
AB Tart ~smalar~ 

Almanya'da ki 

351 veya Biz Nereye. 

AB'ye girme qabalarmm arttrgi bu donem- 
lerde, Avrupa Birligi ulkelerinde ozellikle Almanya'da Turk 
dilinin durumunu ve bu ulkedeki Turkqeye yonelik ortadan 
kaldrrma giri~imlerine dikkat ~eki len yazrda, Turkqenin 
Almanya 'daki geleceginden de bahsedilmektedir. 

The article draws attention to the position of the ~uik ish 
language and rhe aitempts to eliminate it, in the E.U. coun- 
tries especially in Germany, in these days which Turkey's 
effort to join the E. U. has taken speed. 

Son gunlerde AB ile ilgili geligmeler, toplumu- 
muzun butun ig, meslek, politik, ekonomik ve as- 
keri gruplar~ taraf~ndan qok s~cak bir biqimde ve 
dikkatle izleniyor. Kopenhag Zirvesi'nde ortaya GI- 
kan kararlar s ~ k  s ~ k  gundeme geliyor. Turkiye 
Cumhuriyeti'nin yetkilerine AB uyesi ulkeler za- 
man zaman bir tak~m dayatmalarda bulunuyorlar. 
Bu dayatmalam hangi yaz~l~ kaynaklara, imzalan- 
mlg belgelere dayand101 noktasmda sorulan soru- 
lara h i~b i r  politikac~ veya burokrat aqk bir cevap 
veremiyor ... Durum boyle olunca da, kitle iletigim 
organlarmdaki koge veya yorum yaz~larmda bir 
karma9adlr gidiyor. Yabanc~ basmdan aktar~lan 
haberlerin ve yorumlarm ne kadar dogru, saglam 
ve samimi oldugu konusunda da gupheler giderek 
qogahyor ... Okuyucularm veya TV seyircilerinin de 
bu dag~n~kl~k i~ inde  guvenecegi kimse, grup veya 
kurulug belirginlegemiyor. 

Yurt iqinde bu konulardaki belirsizlik hukum 
surerken, tart~gmalar s~ras~nda karanhklarda el 
yordam~yla bulunan baz~ ufak tefek araq gerece 
umutlar baglanm~g gibi zorla al~n~rken, AB ulkeleri 
iqindeki vatandaglar~m~z da qaresizlikten, nas~l bir 
yola girilmesi gerektigi konusunda kara kara du- 
gunuyor. Kendisinin, ailesinin ve elbette daha 
aglrl~kh bir noktada qocuklar~n~n geleceginin nas~l 
olacag~, nasd olmas~ gerektigi hususunda uzun 
vadeli bir p lh  yapamlyor veya bugun duyduguna 
tiel baglamay~p, bir q~kar yola giremiyor ... 

AB uyesi olan ulkelerin hemen hepsinde Turki- 
ye Cumhuriyeti pasaportunu tayyan insanlar~m~z 
ve ~ocuklar~ yagamaktalar. Memleketleri ile olan 
baglam hiq koparmak istemediklerini geqen ay- 
larda duzenlenen Dunya Futbol Sampiyonas~ slra- 
smda gorduk, duyduk. !$u anda yagad~klan ulkele- 
rin uyruguna geqrnig olsalar bile, iqlerindeki vatan 
millet sevgisi, bayrak a9k1 hiqbir zay~flamaya ugra- 
madan devam edip gidiyor, hatta "gurbet ellerde" 
olmalar~ yuzunden belki daha da artarak onlar~ sa- 
rlp sarmal~yor ... Tek kelime Turkqe bilmeyen ufa- 
clk qocuklar~m~zdan baglay~p ya9h kugaklara ka- 
dar giden bu sevgi, bu a$k; bir sure sonra gerqek- 
lerle yuz yuze gelindiginde iqlerini burkan bir gonul 
slzlslna donuguyor. Gerqeklerin ac~rnas~zl~Q~na 
karg~ bir gey yapamamanln s ~ k ~ n t ~ s ~  iqinde, olup bi- 
tenleri uzulerek seyrediyor, dinliyor. Kendi qocuk- 
lama yard~mc~ olamamanm ezikligiyle birilerinin 
imdadma kogmasln~ umutla bekliyor ... 
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Konuk Yazar 

