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Britanya ve İrlanda Adasındaki Birleşik krallık toprakları,
İngiltere, Galler, İskoçya, K. İrlanda bölgelerine ayrılıyor.
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Britanya ve İrlanda Adasının Kuzeyi dışında Birleşik Krallığın
Deniz aşırı toprakları, farklı anayasal bağlarla bağlı
Commonwealth ülkeleri ile üsleri de mevcut.
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1536’da Galler

1707’de İskoçya

1801’de İrlanda

1949’da Sadece K. İrlanda kaldı.

Kimliğin inşasında önemli sembollerden biri bayraktır.
Görüldüğü üzere Birleşik Krallık bayrağı her kimliğin sembolünü
içeriyor.
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Britanya’da bugünkü kimliklerin-farklılıkların tarihsel oluşum
süreci oldukça ilgi çekici, ülkemiz ve konumuz açısından bazı
yararlı çıkarımlara yol açan nitelikte ancak süremiz kısıtlı olduğu
için Britanya ve barındırdığı farklı kimliklerin tarihi ile ilgili
sadece birkaç noktadan söz edebileceğim. Konuyu özetlediğim
«Birleşik Krallık’taki Farklı Kimliklerin Tarihsel Serüveni» başlıklı
çalışmaya aynadakiben.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Hem tarih konusunda hem de sunum süresince anlatacağım
konularda merak ettiklerinizi sunum sonunda sormak üzere not
etmenizi istiyorum.
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Yaklaşık % 13 göçmen oranı oldukça yüksek, 8 milyona varan
göçmen nüfusun İskoçya ve K. İrlanda nüfuslarının toplamından
fazla olması büyüklüğün derecesini ifade eder sanırım.
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Nüfus sayımlarındaki resmi etnik ayrım beş ırksal kategoriye
dayanıyor.
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En detaylı veri K. İrlanda hükümetinden

İskoç hükümeti bu verilerde hassas 2011 verilerini yayınlamamış
bile

Renkli vurgulanan oranlar K. İrlanda’nın ne kadar kırılgan nüfusa
sahip olduğunu ve inanç bağlamında kimliği koruma güdüsünü
gösteriyor.
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BK’ın resmi dili yok. De facto olarak İngilizce.

Dil ile ilgili bir tablo hazırlayabilmek için epey uğraştım fakat veriler eksik ve çok karmaşık. En düzenli veriler K.
İrlanda’nın o da sadece anadil tercihi konusunda. Yine de ulaşabildiğimiz veriler farklılıkların boyutlarını verebilir.
Önemsizlerden başlayalım.

Norse eski bir İskandinav dili hakkında resmi veri yok. İskoçya’da konuşuluyor. İskoç hükümeti veri paylaşımında
eli sıkı, farklılıklara ilişkin verileri hassas olduğu gerekçesiyle internet üzerinden paylaşmıyor, dilsel olarak sadece
Gaelik (Kelt Dili) ile ilgli veri var. Gaelik konuşanların oranı %1-2 arası.

Korniş dilini (Kervenekçe olarak da çevrilmiş) Cornwall’da 2000 kişinin akıcı olarak konuştuğu kaydedilmiş. Korniş
dili 2002’de bölgesel ve azınlık dilleri şartı kapsamında azınlık dili kabul edilmiş.

K. İrlanda verileri ana dil ile ilgili İngilizce %97, ardından Polonya, Litvanya dilleri ve İrlandaca Gaelik geliyor, hepsi
% 1’den az.

Bununla beraber, İrlandaca konuşabilen, okuyabilen, yazabilen ve anlayabilen %3,74, biraz İrlandaca kabiliyeti
olan %10,65.

2004’te tabelalarda İrlandaca kullanımı kabul edilmiş.

Hayırlı Cuma Antlaşması (IRA sorununu çözen antlaşma) Ulster Scots adanın kültürel refahının bir parçasıdır
diyerek ayrı bir dil olarak anmamış ancak bu kültürü yaşatmak ve desteklemek için Uygulama Anlaşmasıyla Ulster
Scots Ajansı kurulmuştur. 2006 K. İrlanda Anlaşması (St. Andrews) Ulster Scots’a dil statüsü tanımıştır. 2011’de
Ana dil olarak sadece 65 kişinin tercihi, bir 30 bin kişinin bu dili bildiği düşünülüyor.

İrlandaca ve Ulster Scots K. İrlanda için BADAŞ kapsamında azınlık dili kabul edilmiş.

Galler’de nüfusun %20’si Gal dili konuşabiliyor. Farklı dil konuşulan en yüksek oran, ciddi bir oran fakat yine de
neredeyse herkes İngilizce konuşuyor. 1993’te Gal Dili Yasası ve 1998 Galler Hükümeti Yasası, Gal diline İngilizce
ile eşitmuameleyi destekliyor.

Galler dışında ciddi dilsel azınlık sözkonusu değil ancak İngiliz hükümetinin politikası dillere saygıya dayanıyor.
Detayları anlatırken BADAŞ ve Çerçeve Sözleşme kapsamında dilleri korumanın esas politika olduğunu göreceğiz.

