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SİBİRYA TÜRK HALKLARININ DİLLERİNİN HUKUKİ 
KONUMU VE DİL İLE İLGİLİ YASALAR

KİLLİ YILMAZ, Gülsüm
TÜRKİYE/TУРЦИЯ

ÖZET

Uralların doğusundan başlayıp Büyük Okyanus’a kadar uzanan olduk ça geniş 
bir alanı kapsayan Sibirya’da bugün kendi adlarını taşıyan ayrı cumhuriyetleri 
bulunan Saha (Yakut), Tuva, Hakas, Altay Türkleri ile çok daha az nüfusa sahip 
olan ve kendi adlarını taşıyan cumhuriyetleri bulunmayan Dolgan, Tofa (Karagas), 
Çulım, Şor, Baçat Teleütleri ve Sibirya Tatarları gibi Türk toplulukları varlıklarını 
sürdürmektedir. Bu halkların idarî olarak konumları dilleri nin konumlarını da 
belirlemektedir. Rusya Federasyonu Anayasası’na göre cumhuriyet statüsündeki 
idarî birimlerin kendi anayasasını düzenleme ve kendi dilini devlet dili olarak ilân 
etme hakkının doğması bakımından bu halkların cumhuriyet statüsüne geçmesi 
büyük bir önem arz etmektedir. Kendi adını taşıyan bir cumhuriyete sahip olan 
Türk halklarının dilleri devlet dili konumundadır. Tüm bu halkların dillerinin 
konumları öncelikle “Rusya Federasyonu’ndaki Halkların Dilleri Hakkındaki” 
Federal Yasa’ya (1991-1998), daha sonra da cumhuriyetlerce kabul edilen dil 
yasalarına ve cumhuriyetlerin kendi anayasalarına dayanmaktadır. Tüm bu 
halkların dillerinin konumları ve bu konumu belirleyen dil yasaları idari, nüfus, 
toprak, ekonomik, politik gücüne göre bu yasalar az çok farklı şekillenmekte ve 
farklı derecelerde etkili olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dil durumu, dil politikası, dil konumu, devlet dili, 
azınlık dili, dil yasası, Sibirya Türk halkları, Saha (Yakut), Tuva, Hakas, Altay.

ABSTRACT

Today in Siberia which covers a large area from the east region of Ural 
Mountains to the Pacific Ocean, some Turkic peoples like Sakha (Iakut),Tuva, 
Khakas, Altai, who have their own republics which named with the names of these 
people exist along with some others with a lesser population like Dolgans, Tofas 
(Karagas), Chulym Turks, Shors, Bachat Teleuts and Siberian Tatars hwo don’t 
have own republics. Administrative status of these people also determine their legal 
status of their languages. According to the Constitution of Russian Federation, 
adsministrative units, which have republic status have a right to compose their 
own constitution and to declare titular language as official languages. Thus taking 
republic status is very important for Siberian Turkic people like Sakha, Tuvan, 
Khakas, Altai. Langu ages of Siberian Turkic people who have their own republic 
have official language status. Primarily Status of languages of Siberian Turkic 
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peoples are based on “The Law on the Languages of the Russian Federation”, 
then arranged by the laws on the languages of republics and constitutions of 
republics. Language status and all the laws on the languages of Siberian Turkic 
peoples are taking form according to administrative, demographic, territorial, 
economic power, thus being effective in various degrees.

Key Words: Language situation, language policy, language status, official 
language, minority languages, language laws, Siberian Turkic peop les, Sakha 
(Iakut), Tuvan, Khakas, Altai.

GİRİŞ

Dilin konumundan söz edildiğinde, hem dilin bir sosyal sistemde yasa-
larla belirlenmiş olan hukuki konumu, hem de işlevsel özellikleri ile belir lenen 
toplumsal konumu anlaşılır. Bu bildirinin konusunu da bugün Rusya Federasyonu 
sınırları içinde Sibirya’da varlığını sürdüren Saha, Tuva, Hakas, Altay gibi Türk 
halklarının dillerinin hukukî durumunun değerlendi rilmesi oluşturmaktadır.

Dil, tıpkı din, kültür, tarih gibi milletleri bir arada tutan temel unsurlardan 
biridir. Aynı dili konuşan insanlar kendilerini birlik içinde hissederler ve kendilerini 
farklı dilleri konuşanlardan ayırırlar. Birden fazla dilin var olduğu devletlerde 
genellikle dil konusu tek dilli devletlere göre daha büyük bir sorun olarak ortaya 
çıkar. Çok milliyetli, dolayısıyla çok dilli devletler, söz konusu milliyetleri bir 
arada tutabilecek ortak bir bilinç oluşturmaya çalışırlar. Bu, herhangi bir ideoloji, 
dil ya da din olabilmekte dir. Milliyetler arasında bağın kurulması için seçilecek 
dilin ne olacağının belirlenmesi, seçilecek dilin her durumda söz konusu 
toplumdaki grup lardan birinin ya da birkaçının anadili olamayacağı ve milletlerin 
kendi milliyetlerine ve onun simgelerine karşı duydukları doğal sevgi yani mil-
liyetçilik duygusu göz önünde tutulduğunda çok sancılı süreçleri berabe rinde 
getirebilmektedir. Ancak, devlet yönetimi süreci devletin kurumları, yönetim ve 
yönetilenler arasında iletişimin mümkün olmasını gerektirir ve bunun için de bir 
dilin seçilmesi gerekir (Vahtin & Golovko 2004: 38-39).

Ülkelerin yasalarında dillerin hukuki konumunu belirleyen farklı terimler 
kullanılabilir. Genellikle tüm dünyada devlet dili /national language ve resmî dil 
/official language terimleri aşağı yukarı aynı anlamı karşılamak için kullanılsa da 
bazı önemli farklar içermektedirler. Rusya Federasyonu yasalarında bu iki terim 
kesin olarak ayrılmaktadır. Devlet dili, bir devlet te, politik, sosyal ve kültürel 
alanlarda birleştirici fonksiyonu bulunan ve devletin sembolü durumunda olan 
dildir. Resmî dil ise yasama, yürütme ve yargının dilidir. Örneğin Sovyetler 
Birliğinin dil yasasında devlet dili terimi kullanılmamış, Sovyetler Birliğinin resmî 
dili olarak Rusça kabul edilmiştir. Oysa bugünkü Rusya Federasyonu yasalarınca 
Rusça Rusya Federasyonu’nun hem devlet dilidir hem de resmî dilidir, yani resmî 
dev let dilidir (Vahtin & Golovko 2004: 42; Meçkovskaya 2001: 131-132). An cak 
devlet dili terimi de farklı konumdaki diller için kullanılabilmektedir. Yani, bütün 
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Rusya Federasyonu’nun devlet dili Rusçadır. Diğer taraftan her cumhuriyette 
Rusça yanında cumhuriyete adını veren halkın dili de devlet dili olarak kabul 
edilmektedir. Bu durumda iki tür devlet dilinden söz edil mektedir. Bütün Rusya 
Federasyonu’nu kapsayan federal devlet dili, bir de söz konusu cumhuriyeti 
kapsayan bölgesel devlet dili.

Rusya Federasyonu eşit haklara sahip 89 birimden oluşmaktadır. Bun lar 
cumhuriyet, kray, oblast, federal şehir, otonom oblast ve otonom okruglardır. Her 
ne kadar Rusya Federasyonu’nun bütün üyeleri eşit kabul edilse de cumhuriyetler 
diğer üyelerden farklı olarak kendi anayasalarını yapma ve devlet dillerini 
belirleme haklarına sahiptirler. Rusya Federasyonu Anayasası’nın 68. maddesi 
cumhuriyetlere, Cumhuriyetlerdeki unvan dilini/Titüler dili (devlete adını veren 
halkın dili) devlet dili olarak ilân edebilme hakkını vermektedir (Konstitutsiya 
Rossiyskoy Federatsii, Stat’ya 68: http://www.constitution.ru /index.htm. 
06.09.2007).

Rusya Federasyonu’nda yerli halkların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde 
yerel resmî dillerden de söz edilir ve bu diller devlet dilleri ile eşit haklı olarak 
bu bölgelerde kullanılırlar. Örneğin Saha Cumhuriyeti’nin dil yasalarında yerel 
resmî dil’ler söz konusudur. Bu, Saha Cumhuriyeti’nde bazı bölgelerde sıkışık 
olarak yaşayan Even, Evenki, Yukagir gibi yerli halkların bulundukları bölgelerde 
dillerinin resmî dil olarak kullanılabileceğini ifade eder.

Rusya Federasyonu’nda Rus olmayan nüfus arasında bir anadilini kaybetme 
ve Rus diline geçiş eğilimi gözlenmektedir. Örneğin 1970-1989 yılları arasında 
kendi millî dilini bırakıp Rusçaya geçenlerin sayısı iki kat artmıştır. Ayrıca bu 
dönemde millî okullarda çocukların eğitim öğretim görmesi de büyük prestij 
kaybına uğramıştır. 80’li yılların ikinci yarısın da Rus olmayan çocukların 
ancak %9’u millî okullarda eğitim görmüştür. Bugün bağımsız olan Birlik 
Cumhuriyetleri bir tarafa bırakılırsa bu dö nemde sadece Başkurt, Tatar, Saha 
ve Tuvalarda orta eğitim anadillerde olabilmiştir. Diğerlerinde ise en fazla ilk 
3 ya da 4 sınıfta anadilde eği tim verilebilmiştir (Romaşkin 1999. http://www.
philology.ru/ linguistics2/ romashkin-99.htm).

Durum özellikle oldukça az nüfusa sahip olan ve çoğu dil geçişi sınırında 
bulunan halklar açısından önlemler gerektirdiği için 1990’lı yıllardan itibaren 
gerek anayasalara konulan dillerin hukuki konumunu belirleyen maddeler, 
gerekse dil yasaları ile giderek artan sosyal çekişmelerin de önüne geçilmeye 
çalışılmıştır.

