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Arnavut Azınlığı
Arnavutlar, Balkan yarimadasinin en eski halklarindan olup, köklerinin Ilirler’e dayandigi kabul
edilmektedir. Yunanistan’da yasayan Arnavutlar’i ise 3 grupta toplamak mümkündür:
• Ortodoks Arnavutlar (Arvanitler / Arvanites)
• Müslüman Arnavutlar (Çamerya-Tsamuria / Thesprotia Arnavutlari)
• Soguk savaş sonrası Yunanistan’a gelen göçmen Arnavutlar
İlk 2 gruptaki Arnavutlar, Yunanistan devleti tarafindan çesitli zamanlarda ya sürgüne ya etnik
temizlige ya da asimilasyona ugratilmislardir. Yunan yönetimleri bunlarin etnik kimliklerini ve
varliklarini tanimamakta, özellikle Ortodoks mezhebinden olanlarin “Helen” oldugunu iddia
etmektedir. “Arvanites” olarak nitelenen bu grup içinde kendisini Yunan olarak tanimlayanlar
bulunmakla birlikte, bunun asil temeli asimilasyona dayali Yunan politikasinda yatmaktadir.
Balkan uzmani olan Hugh Poulton’un tespitlerine göre, üç nesil öncesine kadar Attika, Boeotika,
güney Evvoia ve Hidra’da, hatta Atina’nin Plaka semtinde kalabalik bir Arnavut nüfus
bulunmaktaydi. Plaka, Atina’nin Arnavut semti olarak bilinir, burada kendi mahkemeleri bulunur
ve islemler Arnavutça yapilirdi. Bu durum 1940’li yillara kadar devam etmis, II. Dünya Savasi ve
Yunan iç savasinda Yunanlilarin ileri sürdükleri “Arnavutlar isgalci Italyanlarla isbirligi yapti”
iddialarinin ardindan ülkedeki Arnavutlar ya sinir disi edilmisler, ya katledilmisler ya da
Yunanistan’in çesitli bölgelerine sürülmüslerdir. Yunanistan’da kalmis olan Arvaniteslerin, Yunan
milli Ortodoks kilisesi ve asimilasyoncu egitim sistemiyle toplum baskisi yüzünden dilleri yok
olma tehlikesiyle karsi karsiya bulunmaktadir. Avrupa Az Konusulan Diller Bürosu’nun verilerine
göre Arnavutça, Yunanistan’in orta ve güney kesimlerinde birbirinden kopuk ayri bölgelerde
konusulmaktadir. Ancak bu özel hayatta, ev içinde mümkündür. Açikça toplum içinde
konusulmasi, Yunan halki tarafindan tepkiyle karsilanmaktadir.
Yunanistan’da yasayan diger Arnavut grubu olan Çamerya Arnavutlari ise kapsamli bir soykirimin
hedefi olmuslardir. Iç savas sirasinda anti-komünist cepheyi olusturan General Napolyon Zervas
komutasindaki EDES çeteleri bir taraftan komünist EAM-ELLAS kuvvetlerine karsi savasirken,
diger taraftan da Makedon, Arnavut gibi Yunan olmayan unsurlara karsi temizlik harekati
yürütmekteydi.
Italyan isgalinden önce Yunanistan’da genel seferberlik ilan edildiginde, Yunan vatandasi olan
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Çameryali Arnavutlar hükümete basvurarak silah altina alinmak istemelerine ragmen, seferberlik
kapsamina alinmis ancak kazma-kürekle insaat isçiliklerinde kullanilmistir. Italyan isgali sirasinda
da kisa süre önce yaptiklari bu hatadan dolayi Arnavutlarin tepkisinden çekinen Yunan yönetimi,
14 yas ve üzeri bütün erkekleri toplama kamplarina sürmüs ve savas esiri muamelesi yapmistir.
Çamerya bölgesindeki Arnavut halka yönelik asil büyük kiyim ise 27 Haziran 1944’de basladi.
Insanlarin çesitli uzuvlarinin kesilip parçalandigi, hamile kadinlarin, bebeklerin katledildigi bir
soykirim yasandi.
27 Haziran 1944 ile Mart 1945 arasinda Yunanlilar bütün Çamerya’da sivil halktan 3242 kisiyi
katletmis olup, bunlardan 2900’ü yasli veya genç erkek, 214’ü kadin, 96’si çocuktur. Ayrica, 745
kadina tecvüz edilmis, 76 kadin kaçirilmis, 3 yasindan küçük 32 bebek katledilmis, 68 köy yerle bir
edilmis, 5800 ev ve ibadethane tahrip edilmistir. Bütün bu vahsetin ardindan, hayatta kalabilen
Çamerya Arnavutlari anayurtlarini terk etmek zorunda kalmislardir. Kalanlar ise Ortodoks
kimliginin disinda Arnavut etnik kimligini inkar eden Atina’nin bu politikasi sonucunda ana
vatanlarinda kendi dillerini konusamaz olmuslardir. Sinir disi edilen ve kaçan Arnavutlarin mallarimülkleri bölgeye getirilen yerlesimcilere dagitilmis, bölgedeki bütün yer adlari Yunanca’ya
çevrilmistir.
Günümüzde Çamerya Arnavutlari, Tiran’da mukim Çamerya Siyasi Yurtsever Dernegi vasitasiyla
hak arama mücadelelerine devam etmektedir. Arnavutluk Halk Meclisi de 30 Haziran 1994’de
aldigi bir kararla 27 Haziran gününü Çamerya soykirimini anma günü olarak kabul ve ilan etmistir.
Çamerya sorunu, 1995 Ocak ayinda Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Örgütü'nün 4. genel