Turk Dili'nin sayfalar~nda okuyucular~m~za bir 
AB ulkesi, hem de AB ulkelerinin olugturdugu ka- 
rarln lokomotifi rolunu ustlenen Almanya'daki Turk 
dilinin durumunu zaman zaman belgelerle aq~kla- 
m~gt~m.' Ozellikle Almanya'n~n rolunu hem tarih 
iqinde, hem de gunumuzde s ~ k  s~k  vurgulaman~n 
en onemli sebebi, orada k~rk ydhk bir donemde 
alm teriyle, canlar~yla, kanlar~yla, umutlar~yla, k~r- 
g~nhklar~yla didinip qahgan; Alman ekonomisinin 
canlanmasma hem tiiketici, hem uretici, sigorta ve 
emeklilik katk~ paylarn aksatmadan odeyen; us- 
telik de igveren olarak Turklere oldugu kadar Al- 
manlara ve diger AB ulkelerinin vatandaglar~na da 
yard~m eden insanlar~m~z~n buyuk bir nufus sayw 
na ulagmas~d~r. Bu yhn baglarmda resmi olarak di- 
le getirilen, 2.100.000 kigidir. Gizlice giden, kaqak 
qahganlarla bu say1 biraz daha artabilir. Bu nufu- 
sun yaklag~k % 65 kadan, 25 yagln alt~nda bulu- 
nan qocuklar~m~z ve genqlerimizdir. Orada yerle- 
gip kalanlarm ve bir Turkle veya yabanc~yla yapl- 
Ian evliliklerden dogan qocuklar~m~zm gordukleri 
egitim ve ogrenim, her geqen gun daha da onem 
kazan~yor. Hele de AB treni, bu trenin bir vagonu 
olmak soz konusu iken, oralarda vatandaglar~m~za 
reva gorulenlerin neler oldugunu bilrnek; Turki- 
ye'de yagayan bizler, ilgililer, yetkililer, yuksek bu- 
rokratlar ve hele de gelecegimizi pl3nlayacak ya- 
salar q~karan politikac~lar iqin elzem! ... Bakahm, 
ozellikle Turkqe konusunda Almanya'da ne tur ge- 
ligmeler oluyor ve bu AB lokomotifi ulkenin arkas~ 
slra giden Hollanda ve Danimarka'da hangi du- 
gunceleri gelecekte gerqeklegtirecek? ... 

Almanya'daki yabanc~lar arasmda en buyuk 
topluluk Turkiye Cumhuriyeti vatandaglar~dir. Da- 
ha sonra dag~lan Yugoslavya kokenli insanlar, 
Iranl~lar, Araplar, Uzak Dogulular, AB ulkelerinin 
vatanda~lar~ gelmektedir. Turklerin 1990'11 y~llar- 
dan itibaren art~k dorduncu kugagmdan soz edil- 
mektedir. Daha onceki uq kugakta karylagdan qok 
qegitli sorunlar zaman iqinde qozulmug, qozulme- 
se bile az qok karg~likl~ anlagma zemini olugmug- 
tur. Turizm ve ig hayat~ dolayrs~yla yuz binlerce Al- 
man Turkiye'ye gelmig; insanlar~m~z~ biraz daha iyi 
tan~ma f~rsat~n~ bulmugtur. Baz~lar~ "kara kafah, ka- 
ra b~y~kh, kara' kuru" bir erkegimizin pe$ne tak~l- 