Bugün Uralların doğusundan Büyük Okyanus’a kadar uzanan geniş bir bölgeyi 
kapsayan Sibirya’da çeşitli dil ailelerine bağlı 40’tan fazla lehçe ya da dilin 
konuşulduğu kabul edilmektedir. Bunların pek çoğu bugün yok olma tehlikesi 
ile karşı karşıya olan dillerdir. Bazılarının sosyal işlevleri öylesine daralmıştır 
ki, bu diller ya toplumun bir kısmının mesleği durumundadır (öğretmenler, 
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yazarlar, gazeteciler vb.) ya da okul sürecinde ders olarak okutulduğu için çocuk 
ya da gençlerin zorunlu uğraşılarından biridir (Burıkin 2001 http://zaimka.ru/
ethnography/burykin12.shtml). Sibirya’nın yerli halklarının bir bölümünü 
de Türk dilli halklar oluşturur. Konuşur sayısına bakıldığında Sibirya Türk 
halklarının Sibirya’nın diğer yerli üyelerine göre çok daha şanslı oldukları 
söylenebilirse de Türk halk larının en büyük grubunu oluşturan Saha (Yakut) 
Türklerinin nüfusu bile ancak 432.290 kişidir. Bu nüfusları ile adını verdikleri 
cumhuriyetlerinin genel nüfusu içinde ancak %45’lik bir orana sahiptirler. 
Sibirya’da değişik idari yapılanmalar içinde şu Türk halkları yer almaktadır: 
En kuzeyde Taymır Yarımadası’nda, Dolgan-Nenets Otonom Okrugu’nda 
yaşayan ve Saha Türkleri ile çok yakın bir genetik bağa sahip olan 7.261 kişilik 
nüfuslarıyla Dolganlar, daha sonra kendi cumhuriyetine adını veren ve en yüksek 
nü fusa sahip Türk halkı olan Saha (Yakut) Türkleri, daha güneye inildiğinde 
837 kişilik nüfuslarıyla İrkutsk bölgesinde Aşağı Uda bölgesinde bugün resmî 
olarak böyle bir kavram olmamakla birlikte bölge halkı tarafından coğrafi bir 
kavram olarak sıkça kullanılan Tofalariya’da yaşayan Tofalar, daha da güneyde 
ve batıda Tofalarla çok yakın bir genetik bağa sahip olan, kendi adlarını 
verdikleri Tuva Cumhuriyeti’nde yaşayan ve 235.313 kişi lik nüfuslarıyla nüfus 
bakımından Sibirya’da ikinci en büyük nüfusa sa hip olan Tuvalar, daha batıya 
doğru ve kuzeyde Tomsk Bölgesi’nde Orta Çulım nehri civarında yaşayan ve 
Hakas Türkleri ile oldukça yakın bir genetik bağı bulunan, bu yüzden Sovyetler 
Birliği dönemi boyunca Hakaslar olarak kaydedilen ancak 1991’den sonra 
Çulım Türkleri olarak ayrı bir millet olarak ele alınan 656 kişilik nüfuslarıyla 
Çulım Türkleri, daha güneyde kendi adlarını verdikleri Hakas Cumhuriyeti’nde 
yaşayan ancak 65.421 kişilik nüfuslarıyla cumhuriyetin genel nüfusunun 
% 11 kadarını oluşturan Hakaslar, daha batıya doğru hem Hakaslarla hem de 
Altaylarla genetik bağı güçlü olan ve Kemerovo Oblast’ının güneyindeki Dağlık 
Şorya Bölgesi’nde yaşayan 11.554 kişilik nüfuslarıyla Şorlar, yine Kemerovo 
Bölgesi’nde 1991’den sonra ayrı bir halk olarak sayılmaya başlayan aslında 
Altayların güney kolunu oluşturan ve bu bölgede yaklaşık 2.500 kişilik bir nüfusa 
sahip olan, Dağlık Şorya’nın kuzeyinde Belovo Rayonu’ndaki Büyük ve Küçük 
Baçat Nehirleri boyunca yaşayan Baçat Teleütleri ya da Baçatlar, daha güneyde 
Şor ve Hakaslarla komşu olarak kendi adlarını verdikleri cumhuriyette yaşayan 
62.192 kişilik nüfuslarıyla genel cumhuriyet nüfusunun % 30’unu oluşturan 
Altaylar bulunmaktadır. Altaylar geleneksel olarak ku zey ve güney olmak üzere 
iki gruba ayrılmaktadır. Kuzey Altaylara Ku mandı, Tuba ve Çalkandular dâhil 
iken, Güney Altaylara Altay-Kijiler, Telengit ve Teleütler dâhildir. Bugün Rusya 
Federasyonu’nun etnik haritasın da Kumandılar, Çalkandular, Tubalar, Teleütler 
ve Telengitler ayrı halklar olarak yer almaktadır. Bunların dışında daha batıda 
Baraba, Tobol ve İrtiş Tatarlarından oluşan Batı Sibirya Tatarları 9.611 kişiden 
oluşur ve Novosibirsk, Omsk ve Tyumen Oblastlarında yaşarlar.
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Bu halkların hepsi de nüfus, ekonomik ve siyasi durum bakımından farklı 
noktalarda bulunmaktadırlar. Rusya Federasyonu’nun dil yasasının Rusya 
Federasyonu’nda yer alan bütün dilleri eşit sayarak kâğıt üzerinde bile olsa eşit 
haklar veriyor olması dillerin konumunun iyileştirilmesinde büyük bir adım 
olarak kabul edilebilecek olsa da dillerin konuşurlarının siyasal, ekonomik, 
nüfus, coğrafya, ilişkide bulunulan halklar gibi türlü açılardan farklı noktalarda 
bulunuyor olmaları dillerinin konumlarını da farklılaştırmakta, hukuki açıdan 
eşit konumda olan diller, toplumsal konumları açısından çok farklı noktalarda 
bulunmaktadırlar. 

Sibirya Türk halklarından Saha, Tuva, Hakas, Altay Türkleri kendi adlarını 
verdikleri cumhuriyetlerde yaşarlar. Bu halkların yaşadıkları bölgelerin 
cumhuriyet statüsü kazanması, bu statü sonucu olarak söz konusu halkların kendi 
anayasasını yapma ve cumhuriyete adını veren halkın di lini yani unvan dilini 
devlet dili olarak kabul etme haklarını elde etmiş olmaları bakımından önemlidir.

1. Sibirya Türk Halklarının Dillerinin Hukuki Konumunu Belirle yen 
Yasalar

Daha önce SSCB içinde yer alan ve bugün de Rusya Federasyonu’nun birer 
parçası olan Sibirya Türk halkları doğrudan SSCB ve Rusya Federasyonu’nun 
yasalarına tâbi olmaktadırlar. Şunu da belirtmek gerekir ki, 90’lı yıllara kadar 
Rusça hiçbir zaman SSCB’de devlet dili ilân edilme miş, SSCB’de bulunan 
dillerin konumlarıyla ilgili de bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Sibirya Türk 
halklarının dillerinin konumlarını belirleyen yasaları temel olarak anayasalar ve 
dil hakkında oluşturulan yasalar oluşturur. Bunları da öncelikle federal yasalar ve 
cumhuriyet yasaları şeklinde ayırmak mümkündür.

1.1. Federal Yasalar

Bugün Rusya Federasyonu’nda dillerin konumunu belirleyen Rusya 
Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa’nın temeli 24 Nisan 1990’da 
yürürlüğe giren SSCB Halklarının Dilleri Hakkında Yasa ile atılmıştır. SSCB 
Halklarının Dilleri Hakkında Yasa (24 Nisan 1990)

İlk kez 24 Nisan 1990 yılında Yüce Meclis tarafından kabul edilen “SSCB 
Halklarının Dilleri Hakkında Yasa” da Rusça SSCB’nin resmî dili olmasının 
yanı sıra uluslararası ilişki dili olarak kabul edilmiş, cumhuriyet ve otonom 
cumhuriyetlere de cumhuriyetlerde dillerin statüsünü belirleme ve devlet 
dili olarak ilân edebilme hakkı sunulmuştur (4. madde). Yine bu yasanın 6. 
maddesinde SSCB çatısı altında bulunan bütün halklara eğitim ve öğretim dilini 
seçme özgürlüğü garanti edilmiş, 7. maddede ise SSCB devletinin ana dilinin ve 
SSCB halklarının dillerinin öğrenilmesi için şart ları oluşturacağı belirtilmiştir.9. 
maddede tüm vatandaşlara anadillerinde ya da SSCB’deki herhangi bir dilde 
devlet kurumlarına, toplumsal kurum ve kuruluşlara, organizasyonlara başvurma 
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hakkı verilmiş, bu dilekçele re cevabın da başvurunun yapıldığı dilde yapılacağı 
belirtilmiştir. Cumhuriyetlerin vb. cevabın hangi dilde olacağını kendilerinin 
belirleyeceği de bu yasada belirtilmişti. 10. maddede birlik cumhuriyetlerinde, 
otonom cumhuriyetlerde, otonom oblast, otonom okruglarda söz konusu 
bölgenin nüfusunun çoğunluğunun dilinde olması gerektiği belirtilmiştir. Resmî 
evrakların dilinin de birlik cumhuriyetlerinde, otonom cumhuriyetlerde, otonom 
oblast, otonom okruglarda söz konusu topraklarda kabul edilen devlet dili ve 
SSCB’nin resmî dillerinde olması gerektiği de kabul edilmiş tir (Verhovıy Sovet 
SSSR, Zakon ot 24 aprelya 1990 g. N 1450-1 Moskva, Kreml’, O yazıkah 
narodov SSSR, stat’ya 4. Bkz. http://www.vcom.ru/cgi-bin/db/zakdoc?_reg_
number=Ñ9000235, 05.09. 2007). Daha sonra 25 Ekim 1991 yılında o zamanki 
RF Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından imzalanan Rusya Sovyet Federativ 
Sosyalist Cumhuriyetlerinin Halkla rının Dillleri Hakkında Yasa kabul edilmiş, 
bu yasada farklı olarak uluslararası temel iletişim aracı olan Rusçaya devlet dili 
statüsü verilmiştir (Prezident RSFSR B. Yel’tsin, O yazıkah narodov RSFSR, 
Moskva, Dom Sovetov RSFSR, 25 Oktyabra 1991 goda, N 1807-I http://www.
business-pravo.ru/Docum/DocumShow_ DocumID_39766.html).

