
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu

Haber Bülteni

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

ABTTF’den BM İnsan Hakları Kon-
seyi’ne yazılı bildiri

ABTTF’den BM İnsan Hak-
ları Konseyi’ne yazılı bildiri              

Sayfa 1-2

Aşırı sağ ve ırkçılık Alman-
ya’da ciddi sorun olmayı sür-
dürüyor                      Sayfa 2

Batı Trakya’mızda tehlikeli 
oyunlar oynanıyor!     Sayfa 3

Dinleme skandalı Yunanis-
tan’da derin devletin ülkenin 
yönetiminde etkisini göster-
di                    Sayfa 4

Yunanistan dinleme skan-
dalının üstünü örtmeye ça-
lışıyor               Sayfa 5
  
Yunanistan Meclisi İkinci 
Başkan Yardımcısı Atha-
nasiou’dan skandal açıkla-
ma                       Sayfa 6

Tarihi Sümela Manastırı’n-
daki ayinin Rum Ortodoks 
azınlığı ve Batı Trakya Türk 
toplumu özelinde yansı-
maları            Sayfa 6-7

Batı Trakya’da nüfus dengesi 
Türk toplumu aleyhine değişti-
rilmek mi isteniyor?     Sayfa 7 

İskeçe’de Türk gencine yapı-
lan ırkçı saldırıyı en sert şekil-
de kınıyoruz!         Sayfa 8

Sayı 186 | Eylül 2022 | Yıl 18

NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations
Member of the Fundamental Rights Platform (FRP) of the European Union Agency for Fundamental Rights

Member of the Federal Union of European Nationalities (FUEN)

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan 
Hakları Konseyi’nin 51. olağan oturu-
muna, “Müftülüklerin Modernleştirilmesi 
Başlıklı Yasa ile Yunanistan’da Batı Trak-
ya Türk Toplumu’nun Dini Özerkliğinin 
Yeni Bir İhlali” başlıklı” yazılı bildiri sun-
du. ABTTF yazılı bildirisinde, Temmuz 
2022’de Yunan Meclisi’nde kabul edilen 
yeni yasa odağında müftü sorununu gün-
deme taşıyarak, özerk yapıdaki müftü-
lükleri modernleştirme bahanesiyle Batı 
Trakya Türk toplumunun antlaşmalarla 
garanti altına alınan dini özerkliğinin ta-
mamen ortadan kaldırılacağını kaydetti.

ABTTF, bugün yaklaşık 150 bin nüfu-
sa sahip Batı Trakya Türk toplumunun 
dini özerkliğinin 1923 Lozan Barış Ant-
laşması ile garanti altına alındığını belir-
terek, Yunanistan’ın taraf olduğu 1913 
Atina Antlaşması’na aykırı olarak Türk 
toplumunun kendi dini liderleri olan müf-
tüleri seçmesine izin vermediğini ve se-
çilmiş müftüleri tanımadığını ifade etti.

Devletin 1990’dan başlayarak müftüleri 
atamasına tepki olarak Türk toplumunun 
kendi müftülerini seçtiğini not eden ABT-
TF, devletin tanımadığı seçilmiş müftüle-
rin makam gaspı suçlamasıyla haklarında 
kovuşturma açıldığını ve hapis cezasına 
çarptırıldığını kaydetti. ABTTF, günümüz-
de Batı Trakya’da devlet tarafından ta-
nınan müftü naipleri ve Batı Trakya Türk 
toplumunun seçtiği müftüler olmak üzere 
ikili bir yapının mevcut olduğunu kaydetti.

Yeni yasa ile Batı Trakya Türk 
toplumunun dini özerkliği tama-

men ortadan kaldırılıyor
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Batı Trakya Türk toplumunun dini 
özerkliğinin müftülükleri tamamen 
Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Ba-
kanlığı’na bağlayarak müftülerin yet-
kilerini ciddi anlamda sınırlandıran 
52/2019 sayı ve tarihli Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi ile bir kez daha 
zayıflatıldığını not eden ABTTF, söz 
konusu kararnamenin iptali için açılan 
davayı Danıştay’ın reddettiğini belirtti.