Daha gen i~  bilgi edinilrnesi; CeSitli olaylar ve belgeler ile ilgili 
yorurnlarln goriilmesi i ~ i n  ozellikle son alt~ y~ldaki yaz~lar~n ara- 
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mlg, gelmig, yerlegmigtir. Zaman zaman baz~ gey- 
leri begenmeyip, surat~n~ assa da, memnun degil- 
mi? gibi bir taw taknp, suratsrzl~g~n~ gosterse bi- 
le; yine de buradaki hoggoruyu, yard~mseverligi, 
konukseverligi, her anlam~yla scakhg~ vazgeqile- 
meyecek kabul ederek, yagam surdurmekten 
mutluluk duymaktad~rlar. Hatta Alanya orneginde 
oldugu gibi, binlercesi toprak ve ev ahp, bol para- 
11 emekliligin "sonradan gorme" g~mar~kl~g~ iqinde 
yerlegmektedir ... Burada durum boyle iken, Al- 
manya'daki Turkler iqin art~k Turk kimliginin bra- 
k~lmasmdan, Turkqenin ortadan kaldmhp, tama- 
men silinmesinden aq~k aq~k soz edilmektedir. Al- 
manya'daki kamuoyunu yoneten ve yonlendiren 
"ust on bin'lden olan iktidar partisi ileri gelenleri, 
bunu hiq qekinmeden ifade etmiglerdir. Y~llard~r bir 
turlu aq~kqa belirtilmeyen; ancak gizli birtak~m uy- 
gulamalarla sahneye konan dugunceler, bizzat Al- 
manya Cumhuriyeti'nin Federal Iq lgleri Bakan~ Ot- 
to Schily'nin agzmdan dokuluverdi. Federal Mec- 
lislerinde gorugulmekte olan yeni goq yasasl ile il- 
gili olarak hem kulislerde, hem de gazetelerde du- 
gunceler aqklan~yor, tutum ve davran~glar tart~g~lr- 
yor. Okuyucular~m~zm Turkqenin Almanya'daki 
geleceginin ne olacag~n~ daha iyi anlayabilmesi 
amac~$a agag~ya alacag~m cumleler, adm yukarl- I 

da verdigim Federal Hiikumetin lp lgleri Bakanma 
aittir. 

Almanya'n~n en unlu gazetelerinden Sudde- 
utsche Zeitung, gunluk tiraj~ yaklag~k 435 bin ol- 
masma ragmen, buyuk bir onemi ve ag~r l~g~  bulu- 
nan yaym organlanndandrr. Bu gazetenin 27 Hazi- 
ran 2002 Pergembe gunku say~smda, Heribert 
Pranti'nin Federal lq lgleri Bakan~ Otto Schily ile 
yeni go$ yasasi hakkmdaki rtiportaj~n~n bizler iqin 
en onemli cumleleri gunlar: 

SORU: Entegrasyonun bir qeqevesi var, yani 
Anayasa. Anayasa hukukumuzun bunyeshde gu 
anda gerqi yabanc~ ve vatandaghga geqen insan- 
larm dil, din ve kulturune hoggoruyle yaklaghyor, 
fakat tegvik edilmiyor. Go~menlerin ana dillerinin, 
dinlerinin ve kulturlerinin korunmas~ ve tegviki ko- 
nusunda bir kanun yok, hiilbuki goq yasasl haz~r- 
lanrrken yararlan~lan Kanada, Ingiltere ve Hollanda 
gibi diger devletlerde boyle bir kanun var. Sadece 
eskiden beri yerlegik olan kuquk az~nhklar, yani 
Frizyahlar, Sorblar, Romanlar ve Danimarkaldar 
tegvik ediliyor. Buyuk bir entegrasyon taslag~yla 
bunun degigmesi gerekmiyor mu? 

SCHILY: Hay~r. Bizde yerli az~nl~klar vard~r, 
bunlar~n adlarin~ sayd~n~z. Bunlar tegvik edilmelidir 
ve bu konuda oldukqa dikkate deger bir bagar~ bi- 



lanqosu vardlr. Daha yaklnlarda Sorblarm yanln- 
dayd~m ve ailemin bir krsmlnm Sorblarla baglantl- 
SI oldutjunu ogrendim. Yani benim iqimde de 
Sorblu olan geyler var. 

Fakat, yeni, kapal~ azmhklarm olugrnas~nl tegvik 
etmemiz yanhg olur. 

SORU: Daha somut olarak sorahm: Baut- 
zen'deki Sorb-Alman tiyatrosu tabii ki devlet des- 
tegi allyor. Alman-Kurt ya da Alman-Turk tiyatro- 
Ian yok. Ya da iki kanalll seslendirmeli televizyonu 
olanlar, MDR televizyonunun yaym alanmda bir 
program1 Sorb dilinde seyredebiliyor. Boyle bir 
gey neden Turklere saglanamlyor? Onlar da radyo 
ve televizyon vergilerini oduyorlar, fakat hedef 
grup olarak gorulmuyorlar. 

SCHILY: Haylr. Entegrasyonun hedefi, Alman 
kultur alanma qekmektedir. Butun dilleri tegvik 
edemeyiz. Boyle bir gey tamamen kaosa neden 
olur. 

SORU: Bir iki tane azlnlrk dili var. 

SGHILY: Almanya'da herhangi bir yeni azlnl~k 
olugturulmas~na kesinlikle karg~ylrn. 

yantnda ikinci dil olarak ana dilin tegvikidir. 