Sonuç olarak İngiltere’nin farklılıklar bakımından gayet renkli olduğunu görüyoruz. Çeşitli ülkelerden %12’yi aşan
göçmen nüfusu, Karayiplisinden Çinlisine çok sayıda etnik grup, Protestan-Katolik ana ayrımıyla beraber çok
sayıda farklı kilise, ve diğer inançlar, ve göçmen toplulukların dilleri hariç resmen kabul edilmiş 5 yerel dil
sözkonusu.
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Avrupa Konseyi çerçevesindeki iki belge:

Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi 1 Mayıs
1998’de

Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı

1 Temmuz 2001’de yürürlüğe girmiştir.

Çerçeve Sözleşme kapsamında denetlenmiştir.
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BirleşmişMilletler çerçevesindeki iki belge:

Irk Ayrımının Bütün Biçimleriyle Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
1969’dan beri

Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 1976’dan beri yürürlüktedir.
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Farklılıkların toplumun canlılığına hizmet ettiği ve farklı
mirasların saygı duyulacak bir değer olduğu anlayışı var.

Ayrımcılık ve ırkçılığın önlenmesi yoluyla etnik azınlıkların
korunduğu düşünülüyor.

Etnik azınlıkların dil, din kültür ve geleneklerini korumaları ile
birlikte ulusal hayatın parçası haline gelmeleri de amaçlanarak
asimilasyon ve entegrasyon hedefleniyor.
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Genel olarak Çerçeve Sözleşme’nin gerekleri 1976 tarihli Irksal
İlişkiler Yasası ile sağlanmaktadır.

Bu yasa, farklı gruplara mensup bireylerin ayrımcılığa
uğramamalarını ve pozitif birtakım eylemlerle de korunmalarını
sağlayan temel araçtır.

Bu yasayla fırsat eşitliğini teşvik ve ayrımcılığı ortadan kaldırmayı
amaçlayan hükümetten bağımsız fakat hükümetçe desteklenen
Irksal Eşitlik Komisyonu kurulmuştur. Ayrımcılığın önlenmesine
ilişkin iç yasal düzenlemeleri uygulamaya geçirmiştir.

Azınlık bireyleri yasa bağlamında ayrımcılığa karşı Sivil veya İş
Mahkemelerine başvurabilir.

İngiltere, uluslararası işbirliğine ve denetime açıktır. AK
çerçevesinde denetlenmekte BM’ye yıllık raporlar sunmaktadır.
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Çerçeve Sözleşmedeki «ulusal azınlık» teriminden Irksal İlişkiler
Yasasındaki «ırksal grup» tanımına uyan «etnik azınlıklar»
anlaşılır.

Konseye gönderdiği raporda Irksal grup, «ırk, renk, milliyet
(vatandaşlık), veya etnik veya ulusal kökeniyle tanımlanmış
bireylerden oluşan grup» olarak nitelenmiştir.
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İngiltere, çokuluslu bir devlet olduğu iddiasında. Dolayısıyla
ülkedeki İskoçlar, Galliler, İrlandalılar azınlık değil «ulusal nitelikli
ırksal gruplar»dır.

Irksal grup, içeriği duruma göre değişen dinamik bir terim.

Roman halk, Yahudi, Sih ve İrlandalı Göçerlermahkeme kararıyla
ırksal grup olarak kabul edilmiş, Müslüman topluluklar ve
Kornişler ırksal grup kabul edilmemiştir. Raporda, kendisini Galli
iskoç ve irlandalı olarak tanımlayan bireyleri sözleşmedeki ulusal
azınlık grupllarına mensup bireyler olarak tanımladığını açıkça
ifade etmiştir.

17



Bir grubun Yasa kapsamında ırksal grup olarak nitelenmesinde
korunma ihtiyacı hissedip hissetmediği önemli. Örneğin
Kornişler, haklarının ihlal edilmediği, ayrımcılığa uğrama
durumları olmadığı gerekçesiyle yasa kapsamına alınmamış.

Bu tür gruplar bir takım özel imkanlara sahipler ancak teşvik
politikalarından yararlanamıyorlar.
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İngiltere, ulusal grupların ve etnik azınlıkların kendi dillerini
serbestçe kullanma haklarını tanır.

Temel politika İngilizce dışında dil tercih edenlere saygı
gösterilmesi şeklindedir.

Etnik azınlığa mensup bireyler idari makamlarla ilişkilerinde
kendi dillerini kullanabilirler. Benefits Agency adlı kuruluş bu
konuda tercüme hizmeti verir.
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Çerçeve Sözleşme kapsamında azınlığa mensup bireyler kendi
dillerinde ad ve soyad taşıyabilir. Yer ve cadde isimleri ikinci dille
yazılabilir.

İngiltere (England), K. İrlanda ve İskoçya’da yönetimde, yargıda
ve idarede İngilizce resmi dil. Sadece suçlarla ilgili süreçlerde
İngilizce bilmeyenlere tercüman sağlanır.
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İngiltere’ye göre Galler dışında okullarda öncelikle İngilizce
öğretilmelidir çünkü anadili İngilizce olmayanlar eşit eğitim
fırsatından yararlanamaz.

