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Batı Trakya Türk toplumu “Hak 
verilmez, alınır!” ilkesiyle hak 
ve özgürlükler mücadelesini 
yılmadan sürdürmektedir.

29 Ocak 1988 tarihi Batı Trakya Türk 
toplumunun kendisine uygulanan 
baskılara ve ayrımcılığa karşı tek bir 
ağızdan “Türk’üz” diye haykırarak 
Gümülcine sokaklarına döküldüğü gündür. 

1960’ların başından itibaren hakları gasp 
edilen Batı Trakya Türklerine yönelik 
Yunanistan’ın siyasi ve sosyal baskıları 
1980’lere gelindiğinde had safhaya 
ulaştı. “Yunanistan’da Türk bulunmadığı” 
gerekçesiyle isimlerinde “Türk” kelimesi 
geçen dernekler kapatıldı. Bu bardağı 

taşıran son damlaydı. Batı Trakya Türkleri 
yüzyıllardır var olduğu topraklarda yok 
sayılıyordu. Batı Trakya Türk toplumu, 
etnik “Türk” kimliğinin reddedilmesine 
karşı çıkarak 29 Ocak 1988 tarihinde 
“Türk yoktur!” diyenlere inat “Türk’üz!” 
sloganlarıyla Gümülcine’de sokaklara taştı. 
Yunan polisi yürüyüşe sert şekilde müdahale 
ederken birçok Batı Trakya Türk’ü yaralandı. 

29 Ocak 1990’da ise Yunan ırkçılar 
tarafından Batı Trakya Türklerine ait iş yerleri 
ve evler saldırıya uğradı, onlarca dükkan 
talan edildi. O zamanki Seçilmiş İskeçe 
Müftüsü Mehmet Emin Aga da saldırganların 
hedefi olurken ciddi şekilde yaralandı. Batı 
Trakya Türk toplumunun o gün uğradığı 
maddi zararlar hala telafi edilmiş değildir.
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29 Ocak 1988 ve 29 Ocak 1990’da yaşa-
nanlar Batı Trakya Türk toplumunun tarihi-
ne Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş 
Günü olarak geçti. 29 Ocaklar Batı Trak-
ya Türklerinin hak arama mücadelesi ta-
rihinde dönüm noktası, şanlı sayfalardır.

29 Ocak 1988’in üzerinden 33 yıl geçme-
sine rağmen Yunanistan tarafından Batı 
Trakya Türk toplumunun etnik “Türk” kim-
liği hala inkar edilmektedir. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınan üç 

davada Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
toplumunun örgütlenme özgürlüğünü ih-
lal ettiği kararına rağmen Yunanistan 12 
yılı aşkın bir süredir söz konusu AİHM 
kararlarını uygulamamaktadır. Batı Trak-
ya Türk toplumun ilk derneği İskeçe Türk 
Birliği (İTB) kapatıldığı 1986’dan bu yana 
tam 35 yıldır hukuk mücadelesi vermek-
tedir. Batı Trakya’daki özerk Türk okulla-
rında Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki 
dilli eğitim verilmesine rağmen Yunanistan 
gerçeklere sırtını dönüp bölgede “Türk” 

olmadığını iddia etmektedir. Yunanistan 
güneşi balçıkla sıvamak için gülünç bir 
çaba içerisinde olmayı sürdürmektedir. 

29 Ocak 1988’de yaşanan olayların hemen 
ardından 28 Şubat 1988’de kurulan Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), o 
günden bugüne Batı Trakya Türk toplumu-
nun uluslararası alandaki sesi olagelmiştir. 
ABTTF, yıllardır uluslararası platformalardı 
yürüttüğü çalışmalarla Batı Trakya Türk 
toplumunun hak ve özgürlükler mücadele-
sine destek olmaya, sorunlarının çözülme-
si için çaba göstermeye devam etmektedir. 

ABTTF Başkanlık Kurulu ve ailesi olarak 
Batı Trakya Türk toplumunun “29 Ocak 
Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Gü-
nü”nü en içten duygularımızla kutluyoruz! 

*Fotoğraf: Mehmet Hatipoğlu

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
(AKPM), 26 Ocak 2021 tarihindeki oturu-
munda “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) kararlarının uygulanması” başlıklı 
rapor ile rapora dair karar ve tavsiyeyi ka-
bul etti. Raportörlüğünü Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nden AKPM üyesi milletvekili 
Constantinos Efstathiou’nun yaptığı rapor-
da, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
2019 sonu itibarıyla 5.231 AİHM kararının 
uygulanmasını denetlediği, yapısal sorun-
larla ilgili bir çok kararın 10 yılı aşkın süre-
dir Avrupa Konseyi üyesi aralarında Yuna-
nistan’ın da bulunduğu bilhassa 10 devlet 

tarafından uygulanmadığı ifade ediliyor.