ABTTF, Batı Trakya Türk toplumu-
nun dini özerkliğini tanımlayan 1913 
Atina Antlaşması ve 1923 Lozan 
Antlaşması’na aykırı bir biçimde 29 
Temmuz 2022 tarihinde Yunan Mecli-
si’nde kabul edilen “Müftülüklerin Mo-
dernleştirilmesi” başlığı altındaki yasa 
ile Türk toplumunun dini özerkliğinin 
tamamıyla ve resmen ortadan kal-

dırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Söz konusu yasanın öncesinde Batı 
Trakya Türk toplumu ile istişare edil-
meden hazırlandığının altını çizen 
ABTTF, yasanın Rodop, İskeçe ve 
Dimetoka’daki müftülerin cemaat tara-
fından seçimle belirlenmesine dair bir 
düzenleme öngörmediğine, müftünün 
belirlenmesi  sürecinin  seçme-atama 
olmak üzere karma bir sisteme dö-

nüştürülmeye çalışıldığına işaret etti. 
ABTTF, yasada müftülüklerin idari bi-
rimlerinde çalışacak olan gerek söz-
leşmeli gerekse devlet memuru kişi-
lerin Müslüman ve Batı Trakya Türk 
toplumu mensubu olma zorunluluğu-
nun öngörülmemesi nedeniyle devletin 
müftülükler üzerinde tam kontrol ve de-
netim kurmayı amaçladığını ifade etti.

ABTTF, Yunanistan’ı 1913 Atina 
Antlaşması ve 1923 Lozan Antlaş-
ması’na uygun olarak Batı Trakya 
Türk toplumunun kendi dini liderlerini 
seçme hakkını kullanmasını sağla-
maya ve “Müftülüklerin Modernleş-
tirilmesi” başlıklı yasa ile 52/2019 
sayı ve tarihli Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesini iptal etmeye çağırdı. 

Federal Almanya İçişleri Bakanı Nancy 
Faeser, aşırı sağın ülke demokrasisi 
için en büyük tehdit olduğunu kaydetti.

30 yıl önce Rostock kentinde sığın-
macıların kaldığı binaya yapılan ırk-
çı saldırıların yıl dönümü münase-
betiyle yaptığı açıklamada Faeser, 
yaşananların savaş sonrası Alman-

ya tarihinin en korkunç ırkçı saldı-
rılarından biri olduğunu vurguladı.

Rostock şehrinin Lichtenhagen 
semtinde sığınmacıların ve Viet-
namlı sözleşmeli işçilerin kaldığı ve 
“Ayçiçeği Evi” olarak bilinen bina-
ya 22-26 Ağustos 1992 tarihlerinde 
aşırı sağcılar tarafından molotofkok-
teyli ve taşla saldırı düzenlenmiş, 
bina kundaklanmaya çalışılmıştı.

Polisin etkisiz kaldığı saldırılarda, 
olay yerinde bulunan binlerce kişi 
saldırganları engellemek yerine on-
ları alkışlamış yüzlerce saldırgandan 
sadece 3’üne hapis cezası verilmişti.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-

ya Türk Federasyonu (ABTTF) Baş-
kanı Halit Habip Oğlu, “1992 yılında 
Rostock’ta yaşanan ırkçı saldırılar Al-
manya’nın demokrasi tarihinin en bü-
yük kara lekelerinden biri olarak karşı-
mızda durmakta. 1990’larda doğrudan 
Türkleri hedef alan aşırı sağcı şiddet 
sonucu Kasım 1992’de Mölln’de ve 
Mayıs 1993’te Solingen’de Türk aile-
lerin yaşadığı evler Neonaziler tarafın-
dan kundaklanırken aralarında çocuk-
ların da bulunduğu masum insanlar 
yanarak can vermişti. 2000-2007 yılla-
rı arasında ise sekizi Türk, biri Yunan 
ve biri de Alman polis memuru olmak 
üzere toplam on kişi aşırı sağcı “Nas-
yonal Sosyalist Yeraltı (NSU)” isimli 
örgüt tarafından öldürülmüş, en son 
2020’de Hanau’da ırkçı saldırıda ara-
larında Türklerin de bulunduğu dokuz 
kişi hayatını kaybetmişti. Federal İçiş-
leri Bakanı’nın da altını çizdiği üzere 
ülke demokrasisi için on yıllardır en 
büyük tehdit olmayı sürdüren aşırı sağ 
ve ırkçılığa karşı Alman makamları en 
sert önlemleri almalı, bu tür ırkçı sal-
dırıların bir daha yaşanmaması için 
her türlü çabayı göstermelidir.” dedi.

