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ABTTF, BTAYTD ve DEB Partisi 
temsilcilerinden oluşan Batı Trakya 
Türk heyeti, Batı Trakya Türk 
toplumunun din özgürlüğü alanında 
yaşadığı sorunları dile getirdi. 

Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 
Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış 
(DEB) Partisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı’nın (AGİT) 9-10 Kasım 2020 
tarihlerinde çevrimiçi düzenlediği “Din veya 
inanç özgürlüğünde dijital teknolojiler ve 
sivil toplum aktörlerinin rolü” başlıklı yılın 
üçüncü Ek İnsani Boyut Toplantısı’na katıldı. 

AGİT Dönem Başkanı Arnavutluk’un AGİT 
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi 
(ODIHR) ile birlikte düzenlediği toplantıya 
ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek 
Kırmacı Arık, BTAYTD İnsan Hakları Kolu 
Başkanı Dr. Pervin Hayrullah ile BTAYTD 
Genel Sekreteri Meltem Giritli ve DEB Partisi 
Genel Koordinatörü Fatih Hüseyinoğlu iştirak 
etti.

Toplantının açılış oturumunda AGİT Arnavut-
luk Dönem Başkanlığı Görev Gücü Başkanı 
Inid Milo, Birleşmiş Milletler (BM) Din veya 
İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed 
Shaheed ve AGİT/ODIHR 1. Direktör Yar-
dımcısı Katarzyna Gardapkhadze din veya 
inanç özgürlüğünün önemine dikkat çektiler.
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AGİT alanında din veya inanç özgürlüğü-
nün durumunun ele alındığı ilk oturumda 
konuşan ABTTF, uluslararası antlaşmalar 
uyarınca dini özerkliğe sahip Batı Trakya 
Türk toplumunun dini liderleri olan müftü-
leri seçme hakkının Yunanistan tarafından 
gasp edildiğini ve Türk toplumunun seçtiği 
müftülerin makamı işgal gerekçesiyle hapis 
cezasına çarptırıldığını dile getirdi. 52/2019 
sayı ve tarihli Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ile Batı Trakya’daki müftülüklerin 
devlet dairesine dönüştürülmesini eleştiren 
ABTTF, Yunanistan Danıştay Genel Kuru-
lu’nun kararnamenin iptali için açılan dava-
yı reddettiğini not etti. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) döneminde Batı Trakya Türkle-
rinin dini özgürlüklerine yönelik devlet mü-
dahalesinin devam ettiğini belirten ABTTF, 
Yunanistan’dan Batı Trakya Türk toplumu-
nun dini özerkliğini iade etmesini istedi.

Aynı oturumda söz alan BTAYTD, Yuna-
nistan’da Batı Trakya Türk toplumunun 
din özgürlüğünün ihlal edildiğini belirte-
rek, buna örnek olarak Yunanistan Eğitim 
ve Din İşleri Bakanlığı Din İşleri Genel 
Sekreteri Yorgos Kalancis’in partiler arası 

Trakya Kalkınma Komisyonu’nda yaptığı 
konuşmada müftülerin belirlenmesi süre-
cinde seçim yapılmayacağını söylemesini 
örnek gösterdi. BTAYTD, Yunanistan’a 
Batı Trakya Türk toplumunun dini öz-
gürlüklerine saygı göstermesi ve seçtiği 
müftüleri tanıması çağrısında bulundu. 

Herkes için din veya inanç özgürlüğünün 
geliştirilmesinde sivil toplumun rolü baş-
lıklı üçüncü ve son oturumda konuşan 
ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun her 
türlü hayır ve dini kuruluş kurma, yönet-
me ve denetleme hakkına sahip olmasına 
rağmen Türk toplumunun dini, kültürel ve 
sosyal ihtiyaçlarına hizmet eden vakıfları 

yönetme hakkının elinden alındığını kay-
detti. ABTTF, kendi okullarını kurma, yö-
netme ve denetleme hakkına sahip Batı 
Trakya Türk toplumuna ait iki dini okulda 
(medrese) önce Türkçe ders saatlerinin 
azaltıldığını, geçen temmuz ayında kabul 
edilen yasa ile de bu okullardaki encü-
men heyeti başkanlığına devlet tarafından 
atanmış ancak Türk toplumunun tanıma-
dığı müftü naiplerinin getirildiğini aktardı. 

Aynı oturumda konuşan BTAYTD, Yuna-
nistan’da askeri cuntanın iktidara geldiği 
1967’den beri devletin Lozan Antlaşması 
ve uluslararası antlaşmalara aykırı şekilde 
Batı Trakya Türk toplumuna ait olan vakıfla-
rın idare heyetlerini atadığını kaydetti. Batı 
Trakya Türk toplumunun vakıflarını özgür 
şekilde idare edemediğini not eden BTAY-
TD, Yunanistan’dan vakıfların idare he-
yetlerinin seçimle belirlenmesini talep etti. 

Her iki oturumda da yanıt hakkını kullanan 
Yunanistan, Batı Trakya’da Müslüman ve 
dini bir azınlık olduğunu ve devletin din 
veya inanç özgürlüğünü koruduğunu id-
dia ederek resmi görüşünü tekrar etti. 