Raporda, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
toplumunun örgütlenme özgürlüğüne yö-
nelik ihlalleri nedeniyle AİHM’nin İskeçe 
Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kül-
tür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençle-
ri Derneği ile ilgili aleyhinde verdiği üç 
kararı uygulamadığı belirtiliyor. Ayrıca 
raporda Bakanlar Komitesi’nin Yunan 
makamlarına söz konusu kararların uygu-
lanması için gerekli adımları ivedilikle at-
ması çağrısında bulunduğu kaydediliyor.

Raporla ilgili kabul edilen kararda, 
AKPM’nin beş yıldan fazla bir süredir Ba-
kanlar Komitesi önünde bekleyen yapısal 
sorunları ortaya koyan davaların sayısın-
dan derin endişe duymaya devam ettiği be-
lirtilerek, Bakanlar Komitesi’ne beş yıldan 
fazladır bekleyen davalara öncelik vermesi 
tavsiyesinde bulunuluyor. Yunanistan dahil 
Konsey üyesi söz konusu on devletin çözü-
lemeyen hala ciddi yapısal veya karmaşık 
sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtilen ka-
rarda, bu sorunların toplumdaki belirli grup-
lara karşı kalıcı önyargı, ulusal düzeyde 
yetersiz yönetim, gerekli kaynakların veya 
siyasi iradenin olmaması veya AİHM kara-
rıyla açık bir anlaşmazlık gibi köklü sorunlar-
dan kaynaklanıyor olabileceği kaydediliyor.

Karar ile AKPM, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin imzalanmasından yaklaşık 
70 yıl sonra Sözleşme’ye taraf olan tüm 
Devletleri insan hakları ve temel özgürlük-
lerin korunması ve geliştirilmesine yönelik 
temel taahhütlerini yeniden teyit etmeye 
ve AİHM kararlarını eksiksiz, etkili ve hız-
lı bir şekilde uygulamaya davet ediyor.  
Bu doğrultuda AKPM, Sözleşme’ye taraf 
olan Devletleri Bakanlar Komitesi, AİHM, 
AİHM Kararlarını İcra Dairesi ve Avrupa 
Konseyi’nin diğer ilgili organlarıyla iş birliği 
yapmaya ve AİHM kararlarının uygulan-
ma sürecini engelleyecek kanunları veya 
diğer tedbirleri kabul etmemeye çağırıyor. 

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) kararlarının uygulanması” başlık-
lı karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://pace.coe.int/en/files/28996/html

Yunanistan AİHM kararlarını uygulamada en 
sorunlu 10 ülkeden biri!

Artan yasal ve siyasi zorlukların 
AİHM kararlarının uygulanmasını 
engellediği belirtilen AKPM raporun-
da, Yunanistan’ın “Bekir Usta Gru-
bu” adı altındaki Batı Trakya Türk 
dernekleri ile ilgili AİHM kararları-
nı hala uygulamadığı kaydediliyor. 
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Başkan’danBaşkan’dan

Türk’üz! Biz Türk’üz!
Sevgili okurlar, 

29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve 
Milli Direniş Günümüz kutlu olsun! 

Batı Trakya Türk toplumunun ta-
rihinde bir dönüm noktası olan bu 
önemli günün yıl dönümü pandemi 
nedeniyle buruk geçti, alışa geldi-
ğimiz üzere bu günü coşkuyla kut-
lamak için bir araya gelemedik. 

Danışma Kurulumuz da Covid-19 tedbir-
leri kapsamında bu yıl anma törenini te-
lekonferans aracılığıyla gerçekleştirdi. 

Batı Trakya’da olduğu gibi Alman-
ya’da derneklerimizin gerçekleştirdik-
leri anma programlarında bir araya 
gelemedik. Umarım 2022 yılında der-
neklerimizde bir araya gelebilir, Al-
manya’daki Batı Trakya Türkleri olarak 
kimliğimizi, kültürümüzü, geleneklerimi-
zi yaşattığımız etkinliklerde buluşabiliriz.

Hepinizin bildiği üzere 29 Ocak 1988‘de 
insanlarımızı sokaklara, meydanlara 
çıkaran “Batı Trakya’da Türk yoktur” 
iddiasıyla isminde Türk kelimesi ge-
çen kıymetli üç derneğimizin resmen 
feshedilmesiydi! Bu bardağı taşıran 
son damlaydı! Yüzyıllardır var oldu-
ğumuz topraklarda yok sayılıyorduk! 
“Türk yoktur!” diyenlere inat “Türk’üz!“ 
sloganlarıyla sokaklara taştık. 

İşte o günlerde ülkemizi yönetenler et-
nik kimliğimizi yok saymaya başladılar! 
Düşünebiliyor musunuz, akşam gözü-
nüzü Türk olarak kapatıyorsunuz, sabah 
yeni bir güne uyandığınızda Türk değil 
Müslüman olduğunuzu söylüyorlar! 

O günden sonra devletimiz, yönetime 
gelen hükümetler, hatta bölgede gün-
delik hayatımızda karşılaştığımız, ile-
tişim kurduğumuz mahalle sakinleri, 
komşularımız dahi bize “Türk” deme-
meye başladılar! Demek ki devlet gücü 
böyle bir şey! Devlet gerçeklere sırt çe-
virmek, göz yummak isterse toplumsal 
dönüşüm de beraberinde inşa ediliyor! 