Aşırı sağ ve ırkçılık Almanya’da ciddi sorun 
olmayı sürdürüyor

ABTTF Başkanı: “1990’larda 
doğrudan Türkleri hedef alan 
aşırı sağcı şiddet sonucu Ka-
sım 1992’de Mölln’de ve Mayıs 
1993’te Solingen’de Türk ailelerin 
yaşadığı evler Neonaziler tarafın-
dan kundaklanırken aralarında 
çocukların da bulunduğu masum 
insanlar yanarak can vermişti. 
Federal İçişleri Bakanı’nın da altı-
nı çizdiği üzere ülke demokrasisi 
için on yıllardır en büyük tehdit ol-
mayı sürdüren aşırı sağ ve ırkçılı-
ğa karşı Alman makamları en sert 
önlemleri almalı, bu tür ırkçı saldı-
rıların bir daha yaşanmaması için 
her türlü çabayı göstermelidir.”
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Başkan’danBaşkan’dan

Batı Trakya’mızda tehlikeli oyunlar 
oynanıyor!

Sevgili okurlar, 

Ülkemizde son bir ayda tarihe skandal ola-
rak kayıt düşülecek günler yaşıyoruz. 

Başbakan Miçotakis’e bağlı Ulusal İstihba-
rat Teşkilatı (EYP) tarafından PASOK-Kİ-
NAL Başkanı ve Avrupa Parlamentosu 
(AP) Milletvekili Nikos Andrulakis ve gaze-
teci Thanasis Koukakis’in “Predator” isimli 
yazılımla dinlendiğinin ortaya çıkması ülke 
gündemine bomba gibi düştü. 

Telekulak skandalının patlak vermesinin 
ardından Başbakan Miçotakis’in yaptığı 
açıklama ülkede demokrasi ve hukukun 
üstünlüğüne ilişkin derin bir soruşturmaya 
sebep oldu, zira devletin içindeki karanlık 
güçlerin etkisini de gündeme getirdi. 

Tartışmaların en yoğun olduğu dönemde 
telekulak skandalı bölgemize de sıçradı. 
İktidar milletvekili ve Yunan Meclisi İkinci 
Başkan Yardımcısı Athanasiu, Türk millet-
vekillerimizi ima ederek ulusal güvenliğin 
öncelikli olduğu durumlarda milletvekilleri-
mizin yasal olarak dinlenebileceğini söyle-
di. 

Önce Miçotakis, sonra Athanasiu dinle-
melerin yasal olduğunu söylediler. Erken 
seçimin gündemde olduğu bir dönemde 
Andrulakis’in liderliğe oynadığı bir dönem-
de dinlenmesinin ortaya çıkmasıyla birlikte 
şunu düşünüyorum, sanki Yeni Demokrasi 
Partisi iktidara geldiğinden bu yana mec-
listeki milletvekillerine, medyadaki gazete-
cilere ve sokaktaki halka güvenmeyen bir 
tavır içerisinde hareket ediyor. 

Telekulak skandalı patlak verince AB Ko-
misyonu da devreye girdi, hükümetin bu 
skandalı soruşturmasını istedi. 

Meclis’te ise skandalın soruşturulması için 
bir komisyon kurulması için hareket geçildi. 
Hükümet mecliste çoğunluğa sahip olsa da 
bu derin skandalın üstünün örtülmesi çok 
mümkün görünmüyor. Miçotakis’e verilen 
desteğin düştüğünü de düşünürsek baka-
lım hükümet ne zaman erken seçim ilan 
edecek?

Ülke siyasetinde bu skandal tüm harare-

tiyle tartışılırken bölgemizde de bize karşı 
ötekileştirici bir dil ve uygulama son dö-
nemde daha da arttı. Hükümetin bize karşı 
uyguladığı, bizi ülke içerisinde milli güven-
liğe tehdit olarak gören politikası sözde 
ve eylemde devam ederken diğer yandan 
medyada da bize karşı bir kampanya yü-
rütülüyor gibi. 

Geçmişte anavatanımız Türkiye’nin ülke-
mizle olan ikili ülke ilişkilerinde yaşanan 
gelişmelere bağlı olarak Türkiye üzerinden 
gözlerini bize çeviren ülkemizdeki siyasi 
partiler ve siyasi isimler bizi tehdit göste-
rirdi, şimdi buna siyasi ya da akademik 
kariyer yapmak için bölgemizdeki tehdit 
algısını pekiştirmek için yapılan söylemler 
eklendi. 

Bölgemizdeki varlığımızın bir tehdit oluş-
turduğunu ileri sürerek ülkemizde korku 
ortamı yaratılmak isteniyor. 