1.1.1. Rusya Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa (25 Ekim 
1991)

25 Ekim 1991’de B. Yeltsin tarafından onaylanan 1807-1 sayılı “Rusya Sovyet 
Federatif Sosyalist Cumhuriyetleri Halklarının Dilleri Hakkında Yasa”Rusya 
Federasyonu Yüksek Meclisince onaylanmış, 24 Temmuz 1998 tarih ve 126-
F3 sayılı değişiklik ve eklemeler uyarınca 1998’den sonra yasanın adı “Rusya 
Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa”şeklinde değiştirilmiştir (O 
vnesenii izmeneniy i dopolneniy v za kon RSFSR “O yazıkah narodov RSFSR”Bkz. 
http://www.innovbusiness.ru/pravo/ DocumShow DocumID_75614.html 
(05.09.2007).

Bu yasa Rusya Federasyonu topraklarında var olan dillerin kullanımı na ilişkin 
temel konuların hepsini kurallara bağlamıştır. Rusya Federasyo nu’nda yaşayan 
halkların dillerinin temel hukuksal durumlarını, korunma garantilerini belirlemiş, 
devlet faaliyetlerinin çeşitli alanlarında, eğitim ve öğretimde, yer adlarında, dış 
ülkeler ile ilişkilerde bu dillerin kullanımı nı düzenlemiş, her dile karşı düşmanca 
yaklaşım ve özensizce davranışa, Anayasa’da kabul edilmiş olan millî politikanın 
prensiplerinin çiğnenmesi ne sorumluluk getirmiştir. Bu yasanın oluşturulmasında 
1990 yılında ka bul edilmiş olan “SSCB Halklarının Dilleri Hakkında Yasa”ile 
edinilmiş tecrübeler göz önünde tutulmuştur.

Federal dil yasası Rusya Federasyonu’ndaki halklarının dillerinin dev-
let tarafından korunması ve desteklenmesi temel prensibini belirlemekte dir. 
“Rusya Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa’nın “Giriş” kısmında 
Rusya Federasyonu’nda yer alan bütün diller “Rusya Devleti’nin millî 
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serveti”olarak kabul edilmiş, “devletin koruması altında”olduğu belirtilmiş ve 
bütün Rusya Federasyonu topraklarında “millî dillerin, ikidillilik ve çokdilliliğin 
gelişmesinin”sağlanacağı belirtilmiştir. Aynı yasanın “Genel Hükümler” kısmının 
2. maddesinde “nüfuslarına bakılmaksızın bütün halkların dillerinin korunması 
ve her yönden gelişmesi için” ayrıca iletişim dilinin seçilmesi ve kullanılması 
konusunda eşit haklara sahip olmaları da garanti altına alınmıştır. Rusya 
Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkındaki Yasa’nın 3. maddesinde Rus dilinin 
hukuki konumu belirlen miş, Rus dili bütün Rusya Federasyonu’nun devlet dili 
olarak kabul edil miş, Rusya Federasyonu’ndaki bütün halkların dillerinin eşit 
haklara sahip olduğu, bütün dillerin devlet desteğinden yararlanacağı belirtilmiştir. 
Bu yasanın 7. maddesi uyarınca Rusya Hükümeti, “Rusya Federasyonu 
halklarının dillerinin korunması, öğrenilmesi ve gelişmesine yönelik federal 
programı hazırlar ve bu tür programın gerçekleştirilmesi için olanakları belirler” .

Rusya Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkındaki Yasa, yasama organlarında 
dilin kullanımı, yasa ve diğer hukuki sözleşmelerin dili, seçim ve referandumlarda 
kullanılacak dil, devletin yürütme organlarında, organizasyonlarında, kurum ve 
kuruluşlarında kullanılacak dil, resmî yazışmaların dili, kitle iletişim araçlarının 
dili, sanayi, haberleşme, taşımacılık vb. alanlarda dilin kullanımı, hizmet 
alanında ve ticari faaliyetlerde dilin kullanımı, coğrafi adlandırmalarda, yol 
tabela ve işaretlerinde, dış ülkeler ve uluslararası organizasyonlar ile ilişkilerde 
dilin kullanımını belirler.

Yasanın 3. başlığı altında toplanan 12, 13. maddeler devletin federal 
organlarında ve cumhuriyetlerin devlet organlarında dilin kullanımını 
düzenlemektedir. Resmî yayınlar ile yasa vb. yayınlarının dilini belirleyen 
bu maddelere göre tüm bu yayınların dili Rusya Federasyonu’nun resmî dili 
olarak belirtilmiştir. Cumhuriyetlerde Rusçanın yanı sıra kabul edilmiş olan 
diğer devlet dili ya da dillerinde de yayınlanır, kray, oblast, federal şahirlerde, 
otonom bölge ve otonom okruglarda ise Rusça yayınlanır. IV. Başlık altındaki 
yasa maddelerinde devlet organlarının, organizasyonların, kurum ve kuruluşların 
faaliyetlerinde dilin kullanımını düzenlemektedir. 20. madde dilin kitle iletişim 
araçlarında kullanımı düzenler. Buna göre bütün Rusya’ya yayın yapanlar Rusya 
Federasyonu’nun devlet dilinde, Rusya Federasyonu’nun üyelerinde ise Rus dili 
yanında cumhuriyetlerin dilleri ile o topraklarda yaşayan halkların dillerinde 
yayın yapılır. Sinema filmi, video filmlerinin vb. dublajında ve tercümesinde 
Rusça ve halkın genel talebine göre diğer diller kullanılır. 12. madde (Zakon 
RSFSR: O Yazıkah narodov RF (25 Oktyabr 1991: 205, 206, 207). (http://www.
medi-acratia.ru/owa/mc/mc_references.html?a_id=526 (06.09.2007).

1.1.2. Rusya Federasyonu Anayasası (12.12.1993)

Rusya Federayonu’ndaki halkların dillerinin kullanımı ve gelişme si ile ilgili 
yasa 12.12.1993 yılında kabul edilen Rusya Federasyonu Anayasası’nında da 
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onaylanmıştır. Bu yasanın 19. maddesi “Her Rusya Federasyonu vatandaşının 
cinsiyet, ırk, milliyet, dil, soy ayrımı yapılmaksızın özgür ve eşit haklara sahip 
olmasını” öngörmektedir. Yine bu yasada “kişinin ait olduğu sosyal grup, ırk, 
milliyet, dil ve dinî özelliklerine göre haklarının herhangi bir şekilde kısıtlanması” 
yasaklanmaktadır. Bu yasa nın 26. maddesinde “Herkes anadilini kullanma, 
iletişim, eğitim, öğretim ve sanat dilini seçme hakkına sahiptir”denilmektedir.

Federatif yapıyı açıklayan 3. başlık altında yer alan 68. maddede de 
Rusya Federasyonu’nun bütün topraklarında devlet dilinin Rusça olduğu, 
cumhuriyetlerin kendi devlet dillerini tesis etme hakkına sahip oldukları, devlet 
organlarında, yerel yönetim organlarında, cumhuriyetin devlet kurumlarında söz 
konusu dillerin Rusya Federasyonu’nun devlet dili ile birlikte kullanılabilecekleri 
belirtilmekte, Rusya Federasyonu devleti Rus ya Federasyonu’nun bünyesindeki 
bütün halklara ana dilini koruma hak kını ve öğrenilmesi ve gelişmesi için gerekli 
şartları tesis etmeyi garanti etmektedir (Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii, 
Stat’ya 68: http://www. constitution.ru/ index.htm. (06.09.2007)

Böylece Rusya Federasyonu’nda 1990 yılında başlayan dil konusunda yapılan 
reformları, hemen hemen bütün cumhuriyetlerin kendi millî dil lerini Rusçanın 
yanında devlet dili ilân etmesi izlemiş, bu durum onların anayasalarına ve dil 
yasalarına yansımıştır. Bütün cum huriyetler dil yasalarında hangi dil ya da 
hangi dillerin devlet dili ya da dilleri olacağını, millî dilin korunması için hangi 
tedbirlerin alınacağını, hayatın hangi alanlarında kullanılacağını belirlemişlerdir.

Dil hakkında yasasını ilk oluşturan Sibirya Türk Cumhuriyeti Tuva 
Cumhuriyeti’dir. 14 Aralık 1990’da Tuva Otonom Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’nde “Tuva Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ndeki 
Diller Hakkında Yasa”, 3 Kasım 1992’de Hakas Cumhuriyeti’nde “Hakasya 
Cumhuriyeti’nin Halklarının Dilleri Hakkında Yasa”, 5 Kasım 1992’de “Saha 
Cumhuriyeti’ndeki (Yakutiya) Diller Hakkında Yasa”, 3 Mart 1993’te de Altay 
Cumhuriyeti’nde “Diller Hakkında Yasa” kabul edilmiştir. Cumhuriyetlerin 
anayasalarının ve dil hakkında yasalarının federal yasalar ile çelişemeyeceği 
fikrinden hareketle söz konusu cumhuriyetlerin yasalarının aşağı yukarı aynı 
hükümleri taşıdığı söylenebilir.