Aradan 33 yıl geçti, “Türk” var-
lığımız hala inkar ediliyor! 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
taşıdığımız üç davada ülkemizin der-
nek kurma özgürlüğümüzü ihlal ettiği 
kararına rağmen 12 yılı aşkın bir süredir 
ülkemiz Strazburg mahkemesinin ka-
rarlarını uygulamamakta ısrar ediyor! 

Bölgemizde kurulan ilk derneğimiz 
İskeçe Türk Birliği, isminde “Türk” 
kelimesinin bulunması, dernek tü-
züğünün yasalara aykırı olması ve 
kamu düzeni ile ahlakını ihlal ettiği 
gerekçesiyle kapatıldığı 1986’dan 
bu yana tam 35 yıldır hukuk mü-
cadelesi veriyor! Dile kolay! 35 yıl! 

İskeçe Türk Birliği’nin hukuk müca-
delesini Birleşmiş Milletler, Avrupa 
Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbir-
liği Teşkilatı ve Avrupa Birliği olmak 
üzere uluslararası düzeyde dile ge-
tirdiğimiz toplantılarda da ülkemizin 
temsilcileri, bölgedeki Azınlık’ın “Türk” 
değil “Müslüman” olduğunu söylüyorlar! 

Belgelerle, uluslararası raporlara atıf-
larla konuşmamıza rağmen ülkemiz 
ısrarla “Türk yok!” diyor! Okullarımız-
da Türkçe eğitim vermemize rağmen 
müfredatın adı “Azınlık Programı”! 
Öğretmenlerimiz Türkçe ve Yunanca 
olmak üzere iki dilli eğitim veriyorken 
ısrarla bölgede “Türk yok” deniyor! 
Kendileri dahi bu yalana inanmıyor-
lar, ama ne yapsınlar? Güneşi bal-
çıkla sıvamak için gülünç bir çaba 
içerisinde olmaya devam ediyorlar! 

Bu apaçık gerçek herkese görünsün 
diye ABTTF olarak ülkemizi temsil 
edenler, çoğunluğa sahip insanları-
mız izlesin, bizi tanısın, tehdit olmadı-
ğımızı görsün, anlasın diye Yunanca 
videolar yayınlıyoruz. Bu videolarda 
Batı Trakya Türkleri olarak kendimi-
zi, bölgemizi tanıtıyoruz; bu bölgede 
yaşayan Türkler olarak ne sıkıntılar 
çektiğimizi anlatıyoruz! Gelen yorum-
lara bakarsak yine aynı söylemle kar-

şılaşıyoruz! “Yunanistan’da Türk yok-
tur, sizler Helen Müslümanlarısınız!“ 

Gülelim mi, ağlayalım mı? Bu gerçek 
dışı yorumlarla, ülkemizin yönetici-
lerinin ısrarla sürdürdüğü bu yalanla 
aslında bu güzel ülkemizi aşağılıyor-
lar! Hiç farkında değiller mi, merak 
ediyorum! Hükümetler değişti, ama 
bu yalanı tüm hükümetler sürdürdü, 
sürdürmeye devam ediyor. Yazık!

Peki, biz ne yapacağız? 33 yıl önce 
meydanlara çıkıp haykırdığımız gibi 
bugün de ısrarla şunu diyeceğiz: 
„Türk’üz! Biz Türk’üz‘! Biz Türk’üz! 
Biz Türk’üz! Biz Türk’üz!....“ Evde, 
sokakta, okulda, iş yerinde, pazarda, 
her yerde „Biz Türk’üz!“ diyeceğiz.

Gündelik hayatımızın her alanın-
da bu böyle olmalı! Yorulmak yok! 
Vazgeçmek yok! Çünkü gerçek bu! 
Dün Türk’tük, bugün de Türk’üz!

Bu vesile ile bir kez daha 29 Ocak 
Toplumsal Dayanışma ve Mil-
li Direniş Günümüz kutlu olsun!

Sağlıcakla kalın. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı



Haberler / ABTTFHaberler / ABTTF

AB Komisyonu “Azınlıkları Koruma Paketi”n-
deki yasa önerilerine ilişkin adım atmayacak

4 ABTTF Haber Bülteni I Sayı 168 I Şubat 2021

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 14 Ocak 
2021 tarihinde aldığı kararla Avrupa Milletleri 
Federal Birliği’nin (FUEN) “Azınlıkları Koruma 
Paketi (MSPI) - Avrupa’da çeşitlilik için bir 
milyon imza” başlıklı Avrupa Vatandaşları 
Girişimi’nde yer alan dokuz yasa önerisi 
ile ilgili girişimde bulunmayacağını bildirdi.