Neden? Türk olduğumuz için elbette! Ne-
den? Çünkü anavatanımız Türkiye’deki 
Rum azınlığı gibi biz de anavatanımız ile 
diyalog içindeyiz. Neden? Çünkü biz okul-
larımızda antlaşmalar gereği eğitimdeki 
haklarımızı talep ediyoruz! Neden? Çünkü 
bölgemizdeki Türk basını toplumumuza 
karşı haksızlıkları bölge halkına aktarıyor! 
Neden? Çünkü biz de ülkemizdeki farklı 
partiler aracılığı ile siyasetin içinde hem 
bölgemize hem de ülkemize hizmet etmek 
istiyoruz!

Yani, Türk olarak statümüze, haklarımıza 
sahip çıkarak var olmaya devam etmek, 
öte yandan ülkemize hizmet etmek, ül-
kemiz için çalışmak istiyoruz! Fakat Türk 
olduğumuz için bize karşı şüphe hep var, 
bazı siyasiler ve diğer bazı çevreler bunun 
tehdit oluşturabileceğini pompalamaya de-
vam ediyor! 

Bölgemizde faaliyet gösteren bazı yerel 
gazetelerin sürekli olarak Türkiye ve Batı 
Trakya Türk toplumumuz odaklı haberleri 
gündeme taşıyarak bizi ötekileştirip tehdit 
olarak göstermesine alışmıştık. 

Fakat dikkat çekici başka bir gelişme ola-
rak son dönemde bölgemizde pek çok ha-
ber portalı kuruldu, dijitalleşmenin imkanla-

rını kullanarak sadece ama sadece Türkiye 
ve toplumumuz ile ilgili olumsuz haberler 
yapıyor. Amacı bölgede korku yaymak, 
böylelikle provokasyon yaratmak! 

Nitekim birkaç gün önce İskeçe’de bir Türk 
gencimiz 20 kişilik bir grubun saldırısına 
uğradı, saldırganlar “Pis Türk, bir dahaki 
sefere seni öldüreceğiz” diye bağırdılar. 
Saldırıya uğrayan gencimize acil şifalar di-
lerim, geçmiş olsun! 

Bu provokatif olaylar çok ama çok tehlikeli! 
Rodop’ta Gümülcine, Maronya-Şapçı veya 
Yassıköy ya da İskeçe’de Bulustra ya da 
Mustafçova sınırları içerisinde benzer olay-
ların yaşandığını bir düşünün! 

İktidar bu tehlikeli durumun farkında değil 
mi? Hem iç siyasette hem de ikili ülke iliş-
kileri bakımından zorlu bir dönemden ge-
çerken iktidar çok dikkatli olmalı, ayrıştırıcı 
değil birleştirici bir dil kullanmalı! Bölgemiz-
de ve ülkemizde halkın devlete ve iktidara 
olan güvenini güçlendirecek söylem ve po-
litikalar üretmeli! 

Aksini hiçbirimiz düşünmek dahi istemeyiz! 

Saygılarımla.

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Dinleme skandalı Yunanistan’da derin devletin 

ülkenin yönetiminde etkisini gösterdi

Yunanistan’da Ulusal İstihbarat Teş-
kilatı’nın (EYP) PASOK-KİNAL Baş-
kanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) 
Milletvekili Nikos Andrulakis ve ga-
zeteci Thanasis Koukakis’in tele-
fonlarının dinlendiğinin ortaya çık-
masıyla yaşanan skandal büyüyor. 

EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ile 
Başbakanlık Genel Sekreteri Grigo-
ris Dimitriadis’in istifası ile sonuçlanan 
skandala ilişkin olarak Başbakan Kyri-
akos Miçotakis, dinlemenin yasal ola-
rak yapılmasına karşın siyasi olarak 
kabul edilemeyeceğini belirtmiş, duru-
mun bilgisi dışında geliştiğini belirtmişti. 

Miçotakis’in açıklamasının ardından 
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina 
Sakellaropulu, devlet işlerinde şeffaflık 
ilkesinin demokrasinin göstergesi oldu-
ğunu belirterek konunun kapsamlı şe-
kilde soruşturulmasını istedi, EYP’nin 
işleyişinin iyileştirilmesi çağrısında bu-
lundu. Cumhurbaşkanı, ulusal güvenlik 

gerekçesiyle özel hayatın gizliliği yasa-
larında uygulanacak istisnaların orantılı 
ve hukukun temel prensipleriyle uyumlu 
olması gerektiğini hatırlattı. Avrupa Bir-
liği (AB) Komisyonu da Yunanistan’da 
hükümetin derinlemesine bir soruştur-
ma yapmasını beklediklerini ifade etti. 