ABTTF ve BTAYTD temsil-
cilerinden oluşan Batı Trak-
ya Türk heyeti, Batı Trakya 
Türk toplumunun eğitimdeki 
özerkliğinin iade edilmesini ta-
lep ederek iki dilli azınlık ana-
okulları kurulmasını istedi.

Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek 
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) 4 Kasım 
2020 tarihinde Avrupa Güvenlik ve İşbir-
liği Teşkilatı’nın (AGİT) düzenlediği “Çok 
Dilli Eğitimin Gelişimi ve Uygulaması: 
Lahey Tavsiyelerinden Dijital Çağa” baş-
lıklı çevrimiçi seminere (webinar) katıldı. 

AGİT Dönem Başkanı Arnavutluk’un des-
teği ile AGİT Demokratik Kurumlar ve İn-
san Hakları Ofisi (ODIHR), AGİT Medya 
Özgürlüğü Temsilcisi Ofisi ve AGİT Ulu-
sal Azınlıklar Yüksek Komiserliği Ofisi’nin 

iş birliğinde düzenlenen “Demokrasi ve 
İnsan Haklarını Savunmada Otuz Yıl” 
başlıklı webinar serisinde AGİT Ulusal 
Azınlıklar Yüksek Komiserliği Ofisi’nin 
moderatörlüğünde gerçekleşen altıncı 
webinara ABTTF Uluslararası İlişkiler Di-
rektörü Melek Kırmacı Arık, BTAYTD Ge-
nel Sekreteri Meltem Giritli ve BTAYTD 
üyesi Kerem Abdurahimoğlu iştirak etti. 

AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri 
Ofisi’nden Christophe Kamp’in moderatör-
lüğünde gerçekleşen webinarda Sırbistan 
Eğitim, Bilim ve Teknolojik Gelişme Bakanlı-

ğı Devlet Sekreteri Anamarija Viček, Üsküp 
Nansen Diyalog Merkezi Yönetici Direktörü 
Veton Zekolli ve Kırgızistan Eğitim ve Bilim 
Bakan Yardımcısı Nadira Dzusupbekova, 
Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Kırgızis-
tan’daki çok dilli eğitim modellerini aktardı-
lar. Konuşmacılar, Kovid-19 salgını nede-
niyle uzaktan erişime geçtikleri dönemde 
çok dilli eğitim sisteminin nasıl sürdürüldü-
ğünü ülkelerinden örnekler ile aktardılar. 

Webinarın kuralları çerçevesinde katılım-
cıların tavsiyelerini AGİT’e yazılı olarak 
iletebildikleri webinarda ABTTF, ulusal 
azınlıkların kendi eğitim kurumlarında ana 
dilde eğitim hakkına sahip olması gerek-
tiğini belirten Lahey Tavsiyelerine atıfta 
bulunarak Yunanistan’dan Batı Trakya 
Türk toplumunun Lozan Antlaşması ile ta-
nınan eğitimdeki özerkliğinin iade edilme-
sini ve okul öncesi düzeyde iki dilli azın-
lık anaokullarının kurulmasını talep etti. 

Batı Trakya Türk heyeti çok dilli eğitim konu-
lu AGİT seminerine katıldı
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Başkan’danBaşkan’dan

Bu neyin inadı böyle?
Sevgili okurlar, 

Yine bir yılın sonuna geliyoruz. 

Mart ayında hayatlarımızı tümden etkile-
yen COVID-19 pandemisi ile mücadele 
ederek geçen ilkbahar, yaz ve sonbaharın 
ardından yıla pandeminin ikinci dalgasıyla 
veda etmeye hazırlanıyoruz. Yıl bitmeden 
aşının bulunmasıyla yeni yıla umarım daha 
umutlu, daha mutlu gireceğiz. 

Tüm zorluklara rağmen hayat devam edi-
yor. Pandemiyle yaşamayı öğrendik. Evden 
çalışmaya, toplantılara video konferanslar 
aracılığıyla katılmaya da alıştık. Dijital tek-
nolojiler ile uyumlandık, yeni normalimize 
alışmış bir biçimde yeni yıla hazırlanıyoruz.

Uluslararası düzeyde de pandemi koşulla-
rındaki belirsizlik nedeniyle tüm toplantılar 
çevrimiçi gerçekleşti. 

Ülkemiz Yunanistan’ın Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı vesi-
lesiyle 9-10 Kasım 2020’de Gümülcine’de 
gerçekleşmesi planlanan Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi (AKPM) Hukuk İşle-
ri ve İnsan Hakları Komitesi toplantısı da 
sanal platforma taşınmak zorunda kaldı. 47 
üye ülkenin oluşturduğu Avrupa Konseyi’n-
de ulusal milletvekillerinden oluşan komite 
maalesef bölgemizi ziyaret edemedi. 

Ancak değişen koşullara adapte olarak biz-
ler de ilgili komitenin tüm üyelerine, AİHM 
kararlarının uygulanması ve azınlık hakları 
ile ilgili diğer komitelere, Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi’ne üye ülkelerin daimi 
temsilciliklerine, Avrupa Konseyi Bakan-
lar Komitesi Dönem Başkanı olarak ülke-
miz Yunanistan’a ve AİHM Kararları İcra 
Dairesi’ne ve son olarak Avrupa Konseyi 
İnsan Hakları Komiseri’ne mektup gönder-
dik, Bekir Usta davaları grubunda adaletin 
yerine  getirilmeyişine dikkat çektik, bu ko-
nuda Yunanca ve İngilizce hazırladığımız 
videoları adı geçen tüm kişi ve kuruluşlar 
ile paylaştık. 