SGHILY: Birinci dili Turkqe olan homojen bir 
az~nllgln olugmas~nl istemiyorum. Turkler bizim 
kultur alanlm~za girmelidirler. Ana dil Almanca ol- 
malldlr. Yanhg anlagdmasm, farkll, kulturler arasl 
sorumluluklar~n olugmas~ndan yanaylm. Kimsenin 
de kokenini ink% etmesi gerekmiyor. 

SORU: Hepimizin, Avrupa'daki yeni ulusal 
devletleri, azlnl~klarm korunmas~nm onemi konu- 
sunda ikna etmeye eallgt~tj~m~z bir zamanda m ~ ?  

SGHILY: Azrnlrklar~ korumak, yeni azlnllklarl 
tegvik etmek ve buraya gelen bir kiginin bir az~nl~k 
statusu olugturabilecegi anlamma gelmez ki. Bana 
gore entegrasyonun an lam^, goqmenlerin Alman 
kulturune, Alman diline uyum saglamasldlr. Al- 
manya'da, yan yana birqok dilin olugtugu ve so- 
nunda bizleri buyuk gerginlik ve ihtilAflara goture- 
cek bir geligme yagamak istemiyorum. 

SORU: 0 hilde entegrasyon nas~l olacak? ' 

SGHILY: Cok aq~k konuguyorum. Entegrasyo- 
nun en iyi gekli asimilisyondur. 

SORU: Asimil&syonun anlamr: Turkler, Alman- 
larln geleneklerini, deger yarg~lar~n~ ve davranlgla- 
rlnl alsmlar. 

SGHILY: Asimilhyon kelime anlam~yla benze- 
mektir. Bu, qok farkl~ gekillerde gerqeklegebilir. 
Fakat sonunda insanlar, ortak bir kultur alanmda 
birbirlerine benzerler. 

SORU: Yani Mustafa, Hans a d n  alacak; gim- 
diye kadarki inanclnl ink& edip Protestan, Katolik 
ya da dinsiz olacak? 

SGHILY: Bunun olmas~ gerekmiyor. Fakat asi- 
mil2syon oncelikle, buradaki hayat gartlanna belir- 
It bir oranda uyumun gerqeklegmesi demektir. Bu 
esnada tabii ki buradaki hayat gartlar~ da yavag 
yavag degigir. 

SORU: Okullardaki Miislumanlar i ~ i  devlet ta- 
rafmdan tantnan din dersleri h3l3 yok. Bu durum 
degigecek mi? 

SGHILV: Olsa iyi olurdu. Ben, bu igin buyuk ol- 
cude devletin kontrolunden qkan Kur'an okullar~- 
na bwakllmaslndansa, okullarda devlet kontrolun- 
de din derslerinin yap~lmas~n~ tercih ederdim. 

SORU: Kreuzberg'i dag~tmak ml istiyorsunuz? 
(Agklama: Berlin'deki bu mahalle ydlardan beri 
~ogunlugu Tiirk olan bir nufusa sahiptir. N.G.) 

SGHILY: Hay~r, hay~r, Kreuzberg, etnik bak~m- 
dan kesinlikle homojen bir yer degil. Bazl gehir ke- 
simlerinde, belirli etnik kokene mensup olanlarm 
yerlegerek, yogunlagt~gl toplanma alanlar~ vard~r 
ve daha ziyade tehlikeli bir durumdur. Bunu daha 
farkh bir gekilde gekillendirmeye qahgrnahy~z. 

SORU: Nas~l? Daha once de yabanc~larm ora- 
nmn yuksek oldutju semtlerin yabanc~larm yerle- 
gimine kapatllmasma iligkin oneriler olmugtu. 

SGHILY: Bunu uygulayamazs~n~z. Bunu nasd 
yapacaksrniz ki? ijlkemizde serbest dolag~m var. 
Bu tur pl in ekonomisi modelleriyle goq konusun- 
daki tartlgmada ilerleme saglanamaz. Kotalarla 
baga qrk~lamaz: Ne goqte ne de gehirler ya da 
okullarda. Dogu Almanya ornetjindeki gibi, kotalar 
tespit eden plinlama komisyonlari kurarak sorun- 
lar~ qozemeyiz. Bu gekilde surekli q~kmaza gireriz. 