Miçotakis’in açıklamaları karşısında 
Nikos Andrulakis, bir parti lideri ola-
rak gizliliğinin açıkça ihlal edildiğini 
kaydederek Miçotakis’in kurulan de-
rin devlet düzeni hakkında açıklama 
yapmaktan düzenli şekilde kaçındığını 
söyledi. Andrulakis, dinlenmesine iliş-
kin olarak EYP’nin açık ve net şekilde 
açıklama yapması talebinde bulundu.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-

nu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“Andrulakis ve Koukakis’in dinlenme 
olayı ile patlak veren skandal ile ülkemi-
zin görünürde demokratik, gerçekte ise 
başka bir yüzü olduğu ortaya çıktı. Ulu-
sal güvenlik gerekçesi ile yasal olarak 
yapıldığı belirtilen dinleme skandalında 
demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri göz 
ardı ediliyor. Yeni Demokrasi iktidarında 
EYP’nin doğrudan Başbakan’a bağlan-
mış olmasını göz önünde bulundurur-
sak Başbakan, bu skandalda birinci de-
recede sorumluluk taşıyor. Dinlemenin 
Miçotakis’in bilgisi dışında gerçekleş-
tiğini kabul edersek ise istihbaratın bir 
parti liderini ülkenin başbakanının bilgisi 
dışında dinleyebildiği şartlar altında de-
rin devlet dediğimiz kadroların bölge-
mizde, ülkemizde başka neler yaptığı 
sorusu akıllara geliyor. Derin devletin 
demokratikleşmenin önünde büyük bir 
engel oluşturduğunun farkındayız. Zira 
gerçek demokrasilerde ulusal azınlıklar 
çok kültürlü ve çok dilli yapı içerisinde 
zenginlik olarak kabul edilirken ülkemiz-
de ulusal azınlıklar ve Batı Trakya Türk 
toplumu konusu bir tabu olup ulusal gü-
venlik ve kamusal düzene tehdit olarak 
muamele ediliyor! Bu nedenle ülkede 
gerçek anlamda demokratik dönüşüm 
siyaseten mümkün olamıyor, çünkü 
derin devlet bu konularda her zaman 
öncelikli ve sorgulanamaz bir role sa-
hip! Hükümet bu skandala ilişkin ola-
rak ciddi bir inceleme yürütmeli ve bu 
skandal ülkenin yönetiminde demokra-
tik dönüşüm için bir adım olmalı” dedi. 

*Fotoğraf: https://haber.aa.com.tr/

ABTTF Başkanı: “Gerçek 
demokrasilerde ulusal azın-
lıklar çok kültürlü ve çok dilli 
yapı içerisinde zenginlik ola-
rak kabul edilirken ülkemiz-
de ulusal azınlıklar ve Batı 
Trakya Türk toplumu konusu 
bir tabu olup ulusal güvenlik 
ve kamusal düzene tehdit 
olarak muamele ediliyor! Bu 
nedenle ülkede gerçek an-
lamda demokratik dönüşüm 
siyaseten mümkün olamıyor, 
çünkü derin devlet bu konu-
larda her zaman öncelikli ve 
sorgulanamaz bir role sahip!”
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Yunanistan’ın Ulusal İstihbarat Teşkilatı 
(EYP) tarafından PASOK-KİNAL Baş-
kanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Mil-
letvekili Nikos Androulakis ve gazeteci 
Thanasis Koukakis’in “Predator” isimli 
yazılımla yasa dışı olarak dinlendiğine 
dair iddiaların ardından Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonu’nun 29 Temmuz tarihli 
konu hakkında bilgi talep eden mektubu-
na cevabi mektup gönderdiği ortaya çıktı.

AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Bü-
yükelçi Yannis Vrailas’ın 2 Ağustos 
tarihli basına yansıyan cevabi mek-
tubunda, yasa dışı dinleme yazılımı kul-
lanıldığına yönelik iddialar reddedildi.

