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Abstract 
Turkey is a multi-ethnic country that is inhabited by diverse Eurasian 

minorities such as Armenians, Georgians, Uyghurs, Laz, Zazas, and 

Circassians. Under the influence of historical circumstances, Turkey has 

religious, ethnic, linguistic, and national minorities. During their rule, the 

Ottomans conquered various regions, including Eurasian ones. Of Turkey’s 

82 million population in 2018, 35% are minorities. According to the 

statistics, 18.9% are Kurds, 7.2% are Tatars, 1.8% are Arabs, 1% are Azeris 

and 1% are Yorks. The other 5% are minorities such as Armenians, 

Georgians, Circassians, Laz, and Balkans. Despite their small population, 

Eurasian minorities are highly diverse among Turkish minorities. 

After the establishment of the Republic of Turkey (1923), the constitution 

emphasized “Turkish homeland”, “Turkish citizens” and “Turkish 

existence”. The implementation of a policy of population unification based 

on Turkish identity led to the denial of minorities. This is although Turkey 

had made commitments to minorities in Articles 37 to 45 of the Treaty of 

Lausanne (1923), part of which relates to Eurasian minorities, especially 

Armenians. The treaty defined minorities as non-Muslims, including Greeks, 

Jews, and Armenians. They had legal rights, schools, and religious services. 

Events such as Expulsion, confiscation of property, forced migration, and 

massacres such as tragedies (1915) against Armenians, the massacres of 

Kurds in Dersim (1938), and the Alawites in Sivas (1993) are some of the 

bitter happenings in the history of minorities in Turkey. 

After the AKP came to power (2002), there were changes in Turkey’s 

Eurasian approach as well as attitudes towards minorities. Turkish Prime 

Minister Recep Tayyip Erdogan in 2009 in the city of Duzce expressed a 
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desire for fundamental reforms in minority rights. He called his country’s 

past policies on minorities wrong and fascist. Subsequently, the issue of 

amendments to the 1936 law and the return of confiscated property of the 

Armenian and Greek religious minorities were raised. But this approach has 

changed since 2012 with a shift in Turkey’s domestic and foreign policies. 

Due to the common concern of the international community about the 

consequences of the violation of the rights of minorities, in 1992 the 

“Declaration of the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, 

Religious and Linguistic Minorities” was adopted by the General Assembly. 

Earlier, Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights 

(1966) emphasized the rights of ethnic, religious, and linguistic minorities. 

This Covenant is binding on all nations. 

With the development of the international law of minorities, and under 

the influence of the continuing unrest in some parts of Turkey and the 

strengthening of Ankara’s Eurasianist approach, attention has increased to 

the situation of Eurasian minorities. The purpose of this article is to examine 

the situation of Eurasian minorities in Turkey from the perspective of 

international law. The article seeks to answer the question of what is the 

status of Eurasian minorities in Turkey under Article 27 of the International 

Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the 1992 Declaration of 

minorities? The article hypothesizes that the legal status of Eurasian 

minorities in Turkey is not the same. This article, while theoretically 

explaining the concept of minorities and their rights, uses citation and 

descriptive-analytical methods. The results show that despite the positive 

steps taken to promote minority rights in Turkey, due to the dominance of 

the political view on the legal approach, the denial of minorities in the 

constitution, and the rejection of international minority rights instruments, 

the situation of Eurasian minorities in Turkey has been evolved from suitable 

to undesirable one. They are divided into satisfied and dissatisfied 

minorities. Satisfied minorities do not believe that their rights are 

systematically violated by the government. Some of these minorities have 

historically been absorbed into the majority culture in Turkey and their 

traditions and language have been destroyed or weakened. Therefore 

granting some rights to these minorities is not defined as a threat by the 

government. Some of these minorities have racial or cultural similarities 

with the Turkish majority or such similarities are propagated, such as 

Turkish Azeris or Chinese Uyghurs. Dissatisfied minorities believe that 

cultural and linguistic rights are violated, effective participation is denied, 

confiscated property has not been returned, forced integration into the 

majority happened, continued hatred dragged on, lack of access to a fair trial, 
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historical renaming, and direct and indirect discrimination was implemented. 

This situation is contrary to the three principles emphasized in international 

minority rights, namely non-deprivation, non-discrimination and non-forced 

integration.  

The findings of the article indicate that Turkey’s approach to minorities is 

political, not legal. There is no legal guarantee in Turkey for the 

implementation of the rights provided for minorities in international law. 

The few concessions made to minorities, especially from 2002 to 2011, were 

mostly cross-cutting government action rather than a change in laws. The 

extent of ethnic affiliation with the Turkic race and religious affiliation with 

the Sunni-Hanafi religion has influenced the situation of the Eurasian-ethnic 

minorities. Despite this, the linguistic, religious, and cultural characteristics 

of most minorities have been weakened by Ankara’s approach. Over the past 

century the number of some minorities such as Circassians, Georgians, and 

Armenians, has dropped tenfold. It seems that Turkey needs to change its 

political approach to a legal one to raise the status of minorities to the level 

of international law standards. The first steps in this process are the 

acceptance of the four customary minorities in the constitution, joining the 

Declaration of Minorities, stopping the forced integration of minorities, 

stopping the Turkification of minorities, propagating and teaching the 

history and culture of minorities in textbooks to combat hatred, reforming 

laws dating back to the Ottoman period, and providing real statistics on 

minorities and promoting multiculturalism. 

 

Keywords: Declaration of 1992 Minorities, Eurasian Minorities, 

International Law, Turkey, “Turkish Citizens”. 
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 3الملل تبار تركيه از دیدگاه حقوق بين هاي اوراسيایی  اقليت

 احمد كاظمی
 د اسالمی قم  الملل، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزا حقوق بیندکتری 

 *فر یمحمدعلی كفای
 الملل، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی قم استادیار حقوق بین

 (51/50/5911تاریخ تصویب:  -51/51/5911)تاریخ دریافت:  
 

 چکيده
، هاا  یغوراو ها، یارامنه، گرج مانندتبار  یاییاوراس های یتاز اقل یمتنوع های است که گروه کشوری یهترک

 یرثأتا   تحات و  ها یتاقل الملل بین حقوق ۀتوسع با. است داده یجا خود در را ها الزها، زازاها و چرکس
 وضاعیت  باه  هاا  آنکاارا، توجاه   یاگراییاوراسا  یکارد رو یتو تقو یهمناطق ترک یدر برخ یتداوم ناآرام

 یها یتاقل یتوضع یسنوشتار با هدف برر ینادر شده است.  یشترکشور ب ینا تبار یاییاوراس های یتاقل
 هاای  یات کاه اقل  هساتیم پرسا    یان پاساخ ا دنباا    باه  الملال،  یناز منظر حقوق با  یهتبار ترک یاییاوراس
و  یحقاوق مادن   یالملل ینب یثاقم 70 ۀمادو در چارچوب  الملل یناز منظر حقوق ب یهترک تبار یاییاوراس

در پاساخ  دارناد    یتیچه وضع ها تیاقل ۀدربار یمجمع عموم 5117ۀ سا  یو اعالم 5111سا    یاسیس
 یان ادر . یستن یکسان یهدر ترک تبار یاییاوراس های یتاقل یحقوق یتوضع که شود یم حرمط هیفرضاین 

 یلیتحل -یفیو توص یها و با  کاربست روش استناد و حقوق آن یتمفهوم اقل ینظر ییننوشتار ضمن تب
 ۀغلبا  یلدل هب یه،در ترک ها یتحقوق اقل یت در ارتقامثب یها شدن گام برداشته با وجودکه  دهیم مینشان 
حقاوق   ویژۀ یالملل یناسناد ب نپذیرفتنو  یدر قانون اساس ها یتاقل ینف ی،حقوق یکردبر رو یاسینگاه س

 یناز ا .دشو یمناسب تا نامطلوب را شامل م یطاز شرا یهترک تبار اوراسیایی های یتاقل یتوضع ها، یتاقل
 یاا تار  و   باا ناژاد   یقوم یوندپ یزانِ. مشوند یم یمتقس یو ناراض یراض های یته اقل، به دو دستدیدگاه

 یال دلهب اام ،است شتهگذا یرثأت تبار، یاییاوراس های یتاقل یتبر وضع حنفیی با مذهب سن یمذهب یوندپ
 یارتقاا  یبرا یهاند. ترک شده رو روبه یفرهنگ و یمذهب ی،زبان دگرگونیبا  ها یتاقل بیشترآنکارا،  یکردرو

 دارد. یبه حقوق یاسیس یکردرو ییربه تغ یازالملل، نینحقوق ب یارهایبه سطح مع ها یتاقل یتوضع
 

 واژگان اصلی
 الملل. حقوق بین ترکیه، تبار، های اوراسیایی یتاقل ،(5117) یهاعالم، اتباع تر 
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 مقدمه
 هاای ماذهبی، قاومی،     تای از اقلیا  ثر از شارایط تااری،ی، مجموعاه   أمتکه  استترکیه کشوری 

هااا و  یندر زمااان اقتاادار خااود ساارزم یااانعثمانداده اساات.  یزبااانی و ملاای را در خااود جااا
میلیاونی   27از جمعیات  . ندادرا در خود جا دتبارها  از جمله اوراسیایی یگوناگون های یتجمع

درصاد   1،52دهند. براساس ایان آماار،    ها تشکیل می درصد را اقلیت 91، 7552 سا  ترکیه در
 1هاا، و   درصاد یاورو    5هاا،   آذریدرصاد   5ها،  درصد عرب 2،5درصد تاتارها،  7،0 کردها،

هاا تشاکیل   تبار بالکاان ، الزهاا و  هاا  چارکس ، هاا  یگرجها،  ارمنی مانندها  اقلیت دیگردرصد را 
جمعیات کام در میاان     باا وجاود  تباار   هاای اوراسایایی   قلیات (. اDewdney, 2018: 17) دهند می