Goruldugu gibi, bir AB ulkesi olan, hele de di- 
ger ulkelere ornek diye tanltll~p, lokomotif rolunu 
ustlenen Almanya'n~n resmi aglzlar~, artlk Turk di- 
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linin okullarda okutulamayacag~n~, Turk qocuklan- 
nln ana dillerinin bundan boyle Turkqe degil, Al- 
manca olmasl gerektigini ~srarla belirtiyor. Turkluk 
bilincinin ana dayanag~n~n Turk dilinden kaynak- 
lanmas~ karg~smda, bunu silip ortadan kald~rman~n 
tek yolu; Turkqe'nin unutturulmas~, egitimden, ya- 
y~nlardan surulup q~kar~lmas~d~r. Boylece Alman- 
ya'da Turkler kimliklerini k~sa veya orta vadede 
unutacak, Almanlagacaklard~r. Bu duguncenin so- 
nucu olan uygulamalar yasalar yoluyla da denetle- 
necektir. 

Bunlar madalyonun bir yuzu ... Gelelim oteki 
yuzune ... Almanya kendi ulkesindeki Turk qocukla- 
rl ve gen~leri iqin yasa qkararak engeller koyar- 
ken, AB aday aday~ olan Turkiye Cumhuriye- 
ti'nden aynl konuda ne gibi taleplerde bulunuyor 
acaba? Almanya ve onu izleyen AB ilgilileri s ~ k  s ~ k  
hangi konular~ oncelikle, ivedi olarak halletmemizi 
istiyorlar? "Kopenhag kriterleri" diye duydugumuz 
ilgililerimizin, yetkililerimizin, ayd~nlar~m~z~n en acl- 
SI da politikac~lar~m~zm baz~lar~n~n Turk dili bilin- 
cinden uzak kalarak onlarm sozculugunu yapt~kla- 
r~nda, neyi savunduklar~n~ acaba gerqekten bili- 
yorlar m ~ ?  Turkiye'nin hemen kabul edip uygula- 
mas1 gerektigini her gun W'lerde, basm-yaym or- 
ganlarmda dile getirip, i l in edenler, acaba Avrupa 
Yerel veya Azmhk Dilleri $art1 belgesini gorup oku- 
dular m ~ ?  Okudu iseler anlad~lar m ~ ?  Bu belge, Av- 
rupa Insan Haklar~ Sozlegmesi'nin ruhuna uygun 
olarak Strasbourg'da 5 Kas~m 1992 tarihinde AB 
ulkeleri ile aday ulkelerin baz~lar~ tarafmdan imza- 
lanm~gt~r. Aradan on y ~ l  kadar geqmig olmasma 
ragmen, bugune kadar imzalamayan AB uyesi ul- 
keler arasmda Belqika, Ingiltere, Irlanda, Italya, 
Portekiz ve komgumuz Yunanistan bulunmakta- 
d~r .  Ayr~ca Avrupa Konseyine d2hil olan devletlerin 
yirmi bir tanesi de imzalamam~gt~r. AB aday~ olan- 
lardan cek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Po- 
lonya ve Slovakya aynl gekilde imzalamayan ulke- 
lerdendir. 

insan destek verip, agzmdan q~kacak boyle bir 
dayatman~n var l~g~n~ acilen ileri surerken, goyle bir 
dugunmez mi? "Ben kendi ulkemde, kendi vatan- 
dayma hangi hakla ve hangi yuzle bunu aq~kla- 
nm?" AB iqine girmek iqin kim, nasd ve ne zaman 
boyle bir on gart ileri surdu? Ortada boyle bir bel- 
ge var m ~ ?  Varsa bunu kim imzalad~? Nerede ve 
ne zaman? 1992'de kabul edilen bu ozel belgenin 
imzalanmas~ dayatmasnn; AB ile iligkilerin "ol- 
mazsa olmaz gart~" olarak hemen her gun orada 
burada dile getirilmesinin; az~nl~klar varmlg da on- 
larm yerel ag~zlar~n~n egitimde, yaymda kullan~lma- 
smn kabul imzas~nrn bir an once at~lmas~yla ilgili 

zorlamalar~n; kamuoyunu boylesine etkilemenin 
gerisinde yatan niyetler nedir acaba? Almanya bu 
belgeyi kabul edip imzalamqt~r. Buna ragmen 
Turk qocuklar~na ve genqlerine, yasalar~n korun- 
mas1 ve z~rh altmda reva gorulenler federal iq Ig- 
leri Bakan~nm agzmdan dokulurken, bizimkilerin 
agzmdan q~kanlar~ gerqekten kendi kulaklart duyu- 
yor mu? Soylediklerinin nasd bir uygulamaya ve 
sonuca ulagacag~n~ goremiyorlar m ~ ?  Kendi vatan- 
day iqin reva gordugu iglemlerin bagka AB ulkele- 
rinin bakanlar~ tarafmdan bile kabul edilmedigini, 
imzalanmad~g~n~ bilmiyorlar m ~ ?  