Büyükelçi Vrailas’ın cevabi mektu-
bunda, EYP’nin “Predator” isimli yasa 
dışı dinleme yazılımı veya başka yasa 
dışı takip sistemini hiçbir zaman sa-

tın almadığı veya kullanmadığı belir-
tilerek, Yunanistan’daki bağımsız ve 
tarafsız Ulusal Şeffaflık İdaresi’nin 
konu hakkında soruşturma yürüttüğü 
ve EYP ya da polisin “Predator” yazı-
lımını kullanmadığı sonucuna vardığı, 
dolayısıyla AB veri koruma müktese-
batının ihlal edilmediği ifade ediliyor.

Cevabi mektupta, Androulakisin telefo-
nuna casus yazılım yerleştirildiği iddi-
asının Yunan devletiyle bağlantısının 
olmadığı savunularak, buna rağmen 
bu hassas meselenin aydınlığa kavuş-
turulması için hükümetin acilen istediği 
soruşturmanın sonuçlarının AB Komis-
yonu ile de paylaşılacağı kaydediliyor. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Baş-
kanı Halit Habip Oğlu, “Büyükelçi’nin 
AB Komisyonu’na gönderdiği dinleme 
skandalını inkar eden cevabi mektubu, 

ülkemizin gerçeklerin üstünü örtme ça-
basından başka bir şey değil. Ortada 
su götürmez çok büyük bir skandal var 
ve bu da doğrudan Başbakan’a bağlı 
EYP’nin milli güvenlik gerekçesi ile bir 
muhalefet partisinin lideri ve bir gazete-
ciyi yasa dışı olarak dinlemesidir. Din-
leme skandalı ülkemizde derin devletin 
gücünü bir kez daha şüpheye yer bırak-
mayacak şekilde göstermiş, yasa dışı 
yapılan dinleme ile demokrasi ve hukuk 
devleti ilkeleri tamamen görmezden ge-
linmiştir. Ülkemizde derin devletin milli 
güvenliğe tehdit ve tehlike olarak gördü-
ğü Batı Trakya Türk toplumu, on yıllardır 
benzer uygulamalarla ötekileştirmekte, 
hedef gösterilmektedir. Ancak asıl üzü-
cü ve endişe verice olan, toplumumuza 
yönelik bu bakış açışının sadece derin 
devletle sınırlı olmaması, ülkemizin si-
yaseti ve medyasında da kök salmış 
olmasıdır. Yeni Demokrasi Partisi Mil-
letvekili ve Yunan Meclisi İkinci Başkan 
Yardımcısı Charalampos Athanasi-
ou’nun toplumumuza mensup meclis-
teki Türk milletvekillerinin milli güvenlik 
gerekçesiyle yasal olarak dinlenebilece-
ğine yönelik açıklaması bu hastalıklı dü-
şünce yapısının son tezahürüdür.” dedi.

ABTTF Başkanı: „Dinleme 
skandalı ülkemizde derin 
devletin gücünü bir kez daha 
şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde göstermiş, yasa dışı 
yapılan dinleme ile demok-
rasi ve hukuk devleti ilkeleri 
tamamen görmezden gelin-
miştir. Ülkemizde derin dev-
letin milli güvenliğe tehdit ve 
tehlike olarak gördüğü Batı 
Trakya Türk toplumu, on yıl-
lardır benzer uygulamalarla 
ötekileştirmekte, hedef gös-
terilmektedir. Ancak asıl üzü-
cü ve endişe verici olan, top-
lumumuza yönelik bu bakış 
açışının sadece derin dev-
letle sınırlı olmaması, ülke-
mizin siyaseti ve medyasın-
da da kök salmış olmasıdır.”
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Yunanistan Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Athanasi-
ou’dan skandal açıklama

Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili ve 
Yunanistan Meclisi İkinci Başkan Yar-
dımcısı Charalampos Athanasiou, 
skandal nitelikte bir açıklama yaptı. At-
hanasiou, Batı Trakya Türk toplumuna 
mensup Türk milletvekillerini ima ede-
rek Ortodoks olmayıp tamamen farklı bir 
dini inanca sahip, örneğin kuzey Yuna-
nistan’dan bir Müslüman milletvekilinin 
komşu bir ülkeye göçmenlerin nereye ge-
leceğine dair bilgi vermesi halinde ulusal 
güvenliğin öncelikli olması dolayısıyla 
milletvekilinin dinlenebileceğini söyledi. 