AB Komisyonu kararında, mevcut kuralların 
AB üyesi devletlerin ulusal azınlıklara 
mensup kişilerin haklarını ve kültürlerini 
geliştirmelerini destekleyen projeleri 
desteklemek için yeterli olduğunu not ederek, 
(ulusal ve dilsel azınlıkların korunması) için ek 
bir yasal tasarrufa lüzum olmadığını kaydetti.  

AB Komisyonu’nun kararını eleştiren 
AP Milletvekili ve FUEN Başkanı Loránt 
Vincze, “AB Komisyonu, ulusal ve dilsel 
azınlıklara mensup yaklaşık 50 milyon AB 
vatandaşını hayal kırıklığına uğratmıştır. 
Şimdi demokrasi, hukukun üstünlüğü, 
onur ve adaletin koruyucusu olması 
beklenen AB Komisyonu da ulusal ve 
dilsel azınlıklara sırtını dönmektedir” dedi.

Öte yandan AP Geleneksel Azınlıklar, Ulusal 
Topluluklar ve Diller Eş Başkanları Loránt 
Vincze, François Alfonsi ve Kinga Gál’ın da 
aralarında bulunduğu AP üyesi 64 milletvekili 
19 Ocak 2021 tarihinde (https://www.
facebook.com/Intergroup-for-Traditional-
Minorities-National-Communities-and-
Languages-125934977420371/), MSPI 
Vatandaşlar Komitesi de 20 Ocak 2021 
tarihinde (https://www.fuen.org/assets/
upload/edi tor /docs/doc_kJYVKbAC_
Statement_CitCom_20012021.pdf)  AB 
Komisyonu Başkanı Ursula von der 
Leyen ve AB Komisyonu Değerler ve 
Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Věra Jourová’ya hitaben birer açık mektup 
gönderdi. Mektuplarda imzası bulunanlar 
AB Komisyonu’nun MSPI ile ilgili verdiği 
kararın kendilerinde büyük bir hayal kırıklığı 
yarattığını ancak AB düzeyinde ulusal ve dilsel 
azınlık gruplarının hak ve taleplerinin dile 
getirilmeye devam edileceğinin altını çizdi.

FUEN tarafından 2013 yılında başlatılan ve 

koordine edilen MSPI için AB üyesi 11 devlette 
toplam 1.123.422 geçerli imza toplanmış, 
girişim 5 Şubat 2020 tarihinde Brüksel’de 
yapılan resmi toplantıda AB Komisyonu’na 
tanıtılmıştı. Avrupa Parlamentosu 
(AP) Genel Kurulu’nda 17 Aralık 2020 
tarihinde yapılan oylamada MSPI’yi 
destekleyen karar 694 AP milletvekilinden 
524’ünün oyuyla kabul edilmişti. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “AB Komisyonu’nun MSPI’deki 
öneriler doğrultusunda yasal düzenlemede 
bulunmayacağına dair kararı AB’deki 
ulusal ve dilsel azınlıklarda büyük bir hayal 
kırıklığı yaratmıştır. AB Komisyonu girişimi 
imzalarıyla destekleyen AB vatandaşları ile 
AP’nin destek kararını görmezden gelmiş, 
AB düzeyinde azınlık koruma mekanizması 
oluşturulması için tarihi fırsat kaçırılmıştır. AB 
Komisyonu’nun olumsuz kararına rağmen 
MSPI sayesinde ulusal ve dilsel azınlıklar 
AB gündemine taşınarak sürekli tartışılan 
bir konu haline gelmiş, onların sorunları 
hakkında farkındalık yaratılmıştır.” dedi.

*Fotoğraf: www.fuen.org 

ABTTF Başkanı: “AB Komisyonu’nun 
aldığı karar Avrupa’da yaşayan ulu-
sal ve dilsel azınlıklarda büyük bir ha-
yal kırıklığı yaratırken AB düzeyinde 
azınlık koruma mekanizması oluştu-
rulması için tarihi fırsat kaçırılmıştır.”

AB, 2021 yılı gündeminde yeniden 
inşaya odaklanacak

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri ve 
bununla bağlantılı iyileştirme planı Avrupa 
Birliği (AB) gündeminin en üst sıralarında yer 
alacak. Öte yandan Avrupa Parlamentosu 
(AP) da eş zamanlı olarak iklim değişikliği ile 
mücadele gibi öncelikli konuları ele alacak.

Bu doğrultuda yeniden inşayı destekle-
mek için 2021-2027 dönemini kapsayan 
uzun vadeli AB bütçesi AP’nin de ona-
yıyla 2020 yılı sonunda kabul edilmişti. 
AP milletvekilleri şimdi AB’nin 2021-2027 
bütçesi ile AB genelinde insanları ve fir-
maları destekleyecek iyileştirme planının 
parçası olan programların nasıl işleyeceğine 
dair kuralları sonuçlandırmak zorundalar.

Koronavirüs nedeniyle yeniden inşa pa-
ketinin merkezinde yer alan “Yeşil Anlaş-
ma” ile bu yıl sürdürebilir bir Avrupa için 
girişimlerin geliştirilmesi hedefleniyor. AP 
milletvekillerinin üzerinde çalışacağı baş-
lıca konular arasında tarım, biyo-çeşitli-
lik, enerji ve emisyonu azaltma yer alıyor.