1.2. Cumhuriyet Yasaları

1.2.1. Tuva Cumhuriyeti Yasaları

1.2.1.a.Tuva Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ndeki Diller 
Hakkında Yasa (14 Aralık 1990 Tarihinde Kabul Edilen ve 1994 Yılında 
“Zakon Respubliki Tıva “O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v zakon 
Tuvins-koy ASSR “O yazıkah Tuvinskoy ASSR” ile Düzeltme ve Eklemeler 
Yapılan Yasa)
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Tuva Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası ve SSCB 
Halklarının Dilleri Hakkında Yasa’ya dayanan Tuva Otonom Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’ndeki Diller Hakkında Yasa’nın (14 Aralık 1990) 1. maddesin de 
Tuvaca Tuva Cumhuriyeti’nin devlet dili, 2. maddesinde de SSCB’nin resmî 
dili olan Rusça uluslararası ilişki dili olarak kabul edilmiş devlet diliyle eşit 
olarak toplumsal-politik, sosyo-ekonomik, kültürel hayat ve kişiler arasındaki 
iletişimde işlev görür ve kullanılır denmiştir. Ancak bu madde 1992 Şubatında 
yapılan değişiklikle devlet dili Rusça ve Tuvaca olarak kabul edilmiş, Rusçanın 
uluslar arası iletişim dili statüsü korunmuştur. 3. madde ise Tuva ve Rus dillerinin 
belirtilen konumları “Tuva Otonom Cumhuriyeti’nde yaşayan diğer halkların 
dillerinin kullanımı ve gelişimini engellemez.”demektedir. Devlet organları, 
yönetim, toplumsal organizasyonlar ve kurumlarda dillerin işleyişini düzenleyen 
maddelerin yer aldığı 3. başlıkta özetle tüm bu alanlarda ve bu alanlar ile ilgili 
yazılı belgelerde Tuvaca ve Rusçanın eşit haklı olarak kullanılacağı belirtilmiştir. 
3. başlık altında eğitim-öğretim, bilim, kültür ve kitle iletişim araçlarında dilin 
kullanımını düzenleyen maddeler yer almıştır. 18. maddede eğitim-öğretimin 
dilinin seçilmesinde özgürlük verilmiş, okul ve okul öncesi eğitimin dili Tuvaca, 
Rusça ve diğer nüfusun sıkışık olarak yaşadığı bölgelerde söz konusu halkların 
dilleri olarak belirlenmiştir. 20. maddede ise Tuva millî okullarında Rus dili ve 
edebiyatı dışında bütün derslerin devlet dilinde olacağı belirtilmiştir. 21. maddeye 
göre yüksek öğretim kurumla rında imkânlar ölçüsünde öğretimin ayrı gruplarda 
paralel olarak iki dilde de verilmesi öngörülmüştür.23. maddede kitle iletişim 
araçlarında Tuva ve Rus dillerinin eşit olarak işlev görmesi sağlanır. 24. maddeye 
göre bilim alanında da Tuva ve Rus dillerinin eşit olarak işlev görmesinin 
sağlanaca ğı belirtilmiştir. 26. maddede Latin esasında Tuva alfabesinin 
hazırlanma sı ile ilgili şartların oluşturulacağı da belirtilmiştir. IV. Başlık altında 
yer alan yerleşim birimlerinin adlandırmaları, özel isimlerle ilgili maddelerde 
yerleşim birimlerinin adlandırılması, coğrafî adlandırmalarda geleneksel Tuvaca 
adlandırmaların korunması ve bunların Rusça ve Tuvacaya doğ ru bir biçimde 
aktarılması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca şehir, sokak 
vb. adlarını gösteren levhaların da iki dilde de hazırla nacağı belirtilmiştir. 
(Zakon tuvinskoy avtonomnoy sovetskoy sotsialisti-çeskoy respubliki “O 
yazıkah v tuvinskoy ASSR”. Natsional’nıe kul’turı v Rossiyskoy Federatsii. 
İnformatsionnıy byulleten’. Vıp.3, Moskva 1993, 5-12).

1.2.1.b. Tuva Cumhuriyeti Anayasası (21 Ekim 1993 Yılında Kabul 
Edilen, 10 Haziran 1996 Tarihinde Ekleme ve Değiştirmeler Yapılan Yasa)

SSCB ‘nin dağılmasından sonraki süreçte, Tuva Cumhuriyeti bağımsız 
bir devlet olduğunu 21 Ekim 1993 yılında kabul edilen Tıva Cumhuriyeti 
Anayasasının 33. maddesinde Tıva Cumhuriyeti’nin devlet dili Tuvaca ola rak 
kabul edilmiş, Rusçaya ise genel federal devlet dili statüsü verilmiştir. Bu madde 
uyarınca Tuva ve Rus dillerinin bütün kurum, kuruluş ve organizasyonlarda, 
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ayrıca yasa ile belirtilen iletişim alanlarında eşit şekilde kullanılırlar. Ayrıca bu 
maddede Tuva Cumhuriyeti topraklarında yaşayan bütün halkların dillerinin 
korunması ve gelişmesi için eşit imkânlar sağlanması garanti edilmiştir.

1993 Tuva Anayasası’nın 27. maddesinde Tuva Cumhuriyeti’nde yaşa yan 
bütün halkların dillerinin serbestçe gelişimi garanti edilmiş, yine bu maddeye 
göre Tuva Cumhuriyeti’nin sınırları içinde yaşayan vatandaşları nın dil ve 
kültürlerinin savunulması taleplerini yerine getirmek için özen gösterir. Yine bu 
madde içinde Tuva Cumhuriyeti’nin millî azınlıkların dil, kültür ve geleneklerinin 
canlandırılması, korunması ve geliştirilmesi garanti edilmiştir.

30. ve 49. maddelerde Tuva Cumhuriyeti vatandaşlarının ırk, milliyet, dil, 
cinsiyet, varlık, görevsel statü, sosyal köken, ikâmet yeri, dine bakışı, inancına 
bakılmaksızın eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu belirtilmiştir.

Anayasa'nın 63. maddesinde Tuva Cumhuriyeti yasaları ve yüksek meclisinin 
karar ve kararnamelerinin Tuva ve Rus dillerinde yayınlanacağı be lirtilmiştir.

91. maddede mahkemelerin Tuva ve Rus dillerinde yapılacağı, Mahkemenin 
dilini bilmeyenlere ise tercüman sağlanacağı belirtilmiştir.

Bu anayasa devlet organlarında önemli görevlere atanacak ya da seçileceklerin 
kıstaslarını belirlerken dil konusunu da önemli bir koşul olarak sunmaktadır. 
Örneğin 69. maddeye göre Tuva devlet başkanı diğer şart ların yanı sıra Tuva 
ve Rus dillerini iyi şekilde bilmelidir. 72. maddeye göre ise, devlet başkanı 
göreve başlarken parlamento önünde yapılan ve anayasa mahkemesinin de hazır 
bulunduğu törende Tuva ve Rus dillerinde göreve başlama yeminini eder. Yine 
111. maddeye göre Tuva Cumhuriyeti’nin başkenti olan Kızıl şehrinin yönetimine 
diğer şartlar yanında ancak Tuva ve Rus diline hâkim olanların gelebileceği 
belirtilmiştir. (Konstitutsiya respubliki Tıva. http://www. businesspravo.ru/ 
Docum/DocumShow-Docum ID65634.html (05.09.2009)).

1.2.1.c. 2001 Tuva Cumhuriyeti Anayasası (6 Mayıs 2001 Yılındaki 
Referandumda Kabul Edilen ve 24.06.2003’te Düzeltme ve Eklemeler 
Yapılan Yasa) 

Tuva Cumhuriyeti’nin 1993 yılında kabul edilen Anayasası Federal yasa ile 
çelişkiler içerdiği için 2001 yılında kabul edilen yeni anayasa ile değiştirilmiştir. 
Söz konusu Anayasa’nın dil bakımından daha önceki Anayasa’dan en önemli 
farkı 5. maddesinde Tuva Cumhuriyeti’nin devlet dillerinin Tuvaca ve Rusça 
olarak kabul edilmesidir. Ayrıca 93 Anayasasındaki devlet başkanı yerine 
hükümet başkanı unvanının kullanıldığı 110. maddede hükümet başkanının her 
iki devlet dilini de bilmesi gibi bir şart getirilmemiştir. Ayrıca göreve başlama 
yemininin hangi dillerde olması gerektiğine dair bir ibare de yoktur. Aynı 
şekilde cumhuriyetin başkenti nin belirtildiği 16. maddede ise şehrin yönetimine 
kimlerin getirilebileceği belirtilmemiştir (Konstitutsiya Respubliki Tıva (v red. 
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Konstitutsionnogo Zakona Respubliki Tıva ot 24.06.2003 N 337 BH-1. http://
zaki.ru/pages. php?id=1606&page=9 (05.09.2007)).