Okullarda temsil edilen 200 dil grubu var, uygulanabilir değil.

1996 Eğitim Yasasıyla etnik azınlıklara belli şartlar altında
bağımsız özel okul açma hakkı tanınmıştır.
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Farklılıkların korunması, kültürlerarası diyalog ve hoşgörünün
teşviki konusunda Irksal Eşitlik Komisyonun eğitimle ilgili
çalışmaları var.

Etnik azınlıkların özelmedya kuruluşu için özel bir yasaya ihtiyacı
yok, herkese tanınmış bir hak.

1990 Radyo-TV Yasasının amacı farklı topluluklara fırsat eşitliği.
Çeşitli grupların radyo, tv, gazete, dergi gibi yayınları var.
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Çerçeve Sözleşme kapsamında; devlet izni olmaksızın ibadet yeri
açmak serbesttir, dini grupların ihtiyaçlarına devlet yardımcı
olabilir, yeterli talep olduğunda din eğitimi müfredata konabilir,
dini eğitim amaçlı okullar açılabilir.

Devletten mali destek alan iki Müslüman, iki bini aşkın Romen
Katolik Kilisesi Okulu, iki bini aşkın Anglikan Kilisesi Okulu, 23
Yahudi Okulu vardır.

Dinlerarası ilişkileri düzenlemek amacıyla Merkeze Yakın Kentler
Dini Konseyi (ICRC) kurulmuştur.
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Sosyal hayata katılım konusunda Irksal Eşitlik Komisyonu ile
beraber çalışan Sosyal Dışlanmışlık Birimi kurulmuştur.

Sosyal entegrasyon konusunda çalışan Yardım Kurumu etnik
azınlık temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduğu birimler
kurmuştur.

Ekonomik hayata entegrasyon için ayrımcılığın engellenmesi ve
fırsat eşitliği konusunda yasal düzenlemeler vardır.
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İngiltere’de İngiliz, Commonwealth ve İrlanda vatandaşları ile AP
seçimlerinde oy kullanabilen AB vatandaşları oy kullanabilir.

AB vatandaşları Galler Ulusal Meclisi için de oy kullanabilir.

İki partili sistemden dolayı şansları olmasa da etnik ve dinsel
esasa dayalı partiler faaliyet gösterebilir. 1997 seçimlerinde
etnik azınlık gruplarından 9 kişimilletvekili seçilmiştir.
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Azınlıkların kamuda, yerel yönetimde, silahlı kuvvetlerde, polis
hizmetlerinde üst kademelerde görev alması bakımından fırsat
eşitliğine yönelik çalışmalar vardır.

Sivil Hizmetlerde Fırsat Eşitliğine Ulaşma adında bir program
yürütülmüştür.
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Olumlu tutuma rağmen uygulamada bazı sorunlar
yaşanmaktadır. Nüfus sayımındaki etnik köken kategorileri,
eşitlik, azınlıkların işsizlik sorunları, eğitimden yararlanma,
azınlık dillerinin öğretimi,medya gibi alanlarda sorunlar vardır.

Irkçılık azalma eğilimi gösterse de Afrika ve Asya kökenlilere
karşı bir hoşnutsuzluk ve İslamafobia sözkonusudur.

27



2007 tarihli anket, İngiltere ve Galler bölgesini kapsıyor

Sadece Britanyalı hisseden %20 gibi küçük bir oran, bölgesel
kimliğin güçlü olduğu görülüyor.
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Sonuç olarak..

Birleşik Krallık hükümetleri son 40 yılda, farklılıkları zenginlik
gören olumlu bir anlayışla azınlıklar konusundaki ua hukuka
katılmış, yasal çerçeveyi ve kurumlaşmayı sağlamış ve böylece
azınlık haklarını güvenceye kavuşturduğu gibi pratikteki koruma
önlemlerini ve destekleme araçlarını da oluşturmuştur. İngilizler,
ayrımcılığın önlenmesi odak noktasıyla başarılı sayılabilir,
bununla beraber AB yaklaşımındaki farklılığı teşvik derecesinde
bir faaliyet içinde değildirler. Bu da var olan çeşitliliğe saygıyla
fakat çeşitlenmeyi de çok teşvik etmeden bir dengeyi koruma
düşüncesiyle hareket edildiğini göstermektedir. Özetle,
İngiltere’de ayrımcılığın yasal olarak ve kurumsal araçlarla
önlenmesi yoluyla ama sadece bu kadarıyla azınlıklar
korunmakta, hükümet nezdinde ilgi ve saygı görmektedir.
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K. İrlanda, İskoçya ve Galler ile ilgili detaylı bilgiyi sonraki
sunumda dinleyeceksiniz. Azınlıkların korunması bağlamında
veya genel olarak Birleşik Krallıkla ilgili sorularınızı şimdi
alabilirim..
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