11/21/2012

AZINLIKLAR
KAVRAM,
TARİH,
HUKUK

ve TÜRKİYE
BASKIN ORAN
www.baskinoran.com
(B. O., Türkiye’de Azınlıklar – Kavramlar, Teori, Lozan, İç mevzuat, İçtihat,
Uygulama, İstanbul, İletişim Yayınevi, 2008)

Konferansın Planı

 Ortaya çıkışı
 Temel tanımlar ve kavramlar
 Türkiye’de durum (LBA, iç mevzuat, içtihat, uygulama)

 Tahlil ve sonuçlar.
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Kavramın ortaya çıkış süreci
 Mutlakiyetçi Krallığın ortaya çıkışıyla çağdaş: 16. yy. Daha

öncesinde yok.

 K-P çatışması  K-P uzlaşması ve karşılıklı koruma (16. yy

sonu-17.yy başı; 1555, 1648)  AZINLIK kavramı
(“Dinsel”)

1789  «Ulusal». Ama Balkanlar ve Orta Doğu: Din
En yakın: Osmanlı. Özerk, ama ikinci sınıf. Başta, 3 tane.
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Osmanlı’da temel düzen
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«Ekalliyet» «Azlık»  «Azınlık»
 19.yy sonu, İ ve T: Ulus-devlet provası.

Millet Okulları Ekalliyet Okulları.
 1923 sonrası Ulus-devlet’te «kirlenmiş» bir anlam:
İkinci sınıf+ Özerk değil + Beşinci Kol + Vatan haini.
 Ulus-devlet: Milletinin tek bir etno-dinsel unsurdan

oluştuğunu varsayan devlet türü.
Araçları: Asimilasyon ve/veya etno-dinsel temizlik.
 Bu «kirlenmişlik» bazı başat olmayan grupları bile
etkilemiştir.

Türkiyeli Kürtlerin (ve Alevilerin)
“Esas ve Kurucu Unsur” olma iddiası
 Talebin anlamı: Türklerin yanına, tahta çıkmak.
 Neden olmaz, olmamalı:
 Diğer başat olmayan kimlikleri aşağılıyor.
 “E. ve K. unsur”un özellikleri yok:




KS’na katılışın sebebi: Halife ve Ermeni.
KS’nda Kürt adı altında bir elit yok.
İspanya örneği: Eklemlenme yok, yeni baştan kuruluş var.

 Resmî istismarı: Süryaniler (26.07.2012).
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Azınlık tanımı
 Nesnel öğeler:





Çoğunluktan farklı olmak (etnik, dilsel, dinsel),
Başat olmamak,
Sayıca daha az olmak (ülke genelinde),
Yurttaş olmak.

 Öznel öğe:


Azınlık bilinci.
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Azınlıklar ve kimlik

KİMLİK

- BİREYSEL
- GRUPSAL

- OBJEKTİF
- SÜBJEKTİF

- ALT
- ÜST
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Osmanlı’da Üst ve Alt kimlikler

Osmanlı

Türk

Kürt

Ermeni

Rum

Musevi

Gürcü

Çerkes,
vs. vs.
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Türkiye’de Üst ve Alt kimlikler

Türk

Türk

Kürt

Ermeni

Rum

Musevi

Gürcü

Çerkes,
vs. vs.
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Evsahibi devlet ve Üst kimlik
 İki politika: Entegrasyon ve asimilasyon.

 Üst kimliğin iki uygulaması:
 Üst kimliğin edinilmesi olanaklı mı?
 Alt kimlik saygı görüyor mu?
 Üst kimliğin iki farklı temeli:
 Toprak (teritoryal),
 Kan.

Alt-Üst Kimlik (Azınlık-Devlet) ilişkileri
Azınlık bireyi

Devlet

SONUÇ

Üst kimliği
sübjektif kimlik
kabul etmek

Memnuniyet

Durum -1

GÖNÜLLÜ
ASİMİLASYON

Durum -2

Üst kimliği ret

Sert tepki

TRAVMA
(ayrılma, katliam)

Durum -3

Üst kimliği
kabul,
Alt kimlikte ısrar

Alt kimliğe saygı
ve teritoryal
Üst kimlik

Asimilasyonda
veya
kan temelli
Üst kimlikte ısrar

UYUM
ORTAMI

ÇATIŞMA
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Türkiye’de azınlıklar
 Resmî uygulamaya göre: Lozan.
 Dünya standartlarına göre, GM’lere ilaveten:
 Araplar (etni, din),
 Aleviler (dil, din),



Dinsel açıdan en az 5 farklı görüş
Dilsel açıdan 4 dil

 Kafkas kökenliler (etni, dil),
 Kürtler (etni, dil)/Zazalar (etni, dil, din).