kurul toplantisinda ele alinmis ve 12 numarali karar olarak su noktalar vurgulanmistir.
• Çamerya halkinin yeniden yurtlarina dönmesi ve vatandaslik haklarinin geri verilmesi,
• Çam halkina mülklerinin geri verilme hakkinin taninmasi,
• Uluslar arasi kartalar ve belgelerden dogan haklarinin taninmasi, bunun için de Yunan
hükümetinin Çamerya sorununun tarihi gerçeklerini kabul etmesi ve çözüm için ciddi adimlar
atmasi.
Özellikle Çamerya Siyasi Yurtsever Dernegi'nin çabalariyla "çamerya soykirimi" konusu uluslar
arasi platformda da ses getirmeye baslamistir: Buna göre;
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• ABD Senatosu'nun 20.08.2002 tarihinde yaptigi özel oturumda çam sorunu görüsülmüs ve
Arnavutluk basin yayin organlarinda; çözüm için ABD Senatosu'nda yesil isigin yandigi, ABD'nin
Balkanlar için önemli bir sorun olan çam konusunu ele almasiyla birlikte uluslar arasi bir zemin
olustugu ve ilk zaferin kazanildigi, Kongrede yapilan görüsmelere katilan Yunanistan
Temsilcisi'nin cevabi açiklamalarinin ise Kongre üyelerince tatminkar bulunmadigi yorumlara yer
verilmistir.
• BM'de istisari statü sahibi Uluslar arasi Radikal Parti, Çamerya sorununun Avrupa Birligi
Parlamentosu'na sunulmasi yolunda bir karar almis ve Yunanistan Hükümeti'nden insan haklari
protokolüne uygun davranarak çam halkinin haklarina saygi göstermesini istemistir. Radikal Parti
AB Parlamentosu milletvekillerinden Ema Bonino ise, sorunun AB Parlamentosu'nda
tartisilmasini saglamak üzere 6 AB milletvekili ile birlikte bir öneri imzaladiklarini açiklamistir.
• Ingiltere'de, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi ile Uyusmazlik Inceleme Arastirma Merkezi
tarafindan "çam Sorunu" baslikli bir kitap bastirilmistir.
Üçüncü grubu olusturan göçmen Arnavutlar ise özellikle soguk savas sonrasinda, AB üyesi olmasi
nedeniyle uygun bir is bulma alani olarak degerlendirilen Yunanistan'a çalismak amaciyla gelenleri
kapsamaktadir.
Yasadisi göç potansiyeli yüksek olan Yunanistan'da halihazirda 300.000 civarinda Arnavut
göçmen bulunmakta olup, Yunan yönetiminin kaçak göçmenlere yönelik tedbirlerinden en fazla
etkilenen kesim yine Arnavutlar olmustur. Örnegin, 1992 yilinda 200.000 yasa disi göçmen sinir
disi edilirken, bunlarin 150.000'inini Arnavutlar olusturmustur.
Yunan basininda baslatilan özellikle Arnavut göçmenlere yönelik karalayici kampanyalar, Yunan
toplumunda da bu kesime yönelik Albanophobia diye adlandirilan Arnavut düsmanliginin
dogmasina yol açmistir.
Yasa disi göçmen olmalarindan dolayi, onlarin bu zayif noktalarini istismar eden Yunanlilar
arasinda, Arnavutlari çok ucuza çalistiranlar, emeginin karsiligini vermeyenler ve hak talep ettigi
takdirde polise bildirme tehdidinde bulunanlar dahi olmustur.
Yunanistan'daki Arnavut göçmenlere yönelik uygulamalar insan haklari kuruluslarinin yillik
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raporlarinin gündeminden de düsmemektedir. Greek Helsinki Monitor'un 27 Mart 1998 tarihli
basin açiklamasinda, Pieria'daki Palio Keramidi belediye baskaninin günes battiktan sonra
Arnavut göçmenlerin sokaga çikmalarini yasakladigi ve bunun temel insan haklarinin çignenmesi
kadar, irkçi bir karar oldugu belirtilmektedir. Ayni bildiride, Ikaria'da "Soygun Kurbanlari
Komitesi" adiyla kurulan bir örgütün üyelerinin ABD'deki Ku-Klux-Klan örgütüne benzer
kiyafetlerle masum Arnavutlara saldirdiklari da bildirilmektedir. 1995'de Girit'te bir isverenin iki
Arnavut göçmen isçisini, isini gördükten sonra kendilerine ücret ödememek için öldürdügü bu
raporlarda yer alan örneklerden biridir.
Yunanistan'da ister yasal ister yasa disi konumda çalisan bütün Arnavutlara önyargiyla ve suçlu
gözüyle bakilmakta, bunlarin hiçbir sosyal güvencesi olmadigi ve çocuklarinin egitim-ögretim
imkanlari da bulunmadigi için perisan bir hayat sürdürmektedirler.
Yunanistan'daki Arnavutlar, ister soykirimdan kurtularak bölgede kalan Çameryali olsun, ister
yapay Ortodoks-Arvanites olarak kategorize edilmis olsun, ya da Arnavutluk vatandasi göçmen
olsun, insanlik ayibi "albanophobia"nin mantik disi hezeyanlari var oldugu sürece, bu ülkedeki
sistemli ayrimciligin ve asimilasyon politikalarinin kurbani olmaya devam edecekler gibi
gözükmektedir.
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Makedon Azınlığı