Mektubumuzda dönem başkanı olan ülke-
miz Yunanistan’ın AİHM kararlarını uygu-
lamada en kötü sicile sahip ülkelerden biri 
olduğunu belirtmekle birlikte Batı Trakya 
Türk toplumu olarak 12 yıldır kararların uy-
gulanmasını beklediğimizi aktardık.

Uluslararası düzeyde tüm çabamız devam 
ederken adı geçen komitenin toplantısında 
anavatanımızın milletvekilleri ülkemiz Yu-
nanistan’ın Batı Trakya Türk toplumunun 
haklarına saygı göstermediğini söyledikle-
rinde bölgemizin milletvekillerinden Evripi-
dis Stilyanidis, „Batı Trakya’da Türk azınlık 

yoktur“ diyerek yine varlığımızı reddetti. 

Neden bu inat böyle? Biri çıkıp bize dos-
doğru anlatsın! 

Hem içeride hem dışarıda ülkemizin yöneti-
cileri „Türk“ kelimesini duyduklarında çılgı-
na dönüyorlar. Bilindik tezler hemen ortaya 
saçılıveriyor. „Lozan’a göre Yunanistan’da 
etnik değil dini azınlık vardır, bu da Müslü-
man azınlıktır. Türk yoktur!” diyorlar! 

Gelin hafızamızı birlikte tazeleyelim. Ma-
dem öyle Kıbrıs sorunu öncesine kadar 
nasıl oldu da Türkler olarak adlandırıldık? 
Okullarımızda Türkçe ve Yunanca tabela-
larımız vardı. İsminde Türk kelimesi geçen 
derneklerimiz vardı, resmi olarak kayıtlıydı. 
Hatta bu derneklerimizin Yunanlı üyeleri de 
vardı.

Bir sabah birdenbire Türk değil Müslüman 
oluverdik! Gümülcine Türk Gençler Birliği, 
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, İske-
çe Türk Birliği kapatıldı! Dernek kapatmak-
la Türklük bitti mi peki? Elbette hayır! 

Derneklerimizin resmiyeti elinden alında 
ama bu derneklerimiz faaliyetlerine cap-
canlı bir biçimde devam ediyorlar. Top-
lumumuz derneklerimize sahip çıkıyor, 
derneklerimizin kurslarına pek çok kişi katı-
lıyor, Türk varlığını, dilini, kültürünü yaşat-
maya devam ediyorlar. 

Demem o ki gerçeklere gözünü yumup 
„Türk yoktur“ demekle Türkler yok olmu-
yor. Böylesi çocukça bir anlayışla devlet 
yönetilebilir mi? Dahası bizim varlığımızı 
reddeden aynı kişiler uluslararası toplantı-
larda bölgemizde ne kadar demokratik bir 
toplum inşa ettiklerini, burada Müslümanlar 
ve Hristiyanların barış ve huzur içinde ya-
şadıklarını kendi muhteşem yönetimlerine 
pay çıkarmak için ballandıra ballandıra an-
latıyorlar. 

Öte yandan bölgede yaşanan sorunların 
kendilerinden değil kimliğinin tanınması, 
haklarının iade edilmesi için mücadele 
eden Türklerin Türk milliyetçiliği yapmasın-
dan kaynakladığını iddia ediyorlar.

Peki ne yapacaktık? Müslümanlık dini bir 
kimlik, kendimize „Türk“ demeyecektik de 
„Müslüman“ deyip onların ifade ettiği gibi 
„Müslümanca“ adı ile Türkçe konuşmaya 
mı devam edecektik? Türk’üz, Türkçe ko-
nuşuyoruz! İki kere iki, eşittir dört! Anlama-
sı bu kadar zor değil diye düşünüyorum! 
Kimse kusura bakmasın ancak bu kadarı 
insan aklı ile maytap geçmektir! 

Bu çıplak gerçeği anlamak madem bu ka-

dar zor, gelin anlamakta zorlananlar için 
empati kurmalarını sağlayarak onlara yar-
dımcı olmaya çalışalım. Arnavutluk’ta ya-
şayan Yunan toplumu ya da İstanbul’da 
yaşayan Rum azınlığı için ne düşünüyor 
ne hissediyorsanız işte aynısını bizim için 
de düşünmeli, istemelisiniz! Nasıl ki onlar 
yaşadıkları ülkeden kopmak değil orada 
yaşamaya devam ederek sahip oldukları 
haklarla birlikte kimliğini, dinini, kültürünü 
yaşatmak istiyorlarsa bizler de öyle!

Hiç kimse bize Türk ajanı suçlaması yap-
maya kalkmasın! Hiçbir şey olduğu yok! 
Basit bir gerçek var. Biz bu ülkede, bu top-
raklarda Yunanlı komşularımızla birlikte 
hep vardık, bugün de varız, yarın da var 
olmaya devam edeceğiz. Gerçek dışı teo-
rilerle, korku senaryoları ile kendilerini ve 
ülkemin insanlarını kandırmasınlar!

