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Avrupa Birliğindeki dil uygulamaları ve Avrupa Birliği ülkelerinde ya
§annıakta olan Türkçe öğretimi sorunu, bu koııı:ı§uıada ana hatlarıyla ele 

alınnıaya çalı§ılacaktır. Zuınanınuzm sInırlı olması dolayısıyla bu kadar genİ§ 

kapsamlı bir sorunu bütün yönleriyle ele almamız mümkün olmayabilir. 
Önemli olan, Avrupa Birliği ile Türkiye ili§kilerinin ele alındığı bu konfe
ransta böylesine önemli bir soruna dikkatletin çekilmesidir. 

Türkiye, henüz Avrupa Birliği üyesi değil, ama Avrupa Birliği ülkele

rinde ya§,1111akca olan dört milyonu a§kın Türk vatanda§l sayesinde Türkler 
bugün artık Avrupa Birliği vatanda§ı durillnuna ge1mi§tir. 

Türklerin, Avrupa ülkelerine topluluklar halinde yerle§melerinin yarım 
yüzyıla yaldapn bir geçmi§i var. İkinci Dünya Sava§ı sonrasında bazı Avrupa 
ülkelerinde, özellikle de Federal Almanya'da ortaya çıkan i§ gücü açığını ka
patmak amacıyla Türkiye'nin deği§ik bölgelerinden çok sayıda ki§i, bu ülke
lere götürüldü. Ülkeler arasındaki anla§malar aracılığıyla resmı yollarla Av
rupa ülkelerine çalı§maya giden ki§ilerin yanı sıra, yasalolmayan yollarla, gizli 
ve kaçak olarak bu ülkelere gidenler de oldu. İster yasal yollarla ister yasal 
olmayan yollarla Avrupa ülkelerine çalı§mak amacıyla giden Türk varanda§
ları, bulunduldarı ülkelerde elli yıl öncesine göre bugün artık çok farklı ko
numdalar. Avrupa ülkelerinde üçüncü lcu§ağın yeti§tiği Türklerin bir bölümü 
bulunduldarı ülkede i§çi iken i§veren konumuna geldiler. Çqitli i§ alanlarında 
kendi iıletmelerini kurdular, farldı alanlarda i§lerme sahibi oldular. Politikaya 
a[11an1a[, eyaler meclislerine, ülke parlamentolarına seçilenler oldu. Bazı Av

rupa ülkelerinde Türlder, se,imde önemli bir oy potansiyeli hiiline geldiler. 

Türk nüfusla ilgili en son veriler göz önüne alındığında resmı rakan11ara 
göre 3.456.542 Türk'ün Avrupa Birliği ülkelerinde yapmakta olduğu görülür. 

* Macaristan'ın ba.:ıkemi I3udapc§re'c1e 24-26 Haziran 2004 günlerinde düzenlenen Europas Zukunfr: 
Heterogenitiit Oder Incegration? Erfahrungen Mit Der EU-Ervcitcruog unJ die AU5sisdıten der 
Turkei (Avrupa'nm Geleceği: Çok Kühür!ülük veya Entegrasyon, AB'rıin Gcııi!jlemesinin Getirdiği 
Deneyimler ve Türkiye'nin Şansı) konferansında yapılan Prob]cms of Native Language Acquisition 
by Turl-.s Living in the European Union ba:jlıklı konu§manın Türkçe metnidir. 
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Türklerin en yoğun ya§adığı ülkelerin baıında Almanya gelmektedir. 
Almanya'da yaıayan Türklerin sayısı 2.375.232'dir. Bu nüfus, Almanya'nın 
genel nüfusunun yakla§ık % 3'ünü olu§eurmaktadır. Türklerin Almanya'da 
yoğun olarak yajadığı jehirler ise Stuttgart, Düseldorf, Köln, Frankfurt, Mü
nih'tİr. Bu §ehirlerde yu§uyan Türklerin nüfusu iki yüz binin üzerindedir. 

Almanya' da yajarnakta olan Türklerin §ehirlere göre nüfusları §öyledir: 
Stutgart 273.000, Düseldorf 250.778, Frankfurt 209.752, Köln 

206.473, Münih 201.792, Berlin 198.980, lvIünster 190.832, Essen 181.000, 
Hanover 163.779, Hamburg 106.347, Karlsruhe 173.300, Mainz 120.867, 

Nürnberg 98.332. 
Fransa'da yapyan Türlderin nüfusu, 326.678'dir. Bu sayı, Fransa nüfusu

nun % 0,5'ini olujturur. Bu nüfusun 133.00l'si bajkent Paris'te yapmaktadır. 
Strasburg'da 88.690, Lyon'da 76.776, Marsilya'da 28.205 Türk ya§amaktadır. 