Kuzey Yunanistan'da, Pindus daglari, Rodop daglari ve Ege denizi ile çevrili olan bölgede,
kendilerini Makedon kökenli olarak tanimlayan ve diger Yunan vatandaslarindan farkli bir etnik
kökene sahip olduklarini, bu nedenle bir azinlik teskil ettiklerini savunan bir topluluk vardir.

Yunan hükümeti "Makedon" sözcügünü Kuzey Yunanistan'da yasayan bütün Yunan
vatandaslarini tanimlayan cografi bir tabir olarak görmekte, Yunanistan'daki Makedonlarin bir
azinlik grubu olduguna iliskin iddialari reddetmekte ve bu azinlik grubunu "Slav-Yunanlar" veya
"çift dilliler" olarak tanimlamaktadir.

Ilk istila hareketlerinden itibaren Indocermenler, Keltler, Ilirler, Traklar, Daçyalilar, Dorlar,
Akalar, Avarlar, Iskitler, Kuman-Kipçaklar, Mikenler, Bulgarlar, Slavlar, Romalilar bu cografyayi
ya geçici akinlarla ya da kalici istilalarla bölgeyi etkilemis, birbirinden farkli kavimler bölgede
pespese yönetimler kurarak hüküm sürmüslerdir. M.Ö. birinci binin baslarinda Makedon adli
küçük bir kavim I. Perdikas'in önderliginde Bisritsa nehri civarinda bir yönetim kurmustur.

Makedonya'nin uzun tarihi boyunca, milattan önce VII. Yüzyildan X. Yüzyila kadar ki
dönemlerde, bu bölgede Makedon Kralligi ( II.Filip, Büyük Iskender), Roma Imparatorlugu,
Dogu Roma (Bizans) Imparatorlugu, Bulgar ve Sirp Kralliklari ile Osmanli Devleti egemenlik
kurmuslardir.

1912-1913 Balkan savaslari ise Makedonya tarihinde önemli dönüm noktalarindan biri olmustur.
Sirbistan "Vardar Makedonyasi"ni, Bulgaristan "Pirin Makedonyasi"ni topraklarina katarken,
Yunanistan ise 33.953 kilometrekarelik bir alani kaplayan ve bir milyonu askin nüfusu barindiran
"Ege Makedonyasi"ni ele geçirmis, bundan sonra yogun bir asimilasyon ve etnik temizlik
politikasiyla Ege Makedonlari'ni sindirmeye, "milliyetsizlestirmeye" baslamis ve bu durum
günümüze kadar sürmüstür.

Yunanistan, 1926 yilinda çikardigi 352 sayili yasayla, Ege Makedonyasi'ndaki bütün yer adlarini,
Makedon ailelerin isimlerini "Helenlestirmek" üzere genis çapli bir kampanya baslatmistir. Resmi
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Gazete'nin 21 ve 23 Kasim 1926 tarih, 322 ve 324 sayili nüshalarinda yer adlarina ek olarak, aile
adlarinin "os", "is" veya "pulos" son ekleriyle biten isimlere çevrilmesi zorunlu kilinmistir.

Diger taraftan, kiliseler, anitlar, arkeolojik eserler ve mezarliklardan bütün Makedonca adlar,
semboller silinmis, Slav-Makedonca yazili dini ve edebi bütün eserlere el konularak yakilmistir.
Makedonca konusulmasi sert tedbirlerle yasaklanmis, dügün, nikah, dini törenlerde dahi
kullanilmasina izin verilmemis ve Makedonlar zorunlu Yunanca dil kurslarina gönderilmislerdir.
Makedonca konusanlara çok yogun baskilar yapilmis, cezaevlerine ya da temerküz kamplarina
gönderilmis, ancak bu politika onlarin milli bilinçlerin daha güçlenmesine yol açmistir.