Sorular uzaylp gidiyor ... Geliniz gimdi de 5 Ka- 
slm 1992 tarihli bu "gart" belgesinin Fransa'da na- 
s ~ l  ele al~nd~g~na bakahm ... Fransa bu belgeye an- 
cak 7 May~s 1999 tarihinde imza koymugtur. An- 
cak hemen 20 May~s 1999'da Cumhurbagkan~ 
Jacques Chirac kendi Anayasa Mahkemesine 
bagvurmug ve bu belgenin onaylanmas~ iqin bir 
anayasa degigikligine gerek olup olmad~g~n~ sor- 
mugtur. Fransrz Anayasa Mahkemesi de aylar 
sonra degil, hemen 15 Haziran 1999 tarih ve 9- 
412 DC say111 gerekqeli karar~yla, soz konusu 
"gart" belgesinin, Frans~z Anayasasl'na aykw hu- 
kumler iqerdigini belirtmigtir. Kaleme a h g  slrasl- 
na gore bu gerekqeli kararm Turkiye iqin de onem- 
li gordugum baz~ maddelerini aktarmak istiyorum: 

FRANSIZ ANAYASA MAHKEMESi 

4 Ekim 1968 tarihli Frans~z Anayasastn~ dikka- 
te alarak; 

1. lncelenmesi lstenen Uluslararas~ Yukumlulu- 
gun (Avrupa Yerel veya Az~nhk Dilleri Sart~nm) Iqe- 
rigi ve Anayasa Mahkemesinin lcra Ettigi Hukuki 
Kontrolun Sumulii ile hgili Olarak; 

Bu bolumde, Avrupa Yerel ve Azml~k Dilleri 
$art~'n~n iqerdigi hususlar bolumler ve maddeler 
itibar~yla zikredilmek suretiyle, an~lan gartla getiril- 
mek istenen hukuki kontrolun boyutlar~ hat~rlat~l- 
mlgtlr. 

Bu bolumde, Fransa'nm Avrupa Yerel veya 
Az~nhk Dilleri Sartl'nrn toplam 84 madde iqeren Ill. 
Bolumunden 39 madde veya paragraf~ kabul etti- 
gi; Fransa'nm kabul ettigi bu rnaddelerden onu- 
nun egitim, dokuzunun basm yayln, sekizinin kul- 
turel faaliyet ve malzemeler, be9inin ekonomik ve 
sosyal hayat, uqunun idari makamlar ve kamu hiz- 
metleri ve ikisinin slnlr otesi iligkiler ve adaletle il- 
gili oldugu; ayrca, Anayasa Mahkemesinin icra et- 
tigi hakuki kontrolun Fransa'nm kabul ettigi bu 
maddelerle s ~ n ~ r l ~  oldugu belirtilmigtir. 



Bu bolumde ayrlca, Frans~z hukumetinin soz 
konusu gart~n imzalanmas~n~ muteakiben bulun- 
dugu tek tarafl~ yorum beyan~nm hukuki anlamda 
normativ degerinin sadece gartla ilgili bir hukuki 
enstruman olmanm otesine gidemeyecegi ve gar- 
tm yorumlanmasmda anlagmazl~k vuku buldugun- 
da dikkate al~nabilecegi; oysa, Fransa'nm ulusla- 
rarasl yukumluluklerinin Anayasa'ya uygun olup 
olmad~g~ hususunda karar verme keyfiyetinin Ana- 
yasa Mahkemesinin inhisar~nda bulundugu kay- 
dedilmigtir. 