 . دارندتوجهی  درخورترکیه تنوع اسمی  های اقلیت
و « اتبااع تار   » ، «وطان تار   »کید بار  أبا ت 5179 در سا  سیس جمهوری ترکیهأپس از ت

سازی جمعیت بار مبناای هویات     یکساندر قانون اساسی و اجرای سیاست  5«موجودیت تر »
 هایی( تعهاد 5179ن )پیمان لوزا 11تا  90ها انکار شدند. حا  آنکه ترکیه در مواد  ، اقلیتترکی
ویژه ارامنه ارتباط پیدا  هتبار ب های اوراسیایی ها پذیرفته بود که ب،شی از آن با اقلیت اقلیت ۀدربار
ها، یهودیاان و ارامناه تعریا      شامل یونانی غیرمسلمانان عنوان بهها  اقلیتپیمان در این کند.  می

(. Ergil, 2000: 121) برخوردار بودند مراسم مذهبیانجام  و ها مدرسه ،حقوق قانونی از وشدند 
کشاتار  علیه ارامنه،  5151 سا  فجایع ماننداموا ، مهاجرت اجباری و کشتارها  ۀخراج، مصادرا

تلاخ تااریخ    رویدادهای زا 5119 در سا  و علویان در سیواس 5192 در سا  کردها در دُرسیم
 .استها در ترکیه  اقلیت

در رویکاارد  هاااییتغییر 7557در سااا   وسااعهآماادن حاازب عاادالت و تکار پااس از روی
وزیر ترکیاه   ن،ست. رجب طیب اردوغان ها ایجاد شد اوراسیایی ترکیه و همچنین نگاه به اقلیت

هاا،   ه ایجاد اصالحات بنیاادین در حقاوق اقلیات   بتمایل در شهر دوزجه با ابراز  7551سا   در
(. Uslu, 2009: 14) ی خواناد فاشیسات تفکار   یورا اشاتباه و از ر کشاورش   گذشاتۀ  یها استیس
 یهاا  تیا اقل ۀشاد  صاادره ماماال   و بازگردان  5191 سا  در قانون هادنبا  آن موضوع تغییر هب

با چارخ  در   7557  رویکرد از سا ما این(. اZeldin, 2011)و یونانی مطرح شد ی ارمنی مذهب
 های داخلی و خارجی ترکیه تغییر کرد.  سیاست

 ویاژه پاس از پایاان     هدلیل نقشی کاه در امنیات کشاورها دارد با     ها به موضوع حقوق اقلیت
  الملال قارار گرفات    هاای قاومی، ماورد توجاه حقاوق باین       جنگ سرد و با افازای  درگیاری  
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(Azizi, 2014: 24به .)  در  هاا،  نقض حقوق اقلیت پیامدهایاز  یجهان ۀمشتر  جامع ۀدغدغدلیل
در  «یو زباان  یماذهب  ی،قاوم  یاا  یملا  یها یتحقوق اش،اص متعلق به اقل یۀاعالم» 5117سا 

 یاسایِ س یحقوق مادن  یالملل ینب یثاقم 70 ۀتنها در مادپی  از آن  شد. یبتصو یمجمع عموم
 .  شده بود یدکأت یو زبان ی، مذهبیقوم یها یتحقوق اقل بر 5111سا  

 تباار در  های اوراسایایی  که وضعیت اقلیتپی پاسخ این پرس  هستیم نوشتار حاضر در در 
مبناای   هاا،  نظاری تبیاین حقاوق اقلیات     به لحاظالملل چگونه است   ترکیه از منظر حقوق بین

 – این منظاور باا کاربسات روش اساتنادی و توصایفی      . بهاستله این مسئمناسبی برای بررسی 
 .  کنیم میالمللی حقوق بشر بررسی  در چارچوب اسناد بینرا ها  تحلیلی، وضعیت این اقلیت

 
 فهوم اقليت چارچوب نظري م

 شاود  به گروهی از مردم گفتاه مای  »در تعری  اقلیت آمده است: « الملل فرهنگ روابط بین»در 
 ای غیار از فرهناگ و ماذهب کشاوری      هاا یاا ماذهب جداگاناه     که دارای نژاد، فرهنگ، سانت 
اقلیات،  » کااپوتورتی،  فرانسیساکو ز نظر (. اBabaei, 2006: 27) کنند هستند که در آن زندگی می

تار و   وهی از شهروندان هستد که نسبت به دیگر جمعیت کشاور از نظار جمعیات کوچا     گر
 هاای ناژادی، زبااانی و ماذهبی متماایز از دیگاار افاراد دارناد و بااا        غیرحااکم هساتند. ویژگاای  

 (.Capotorti, 1977: 96)« حفظ فرهنگ، سنن، دین و زبان خود تمایل دارناد   حس همبستگی، به
 ت گروهای از شاهروندان یا  کشاور هساتند کاه از اقلیات عاددی         اقلی 5از نظر ژو  دسنچز،

هاای قاومی، ماذهبی یاا زباانی متفااوت باا اکثریات جمعیات           و موقعیت غیرحاکم و ویژگای 
 برخوردارند و با همبستگی هرچند ضمنی، ارادۀ جمعی برای کسب برابری با اکثریت را دارناد 

(Pillay, 2012: 7.) 
 من اشاره باه عناصار تأکیدشاده در تعریا  کااپوتورتی      ی در مورد اقلیت، ضترنبر  یپاتر

را قلیات  ، الاوییس ور   .رناد ندامشاارکت  حاکمیات  هاا در   کند که اقلیت و دسنچز، تأکید می
 بینناد  خاود را در معارن ناوعی تبعایض مای     تمایزهاا،  سابب   کاه باه  داند  میگروهی از افراد 

(Thornberry, 2000: 12.)  هاا   دولات  میانروابط در سازمان ملل، « ها گروه کاری اقلیت»به اعتقاد
براسااس قواعاد    تحمال، حمایات و ارتقاا.    7حذف، جذب،: ردها پنج شکل م،تل  دا یتو اقل

  شاود  فرهنگای مای   تکثار حمایات، موجاب    یرقانونی اماا غ یجذب اجبارو حذف  ی،الملل ینب
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(UN SCPPHR, 2005: para 22.)  یر صاورت دجامعاه   تیا اقل یاعضاا معتقد است  کایملیکویل 
فراتار از حقاوق مشاتر      ی،گروها  هایزیبر تما یخواهند شد که حقوق مبتن یکپارچهعادالنه 
 (.Kymlicka, 2010: 394) شناخته شود تیرسمه ب یشهروند
 
 الملل  ها در حقوق بين اقليت

االجارای حقاوق بشاری     ( اولین سند عام و الزم5111) المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین
کشور از جمله ترکیاه،   512، 7551 سا  تا کار رفته است.هاقلیت بۀ آن واژ 70 ۀر ماداست که د

هاای   اقلیات   کاه   ییدر کشاورها »: اسات  کید شدهأآن ت 70 ۀماداند که در  این سند را امضا کرده
ها را نباید از حق تشکیل اجتمااع   وجود دارند، اش،اص متعلق به اقلیت  یا زبانی  قومی، مذهبی 

شان محاروم   مندی از فرهنگ و انجام فرایض دینی و کاربرد زبا اعضای گروه خود، بهره گردیبا 
الملال   ب،ا  اساناد مرباوط باه حقاوق باین       کاه الهاام   70 ۀسا  پس از تصویب ماد 71.« کرد

ر د «های ملی یا قومی، ماذهبی و زباانی   حقوق اش،اص متعلق به اقلیت ۀاعالمی»هاست،  اقلیت
ی مثبت قریب باه اتفااق اعضاای مجماع     أری منفی ترکیه با أر باوجودو  ماده 1در  5117سا  

، «هاا  اقلیات  یات وجودماز هاا   ضارورت حمایات دولات   »این اعالمیه بر تصویب شد. عمومی 
، «تبعایض  نباود هاا و   ثر اقلیات ؤحق مشاارکت ما  »، «ها حقوق فرهنگی، زبانی و مذهبی اقلیت»
هاای باین    های ملی و همکاری ها در سیاست قلیتلزوم توجه به منافع ا»و « ها دولت هایتعهد»
 کند.   کید میأت« کشورها یکپارچگی سرزمینیموازات احترام به ه لتی بدو
 

 عُرفی  ۀهاي چهارگان اقليت
هاای   ها، چهارگونه اقلیت مذهبی، قومی، زبانی و ملای تبادیل باه اقلیات     در تأثیر اعالمیه اقلیت

ترین ناوع   اقلیت مذهبی قدیمی ها اشترا  نظر هست. آناند که در کشورها در مورد  عُرفی شده
شود کاه از   می گروهی گفتهبه ( به آن رسمیت داده شد، 5111اقلیت که در پیمان اوگسبورگ )

اعضاای آن از اعتقااد یاا روش عباادت مشاترکی      »و  کنند می پیرویی  آرمان مشتر  معنوی 
کمیسایون  »رفتناد.   و در اسناد به کار مای د اقلیت نژادی و قومی هر 5115تا سا  «. برخوردارند

در آن سا  اقلیت قاومی را جاایگزین اقلیات ناژادی     « ها فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت
هاا از هام    توانست معیار مناسبی بارای تماایز گاروه    دلیل که نژاد از نظر علمی نمی کرد؛ به این 

رود و  کای و بیولاوژیکی فراتار مای    صفت قومی از ویژگی فقط فیزی (.Fazaeli, 2017: 52)باشد 
باه اعتقااد    (.Rehman, 2000: 14)گیرد  های فرهنگی و تاری،ی را نیز دربرمی ای از ویژگی گستره
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 «شاوند  شناخته مای  راهو از این  داردرسوم( تعلق و  به ی  فرهنگ )زبان» قومیاقلیت « پان »
(Panoff, 1989: 57.) 