323.567 Türk'ün ya§adığı Hollanda'da Türklerin en yoğun bulunduğu 
§ehir Rotterdam'dır. Türk nüfus, Hollanda nüfusunun % 2'sini olu§turur. 

Belçika'da 134.238, İngiltere'de 71.756, Danimarka'da 49.824, İsveç'te 
65.000, Norveç'te 11.800, İtalya'da 5.381'dir. Diğer Avrupa Birliği ülkele
rinde aZ sayıda da olsa Türk ya§arnaktadır. 

Bunların resmı rakamlar olduğunu tekrar belirtmememiz gerekir. Ger
çekte bu sayılar çok daha yüksektir. Yalnızca Almanya'da 3.000.000'u a§Un 
bir Türk nüfusu olduğu sanılmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerindeki gerçek 
Türk nüfusunun dört milyonun üzerinde, hatta bej milyona ulajan bir mik
tarda olduğu söylenebilir. Söz gelirni, İsveç'te yaıayan Türk sayısı ıoO.OOO'e 
yakla§rnljtır. 

Bu nüfus içerisinde bulundukları ülkelerin vatandajlığına geçenler de yer 
almaktadır. Yajadıkları ülkenin vatandajlığına geçen Türklerin sayısı bazı 

ülkelerde azımsarnayacak miktardadır. Almanya' da 1999 yılı verilerine göre 
Alman vatandajlığına geçen Türk sayısı 341.701'dir. Bu rakamın 2005 yı

lında 500.000'e ulajacağı öngörülmektedir. Avusturya'da 160.000, Bel

çika'da 50.000, Fransa'da 6.490, İsveç'te 31.409, Norveç'te 7.000 Türk bu
lundukları ülkenin vatanda§lığına geçmijtir. 

N üfus verileri değerlendirildiğinde, Avrupa Birliği ülkelerinde yapmakta 
olan Türklerin birer vatandu§ olarak ana dillerini öğrenme ve öğretilıe hakkı 

bulunmaktadır. Bilindiği gibi Avrupa Birliği, üye ülkelerin dillerini gözeten, 
değer veren bir anlayl§U sahiptir. Avrupa Birliği tek bir dilin egemenliğine 
kar§ıdır. Üye ülkelerin dillerini göz önünde tutan bir dil politikası güdülmek
tedir. Geçen Mayıs ayında yeni katılan üyelerle birlikte Birliğin resmı dilleri 
yirrniye çıkmljtır: Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Estonca, Fince, Fran-
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sızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Larvanca, Litvancı, Maltaca, 
Lehce, Portekizce, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe. 

Bu resmı dillerin yanı Sıra yerel dillerin de Avrupa kültürünün bir zen
ginliği olduğu, bu dillerin korunarak ya§atılması gerektiği dü§üncesi ve uy
gulaması Avrupa Birliğinin dil politikası içerisinde yer almaktadır. Yerel dil
lerle ilgili olarak hazırlanan rapora göre Mayıs ayındaki geni§lemeden önce 
Avrupa Birliğinde elli dört yerel dil bulunmaktaydı. Bu diller, yok olma teh
likesine göre bc§ grupta derecelcndirilmİ§tir. 

Güçlü dillerin yer aldığı birinci grupta Finlandiya' da İsveççe, Katalonya' da 
Katalonca, Belçika'da Almanca, İtalya'da Almanca, Lüksenburgca, Galce, 
BAC'de Baskça, Malıarca'da Katalanca, Galiçyaca olmak üZere dokuz dil vardır. 

Daha az güçlü dillerin bulunduğu ikinci gruba Ladin ı, İtalya' da Slo
vcnce, Avusturya'da Slavcnce, Yunanİstan'da Türkçe, Navarrc'de Baskça, 
Almanya'da Danca, Danimarka'da Almanca, Valensiya'da Katalanca, 

İrlandaca, İspanya'da Oksitanea2
, Avusturyaca, Galce girmektedir. 

Üçüncü grupta Fransa'da Almanca, FriuliancaJ, Frisianca·ı , Avusturya'da 
Hırvatça, Sorbianca', Fransa'da Baskça, Finlandiya'da Samice', Tornedal'da 

Fince, Fransa'da Katalanca, Aragon'da (İspanya) Katalanca, Korsikaca daha 
güçsüz diller olarak belirtilmi§tir. 

Zayıf diller olarak dördüncü grupta Avusturya'da Macarca, Fransa'da 

Franko-Provensal, Kuzey İrlanda'da İrlandaca, .İtalyada Arnavutça, İsveç'te 
Samice, Avusturya'da Çek Slovak, İtalyada Katalanca, İtalya'da Oksitanca, 
Mirandese, Bretonca? bulunmaktadır. 

