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ABTTF Başkanı: “Bu paralel rapor 
ile amacımız ülkemizin yöneticile-
ri ile diyalog kurmak ve sorunla-
rımızı doğrudan ilgilendiren konu-
larda söz hakkına sahip olmak.” 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF), Yunanistan Eğitim ve Din İşleri 

Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2019’da ya-

yımlanan “Yunanistan’da dini öneme sahip 

alanlarda yaşanan olaylar-2018” raporunda 

Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili bölümlere 

yanıt niteliğinde paralel bir rapor hazırladı, 

Yunanistan Eğitim ve İçişleri Bakanı Niki 

Kerameus ile Yunanistan Cumhurbaşkanı 

Katerina Sakelaropulu’ya iletti. Raporunda 

ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun din 

özgürlüğü ile ilgili konularda ayrıntılı bilgi-

lendirmede bulundu, Batı Trakya Türk top-

lumunun görüş ve taleplerini dile getirdi. 
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Stuttgart ve Geniş Çevresi Batı Trakya 
Türkleri Aile Birliği yeni yönetimini seçti 

Raporunda ABTTF, Batı Trakya Türk top-
lumuna ait dini alanlara yapılan saldırıların 
rapor edilmesini olumlu karşılamakla birlik-
te raporda Azınlık’ın din alanındaki statü-
sü, dini liderleri olan müftülerini belirleme 
hakkı, müftülüklerin işleyişi ile müftülükle-
rin yeniden yapılandırılmasına ilişkin dü-
zenlemeler hususunda yalnızca devletin 
resmi görüşünün aktarılmasını eleştirdi. 
ABTTF, diğer dini grupların dini özgürlük-
lerine ilişkin konuların raporda yer alma-
masına karşın Batı Trakya Türk toplumu 
ile ilgili dini konuların ayrıntılı bir biçimde 
raporda yer bulmasının Batı Trakya Türk 
toplumunun dini özerkliğine yapılan mü-
dahalenin bir göstergesi olduğunu söyledi. 

Müftülükler konusunda atanmış müftü-
lerin kıdemli devlet memurları olarak bü-
rokratik açıdan müdür oldukları ve 10 yıl 
süre ile atanarak İslami hukuka göre  dini, 
idari ve yargısal yetkilere sahip oldukları-
nın ifade edilmesine yanıt olarak ABTTF, 
Batı Trakya Türk toplumunun 1913 Atina 
Antlaşması ile din alanında özerk kılındı-
ğını belirterek, Atina Antlaşması’na uygun 
olarak 2345/1920 sayı ve tarihli  yasa ile 
Batı Trakya Türk toplumunun müftülerini 
belirleme hakkının iç hukuka aktarıldığını 
ve 1985’e  kadar bu sistemin işlediğini ha-
tırlattı. 1990 yılında Batı Trakya Türklerinin 
müftülerini seçme hakkının ihlal edildiğini 
belirten ABTTF, bu duruma itiraz eden top-
lumun seçtiği Müftülerin müftülük makamını 
işgal suçlamasıyla yargı önüne çıkartıldık-
larını söyledi. Son yıllarda seçilmiş müftü-
lere yönelik adli kovuşturmaları da aktaran 
ABTTF, Rodop Seçilmiş Müftüsü İbrahim 
Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet 
Mete’ye verilen hapis cezalarını da eleştir-
di. Ayrıca ABTTF, Batı Trakya’da üç müftü-
lük makamının yeniden yapılandırılmasını 
öngören 52/2019 sayı ve tarihli Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi’nin Batı Trakya 
Türk toplumunun din alanındaki özerk ya-

pısına açık bir müdahale olduğunu aktardı. 

Batı Trakya’da camilerin tamiratı, inşası 
ve kültürel miras kapsamında korunması-
nın yanı sıra Batı Trakya dışında Rodos 
ve İstanköy’de de tarihi camilerin  korun-
ması konusunun ayrı başlıklar halinde yer 
bulduğu rapora paralel olarak ABTTF, Lo-
zan Antlaşması ile Batı Trakya Türk top-
lumunun masraflarını kendileri karşılamak 
şartı ile, her türlü hayır kurumu, okul ve 
benzeri kurumları kurarak bunları yönet-
me ve denetleme hakkına sahip olduğunu 
hatırlatarak, camilerin devlete değil Batı 

Trakya Türk toplumuna ait kutsal mekan-
lar olduğunun altını çizdi. Bu noktada va-
kıflar sorununu detayları ile aktaran ABT-
TF, antlaşmalara aykırı bir biçimde Batı 
Trakya Türk toplumuna ait vakıflara devlet 
eliyle keyfi atamalar yapılmasını eleştirdi. 

Tarihi nitelikteki camilerin restorasyonu 
konusunda ise ABTTF, 22 Mart 2017’de 
çıkan yangın sonucunda ağır hasar gö-
ren Dimetoka’daki Çelebi Sultan Mehmet 
Camii’nin restorasyonunun hala başlatıl-
madığını dile getirdi. Dini alanlara saldırı 
başlığı altında Şahin köyündeki camiye 

ait eski bina ile Yassıköy’de cami duva-
rına yapılan saldırılara ilaveten ABTTF, 
2018’de Batı Trakya Türk toplumuna karşı 
nefret temelli sözlü saldırıları da rapor etti. 

Batı Trakya dışındaki Müslümanlar başlı-
ğı altında Rodos ve İstanköy’e yer verilen 
rapora karşılık olarak ABTTF, Rodos ve 
İstanköy’deki Türk toplumu hakkında bilgi-
lendirmede bulunarak adalardaki vakıflara 
ilişkin sorunları aktardı. Rodos ve İstan-
köy’de kültür mirası olan eserlerin bakımı 
ve tamirlerine izin verilmediğini söyleyen 
ABTTF, İstanköy’de 2017’deki depremde 
hasar gören Defterdar İbrahim Efendi Ca-
mii ile Gazi Hasan Paşa Camii’nin resto-
rasyonu konusundaki sorunları dile getirdi. 

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, “Eğitim 
ve Din İşleri Bakanlığı’nın Yunanistan’da 
dini alanlara yapılan saldırılara ilişkin ra-
poru konusunda ABTTF olarak ilk kez bir 
paralel rapor hazırlayarak Batı Trakya 
Türk toplumunun dini özgürlükleri ile il-
gili konularda toplumumuzun görüşlerini 
ve taleplerini dile getirdik. Bu paralel ra-
porumuzu Eğitim ve Din İşleri Bakanı ve 
Yunanistan Cumhurbaşkanı’na ileterek 
hükümet makamları ile doğrudan diyalog 
kurma ve yaşamımızı doğrudan ilgilendi-
ren konularda görüşümüzü dile getirme 
imkanı yaratmak istedik. Amacımız ülke-
mizi yönetenler ile diyalog kurmak ve so-
runlarımızı doğrudan ilgilendiren konularda 
söz hakkına sahip olmak. Bu yönde attığı-
mız iyi niyetli bu adımın ilgili makamlarca 
karşılık bulmasını umut ediyorum” dedi.

Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu’nun (ABTTF) üye 
derneklerinden Stuttgart ve Geniş 
Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile Birliği, 
1 Mart 2020 Pazar günü 38. Dönem 
Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 
Genel Kurul’da yapılan seçimler 
sonucunda, derneğin yeni yönetim, 
denetim ve disiplin kurulları aşağıdaki 
şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu
Başkan: Özcan Yusuf
2. Başkan: Mesut Nuri 
Sekreter: Mustafa Mustafa 

Kasadar: Nurhay Memetoğlu
Sportif ve Kültürel Faaliyetler Sorumlusu: 
Hüseyin Köse
Lokal Sorumluları: Mehmet İbrahim 
Recep ve Şenol Feimioğlu

Denetim Kurulu
Cevat Mümin
Kenan Apti
Remzi Deli Hüseyin

Disiplin Kurulu
Erdinç Ahmetoğlu
Cemil Aptuşoğlu
Müjdat Osman

ABTTF Başkanlık Kurulu olarak Stut-
tgart ve Geniş Çevresi Batı Trakya 
Türkleri Aile Birliği’nin yeni seçilen 38. 
dönem yönetim, denetim ve disiplin 
kurullarını içtenlikle tebrik ediyor, yapa-
cakları çalışmalarda kendilerine üstün 
başarılar ve muvaffakiyetler diliyoruz.
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Başkan’danBaşkan’dan

Fırsat bu fırsat mantığıyla mübarek Rama-
zan’da keyfi kısıtlamalara sessiz kalmayacağız!
Sevgili okurlar, 

Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan 
koronavirüs Avrupa’da mart ayında 
hayatımıza girdi. 

Hayatımızı bir anda alt üst eden, pro-
fesyonel iş yaşamını inanılmaz bir 
biçimde sekteye uğratan virüs, Avru-
pa’da hala güçlü bir biçimde etkisini 
gösteriyor. Bazı ülkelerde etkisini ya-
vaşlatmış olan virüs, ikinci dalga ile 
tekrar yükselişe geçti.

Ülkemizde erken önlem alınması 
sayesinde Yunanistan’da, İtalya ve 
İspanya’da yaşananlar yaşanmadı, 
çok şükür! 

Virüsün etkisini azaltmasıyla birlik-
te ülkede sıkı tedbirler yavaş yavaş 
gevşetilerek kademeli olarak kaldı-
rılıyor. İş ve sosyal yaşam kısıtlı da 
olsa yeniden başlıyor, normale dö-
nüş için ilk adımlar atılıyor. 

Tüm bunlar yaşanırken İslam alemi 
için on bir ayın sultanı Ramazan baş-
ladı. Her birinizin Ramazan ayı mü-
barek olsun, hayırlara vesile olsun!

Virüs nedeniyle alınan önlemler ne-
deniyle geçmiş yıllarda olduğu üzere 
hep birlikte iftar sofralarında buluşa-
mıyor, camilerde hep birlikte namaz 
kılamıyoruz. 

Aynı şekilde Hristiyan dostlarımızın 
Paskalya Bayramı da buruk geçti. 

Tarihte ilk kez Vatikan’da Papa, ce-
maatsiz Paskalya ayini gerçekleştir-
di. Teknik imkanlar sayesinde ayini 
tüm Katolikler evlerinden izleyebildi. 

Katolikler gibi ülkemizde Ortodokslar 

da Paskalya’yı evlerinde, sevdikle-
rinden uzakta kutladılar. Toplu dini 
törenler yasak olduğu için Ortodoks-
lar da ayin için kilisede bir araya ge-
lemedi.  

Virüs Ortodoks, Katolik ya da Müs-
lüman tanımıyor. Bu zorlu dönemde 
herkes evlerine kapanmak zorunda 
kaldı. 

Ancak ülkemizde bazı çevreler koro-
navirüsü bahane ederek fırsat bu fır-
sat mantığıyla bu mübarek Ramazan 
ayında çeşitli kısıtlamalar koymaya 
başladılar. 

Önce Ramazan boyunca hoparlör-
den ezanların okunmaması günde-
me geldi.

Gümülcine’nin Harmanlık mahalle-
sindeki cami ile Şapçı’daki Hamidiye 
Camii’de cemaatin belirlediği imam-
lar varken cemaatin rızası olmadan 
tayinli müftü naibi yeni imamlar ata-
dı.

Ardından ülkede tüm toplu ibadet-
ler yasak olmasına rağmen güya 
Hebilköy’de imamımız camide toplu 
namaz kıldırıyor diyerek imamımızı 
ifadeye çağırdılar. 

Şimdi de Ramazan boyunca sahurda 
davul çalınması engellenmeye çalı-
şılıyor.

Tüm bu dini kısıtlamalar hiçbir yasal 
gerekçe olmaksızın keyfi olarak ger-
çekleştiriliyor. 

Bazı çevreler dini gelenek ve göre-
neklerimizi hedef almış durumdalar. 
Sanki bölgemizde hükümet değil 
başka güçlerin sözü geçiyor!

Bu keyfi uygulamalar karşısında ül-
kemizin idarecilerini göreve çağırıyo-
rum! 

Batı Trakya Türkleri olarak çok zor 
zamanlar yaşadık, biz zor zamanlar-
da ayakta kalmayı iyi bilen bir toplu-
muz. 

Şimdi koronavirüs ile mücadele 
ederken emrivaki ve keyif uygulama-
larla dinimize, dini geleneklerimize 
yapılan müdahaleler karşısında ses-
siz kalmayacağız, moralimizi de boz-
mayacağız. 

Elbette bu zor zamanlar geçecek, biz 
yine birlik içerisinde yolumuza de-
vam edeceğiz, yeter ki sağlık olsun!

Her birinize hayırlı Ramazanlar diler, 
şimdiden herkesin mübarek Rama-
zan Bayramı’nı can-ı gönülden tebrik 
ederim.

Kalın sağlıcakla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından ya-
yımlanan Yunanistan 2019 İnsan Hakla-
rı Raporu’ndaki Batı Trakya Türk toplu-
mu ile ilgili açıklamalara yanıt niteliğinde 
paralel bir rapor hazırlayarak ABD’nin 
yetkili makamlarına iletti. ABTTF paralel 
raporunda, Batı Trakya Türk toplumu-
nun yaşadığı sorunlar hakkında ayrıntılı 
bilgilendirmede bulundu ve ABD rapo-
runda yer verilmeyen güncel gelişmeleri 
aktardı. 