Lozan 1923
 İki savaşı bitiren barış antlaşması.
 «Ekalliyetlerin Himayesi»: Md. 37 ilâ 44.
 Md. 37: «Türkiye, 38. maddeden 44. maddeye kadar olan

maddelerin kapsadığı hükümlerin temel yasalar olarak
tanınmasını ve hiçbir kanunun, hiçbir yönetmeliğin ve hiçbir
resmî işlemin bu hükümlere aykırı veya bunlarla çelişir
olmamasını ve hiçbir kanun, hiçbir yönetmelik ve hiçbir
resmî işlemin söz konusu hükümlerden üstün
sayılmamasını yükümlenir».
 Md. 45: «Türkiye'nin Müslüman-olmayan azınlıklarına
tanınmış olan haklar, Yunanistan'ca da, kendi ülkesinde
bulunan Müslüman azınlığa tanınacaktır».
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«Hak» kavramı

 Negatif Hak: Bütün vatandaşlara tanınan haklar (insan
hakları).
 Pozitif Hak: Yalnızca «dezavantajlı» vatandaşlara
tanınan «artı» haklar (azınlık hakları).

Lozan’daki hakların incelenmesi
 Lozan en azından anayasayla eş değerdedir (340, 90/5; zaten 37 vardı).
 1) Gayrimüslim hakları tam olarak uygulanmıyor.
 Sadece “Üç Büyük”, sebepleri.
 Üç Büyük’e de tam uygulanmıyor: md.40 okullar; 41/2 maddi katkılar; 42/3
eski ve yeni vakıflar; Md. 14 hiç uygulanmadı: «Türk egemenliği altında
kalan İmroz ile Bozcaada, yerel unsurlardan kurulu bir özel yönetim
örgütünden yararlanacaktır. Bu adalarda düzenin korunması, bu örgütün
emrinde bulunan bir polis kuvvetince sağlanacaktır»).
 2) Gayrimüslimler dışındakilerin hakları hiç uygulanmıyor. 4 hak

grubu:
 Gayrimüslim TC vatandaşları,
 Türkiye’de oturan herkes,
 Türkçeden başka dil konuşan TC vatandaşları,
 Tüm TC vatandaşları.

 Bu haliyle Lozan hem azınlık, hem de insan hakları metnidir.
 İtiraz: Kesim’in başlığı.
18
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Md 39’un incelenmesi
 39/5: “Devletin resmî dili bulunmasına rağmen, Türkçeden başka bir dil

konuşan Türk uyruklarına, mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak
kullanabilmeleri bakımından uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır”.
 Maddenin, resmî dili bilip bilmemekle ilgisi yoktur.
 Resmî dairelerde başka dil kullanmanın tek istisnasıdır.
 39/5’e karşı savunma: Ceza Muhakemeleri Kanunu md. 202 ve AİHS md. 6/3/e

 39/4: “Herhangi bir Türk uyruğunun, gerek özel gerekse ticaret

ilişkilerinde, din basın yada her çeşit yayın konularıyla açık
toplantılarında, istediği bir dili kullanmasına karşı hiçbir kısıtlama
konulmayacaktır”.
 Resmî daireler dışında herhangi bir zaman ve mekanda serbest.
 O zaman mevcut olmayan yayınlardan radyo ve TV de buna girer çünkü «jenerik» terimdir.
 Fıkra, TBMM Hükümeti heyetinin de teklifidir.

 39/4’ü uygulamak, insan haklarını genişletmek ve derinleştirmek

suretiyle azınlık hakları (pozitif haklar) vermekten kurtulmak yöntemine
uygundur.

 39/5’i uygulamak, devlet için «onurlu çıkış»tır (KCK davası 2010; CMK Md. 178 –
«Mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın veya katılanın gösterdiği tanık veya
uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde, sanık veya katılan o
kişileri mahkemeye getirebilir. Bu kişiler duruşmada dinlenir.”).
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Türkiye’de azınlık mevzuatı
Anayasa ve yasalar
 1) Any. Md.3/1: Monist yaklaşım ve yasalara yansıması
 “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür…”.
 “[Türkiye Devletinin] Dili Türkçedir”.

 2) Any. Md.66: Vatandaşlığın ve “Türk”ün tanımı sorunu
 “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türktür”.

 Tamam, fakat “Türk” nedir?

Çünkü 1924 Anayasasından önce (1915, 1923) kullanılan resmî terim:
«Türkiyeli».