دلیال   متفاوت از دیگار جمعیات کشاور داشاتند، باه     تا قبل از قرن بیستم گروهی که زبانی 
هاای   زباان »خاموشی با تشدید  اخیر های سا  شدند. در م،الفت کشورها، اقلیت محسوب نمی

« اقلیات ملای  »(. Modarressi, 2006: 90)اناد   ها مورد توجه قرار گرفته این اقلیت «و اقلیت بومی
دلیال   باه ملای مشااتر  دارناد؛ اماا     نشاأ  مکاه  هساتند  افرادی  عنوان جدیدترین گونۀ اقلیت، به

 (.Ardabili, 2008: 69) کشور دیگری را پذیرفتاه باشاند  تابعیت ممکن است های تاری،ی  تحو 
تاوان تقسایم کارد: اقلیات ملای ناشای از        ها را به این چهار گروه مای  نظر ما، این نوع اقلیت به

ملی ناشی از تجزیۀ یا  کشاور    مهاجرت مانند اقلیت اویغور، ترکمن و ازب  در ترکیه، اقلیت
یا امپراتوری مانند اقلیت تاجی  و قزاق مقیم روسایه از دورۀ شاوروی، اقلیات ملای ناشای از      

هاای ملای ناشای از پیوساتن سیاسای و       مرزهای تحمیلی مانند اقلیت یونانی در ترکیه و اقلیت
منی و کرد پس از فاتح  جغرافیایی مانند اقلیت اوکراینی ساکن در شبه جزیرۀ کریمه یا اقلیت ار

 امپراتوری بیزانس توسط عثمانی. 
 

 الملل  ها در حقوق بين حقوق اقليت
حق موجودیت، حقوق فرهنگای، ماذهبی، زباانی، حاق بار      به  یژهطور و هبها  اقلیت یۀدر اعالم

تارین حاق    حاق موجودیات اساسای    .ه استشد أکیدتمشارکت، حقوق اقتصادی و حق ارتباط 
سناد حقوق بشری از دو بُعد موجودیت فیزیکی و هویت گروهای مطارح   هاست که در ا اقلیت

هاا را از منظار    ، حمایت از موجودیت فیزیکی و فرهنگی اقلیات 5117شده است. اعالمیۀ سا  
های سازمان ملل در تفسایر خاود از    الملل کرد. گروه کاری اقلیت حقوق بشری وارد حقوق بین

« هاا  هویت گروهی اقلیات »ها، ترویج  م حمایت از اقلیتشرط چهار»کند:  این اعالمیه تأکید می
 (.UN SCPPHR, 2005: para 27)است 

حاق ایجااد نهادهاای    ها هساتند:   ها این اعالمیۀ اقلیتحقوق فرهنگی در مصادیق ترین  همم
حق دریافت  ،های بومی حق حفظ سنت ،در فرهنگ اکثریتاجباری  نشدن حق جذب ،فرهنگی

  شافاهی باه نسال بعادی    ن سان  و حاق انتقاا  تااریخ، زباان     ،گای خسارت بارای اماوا  فرهن  
(Beigzadeh, 2011: 280.) شاامل  5117ها با توجه به مفااد اعالمیاۀ ساا      حقوق مذهبی اقلیت ،

 های اقلیت، های مذهبی خود، حق آموزش مذهبی در مدرسه اعما  آزادانۀ شعایر دینی در مکان
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هاای دولتای، حاق تأسایس انجمان       از حمایات  مندی حق ثبت و نوسازی مراکز مذهبی و بهره
  (.UN HRC, 1993: para 8)مذهبی بدون هرگونه تبعیض است 

ها در معارن دگرگاونی قارار     ها مانند زبان، بیشتر از دیگر مؤلفه های فرهنگی اقلیت مؤلفه
ها بر حقوق زبانی با محوریات   میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعالمیۀ اقلیت 70دارند. در مادۀ 

ها، حق تأسیس مدرسۀ خصوصی و جلوگیری از اهانت باه   مادری در مدرسه زبان آموزش حق
ها تأکید شده است. حاق مترقای مشاارکت ماؤثر، تضامینی بارای مشاارکت ماؤثر          زبان اقلیت

هایی اسات کاه نتاایج منفای متوجاه اقلیات        و جلوگیری از تصمیم ها در زندگی عمومی اقلیت
با سه ب،  اجازه تماس  5117اعالمیۀ سا   7مادۀ  1ن بار در بند کند. حق ارتباط برای اولی می

هاای منشاور    شرط آنکه با هدف ها به های فرامرزی اقلیت ها و تماس در درون اقلیت، بین اقلیت
این اعالمیاه  بار حقاوق اقتصاادی      7سازمان ملل مغایر نباشد، به رسمیت شناخته شد. در مادۀ 

آن خواساتار   1در توسعۀ اقتصادی کشور تأکید شده و مادۀ  ها با محوریت حق مشارکت اقلیت
 UN)هاسات   ها در توسعۀ اقتصادی جامعاه باه ماوازات حفاظ هویات آن      مشارکت همۀ گروه

SCPPHR, 2005: para 72.) 
 

 ها المللی حقوق اقليت تركيه و اسناد بين
ملای یاا قاومی،    هاای   حقوق اش،اص متعلق به اقلیات  ۀاعالمی»ترکیه تنها کشوری است که به 

این اساس، آیا آنکارا تعهدی بارای اجارای حقاوق حماایتی      ی منفی داد. برأر« مذهبی و زبانی
. ددارو سیاسای  هنجااری  اعتبار اعالمیه این ها در این اعالمیه ندارد   بینی شده برای اقلیت پی 
مارور زماان، عُرفای و    اما باا   ،آور بود ای غیرالزام جهانی حقوق بشر نیز در ابتدا اعالمیه ۀاعالمی
میثاق حقوق مدنی و سیاسی الهام گرفتاه اسات و    70 ۀاز ماد 5117 ۀ سا اعالمی»آور شد.  الزام
باا گذشات حادود ساه دهاه از      . اسات االجارا   شدن مفاد آن، الزم عُرفی های دلیلمیثاق به این 

اماروزه کمتار   اناد،   تصویب اعالمیه، چهارگونه اقلیت مذهبی، قومی، زبانی و ملی، عُرفای شاده  
های گذشاته   سا  درها بشود. آنکارا  توان پیدا کرد که منکر وجود این نوع اقلیت میرا کشوری 
چینی در  های ملی از جمله اقلیت تر  در یونان و اقلیت اویغور اقلیت ۀهایی دربار گیری موضع

هاا   گیاری  هاا، ایان موضاع    شده بارای اقلیات   بینی ترکیه داشته است. بدون شناسایی حقوق پی 
 تواند مبنای حقوقی داشته باشد.    نمی

قابال ارزیاابی اسات.     پیماانی ها از دو بعاد عُرفای و    حقوق اقلیت برابرترکیه در  هایتعهد
 هایتعهاد  شامار هاا، در   عُرفی مانناد حمایات از حاق موجودیات و هویات اقلیات       هایتعهد
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 المللای حقاوق بشار    شور باین ترکیه عضو من پیمانیکشورها است. از بعد  ۀاالجرا برای هم الزم
تبعایض   نباود  هاا بار اصال     که در آن است( 5111 سا  های میثاقجهانی حقوق بشر،  ۀ)اعالمی

 5179 ساا   کید شده است. ترکیه در قالب پیمانأملی تأ دلیل تفاوت مذهب، نژاد، رنگ، منش هب
امزد عضاویت در  نا  عناوان  باه های مذهبی پذیرفته اسات و   اقلیت برابردر  هاییلوزان نیز تعهد

باه اجارای اساناد    « شاورای اروپاا  »و « سازمان امنیت و همکااری اروپاا  »اروپا و عضو  ۀاتحادی
بارای حمایات    یکنوانسیون اروپایی چارچوب»و « معیار کپنهاگ»ها از جمله  اقلیت ۀاروپایی ویژ

 ( تعهد دارد. 5111« )های ملی اقلیت از
 
 ها عيت حقوقی آنتبار در تركيه و وض هاي اوراسيایی اقليت
از  5229 سا  که ن،ستین بار دراست های اروپا و آسیا شکل گرفته  اوراسیا از ترکیب واژه ۀواژ

شناس اتریشی مطرح شد. اوراسیای مرکزی باه کشاورهای مساتقل     زمین ،سوی ادوارد سوییس
گفتاه  اناد   سود که دوازده جمهوری از پانزده جمهوری پیشین اتحاد شوروی را تشاکیل داده  هم
سه جمهوری بالتیا  کاه در دورۀ اساتالین باا اشاغا  نظاامی باه         (.Koolaee, 2012: 9) شود می

نیز اعالم استقال  کردناد در مجموعاۀ اوراسایای مرکازی      5115شوروی پیوستند و اوایل دهۀ 
 گیرند. قرار نمی

آب،ازهاا،  هاا، الزهاا،    هاا، چارکس   ها، گرجی تبار ترکیه شامل ارامنه، آذری اقلیت اوراسیایی
هایی از آسایای مرکازی    های ملی با ملیت ها، زازاها، اویغورها و اقلیت ها، چچنی ها، آسی آبازین

 آسایای کوچا    ۀو دسات  یدسته بزرگ قفقااز  ی توان به  یمرا  ها یتاقل این شود. و روسیه می
 کرد: یمتقس( ها )روس ییو اروپا مرکزی
 

 اقليت ارمنی . 3

شاوند. در   تقسیم می (پنهان) یپتوو کر)آشکار(  ینحمش های یارمنته های ترکیه به دو دس ارمنی
جریان رویدادهای تاری،ی  عثمانی و اوایل جمهوری ترکیه، تعاداد درخاور تاوجهی از ارامناه     