Bizi biz olarak tanımakla, haklarımızı iade 
etmekle kaybedecekleri hiçbir şey yok, da-
hası kazanacakları çok şey var. Demokrasi 
sözde değil, özdedir. Gerisi bugün olduğu 
gibi paradoks ve ironi içerikli gülünç bir 
söylemdir. Antik Yunan döneminin filozof-
larını daha fazla utandırmayıp güneşi bal-
çıkla sıvamaktan vazgeçsinler!

Her yönüyle olağan üstü bir yıl olan 2020 
bitmeden ülkemizin yöneticileri „Yunanis-
tan’da „Türk azınlık“ vardır, isminde „Türk“ 
kelimesi geçen dernekleri elbette olacaktır“ 
derlerse sizce de mucizevi olmaz mı? Ku-
lağa ütopik mi geldi?

Her ne olursa olsun, biz buradayız! Yok de-
dikçe eksilmiyorsak bu gerçeği er ya da geç 
sonunda kabul etmek zorunda kalacaklar!

Herkese sağlık, mutluluk ve başarı dolu 
yeni bir yıl dilerim!

Kalın sağlıcakla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve 
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği 
(BTAYTD) 19-20 Kasım 2020 tarihlerinde dü-
zenlenen “Nefret Söylemi, Sosyal Medya ve 
Azınlıklar” başlıklı Birleşmiş Milletler (BM) Azın-
lık Sorunları Forumu’nun 13. oturumuna katıldı. 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından do-
layı çevrimiçi düzenlenen Forum’a ABTTF Brük-
sel Temsilciliği’nden Deniz Servantie ve BTAY-
TD üyesi Kerem Abdurahimoğlu iştirak etti. 

“Sosyal medyada azınlıkları hedef alan 
nefret söyleminin nedenleri, ölçeği ve 
etkisi” başlıklı oturumda konuşan ABTTF, 
1923 Lozan Antlaşması ile statüsü belirle-
nen Batı Trakya Türk toplumunun etnik Türk 
kimliğinin Yunanistan tarafından tanınma-
dığını ve inkar edildiğini kaydetti. Yunanis-
tan’da Batı TrakyaTürk toplumunu hedef 

alan nefret söyleminin siyasette ve medya-
nın büyük bölümünde hakim olduğunu be-
lirten ABTTF, koronavirüs salgınının başla-
dığı ilk dönemde Türk toplumunun günah 
keçisi haline getirilmeye çalışıldığına işaret etti. 

Aynı oturumda konuşan BTAYTD, Batı Trakya 
Türk toplumunun Yunanistan’da yerel ve ulu-
sal düzeyde çoğunluk medyasında milliyetçi 
ve nefret söyleminin hedefi haline getirildiğini 
belirterek, bunun doğrudan BM Medeni ve Si-
yasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 
(ICCPR) düşünce ve ifade özgürlüğü ile il-
gili 19. maddesinin bir ihlalini oluşturduğunu 
ifade etti. BTAYTD, Yunan devletinden Batı 
Trakya Türk toplumunun etnik Türk kimliği-

ni tanıması ve nefret söylemi ile onun doğal 
sonucu olan nefret suçlarının önlenmesine 
yönelik gerekli tedbirleri almasını talep etti. 

Forum’un ikinci günündeki “Çevrimiçi nefret 
söyleminin düzenlenmesi: hükümetler arası 
kuruluşların, devletlerin, internet şirketlerinin 
ve sosyal medya platformlarının rolü ve so-
rumluluğu” başlıklı oturumda konuşan ABTTF, 
Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunun 
son yıllarda birçok kez nefret saldırılarına ma-
ruz kaldığını ve Türk toplumuna ait kurumlar 
ve ibadet yerlerinin kimliği belirsiz kişilerce 
saldırıya uğradığını dile getirdi. ABTTF, Yu-
nan hükümetinden Batı Trakya Türk toplumu-
na yönelik nefret söylemi ve suçlarına karşı 
önlem alma çağrısında bulunarak, bunun için 
sosyal medya platformlarında nefret suçla-
rına yol açabilecek nefret söyleminin doğru 
bir şekilde tanımlanması için mekanizma-
ların güçlendirilmesi ve gereken yaptırım-
ların mutlaka alınması çağrısında bulundu.

Forum’da yanıt hakkını kullanan Yunanistan, 
Batı Trakya’da yalnızca Müslüman ve dini 
bir azınlık olduğu yönündeki resmi tezini 
tekrar ederek, Yunanistan’ın nefret söylemine 
karşı girişimlerde bulunduğunu ileri sürdü. 

ABTTF ve BTAYTD temsilcilerinden 
oluşan Batı Trakya Türk heyeti, Yuna-
nistan’da Batı Trakya Türk toplumunu 
hedef alan nefret söylemini dile getirdi.

