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KAPIKULE’DEN VE PAZARKULE’DEN AZINLIK GÖRÜNTÜSÜ 

 

Serhat TURAN

 

 

Azınlık, kavram olarak, “belli bir toplum içinde farklılıklar gösteren ve başat olmayan gruba 

verilen isimdir”.
 
Sosyolojik açıdan bakıldığında bir toplumda sayısal olarak azınlık oluşturan 

ve çoğunluktan farklı bir takım özelliklere sahip olan grup manasında da değerlendirebilir. 

 Ancak hukuksal açıdan bakıldığında Avrupa Konseyi’nin 1991 tarihli Azınlıkların 

Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi kapsamındaki ulusal azınlık tanımı şudur; bir 

devletin ülkesinde ikamet eden ve bundan dolayı o devletin vatandaşı olan, söz konusu 

devlette eskiden beri süregelen sıkı ve sürekli bağlarını devam ettiren, ayırt edici etnik, 

kültürel, dinsel ya da dilsel özellikler gösteren, söz konusu devletin ya da bir bölgesinin geri 

kalan nüfusundan sayıca az olmasına rağmen yeterli derecede temsil edilen, kültürlerini, 

geleneklerini, dinlerini yada dillerini içerecek şekilde ortak kimliklerini oluşturan öğeleri 

birlikte koruma kaygısıyla hareket eden kişiler grubu şeklindedir. 

YUNANİSTAN 

Yunanistan, Balkan ülkeleri içinde Türkiye açısından ayrı bir konuma sahiptir. İki ülke 

arasında, 1920 yılında yaşanan savaştan sonra hiçbir çatışma yaşanmamasına, onlarca yıldır 

aynı ittifakların içinde bulunulmasına rağmen, kronikleşmiş bazı sorunlar vardır. Bu 

sorunların hepsini bu yazımızda ele almak mümkün değildir. Lakin Azınlık Sorununu burada 

ön planda tutmak gerekir. Batı Trakya Türkleri iki ülke arasındaki temel sorunlardan biridir.  

 Balkanlarda yapılan fetihler sonucunda çok sayıda Türkmen bu bölgeye 

yerleştirilmiştir. Yerel halktan da din değiştirenler ile beraber büyük bir Türk-Müslüman 

nüfus meydana gelmiştir. Yunan topraklarında başta Selanik olmak üzere bir çok yere Türk-

Müslüman nüfus yerleştirilmiştir. Osmanlı’da yaşanan olumsuzluklar ve sonucunda 
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gerçekleşen Balkan Savaşından dolayı Türklerin bir kısmı Anadolu’ya geri dönmek zorunda 

kalmışlardır. Yunanistan’dan göç eden Türklerin sayısı 125 bin civarındadır. 

 Batı Trakya Türklerinin hakları çeşitli yollarla güvence altına alınmasına rağmen 

alınan kararlara itibar edilmemiştir. Yunanistan’da 1998 yılına kadar uygulamada olan 1955 

tarihli yurttaşlık yasasına göre "Grek olmayan etnik kökenden bir kişi Yunanistan'dan 

ayrılırsa vatandaşlıktan çıkartılabileceği" hükmü ile Türklerin dolaşımı kısıtlanmıştır.1994 

yılına kadar sistemli olarak yapılan baskıcı politikalar AB’nin baskısıyla yumuşama 

göstermiştir. Yunanistan, 5 Mayıs 1999 tarihli Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Buna rağmen Yunanistan'daki Uluslararası İnsan Hakları İzleme 

Komitesi'nin 7 Ocak 2000 tarihli raporu, Yunanistan’ı azınlık haklarını ihlal ettiği 

gerekçesiyle suçlu bulmuştur. Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan bütün dalgalanmalar sonuç 

olarak hep Batı Trakya Türklerini etkilemektedir. Yunanistan ile ilişkilerimizin düzelmesi ve 

sorunlarımızın çözülmesi için çaba sarf edilmesi gerekir. Yapılan her düzenleme Batı 

Trakya’daki Türklerin refahı ve huzuru için önemlidir. 

 BULGARİSTAN 

 Bulgaristan yaklaşık olarak 500 yıl Osmanlı himayesinde kalmış ve 1908 yılında kendi 

bağımsızlığı almıştır. Bu tarihten sonra Bulgaristan ile ilişkiler iyi gitmemiştir. İki Balkan 

savaşında da Türklerle savaşmalarına rağmen kurtuluş savaşında Türkiye’yi desteklemiştir. 

Kurtuluş savaşından sonra ilişkileri zedeleyen ve zora sokan Büyük Bulgaristan hayalleridir. 

Soğuk savaş yıllarında Bulgaristan, Sovyetlerin müttefiklerinden biri haline gelirken Türkiye 

de NATO’nun üyesi olarak komünizme karşı olan kalelerden biriydi. 

 İki ülke arasında 1950-51 yıllarında kriz ortaya çıkmıştır ve Bulgar hükümeti 250 bin 

Türkü Ülkelerine gönderme kararı almıştır. Bu dönem boyunca yaklaşık 155 bin Türk 

Bulgaristan'ı terk etmek zorunda kalmıştır. 1968 yılında, göç sonucunda dağılan aileleri 

birleştirmek için iki ülke arasında bir anlaşma imzalanmış ve bu anlaşmanın sonucunda 130 

bin civarında Türk, Türkiye'ye dönmüştür. 

 Ancak 80’li yıllarda daha büyük sorunlar ortaya çıkmıştır. Bulgaristan’ın izlediği 

asimilasyon politikaları yüzünden ilişkiler en gergin seviyelere ulaşmıştır.1989 yılında 350 

bin Türk sınır dışı edilmiştir. 1989’da komünist iktidar devrildikten sonra Türk-Bulgar 

ilişkileri olumlu olarak değişkenlik göstermiştir. Bulgar yönetimi çeşitli vesilelerle Türk 

halkına uygulanan baskılardan dolayı özür dilemiş, Türk azınlığın hakları yeniden tanınmış, 



 
 

Türklere geniş çaplı özgürlükler verilmiştir. Bu çerçevede Türklerin ana dillerini 

konuşmalarına, Türkçe isim alıp Türkçe eğitim görmelerine izin verilmiş, dinsel hakları iade 

edilmiştir. Bu gelişmeler, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iyileşmesine ve 

güçlenmesine yol açmıştır. 

 Ayrı iki blokta bulunan iki ülkenin daha sonraki yıllarda tek kutuplu sistem içerisinde 

nasıl iyi ilişkiler geliştirdiği ortadır. Bugün Müslüman-Türk azınlık, elde edilen haklar 

sayesinde, Bulgaristan'da etkin bir siyasi güç konumundadır. 

 Bulgaristan ve Yunanistan Balkan Devletlerinden bize en yakın iki ülkedir. Bu 

devletler ile sınırlar kadar yakın akrabalık ilişkilerimizin olduğunu hiç unutmadan ve Balkan 

savaşlarından Balkan barışına uzanan yolda Türk Milleti’nin refahı ve huzuru için gereken her 

türlü anlaşma yapılmadır. 

   