های مسلمان دادند که  ها را به خانواده ناچار هویت خود را پنهان یا برای نجات فرزندانشان، آن
شود و در آمارهاا   هزار نفر ت،مین زده می 955شود که تعدادشان  فته میها ارامنه کریپتو گ به آن

 یننفر ت،ما هزار  155تا هزار  15دلیل نبود آمار رسمی از شوند. تعداد ارامنۀ آشکار به قید نمی
 یهاا در زماان امپراتاور    تعاداد آن کنناد.   شود که بیشتر در قارص و استانبو  زندگی می یزده م
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 15تاا   15و  یارمن ی کاتول 7555حدود (. Kurban, 2007: 12) نفر بود ونیلیم 7حدود  یعثمان
 (.Toktas, 2010: 701)کنند  زندگی می در استانبو  یارتدکس ارمنهزار 

تارین اقلیات ماذهبی     ارامنه عالوه بر اینکه در ترکیه اقلیت زباانی و قاومی هساتند، بازرگ    
 ارامنااه بااا  .شااوند حسااوب ماایغیرمساالمان و ب،شاای از اقلیاات مساایحی ایاان کشااور نیااز م 

کشای   باا نسال   5179تاا   5215هاای   ویاژه در ساا   ارایۀ مستنداتی معتقدند در دورۀ عثمانی به
 اند و در دورۀ آتاتر  از سرزمین ماادری خاود در آنااتولی شارقی اخاراج       مند مواجه شده نظام

  (.Jones, 2013: 114)یوگسااالوی در آنجااا ساااکن شاادند  ، یونااان وبلغارسااتانهااای  و تاار 
هاای مسایحی در اساتانبو  و     بارای بلغااری   5شاده در پیماان نیاوللی    اجرانشدن حقوق تصریح

نشاین تاأثیر داشاته     های تر  به منااطق ارمنای   های تر  در بلغارستان در انتقا  بلغاری بلغاری
 (.Toktas, 2010: 700)است 

بود روابط رسامی آنکاارا و ایاروان،    ارامنه، ن 5151نگاه ترکیه به اقلیت ارمنی متأثر از کشتار سا  
 یبارا  یاز عنوان ارمنستان غربآن  ۀقارص و استفاد 5175 پیمان سا  ییارمنستان از شناسا یخوددار

کشاورهای اروپاایی از جملاه فرانساه و      (.Kazemi, 2005: 198)اسات   یاه شارق ترک   مناطق جناوب 
هاایی بارای    ناخته و مجاازات رسامیت شا  کشای باه   عنوان نسل را به 5151رویدادهای سا   سوییس

، پیامادهای غیرانساانی   «کشای  نسال »پاارتی، ضامن رد    هاای آ   مقاام  .اناد  منکران آن در نظر گرفته
کمیسایون آشاتی ترکیاه و    »کردناد. پاس از آنکاه    عاذرخواهی  ها را پذیرفتاه و   رویدادهای آن سا 

نظار  « یدالت انتقاال عا  یالمللا  ینمرکاز با  »از  یکشا  نسال  ۀلئحل مسا  یبرا 7551در سا  « ارمنستان
منادرج   یکش عناصر جرم نسل ۀهم یدادهارو ینامشورتی خواست، این مرکز در گزارشی اعالم کرد 

 (.Avedian, 2013: 84)را دارد  5112کشی سا   در کنوانسیون منع و مجازات نسل
عناوان یکای از    کاه باه   ای شاده  دادن اماوا  مصاادره   کشی، نه تنها لزوم بازپس پذیرش نسل

تأکید شاده اسات، تقویات     5117ها در اعالمیۀ سا   یق حقوق فرهنگی و اقتصادی اقلیتمصاد
تواند منجر به درخواست غرامت شود. باه هماین دلیال، امضاای دو پروتکال       کند، بلکه می می

 نتوانست روابط دو کشور را عادی سازد.  7552آشتی میان ترکیه و ارمنستان  در سا  
 
 رمنی وضعيت حقوقی اقليت االف( 

ها در تأثیر پیماان لاوزان    حقوق اقلیت ارمنی در ترکیه از دو بعد قابل ارزیابی است: از ی  بعد آن
 هااا از جملااه کلیسااا، نشااریه و دو نماینااده در مجلااس      ( از کمتاارین حقااوق اقلیاات  5179)

                                                           
1. Neuilly 
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دارناد کاه    یو کلادان  یانیسار ها وضعیت بهتری در مقایسه با اقلیت مسیحی  ملی برخوردارند. آن
 ,Karimova)اناد   دلیل عقایدشاان متحمال خشاونت شاده    هادهای اجتماعی و مدرسه ندارند و بهن

پارتی به اقلیات ارمنای در اساتانبو      در دورۀ آ « ساختمان تاری،ی آرمن»بازگرداندن  (.12 :2001
، 5125ۀ دها (، در 5191که با استناد به قانون ممنوعیت خرید امال  توسط بنیادهای غیرمسالمان ) 

 ادره شده بود، امیدها برای رفع مصادرۀ دیگر امال  این اقلیت را افزای  داد.   مص
از بعد دیگر هنوز مسئلۀ تاری،ی مصادرۀ امال  اقلیت ارمنی در ترکیه با وجود تصویب قاوانینی  

مبنای بار    7559 ساا   سیلیسای در  ۀرهبار ارامنا   ،جااثلیق آرام او  در پارلمان حل نشده است. ناماۀ  
 درسیلیسای   ۀجااثلیقی ارامنا   ۀمتعلق به حوز 5179شده در سا   مصادرهامال  مجموعۀ  بازگرداندن

از سوی دولت و دادگاه قانون اساسی بدون پاساخ ماناد و منجار باه شاکایت      سیس )کوزان کنونی( 
هاا و   آماوزش ایجاابی تااریخ اقلیات     (.Alik, 2016) اقلیت ارمنی به دادگاه اروپایی حقوق بشار شاد  

در تأثیر سیاسات  ها است.  ها یکی از تعهدهای حقوق بشری دولت پراکنی علیه آن فرتجلوگیری از ن
ها در جامعه تداوم دارد. وقاوع رویاداد تل،ای مانناد تارور هرانات        رسمی ترکیه، نفرت علیه اقلیت

، ناپدیداری اجبااری  7550دین ، سردبیر روزنامۀ ارمنی اگوس و قتل سه مسیحی در مالطیه در سا  
هاای شاکایت علیاه ترکیاه در دیاوان       کُرد و علوی مؤید این موضوع است. بیشترین پروندهم،الفان 

ها نیز نقاض حقاوق فرهنگای،     شود و در بیشتر این پرونده ها مربوط می اروپایی حقوق بشر به اقلیت
 ها از سوی دیوان تأیید شده است. زبانی، مذهبی یا اقتصادی اقلیت

، ایجااد  اساتانبو   ۀارامنا دینای  نت،اب پاتریار  مرکاز  اهمچنین مشکالت اقلیت ارمنی در 
های آموزشی مذهبی و زبانی و امکان ثبت مش،صات فرزندان خاود باا هویات ارمنای      مؤسسه

 (.Karlsen, 1998) ای بارای آماوزش روحاانیون ارمنای نیاز وجاود نادارد        ادامه دارد و مدرساه 
نداشتن به  دسترسیی اجتماعات و ممنوعیت تأسیس رادیو و تلویزیون ارمنی، ممنوعیت برگزار

دادرسی عادالنه از جمله در پروندۀ هرانت دین  از مصاادیقی اسات کاه مغاایر باا تعهادهای       
باه   7551 ساا   گازارش ها است. کمیسایون اروپاا در    المللی حقوق اقلیت مندرج در اسناد بین

 هاا،  علوی علیه تبعیض ،های ترکیه کردها در رسانهو  ارامنهاقلیت علیه  آمیز نفرتانتشار مطالب 
درسی اشااره   های باها در کت آمیز علیه اقلیت تبعیض مسایل طرح و مسیحی کلیساهای به حمله

  (.Turkey Progress Report, 2014: 61) و اعالم کرد در این مورد اقدام مؤثر حقوقی نشده است
 

 اقليت آذري . 2

در قاارص،   بیشترشوند که  دید تقسیم میاقلیت آذری ترکیه به دو دسته اقلیت قدیم و اقلیت ج
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هاای ترکیاه    اردهان، ازمیر، بورسا و آرالی  ساکن هستند. قارص مرکاز آذری  ،ایغدیر، استانبو 
به ترکیه واگذار شد. اقلیت جدیاد شاامل    5175 در سا  مسکو و قارص پیماندو  دراست که 
ا تحصایلی باه ترکیاه مهااجرت     سیاسی، تجاری یهای  دلیل بهشوند که  آذربایجانی می مهاجران

ها به ترکیه، ماوج او  در جریاان ساقوط جمهاوری      دو موج بزرگ مهاجرت آذری اند. از کرده
 5115 در ساا   شورویاتحاد و موج دوم پس از فروپاشی  5175 در سا  دمکراتی  آذربایجان

رسامی  . اقلیت آذری ترکیه از فرهنگ، زبان و مذهب متفاوت با فرهناگ، زباان و ماذهب    بود
 یات ، جمع7555 در ساا   یاه ترک یدر گزارش مجلس ملا ای برخوردارند و شیعه هستند.  ترکیه

اقلیات آذری   بیشاتر اعالم شده اسات کاه   نفر  یلیونم سهحدود که آذری هستند  یهترک یعیانش
در اساتانبو  ساکونت    بیشاتر کاه   هساتند نفر هزار  01حدود قدیم هستند. اقلیت آذری جدید 

 (.Karimova, 2001: 15) دارند
 
 وضعيت حقوقی اقليت آذري الف( 
تاوان در قالاب دو    هاا را مای   اقلیت آذری ترکیه با دولت مرکزی و وضعیت حقاوقی آن  روابط