2021’de çevrim içi platformların işleyişini 
denetim altına alacak olan AB, daha iyi ve 
daha güvenilir bir dijital ortamın sağlanma-
sına yönelik ana hatları belirleyecek. Ay-
rıca AB, 2021 başında yapay zeka ile ilgili 
yeni yasal hüküm önerisinde de bulunacak.

2021 gündemi bağlamında AP, AB’nin ortak 
bir iltica ve göç politikası oluşturması için 
göçle ilgili mevcut yasal hükümleri gözden 
geçirecek. Yanı sıra AP, AB Komisyonu 
ve AB Konseyi 2022-2027 dönemi için Or-
tak Tarım Politikası (CAP) ile ilgili reform-
lara dair müzakereleri sonuçlandıracak. 

*Fotoğraf: www.europarl.europa.eu 
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Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesin-
deki Rodop ilinde 11-12 Ocak 2021 
tarihlerinde etkili olan şiddetli yağmur 
sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağ-
mur Batı Trakya Türklerinin yaşadı-
ğı Rodop iline bağlı birçok köyde su 
baskınlarına neden olurken evler, ara-
balar, tarım araçları, ağıl ve depolar 
sular altında kaldı. Meriç iline bağlı 
bazı köylerde de su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağmur özellikle Kozlukebir ve 
Maronya-Şapçı belediyelerine bağlı köy-
lerde yoğunlaştı. Şiddetli yağmur sonu-

cu köylerin içinden geçen çay ve dereler 
taşarken Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı 
Kurcalı köyü ile Şapçı-Maronya Beledi-
yesi’ne bağlı Lefeciler köyü tamamen 
sular altında kaldı. Sel felaketinin vurdu-
ğu köylerde büyük maddi zararlar oluştu. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanlık Kurulu ve ailesi ola-
rak Avrupa’da yaşayan tüm Batı Trakya 
Türkleri adına yaşanan sel felaketinden 
etkilenen Rodop ve Meriç illerine bağlı 
köylerde yaşayanlara büyük geçmiş ol-
sun dileklerimizi iletiyor, Yunan hüküme-
tine ve yetkili makamlara selden mağdur 
olan Batı Trakya Türklerinin zararlarının 
tazmini ve sel bölgesine acil yardım ya-
pılması için gerekli çalışmaları ivedilik-
le başlatması çağrısında bulunuyoruz.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 
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Rodop ilini sel vurdu

Batı Trakya’da meydana gelen sel felaketinden 
zarar görenlere bir destek de siz olun!

Batı Trakya’da, özelikle de Ro-
dop ilinde 11-12 Ocak 2021 tarih-
lerinde yağan şiddetli yağmur sel 
felaketine yol açmış, Batı Trakya 
Türklerinin yaşadığı Kozlukebir ve Ma-
ronya-Şapçı belediyelerine bağlı köy-
lerde büyük maddi zararlar oluşmuştu. 

Şiddetli yağmur sonucu köylerin için-
den geçen dere ve çaylar taşarken 
sel felaketinin vurduğu köylerdeki bazı 
evleri su basması nedeniyle evlerdeki 
tüm eşyalar kullanılamaz hale gelmiştir. 

Sel felaketi nedeniyle özellikle evleri 
büyük zarar gören Batı Trakya Türkle-
rinin bu zorlu kış şartlarında yardıma 
ihtiyacı bulunmaktadır. Rodop Seçil-
miş Müftülüğümüz, felaketzedelere 
yardımlar konusunda aracı olmaktadır.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) Başkanlık Kurulu olarak Al-
manya başta Avrupa’da yaşayan tüm 
Batı Trakya Türklerini sel mağduru kar-
deşlerimizle dayanışma sergileyerek on-
lara yardım elini uzatmaya, acılarını bir 
nebze de olsa dindirmeye çağırıyoruz.

Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde 
yaşayan Batı Trakya Türkleri doğrudan 
Rodop Seçilmiş Müftülüğümüz ile ileti-
şime geçerek felaketzedelere yardımda 
bulunabilirler. İletişim bilgileri şöyledir:

Adres: E. Marinaki 10, 69200, Gümülci-
ne, Yunanistan
Tel./Faks: 0030 25310 73732
E-posta: gumulcine.s.muftulugu@gma-
il.com 

ABTTF Başkanlık Kurulu ve ailesi 
olarak yaşanan sel felaketinden et-
kilenen Rodop ve Meriç illerine bağlı 
köylerde yaşayanlara büyük geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyor, Yunan 
hükümetine ve yetkili makamlara 
selden mağdur olan Batı Trakya 
Türklerinin zararlarının tazmini ve 
sel bölgesine acil yardım yapılma-
sı için gerekli çalışmaları ivedilikle 
başlatması çağrısında bulunuyoruz.