Ikinci Dünya Savasi sirasinda ve sonrasinda Yunanistan'da meydana gelen iç savas sonucunda Ege
Makedonlari'na yönelik kiyimlar artmis, Ege Makedonyasi'nin batisinda 16 bin kisi öldürülmüs,
440 kadin ve kiza tecavüz edilmis, 120 bin kisi toplama kamplarinda iskence görmüs, yüzlerce kisi
iskencelere dayanamayarak akli dengesini kaybetmis, 1291 ev kundaklanmis, 80 köy yagmalanmis
ve binlerce kisi evlerini terketmek mecburiyetinde kalmistir. Bu baskilar, Ege Makedonlari'ndan
önemli bir kesiminin denizasiri ülkelere ve özellikle Kanada, ABD ve Avustralya'ya göçmesine
neden olmustur. 1959 yilinda çikarilan 3958 sayili yasayla "dogustan Yunanli olmayan" ve
Yunanistan'i terk edip de son bes yildir ülkeye dönmeyen kimselerin arazilerinin müsaderesi
yoluna gidilmis, bundan en fazla Ege Makedonlari etkilenmistir.

Tüm bu baskilar Yunanistan içinde ve disindaki Ege Makedonlari'nin birbirlerine daha da
kenetlenerek milli varliklarini korumaya ve yasatmaya yönelik birlikler kurmalarina yol açmistir.
Yunanistan sinirlari içinde 1980'li yillarda kurulan ancak Yunan yönetimi tarafindan yasal olarak
kabul edilmeyen Makedon Insan Haklari Merkezi Örgütlenme Komitesi, Ege Makedonyasi
Makedonlari Için Insani ve Milli Haklar Hareketi, Makedon Insan Haklari Merkezi gibi sivil
toplum örgütleri Yunanistan'daki Makedonlara uygulanan her türlü baskiya karsi durmak,
anadilleri Makedoncayi egitimde, kiliselerde ve hayatin her alaninda serbestçe konusup kullanmak
ve gelistirmek için mücadele vermek amaciyla çalismaya baslamistir.

Gerçekte, Ege Makedonyasi'nda yasayan yasal ya da yasadisi(Yunan Devleti tarafindan kurulusu
onaylanmayan) bütün Slav-Makedon olusumlar temelde mesrudur. Çünkü Yunanistan'da yasayan
Makedon azinlik mensuplari bu ülkenin vatandasidir ve Yunanistan bir çok uluslararasi belgeye
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imza koyarak ve özellikle bir Avrupa Birligi ülkesi olarak, azinlik haklari ile temel insan haklari
konusunda bir dizi yükümlülük altina giren, fakat bunlarin hiç birini yerine getirmeyen bir devlet
konumundadir.

Uluslar arasi teamülleri yok saymakta üstüne olmayan Yunanistan, öteden beri "Makedonyali
Büyük Iskender"e sahip çikmakla kalmayip, Yugoslavya'nin dagilmasiyla 1991 yilinda
bagimsizligini kazanan yeni Makedonya Cumhuriyeti'nin ne adini, ne anayasasini, ne de kirmizi
zeminli ve onalti isinli Vergina günesli bayragini kabul etti. Ancak, Yunanistan'in uyguladigi yogun
ekonomik ambargolar neticesinde Makedonya, bayragini ve anayasasindaki bazi maddeleri
degistirmek zorunda kaldi.

Topraklarinda bulunan Makedon etnik azinlik nedeniyle yeni Makedonya devletinden
huzursuzluk duyan Yunanistan, ilk is olarak Üsküp'te bulunan Kiril i Metodi üniversitesinden
alinan diplomalari geçersiz saydi, gerekçesi ise bu üniversitede yapilan egitimin Makedonca olmasi
ve Makedonca diye bir dil olmadigi idi.

Diger taraftan, tüm girisimlerine ragmen ne Avrupa kamuoyundan ne de ABD'den bekledigi
destegi bulamamasi, tam tersine Makedonya lehine ve kendi aleyhine bir ortam dogmasi nedeniyle
Yunanistan, ilk asamada bu ülkeye karsi uygulamaya basladigi mal ve petrol sevkiyatini engelleme
çabalarina ek olarak, acil ihtiyaç maddeleri disindaki bütün ticari faaliyetleri engellemeye basladi.
1994-1995 yillarinda Selanik-Üsküp demiryolu hatti basta olmak üzere Makedonya'ya karsi kati bir
ambargo uyguladi. Bu yüzden Makedonya ekonomisinde ciddi sikintilar yasandi.