2. Uygulanabilecek Hukuki Normlarla llgili Ola- 
rak; 

Bu bolumde Anayasa Mahkemesi, Frans~z 
Anayasasl'nm "Fransa bolunmez, I%k, demokratik 
ve sosyal bir cumhuriyettir. Anayasa, etnik koken, 
~ r k  ve din ayrlml gozetmeksizin butun vatandagla- 
rm kanun onunde egitligini teminat a h a  ah. Ana- 
yasa butun inan~lara sayg~l~d~r. "hukmunu amir bi- 
rinci maddesini zikrederek; Frans~z halkln~n birligi 
ilkesinin de bir anayasal deger oldugunu kaydet- 
mi?, bu temel ilkelerin, etnik koken, kultur, dil ve 
in an^ temeline dayah olarak herhangi bir gruba 
kolektif haklar tanmmasma cevaz vermedigini vur- 
gulam~gt~r. 

Anayasa Mahkemesi devamla, 1789 y~lmda ya- 
y~mlanan lnsan ve Vatandag Haklar~ Evrensel Be- 
yannamesinin "Dugunce ve in an^ hurriyetinin hur 
bir bi~imde icra edilmesi, insanm en degerli hakla- 
r~ndan biridir: 0 hslde her vatandag kanunla belir- 
lenen s~n~rlar dshilinde, serbest gekilde konug- 
mak, yazmak ve yaym yapmak hakkma sahiptir." 
hukmunu amir 11. maddesinin, Frans~z Anayasa- 
sl'nm "Cumhuriyetin resmi dili Frans~zcadir." huk- 
munu amir 2. maddesi ile bagdagt~r~lmas~ gerekti- 
gini belirtmigtir. 

Anayasa Mahkemesi ayrca, yukar~da kay~th 
hususlar muvacehesinde, kamu hukuku kapsa- 
mmda degerlendirilen tuzel kigiler ile medeni hu- 
kuka gore degerlendirilen kigilerin kamu hizmeti 
icra ederken Frans~zcay~ kullanmalar~nm bir zorun- 
luluk oldugunu, vatandaglarin kamu kurumlar~ ile 
iligkilerini yuruturken Frans~zcadan ba7ka bir dili 
kullanma hakk~n~ ileri suremeyeceklerini, Fransrz- 
cadan bagka bir dil kullanmaya da zorlanamaya- 
caklarm, Frans~z Anayasast'n~n ikinci maddesinin 
tercume kullan~lmas~n~ yasaklamadrg~n~ ifade et- 
migtir. 

3. Sartm Anayasaya Uygunlugu ile llgili Olarak; 

Anayasa Mahkemesi, Avrupa Yerel veya Azm- 
Ilk Dilleri Sartl'n~n; 

Dibacesinin 4. paragraf~nm, vazgeqilmez bi- 
gimde herkese, yerel veya az~nltk dillerini ozel ve 
resmi hayatmda kullanma hakk~ tan~d~g~n~;  

- 1.1 (a), I. (b) makalelerinde yerel veya amhk 
dilleri ile bu dillerin konuguldugu bolgelerin tan~m- 
land~g~, bu tan~mlardan hareketle bu dillerin koru- 
nup geligtirilmeleri i ~ i n  onlem almmas~nm ongor- 
dugunu; 

- 7. maddesinin 1. paragraf~ uyarmca taraflar~n 
politika, mevzuat ve uygulamalar~n~ bu hedef ve il- 
keler uzerine bina etmeleri gerektigini, bu hedefler 
arasmda ozellikle, mevcut ve tesisi ongorulecek 
idari yap~lanman~n bu dillerin geligmesine engel 
olugturmamas~n~ saglamak suretiyle yerel veya 
azmhk dillerine saygl gosterilmesi hususunun da 
yer ald~g~nr; 

- Bu hedefler arasrnda soz konusu dillerin ozel 
ve kamu hayatmda sozlu ve yaz~lr olarak kullan~l- 
rnaslnl kolaylagtlrmanrn velveya tegvik etmenin de 
bulundugunu; 

- 7. maddesinin 4. paragraf~n~n, taraflar~n, idari 
makamlara dan~gmanhk yapacak kurumlar tesis 
etmek suretiyle bu dilleri konugan kitlelerin istek- 
lerini dikkate almay~ taahhut etmelerini ongordu- 
gunu gozonunde bulundurarak, 

(Bu hukumler bir arada degerlendirildiginde) 
Avrupa Yerel veya Az~nl~k Dilleri $art1 bu dilleri ko- 
nugan gruplara ulke i~erisinde ozgun haklar tank 
mas1 nedeniyle, Anayasa'n~n Cumhuriyetin bolun- 
mezligi, kanun onunde egitlik ve Frans~z halk~nm 
birligi ilkeleriyle bagdagmad~g~ sonucuna varmlg- 
t~r. 