ABTTF Başkanlık Kurulu olarak 
Almanya başta Avrupa’da yaşa-
yan tüm Batı Trakya Türklerini sel 
mağduru kardeşlerimizle dayanış-
ma sergileyerek onlara yardım eli-
ni uzatmaya, acılarını bir nebze 
de olsa dindirmeye çağırıyoruz.
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Dışişleri Bakanı Dendias Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumu-
na yönelik asimilasyon ve hak ihlallerini görmezden geldi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 
Gökçeadalılar Derneği’nin çevrim içi düzenle-
nen yılbaşı çöreği etkinliğinde yaptığı konuş-
mada Türkiye’yi İstanbul, Gökçeada ve Boz-
caada’daki Rum Ortodoks azınlığın haklarına 
tam olarak saygı göstermeye çağırarak, bu-
nun Lozan Antlaşması uyarınca Türkiye’nin 
uluslararası yükümlülüğü olduğunu söyledi. 

Dendias, İstanbul, Gökçeada ve Bozcaa-
da’daki Rum Ortodoks azınlığın Türk toplu-
munun geri kalanı için düşman olmadığını, 
aksine iki halk arasındaki dostluk ve barış 
içerisinde bir arada yaşamanın referans 
noktasını oluşturduğunu ifade etti. Gökçe-
ada ve Bozcaada’daki Hristiyan ve Müslü-
manların uyum içinde yaşamalarına olanak 
tanıyacak çözümler araması için Türkiye’ye 
çağrıda bulunan Avrupa Konseyi Parla-
menterler Meclisi’nin (AKPM) 27.06.2008 
tarihli kararına da atıfta bulunan Dendias, 

Gökçeadalılar Derneği’nin Türk makam-
larının Gökçeada’daki Ortodoks Rumla-
ra yıllar içinde yaptığı baskı ve haksızlık-
ları dile getirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami 
Aksoy, Dendias’ın Türkiye’deki Rum Or-
todoks azınlığa yönelik ifadelerine verdiği 
yanıtta, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın 
böyle vahim açıklamalar yapmadan önce 
aynaya bakması ve önce kendi evinin önü-
nü süpürmesi gerektiğini söyledi. Aksoy, 
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı’nın 
Lozan Antlaşması ve çok taraflı sözleş-
melerden kaynaklanan haklarını ısrarla 
ihlal ettiğinin altını çizerek, Yunanistan’ı 
Türkiye’nin azınlıklara yönelik hayata ge-
çirdiği yapıcı adımları izlemeye çağırdı.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan Dışişleri Baka-
nı’nın Batı Trakya Türk toplumunun maruz 
kaldığı ayrımcılık ve hak ihlallerini görmez-
den gelerek, azınlık hakları konusunda 
anavatanımıza ders verircesine kullandığı 
ifadeleri hayretle okuduk. Etnik Türk kimliği-
mizi inkar eden ülkemiz, bu nedenle Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 
üç kez mahkum edilmesine rağmen söz ko-
nusu kararları 12 yılı aşkın süredir uygula-
mamaktadır. Antlaşmalarla garanti alınmış 
olan eğitim ve dini özerkliğimizi gasp eden 
ülkemiz, seçtiğimiz müftüleri tanınmamak-
ta, Batı Trakya’daki Türk azınlık ilkokullarını 
her yıl kapatmaya devam etmektedir. Ülke-
mizin Batı Trakya Türk toplumuna yönelik 
asimilasyon politikasının son örneği olarak 
Gümülcine ve İskeçe’deki özerk statüdeki 
medreselerimizin tabelaları bir oldu-bitti ile 
değiştirilmiş, ‘Azınlık’ ifadesi tabelalardan 
silinmiştir. Ülkemizi gerçeklere sırt çevir-
mekten vazgeçerek etnik Türk kimliğimizi ta-
nımaya ve bizlerle diyalog içerisinde sorun-
larımıza çözüm üretmeye çağırıyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.milliyet.com.tr 
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Stilyanidis: “Yunanistan Cumhuriyeti (Batı) Trakya’da açık 
demokratik bir toplum modeli inşa etmiştir”

Yeni Demokrasi Partisi (NEA) Rodop 
Milletvekili Evripidis Stilyanidis, THEMA 
104.6 Radyosu’na verdiği mülakatta Yu-
nanistan’ın Batı Trakya Tük toplumunun 
haklarına saygı duyduğunu iddia etti.

Yunanistan Eski Başbakanı Antonis Sa-
maras’ın T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın bir sonraki hedefinin (Batı) 
Trakya olduğu şeklindeki ifadesi ile ilgili 
yorumda bulunan Stilyanidis, Yunanistan 
Cumhuriyeti’nin askeri cunta sonrası (Batı) 

Trakya’da uluslararası karşılaştırmalara 
dayanabilen ve aynı zamanda modern 
Yunanistan’ın insan ve azınlık haklarına 
tam anlamıyla saygı duyduğunu kanıt-
layan bir argüman olan açık demokratik 
bir toplum modeli inşa ettiğini ileri sürdü. 