Insan haklari alaninda önemli uluslar arasi anlasmalarin altinda imzasi bulunan Yunanistan'in
ülkesinde yasayan azinliklara yönelik uygulamalari gözden kaçmamakta, simdiye kadar yayinlanan
pek çok raporda bu durum açikça gözler önüne serilmektedir. ABD'nin 1990 ve müteakip yillarda
yayinladigi insan haklarina dair raporlarinda Yunanistan, Makedon ve Türk azinliklarina uyguladigi
ayrimci ve baskici politikalardan dolayi kesin bir dille elestirilirken, Amnesty International,
Helsinki Watch vb. pek çok uluslararasi kurulusun yillik raporlarinda ayni ifadelere
rastlanmaktadir.
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Yunanistan'da Makedon insan haklari savunuculari da sürekli izlenip, baskiya maruz
kalmaktadirlar. Bunlardan isimleri ön plana çikan ve diger aktivistlere göre karistiklari olaylar
uluslar arasi toplumun dikkatini çekenler arasinda Hristos Sidiripulos, Tasos Bulis, Nikodimos
Tsarknias, Petros Dimitsis, Stavros Anastasiadis, Konstantinos Gotsis, Stavros Sovislis yer
almaktadir. Bu insanlarin maruz kaldiklari adli ve idari baskilar ile güvenlik güçlerinin verdigi
fiziksek zararlar bir çok kurulus tarafindan rapor edilmis ve uluslar arasi kamuoyuna
duyurulmustur.
1913 yilinda Ege Makedonyasi'nin isgalinden hemen sonra Makedon halkinin gözünü korkutmak
ve çocuklarin Makedon okullarina gitmelerini engellemek amaciyla dedesinin Yunanlilar
tarafindan dilinden asildigini ve babasinin da Yunan iç savasi sonrasinda komünistlerle isbirligi
yaptigi gerekçesiyle agir iskenceler gördügünü ifade eden Makedon insan haklari savunucularindan
Sidiripulos, ilk olarak 1990 yilinda Makedon dilinin ve kültürünün yasatilmasi maksadiyla hayata
geçirmeye çalistigi "Makedon Kültür Merkezi"ni kurmak istemesinden ve Haziran 1990'da
Kopenhag'da toplanan AGIK Insani Boyut Toplantisi'nda "Yunanistan'da Makedon azinlik
vardir" ifadesi kullandigindan dolayi mahkemede suçlu bulunmustur. 22 Agustos 1994 tarihli The
Times'ta "Sidiripulos'a reva görülen zulüm karsisinda kendisine Ingiltere tarafindan siginma hakki
verilmelidir" seklinde bir haber-yorum çikmistir.
Makedon insan haklari savunucularindan olan papaz Nikodimos Tsarknias ise sadece Makedonca
konusma, dini ayinlerini ana dillerinde yapma, milli sarkilarini söyleme vb konulardaki temel
haklarini talep etmesine ve Ege Makedonyasi'nin Yunanistan'dan ayrilmasi gerektigi yönünde
herhangi bir talebi ve açiklamasi olmamasina ragmen çok büyük baskilara, fiziksel tartaklanmalara
maruz kalmis, yillari mahkemelerde geçmis, iftiralar atilarak papazlik görevi elinden alinmistir.
Tsarknias'a yönelik fiziksel saldiri agirlikli bu uygulamalar saglik raporlariyla kanitlanmis ve insan
haklari kuruluslarinin gündeminden düsmemistir.
1947-48 yillarinda Kizilhaç tarafindan Yunan saldirilarindan korunmak amaciyla Yunanistan
disina çikarilmis olan, 2 ila 14 yas arasindaki 30.000 civarindaki çocuk ise su anda 50 yaslarinda
olup, halen Yunanistan'daki vatanlarina geri dönememislerdir. Yunanistan'a giris ve kisa süreli izin
dahi verilmeyen bu insanlar aralarinda örgütlenerek, "The Association of Refugee Childeren from
Aegean Macedonia" adiyla bir dernek kurmuslardir.
Bu dernek mensuplari 1998 yilinda, 1948'in 50. yili münasebetiyle dogduklari yerleri görüp, ziyaret
etmek amaciyla bir bulusma ve anma toplantisi yapmayi planlamislar, ancak Yunanistan'in
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tutumunu bildikleri için International Helsinki Federation of Human Rights ile temasa geçerek,
yardim talep etmislerdir. Anilan kurulusun bizzat dönemin Yunan Disisleri bakan yardimcisi
Yorgo Papandreu ile temasa geçerek, destek talep etmesi ve kendisinden de olumlu yanit almasina
ragmen, bu insanlar sinirdan içeri alinmamislardir. Bu durum, Yunan bürokrasisine ve devlet
adamlarina hangi ölçülerde ve nasil güvenilebilecegi sorusunu da beraberinde getirmektedir.
Siyasal etkinlikler açisindan da Yunanistan, Ege Makedonlari'na hiçbir hak tanimamaktadir. 6
Eylül 1995'te Lerin(Florina)'de kurulan "Vinojito-Gökkusagi" adli Makedon azinlik partisine
aninda tepki gösterilmis, parti binasina Florina belediye baskaninin kiskirtmasiyla tasli sopali
saldirilar gerçeklestirilmis ve tabelasi indirilmistir.
Parti kuruculari Vasilis Romas, Kostas Tasopulos, Petros Vaisilidis ve Pavlos Vaskopulos
hakkinda, "ana dillerini açikça kullandiklari" için dava açilmis, 15 Eylül 1998'de gerçeklestirilen
durusmada, Makedonlarin duyurulari ve davetleri sonucu katilan uluslararasi kuruluslarin