دسته از اقلیت آذری که به عناصر قومی در تبیین هویات گروهای خاود      گروه ارزیابی کرد: آن
ویکرد آنکاارا مبنای بار همبساتگی     گرمی با دولت مرکزی دارند و با ر روابطدهند،  اولویت می

هاا علیاه    هایی هستند کاه شاکایتی از ساوی آن    معدود اقلیت از گروهترکی همراهی دارند. این 
هویت گروهی خاود   گروه،ای از این  ترکیه در دادگاه اروپایی حقوق بشر ثبت نشده است. عده

، بار  اکثریات  ۀباا جامعا   سازی هویت خود به یکساندلیل تمایل داوطلبانه هرا از دست داده و ب
 .اند ها خارج شده حمایتی حقوق اقلیت ۀها، از دایر اقلیت 5117 ۀ سا اساس اعالمی

ترکای را داوطلباناه    ۀاینکاه ادغاام اختیااری در جامعا     باا وجاود  نیاز   گاروه ب،شی از این 
انی، خصوصی آموزش زبان آذربایجا  های هسسؤو م ها مدرسهها،  دلیل نبود رسانههاند، ب نپذیرفته

 و گیاری افراطای   قرن 5«خودکشی زبان»اند.  مواجه شده« خودکشی زبانی» ۀاصطالح با پدیدبه
میثاق حقوق  70 ۀبراساس ماد(. Aitchson, 1995: 198) است از زبان غالب زبان اقلیت ۀجانب ی 

 مثبات و  هایهاا تعهاد   از زبان اقلیت حفاظتها برای  ها، دولت اقلیت ۀسیاسی و اعالمی مدنی و
  در فعالیت مراکز آموزشی( دارند. نکردن خدمات آموزشی و مداخله یۀمنفی )ارا
دوم از اقلیت آذری ترکیه، به عنصر مذهب در تبیین هویات گروهای خاود اولویات      ۀدست

  ۀهازار شایع   255شاوند. در اساتانبو     شایعیان جعفاری شاناخته مای     عناوان  باه دهناد کاه    می

                                                           
1. Language Suicide 
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 عثماانی باا    ۀدساته در دور   ماذهب تشایع، ایان    نشادن  علت شناساایی ه. بسکونت دارندآذری 
تعاداد   .اناد  شاده  رو روباه هاا   و ناورجی  ساکوالرها جمهوری با فشار  ۀظلم سالطین و در دور

  مساجدهای  بیشاتر اماا   اسات،  7، آنکاارا  9، بورساا  9ر ، ازمیا 75  ها در استانبو آن هایمسجد
. باا بهباود   کرده اسات ممنوع  راان شود و سازمان دیانت پ،  اذان شیعی ها ثبت رسمی نمی آن

گروه زینبیه، کوثر  مانندهایی  اخیر، شیعیان آذری انجمن ۀنسبی نگاه دولت به شیعیان در دو ده
 قبلاه هساتند   ۀمجلا  مانناد  هاایی  هو دارای انتشاارات آ  بیات و نشاری    دارناد و بنیاد باب علی 

(Parvand and Sobhani, 1994: 80.) 
 

  اقليت گرجی و آبخازي. 1
 هازار نفار و    05اقلیت قومی گرجای در ترکیاه شاامل دو طیا  هساتند. طیا  او  باال  بار         

 هازار   55های گرجستان، سنی مذهب هستند. طیا  دوم مسایحی و باال  بار      برخالف گرجی
 برخای مناابع باا اشاااره باه تغییار ماذهب و فرهنااگ       (. Karimova, 2001: 14) شاوند  نفار مای  
 میلیاون   5ای که اصاالت گرجای دارناد تاا      عداد شهروندان ترکیهویژه در عثمانی، تها به گرجی

 یت، جمع5111سرشماری سا   یجنتا بر بنا (.DFWatch, 2016) اند و پانصد هزار نفر اعالم کرده
و اساتانبو    یاسا ، آماسامساون  ،، بورساا ینآرتاو  درکه بیشتر  استنفر  951هزار و  29ی گرج

 هاا   هاا در سرشاماری   عاد از ایان سرشاماری، آماار اقلیات     ب (.Çelik, 2016: 19) کنند زندگی می
  تار اسات   میلیاون نفار باه واقعیات نزدیا       5،1رساد رقام    نظر می شود. به در ترکیه اعالم نمی

(Çelik, 2016: 19.) 

تأثیر این امپراتاوری   اند و در  اقلیت گرجی بیشتر در دورۀ عثمانی به آناتولی مهاجرت کرده
هاای تجااری،    فروپاشی اتحااد شاوروی، هازاران گرجای باا هادف       به اسالم گرویدند. پس از

اناد   تحصیلی و سیاسی از گرجستان به ترکیه مهاجرت کرده و حتی تابعیت این کشور را گرفتاه 
 درهاا   گرجای ، یاه ترک کار در یرقانونیمهاجران غ یاندر ماند.  و اقلیت ملی گرجی را شکل داده

های ترکیه با اکثریات جامعاه    مذهبی بیشتر گرجی ایه اشترا  (.Göksel, 2013: 3)صدر هستند 
ها شده است. حتی رجاب طیاب اردوغاان     ها با تر  سبب افزای  روابط فرهنگی و ازدواج آن

 اش  تباار معرفای کارد کاه خاانواده      خود را ی  گرجی 7551در سا  از گرجستان  شدر دیدار
 در اواخار  بیشاتر   یب،ااز اقلیات آ  (.Selçuk, 2019: 546) اناد  مهاجرت کرده «ریزه»به  از باتومی

 هازار نفار اسات     15کام   هاا دسات   اناد و جمعیات آن   به ترکیاه مهااجرت کارده    نوزدهمقرن 
(Paul, 2009: 117 .)ای  شاهروندان ترکیاه  تعاداد  ها آب،ازیایی است.  آب،ازها، مسیحی و زبان آن
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در دورۀ عثمانی زباان و   هزار نفر عنوان شده است که بیشتر 155تبار در برخی منابع تا  آب،ازی
 (.Göksel, 2013: 4)اند  فرهنگ خود را تغییر داده

 
 وضعيت حقوقی اقليت گرجی و آبخازي الف( 

غربای ترکیاه    ویاژه در شاما     ها به اقلیت گرجی در ترکیه با جامعۀ اکثریت همگرایی دارند. آن
اقلیت گرجای، وزارت تحصایل   دنبا  تالش  یا رادیو و تلویزیون ندارند. به  کلیسا دارند. مدرسه

باه   یلتحصآموز، خواهان  ای بی  از ده دان  موافقت کرد اگر در مدرسه 7551ترکیه  در سا  
پس از  (.DFWatch, 2016) ای در پایۀ پنجم تا هشتم برگزار خواهد شد دورهباشند،  یزبان گرج

لاۀ انتقاا  انارژی از    دلیل عبور خطاوط لو  فروپاشی اتحاد شوروی، روابط ترکیه با گرجستان به
های ترکیه و روسیه در قفقاز، مثبت بوده است  دلیل رقابت جمله باکو، تفلیس و جیحان و نیز به
مندی  های ترکیه، در بهره گذارد. مذهب سنی بیشتر گرجی که بر وضعیت اقلیت گرجی تأثیر می

یا به اقلیات گرجای و   ها از امتیازهای اکثریت جامعه مؤثر است. نزاع میان گرجستان و آب،از آن
های ترکیه در دادن حقوق مذهبی و فرهنگای   آب،ازی در ترکیه امتداد پیدا نکرده است و دولت

اند. از جمله حق تماس فرامرزی اقلیت گرجی ترکیه باا   ها، با نرم  برخورد کرده به این اقلیت
ولات ممناوع   است، از ساوی د  5117اعالمیۀ سا   7 ۀماد های گرجستان که مورد تأکید گرجی

 نشده است.  
ها، در رویکارد ایجاابی    تعداد اند  اقلیت گرجی و آب،ازی و نبود دشمنی تاری،ی با تر 

ها مؤثر است. با وجود این، ساختمان دو بنیاد گرجی که در اوایل جمهوری ترکیاه   دولت به آن
درخواسات  همچناین   (.Soner, 2008: 374)ها بازگردانده نشده اسات   مصادره شده است، به آن

 پذیرفتاه نشاده اسات    یاه غارب ترک   شاما  اقلیت گرجی برای بازسازی کلیساهای تاری،ی در 
(Göksel, 2013: 3.) 

 
 اقليت چركس، آبازین و چچنی  . 6

 هاای عثماانی    تاأثیر جناگ   هستند که در   ترکیه، چرکس تبار های قومی اوراسیایی یکی از اقلیت
  5211مااام شااامیل بااه تزارهااای روس در سااا   ویااژه پااس از تساالیم او روساایۀ تاازاری بااه

(Mclim, 1991: 112) هزار چرکسای در ترکیاه زنادگی     595، به آناتولی مهاجرت کردند. حدود
میلیاون نفار    0تا  ها ها وجود ندارد. در برخی منابع تعداد آن کنند، آمار دقیقی دربارۀ چرکس می

در اوایال قارن بیساتم بار اسااس       های ترکیه طوری که جمعیت چرکسشود، به ت،مین زده می
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ای از تعداد کل کردهای ساکن در عثمانی بیشتر باوده اسات    ت،مین کما  کارپات محقق ترکیه
(Karpat, 1985: 69.)    این رقم با احتساب شهروندان ترکی است که اصالت چرکسای دارناد. باه

وری در قفقااز  ها در عثمانی، در خدمت سیاسات ایان امپراتا    های مذهبی، چرکس دلیل اشترا 
 (،5271یانوپال ) آدردر مقابل روسیۀ تزاری و امضای پیماان   یشکست عثمانبودند، اما پس از 

در موقعیت دشواری قرار گرفته و پس از ساه دهاه مقاومات، سارانجام مجباور باه       ها  چرکس
مهااجرت  هزار چرکس باه آنااتولی    155حدود  5211تا  5211های  نشینی شدند. در سا  عقب