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “Stilyanidis yaptığı son açık-
lamayla gerçekleri çarpıtma alışkanlığı-

nı sürdürmüştür. Stilyanidis’in etnik Türk 
kimliğimizi inkar eden, ikili ve çok taraflı 
antlaşmalarla garanti altına alınmış olan 
eğitim ve dini özerkliğimizi gasp eden 
ülkemizin Batı Trakya’da açık demok-
ratik bir toplum inşa ettiği iddiası abesle 
iştigaldir. Öyle ki Avrupa Konseyi Parla-
menterler Meclisi 26 Ocak 2021 tarihli 
kararında ülkemizin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin Batı Trakya Türk dernek-
leri ile ilgili aleyhinde verdiği üç karara 
atıfta bulunarak, ülkemizi bu kararları hızlı 
bir şekilde uygulamaya çağırmıştır. Tüm 
bunlar Stilyanidis’in açıklamasının tam ak-
sine ülkemizin Batı Trakya Türk toplumu-
na yönelik politikasının ne denli taraflı ve 
ayrımcı olduğunu göstermektedir.” dedi.

*Fotoğraf: www.protothema.gr 

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz Yu-
nanistan’ı gerçeklere sırt çevir-
mekten vazgeçerek etnik Türk 
kimliğimizi tanımaya ve bizlerle 
diyalog içerisinde sorunlarımı-
za çözüm üretmeye çağırıyoruz.”

ABTTF Başkanı: “Stilyanidis, yaptı-
ğı açıklamayla gerçekleri çarpıtma 
alışkanlığını sürdürmüş, AİHM’nin 
Türk kimliğimizi inkar eden ülke-
miz Yunanistan’ı bu nedenle üç kez 
mahkum ettiğini göz ardı etmiştir.”
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Milletvekili Stilyanidis: “Azınlık nüfusuna da sahip olan 
özellikle Rodop ve İskeçe’de böyle bir (nüfus) karışması 

arzu etmiyorum”

Yeni Demokrasi Partisi (ND) Rodop Mil-
letvekili Evripidis Stilyanidis, 12 Ocak 
2021 tarihinde Hronos 87.5 Radyosu’na 
verdiği mülakatta Batı Trakya Tük toplu-
munu hedef gösteren ifadeler kullandı.

Batı Trakya’da göçmenlerin daimi yerle-
şimi için bir yapı kurulacak mı sorusuna 
cevaben Stilyanidis, şahsi görüşünün 
Batı Trakya’nın mülteciler için daimi bir 
konaklama yeri olmaması gerektiği yö-
nünde olduğunu belirterek, bunu kabul 
etmediğini ifade etti. Stilyanidis, Meriç 
ilinden gelen tepkiyi anladığını ve Batı 
Trakya’nın göçmenler için daimi bir 
yerleşim bölgesi olmaması yönündeki 

görüşü paylaştığını not eden Stilyanidis, 
azınlık nüfusuna da sahip özellikle Batı 
Trakya ve bilhassa da Rodop ve İske-
çe’de (göçmenlerle) böyle bir nüfus ka-
rışması arzu etmediğini ve bunun ileride 
sorunlara yol açabileceğini ileri sürdü.

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Baş-
kanı Halit Habip Oğlu, “Gümülcineli 

Stilyanidis, bölgedeki gerçekleri çok iyi 
bilmesine rağmen bilinçli olarak Batı 
Trakya Türk toplumunu tehdit ve teh-
like unsuru olarak göstermeye devam 
ediyor. Bu kez de göçmen ve mülteci 
sorununu bahane ederek bizleri he-
def tahtasına oturtuyor. Batı Trakya 
Türkleri olarak bizler ülkemiz Yunanis-
tan’a sevgi ve sadakatle bağlıyız. Tek 
isteğimiz antlaşmalarla garanti altına 
alınmış olan haklarımıza, eğitim ve 
dini özerkliğimize saygı gösterilmesi, 
bizlere karşı uygulanan sistematik ay-
rımcılığın son bulması. Stilyanidis’i de 
artık kendi hayal dünyasından çıkarak 
gerçekleri görmeye ve bu tarz kışkırtıcı 
açıklamalara son vererek, siyasetçi ol-
manın kendisine yüklediği sorumlulukla 
hareket etmeye davet ediyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com

ABTTF Başkanı: “Stilyanidis, Yu-
nanistan-Türkiye sınırında yaşa-
nan göçmen ve mülteci sorununu 
bahane ederek, bir kez daha Batı 
Trakya Türk toplumunu tehdit ve 
tehlike unsuru olarak gösterdi.”

Yunanistan Kilisesi liderinden nefret içerikli sözler!

Ülkemiz Yunanistan’da Ortodoks Kilisesi 
lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos’un 
Open TV’de yayımlanan belgeselde 
söylediği skandal nitelikteki açıklaması 
gündeme bomba gibi düştü. Başpisko-
pos Yeronimos, “İslam’ın din değil siya-
si parti olduğunu” söylediği nefret içerikli 
sözleri nedeniyle büyük bir tepki aldı. 