Batı Trakya Türk toplumuna yönelik 
sistematik ayrımcılığın bir parçası 

olan nefret söylemi gündeme taşındı 

ABTTF toplanma ve örgütlenme özgürlüğü konulu BM 
çevrimiçi seminerine katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Batı Trakya Türk toplumunu tem-
silen Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Öz-
gürlüğü Haklarına Dair Birleşmiş Milletler 
(BM) Özel Raportörü’nün görev makamı-
nın 10. Yıl dönümü dolayısıyla 12 Kasım 
2020 tarihinde BM tarafından düzenlenen 
çevrimiçi seminere (webinar) katıldı. “Ör-
gütlenme ve Toplanma Özgürlüğünün Ko-
runmasında 10 Yıl: Ne Kadar İlerledik? 
Devletler Daha Fazla Ne Yapabilirler?” 
başlıklı webinara ABTTF Uluslararası İlişki-
ler Direktörü Melek Kırmacı Arık iştirak etti. 

Uluslararası Kar Amacı Gütmeyen Hukuk 
Merkezi (ICNL) Başkanı Douglas Rutzen’in 
yönettiği webinarda barışçıl toplanma ve ör-
gütlenme özgürlüğünün öneminin altı çizile-
rek, Kovid-19 salgını döneminde bu özgür-
lüğün engellenmemesi gerektiği ifade edildi.

Webinarda Barışçıl Toplanma ve Ör-
gütlenme Özgürlüğü Haklarına Dair BM 
Özel Raportörü Clement Voule, Çek Cum-
huriyeti Dışişleri Bakanı Tomáš Petříček, 
Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Antanas 
Linkevičius, AB İnsan Hakları Özel Temsil-
cisi Eamon Gilmore ve BM İnsan Hakları 
Yüksek Komiseri Yardımcısı Nada Al-Nas-
hif gibi üst düzey isimler barışçıl toplanma 

ve örgütlenme özgürlüğünde mevcut du-
rumu değerlendirdiler, devletlerin rolünü 
tartıştılar. Konuşmacılar, dijital çağda fi-
ziki ve çevrimiçi toplanma ve örgütlenme 
özgürlüğünün korunması ve her iki plat-
formda da sivil toplumun desteklenmesi 
gerektiğini ifade ettiler. Ayrıca toplanma 
ve örgütlenme özgürlüğünün dünyada güç-
lü ve görünür sivil toplumun artışa geç-
mesini sağladığı da not edildi.

Katılımcıların sorularını yazılı olarak ilete-
bildiği webinarda ABTTF, ulusal azınlıklar 
ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si (AİHM) kararlarının uygulanmasında 
BM’nin devletleri daha güçlü bir biçimde 
nasıl teşvik edebileceği ya da nasıl ha-
rekete geçmeye çağırabileceğini sordu. 
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Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek 
Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 6 
Kasım 2020 tarihinde düzenlediği “İnsan 
Haklarının Korunması ve Teşvik Edilme-
sinde İnsan Hakları Savunucularının Rolü” 
başlıklı çevrimiçi seminere (webinar) katıldı. 

AGİT Dönem Başkanı Arnavutluk’un desteği 

ile AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan 
Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından AGİT 
Medya Özgürlüğü Temsilcisi Ofisi ve AGİT 
Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği Ofisi 
ile iş birliği içinde düzenlenen “Demokrasi 
ve İnsan Haklarını Savunmada Otuz Yıl” 
başlıklı webinar serisinin yedinci ve son 
webinarına ABTTF Uluslararası İlişkiler 
Direktörü Melek Kırmacı Arık ile BTAYTD 
Genel Sekreteri Meltem Giritli ve BTAYTD 
üyesi Kerem Abdurahimoğlu iştirak etti. 

AGİT ODIHR İnsan Hakları Dairesi Başkan 
Yardımcısı Pavel Chacuk’un moderatörlü-
ğünde gerçekleşen webinarda insan hakla-
rının korunması ve teşvik edilmesinde insan 
hakları kuruluşları, diğer savunucular ve si-
vil toplumun rolü ayrıntılı olarak ele alındı.

Webinarın kuralları çerçevesinde katılım-
cıların tavsiyelerini AGİT’e yazılı olarak 
iletebildikleri webinarda ABTTF, güçlü bir 
sivil toplum için örgütlenme özgürlüğünün 
çok önemli olduğunu dile getirdi. Yunanis-
tan’da isminde “Türk” kelimesi geçen der-
neklerin kapatıldığını ve yenilerinin kurul-
masına izin verilmediğini aktaran ABTTF, 
Batı Trakya Türk toplumunun etnik Türk 
kimliğinin tanınmaması nedeniyle Türk 
toplumu ile hükümet arasında sorunların 
çözümüne yönelik olarak diyalog ya da da-
nışma mekanizması olmadığını ifade etti.
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Batı Trakya Türk heyeti insan haklarının korunması 
ve teşvik edilmesi konulu AGİT çevrimiçi seminerine 

katıldı
ABTTF ve BTAYTD tem-
silcilerinden oluşan Batı 
Trakya Türk heyeti, Yuna-
nistan’da Batı Trakya Türk 
toplumunun örgütlenme 
özgürlüğünün ihlal edildi-
ğini dile getirdi.