هاا   هایی رسیدند. بازماندگان این چرکس چری و دیوان عثمانی به مقام تدریج در ینیبهکردند و 
 (.Baddeley, 1988: 89)زبان شدند  های نوزدهم و بیستم بیشتر تر  در قرن
و از نظار فرهنگای باه    آب،ازهاا  باه   یاز نظر زباان هزار نفر جمعیت،  15ها با حدود  ینآباز
 ی،چاا  قاره هاا،  و سرزمین ماادری آن قفقاز  یغرب  شما ها از  ها نزدی  هستند. منشأ آن چرکس
 ساا   هساتند. در  یچچنا جویان  از پناه یه بیشترترکها در  و آب،ازیا است. اقلیت چچنی چرکس
 (.IRB, 1999) است  زده شده یننفر ت،مهزار  555ها حدود  آن یتجمع 7551

 
 الف( وضعيت حقوقی اقليت چركس، آبازین و چچنی 

شاود.   محسوب مای « اقلیت متقاطع»ها، اقلیت چرکس در ترکیه،  الملل اقلیت حقوق بیناز منظر 
یعنی از بعد زبانی و قومی اقلیت بودند، اما از بُعد مذهبی با جامعۀ اکثریت یکسان هساتند. باه   

ویژه فرهنگ و زبانشان تضاعی  و   ها به های هویت گروهی چرکس تدریج مؤلفه همین دلیل، به
 عۀ اکثریت جذب شدند. ها در جام آن

 در .کردناد  یصاحبت ما  خود در ترکیه به زبان  یچرکس 11115، 5111بر اساس آمار سا  
نفار باود کاه در     12175 نفار و زباان دوم   12991زباان او    یرکسا چ ،5111 ی سا سرشمار

ایان موضاوع حااکی از     (.Kaya, 2006: 224) کردند زندگی می 5مرع  توقات و قهرمان یصریه،ق
 ۀنیشا یپهاای ماذهبی و    دلیال شاباهت  گرگونی زبانی اقلیت چرکس در ترکیه اسات. باه  روند د

ی اقلیت چرکس از دیدگاه دولت مرکزی، اگرچه در اسناد باالدستی، این گاروه نیاز مانناد    جابیا
اند، اما چالشی جدی هم در زمینه  عنوان اقلیت شناسایی نشده های قومی و زبانی، به دیگر اقلیت

 عنوان ی  شعبه در سراسر ترکیه به 71با  انجمن قفقازها ایجاد نشده است و  نحقوق فرهنگی آ
در این روند رویکارد ترکیاه بارای     (.IRB, 1999)کند    فعالیت میدر استانبو ییسازمان چرکسا

 ها مؤثر است. های قومی مستقر در روسیه از جمله چرکس و چچنی تقویت ارتباط با گروه

                                                           
1. Kahramanmaraş 
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هاا   لیل مذهب یکسان با اکثریت جامعۀ ترکیه، وضعیت مشابه چارکس د اقلیت آبازین نیز به 
 «تقریباا  خااموش  »های  دلیل تعداد بسیار اند ، زبان آبازینی در ترکیه در دستۀ زبان دارند، اما به
دلیل سیاست زباانی ملای،   شود که به هایی گفته می به زبان «تقریبا  خاموش» های زبانقرار دارد. 

 افاراد مسان هساتند    یهاا تنهاا تعاداد    ها مصور نیست، چون گویشاوران آن  آن یامکان بقا برا
(Modarressi, 2006: 90.) دلیال  دسته از اقلیت چچنی روسایه کاه حنفای ماذهب هساتند باه       آن

هاا بیشاتر اقلیتای ملای در ترکیاه       های مذهبی از وضعیت مطلوبی برخوردارند. چچنای  اشترا 
های اجتمااعی ندارناد. روسایه نسابت باه       مؤسسهها مدرسۀ آموزشی و  شوند. آن محسوب می

عناوان   ها باه  ها در ترکیه نگاه مساعدی ندارد و معتقد است که ترکیه از آن حضور اقلیت چچنی
 کند. ابزاری علیه مسکو استفاده می

 
 اقليت الز. 5
 یزباان گرجا   یهشب ی. زبان الزاست یهتبار در ترک قفقازی یزبان یها یتاز اقل یکی ی،الز یتاقل

در گرجساتان   دلیل نباود الفباای مساتقل،   . بهشود یمحسوب م یزبان کارتول یها از شاخه یکی
 یال از قبا یکای الزهاا   .کسان شده استی یگرج یتالزها با هو یتهو یا،آجار ۀدر منطق یژهو هب

 یالز یات اقلساکونت   ی،یتاار  ۀکه منطقا  الزستانهستند و  یسکول، یباستان یپادشاه یاصل
در از الزها در قارن ناوزدهم    یشود. تعداد یم ینو آرتو یزهترابوزان، ر یها انشامل استاست، 

اکن سا  اریآداپااز بورساا و  در های عثمانی و روسیه، به آناتولی مهاجرت کردناد و   تأثیر جنگ
شود کاه تعاداد    ت،مین زده میمذهب دادند.  ییرتغ یحنف یبه سن یتحیاز مستدریج شدند و به

جمعیات   5105 ساا   درهستند، حاا  آنکاه   حنفی   نیاست که سهزار نفر  515الزهای ترکیه 
الزهای ترکیه در حا  حاضر در آرتوین، ریازه،   (.Karimova, 2001: 16)بود نفر هزار  755ها  آن

 کنند.  بورسا، دوزجه و ساکاریا زندگی می
 
 وضعيت حقوقی اقليت الز الف( 

پایگااه  شود. این اقلیت،  محسوب می« در معرن خاموشی»های زبانی  اقلیت زبانی الز از اقلیت
 2 ۀمااد براسااس   .اسات در ترکیه ندارد و حتی کاربرد عبارت الزستان ممنوع اجتماعی رسمی 

مانناد   یاز کلماات کتبای   یا یصورت شفاههتواند ب یکس نم ترکیه، هیچ یسمقانون مبارزه با ترور
کااه  گویشاوران زباان     آمارها حاکی از(. Serdar, 2019: 87) کردستان استفاده کند یاالزستان 

وامال  . عهای گویشوران غیرممکن اسات  تغییر زبان بدون تغییر در نگرشالزی در ترکیه است. 

https://www.wikiwand.com/fa/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ایان   .کناد  را تقویات مای  اقلیات  های  ش منفی نسبت به زباننگر ،و سیاسی اجتماعی، فرهنگی
یند، مرگ زبان سنتی گروه اقلیت ااین فر ۀکند. نتیج هموار میجایگزینی زبان مسئله راه را برای 

 ترکیه همراه است.  ۀزبان الزی با این آسیب جدی در جامع (.Dorian, 1999: 5) است
 هاای  اند: نباود مدرساه   تن زبان الزی شدهقرارگرف« در معرن خاموشی» ها سبب این عامل

 سااختار های اقلیت بار محوریات هویات ترکای، نباود       آموزشی و رویکرد ترکیه در انکار زبان
گویشوران زباان   بیشتربودن  انگاری آن با زبان گرجی، دو زبانه نوشتاری در زبان الزی و یکسان
ه، اشترا  مذهبی اقلیت الزی با دلیل سیاست زبانی رسمی ترکی الزی و کاه  گویشوران آن به

 متمایز زبانی.   های ویژگیترکیه و کاه  تمایل به حفظ  ۀاکثریت جامع

 
  اقليت زازا. 2

باه  اهال سانت هساتند.    علوی و کرد و تعادادی نیاز    ها بیشتر آنکه ها اقلیت زبانی هستند زازا
ماوش، بادلیس و   ، گاو  بین ،ولی شرقی، تاونجلی تکه در آناشود  گفته می 5دملکی ،کردهای زازا

 1تاا   9اماا حادود    ،نامش،ص اسات ها  آن. جمعیت کنند زندگی میسیواس و  اطراف دیاربکر
 (.Quora, 2019) شود میلیون برآورد می

 
 وضعيت حقوقی اقليت زازا  الف( 

ر زازاهاا با   مانند ییها یتاقل دارد. یدکأر  تشهروندان تتنها بر اتباع تر  و  یهترک یقانون اساس
المللای   و از حقوق منادرج در اساناد باین    شوند ینظر گرفته میه، تر  درترک یتقانون قوم ربناب

 هاای  مدرساه هاا   ثر محروم هستند. زازاهاا و آسای  ؤحقوق زبانی و فرهنگی و مشارکت م مانند
دسته از زازاها که کرد هستند با مشکالت بیشاتری    . آنندارنداجتماعی  های ؤسسهآموزشی و م

 ۀد. اقلیت کرد بیشترین شکایت از ترکیه را در دادگاه اروپایی حقوق بشار و کمیتا  هستن رو روبه
 7،«علیه ترکیه ارداگوز گوز » ۀاز جمله قضی ها شکایتاین  بیشترو در  اند حقوق بشر ثبت کرده

دلیل نقض حقوق فرهنگی، آموزشای و اقتصاادی ایان اقلیات، باه پرداخات غرامات        هآنکارا ب
 محکوم شده است.