Paralel raporunda ABTTF, Yunanis-
tan’ın Batı Trakya Türk toplumunun 
etnik Türk kimliğini tanımadığının altı-
nı çizerek, isminde “Türk” kelimesi ge-
çen derneklere izin vermediğini belirtti. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) 2007 ve 2008’de aldığı üç ka-
rarda, kapatılan İskeçe Türk Birliği ile 
Yunanistan mahkemelerince kaydedil-
meyen Rodop İli Türk Kadınları Kültür 
Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri 
Derneği ile ilgili davalarda Yunanistan’ın 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 
11. maddesini ihlal ettiği hükmüne var-
dığını not eden ABTTF, ancak aradan 
geçen yıllara rağmen Yunanistan’ın 
AİHM’nin söz konusu kararlarını halen 
uygulamadığını kaydetti. Bahse konu üç 
dernekle ilgili devam eden ulusal hukuk 
sürecini ayrıntılı olarak aktaran ABTTF, 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
“Bekir Usta grubu davaları” adı altında 
AİHM’nin ilgili kararlarının uygulanması-
nı yakından denetlediğini aktardı. ABT-
TF, Yunanistan’dan “Bekir Usta grubu 
davaları”na ilişkin AİHM kararlarının 
uygulanmasına yönelik gerekli tüm ted-
birleri daha fazla gecikmeden ivedilikle 
almasını talep etti.  

Eğitim konusuna ilişkin olarak ABTTF, 
Batı Trakya Türk toplumunun 1923 Lo-
zan Antlaşması ile eğitim özerkliğine 
sahip olduğu ancak bu özerkliğin Yu-
nan hükümetinin müdahaleleri ve çeşitli 
yasal düzenlemeler ile yıllar içerisinde 
tahrip edildiğini vurguladı. Özerk statü-
de olmalarına rağmen çift dilli Türk ilko-
kullarının ekonomik gerekçelerle kapa-
tıldığını not eden ABTTF, 2008’de 194 
olan Türk ilkokulu sayısının 2019-2020 

eğitim-öğretim yılında 123’e düştüğünü 
kaydetti. Yunan hükümetinin Batı Trak-
ya Türk toplumunun bölgede Türkçe ve 
Yunanca çift dilli anaokulları açılması 
yönündeki taleplerini reddettiğini belir-
ten ABTTF, Batı Trakya Türk toplumu 
mensubu çocukların sadece Yunanca 
dilinde eğitim verilen devlet anaokulla-
rına gitmek zorunda bırakıldığını dile 
getirdi. ABTTF, Yunanistan’ı Batı Trak-
ya Türk toplumunun eğitim özerkliğini 
iade etmeye ve Türk toplumuna ait okul-
lar içerisinde Türkçe-Yunanca çift dilli 
anaokullarının açılmasına izin vermeye 
çağırdı.

Din özgürlüğü konusunda ABTTF, Batı 
Trakya Türk toplumuna uluslararası 
antlaşmalarla kendi dini liderlerini seç-
me hakkının tanınmasına rağmen Batı 
Trakya Türk toplumunun seçtiği müftü-
lerin Yunanistan tarafından halen tanın-
madığının altını çizdi. Rodop Seçilmiş 
Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Se-
çilmiş Müftüsü Ahmet Mete aleyhinde 
“müftülük makamını gasp” suçlamasıyla 
birçok dava açıldığını not eden ABTTF, 
Şerif’in Kasım 2019, Mete’nin de Şubat 
2020’de yargılandıkları davalarda hapis 
cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Paralel raporunda ABTTF, 
Batı Trakya Türk toplumu-
nun insan ve azınlık hakla-
rı alanında yaşadığı sorun-
ları dile getirdi. 
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El Cezire Televizyonu’nda Batı 
Trakya Türk toplumu hakkında 

belgesel film
Katar merkezli yayın yapan El Cezire 
(Al Jazeera) Televizyonu’nun İngilizce 
kanalında 8 Nisan 2020 tarihinde Batı 
Trakya Türk toplumu ile ilgili bir belgesel 
film yayımlandı. Belgesel film, 28 Şu-
bat-7 Mart 2020 tarihlerinde Batı Trak-
ya’yı ziyaret ederek bölgede araştırma 
yapan El Cezire muhabiri ve belgesel 
film yönetmeni Glenn Ellis tarafından 
çekildi. 

“Batı Trakya, İhtilaflı Alan: Yunanistan’ın 
Kuzeydoğusundaki Türkler” başlıklı 
belgesel filmde, Yunanistan’da nüfusu 
150.000 olan Batı Trakya Türk toplumu-
na karşı on yıllardır süregiden ayrımcılık 
ve baskı ile nefret söylemi ve saldırıla-
rı anlatılıyor. Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu Başkanı (ABTTF) Halit 
Habip Oğlu ve Batı Trakya Türk toplu-
munun diğer önde gelen temsilcileri ile 
yapılan mülakatlara da yer verilen bel-
gesel filmde, Türk toplumunun ana dil, 
eğitim ve müftülük konularında yaşadığı 
sorunlar aktarılıyor.

Yunanistan’ın dünyada demokrasinin 
beşiği olduğuna dair bir algının olduğu 
ancak Batı Trakya Türk toplumunun kol-
lektif Türk etnik kimliğinin Yunan devle-
tince reddedildiğinin belirtildiği belgesel 
filmde, Yunanistan Eski Cumhurbaşka-
nı Prokopis 
Pavlopulos’un Şubat 2020’de Batı Trak-
ya’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı ko-
nuşmada, Batı Trakya’da yaşayan azın-
lığın etnik değil dini bir azınlık olduğunu 

söylediği de aktarılıyor. Batı Trakya’da 
“Türk” isimli derneklerin kapatılarak, 
tabelalarının polis tarafından indirildiği, 
kapatılan İskeçe Türk Birliği’nin Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nez-
dinde kazandığı dava ile ilgili kararın 
Yunanistan tarafından 2008’den bugü-
ne on iki yıldır uygulanmadığı kaydedi-
liyor.