Anayasa Mahkemesi ayrca, yukar~da kay~t l~ 
hukumlerin, sadece ozel hayatta degil, kamu ha- 
yatmda da Frans~zcadan bagka dillerin konugul- 
mast hakk~n~ tan~mas~ nedeniyle, Anayasa'nm 2. 
maddesi ile bagdagmad~klar~n~ belirtmigtir. 

Anayasa Mahkemesi bu durumda Avrupa Ye- 
re1 veya Az~nhk dilleri gartrnm yukanda kay~t l~ hu- 
kumlerinin Frans~z Anayasasl'yla bagdagmad~g~n~ 
kaydetmigtir. 

4. Karar 

Madde 1 

Avrupa Yerel veya Azmhk Dilleri Sozlegmesi 
Frans~z Anayasas~ ile bagdagmayan hukumler 
i~ermektedir. 

Madde 2 

Bu karar Cumhurbagkanma bildirilecek ve 
Resmi Gazetede yay~mlanacakt~r." 



Konuk Yazar 

Butun bunlar~ okuduktan sonra, Almanya'daki 
uygulamaya bakarak, onu izleyen ve aynl yolda 
karar alan Hollanda ile Danimarka'yr gozonunde 
tutarak, Turkiye Cumhuriyeti Anayasasl'nm mad- 
delerine bir goz atmak istemez misiniz? 

1982 Anayasasmm; 

3. maddesi: "Turkiye Devleti ulkesi ve milleti ile 
bolunmez bir butiindur. Dili Turk~e'dir." 

10. maddesi: "Herkes dil, irk, renk, cinsiyet, si- 
yasi dugunce, felsefl inanq, din, mezhep ve ben- 
zeri sebeplerle aylrlrn gozetmeksizin kanun onun- 
de egittir. 

Hi~bi r  kigiye, aileye zumreye veya s~n~fa imti- 
yaz tanmamaz." 

42. maddesi: "... Turk~eden bagka h i~bi r  *dil, 
egitim ve ogretirn kurumlar~nda Turk vatandaglan- 
na ana dilleri olarak okutulamaz ve ogretilemez. 
Egitim ve ogretim kurumlar~nda okutulacak ya- 
bans diller ile yabana dille egitim ve ogretim ya- 
pan okullarm tiibi olacag~ esaslar kanunla duzen- 
lenir. Milletleraras~ anlagmalar hukumleri sakhd~r." 

Bu anayasa hukumleri yururlukte iken, soz ko- 
nusu "$art belgesiyle bagdagmayan bu hukumle- 
re ragmen, nas11 olur-da "aman AE3 trenini kaqr- 
mayahm; egitirnde ve yaymlarda 66larin istedigini 
yaplverelim, irnzalay~p kabul edelim" diye kamu- 
oyu yanhg bilgilendirilir, bask1 altma a h r ?  Bunu 
kavramak mumkun degil! Almanya I$ lgleri Baka- 
ntnm kendi ulkesindeki Turklere uygulayacag~ du- 
gunceler ile Turkiye'deki baa Almandan qok Al- 
mancr olanlarln dugunceleri, nasd da ortuguyor? 
Ama ne acl bir ortugme! ... Alman politikacrlar~ 
uzun vadeli bir hesabm peginde giderken, bizimki- 
lerin hesab~ "en k~sa zr;irnand;t,hed acilen, on- 
celikle, ivedilikle, hic; &man eybetm&, bu ik- 
tidar elde iken, A6 trenini kagrrnarnfza yo1 acma- 
dan, sur'atle yarn, hatta yarmdan da yakm bir 
gunde" imzalarl at~p kabul etrne yolunda ... 

Tarihin belgelerinin lglg~nda niyetleri a~rkqa 
belli olmayan bu karanhk niyet sahibi silik ve do- 
nuk yuzlerin en k~sa zamanda butijn belirgin ~ izg i -  
leriyle vatandaglarlm~z taraf~ndan gorulup anlagll- 
mas1 umuduyla ve ileride yeni belgelerin ~g~g~nda 
ger~ekleri k~nugrnak~i~in, gimdilik bir nokta koya- 
Ilm. 