1.2.2. Hakas Cumhuriyeti Yasaları

1.2.2.a. “Hakasya Cumhuriyeti’nin Halklarının Dilleri Hakkında 
Yasa”(3 Kasım 1992)

1992’de kabul edilen bu yasanın 3. maddesi dillerin hukuki konumuna 
ayrılmıştır. Buna göre Hakas Cumhuriyeti’nin devlet dilleri Rus ve Hakas 
dilleridir. Devlet, Hakas Cumhuriyeti halklarının tümünün dillerinin korunması 
ve gelişmesi için eşit haklara sahip olduğunu kabul eder ve Hakas Cumhuriyeti 
halklarının dillerinin tümü devlet desteğinden faydalanır. Uluslararası ilişki 
dilinin de Rus dili olduğu kabul edilmiştir. Bu maddenin 2. fıkrasına göre de diğer 
milletlerin temsilcilerine de bu vatandaşların ana dilinde kültürel gereksinimlerini 
karşılamak üzere millî kültürel cemiyet lerin, merkezlerin, kulüplerin, derneklerin 
vb. kurulması hakkı tanınmıştır. İletişim, eğitim ve öğretim dilini belirleyen 
8. maddede Hakas Cumhuriye ti vatandaşlarının ana dilini kullanma hakkını, 
iletişim, eğitim-öğretim ve sanat dilini özgürce seçme hakkını garanti eder. 
Hakas Cumhuriyeti, devlet dillerinde eğitim ve öğretim sistemleri kurulmasını 
garanti eder. Hakasya Cumhuriyeti’ndeki diğer dillerde de eğitim ve öğretim 
organizasyonların da işbirliğinde bulunur. Hangi dil ile eğitim ve öğretim yapan 
kurumun seçimi hakkı öğrencilerin velilerine aittir. İlk, orta öğretim okullarında, 
meslek okulları ve yüksek öğretim kurumlarında öğretimin dili Rusya Fe derasyonu 
ve Hakas Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak bu kurumların kendilerince tayin 
edilir. Rus dili ile eğitim veren kurumlarda Hakasçanın ders olarak okutulması 
için şartlar oluşturulur. Hakasça ile eğitim veren okullarda ise devlet dili olan Rus 
dilinin temel ders olarak öğretimi sağ lanır. Hakas Cumhuriyeti halklarının dillerinin 
öğrenilmesi ve öğretilmesi hakkındaki 9. maddede Hakas Cumhuriyeti’nin, ana 
dilin ve Hakas Cumhuriyeti’nin diğer dillerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi ile 
ilgili şartların oluşturulmasını garanti eder. Yine cumhuriyet devlet dillerinin ve 
diğer dillerin bilimsel olarak araştırılması için de şartları oluşturur. 10, 11 ve 12. 
maddeler yönetim ve devletin yüksek organlarında dilin kullanımını düzenler. 
Buna göre tüm yüksek devlet organlarında, yüce meclisin top lantılarında, 
komisyon toplantılarında devler dilleri kullanılır. Gereklilik durumunda 
tercüman sağlanır (madde 10). Yasalar ve devletin yüksek or ganları tarafından 
kabul edilmiş olan hukuki sözleşmeler her iki devlet dilinde de yayımlanır 
ve eşit hukuki güce sahiptirler (madde 11). Refe randum ve seçimlere hazırlık 
aşamasında ve referandum ve seçim pusula ları da Hakas Cumhuriyeti’nin devlet 
dillerinde hazırlanır (madde 12). 13 -19. maddeler devlet organ, organizasyon, 
kurum ve kuruluşlarında dilin kullanımını düzenlemektedir. 13. maddelerde 
tüm bu alanlarda devlet dil lerinin kullanılacağı belirtilmiştir. Yine bu maddenin 
2. fıkrasında vatan daşlara devlet organ, organizasyon, kurum ve kuruluşlarına 
vatandaşların devlet dillerinde olduğu gibi diğer dillerde de başvurabilecekleri, 
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dilekçe, şikâyetname vb. yazabilecekleri belirtilmiş, cevabın da başvurunun yapıl-
dığı dilde olacağı, bu mümkün olmadığında ise devlet dillerinin kullanılacağı 
belirtilmiştir. 3. fıkrada devlet organ, organizasyon, kurum ve kuruluşların da 
yapılan toplantı, müşavere vb. katılan ancak dil bilmeyen vatandaşlara tercüman 
sağlanacağı belirtilir. 14. maddeye göre Hakasya cumhuriyeti topraklarında devlet 
organları, organizasyonları, kurum ve kuruluşlarının resmî yazışmaları Rus veya 
Hakas dillerinde yapılır. Diğer nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde ise söz konusu 
bölgenin nüfusunun çoğunluğunun di linde yapılır. Mühür, damgaların, devlet 
organları ve kurumlarının tabela larının isimleri Hakas Cumhuriyeti’nin devlet 
dillerinde düzenlenir. Matbu evrakın metin kısımları Rus veya Hakas dillerinde 
veya da hem Rus hem de Hakas dillerinde hazırlanır. Resmî belgeler, kimlik 
belgeleri, pasaport, doğum belgesi, ölüm belgesi, evlenme cüzdanı, diploma, 
sertifika gibi bel geler Rus veya Hakas dillerinde veya da hem Rus hem de Hakas 
dillerinde hazırlanır.

Resmî yazışmalarda dillerin kullanımını düzenleyen 15. maddeye göre Hakas 
Cumhuriyeti’ndeki devlet organları, organizasyonları, kurum ve kuruluşları 
arasındaki resmî yazışma ve diğer resmî ilişkiler Rusça ya da Hakasça yürütülür. 
Bağımsız Cumhuriyetler, Rusya Federasyonu ve diğer yabancı devletlerle olan 
ilişkiler her iki taraf için de kabul edilebilir bir dilde yürütülür. Mahkemeler 
ve diğer yargı organlarında dilin kullanımını düzenleyen 16. maddeye göre 
her türlü yargı organında mahkemeler ve yazışmalar Rus ya da Hakas dilinde 
yürütülür. Mahkemenin yürütüldü ğü dili bilmeyenler mahkemede söz alırken, 
ifade verirken, tanıklık eder ken vb. ana dillerini kullanabilirler. Bu kişilerin 
tercüman hizmetinden yararlanması garanti edilir. Mahkemelerin ve yargıda dilin 
kullanımı ile ilgili yasanın ihlâli durumunda mahkeme kararı iptal edilir. Noterlik 
iş lerinde kullanılacak dilin belirlenmesi kuralları da aynı şekilde işlemek tedir 
(madde 17). Kitle iletişim araçlarında dilin kullanımını belirleyen 18. maddeye 
göre cumhuriyetteki gazete ve dergilerin yayınlanmasında, radyo ve televizyon 
yayınlarında Rusça, Hakasça ve Hakas Cumhuriyeti’nde yaşayan diğer halkların 
dilleri kullanılır. Hizmet alanında ve ticari faaliyetlerde dilin kullanımını 
düzenleyen 19. maddeye göre hizmet alanı ve ticari faaliyetlerdeki yazışmalar 
Rus ya da Hakas dillerinde, veya da iş partnerlerinin anlaşmaları göz önünde 
tutularak başka dillerde yapılır. Coğrafi isimlerin, topografik tabela ve işaretlerin, 
yol işaretlerinin dilini düzenleyen 20 ve 21. maddelere göre tüm bunların Hakas 
Cumhuriyeti’nin devlet dillerinde hazırlanır (20. madde). Bölgeler, yerleşim 
birimleri ve diğer birimlerin adlandırılması devlet dillerinde olur. Adlandırmada 
dil lerin kullanımı ile düzenleme devlet organlarınca belirlenir. 22. madde ye 
göre ise Hakas Cumhuriyeti’nin Halklarının Dilleri Hakkında Yasanın ihlâlinin 
sorumluluk getirdiği belirtilmiştir (Zakon respubliki Hakasiya o yazıkah narodov 
Respubliki Hakasiya, Obşçiye pol ojeni ya, Stat’ya 3, Natsional’nıye kul’turı v 
Rossiyskoy Federatsii, İnformatsionnıy byulleten’, Vıpusk 3, Moskva, 1993).
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1.2.2.b. Hakas Cumhuriyeti’nin Anayasası (25 Mayıs 1995)

1996 yılında kabul edilmiş olan Hakas Cumhuriyeti Anayasası’nın 69. 
maddesinde dil yasasında olduğu gibi Hakas ve Rus dilleri Hakas Cumhuriyeti’nin 
devlet dilleri olarak kabul edilmişlerdir. Yine bu maddede Ha kas Cumhuriyeti’nde 
varlığını sürdüren bütün millî grupların anadillerini korunması ve öğrenilmesi 
ve geliştirilmesi için şartların oluşturulmasını garanti eder. Bu yasanın kimlerin 
hükümet başkanı olabileceğini açıkla yan 90. maddesinde dil ile ilgili bir şart 
konulmamıştır. Hükümet başka nının göreve başlarken etmesi gereken yeminin 
yer aldığı 91. maddede de yemin metni Rusça olarak yer almış, bunun dışında 
yeminin herhangi başka bir dilde de okunması gerektiğiyle ilgili bir şart 
konulmamıştır. 118. maddede yargının dilinin Rusça ya da Hakasça olabileceği, 
mahkemenin yapıldığı dili bilmeyenlere tercüman sağlanacağı belirtilmiştir 
(Konstitutsiya Respubliki Hakasiya. Po sostayaniyu na 10 iyunya 1996 goda. 
http://www.businesspravo.ru/ Docum /DocumShow_DocumID_37386.
html (03.09.2007).

1.2.3. Saha (Yakut) Cumhuriyeti Yasaları

1.2.3.a. “Saha Cumhuriyeti’ndeki (Yakutiya) Diller Hakkında Yasa”(16 
Ekim 1992’de (N 1170-XII) Kabul Edilen ve 4 Ekim 2002 Yılında (N 439-
II) Değişiklik Yapılan Yasa)