Belgesel filmde, Yunan devletinin Batı 
Trakya Türk toplumunun eğitim ve dini 
özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik 
müdahalelerine de atıfta bulunuluyor. 
Batı Trakya Türk toplumuna yönelik ay

rımcılığın erken yaşlarda başladığı, Yu
nanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlı
ğı’nın geçen yıl özerk statüdeki beş 
Türk ilkokulunu daha kapattığı ve sa-
dece sekiz yıl içerisinde kapatılan Türk 
ilkokullarının sayısının 65 olduğu not 
ediliyor. Batı Trakya Türklerinin seçtiği 
müftülerin hükümet tarafından tanınma-
dığı, Rodop Seçilmiş Müftüsü İbrahim 
Şerif’in “müftülük makamını gasp” suç-
lamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı 
ifade ediliyor. 

Batı Trakya Türk toplumunu hedef alan 
nefret söylemi ve saldırılar ile temsilcile-
rini sindirme amaçlı baskı ve tehditlerin 
de anlatıldığı belgesel filmde, Yunan 
devletinin baskısından korktukları için 
birçok Batı Trakya Türk’ünün kamera 
önünde konuşmak istemediği kaydedi-
liyor. 

Belgesel filmi izlemek için: https://www.
youtube.com/watch?v=1Gv4UlVWsZA
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Batı Trakya Türk toplumu-
nun Türk etnik kimliği Yu-
nan devletince tanınmıyor
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Yunanistan Batı Trakya Türk toplumuna ait va-
kıfların idare heyetlerini atamayla belirlemeye 

devam ediyor
Gümülcine tayinli vakıf idare heyetinin görev 
süresi yenilendi. Makedonya-Trakya Genel 
Sekreterliği Koordinatörü İoannis Savvas’ın 
imzasıyla yayımlanan 14.04.2020 tarihli 
karar uyarınca, tayinli Gümülcine Vakıflar 
İdaresi Başkanı Selim İsa ve yönetim kurulu 
üyelerinin görev süresi bir yıl uzatıldı. Yunan 
devleti tarafından atanan vakıflar idaresi yö-
netim kurulu 5 asli ve 2 yedek üyeden olu-
şuyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Yunanistan’da 1967’de iktidara ge-
len askeri cunta yönetimi ile başlayan ve 
günümüzde de devam eden uygulama çer-
çevesinde Batı Trakya Türk toplumuna ait 
vakıfların idare heyetleri, Türk toplumunun 
şiddetle karşı çıkmasına rağmen devlet ta-
rafından atanmaktadır. Halbuki Batı Trakya 
Türk toplumu, 1923 Lozan Barış Antlaşması 
ile giderlerini kendisi karşılamak üzere ken-
di vakıflarını kurma, yönetme ve denetleme 
hakkına sahiptir. Ülkemiz Yuna-

nistan’ı Batı Trakya Türk toplumuna ait va-
kıfların idare heyetlerini atamayla belirleme 
uygulamasına derhal son vermeye çağırı-
yor, vakıf idare heyetlerinin seçimle belirlen-
mesi talebimizi yineliyoruz” açıklamasında 
bulundu.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org 

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ile 
Sağlık Bakanlığı’nın ortak kararı ile 12-20 
Nisan 2020 tarihlerini kapsayan Paskalya 
haftası süresince tüm ibadethanelerdeki dini 
tören, ayin ve duaların hoparlör ile dışarıya 
aktarılması yasaklandı. Karara göre, ibadet-
hanelerdeki dini tören, ayin ve dualar, dışa-
rıdan katılım olmadan sadece belirli sayıdaki 
din görevlileri tarafından yapılacak. Öte yan-
dan söz konu zaman diliminde Batı Trak-
ya’daki camilerde hoparlörden kısık sesle 
ezan okunmaya devam edecek.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Yunan 

makamları sistematik bir şekilde Batı Trak-
ya Türk toplumunun üstüne giderek sinir 
uçlarıyla oynamayı sürdürüyor. Şimdi de di-
nimizin sembolü olan ezanın camilerimizde 
hoparlörden okunup okunmaması ile ilgili 
tartışma gündemi meşgul ediyor. Alman-
ya genelinde camilerde hoparlörden ezan 
okunmuyor ancak içinde bulunduğumuz bu 
olağanüstü durum nedeniyle şimdi kiliseler-
deki çan sesleri ile birlikte ezan sesleri de 
duyuluyor. Ki Almanya’da da koronavirüs 
salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirler 
kapsamında camilerde de cemaat ile namaz 

kılınması geçici olarak yasaklanmış durum-
da. Peki Alman makamları böyle bir dönem-
de hoparlörden ezan okunmasını neden 
teşvik ediyor? Almanya’da yaşayan Müs-
lümanlara yalnız olmadıkları, toplumun bir 
parçası oldukları mesajını vermek için. Ülke-
miz Yunanistan ise her fırsatta bizi yok say-
maya, ülkedeki tarihi ve kültürel mirasımızı 
böyle günlerde dahi yok etmeye çalışıyor. 
Bunun son örneklerinden biri de İstanköy’de 
yaşandı. İstanköy’de 2017’de yaşanan dep-
remde zarar gören Defterdar İbrahim Efendi 
Camii’nin restorasyon masraflarının İstan-
köy Belediyesi’nce üstlenilmesi karşılığında 
cami altındaki dükkanların kira gelirleri be-
lediye tarafından toplanacak olup, dükkan-
lardan biri de turizm danışma bürosu olarak 
belediyenin kullanımına tahsis edilmiştir. 
Yunan makamları, dini ve kültürel değerleri-
mize saygı göstermeli, din özgürlüğümüzün 
ihlaline yol açacak uygulamalardan kaçın-
malıdır” dedi.

Batı Trakya’da ezan tartışması

Halit Habip Oğlu: “Ülkemiz Yuna-
nistan’ı Batı Trakya Türk toplumu-
na ait vakıfların idare heyetlerini 
atamayla belirleme uygulaması-
na derhal son vermeye çağırıyor, 
vakıf idare heyetlerinin seçimle 
belirlenmesi talebimizi yineliyo-
ruz.”

Halit Habip Oğlu: “Yunan ma-
kamları, koronavirüs salgınını 
bahane ederek Batı Trakya Türk 
toplumunun din özgürlüğünün ih-
laline yol açacak uygulamalardan 
kaçınmalıdır.”
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IMF’den Yunanistan’a ekonomik 
durgunluk uyarısı

Uluslararası Para Fonu’nca (IMF) geç-
tiğimiz günlerde yayımlanan “Dünya 
Ekonomik Görünümü” başlıklı rapor-
da, Yunanistan’ın koronavirüs salgını 
nedeniyle dünyanın en kötü ekonomik 
durgunluklarından birini yaşayabileceği 
öngörülüyor. IMF personeli iktisatçıların 
kısa ve orta vadedeki küresel ekonomik 
gelişmelere dair analizlerini içeren ve 
dünya ekonomisinin ayrıntılı bir şekilde 
incelendiği söz konusu araştırma raporu 
genelde iki yılda bir yayımlanıyor.