Batı Trakya Türk toplumunu hedef alan nefret temelli 
saldırılar AGİT 2019 Nefret Suçları Raporu’nda

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofi-
si (ODIHR) 2019 Nefret Suçları Raporu’nu 
yayımladı. AGİT bölgesindeki devletlerde 
yaşanan nefret suçu olayları ile ilgili ista-
tistiki ve betimsel bilgileri içeren rapor-
da, Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya 
Türk toplumunu hedef alan nefret temelli 
saldırılar ve nefret söylemi de yer alıyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), AGİT 2019 Nefret Suçları Rapo-
ru’nun hazırlık aşamasında yazılı bildirim-
de bulunarak, Yunanistan’da Batı Trakya 
Türk toplumunu hedef alan nefret temelli 
saldırıları ve nefret söylemini rapor etmiş-
ti. AGİT 2019 Nefret Suçları Raporu’nun 
Yunanistan ile ilgili kısmında rapora katkı 
sağlayan kuruluşlardan biri olarak ABT-
TF’ye atıfta bulunulan raporda, ABTT-
F’nin rapor ettiği saldırılar da yer alıyor.

Raporda, İskeçe’deki Sünne Camii’ne 18 
Mayıs 2019’de kimliği belirsiz kişilerce dü-

zenlenen saldırıda caminin duvarlarına yu-
murta atıldığı ve ırkçı sloganların yazıldığı, 
28 Mayıs 2019’de Dedeağaç’taki Türk me-
zarlığına yapılan saldırıda mezar taşlarına 
zarar verildiği ve 5 Aralık 2019’da İskeçe 
Azınlık Ortaokulu-Lisesi’nin giriş kapısına 
“Domuz eti lezzetlidir” yazıldığı kaydediliyor. 

Raporda ayrıca Dostluk Eşitlik Barış 
(DEB) Partisi Genel Başkanı’nın parti-
nin Mayıs 2019’daki Avrupa Parlamento-
su (AP) seçimlerinde elde ettiği başarıya 
ilişkin yaptığı açıklamalardan sonra giz-
li numaradan telefon aramaları ve me-

sajlar ile ölüm tehditleri aldığı ve nefret 
söyleminin hedefi hale geldiği belirtiliyor. 

Raporda, Batı Trakya Türklerinin anava-
tanı Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkon-
solosluğu’na Mart ve Ekim 2019’da yapı-
lan saldırılar ve 23 Aralık 2019 Pazartesi 
gecesi Türkiye Cumhuriyeti Selanik Baş-
konsolosluğu’nda görevli diplomatın ara-
cının yakılmasına da atıfta bulunuluyor.    

AGİT’in 39 katılımcı Devlet’inin resmi veri 
sunduğu 2019 Nefret Suçları Raporu’nda 
148 sivil toplum kuruluşunca rapor edilen 45 
Katılımcı Devlet’teki nefret olayları ile ilgili 
bilgiler yer alıyor. Dünya genelinde türünün 
en kapsamlısı olan AGİT raporunda 2019 
yılında AGİT bölgesinde toplam 6 bin 964 
nefret suçu olayının yaşandığı kaydediliyor. 

AGİT 2019 Nefret Suçları Raporu’nun Yuna-
nistan ile ilgili bölümüne https://hatecrime.
osce.org/greece?year=2019 linkinden ula-
şabilirsiniz.
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ABTTF’nin İskeçe Türk Birliği’nin hukuk mücadele-
sini anlatan videosu EIN’in internet sayfasında

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu’nun (ABTTF) İskeçe Türk Birliği’nin 
(İTB) Yunanistan’daki ulusal mahkeme-
ler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) nezdinde yürüttüğü hukuk mü-
cadelesi hakkında hazırlayıp kamuoyu 
ile paylaştığı videoyu Avrupa Uygula-
ma Ağı (EIN) web sitesinde yayımladı 
(http://www.einnetwork.org/blog-gene-

ral/2019/12/5/repeated-refusals-to-re-
gister-associations-involving-turkish-mi-
norities-in-greece). 

Avrupa Konseyi’ne üye devletler coğ-
rafyasında AİHM kararlarının tam ve 
zamanında uygulanması konusunda 
üyeler, ortaklar, hukukçular, sivil top-
lum kuruluşları ve topluluklar ile çalı-
şan Strazburg merkezli bir sivil toplum 
kuruluşu olan EIN, geçmiş yıllarda Av-
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi tem-
silcilerine yönelik verdiği brifinglerde 
Bekir Usta grubu davaları olarak bilinen 
Batı Trakya Türk toplumuna ait dernek-
ler ile ilgili AİHM kararlarının Yunanis-
tan tarafından ısrarla uygulanmaması 
hususunu ayrıntılı olarak aktarmıştır. 

EIN’in kendisine ait web sitesinde Be-
kir Usta grubu davalarına özel bölümde 
yer verdiği videoda Yunanistan’da 1927 
yılında kurulan ve 1986 yılında kapatı-
lan İTB’nin iç hukuk yollarını tüketme-
sinin ardından 2005 yılında AİHM’ye 
başvurduğu belirtilerek, AİHM’nin 2008 
yılında aldığı kararla Yunanistan’ın Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ör-
gütlenme özgürlüğü ile ilgili 11. madde-
sini ihlal ettiğine hükmettiği kaydediliyor. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
tüm uyarılarına rağmen Yunanistan’ın 
İTB ile birlikte Rodop İli Türk Kadınları 
Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Genç-

leri Derneği ile ilgili AİHM kararlarını 
12 yılı aşkın süredir uygulamadığının 
altının çizildiği videoda, Batı Trakya 
Türk toplumunun bu ayrımcılığın sona 
erdirilmesini ve örgütlenme özgürlü-
ğünün iadesini talep ettiği belirtiliyor. 

