetimi 

altında kendilerini güvende hissetmeyen 100 bin kadar Çingene, Çek Cumhuriyeti’ne 

geçmiş, ancak bu ülkenin vatandaşlığını alamamışlardır. 1997 yılında, bu durumdaki 

Çingenelerin binlercesinin Kanada ve İngiltere’ye sığınma başvurusu yapmaları, 

konuyu dünya gündemine getirmiş, en sonunda Çek hükümeti, vatandaşlık yasasını 

değiştirerek, bu sorunu çözmüştür.  

 

Çingene azınlık barındıran bir başka ülke olan Macaristan’da, 1999 yılında 

benimsenen Katılım Ortaklığı belgesindeki hedeflere uygun olarak, sayıları 450 ila 

800 bin olarak tahmin edilen bu azınlığın sorunlarını çözmek için önemli adımlar 

atılmıştır93. Bu açıdan eğitim (burs veya kurumlara mali destek), kültür (Çingene 

kültürünün korunması ve yerel toplulukların güçlendirilmesi amacıyla merkezlerin 

oluşturulması), iş, konut, sağlık ve ayrımcılıkla mücadele alanında önemli adımlar 

atılmıştır. Çingene örgütleriyle temaslar sıklaştırılmış ve Çingene kökenli polis sayısı 

arttırılmıştır. 2000 yılı içinde Çingeneler için ayrılan 19 milyon Euro, orta vadeli 

programın gerçekleştirilmesi açısından son derece yararlı olmuştur. Çingenelerin 

ortalama ömrü, Macarlara göre 10 yıl daha kısadır. Üniversite mezunlarının oranı 

sadece %0.24’tür94. Ayrıca günlük yaşamda karşılaşılan ayrımcılıklar da oldukça 

kaygı vericidir.  Özellikle komşu ülkelerde yaşayan Macar azınlıkların kaderiyle 

yakından ilgili olan Macaristan yönetiminin, kendi ülkesinde yaşayan azınlık 

topluluklarına yaklaşımı, genellikle olumludur. Böylelikle, Macaristan, aslında komşu 

ülkelere, Macar azınlıklara nasıl davranmaları gerektiğini göstermeye çalışmaktadır. 

 



                                                                    Tolga Bilener 

 29 

Slovenya’da Çingenelerin özel konumları anayasal güvence altına alınmıştır ve 

Slovenya Anayasası’nın 65. maddesi, Çingenelerin korunması amacıyla özel bir 

kanun çıkarılmasını öngörmektedir. Bu yasa henüz çıkarılmamış olmakla birlikte özel 

alanları düzenleyen yasalar halen yürürlüktedir. Mayıs 2000’de hükümet, iş 

yaşamında Çingenelere eşit hakların sağlanmasını öngören bir yasa önermiştir. AB 

Komisyonu ilerleme raporlarına göre, Slovakya’da toplumsal entegrasyonunu 

hızlandırıcı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Çingenelerin yerel yönetim 

organlarında temsil edilmeleri olumlu bir ilerleme olarak değerlendirilmiştir95.  

 

Çingene azınlıkla Macar veya Rus azınlığın durumu karşılaştırıldığında, dikkati 

çeken nokta, Macar ve Rus azınlıkların karşılaştıkları ayrımcılıkların genel olarak, 

devlet kademesinden kaynaklandığı, Çingene azınlığın ise daha çok toplum tarafından 

dışlandığı gerçeğidir. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, her ne kadar Çingene 

kökenlilerin karşılaştıkları sorunların çözülmesi yönünde çabalar artmaktaysa da, asıl 

sorunu oluşturan toplumsal önyargıların giderilmesi ancak uzun vadede 

gerçekleşebilecek bir konudur. 

 
 
SONUÇ 

 

Tarihin her döneminde azınlık sorunlarıyla kaynayan Orta ve Doğu Avrupa 

ülkeleri, demir perdenin yıkılmasının ardından, kendilerine ilk hedef olarak Batı 

Avrupa’nın tüm siyasi ve askeri ittifaklarında yer almayı belirlemişlerdir. Bu açıdan 

hızla Avrupa Konseyi’ne üye olurlarken, diğer yandan aralarından pek çoğu 

NATO’ya ve AB’ye  üye olmak için adaylıklarını  koymuşlardır. 