IMF raporunda Yunanistan’da gayri safi 
yurt içi hasılanın (GSYİH) 2020 yılında 
%10 oranında düşmesinin beklendiği 
kaydedilirken, rapordaki verilere göre 
bu oran, 2020’de %7,5 oranında ekono-
mik daralmanın öngörüldüğü Euro Böl-
gesi’nde yer alan ülkeler arasındaki en 

yüksek düşüşe tekabül ediyor. Rapor-
da, koranavirüs salgınından en kötü et-
kilenen ülkelerden İtalya ve İspanya’nın 
GSYİH’sinin 2020’de sırasıyla yüzde 
9,1 ve 8 oranında düşeceği tahmin edi-
liyor.

Raporda, 2021’de Euro Bölgesi genelin-
de GSYİH’nin %4,7 oranında artacağı, 
Yunanistan’daki ekonomik büyümenin 
ise %5,1 oranında olacağı öngörülüyor.

*Fotoğraf: www.imf.org 

Müslüman göçmen Hristiyan Orto-
doks inancına göre dua okumaya 

zorlandı
Yunanistan’ın Selanik şehrinde 
Müslüman bir göçmen, sokakta bir 
futbol holiganı tarafından Hristiyan 
Ortodoks inancına göre dua etmeye 
zorlandı. Yunanistan’da ırkçılık motifli 
suçları takip eden Atina merkezli Irkçı 
Suçlar Gözlemevi (RCW), ırkçı ve İslam 
karşıtı olay hakkında suç duyurusunda 

bulundu. 

RCW tarafından yapılan suç 
duyurusunda, olayla ilgili çevrimiçi 
ortamda dolaşan video kanıt olarak 
sunularak, PAOK futbol takımının ünlü 
bir taraftarının Müslüman bir göçmeni 

Hristiyan Ortodoks inancına göre dua 
okumaya ve haç çıkarmaya zorladığı 
ve ondan Allah’ın adını anmamasını 
istediği ifade ediliyor. RCW, kurbanın 
Müslüman kimliği göz önünde tutularak 

olayın hem nefret temelli hem de 
ırkçı motiflere sahip bir suç olarak 
soruşturulmasını talep ediyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) olarak nefret temelli ve ırkçı 
motifler taşıyan bu saldırıyı şiddetle 
kınıyor, yetkili makamlara saldırıyı 
gerçekleştiren holiganın yargı önüne 
çıkartılarak hak ettiği cezayı alması 
için gerekli adımları ivedilikle atma 

çağrısında bulunuyoruz.

*Fotoğraf: https://racistcrimeswatch.
wordpress.com
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AB Komisyonu Yunanistan’daki sığınmacı-
lar ile ilgili raporunu kamuoyundan gizli 

tutuyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yu-
nanistan’ın iltica başvurularını geçici 
olarak askıya alan kararının ön hukuki 
değerlendirmesini içeren raporu açıkla-
mayı reddediyor. 

AB Komisyonu’nun hukuk birimi tarafın-
dan hazırlanan kurum içi taslak belge-
nin Yunanistan’ın söz konusu kararının 
hemen ardından Komisyon Başkanı 
Ursula von der Leyen ile paylaşıldığı 
bildiriliyor. 4 Mart 2020 tarihli belgede 
Yunan hükümetince alınan ulusal ted-
birlerin ön incelemesi yer alıyor.

Bahse konu belgenin bilgiye erişim öz-
gürlüğü çerçevesinde kamuoyuna açık-
lanması talebine olumsuz yanıt veren 
AB Komisyonu, söz konusu vakada 
olduğu gibi son derece hassas konula-
ra dair hukuki tavsiyelerin açıklanması 
halinde bunların samimiyeti, tarafsızlığı 
ve kapsayıcılığının ciddi şekilde etkile-

neceğini ifade etti.

Yunanistan, Türkiye’nin Avrupa’ya olan 
sınırlarında mülteci geçişlerine yönelik 
engellemelere son vermesinin ardın-
dan geçtiğimiz mart ayı başında iltica 
başvurularını bir aylığına askıya almış, 
1 Nisan 2020 tarihinde de bu tartışmalı 
uygulamayı sonlandırdığını duyurmuş-
tu. Yunan hükümetinin bu kararına AB 
Komisyonu sessiz kalırken, Birleşmiş 
Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komi-
serliği ve sivil toplum büyük tepki gös-
termişti.

Sivil toplum kuruluşu Arsis’in 27 Ni-
san’da yayımladığı bir duyuruda, içinde 
bulunduğumuz koronavirüs günlerinde 
refakatsiz çocukların Amigdaleza Göç-
men Kampı’nda mahsur kalmasına de-
ğinildi. 

Arsis’in yaptığı yazılı duyuruya göre, 
100 refakatsiz çocuk Amigdaleza Göç-
men Kampı’nda kalabalık bir ortamda 
kabul edilemeyecek şartlar altında tu-
tuluyor. Kişisel bakım ve temizlik mad-
delerinin sağlanamadığı bu ortamda 
endişeye neden olacak kadar uzun bir 
zamandır kalıyorlar. Söz konusu STK, 
yetkililere çocukların insani olmayan ko-
şullar altında tutulmasına son verilmesi 
için çağrıda bulunurken, bu koşulların 
artık çocukların sağlığı için ciddi bir teh-
like oluşturduğunu kaydediyor. Arsis, 
Amigdaleza Kampı’ndaki insan sayı-
sının da sistematik olarak sürekli artış 
içinde olduğunu belirtiyor. 

Duyuruda, çocukların bir çoğunun bu-
rada yaklaşık 3 aydır tutulduğu ifade 
ediliyor. Ayrıca, çocukların büyük bir 
kısmının kendilerini nasıl koronavirüse 
karşı koruyacaklarına dair kendi dillerin-
de bir bilgilendirilme yapılmadığı da vur-
gulanıyor. Duyuru, hukuki danışmanlık 
ve çevirmen konusunda da devletin 
eksiklikleri olduğuna değiniyor. Bunun-
la birlikte psiko-sosyal destek ve tıbbi 
yardım hizmetlerinde de eksikler olduğu 
kaydediliyor. 

Amigdaleza Göçmen Kampı’nda ve ka-
rakollarda tutulan çocuk sayısının rekor 

seviyelere ulaşması özellikle salgın gün-
lerinde büyük endişe yaratıyor. Öte yan-
dan, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’nin 2019 yılında aldığı ve çocukların 
insani olmayan ve insan onuruna aykırı 
şartlar altında tutulduğu ve ne Amigda-
leza’da ne de karakollarda çocukların 
korunacağı yerleşkelerin bulunduğunu 
vurgulayan kararların bu endişeyi daha 
da artırdığı ifade ediliyor. 