، زازارمنای،  ها، تغییر اساامی تااری،ی منااطق از اساامی ا     از مصادیق نقض حقوق اقلیتیکی 
های مربوط به طرح گاپ در جنوب شارق ترکیاه    است. در جریان سدسازیتُرکی به  کردی و الز

                                                           
1. Dmliki 
2. Guzel Erdagoz  v. Turkey 
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و  یباساتان  یتساا  115نیز تعدادی از مناطق تاری،ی اقلیت زازا به زیار آب رفتناد. طارح گااپ،     
هاایی نیاز در    پاارتی، گاام   دورۀ آ اوایل در  (.Mohammadi, 2016: 27) برد یمآب  یررا زتاری،ی 

هاا   ترین آن مقایسه با گذشته برای بهبود وضعیت کردها از جمله زازاهای کرد برداشته شد که مهم
 العادۀ مناطق کردنشین و تأسیس رادیو و تلویزیون کردی است.   لغو حالت فوق

 
 اقليت اویغور چينی . 6

کیانگ چین و مناطقی از آسیای مرکزی سکونت دارند. جمعیات اویغورهاای    رها در سیناویغو
هاا   شود. آن نفر ت،مین زده میهزار  75کنند، حدود  چینی در ترکیه که به اویغوری صحبت می

ایالات  اناد. امپراتاوری عثماانی از     عثمانی و جمهوری ترکیه همواره مورد توجه باوده  ۀدر دور
معناای حمایات ماذهبی و    ه برد که ب نام می شرقی  ترکستان یا الراسمسقطوان عن ، بهکیانگ سین

ترکیسام و   پاان  ۀسسان جمهوری ترکیه کاه ایاد  ؤم عنوان بهقومی از اویغورها بود. ترکان جوان 
. کردنداویغورها حمایت از  (،Kazemi, 2006: 207)کیانگ را در سر می پروراندند  اتصا  به سین

در  ترکساتان شارقی   ۀخودخواناد رهبار جمهاوری    ،«تکاین  آلپ یوس  عیسی» 5115 سا  در
و قیصاریه   کاسایری  ،استانبو اویغورها بیشتر در  .در ترکیه ساکن شد 5191 و 5199های  سا 

 کنند. زندگی می

 
 وضعيت حقوقی اقليت اویغور چينی الف( 

ایان اقلیات مانناد     دلیل روابط تاری،ی ترکیه با اویغورهای چینای و تشاابه ناژادی و زباانی،    هب
 هاایی  هو نشاری  هاا  هسسا ؤم، ولای  از جایگاه قانونی در ترکیه برخوردار نیستند ی دیگرها اقلیت

زباانی ادغاام    نظار ویژه از هاکثریت ترکیه ب ۀدارند. نسل جدید اویغورهای چینی بیشتر در جامع
ده است. پکن، بو ررو روبهشده است. حضور اقلیت اویغوری در ترکیه همواره با اعتران چین 

ابزاری از اویغورها متهم کرده است. پس از اعالم دمشق مبنای بار حضاور    ۀ آنکارا را به استفاد
 ، چاین 7550تاا   7555های  نیروهای تکفیری در سوریه در سا  های اویغورهای چینی در ص 

یاار  در اختهاای جعلای    گذرناماه های تکفیری،  برای پیوستن اویغورها به گروهترکیه  دکر اعالم
چین را اورومچی، شهر  7551 رویدادهای سا ها قرار داده است. در مقابل ترکیه با اشاره به  آن
ماتهم کارده    کیاناگ  ساین  مسالمانان  جمعیتی سیاسی و فرهنگی،و نقض حقوق  «کشی نسل»به 

 (.Arkan, 2015: 11)است 
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 تبار در تركيه  هاي ملی اوراسيایی اقليت. 6
هاا، قرقیزهاا،    ها، ازب  ها، ترکمن دسته از روس تبار در ترکیه شامل آن های ملی اوراسیایی اقلیت
عثمانی، شوروی یا پس از  ۀشوند که در دور تبار می های ملی قفقازی ها و اقلیت ها، تاجی  قزاق

تعاداد   اند. سیاسی، فرهنگی یا کاری به ترکیه مهاجرت کردههای  دلیل هشوروی باتحاد فروپاشی 
هاای   دلیال  هبا ها  آن بیشترکه  ساکن هستند یادر استانبو ، آنکارا و آنتال بیشترر تبا هزار روس 15

، هازار  7 یزهاا ، قرقهازار  55 هاا  تعاداد قازاق   یاه در ترک. ناد ا همهاجرت کارد  یهبه ترک یاقتصاد
در  یشاتر شاود کاه ب   یزده ما  ینت،ما نفار   هزار 11 ها و ازب  هزار 7 ها ، ترکمنهزار ها ی تاج

ی هاا  روسیاه را  تبار ترک یاییسااورملی   یتاقل یشترینب (.Консул, 2009) تنداستانبو  ساکن هس
 دهند.  ها تشکیل می و ازب  مسیحی
 
 تبار در تركيه هاي ملی اوراسيایی وضعيت حقوقی اقليتالف( 
 تبار در ترکیه از منظار قادمت ساکونت یکساان نیساتند. تعادادی از        های ملی اوراسیایی اقلیت
 شاوروی باه ترکیاه مهااجرت و باا      اتحااد  مهوری ترکیاه و اوایال فروپاشای    ج ۀها در دور آن

 ، را ندارناد دساته کاه تابعیات ترکیاه      ن اناد. آ  هاای ملای تبادیل شاده     تابعیت، به اقلیات  گرفتن
 مهاجران کاری، تحصیلی و پناهندگان سیاسی مانند فعاالن اویغاوری چینای هساتند. هار      بیشتر
 میثااق   70 ۀلیات مشامو  حقاوق حماایتی منادرج در مااد      هاای اق  از مصادیق گاروه  گروهدو 

 افاراد متعلاق باه    (. Pejic, 1997: 637) شاوند  یما  5117 ۀ ساا  حقوق سیاسی و مدنی و اعالمیا 
حمایات   در طوری که کاارگران مهااجر هام     هبودن یا اقامت دایم ندارند، ب اقلیت، نیازی به تبعه

تباار در ترکیاه جایگااه     هاای ملای اوراسایایی    لیتاق(. Shaw, 2008: 296)گیرند  قرار می 70 ۀماد
   تباار، هایچ   غیر از ی  انجمن آموزشی و فرهنگی مرباوط باه اقلیات روس   ه د و بنرسمی ندار

 هاا   های ملای مانناد تارکمن    دسته از اقلیت  ای ندارند. آن مراکز رسمی آموزشی و رسانهاز کدام 
 « ساوی  تار  کشاورهای  »ساازمان   شاان عضاو   ترکی دارناد و کشاورهای   ۀها که ریش و ازب 
  یکپارچاه اکثریات ترکیاه    ۀتادریج در جامعا   هثیر سیاسات زباانی ملای ترکیاه، با     أت در هستند، 

 ۀقدر اند  است کاه نماود ملموسای در جامعا     شوند. تعداد اقلیت ملی مانند تاجی  نیز آن می
 ترکیه ندارند.  
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ها در یک نگاه وقی آنتبار تركيه و وضعيت حق هاي اوراسيایی اقليت .3جدول   

 نید نوع تياقل
 شیگرا

 یمذهب
 سکونت محل

 حقوق منظر از ها چالش
 ها تياقل

  تعداد
 (هزار)به 

 مسیحیت مذهبی ارمنی
 کاتولی 
 ارتدکس
 پروتستان

 استانبو ، قارص

نداشتن جایگاه حقوقی در 
قانون اساسی، حقوق مذهبی 

ای آموزش مذهبی، ه و مؤسسه
ادی، ها و حقوق اقتص دارایی

حقوق زبانی، فرهنگی و 
 مشارکت

 155تا 

 شیعه اسالم قومی آذری

قارص، ایغدیر، 
استانبو ، آنکارا، 

یر، ازم بورسا،
 ی رالآ

و  شدن زهیترکجایگاه حقوقی، 
 حقوق زبانی و مذهبی

 میلیون 9

 قومی گرجی
اسالم 
 مسیحیت

 سنی
 حنفی

 یحیمس
 ارتدکس

 اردو،ین، آرتو
بورسا، یا، ساکار

 یااسسامسون، آم
 و استانبو 

 25 جایگاه حقوقی، حقوق مذهبی

 آرتوین، استانبو  ارتدکس مسیحیت قومی آب،از
جایگاه حقوقی، حقوق زبانی 

 و مذهبی
15 

 اسالم قومی چرکس
 سنی
 حنفی

، توقاتیصریه، ق
 قهرمان مرع 

،  شدن زهیترکجایگاه حقوقی، 
 حقوق زبانی

595 

 اسالم قومی آبازین
 سنی
 حنفی

 استانبو 
شدن،  ایگاه حقوقی، ترکیزهج

 حقوق زبانی
15 

 اسالم قومی چچن
 سنی
 حنفی

 استانبو 
شدن،  جایگاه حقوقی، ترکیزه
 حقوق زبانی

555 

 اسالم زبانی الز
 سنی
 حنفی

، یزهر ین،آرتو
بورسا، دوزجه و 

 یاساکار

،  شدن زهیترکجایگاه حقوقی، 
 حقوق زبانی

515 

 اسالم زبانی زازا
 علوی
 سنی
 حنفی

 ینگو ،ب ی،تونجل
یس، موش، بدل
 یواسس دیاربکر،

جایگاه حقوقی، حقوق زبانی، 
 فرهنگی و مذهبی

 میلیون 1تا 

 اسالم قومی اویغور
 سنی
 حنفی

استانبو ، 
 یصریهقیری، کاس

 75 شدن زهیترکی، حقوق یگاهجا

 ارتدکس مسیحیت ملی روس
در استانبو ، 
 یاآنکارا و آنتال

 15 ی، حقوق مذهبیحقوق یگاهجا

کمن، تر
ازب ، 

 یز،قرق
قزاق و 

 ی تاج

 اسالم ملی
سنی حنفی 
 و شافعی

 استانبو ، آنکارا
،  شدن زهیترکی، حقوق یگاهجا

 یبانحقوق ز
15 

Source: Authors 
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 تبار   هاي اوراسيایی رویکرد تركيه به اقليت
رزیاابی  تبار از منظر قانون اساسی و مواضع دولت قابال ا  سیاییاهای اور رویکرد ترکیه به اقلیت

 است.  
 