gözlemcileri önünde Gökkusagi Partisi beraat etmistir.
Yunanistan'daki Makedon azinligin hak arama mücadelesi arasinda bir de 1989 yilinda Sobotsko
(Aridea)'da kurulmus olan "Balkanlarin Refahi için Makedon Hareketi" adli siyasal kurulus da
bulunmaktadir. Bu hareket, 1994 yilinda Yunanistan'da yapilan Avrupa Parlamentosu seçimlerine
Gökkusagi ile ortaklasa katilmissa da Yunanli yetkililerin engellemeleri, idari ve adli kanallarla
aldiklari çesitli önlemler sonucunda ancak 7.263 oy toplayabilmistir.
Makedon azinligin 1990'da kurmak istedigi, ancak Florina (Lerin)'daki bölge mahkemesinin
karariyla açilamayan "Makedon Kültür Merkezi (Makedonya Medeniyet Evi)" ile ilgili hukuki
süreç Yunanistan'da tamamlanip izin çikmayinca, kuruculari konuyu Strasburg-Avrupa Insan
Haklari Mahkemesi'ne götürmüs, 24 Mart 1998'de baslayan dava süreci 10 Haziran 1998'de
sonuçlanmistir. Buna göre AIHM Yunanistan'i Avrupa Sözlesmesi'nin 11. maddesi ile AGIK
Insani Boyut Kopenhag toplantisinda alinan kararlar dogrultusunda mahkum etmistir. Ne yazik
ki, Atina yönetimi halen bu merkezin açilmasina yasadisi bir tutumla izin vermemekte
direnmektedir.
Yunanistan yönetiminin Ege Makedonlarina yönelik insan haklarini hiçe sayan bu uygulamalarini
tüm insan haklari kuruluslarinin yillik raporlarinda görmek mümkün olup, AB üyesi bir ülke olan
Yunanistan'in topraklarinda yasayan tüm azinliklari etnik birer tehlike olarak görmekten
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vazgeçmesi ve onlara en azindan sahip olmalari gereken vatandaslik haklari dogrultusunda
muamele etmeye baslamasi temenni edilmektedir.
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Ulah Azınlığı
Balkan yarimadasinin yerli unsurlari arasinda yer alan ve bölgenin en eski topluluklarindan sayilan
Ulahlar da Yunanistan’da yasayan ve Yunan olmayan azinliklardan biridir. Ulahlar, MakedoRumence konusan, Latin kökenli, Balkanlara çok eski zamanlarda yerlesmis ve günümüzde çesitli
ülkelere dagilmis olarak sayilari 2.500.000’i bulan bir topluluktur. Ulahlar kendilerini Romani,
Romeni, Aromani diye adlandirmalarina karsin Yunanlilar tarafindan Kutsovlakh veya bir tür
dialekt konusan Helenler, hatta Roma Imparatorlugu zamaninda Latinlesmis Helenler olarak
nitelendirilmektedir. Ulah diasporasi kaynaklarina göre, Yunanistan’da yasayan Ulah sayisinin
250.000 ila 1.200.000 arasinda olabilecegi belirtilmektedir. Eski Yunan disisleri ve savunma
bakanlarindan Ulah asilli Evangelos Averof ise 1948 yili itibariyla bu sayinin 150 – 200.000
arasinda oldugunu dile getirmistir. Yunanistan’da Megleno-Rumence ve Aromunca (Ulahça)
olmak üzere 2 ayri Ulah dili kullanilmaktadir. Megleno-Rumence konusan gruba Vlasi denmekte
olup, Ulah arastirmalariyla taninan Winnifrith’e göre bu grup esasen Peçenek ve Kuman(Kipçak)
Türkleri’nin Latinize olmus koludur.
Yunanistan'daki etnik Ulah azinligi daha çok daglik ve yayla bölgelerinde yasayan, büyük sürü
çobanligi, çiftçilik ve ticaretle ugrasan bir topluluktur. Ulahlar Yunanistan'da Pindus daglari ve
çevresi, Teselya, Ege Makedonyasi'nin bati ve kuzey kisimlari, Vermion dagi ve çevresi ile
Selanik'in kuzeyindeki Meglen bölgesinde yasamaktadir.
Ulahlarla ilgili arastirmalariyla taninan Wace ve Thompson'a göre, bunlar Rumenlerle ayni
kökenden gelmektedir. Ayrica, tüm arastirmacilar tarafindan kabul görmüs bir özellik olan,
Ulahlarin göçebe – çoban yapilari, yüzyillardan beri yerlesik uygar bir yapiya sahip olduklarini
israrla öne süren Yunanlilarla sosyo-kültürel ve antropolojik açidan herhangi bir baglantisinin
olmasina olanak vermemektedir. Yunan sempatizani olarak taninan Richard Clogg dahi Ulahlarin
Romence'ye çok yakin bir dil konustuklarini ve günümüz Yunanistan'inda önemli bir azinlik
oldugunu belirtmektedir.
Ulahlarin tarihinde en önemli dönüm noktalari ise Osmanli Devleti tarafindan 1905’te “millet”
olarak taninmalaridir.
Pindus bölgesinde dogan Ulah rahip Margarit’in egitim faaliyetleri ile beraber Ulahlar arasinda
XIX. Yüzyilin ikinci yarisinda yogun bir bilinçlenme hareketi baslamistir. Margarit’in Ulah
gençleri üzerindeki egitimi, onlara Ulahça ögretmesi ve zamanla bölgede açilan Rumen okullari
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öncelikle Rum Ortodoks Patrikligi’ni harekete geçirmis, yüzyillardir bütün Balkan Ortodokslari
üzerinde tartismasiz hegemonya kurmus olan Patriklik bu gelismeden çok rahatsiz olmus ve tepki
göstermistir. Bunun üzerine Margarit Bükres’e giderek Makedo-Rumen Komitesi’ne katilmistir.
Ancak