İngilizce ve Yunanca seslendirmeli ve 
altyazılı söz konusu videoyu aşağı-
daki linkleri tıklayarak izleyebilirsiniz:

İngilizce video için:
https://www.youtube.com/watch?v=-
01BifE6P0Ow&t=3s 
https://www.facebook.
com/939989616164959/vide-
os/999837903760812

Yunanca video için:
https://www.youtube.com/watch?v=-
cQ-kVpPXesY&t=91s
https://www.facebook.
com/939989616164959/vide-
os/1248533062191585

Videoda 1927 yılında kurulan 
ancak isminde geçen “Türk” 
kelimesi nedeniyle kapatılan 
Batı Trakya Türk toplumunun 
en eski derneği İskeçe Türk 
Birliği’nin 37 yıldır yürüttüğü 
hukuk mücadelesi anlatılıyor.

Haberler / ABTTFHaberler / ABTTF
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Evripidis Stilyanidis: “Batı Trakya’daki sorunlar Türk 
milliyetçiliğinden kaynaklanıyor”

Yeni Demokrasi Partisi (NEA) Rodop Millet-
vekili Evripidis Stilyanidis, Batı Trakya Türk 
toplumunu hedef gösteren açıklamalarda 
bulundu. Dünya çapında Yunan toplumu ile 
ilgili faaliyetleri ile bilinen AHEPA Hellas ta-
rafından 25 Kasım 2020’de Batı Trakya’da 
kalkınma konulu etkinlikte konuşan Stilyani-
dis, Batı Trakya’da yaşanan sorunların Türk 
milliyetçiliğinden kaynaklandığını iddia etti. 

Zoom uygulaması aracılığıyla Facebook üzerin-
den naklen yayınlanarak gerçekleştirilen, ABT-
TF’nin de takip ettiği toplantıda Meclis’te kuru-
lan Partiler Üstü Trakya Kalkınma Komisyonu 
Başkanı Dora Bakoyanni ve Komisyon Üyesi 
NEA Rodop Milletvekili Evripidis Stilyanidis, 
Komisyon’un çalışmaları hakkında konuştular. 
Stilyanidis, Batı Trakya’da en büyük avantaj 
olarak insan ve azınlık haklarına saygılı, açık 
ve demokratik bir toplum inşa ettiklerini belirte-
rek bölgede yaşanan sorunların Türk milliyet-
çiliğinden kaynaklandığını iddia etti. Konuşma-
sında Stilyanidis şöyle dedi: “Tüm dünyadaki 

dostlarımıza hatırlatmak isterim ki; Trakya’da 
hiçbir zaman fundamentalist yaklaşımlarla ilgili 
sorunlar olmadı. Çünkü mutlak özgürlük vardı. 
Sorun olduğu zamanlar da bu sorunlar Türk mil-
liyetçiliğinden kaynaklanan sorunlardı. İslami 
kökten dincilikten kaynaklanan sorunlar değil-
di. Dini özgürlükler tamamen uygulandı. Bu da 
Müslüman hemşehrilerimize bir özgüven verdi. 
Dikkat ederseniz göreceksiniz ki Müslüman 
hemşehrilerimiz eşit şekilde ekonomik, politik 
ve diğer alanlarda eşit şekilde yer alıyorlar.” 

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Stilyanidis, bölgemizin huzurlu ve ba-
rışçıl bir bölge olduğunu söylemekte haklı. 
Zira bizler her zaman ülkemize sevgiyle bağlı 
olduk, hiçbir zaman sadakatsiz davranmadık. 
Kıbrıs sorunu döneminde Türk olarak yat-
tık, sabaha Müslüman olarak uyandık. Oysa 
biz burada Türkler olarak hep var olduk, var 
olmaya devam edeceğiz. Bugün tek istediği-

miz kimliğimizin tanınması, haklarımızın iade 
edilmesi. Bunun mücadelesini verdiğimiz için 
Stilyanidis, bizleri Türk milliyetçiliği yapmakla 
suçluyor, bizleri yine hedef tahtasına oturtuyor. 
Demokrasinin beşiği olmakla övünen ülkemiz 
söz konusu bizler olunca demokrasiyi hiçe sa-
yıyor. Bölgemizde dini özgürlüklerin tamamen 

uygulandığı söylemi ise gerçek dışı. Bugün dini 
liderlerimiz olan müftülerimizi seçme hakkımız 
elimizden alınmış durumda. Seçtiğimiz müftü-
lerimiz müftülük makamını işgal gerekçesiy-
le cezalandırılıyorlar. Vakıflarımızın yönetimi 
elimizden alındı. Dini okullarımızın yönetimi 
tanımadığımız, devlet tarafından tayin edilmiş 
müftülerin eline bırakılıyor. Bu şartlar altında 
dini özgürlüklerin tamamen uygulandığını söy-
lemek gerçekleri çarpıtmak değil midir?” dedi.