 رویکرد قانون اساسی    (الف
گذاری و قانون اساسی آن را بار   گرایی قومی بنیان جمهوری ترکیه را ترکان جوان بر اساس ملی

های ماذهبی یوناانی، ارمنای و     ها حتی اقلیت هویت و ملیت واحد ترکی تنظیم کردند که اقلیت
اصاو  کمالیسام   ایگاهی ندارناد. بناابر   ها در پیمان لوزان، در آن ج یهودی با وجود پذیرش آن

ر د (.Cagaptay, 2007: 93) «تنها ملت تر  مستحق ادعای حقوق قومی و ملی در ترکیه هستند»
بدون  یهترک یشهروندان جمهور همۀ، یاسیاصطالح س ی عنوان  به «تر » ۀ، کلمیقانون اساس

 با وجود تغییار در قاانون   (.Dewdney, 2018: 18)شود  ها را شامل می توجه به نژاد و مذهب آن

هاا   تغییری در رویکرد آن نسابت باه اقلیات    7550و  5127، 5115، 5171هاى  در سا  اساسى
وطان  »عناوان   گرایی ترکی است و در مقدماه از ترکیاه باه    ایجاد نشد. این قانون مملو از ملیت

دی سابب ایجااد   بارد. چناین رویکار    ناام مای  « اتباع تر »عنوان  ای به و شهروندان ترکیه« تر 
ها شده اسات.   های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی برای اقلیت ممنوعیت تأسیس مؤسسه

 زباان ترکاى   جاز  زبانى ،«تر  اتباع»به  های آموزشى مؤسسه شود که در تأکید می 17در اصل 

 های زبانی، قومی، مذهبی و ملی در قانون اساسی ترکیه جایگااهی  شود. اقلیت نمی داده آموزش
 بار نباود   55 ندارند. در نگاه خوشبینانه، این قانون بیشتر متأثر از حقوق بشر عام است. در اصل

آزادی ماذهب  بر  71، در اصل مذهبی هایو اعتقاد جنسیت ،رنگ تبعیض بر اساس زبان، نژاد،
الملل در  بیان تأکید شده است، اما رویکرد حقوق بینآزادی بر  71 و در اصل و مناس  مذهبی

دهد کاه حقاوق بشار عاام باه تنهاایی در اجارای حقاوق          ها نشان می ین اسناد ویژۀ اقلیتتدو
 ها ناتوان است.   اقلیت

 
 رویکرد دولت تركيه   (ب

قابال ارزیاابی    7555قبل و بعد از سا   دورۀها در دو  رویکرد حزب عدالت و توسعه به اقلیت
عناوان   را باه ها و کردها  ویژه ارمنی ههای قومی و مذهبی ب همواره اقلیتهای ترکیه  دولتاست. 

اعاالم کارد کاه     7555اوت  درپاارتی   آ  ،ایان  با وجود .کردند تهدید امنیت ملی محسوب می
ها بااز   به آن  اند، صادره شدهم 5191سا   را که ازارامنه  مذهبی امال  بنیادهای متعلق به اقلیت
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امضای دو پروتکل ها را انجام داد:  اماقد این 7555تا  7557 های  در سا این حزب  .گرداند می
شاکوفایی  »باا محوریات    «اتحاد و برادری ملی»، اعالم راهبرد 7552در سا  آشتی با ارمنستان 

در  زباان و ادبیاات کاردی    یکرسا سایس  أو ت زیون کاردی یسیس رادیو و تلوأت، «علویو  ردکُ
 .  7551در سا  دانشگاه ماردین 

ای  هاای منطقاه   سیاسات  آسایا و تغییار در    غرب 7555سا   های این رویکرد پس از تحو 
آنکارا، کُند و متوق  شد. دو پروتکل آشتی با ارمنستان اجرا نشدند، غیر از کمپ آرمن، دیگار  

اناد   بنیاد مربوط به ارامنه توقی  شاده  12جمهوری، ۀ امال  ارامنه رفع مصادره نشدند، در دور
(Soner, 2008: 369.) برای ایجاد مراکز آموزشی و اجتماعی پاسخ مثبات   ها به درخواست اقلیت

ستیزی  که اقلیت یعثمان یمسلطان سلنام ه ب بسفر ۀپل تنگ ینسومگذاری  داده نشد. همچنین نام
 . شدشدن رویکرد دولت  ای ها از فرقه خود دارد، موجب نگرانی اقلیت ۀرا در کارنام

 
 نتيجه 
منادی از   یت بهاره وضاع ترکیاه از منظار    یو ملا  یانزبمذهبی،  ی،قومتبار  های اوراسیایی اقلیت

ها و روابطشان با نظاام   اقلیت 5117 ۀ سا میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعالمی 70 ۀحقوق ماد
: شاوند  های راضای و ناراضای تقسایم مای     حاکم، وضعیت یکسانی ندارند و به دو دسته اقلیت

ی اقلیت آذری، چرکس، گرجی و اویغاور  گرا قوم مانند گروهتبار  های اوراسیایی برخی از اقلیت
هاا معتقاد    ای ندارناد. آن  گساترده  هاای از وضعیت خود در ترکیه راضی هستند یا اینکاه انتقاد 

هاا در   شود. برخی از این اقلیت از سوی دولت نقض می مند  نظامصورت  هنیستند که حقوقشان ب
یاا اینکاه   اسات  رفتاه   میاان  و زبانشاان از  اند طو  تاریخ جذب فرهنگ اکثریت در ترکیه شده

شده اسات.   دگرگونشان  فرهنگی های تشدت کاه  یافته و بسیاری از سن ها به گویشوران آن
شود. برخی از  ها از سوی نظام حاکم تهدید تعری  نمی برخی از حقوق به آن دادنکه  طوری هب

تبلیا  شاده    نزدیکی نژادی و فرهنگی داشته یا اینکه چنین نزدیکیها با اکثریت تر   این اقلیت
 های ترکیه یا اویغورهای چینی.   است، مانند آذری

شاان   تعاداد  بیشاتر . 5 دارناد:  مهام تبار در ترکیاه دو ویژگای    های ناراضی اوراسیایی اقلیت
ها معتقدند امپراتوری عثماانی و ترکیاه در    اند. آن نشیبی داشته و . تاریخ پرفراز7 ؛توجه است قابل

و ایان فرایناد   اناد   کارده نقض  آشکارمند و  نظام راشان  حقوق اولیه ،یتاری، های جریان تحو 
توان به اقلیت ارمنی و زازا اشااره   می موردادامه دارد. در این است همچنان اگرچه کاه  یافته 

باا   5117 ۀ ساا  ی منفی ترکیه باه اعالمیا  أو معتقدند رهستند کرد که از وضعیت خود ناراضی 
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دساته    اعالمیه هستند. ایان این ترکیه به  پیوستن ستارها خوا این اقلیت ها ارتباط دارد. حقوق آن
نشادن   بازگرداناده  ،ثرؤاز مشاارکت ما   یات محروم ی،زبانو  یها با نقض حقوق فرهنگ یتاز اقل
 یباه دادرسا   نداشتن یدسترس  ی،افکن نفرتتداوم  یت،در اکثر ی، جذب اجبارشده مصادره اموا 

خادمات عماومی   از  یمند در بهره یرمستقیمو غ یممستق یضتبعی و تاری، یاسام ییرعادالنه، تغ
هاا   المللای حقاوق اقلیات    در اسناد بین شدهکیدأاین وضعیت مغایر با سه اصل ت ند.هست رو  روبه
ی اسات کاه در کناار حاق موجودیات      جذب اجباار  نبود و یضتبع نبود یت،محروم نبودیعنی 
 شوند.  ها مطرح می اقلیت
ها در ترکیه در مرحلۀ او  از قاانون اساسای    شۀ نقض حقوق برخی از اقلیترسد ری نظر میبه

هاا، باا اساناد     دلیال انکاار اقلیات   گیرد که بر محوریت هویت ترکی تادوین شاده و باه    نشأت می
هاا جنباۀ سیاسای دارد ناه      ها منافات دارد. بنابراین رویکرد ترکیه به اقلیت المللی حقوق اقلیت بین

هاا در اساناد    شده برای اقلیات  بینی حقوق پی قانونی در ترکیه برای اجرای حقوقی. هیچ تضمینی 
بیشاتر در   7555تاا   7557های  ویژه در سا  ها به المللی وجود ندارد و معدود امتیازها به اقلیت بین

های موردی دولت بوده است نه تغییر در قوانین. اگرچه میزانِ پیوند قومی با ناژاد    چارچوب اقدام
 گاذار تباار ترکیاه تأثیر   های اوراسیایی حنفی بر وضعیت اقلیت  پیوند مذهبی با مذهب سنیِ تر  یا
اناد؛   رو شده ها با دگرگونی زبانی، مذهبی و فرهنگی روبه دلیل رویکرد ترکیه، بیشتر اقلیت است، به

تاا ده   هاا  ها و ارمنی ها، گرجی ها مانند چرکس طوری که در ی  قرن اخیر تعداد برخی از اقلیت به
هاا باه    تبار و دیگر اقلیت های اوراسیایی برابر کاه  یافته است. ترکیه برای ارتقای وضعیت اقلیت

ها در این  الملل، نیاز به تغییر رویکرد سیاسی به حقوقی دارد. اولین گام سطح معیارهای حقوق بین
هاا، توقا     یاه اقلیات  های چهارگانۀ عُرفی در قانون اساسی، پیوستن به اعالم روند، پذیرش اقلیت
 هاای  هاا در کتااب   یات اقلو فرهناگ   یخآماوزش تاار  ها،  ن سازی آ ها و ترکی جذب اجباری اقلیت

اصالحات در قوانین بازمانده از دورۀ عثمانی، ارایاۀ آماار   پراکنی، انجام  درسی برای مقابله با نفرت
 گرایی است.   ها و ترویج چندفرهنگ واقعی از اقلیت
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