Televizyona verdiği röportajda belir-
li şartlar altında milletvekillerini dinle-

menin yasal olabileceğini belirten At-
hanasiou, Yunanistan Anayasası’nın 
haberleşmenin gizliliği ile ilgili 19. Mad-
desine göre her tür yazışma ve iletişi-
min gizliliğinin dokunulmaz olduğunu 
ifade etmekle birlikte aynı maddede 
milli güvenlik ile ilgili durumlarda yar-
gı makamlarının bu gizliliğe uymakla 
yükümlü olmadığı hallerin yasayla dü-
zenlendiğini belirtti. Bu duruma örnek 
olarak Athanasiou’nun Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup Türk millet-
vekillerini ima ederek milletvekillerinin 
milli güvenlik gerekçesiyle yasal olarak 
dinlenmelerinin mümkün olabileceğini 
söylemesi gündeme bomba gibi düştü. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“Charalampos Athanasiou’nun açık-
laması tam olarak skandal nitelikte bir 
açıklama! Yunanistan bir AB ülkesi ol-

mayıp bir muz cumhuriyeti mi? Athani-
sou’nun açıklamasından ne anlayalım? 
Milli güvenlik gerekçe gösterilerek Mec-
lis’teki milletvekillerimiz tehlike unsuru 
olarak görülerek dinleniyor mu? Önce-
likle milli güvenlik gerekçe gösterilerek 
yasal olarak yapılan dinleme bunun 
meşru olduğunu göstermez! Asıl olan 
Athanasiou’nun milletvekillerinin yasal 
olarak dinlenebileceğine örnek olarak 
parlamentodaki Türk milletvekillerimi-
zi örnek göstermesi ülkede Batı Trak-
ya Türk toplumuna ve toplumumuzu 
mecliste temsil eden milletvekillerimize 
bakış açısını açıkça gösteriyor. “Dervi-
şin fikri ne ise zikri de odur”, yani insan 
kafasının içindeki düşünce ne ise onu 
dile getirir. Kendi ülkemizde ulusal gü-
venlik ve kamu düzenine tehdit olarak 
algılanıyoruz! Dahası Athanasiou’nun 
konuşmasına bakacak olursak bize 
casus gözüyle bakılıyor! Bu açıklama-
sı sonrasında Athanasiou istifa etmeli! 
Üzülerek söylüyorum ki bu algı Atha-
nasiou ile sınırlı değil! Devletin zihni-
yeti de günümüz siyasetindeki algı da 
medyanın bakışı da şekilde! Ötekileş-
tiriliyor, tehdit olarak algılanıyoruz! Bu 
ülkenin bir parçası olarak görülmüyor, 
öyle muamele edilmiyoruz! Geçmişten 
günümüze devletin Azınlık politikası da 
bu anlayış ve tutumun yansıması!” dedi. 

Tarihi Sümela Manastırı’ndaki ayinin Rum Ortodoks azın-
lığı ve Batı Trakya Türk toplumu özelinde yansımaları

Fener Rum Ortodoks Patriği Bart-
holomeos, Türkiye’nin Trabzon ilin 
Maçka ilçesindeki Sümela Manastı-
rı’nda 15 Ağustos 2022 tarihinde do-
kuzuncusu düzenlenen ayini yönetti. 

Hristiyan aleminde “Meryem Ana’nın 
göğe yükseliş günü”nün kutlandığı ve 
yaklaşık üç saat süren ayinde din adam-

larınca dualar edildi, ilahiler okundu. 

Ayinde yaptığı konuşmada Sümela 
Manastırı’nın ruhuna ve tarihine uy-
gun korunabilmesi için hassasiyet ve 
emek veren herkese teşekkür eden 
Bartholomeos, “Birbirimizi daha iyi ta-
nıyalım, insanları sevelim, farklı kül-
türleri sayalım. Bu topraklar örnek ol-
sun, çevre ülkeler ilham alsın.” dedi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Patrik Bartholomeos, 
Sümela Manastırı’nda yönettiği ayinde 
farklı kültür ve dinlerden olanlara saygı 
ve hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini 
belirterek, anavatanımızdaki bu güzel 
uygulamalar çevre ülkelere ilham olmalı 
diyor. Kendisine tamamen katılıyoruz.

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz, anava-
tanımızın Rum Ortodoks azınlığı 
başta olmak üzere sınırları içe-
risindeki gayrimüslim azınlıklara 
yönelik hoşgörü politikasını ör-
nek almalı ve buradan kendisine 
dersler çıkarmalı. Dini hoşgörü ve 
ibadet hakkı konusunda minimum 
standartları bile yerine getirmek-
ten uzak olan ülkemiz, Temmuz 
2022’de meclise sunulan son yasa 
tasarısında da olduğu gibi taraf ol-
duğu ikili ve uluslararası antlaşma-
ları bile hiçe sayarak, Batı Trakya 
Türk toplumunun antlaşmalarla ga-
ranti edilen dini özerkliğini resmen 
ortadan kaldırmayı amaçlıyor.”