ABTTF Başkanı: “Stilyanidis, kim-
liğimizin tanınmasını istediğimiz 
için bizleri Türk milliyetçiliği yap-
makla suçluyor, sözleriyle bizle-
ri yine hedef tahtasına oturtuyor.”

Genel Sekreter Kalancis’ten Batı Trakya Türk toplumu-
nu hedef alan bir açıklama daha

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Din 
İşleri Genel Sekreteri Yorgos Kalancis yaptığı 
son açıklamayla yine Batı Trakya Türk toplu-
munu hedef aldı. 

Millet gazetesinin haberine göre geçen hafta 
Batı Trakya’ya yaptığı ziyaret esnasında Ra-
dio Xronos’a konuşan Kalancis, Batı Trakya 
Türklerini kastederek Müslüman vatandaşların 
önemli bir bölümünün Yunancayı iyi bilmediğini 
iddia etti. Trakya’da Müslüman vatandaşlarla 

ilgili temel sorunun dil olduğunu ileri süren Ka-
lancis, bu durumun çözülmesi gereken önemli 
bir parametre olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Genel Sekreter Yorgos Kalancis bu son 
açıklamasıyla devletin Batı Trakya Türklerine 
yönelik iyi niyet taşımayan politikasını bir kez 
daha açığa vurmuştur. Lozan Barış Antlaş-

ması ile eğitim özerkliğine sahip Batı Trakya 
Türk toplumu yıllardır bölgede Türkçe ve Yu-
nanca dillerinde eğitim verecek iki dilli azınlık 
ana okulları açılmasını talep etmektedir. Ancak 
bu talebimiz hükümetler değişmesine rağmen 
bugüne kadar hep yanıtsız bırakılmıştır. Öte 
yandan iki dilli özerk okullarımız da her yıl te-
ker teker kapatılmaktadır. Devletin bu sinsi 
politikası Batı Trakya Türk toplumu mensubu 
çocukların ana dilleri Türkçeyi öğrenmelerinin 
engellenerek kimliklerini kaybetmelerini ve asi-
mile olmalarını amaçlamaktadır. Genel Sek-
reter Kalancis de bu sinsi politikanın yıllardır 
uygulayıcısı konumundadır. Batı Trakya Türk 
toplumu olarak ülkemiz Yunanistan’ı iki dilli 
azınlık anaokulları açılması talebimizi ivedilikle 
yerine getirmeye ve eğitim özerkliğimize zarar 
verecek her türlü devlet müdahalesinden ka-
çınmaya çağırıyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr 

ABTTF Başkanı: “Devletin sinsi poli-
tikası Batı Trakya Türk toplumu men-
subu çocukların ana dilleri Türkçeyi 
öğrenmelerinin engellenerek kimlik-
lerini kaybetmelerini ve asimile olma-
larını amaçlamaktadır. Genel Sekre-
ter Kalancis de bu sinsi politikanın 
yıllardır uygulayıcısı konumundadır.”
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İskeçe Müftümüz Ahmet Mete’ye yapılan 
saldırıyı şiddetle kınıyoruz

ABTTF: Batı Trakya Türk 
toplumunu ve temsilcileri-
ni hedef alan ırkçı ve fanatik 
gruplar tarafından gerçekleş-
tirilen nefret temelli saldırılar 
bölgemizdeki barış ve huzur 
ortamını tehdit etmektedir.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye sözlü 
nefret saldırısı gerçekleşti. 27 Kasım 
2020 Cuma akşamı Müftü Mete’nin İs-
keçe’de yaşadığı apartmandaki asan-
sörün aynasına kimliği belirsiz kişi 
veya kişiler “İyi Türk, Ölü Türk’tür” 
yazdılar, sözlü tehditte bulundular. 

Müftü Ahmet Mete saldırıyı sosyal med-
ya hesabından şöyle duyurdu: “Dün-
ya pandemi ve ölümlerle uğraşırken 
maalesef (X.A.) imzalı – ‘Kalos Turkos 
mono nekros’. ‘Skata sta mutra hoca.’ 
‘İyi Türk ölü Türk’tür’ yazısı kaldığımız 
binanın asansör aynasına yazılmıştır. 
Öncelikle Türklüğümüzü tasdik etme-

leri takdire şayandır. Ancak ‘Azınlık ra-
hattır, eşitlik vardır’ diyenlerin bu gibi 
saldırıları görmeleri lazımdır. Azınlığa 
saldıran siyasetçiler, basın bu durum-
lara hala üç maymunu mu oynaya-
caktır. Bina sakinleri emniyeti aramış 
ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin 
bunu dikkate almalarını umuyoruz.”

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanlık Kurulu olarak Avru-
pa’da yaşayan Batı Trakya Türkleri ailesi 
adına Müftü’müz Ahmet Mete’ye yönelik 
saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. Batı Trakya Türk 
toplumunu ve temsilcilerini hedef alan 
ırkçı ve fanatik gruplar tarafından ger-
çekleştirilen nefret ve tehdit içerikli sal-
dırılar bölgemizdeki barış ve huzur orta-
mını tehdit etmektedir. Bu menfur saldırı 
karşısında ilgili makamların gerekli ko-
vuşturma ve soruşturmayı ivedilikle ger-
çekleştirerek faillerini bulmasını ve 
adalete teslim etmesini talep ediyoruz. 

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org 