En zayıf diller olarak tanımlanan be§inci grupta ise Kuzey Frisianca, Fran
sa'da Hollandaca, (Slavo) Makedonca, Fransa'da Oksitanca, Sardunyaca, Yuna
nistan'da Pamakça, Doğu Frisianca, İspanya'da Portekizce, Yunanİstan'da Ar

navutça) Arownanİyanca, İtalya' da Yunanca) Kornİ§H dilleri yer aln1aktadır. 
Bu tablo içerisinde Türkçe, yalnızca Yunanistan'da yerel dil olarak görül

mektedir. Bilindiği gibi, haldan Lozan Antla§ması ile garanti altına alınmı§ 
bulunan iki yüz binin üzerinde bir Türk topluluğu Yunanistan'ın doğusunda 

ya§amaktadır. Türkçe, Yunanistan'daki özel durum itibanyla Avrupa Birliğinin 

ı Reto-Romancanın Avusturya'da ve İsveç'te konu§ulan ağzı. 
2 Daha çok güney Fransa'da konu§u1an bir Roman dili. 
3 Kuzeydoğu İtalya'da yalda§ık 500. 000 ki§inin konu§tuğu bir R.eto-Romaoca ağzı. 
ı Friesland'da konu§ulmakta olan bir Cermen dili. 
~ Almanya'nın doğusunda izole bir durumdaki Slav dili. 
"Norveç, İsveç, Finlandiya'da ya§ayan ve Laplar olarak da bilinen bir Fin halkının dili. 
7 Kclcik dili. 
M Güneybatı İngiltere'de Kdtik dilinin bir ağzı. 
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dil politikası içerisinde yerel dillet grubunda yer almaktadır. Türkiye'nin tam 
üye olmasıyla birlikte Tütkçe Avrupa Birliğinin resmı dillerinden biti olacak. 
Ama bugün için Avrupa Birliği ülkeletinde nüfusu beı milyona yakla§an bir 
Türk topluluğu söz konusudur. Üstelik bu nüfusun netedeyse % 20'si, yani 
yaklaıık bir milyonu, bulunduldarı ülkenin vatanda§lığına geçmi§tir. Buna 
rağmen Türkçe, Avrupa Birliğinde yerel dil olarak bile kabul edilmemektedir. 

Bu durum, Avrupada ya§ayan Tütkler arasında Türkçe için olumsuz bir 
tablo ortaya koymaktadır. Türk aileler arasında, Türkçenin önemsiz, hatta 

gereksiz bir dil olduğu kanısı gidetek yayılmaktadır. Aileler, çocuklarının 

ya§adıkları ülkenin dilini ve bir de yaygın bir yabancı dili öğtenmesini yeterli 
görmektedir. Bunun sonucunda ana dilini öğrenemeyen ve ana dilini bilme

yen yeni ku§aklat ortaya çıkmaya ba§lamı§tır. 
Birlik üyesi pek çok ülkede mevzuata göre vdilerden biri o ülkenin resmı 

dili dı§ında bir ana dili konu§uyorsa ve bu veli anu dilini çocuğunun öğrenme

sİnİ istiyorsa, öğrencinin devam ettiği okul bu dilde eğitimi sağlamaıCLa yü

kümlüdür. Ana dili eğitimi dersi, öğrenciye ana dilinde temel bilgileri vere
cek, gerektiğinde diğer derslerde de bu dilde öğretim kılavuzluğu yapacak 
nitelikte programlanmaktadır. Ana dili eğitimi ancak o dilde verilebilmekte
dir. Bu, Birlik üyesi ülkelerin.çoğunun mevzuatında yer alan yasal hükümler
dendir. Bu temel hak Tütk öğrenciler için de geçerli olmasına rağmen uygu
lamada birtakım olumsuzluklar vatdır. Hollanda, İsveç gibi bazı ülkelerde 
ana dili sınıHatının kaldırılmasıyla birlikte ana dili dersi saatlerine kısıtlama 
getirilmi§tir. Bu kısıtlama öğtencilerin kendi okullarında yeterli sayıda öğ
renci bulunamaması -bazı ülkelerde en az bc§ öğrcnci- halinde ta§lmalı eğitim 
uygulamasına gidilmektedir. Öğrenciler çevrelerindeki en yakın okula çe§itli 
araçlarla gönderilmektedir. Ana dili dersine giden bu öğrencilerin ya§ ortala
ması doğalolarak dü§üktür. Ailelet, küçük ya§taki çocuklarının bu §ekilde bir 
ba§ka okula gitmesini ho§ kar§ılamamaktadır. Üstelik ta§ıt ücretlerini ailele
rin ödemesi söz konusudur. Ana dili derslerinin normal ders saatleri dı§ında 

verilmesi, gün boyu okulda yomlan küçük ya§taki öğrencilerin ana dili eği
timi dersinden beldenen yararı elde edemen1esİne yol açmaktadır. 