Hürriyet’in haberine göre belgeselin ya-
yımlanmasının ardından gelen tepkiler 
üzerine Atina Başpiskoposluğu yazılı 
açıklama yaptı. Açıklamada Başpiskopos 

Yeronimos’un “İslam dininin, tüm 
dünyaya korku ve ölüm saçan bazı 
canavar köktendinciler tarafından 
saptırıldığını kastettiği” iddia edildi. 
Açıklamada ayrıca “Başpiskopos ve Yu-
nanistan Kilisesi’nin tüm metropolitleri, 
bilinen tüm dinlere saygılıdır” denildi.

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “Yunanistan Kilise-
si’nin lideri Başpiskopos’un açıklaması 
karşısında şoke olduk. Ne diyeceğimi, 
nasıl ifade edeceğimi anlatmakta güçlük 
çekiyorum. Ne diyeyim? Barış ve hoş-
görünün temsilcisi olması gereken dini 
temsilciler nefret temelli açıklamalarda 
bulunurlarsa dinler ve toplumlar arası 
ayrılıkları körüklemiş olurlar. Ülkemiz-
de Ortodoks Kilisesi anayasada hakim 
olan din olarak ilan edilmiştir, kilise siya-
sette ve devlet işlerinde oldukça güçlü 
ve etkili bir role sahiptir. Bu bilgi doğ-
rultusunda Başpiskopos Yeronimos’un 
İslam ile ilgili nefret içerikli açıklaması 
ülkemizde Müslüman Batı Trakya Türk 
toplumu olarak nasıl bir ortam içerisin-
de olduğumuzun göstergesidir”. dedi 

*Fotoğraf: www.hurriyet.com.tr

ABTTF Başkanı: “Başpiskopos 
Yeronimos’un İslam ile ilgili nef-
ret içerikli açıklaması ülkemizde 
Müslüman Batı Trakya Türk toplu-
mu olarak nasıl bir ortam içerisin-
de olduğumuzun göstergesidir.”
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İskeçe Türk Birliği (İTB) ile Batı Trakya 
Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi’nin (BA-
KEŞ) Yunanistan’da uzaktan eğitim sü-
recinde kullanılmak üzere Batı Trakya 
bölgesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere 
tablet bilgisayar bağışında bulunması 
Yunan basınında rahatsızlığa yol açtı.

Konuyla ilgili newsbreak.gr isimli haber 
sitesinde çıkan “Yasal olmayan ‘İskeçe 
Türk Birliği’ tablet ve bilgisayar dağıt-
tı’ başlıklı haber-yorumda, Batı Trakya 
Türklerinin Türk propagandasının ve 
bunu savunanların elinde olduğu iddia 
edildi. Haber-yorumda sadece şimdiki 
değil tüm (Yunan) hükümetlerinin bu 
bölgeyi unutmuş olduğu belirtilerek, 
bunun bölge için başka planları olan 
kişiler için görkemli bir zafer kazan-

ma fırsatı oluşturduğu ileri sürüldü.

Hatırlanacağı üzere yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek 
için geçen aralık ayında da Batı Trakya 
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin 
(BTAYTD) girişimleriyle Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup iş insanların-
dan toplanan bağışlarla İskeçe Bele-
diyesi tarafından satın alınan oksijen 
jeneratörü İskeçe Devlet Hastanesi’ne 
teslim edilmişti (http://birlikgazetesi.org/
hastaneye-62-500-euroluk-oksijen-je-
neratoru-bagisladilar/). Yunan basının-
da söz konusu bağış eleştirilmiş, oksijen 
jeneratörünün derhal iade edilmesi is-

tenmişti (http://maxitisthrakis.blogspot.
com/2020/12/blog-post_65.html) . 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Batı Trakya Türkle-
ri olarak yine Yunan basınının asılsız 
suçlamalarına maruz kaldık. Kovid-19 
salgını ile mücadele ettiğimiz bu zorlu 
dönemde örnek bir dayanışma örneği 
göstererek tablet bilgisayar bağışında 
bulunan en eski derneğimiz İskeçe Türk 
Birliği Türk propagandası yapmakla suç-
lanarak hedef tahtasına oturtuldu. İske-
çe Devlet Hastanesi’ne oksijen jenera-
törü bağışlayan iş insanlarımıza yetkili 
kurumlar tarafından bir teşekkür mesajı 
bile çok görüldü. Ülkemiz Yunanistan’da 
bizlere karşı olan bu ön yargıyı anlaya-
mıyor, siyaset ve medyada bizleri öteki-
leştiren ve ‘tehlike’ olarak gören yaklaşı-
mın artık son bulmasını istiyoruz.” dedi.
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Yunan basınında Batı Trakya Türk toplu-
mu ve kuruluşları yine hedef gösterildi

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz 
siyasetinde ve medyasında 
bizleri ötekileştiren ve ‘tehli-
ke’ olarak gören yaklaşımın 
artık son bulmasını istiyoruz.”