16 Ekim 1992 tarihinde kabul edilen ve 4 Ekim 2002 yılında değişiklikler 
yapılan Saha Cumhuriyeti’ndeki Diller Hakkında Yasa’nın 4. maddesine 
göre, Saha Cumhuriyeti’ne adını veren yerli halkın dili olan Sahaca Saha 
Cumhuriyeti’nin devlet dilidir. Bu madde ile Saha Cumhuriyeti Saha di lini devlet 
koruması altına almakta, toplumsal ve kültürel fonksiyonları nın gelişmesi için 
özel bir çaba gösterileceği belirtilmektedir. Bu yasanın 5. maddesinde ise Rus 
dilinin Saha Cumhuriyeti’nin devlet dili olduğu ve uluslar arası iletişim dili 
olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Aynı yasanın 6. maddesine göre ise Evenki, 
Even Yukagir, Dolgan ve Çukça dilleri söz konusu halkların yaşadığı bölgelerde 
yerel resmî dil olarak kabul edilmiştir ve devlet dili seviyesinde kullanılır 
denmiştir. Bu yasanın 9. maddesine göre de Saha Cumhuriyeti, Rusça- millî dil, 
millî dil -Rusça şeklinde iki dillilik ve de çok dilliliğin gelişimini garanti altına 
almıştır. “Devlet Or ganlarının, Kurum ve Kuruluşlarının, Organizasyonların 
Faaliyetlerinde Dillerin Kullanımı”başlığı altında bulunan 12. maddede “devlet 
organla rının, kurum ve kuruluşlarının, organizasyonların faaliyetlerinde oturum 
ve toplantıların dili Saha ve Rus dilleridir.” denilmektedir. Yine bu yasanın 
13. maddesi uyarınca Saha Cumhuriyeti yönetimi ve devlet organlarının yasa 
ve diğer kararnameleri Saha ve Rus dillerinde kabul edilir ve ya yınlanır. Yerel 
idare ve devlet organlarının kararnameleri ise Saha, Rus ve yerel dillerde kabul 
edilir ve yayımlanır. Ancak 14. madde uyarınca Saha Cumhuriyeti’nin devlet 
organları ile Rusya Federasyonu devlet or ganları arasındaki resmî yazışmalar 
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Rus dilinde yapılır. 16. madde uyarın ca Saha Cumhuriyeti vatandaşları tüm 
devlet organları, kurum, kuruluş ve organizasyonlarına ana dillerinde ya da 
Rusya Federasyonu’nda kullanılan herhangi bir dilde dilekçe, şikâyetname vb. ile 
başvuruda bulunabilirler, ancak devlet dillerinde ve yerel resmî dillerde yazılmış 
olanlara cevap baş vurunun yapıldığı dilde, farklı bir dilde ise de devlet dillerinden 
birinde verilir. Saha Cumhuriyeti’ndeki türlü kurum ve kuruluşların devlet organ-
ları ile yazışmalarında, mahkemelerde, seçimlerde vb. de Rus, Saha ya da Saha 
Cumhuriyeti’ndeki diğer diller kullanılabilir. 19. madde yargıda dilin kullanımını 
düzenlemektedir. Buna göre mahkemeler ve mahkemelerdeki yazışmalar Saha 
ya da Rus dili ile yapılır. Devlet dillerini bilmeyenlere tercüman sağlanır. 24’te 
“Cumhuriyet devlet organlarında çalışan idarecilerin iki devlet dilini de bilmesini 
Saha Cumhuriyeti teşvik eder”denir. Yine yerel devlet organlarında, kurum, kuruluş 
ve organizasyonlarında görevli şahısların bölgenin nüfus bileşimine bağlı olarak 
Saha, Rus ya da diğer yerel dilleri bilmeleri öngörülür. Yine 25. madde gereğince 
ticaret, sağlık, ulaşım gibi hizmet alanlarında Saha nüfusun yaşadığı ya da karışık 
nü fuslu bölgelerde Saha, Rus ve diğer yerel dillerin kullanımı öngörülmüş-
tür. Eğitim-öğretim, bilim ve kültür alanında dilin kullanımını düzenleyen 3. 
başlık altında yer alan 27. maddede Saha Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim 
ve öğretim dilini seçme özgürlüğü garanti altına alınmıştır. Okul öncesi eğitim-
öğretim ile orta dereceli millî okulların dili Saha, Evenki, Even, Yukagir, Dolgan 
ve Çukça dilleri, Rus okullarında ise Rusça olarak belirlenmiştir. Millî okullarda 
Rusça sadece ders olarak okutulabilmektedir. Yasaya göre, Saha nüfusun yoğun 
ya da dağınık olarak bulunduğu bölgelerdeki Rus okullarında Saha dili ders 
olarak okutulur, diğer bölgelerde ise nüfusun talebi göz önünde bulundurulur. 
Yine bu maddeye göre, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan pedagojik ve 
diğer hizmet personelinin eğitim ve öğretim dillerini bilmeleri zorunludur. 30. 
madde uyarınca bütün öğretim kurumlarında “Saha Cumhuriyeti halklarının millî 
kültürü” nün öğretildiği bölge etnografyası dersi zorunlu ders olarak okutulur. 
31. mad dede her türlü eğitim-öğretim, sanat, bilim-teknik vb. içerikteki eserlerin 
Saha, Rus ve diğer yerli resmî dillerde basımı sağlanır denmektedir. Bu maddeye 
göre, Cumhuriyet radyo ve televizyon programları ve cumhu riyette yapılan 
basında, bölgesel süreli yayınlar Saha, Rus ve diğer resmî yerel dillerde yapılır. 
31. madde uyarınca Saha Cumhuriyeti Cumhuriyet sınırları dışında yaşayan 
Sahalara öğretim kadrosu ve Saha Türkçesinde ders kitapları ve diğer literatürün 
sağlanması konusunda yardım eder. Ya sanın 4. başlığı altında yer alan maddeler 
yerel-idari birimlerin isimleri ni, özel isimleri işaret ve bilgileri düzenlemektedir. 
32. maddeye göre yer adları millî şekilde ifade edilir ve aynı zamanda Rusçaya 
dönüştürülür. Yine kurum ve kuruluş, organizasyon isimleri de Sahaca veya diğer 
resmî dillerde verilir ve Rusçaya dönüştürülür. 34. madde uyarınca resmî mühür, 
damga, formların dili Sahaca ve gerektiğinde diğer yerli resmî dillerdir ve bunların 
Rusçaya dönüştürülmüş şekilleri de yer alır. 35. madde uya rınca tabelalar, ilânlar, 
reklamlar vb. Saha ve Rus dillerinde, diğer yerli halkların yaşadığı bölgelerde 
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onların dillerinde hazırlanır. Bu tür görsel bilgi metinlerinde yukarıda ve solda 
Saha Türkçesi veya diğer yerli resmî dillerdeki şekil, aşağıda ve sağda ise, Rus 
dilindeki metin yer alır. Söz lü bilgilendirmeler ise (reklam, istasyon, terminal vb. 
yerlerdeki anons lar) Saha ve Rus dillerinde yapılır. Diğer yerli halkların yoğun 
yaşadığı bölgelerde söz konusu halkların dillerinde de yapılır. 36. maddede Saha 
Cumhuriyeti’nde üretilen malların üzerinde yer alan etiket ve açıklamaların Saha 
ve Rus dilinde, gerekli bölgelerde diğer dillerde olması gerektiği belirtilmiştir 
(Natsional’nıye kul’turı v Rossiyskoy Federatsii, İnformatsionnıy 
byulleten’, 1993: 28-39; Zakon respubliki saha (Yakutiya) ot 16.10.92 N 
1170-XIIO yazıkah v respublike Saha (Yakutiya) http://www.bestpravo.
ru/ yakut/data05/tex18369.htm (07.09.2007).

1.2.3.b. Saha Cumhuriyeti’ndeki Az Nüfuslu Yerli Kuzey Halkları nın 
Dillerinin Konumları Hakkında Yasa (20 Şubat 2004 Tarih ve 111-3 No: 
243-III Sayılı Yasa)

Az Nüfuslu Yerli Kuzey Halklarının Dillerinin Konumları Hakkında Yasa, 
Saha Cumhuriyeti’ndeki az nüfuslu yerli Kuzey halklarının dille rinin gelişmesi 
ve korunmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu yasaya göre az nüfuslu yerli 
Kuzey halklarının dilleri Rusya Federasyonu’nun ve Saha Cumhuriyeti’nin millî 
serveti olarak sayılmış ve devletin koruması altında olduğu belirtilmiştir. Bu 
halklara Dolgan, Çukça, Evenki, Even ve Yukagir halklarının dilleri dâhildir. Bu 
yasa, Rusya Federasyonu Anaya sası’nda belirtilen genel prensiplere dayanmakta 
ve söz konusu halklara nüfuslarına bakılmaksızın ana dillerinin korunması, her 
türlü gelişmesi, iletişim dilini, çocukların eğitim ve öğretim dilini seçme ve 
kullanma hak kını garanti altına almaktadır.

Söz konusu yasanın Kuzeydeki az nüfuslu yerli halkların dillerinin korunması, 
öğrenilmesi ve geliştirilmesine yönelik programlarla ilgili 5. maddesinde Saha 
Cumhuriyeti hükümetinin bu türde programları geliştir mek ve bu tür programların 
gerçekleştirilmesine yönelik tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu 
programlar Kuzeydeki az nüfuslu yerli halkların dillerin hayatın türlü alanlarında 
kullanımı için şartların oluştu rulması, yetişmekte olan neslin ana dilinde 
kesintisiz olarak eğitim ve öğ retim görebilmesine yönelik sistem kurulması; 
Kuzeydeki az nüfuslu yerli halkların dillerinde ders kitabı ve diğer yayınların 
basılması; Kuzeydeki az nüfuslu yerli halkların dillerinin korunması, öğrenilmesi 
ve gelişmesi alanında bilimsel araştırmalar için şartların kurulması; bu dillerin 
kitle ile tişim araçları aracılığıyla yayılması için şartların oluşturulması; söz 
konusu alanda uzman kadrosunun hazırlanması gibi konular öngörülmektedir. 
Ya sanın 6. maddesi Kuzeydeki az nüfuslu yerli halkların iletişim, çocuklarının 
eğitim ve öğretim dilini seçme hakkını vermektedir. Bu yasa ile temel öğre timi 
ana dillerinde alma hakkı vardır. Yine devlet bu yasa ile gerekli sayıda anadilde 
eğitim-öğretim veren kurum, sınıf ya da grupların oluşturulmasını sağlamakla 
yükümlüdür (Zakon respubliki Saha (Yakutiya) ot 20.02.2004 111-3 N243-III 
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O statuse yazıkov korennıh maloçislennıh narodov Sever a Respubliki Saha 
(Yakutiya) (Prinyat GS (İl Tümen) RS (Ya) (20. 02.2004). http: //www. bestpravo.
ru/yakut/data02/tex 12433 .htm(20.09.2007)).