20
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1924’ten önce resmî belgelerde «Türkiyeli»
 1915 tarihli Mekâtib-i Hususiye Talimatnamesi
 Md. 1: «Özel okullar, masrafları bireyler tarafından ve hükümetçe tanınmış

Türkiyeli cemaat, cemiyet ve şirketler tarafından sağlanarak açılan okullardır»
 Md. 3: «Türkiyeli cemaatler tarafından açılan okullar ancak o cemaate mensup

nüfusun oturduğu mahalle veya köylerde bulunabilir»
 Md. 8: «Türkiyeli Gayrı Müslimler tarafından açılacak okullarda Maarif

Vekâleti’nden resmî ruhsat alınmadıkça yabancı müdür, müdire veya öğretmen
çalıştırılamaz»

 Gazi M. Kemal tarafından hazırlanan Temmuz 1923 anayasa

taslağı
 Md. 12: «Türkiye’de olağanüstü durumlar dışında, Türkiyeliler için dolaşım

serbesttir»
 Md. 13: «Eğitim serbesttir. Yasa dairesinde her Türkiyeli genel ve özel eğitim

alabilir»
 Md. 14: «Okullar ve bütün kültür kuruluşları devletin denetimindedir.

Türkiyelilerin talim ve terbiyesi dayanışma ve düzen içinde olmak zorundadır»
 Md. 15: «Türkiyeliler düzen ve yasa dairesinde ticaret, ustalık ve tarım için her cins

şirketler kurabilir».

«Türk» terimi ve soy/ırk
 1940’ların sonuna kadar subay olmak, memur olmak, Avrupa’ya

öğrenci gitmek için: “Türk olmak”, “Türk soyundan olmak”, “Türk
ırkından olmak”. 1965 sonrası: “TC vatandaşı olmak”.

 04.05.2004: Vatandaşlık başvurularında: “Soy durumunun tetkiki

ricasıyla…”.

 Tansu Çiller’in İçişleri Bakanı Meral Akşener, Mart 97, Öcalan’a:

“Ermeni Dölü”. 159’dan (bugünkü 301) takibata uğramadı.
Demek ki bu madde (“Türklüğü aşağılamak”) Kürt ve Ermeni
vatandaşları aşağılamayı engellemiyor.

 Kasım 2008’de Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül: “Bugün Rum ve

Ermeniler olsaydı milli devlet olamazdık”.

22

10

11/21/2012

“Türk” terimi ve din
 40’lara kadar: Ecanip Defteri.
 1988 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği: “Memleket içindeki

Yerli Yabancılar (Türk tebaalı)”.
 17.04.1996 İstanbul 2 no’lu İdare Mahkemesi: “Yabancı uyruklu TC

vatandaşı”.
 Şubat 07: 625 s.k. md.24/2 “Türk soyundan ve TC uyruklu

başmüdür yd.”.
 1971, 74, 75’te Yargıtay : “Türk olmayanların…”.
 Tek bir Gayrimüslim diplomat, kaymakam, nüfus müdürü, polis

memuru, MİT mensubu, vergi müdürü, subay, astsubay yok.
 LÂHASÜMÜT ve HASÜMÜT.
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Yargıtay ve Danıştay içtihadı:
“1936 Beyannamesi”
 1936 Beyannamesi’nin öyküsü.
 Yargıtay içtihadı: 1971, 1974, 1975
 Balıklı Rum Hastanesi Vakfı davası, 1974 YHGK: “Türk olmayanların

meydana getirdikleri tüzel kişiliklerin taşınmaz mal edinmeleri
yasaklanmıştır”

 Danıştay
 1976’da 12. Daire: “Davacı vakıf, vakfiye yerine geçen beyannamede

vakfın yeni taşınmazlar edinebileceği yolunda hüküm bulunduğunu
iddia edememekte ve kanıtlayamamaktadır”.
 2005’te 10. Daire kararı olumlu .
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Anayasa Mahkemesi içtihadı:
Kürt partisi kapatmaları
 Kapatma gerekçesi: «Azınlık yaratmak» suretiyle bölücülük:
 Azınlık yaratılmaz. Devletin takdir yetkisi yoktur (1930, UaDAD Arnavut

Okulları kararı).

 “Azınlık”ı ülke bütünlüğüyle çatışan bir kavram olarak görüyor .

 Bilgi eksikliği ve ideolojik yaklaşım var:
 Md.45 hakkında: “…Lozan’la varlığı tanınmış[lar] hakkındaki hükümler

mütekabiliyet esasına dayanmaktadır”:
 Md.45 mütekabiliyet değil, “paralel yükümlülük”tür.
 Viyana Ant. Hukuku Sözl. Md.60/5: İnsan haklarında mütekabiliyet olmaz.