bu

gelismeler

Osmanli

Imparatorlugu’nun

bölgede

hüküm

sürdügü

yillarda

gerçeklesmekteydi. Bu çerçevede 1892’de Istanbul’a gelen 6 Ulah temsilci ve 2 rahip,
Patrikhane’nin kendilerine yönelik faaliyetlerinden ve baskilarindan sikayette bulunmus ve yardim
istemistir. Bunun üzerine Osmanli yönetimi Ulahlarin kiliselerini kurmalarini ve kendi dillerinde
ayin yapmalarina olanak saglamistir. Yunanlilar ise bu gelismelerden rahatsiz olmuslar ve Ulah
rahiplerini çetecilerle tehdit etmislerdir. Subat-Mart 1905’de ise Yunanlilar Florina-Nikhovan
köyünde yasayan Ulahlara saldirarak, 6 kisiyi katletmislerdir.
Osmanli Devleti tarafindan 22 Mayis 1905 tarihli fermanla taninmis olan Ulahlar, tarihlerinde kisa
fakat ilk defa resmen esit haklara sahip olarak yeni bir döneme girmisler, kendi yöneticilerini
seçmelerinin yanisira, kilise ve okullara sahip olmus, Osmanli Meclisi’ne de temsilci
gönderebilmislerdir. Balkan savaslarina kadarki süreçte Meclis-i Mebusan’da Ulah mebuslari
bulunmus ve diger “millet” temsilcileriyle birlikte görev yapmislardir.
Ancak Ulahlarin “millet” sisteminin içine ayri bir unsur olarak kabul edilmeleri Yunan çetelerinin
saldirganliklarini daha da artirmasina yol açmis, Ulahlarin okullarina ve köylerine düzenlenen
saldirilarla çok sayida Ulah öldürülmüs ve evleri yakilip yikilmistir.
Taninan bu imkanlarla 1912 yilina kadar bölgedeki Ulah ilkokullarinin sayisi 114’e, liseleri 4’e
yükselmis, kendi dillerinde ise 20 civarinda dergi-gazete yayinlayabilmislerdi.
Bu dönemde Sultan II. Abdülhamit tarafindan millet olarak taninmis olmalari nedeniyle Ulah milli
sairi Konstantin Belematse’nin yazdigi mars günümüzde hala yasatilmaktadir.
1912-1913 Balkan savaslari, Osmanli devletinin hakimiyetini kaybettigi topraklar üzerinde yasayan
tüm azinliklari etkiledigi gibi Ulahlari da olumsuz yönde etkilemistir. 1913 Bükres Anlasmasi ile
Yunanistan, kendi yönetimine geçen Ege Makedonyasi’ndaki Ulahlari azinlik olarak kabul etmis
ve onlarin okul ve kiliselerine önce izin vermis, Makedon azinligina uyguladigi etnik temizligi
gerçeklestirememis, ancak Ulahlar arasindaki milli bilincin kirilabilmesi için onlarin dillerini
küçümseyen, kamuya açik yerlerde kullanimini kisitlayan tedbirler almaktan da geri durmamisti.
Iki savas arasi dönemde, özellikle de Metaksas diktatörlügü sirasinda, Yunanistan’da uygulanan
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devlet terörü sonucunda, Makedonlara oldugu gibi Ulahlara da zorunlu Yunanca ögrenmeleri için
baski yapilmis, Ulah okullarina gidenlerle Yunan okullarina gidenler arasinda ayrimcilik
yapilmistir.
Ulahlarin tarihinde ikinci dönüm noktasi ise “Pindus Prensligi” dönemi olmustur. Ikinci Dünya
savasinda Italyan isgali altinda bulunan Yunanistan’da “fasist dava” için kazanilmak istenen
Ulahlardan Alkibiades Diamandi önderliginde, Italyan güdümlü “Pindus Presnligi”nin
kurulmasina olanak saglanmistir. Özerk yapidaki bu olusumun basinda prens olarak ilan edilen
Diamandi, ayni zamanda “Romen Lejyonu” diye de anilan askeri kuvvetin basiydi ve Prenslik
Epir’in yani sira Makedonya’yi ve Teselya’nin tamamini kapsamaktaydi. Ancak Italya’nin yenilgisi
sonucu bu girisim de basarisizlikla sonuçlandi.