Arsis; Vatandaşı Koruma, Göç ve İltica 
ile Çalışma ve Sosyal Dayanışma Ba-
kanlıklarının ve Refakatsiz Çocukları 
Koruma Özel Sekreterliği’nin yetkili bi-
rimlerini, bir an evvel tedbir alarak re-
fakatsiz çocukların yasalara aykırı bir 
şekilde, insani olmayan şartlar altında 
tutulmasına son vermeye ve en azından 
böylelikle Covid-19 tehlikesine karşı ko-
ruma sağlamaya davet ediyor. 

Kaynak: https://arsis.gr/

Refakatsiz çocukların insani olmayan şartlarda 
tutulmasına ilişkin şikayet
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 
Yunanistan’ı defalarca mahkum etmesinin ar-
dından Adalet Bakanlığı Ceza Kanununun ka-
ralamaya ilişkin 362. maddesinin kaldırılması 
amacıyla özel bir çalışma grubu oluşturulma-
sına karar verdi. AİHM İfade özgürlüğünün ihlal 
edildiği hükmüne vararak Yunanistan’ı pek çok 
kez farklı davalarda haksız bularak yüksek mik-
tarlarda tazminat cezasına çarptırdı.

Yunanistan’da, çoğu kez gazeteciler hakaret 
(Ceza Kanunu 361. Madde), karalama (Ceza  
Kanunu 362. Madde), iftira (Ceza Kanunu 363. 
Madde) veya etik zarar, davacıların kişilik hak-
larına zarar gibi gerekçelerle cezalandırılıyor. 

www.dikastiko.gr’in haberine göre, AİHM ifade 
özgürlüğünün demokratik toplumların temel 
unsurlarından biri olduğunu, kişilerin ilerleme 
ve gelişimlerinin önkoşulları arasında yer aldı-
ğını vurguluyor. AİHM, basın özgürlüğüne de 

özel bir önem vererek  basın özgürlüğünü de-
mokratik bir toplumda “kamu muhafızı” olarak 
yorumluyor. Zira basın, bilgi ve fikir paylaşı-
mında bulunarak bir hukuk devletinde kamu-
sal diyalog yolunu açıp kamu yararına hizmet 
ediyor. 
İfade özgürlüğünün, kişisel haklara ait sınırları 
aşmadan ayrıştırılabilmesi tabii ki zor bir aşa-
ma ancak demokratik toplumun da önkoşulunu 
oluşturuyor. 

Kaynak: https://www.dikastiko.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/pros-ka-
targisi-i-diataxi-toy-arthroy-362-toy-poini-
koy-kodika-peri-dysfimisis

https://www.oenet.gr/online/dnee/dikigo-
roi-simvolaiografoi/item/69362-sistasi-o-
madas-ergasias-gia-t in-katargisi-t is-di-
ataksis-362-pk-peri-disfimisis

Adalet Bakanlığı’ndan özel çalışma grubu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yunanistan’ı uyarıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yunanistan’ı 
uyarıyor

Tüm dünyanın COVID-19 ölümcül virüs tehdi-
diyle karşı karşıya geldiği bir dönemde, hassas 
gruplar daha çok özene ihtiyaç duyuyor. 

Midilli, Sakız, Samos, Leros ve İstanköy ada-
larındaki Kimlik Tespit ve Kabul Merkezlerinde 
35 binin üzerinde sığınmacı bulunuyor. Bu da 
söz konusu kampların kapasitelerinin 5 katı 
üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığı anla-
mına geliyor. 

Uzmanlar ve yetkililer her ne kadar sosyal 

mesafenin korunması gerektiği yönünde 
sürekli uyarılarda da bulunsalar, mülteci ya-
şam alanlarında bu tedbirler uygulanamıyor. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise 

yakın bir zamanda yaptığı açıklamada, Yuna-
nistan’ın tüm mültecileri uygun şartlardaki ya-
şam alanlarına sevk etmesinin bir insan hakları 
gerekliliği olduğunu kaydediyor. 

Öte yandan Refugee Support Agean, çok sayı-
da insanın farklı nedenlerle anakaraya götürül-
meyi aylardır beklediğini vurguluyor. 

Kaynak: https://rsaegean.org/en/evacuati-
on-of-overcrowded-island-camps-a-legal-im-
perative/

CPT’ten Yunanistan’a uyarı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yunanistan’ı 
uyarıyor

Tüm dünyanın COVID-19 ölümcül virüs tehdi-
diyle karşı karşıya geldiği bir dönemde, hassas 
gruplar daha çok özene ihtiyaç duyuyor. 

Midilli, Sakız, Samos, Leros ve İstanköy ada-
larındaki Kimlik Tespit ve Kabul Merkezlerinde 
35 binin üzerinde sığınmacı bulunuyor. Bu da 
söz konusu kampların kapasitelerinin 5 katı 
üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığı anla-
mına geliyor. 

Uzmanlar ve yetkililer her ne kadar sosyal me-
safenin korunması gerektiği yönünde sürekli 
uyarılarda da bulunsalar, mülteci yaşam alan-
larında bu tedbirler uygulanamıyor. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise 
yakın bir zamanda yaptığı açıklamada, Yuna-
nistan’ın tüm mültecileri uygun şartlardaki ya-
şam alanlarına sevk etmesinin bir insan hakları 
gerekliliği olduğunu kaydediyor. 

Öte yandan Refugee Support Agean, çok sayı-
da insanın farklı nedenlerle anakaraya götürül-
meyi aylardır beklediğini vurguluyor. 

Kaynak: https://rsaegean.org/en/evacuati-
on-of-overcrowded-island-camps-a-legal-im-
perative/



Haberler / YunanistanHaberler / Yunanistan

10 ABTTF Haber Bülteni I Sayı 159 I Mayıs 2020

Göçmen çocuklar Avrupa’ya gidiyor
Refakatsiz göçmen çocuklardan oluşan 
ilk grup 15 Nisan Çarşamba günü Ati-
na’dan ayrıldı. Atılan bu adımla birlik-
te, 1.600 refakatsiz göçmen çocuğun 
AB’nin farklı ülkelerine gönderilmelerine 
ilişkin planın ilk aşaması gerçekleşmiş 
oldu. 