 

AB’nin aday ülkelere, ortak demokratik değerlerde buluşulmasını koşul olarak 

öne sürmesinin ardından Avrupa’da oluşan ortak değerler coğrafyasında yer almak 

istediklerini açıkça ortaya koyan söz konusu devletler, bu doğrultuda kendi iç 

yapılarını dönüştürme çabası içine girmişlerdir. 20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa 

kıtasına damgasını vuran bölünmüşlüğün ortadan kalkmasını büyük mutlulukla 

karşılayan AB de, bu çabayı cesaretlendirmiştir.  

 

Bu yeni süreçte en fazla endişe kaynağı olan konulardan biri, azınlık hakları 

olmuştur. Özellikle, en kanlı örneğinin eski Yugoslavya topraklarında görüldüğü 
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üzere, azınlık sorunlarının savaşa kadar giden gerginliklerin kaynağını oluşturması, bu 

konu üzerine hassasiyet göstermek sonucunu doğurmuştur. AB, kendi sınırlarının 

hemen yanı başında, istikrarsız bölgeler görmek istememektedir.  AB’in asıl endişesi, 

bu tür istikrarsızlıkların doğrudan yada dolaylı olarak yayılma eğilimi göstermesi ve 

sonunda kendisini de etkilemesidir.  

 

AB’nin azınlık haklarının korunması konusundaki yaklaşımı, özellikle kollektif 

hakların reddedilmesi yönünden dikkat çekmektedir. Azınlıklara tanınan hakların 

bireysel düzeyde tutulmasıyla birlikte, azınlıkların vatandaşı oldukları devletlere karşı 

ayrılıkçı eylemlere girismelerinin önü kesilmek istenmiştir. Böylelikle AB’nin temel 

amacı olan bölgesel istikrarın sağlanması ilkesini tehlikeye düşürmekten kaçınılmıştır.  

 

AB’ye entegrasyon isteği içindeki Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de bu açıdan, 

AB’nin koyduğu standartlar çerçevesinde azınlık haklarına saygı duymanın, AB’ye 

tam üye olmak için zorunlu koşul olduğunun bilincine varmışlar, bu açıdan üyelik 

müzakerelerine bir an önce başlayabilmek amacıyla gerekli düzenlemeleri 

yapmışlardır. AB de, İlerleme Raporları aracılığıyla, gerekli düzenlemelerin 

yapıldığını gördükten sonra müzakereleri başlatmıştır. Ancak, müzakereler başlamak 

da azınlık haklarının korunması doğrultusundaki denetimin bittiği anlamına 

gelmemiş, AB, yasal düzenlemelerin ötesinde uygulamaları da yakından izlemiştir.  

 

Bir yandan, azınlıkların yaşadıkları ülkeye entegre olmalarını, örneğin vatandaşı 

oldukları devletin resmi dilini öğrenmelerini destekleyerek azınlık haklarından kaygı 

duyan devletleri rahatlatmak istemiş, öte yandan da azınlıkların sınırötesi bağlantılar 

kurmalarını destekleyerek azınlık gruplarının kimliklerine sahip çıkmalarını 

kolaylaştırmış ve azınlık sorunlarının devletlerin münhasır yetki alanına girmediğini 

vurgulamak istemiştir. Bu noktada doğabilecek çelişkileri ve çatışma risklerini ise, 

AB azınlık haklarını bir sigorta olarak kullanarak gidermek istemiştir.   

 

Her ne kadar AB’ye aday olmak, söz konusu ülkelerde azınlık haklarının 

korunması yönünde önemli adımlar atılmasını kolaylaştırmışsa da, bu süreci 

hızlandıran başka etkenlerden de söz etmek olasıdır. En başta, bazı azınlık 

gruplarının, yaşadıkları ülkeler dışında bir “anayurt”ları olması ve bazı devletlerin, 

kendi soydaşlarının haklarını korumak için dikkatli davranması, önemli bir etkendir. 
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Üstelik, böylesi bir durum, uluslararası gerginlik ve çatışma riskini arttırarak, 

uluslararası kamuoyunun da daha hassas olması sonucunu doğurmuştur.   

 

Sonuç olarak Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki azınlık sorunlarının AB’ye 

entegrasyon süreci ile bağlantılı olarak çözülmekte olduğunu ancak, özellikle son on 

yılda daha ayrıntılı düzenlemelere dayanan azınlık haklarının korunması olgusunun, 

giderek daha da şiddetli bir biçimde klasik ulus-devlet oluşumunun tepkisini de 

çektiğini vurgulamakta yarar vardır. Azınlık sorunlarının çözümü bu çerçevede, biraz 

da ulus-devletin kendisinde gördüğü hakların ne kadarından vazgeçebileceği  

sorunsalına bağlıdır. 
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