1.2.3.c. Saha Cumhuriyeti (Yakutiya) Anayasası (04.04.1992 yılında 
Kabul Edilen, 6 Ocak 1994, 20 Nisan 1994, 7 Haziran 2000, 15 Tem muz 
2001, 17 ve 18 Temmuz 2001, 28 Ocak 2002, 6 Mart 2002, 29 Ni san 2002,10 
Temmuz 2003 ve 25 Nisan 2006’da Düzeltme ve Eklemeler Yapılan Yasa)

Anayasa’da 46. maddede Saha Cumhuriyeti’nin devlet dilleri Saha ve Rus 
dili olarak belirtilmiştir. Yakutistan’da yaşayan az nüfuslu Kuzey halklarının 
dilleri ise yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde resmî dil olarak kabul edilmiştir. 
Dil ile ilgili olarak 71. maddede de Saha Cumhuriyeti başkanının Devlet Meclisi 
huzurunda yemin töreninde Saha Cumhuriyeti’nin iki devlet dilinde de yemin 
etmesi gereği belirtilmiştir (Konstitutsiya (Osnovnoy Zakon) Respubliki Saha 
(Yakutiya) http:// www.uristys.ru/Za-konodatelstvo/Ystav/YstavSaha.doc 
(09.09. 2007)).

Yasanın ilk şekli ile son şekli arasında büyük farklar bulunmaktadır. Anayasanın 
1994 yılındaki şeklinde Saha Türkçesinin saygınlığını artırmaya yönelik daha 
fazla tedbirin öngörüldüğü dikkati çeker. Örneğin 55. mad dede Devlet Meclisi 
“İl Tümen”in başkanının kimler arasından seçileceği açıklanırken şartlardan 
biri de her iki devlet dilini de iyi şekilde bilmesidir. Yine 66. maddede de Saha 
Cumhuriyeti devlet başkanının kimler arasın dan seçilebileceği belirtilmiş ve her 
iki devlet dilini de iyi şekilde bilme şartı konulmuştur.

Devlet Başkanı’nın göreve başlama yemini hakkındaki 69. maddede yasanın 
yeni şeklinde olduğu gibi yeminin iki dilde de edileceği belirtilmiş tir.

Yargının dili hakkındaki 108. maddede ise mahkemenin dilinin Saha ve Rus 
dillerinde olacağı, mahkemenin diline bilmeyenlere ise ana dilinde mahkemeye 
hakkının sağlanacağı belirtilmiştir. Yasanın yeni şeklinde mahkemelerin diline 
değinilmemiştir (Konstitutsiya Respubliki Saha (Yakutiya) http://roszakon. 
narod.ru/konst/Iakutia/iakutkonst1.htm (10.09. 2007)).

2.2.4. Altay Cumhuriyeti Yasaları

2.2.4.a. “Diller Hakkında Yasa”(3 Mart 1993, N 9-6, 24.06.1993 ve 24 
Eylül 2002 N 6-31)

Yasanın 4. maddesine göre Altay Cumhuriyeti’nin devlet dilleri Altay ve 
Rus dilleridir. Rusça aynı zamanda uluslararası temel ilişki aracıdır. Kazakça 
ise Kazakça konuşurlarının yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde resmî iletişim 
alanlarında kullanılır 6, 7, 8. maddelerde vatandaşların dil seçimi ile ilgili haklarını 
düzenleyen maddeler yer almaktadır. Buna göre vatandaşların toplumsal faaliyet, 
eğitim ve öğretimde özgürce iletişim dilini seçme hakları vardır (6. madde). 7. 
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maddeye göre Altay Cumhuriyeti vatandaşları devlet organ ve organizasyonlarına, 
kurum ve kuruluşlarına devlet dillerinde başvurabilirler. Başvurulara cevap 
başvurunun yapıldığı dilde verilir. 9-15. maddeler devlet hükümet organları 
ve yönetimde dil lerin kullanımını düzenlemektedir. Buna göre yüce meclis ve 
hükümetin çalışmaları devlet dillerinde yapılır. Toplantılarda, komisyonlarda vb. 
herhangi bir devlet dilinde konuşma yapılabilir. Bunların konuşmaları sırasında 
tercüman sağlanır (madde 9). 10. maddeye göre Cumhuriyet’in yasama ve yürütme 
organlarınca kabul edilmiş olan kanun ve diğer hukuki metinler devlet dillerinde 
yayımlanır ve eşit hukuki güce sahiptirler. 11. maddede Altay Cumhuriyeti 
Yüksek Meclisi’nin yüce divanında terminoloji komisyonunun Altay dilinin 
hukuk terimleri konusunda çalışacağı ve bu çalış malar onaylandıktan sonra 
resmî iletişim alanında kullanılmasının mutlak olacağı belirtilmiştir. 13. maddeye 
göre seçim ve referandumlarda devlet dilleri ve yerli nüfusun dilleri kullanılır. 
Ancak seçim sonuçlarına ilişkin Rusya Federasyonu’nun merkezî organlarına 
gönderilen bilgi ve belge dö kümleri Rus dilinde düzenlenir. 14. maddeye göre de 
Altay Cumhuriyeti devlet organları ille Rusya Federasyonu’nun devlet organları 
arasındaki yazışmalar ve diğer ilişkiler Rusça ile yürütülür. 16 ve 17. maddeler 
devlet organları, organizasyonları, kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında 
dilin kullanımını düzenlemektedir. Buna göre devlet kurum, kuruluş, organ ve 
organizasyonlarının iç yazışmaları ve dokümantasyon işleri Rus veya Altay 
dillerinde yapılır. 16. maddeye göre, damgalar, mühürler, başlıklı kâğıtlar da 
devlet dillerinde oluşturulur. Matbu evrak da Rus veya Altay dillerinde veya da 
her iki dilde hazırlanır. Resmî belgeler, kimlik belgesi, doğum belgesi, evlilik 
cüzdanı, pasaport, sertifika, diploma gibi belgeler devlet dillerinde hazırlanır. 17. 
maddeye göre ise mahkeme ve noterlik işleri ile yargı ile ilgili organların yazı 
işleri Rus dilinde yapılır. Dil bilmeyenle re konu ile ilgili her türlü materyalin 
tercümesi ana dilinde mahkemede ifade verme, tanıklık etme hakkı sağlanır. 
Eğitim-öğretim, bilim, kültür, kitle iletişim araçlarında dilin kullanımını 18.-21. 
maddeler düzenlemek tedir. Okul ve okul öncesi kurumlarda eğitimin hangi dil 
ya da dillerde yapılacağı kurumun kurucusu tarafından ve öğretim kurumunun 
tüzüğüne göre belirlenir. 19. maddeye göre, Altayca ve diğer dillerin öğretim 
objesi olduğu durumlar hariç teknik ve meslekî okullarda, yüksek öğretim ku-
rumlarında eğitim-öğretimin dili Rusçadır. Ancak, Altayca ve diğer diller seçmeli 
ders olarak okutulabilir. 20. madde uyarınca devlet dillerinde ve diğer dillerde 
ders kitapları, bilimsel, sanatsal ve diğer yayınların basılma sı sağlanır. Altay 
Cumhuriyeti’nde yaşayan diğer etnik grup ve cemaatlere de bu tür yayınların 
basılması için Altay Cumhuriyeti yardım eder. Kitle iletişim araçlarını ilgilendiren 
21. maddede cumhuriyete yayın yapan tüm yayın organlarının devlet dillerinde, 
ayrıca kurucusuna bağlı olarak başka dillerde yayın yapabilecekleri belirtilmiştir. 
Sinema ve video filmlerinin tercümesinde ve seslendirilmesinde devlet dilleri ve 
nüfusun isteğine göre diğer diller kullanılır. VI. Başlık altındaki 22-27. maddeler 
idari-bölgesel oluşumlar, yerleşim birimleri, coğrafi adlandırmalar ve tabelalar, 
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yol işa retleri, özel isimler, reklam ve bilgilendirmelerin dilleri üzerinedir. Bunla-
ra göre tüm idari-bölgesel birimlerin, nehir ve göl isimlerinin, tüm coğrafi 
unsurların, yol tabelalarının devlet dillerinde olması gerekir (madde 22). 23. 
maddeye göre organizasyon, kurum ve kuruluşların isimleri de devlet dillerinde 
olmalıdır. Buna göre yukarıda veya solda Altayca, aşağıda veya sağda ise 
Rusça adlandırma bulunur. 24. maddede özel isimlerin imlâsında millî gelenek 
ve imlânın gözetileceğinden söz edilmiş, malların etiketleri ve diğer işaretleri 
düzenleyen 25. maddede tüm bunlarda gerekli bilginin Rus ve Altay dillerinde 
gerekli durumlarda başka dillerde de verilmesi ge reği belirtilmiştir.

Sonuç hükmünü taşıyan 28. maddede Rusya Federasyonu ve Altay 
Cumhuriyeti’nin diller hakkındaki yasalarında belirtilen hükümleri çiğneyenlerin 
Rusya Federasyonu ve Altay Cumhuriyeti yasaları önünde sorum lu tutulacakları 
belirtilmiştir (Zakon respubliki Altay “O yazıkah”.http://www.kultura-portal.
ru/tree_new/laws/final.jsp?pub_id=11433&rubric_id=1002(10.09.2007)).

1.2.4.b. Altay Cumhuriyeti Anayasası (7 Temmuz 1997’de Kabul 
Edilen, 02.06.1999, 14.02.2001 ve 29.05.2001 Tarihlerinde Değişiklik ve 
Düzenlemeler Yapılan Yasa)

Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca Altay Cumhuriyeti’nin devlet dilleri 
Altayca ve Rus dilleridir. Ayrıca Altay Cumhuriyeti cumhuriyette yaşayan bütün 
halkların da ana dilini koruma, öğrenilmesi ve gelişmesi için şart ları oluşturma 
garantisini de vermektedir. Altay dili Altay halkının millî bilincinin temeli 
kabul edilmiş, hükümet organları Altay dilinin canlandırılması, korunması ve 
kullanım alanlarının genişlemesini sağlar denil miştir. 36. maddede herkesin ana 
dilini kullanma, iletişim, eğitim-öğretim, sanat dilini seçme hakkı bulunduğu 
ifade edilmiş, devlet dilini bilmemeye dayalı olarak vatandaşların hak ve 
özgürlüklerinin sınırlandırılması yasak lanmıştır.