 “Lozan, Müslümanların haklarından gayrimüslimlerin de yararlanmasını

öngörmüş ve eşitliği sağlamıştır”:
 İnsan h.-Azınlık h. ayrımını (negatif-pozitif hak ayrımı) bilmiyor.
 Çoğunluğu birinci sınıf, azınlığı ikinci sınıf sayıyor.

 Bütün bu Kürt partisi kapatma kararları AİHM’de bozulmuştur .
25

Türkiye’deki uygulamanın ana kalıpları ve
temelleri: 1) Kuramsal; 2) Tarihsel-Siyasal temeller
 Türkiye 1923 yılında kalmıştır. Aradan geçen zaman hiç geçmemiş








gibidir. Oysa bu konuda muazzam değişiklikler olmuştur.
Üstelik, 1923’ten geriye de gitmiştir: O zaman verilen haklar bugün
eksik ve yanlış uygulanmakta veya hiç uygulanmamaktadır.
Millet konusunda “teklik” ile “birlik” aynı şey sanılmaktadır. Oysa,
birincisi ikincisini ortadan kaldırır.
Tekliği bozacağı düşünülen her türlü davranış cezalandırılmaktadır.
Kürtlerle ilgili olsun, olmasın (Melisa); tehlikeli olsun, olmasın
(Süryaniler). Yasaklanan ve cezalandırılan, farklılıktır.
Azınlık dedin mi, bu ülkede hemen “milletin bölünmez bütünlüğü”
üzerinden bölücülük akla gelmektedir. Sınıf farkı olmadan,
herkeste.
Bu durumda Alt kimliğini sergileyen veya onun bu hakkını savunan
herkes bölücüdür .
26
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Kuramsal Temel:
Alt-Üst kimlik ve Kan-Toprak yöntemi ilişkileri
 Ulus-devlet temelde 2’ye ayrılır.
 Fransa asimilasyoncudur, kendinde azınlık bulunduğunu kabul etmez,

ama «Frank» diye bir etnik kimlik yoktur. Üst kimlik teritoryaldir.
 Mitterrand, 1981: “Fransa’nın kurulabilmesi için, geçmişte, güçlü ve

merkeziyetçi bir iktidara gereksinme duyulmuştur. Bugün ise,
dağılmaması için, siyasal iktidarın ağırlıklı olarak yerel
yönetimlere bırakılması zorunlu hale gelmiştir”.
 Türkiye, Fransa gibi kültürel birliğe vurgu yapmanın yanı sıra, bir de

Türk etnik/dinsel kimliğine vurgu yapar. Aslında, yöntem kan değil,
karmadır: “Ne Mutlu Türk’üm Diyene”. Üst kimliğin edinilmesi de
olanaksızlaştırılmamış ve sınırlanmamıştır: “… diyene”.
 Ama Üst kimlik («Türk») bireyi temsil etmeyebilir. En azından,

Gayrimüslimler ve Kürtler için.
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Tarihsel-Siyasal Temel: Sevr Sendromu
 Chosen Trauma/Mukaddes Korku kavramı.

 Sevr Sendromu / Paranoyası: Tetikleyiciler
 1) Dört Zombi: 1965-75 Kıbrıs + 1975-85 ASALA + 1985-2000 PKK + 2002AKP.
 2) Kurucuların primus inter pares’e razı olmayışları ve 30’ların reçeteleri ters sonuç

verdikçe “Vatan Gidiyor!” ve “Şeriat Geliyor!” diye panik yaratmaları.

 Örnekler: Pontus Rum kurulacak. Fener Vatikan olacak. Diaspora

toprak istiyor (3 T). Dönmeler ülkeye egemen. Misyonerler bizi
Hıristiyan yapıyor. Emperyalist AB bizi parçalayacak. Kürtler ayrılacak.
Kıbrıs elden gidiyor, sıra Anadolu’da. Vatan gidiyor, Şeriat geliyor.
 Özet:
 “Hıristiyan ve emperyalist Batı bizi parçalıyor”
 “İslamcılar bize türban taktıracak”
 “Bunlar, demokrasi geldiğinden oluyor. Ordu iktidara!”.
28
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Türkiye’de reform süreci: Karşılaştırmalı bir özet

DEVLET

TOPLUM

Sultan’ın mülkü
(yarı-feodal imp.)

Ümmet

BİREY

Sultan’ın tebaaları

ÜST KİMLİK

Osmanlı
(Müslüman)

Ulus-devlet
(Milli Güvenlik
devleti)

Demokratik Devlet
(İnsan Hakları
devleti)

Ulus

İnsan

Vatandaş
(«zorunlu»)

Vatandaş
(«gönüllü»)

Türk
(Müslüman)

(teritoryal)
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