Kendilerini Yunanlilardan farkli ve ayri gören Ulahlarin bir bölümü, Yunan Devleti’nin uyguladigi
asimilasyon politikasina bir ölçüde boyun egdiler, hatta asimile oldular, ancak daha keskin tavir
koyanlar Yunanistan’i terk ederek, ABD, Avustralya gibi deniz asiri ülkelere göç ettiler ve bir Ulah
diasporasi olusturdular.
ABD, Avustralya ve Bati Avrupa ülkelerine göç eden Ulahlar arasindaki milli bilinç daha güçlü
olup, kurduklari dernekler vasitasiyla baglarini sürdürmüslerdir. ABD'deki "Farsarotul Dernegi",
Vasile BARBA önderliginde Almanya/Freiburg'da kurulan Ulah Dili ve Kültürü Birligi adli
olusumlar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Diger taraftan, BARBA'nin girisimleriyle,
Mannheim ve Freiburg Üniversitelerinin Romanistik kürsüleri bir protokol imzalayarak, Agustos
1986'da "Uluslar arasi Aromence Kürsüsü"nün hayata geçirilmesi saglanmistir. Almanya'da 3000
civarinda Ulah bulunmakta olup, Ulah Dili ve Kültürü Birligi ve Ulah Arastirmalari merkezi adli
olusumlar araciligiyla kimliklerini ve dillerini korumaya ve yasatmaya çalismaktadirlar.
Diger taraftan, 1998 yilinda Avrupa Konseyi Balkanlar Komitesi'nce yürürlüge konulan,
Yunanistan tarafindan da imzalanmis olan The European Charter of Regional and Minority
Languages adli belge, Ulah dilini de içine alan bir korumayi getirmektedir. Avrupa'da az
konusulan dillerin korunmasini ve yasatilmasini öngören EBLUL (European Bureau for Lesser
Used Languages) adli girisim de Avrupa Birligi tarafindan desteklenmesine ragmen, AB üyesi
Yunanistan'dan tepkiler almaktadir.
Ancak her sorunun çözümünü bulan Yunan propagandasi kendi güdümünde kurdurdugu Ulah
derneklerine etkinlikler düzenleterek, Ulahlarin kültürel varliklarini sürdürdügü imaji yaratmaya
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çalismakla birlikte, etkinliklerin Yunanca gerçeklestiriliyor olmasi ne kadar göstermelik
senaryolarin icra edildigini açikça ortaya koymaktadir.
Kurdurdugu sözde derneklerin etkinliklerine göz yuman Yunan yetkililer, ayni hosgörüyü 1995
yilinda EBLUL tarafindan hazirlanmis olan ve "Avrupa'da az konusulan dilleri" gösteren bir
haritayi dagitmaya çalisan Sotiris Bletsas adli Ulah azinlik liderine göstermemistir. Bletsas bu
eylemi nedeniyle polis tarafindan tartaklanmis, 15 ay hapis ve 500.000 Drahmi para cezasina
çarptirilmistir. Konuyla yakindan ilgilenen Greek Helsinki Monitor'un sözcüsü P. Dimitras da
YDP milletvekili tarafindan bir televizyon programinda fiziki saldiriya ugramistir. Bir batili
diplomat ise Avrupa Birligi'nce desteklenen EBLUL'un hazirladigi haritayi dagitmak istedigi için
tutuklanan Bletsas olayindan sonra, "bakalim, Avrupa Birligi'ni ne zaman tutuklayacaklar" demek
ihtiyacini duymustur.
Almanya'daki

Ulah

diasporasinin

liderlerinden

BARBA'nin

1994

yilinda

Rumen

Parlamentosu'ndan destek istemesi ve Avrupa Konseyi'ne sundugu raporlar sonucunda, 1996
yilindan itibaren Avrupa Konseyi Ulah sorununu ele almaya baslamistir. Sonuçta, Avrupa Konseyi
Ispanyol parlamenter Luis Maria de Puig'in Ulahlarla ilgili raporunu 24 Haziran 1997'de
oybirligiyle onaylamistir.
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