117. maddeye göre ise Altay Cumhuriyeti’nin hükümet başkanının görevine 
başlarken El-Kurultay Devlet Meclisi huzurunda gerçekleştirilecek yemin 
töreninde göreve başlama yemininin Altay Cumhuriyeti’nin devlet dillerinde, 
yani Rus ve Altay dillerinde edileceği ifade edilmiştir.

148. maddede mahkemelerin devlet dillerinde yapılacağı, mahkemenin 
yapıldığı dili bilmeyenlerin tercüman aracılığı ile mahkemeye katılması ve 
mahkemede anadiliyle ifade vermesi sağlanır denilmiştir. (Konstitutsiya 
Respubliki Altay (Osnovnoy Zakon. Prinyata 7 iyunya 1997 goda. http:// 
www.altai-republic.com/const.html (09.09.2007)).

SONUÇ

Genel olarak bakıldığında Sibirya’da varlığını sürdüren ve bulunduk ları 
cumhuriyete adlarını veren Saha, Tuva, Hakas ve Altay halklarının anayasaları 
ve dil yasalarının en son şekilleri ile Rusya Federasyonu Anayasası ve Rusya 
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Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa’nın çerçe vesi dışına çıkmadıkları 
görülür. Hepsinde de Rus dili ile birlikte titüler dil devlet dili olarak kabul edilmiş, 
ayrıca Rusçaya uluslararası ilişki dili statüsü de verilmiştir. Sadece Tuva’nın 
1992’de kabul edilen ilk anayasası ile diller hakkında yasanın ilk şeklinde sadece 
Tuva dili devlet dili olarak kabul edilmiş, Rusçaya ise resmî dil olmasının yanı 
sıra uluslar arası ilişki dili statüsü verilmiştir. Ancak hemen 1992 yılında diller 
hakkında Yasada değişiklik yapılarak her iki dil de devlet dili olarak ilân edilmiştir.

Yasalarda dilin doğrudan hukuki konumunu belirleyen yasa maddele ri dışında 
dilin saygınlığını artırmaya yönelik tedbir niteliğinde maddelerin bulunuşu 
da dikkat çekmektedir. Örneğin Saha ve Tuvaların anayasa ve dil hakkında 
yasalarının ilk şekilleri göz önüne alındığında bu cumhuri yetlerde yaşayan diğer 
milletlerin temsilcilerinin de yerli halkın dilini öğrenmeye özendirilmesi için 
devlet organlarında çeşitli yüksek görev lere seçilme koşulu olarak her iki devlet 
dilinin de bilinmesi koşulunun konulduğu görülür. Aslında her iki devlet dilinin 
bilinmesi, dilin insanla rı birleştirici işlevi göz önünde tutulduğunda yönetici 
kesimin toplumun her kesimine eşit duruş sergilemesinin, ayrıca yerli nüfustan 
kadroların artırılmasının da bir çözümü gibi de görülmüştür. Ancak bu koşul, 
bazen toplumun bazı çevrelerinde insanların istedikleri kişiyi aday gösterebilme 
hakkının engellenmesi gibi de algılanabilmiştir. Yöneticilerin her iki dev let dilini 
de bilmeleri gereğini ortaya koyan maddeler kişilere seçme ve seçilme özgürlüğü 
sunan Federal yasalara aykırı bulunmuş1, dolayısıyla bu maddeler değiştirilmiştir. 

Devlet başkanının göreve başlama yemininin hangi dil ile edileceği 
konusunda da söz konusu halkların anayasalarında farklı yaklaşımlar vardır. 
Bazı anayasalarda yerli dillerin saygınlığını artırmaya yönelik olarak her iki 
devlet dilinde de göreve başlama yemininin edilmesi öngörülmüştür. Tuva 
Cumhuriyeti’nin ilk anayasasında, Saha ve Altay Cumhuriyeti anayasalarında 
yeminin her iki devlet dilinde de edilmesi söz konusudur. Hakas Cumhuriyeti 
Anayasası’n da ne yöneticinin hangi dilleri bilmesi gerektiği, ne de yeminin 
hangi dil lerde olması gerektiğine dair bir ibare yoktur. Tuva’nın 2002’de kabul 
edi len anayasasında da yeminin dili ile ilgili ibare kaldırılmıştır. Anayasanın 
son şeklinde mahkemelerin diline dair de bir ifade bulunmamaktadır. Oysaki 
Hakas, Altay, Saha Cumhuriyetlerinin yasalarında mahkemelerin her iki devlet 
dilinden birinde olabileceği, dil bilmeyenlere anadilinde mahkemede ifade verme 
özgürlüğü verileceği ve bir tercüman sağlanacağı belirtilmektedir.

Eğitim ve öğretimin dili ile ilgili olarak da temelde bütün cumhuriyet lerin 
dil yasaları tüm vatandaşlarına eğitim ve öğretim dilini seçme özgür lüğünü 
garanti ediyor ise de eğitim ve öğretimin hangi dilde olacağı ile ilgili farklı şartlar 
1 Federal Yasanın “Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Seçmen Haklarının Temel Ga rantileri” 

başlıklı 4. maddesinde “Rusya Federasyonu’nun her vatandaşı dile bağlı olmak sızın seçebilir ve 
seçilebilir.” demektedir (“Yazıkovaya reforma v Rossiyskoy Federatsii”. http://www.portalus.
ru/modules/linguistics/print.php?subaction=showfull &id=110665 (17.08.2007).
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sunmaktadırlar. Rusya Federasyonu’nun eğitim-öğretim ile ilgili yasasında 
genel öğretim kurumlarında eğitim-öğretimin dilinin ne olacağının kurumun 
yönetimince ya da kurumun yönetmeliğince belirleneceği belirtilmiştir. Tuva 
Cumhuriyeti’nin dil yasasında bu konuya bir sınırlama getirilmiştir. Bu yasa aynı 
zamanda yerli dil lehine şartların oluşturulması bakımından da diğerlerine göre 
en uygun şartları sunmaktadır. “O yazıkah Tuvinskoy ASSR” ye göre ilk ve orta 
öğretimi kapsayan dönem ile okul öncesi dönemde eğitim-öğretimin dili Tuvaca, 
Rusça, diğer nüfu sun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde de söz konusu halkın 
dili olarak belirlenmiştir. 21. maddeye göre ise yüksek öğretim kurumlarında 
imkânlar ölçüsünde öğretimin ayrı gruplarda, paralel olarak iki dilde de (Tuvaca 
ve Rusça) yapılması öngörülmüştür.

Millî okullarda eğitim-öğretimin dilinin ne olacağı konusunda Tuva ve 
Saha cumhuriyetlerinin dil yasaları bir sınırlandırma yapmaktadır. “O yazıkah 
Tuvinskoy ASSR”nin 20. maddesine göre Tuva millî okullarında Rus dili 
ve edebiyatı derleri dışındaki dersler resmî dilde yani Tuvaca ve rilir. Saha 
Cumhuriyeti’nin Dil Yasası uyarınca okul öncesi eğitim-öğretim ile orta dereceli 
millî okulların dili Saha, Evenki, Even, Yukagir, Dolgan ve Çukça dilleri, Rus 
okullarında ise Rusça olarak belirlenmiştir. Millî okullarda Rusça sadece ders 
olarak okutulabilmektedir. Yasaya göre, Saha nüfusun yoğun ya da dağınık olarak 
bulunduğu bölgelerdeki Rus okulla rında Saha dili ders olarak okutulur, diğer 
bölgelerde ise nüfusun talebi göz önünde bulundurulur.

Hakas ve Altay Cumhuriyetlerinin dil yasalarında millî okulların durumuna 
değinilmemiştir. Ancak, Hakas Cumhuriyeti’nin dil yasasında Rusça eğitim-
öğretim veren kurumlarda Hakasçanın ders olarak okutulması için şartların 
oluşturulacağı, Hakasça eğitim-öğretim veren okullarda da Rus dilinin temel 
ders olarak öğretiminin sağlanacağı belirtilmiştir. Altay Cumhuriyeti’nin “Diller 
Hakkında Yasa”sının 19. maddesi uyarınca Altayca ve diğer dillerin öğretim objesi 
olduğu durumlar hariç teknik ve meslekî okullarda, yüksek öğretim kurumlarında 
eğitim-öğretimin dili Rusçadır. Ancak, Altayca ve diğer diller seçmeli ders olarak 
okutulabilir.

Eğitim-öğretim alanında dilin kullanımını belirleyen maddelerin gene-
line bakıldığında da Tuva ve Saha Cumhuriyetlerinin dil yasalarının yerli 
halkların dillerinin işlevlerinin genişletilmesi açısından daha çok şartın oluştuğu 
görülmektedir.

Yasalar dillerin hukuki konumunu belirleme yanında kullanım alanla-
rının da genel bir çerçevesini çizmektedir. Esasen dilin sosyal fonksiyon larının 
sayısının çokluğunu belirleyen pek çok unsur vardır (demografik faktörler, dilin 
işlenmişliği vb.). Dil yasaları, dillerin kullanım alanlarının çerçevesini çizmekle 
sosyal fonksiyon alanlarının korunmasında etkili ol salar da tek başlarına dillerin 
sosyal fonksiyonlarının gelişimini sağlaya mazlar. Yasalarda belirtilen dilin 
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konumunun ve kullanım alanlarının ha yata geçirilebilmesi için dilin öğretimini 
sağlamaya ve saygınlığını artırmaya yönelik daha ciddi tedbirlerin alınması, 
devletlerin eğitim-öğretim kadrosunun oluşturulması, eğitim-araç gereçlerinin 
temini, söz konusu dillerde daha çok kitap yayını, sözlü ve görsel yayınların artışı 
için gerekli bütçeyi sağlamaları gerekir.
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