Göç ve İltica Bakan Vekili Yorgos Kumu-
saku’nun Lüksemburg Dışişleri, Göç ve 
İltica Bakanı Jean Asselborn ile vardığı 
anlaşmanın ardından alınan kararla, Mi-
dilli, Sakız ve Samos Adalarından top-
lam 12 refakatsiz çocuk, Atina Elefthe-
ros Venizelos Havaalanı’ndan hareketle 
Lüksemburg’a uçtu. AB’nin İçişlerinden 
Sorumlu Komisyon Üyesi Ylva Johans

son, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 
Uluslararası Göç Örgütü ve Avrupa İl-
tica Destek Ofisi bu sürecin yürütülme-
sinde özel katkı sağladılar. 50 refakatsiz 
çocuktan oluşan ikinci grup ise 18 Nisan 
Cumartesi günü Atina’dan ayrılarak Al-
manya’ya uçtu. Çocuklar, koronavirüs 
tehlikesi nedeniyle gidecekleri ülkeye 
vardıklarında tedbir amacıyla 2 hafta 

karantina altında tutuldular. 

Yunanistan’da, göçmen kamplarında-
ki zor yaşam şartlarına maruz kalan 5 
binin üzerinde refakatsiz göçmen çocuk 
bulunuyor. Avrupa’nın bu çocukları ka-
bul etmeye isteksiz olması Avrupa’nın 
değerleri açısından büyük bir sorun 
oluşturuyor. 

Kaynak: https://www.efsyn.gr/
node/239250

ht tps : / /www.dw.com/en/german -
y-moves-forward-on-taking-in-hund-
reds-of-refugee-children-from-gree-
ce/a-53059977

UGÖ göçmen kamplarındaki corona 
vakaları için endişe duyuyor

Uluslararası Göç Örgütü (UGÖ) yaptığı 
açıklama ile Ritsonas Göçmen Kam-
pı’ndaki 23 sığınmacıda COVID-19 tes-
pit edilmesinden duydukları endişeyi 
dile getirdi. 

Söz konusu kampta 2.700 sığınmacı 
misafir ediliyor ve buradaki sığınmacılar 
arasında koronavirüsün yayılma ihtimali 
oldukça yüksek. 

UGÖ Yunanistan Temsilcisi Gianluca 
Rocco “Buradaki gelişme gösteriyor ki 
hızla yayılan bu virüs hiçbir ayrım yap-
mıyor ve yerel bölge sakinleri kadar 
göçmenleri de tehlikeye sokuyor” diye 
konuştu. 

Ritsonas, 252’si refakatsiz çocuklar ol-
mak üzere toplamda 25 bin kişinin misa-
fir edildiği, ülke içindeki 30 açık göçmen 
kampından biri. Yunan yetkililer kampı 
14 günlüğüne karantinaya alarak kamp-
ta kalanlara da kamp içinde 

dolaşmamaları için uyarıda bulundu. 

UGÖ’nün yaptığı açıklamaya göre, CO-
VID-19 tehlikesi beş Kuzey Ege Ada-
sı’ndaki göçmen kabul ve kimlik tespit 
merkezlerinde bulunan sığınmacılar için 
de endişe kaynağı oluşturuyor. Zira, bu 
merkezlerdeki aşırı kalabalık gerekli ön-
lemlerin alınmasını zorlaştırıyor. 

Öte yandan, uzmanlara göre Yunan 

adalarında bulunan göçmen ve mülte-
cilerin mümkün olan en kısa zamanda 
anakaraya getirilmesi gerekiyor. 

UGÖ Yunanistan’a destek vermesi için 
Avrupa’ya yaptığı çağrıyı tekrarlıyor ve 
AB ülkelerini sorumluluğu paylaşmaya 
davet ediyor. 

Kaynak: https://greece.iom.int/el/news
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Göçmenler açlık grevine başladı
Tüm dünya ölümcül koronavirüsün hızlı ya-
yılmasından endişe duyup virüsle mücadele 
ederken, yanı başımızdaki bazı insanlar ise 
temel ihtiyaçları için mücadele veriyor. 

Göçmenler çoğu kez seslerini duyurabilmek 
için açlık grevine bile başvurabiliyor. 

Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Ha-
reketi (KEERFA) isimli sivil toplum kurulu-
şunun internet sitesinde yer alan duyuruya 
göre, gözaltı koşulları, beslenme şartları ve 
polisin gözaltındaki göçmenlere davranış bi-
çimi Vuliagmenis Polis Merkezi’nde tutulan 

göçmenlerin özgürlük ve saygı talebi ile aç-
lık grevine başlamasına neden oldu. 

KEERFA, göçmenlerin kendileri ile iletişime 
geçtiğini ve göçmenlerin taleplerinin ses 

kaydının alındığını bildirdi. Söz konusu STK, 
hükümetin mültecileri kamplarda ve oturma 
izni olmayan göçmenleri ise tutukluluk mer-
kezlerinde topladığını ileri sürdü. 

KEERFA, yaptığı duyuruda, yetkililerden, 
kampların boşaltılmasını, oturma izni olma-
yan göçmenlerin serbest bırakılmasını ve 
göçmenlere iltica hakkı verilmesini talep etti.

Kaynak: http://www.antiracismfascism.org/
index.php/2703-hchhtiko-2h-mera-apergi-
a-peinas-metanastwn-sto-astynomiko-tmh-
ma-boyliagmenhs

Kuzey Ege Adaları’ndaki mülteci sorunu ko-
rona günlerinde de hükümeti ve yerel idareyi 
meşgul etmeye devam ediyor. Bu ölümcül 
virüsün mülteci kamplarında yayılma ihtima-
li herkesi endişeye sevk ediyor. Uzmanlar 
adalardaki kampların boşaltılması gerektiği 
yönünde hükümete uyarılarda bulunuyor. 

Virüsün kamplarda yayılmasının önlenebil-
mesi için yeni tedbirler alınıyor. Hükümet de 
hassas gruplara dahil 2.380 kişinin 

adalardan alınarak ana karaya götürüleceği-
ni duyurdu. www.stonisi.gr yerel haber site-

sinin haberine göre bu çerçevede 1.500 kişi 
25 Nisan’da Midilli’den gemilerle alınıp ana-
karaya götürüldü. Söz konusu sığınmacılar 
ve göçmenler Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği’nin kiraladığı misafirha-
nelere yerleştirildi.  

Kaynak: https://www.stonisi.gr/post/8467/
feygoyn-1500-to-erxomeno-savvato

Sığınmacılar ana karaya götürülüyor

Karantina günlerinde aile içi şiddet
Koronavirüs nedeniyle yaşanan karantina 
zorunluluğu aile içi şiddette de artışa ne-
den oldu. Zira, kurbanlar kendilerine şiddet 
gösteren kişiler ile tüm gün aynı çatı altın-
da yaşamak zorunda kalıyor. Birçok vakada 
kaba kuvvete başvuran kişi kurbanla birlikte 
sürekli evde olduğu için kurbanın, yardım 
çağıracak araçlara ulaşması da mümkün 
olmuyor. 

Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın verileri-
ne göre karantina sürecinde Yunanistan’da 
3 kadın cinayeti işlendi. Sağlık Bakanlığı 
Sözcüsü ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı So-
tiris Tsiodras, BM Genel Sekreteri Antonis 
Gueteres’in karantina günlerinde yükselişe 
geçen aile içi şiddete son verilmesine yönelik 
yaptığı çağrıya atıfla, “2020 Yunanistan’ında 
bu tür olaylara yer yoktur” diye konuştu. Tsi-
odras, aile içi şiddeti kınayarak bunun kabul 

edilemez olduğunu söyledi. 

POMENS Cinsiyet Eşitliği Sekreterliği’nin 
Cinsiyet Eşitliği ve Aile Politikası Genel Sek-
reterliği ile birlikte yaptığı ortak yazılı açık-
lamada ise son zamanlarda artan kurban 
sayısına dikkat çekildi. Cinsel Eşitlik Sekre-
terliği’nin diğer ilgili tüm kurumlarla birlikte 
aile içi şiddetin önüne geçilmesi ve kurban-
ların korunması için çalışmaya devam ede-
ceği vurgulandı.

SOS telefon hattı 15900 ise haftada 7 gün, 
24 saat hizmet verecek. SOS 15900 hat-
tı için ayrıntılı bilgi ve şiddete maruz kalan 
kadınlara destek veren kurumlar hakkında 
ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşılabilir: www.
womensos.gr

Daha fazla bilgi için: https://www.amna.gr/
pr-view/210488

Kaynak: https://www.amna.gr/home/artic-
le/448607/O-egkleismos-eunoei-tin-endooi-
kogeneiaki-bia--thumata-kai-ta-paidia
 
https://www.cnn.gr/news/ellada/
story/214952/koronoios-to-minyma-toy-soti-
ri-tsiodra-gia-tin-endooikogeneiaki-via



12 ABTTF Haber Bülteni I Sayı 159 I Mayıs 2020

ABTTF Cenaze Yardımlaşma Fonu ABTTF

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
Föderation der West-Thrakien Türken in Europa 
Federation of Western Thrace Turks in Europe 
Ευροπαϊκή Ομαοσποντία Τουύρκων Δυτικής Θράκης 
Fédération des Turcs de Thrace Occidentale en Europe 

Bankverbindung: Stadtsparkasse Witten 
Konto Nr.: 37598 BLZ: 452 500 35 
Gegründet: 28.02.1988, VR 1954, Gießen 

ABTTF Merkez Ofisi 
Wemerstr. 2, D-58454 Witten Almanya 
Tel.: +49 (0) 2302 91 32 91 - Faks: +49 (0) 2302 91 32 93 

ABTTF Brüksel Ofisi 
Square de Meeûs 38/40, B-1000 Brüksel Belçika 
Tel.: +32 (0) 2 401 61 98      Faksx: +32 (0) 2 401 68 68

E-posta: info@abttf.org - www.abttf.org

Yayın Müdürü: K. Engin Soyyılmaz       Editör: Merve Öztiryaki

ABTTF CENAZE YARDIMLAŞMA FONU

 “Yarınınızı da düşünün”

Üyelik ve ayrıntılı bilgi için: 
Tel.: +49 2302 91 32 91

Posta adresi: 
Wemerstr. 2, 58454 Witten 

ALMANYA

Gümülcine ve Şapçı’daki camilere yapı-
lan keyfi imam atamalarını kınıyoruz!

Yunan devletinin Rodop Müftü Naibi 
olarak atadığı Cihat Halil, Gümülcine’nin 
Harmanlık mahallesindeki cami ile 
Şapçı’daki Hamidiye Camii’ne Batı 
Trakya Türk toplumu bu yönde talepte 
bulunmadığı ve rıza göstermediği halde 
yeni imamlar atadı. Her iki camide de 
cemaatin ve mütevelli heyetlerinin 
seçtiği ve desteklediği imamların görev 
yapmasına rağmen yapılan söz konusu 
atamalar Batı Trakya Türk toplumu 
arasında büyük tepkiyle karşılandı.

Rodop Tayinli Müftü Naibi’nin 
yaptığı keyfi atamalar, Harmanlık 
Mahallesi Camii’nde 18 yıldır görev 

yapan din görevlisi Nihat Kaplan’ın 
mahalle sakinlerini bilgilendirmek 
amacıyla sosyal medyada paylaştığı 
yazıyla ortaya çıktı. Harmanlık 
Mahallesi sakinlerinin imamları Nihat 
Kaplan’a sahip çıkarak yapılan bu 
atamaya karşı bir imza kampanyası 
başlattığı ve imza kampanyasının 
sonuçlarının bir basın açıklaması ile 
kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 
Başkanı Halit Habip Oğlu, “Batı 
Trakya Türk toplumunun antlaşmalarla 
garanti altına alınan dini özerkliğine 
aykırı olarak Yunan devleti tarafından 
Rodop müftü naibi olarak atanan Cihat 

Halil, Gümülcine Harmanlık Mahallesi 
Camii ile Şapçı Hamidiye Camii’nde 
görev yapan ve cemaatin seçtiği 
imamları azlederek yerlerine başka 
atamalar yapmıştır. Tüm dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs ile topyekun 
mücadele ettiğimiz ve alınan tedbirler 
kapsamında Batı Trakya’daki camilerin 
cemaate kapalı olduğu bu günlerde 
Yunan devletinin yönlendirmesiyle 
yapılan bu sinsi atamaların amacı 
bellidir: Batı Trakya Türk toplumunu 
bölerek parçalamak. Batı Trakya 
Türk toplumunun tanımadığı Rodop 
Tayinli Müftü Naibi’nin toplumumuzun 
iradesini hiçe sayarak yaptığı bu 
atamaları kesinlikle kabul etmediğimizi 
belirtir, ABTTF olarak görevlerinden 
azledilmeye çalışılan imamlarımız 
Nihat Kaplan ve Ali Emin’in her 
daim yanlarında olduğumuzun ve 
kendilerini desteklediğimizin bilinmesini 
isteriz” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr 

Halit Habip Oğlu: “Batı Trakya 
Türk toplumunun tanımadığı 
Rodop Tayinli Müftü Naibi’nin 
toplumumuzun iradesini hiçe 
sayarak ve toplumumuzu 
bölmeye yönelik yaptığı bu 
atamaları kesinlikle kabul 
etmiyoruz.”