Çocukların ana dilini bütün yönleriyle öğtenememeleri, bulundukları ül
kenin dilini öğrenmede zorluklarla kaf§ıla§malatına neden olmaktadır. Bilin
diği gibi, ana dilini tam olarak öğrenemeyen bir ba§ka dili de tam olarak öğ
renemez. Yaıadığı ülkenin dilini öğrenemeyen bu çocuklar, zorunlu öğrenim
den sonra ne yazık ki daha sonraki öğrenimIerine devam edememeletedider. 

Bu çocuklatın yüksek öğrenim görme §anslatı da azalmaktadır. Bunun sonu
cunda ne yazık ki Avmpada, Avrupa Birliği ülkelerinde, gerekli öğrenimi 
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tamamlayan1aml§, eğitimsiz bir kitle yeti§mektedir. Bütün bunlar ana dilini 

iyi öğrencmemekten kaynaklanmaktadır. 
Bu sorunların yanı sıra öğretilıenlerin ve ders kitaplarının yetersizliği ile 

ilgili olumsuzluklar ·da bulunmaktadır. Türkçe dersini veren öğretmenlerin 
bu dersi verebilecek bilgi ve donanıma sahip olması gereIdidir. Öğretmenlerin 
gerekli bilgi donanımına ve formasyana sahip olması bir zorunluluktur. Bilgi, 

donanım, formasyon ve deneyime sahip olmayan ki§ilerin ana dili dersini ver
menıesi gerekir. 

Kısacası, Avrupa Birliği ülkelerinde Türkçe ana dili öğretimi konusunda 
hem Birlik üyesi ülkelerin uygulamalarından kaynaklanan hem de bu uygu
lamalardan etkilenen ailelerden kaynaldanan sorunlar bulunmaktadır. 

Türkiye'nin AB üyeliği için Türkiyedeki yerel ağızlarda, geleneksel dil 
ve lehçelerde öğretim ve yayın için §artlar koyan AB'nin kendi vatanda§ı 01-. 
lllU§ yüz binlerce Türk'ün ana dilini öğrenmesi kar§lsında sorunlar çıkarması 
bir çeli§kidir, çifte standarttıf. Oysa Avrupa kültürünün zenginliklerinden biri 

de Türkçedir. Pek çok Balkan dilinde, hatta Avrupa dilinde Türkçe kökenli 
sözler, yer adları bulunmaktadır. Bu kültür zenginliğinin korunması ve ya§a

tılması için Avrupa Birliği ülkelerinde yapmakta olan Türkler bir §anstır. 
Ki§ilerin ana dillerinin dı§ında birkaç yabancı dil bilmesini ilke olarak 

benin1seyen, bunun için Socrates, EraslJllls gibi progran11ar uygulayan Avrupa 

Birliğinin bazı düzenlemelere gitmesi, Türkçeı::ıin Avrupa ülkelerinde öğreti

minde kar§ıla§ılan sorunların çözümünde son derece yararlı olacaktır. Bu ko
nudaki önerilerimizden bazıları §unlardır: Türkçe dersleri, Türk öğrenciler 

için okul programına alınmalıdır. Ders saatlerinde kısıtlamaya gidilmemeli, 
ana dili öğrenimi için bilimsel açıdan kaç saatlik ders gerekiyorsa, okulların 

ders programlarına o kadar saat ders konulmalıdır. Bu konuda Birlik üyesi 
ülkelerdeki yetkili kurumlar ile Türkiyedeki ilgili kurumlar arasında i§ birli
ğine gidilmelidir. Bu arada, Avrupa'da "sertifika dili" uygulamasından 

Türkçenin de yararlanabilmesi için Türk Dil Kurumu olarak gereldi ders 
n1alzemesİnİn hazırlanması çalı§malarını ba§lattığıIDızı da belirtmek isterim. 

Böylece, Türkçenin Avrupa ülkelerinde öğretilmesi ve sertifika dili olarak 
kullanılması konusunda önemli bir gerek yerine getirilmi§ olacaktır. 

Konu§mamın sonunda bu konferans ın ba§lığındaki bir ifadeye dildmtle
rinizi çekmek istiyorum: Avrltpa'um Geleceği ... 

Avrupa'nın geleceğinde Türkiyenin yer alacağından bugün artık hiç 
kimsenin ku§kusu yok. Ancak, Birlik üyesi ülkelerde ya§ayan ve bir bölümü 
bu ülkelerin vatanda§ı olan Türklerin geleceğin Avrupa'sındaki yerlerinin ne 
olacağını, bugünden yapılacak çalı§malar belirleyecek ... 
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