ABTTF Başkanı: “Dervişin fikri 
ne ise zikri de odur”, yani insan 
kafasının içindeki düşünce ne 
ise onu dile getirir. Kendi ülke-
mizde ulusal güvenlik ve kamu 
düzenine tehdit olarak algılanı-
yoruz! Maalesef bu algı Atha-
nasiou ile sınırlı değil! Devletin 
zihniyeti de günümüz siyase-
tindeki algı da medyanın bakı-
şı da bu şekilde! Ötekileştirili-
yor, tehdit olarak algılanıyoruz!”
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Batı Trakya’da nüfus dengesi Türk toplumu 
aleyhine değiştirilmek mi isteniyor?

Yerel xanthinews.gr isimli haber site-
sinde yayımlanan bir makalede, Batı 
Trakya’da nüfusun Türk toplumu le-
hine geliştiği belirtilerek, çoğunluk 
ve azınlık nüfusunun dengelenme-
si yönünde önerilerde bulunuluyor.

1923 Lozan Barış Antlaşması’na da 
atıfta bulunulan makalede, o zaman İs-
tanbul’daki Rum Ortodoks azınlığı ve 
Batı Trakya’daki Türk toplumunun nü-
fuslarının dengeli olduğu ancak yıllar 
içerisinde Rum Ortodoks azınlığı İs-
tanbul’dan kovulurken Batı Trakya’daki 
Türk toplumunun geliştiği ifade ediliyor.

Makalede, Batı Trakya’da bu gidişatın 
önüne geçilebilmesi ve azınlık-çoğunluk 
nüfusunun dengelenebilmesi için öğren-
cilerin öğrenim gördükleri şehirlerde oy 
kullanabilmesi, Kuzey Epirliler (Arnavut-
luk) ve Hristiyan Arnavutların bölgeye 
yerleşmeleri için teşvikler öngörülmesi 
ile bölgeyi terk edenlerin taşınmazları-
nın kanunla öngörülecek şekilde gerek-
li tazminat da verilerek bölgede daimi 

ikamet eden ve toprak sahip olmayan 
kişilere devredilmesi önerilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Söz konusu makale-
yi okuduğumda hayretler içinde kaldım 
ve askeri cunta döneminde Batı Trakya 
Türk toplumunu hedef alan ayrımcı uy-
gulamalar aklıma geldi. Tamamen ırk-
çılık ve nefret dolu bir anlayışla kaleme 
alınmış bir makale. Kaldı ki ifade edilen 
öneriler Yunan vatandaşları için anaya-
sada eşitlik ilkelerini düzenleyen madde-
lere de doğrudan aykırı. Makale ile sanki 

yetkili makamlar Yunan Vatandaşlık Ka-
nunu’nun ilga edilen ırkçı 19. maddesi 
anlayışına davet edilmekte. Bilindiği gibi 
Batı Trakya’da Türk toplumunun nüfusu-
nu azaltmak ve Türk toplumunu asimile 
etmek amacıyla 1955’ten 1998’ye kadar 
yürürlükte kalan 19. madde hükmüyle 
Yunan soyunda olmadıkları için yakla-
şık 60 bin Batı Trakya Türk’ü tümüyle 
haksız bir şekilde vatandaşlıktan çıka-
rılmıştı. 19. madde uygulaması hafıza-
larda hala canlıyken makalede belirtilen 
önerilerle yanlış algı oluşturma çabaları 
toplumumuzun ülkesine olan güvenini 
bir kez daha derinden sarsacaktır.” dedi.

ABTTF Başkanı: “Irkçı 19. 
madde uygulaması hafıza-
larda hala canlıyken ma-
kalede belirtilen önerilerle 
yanlış algı oluşturma ça-
baları toplumumuzun ülke-
sine olan güvenini bir kez 
daha derinden sarsacaktır.” 

En başta da ülkemiz, anavatanımızın 
Rum Ortodoks azınlığı başta olmak 
üzere sınırları içerisindeki gayrimüslim 
azınlıklara yönelik hoşgörü politikasını 
örnek almalı ve buradan yıllardır hakla-
rını gasp ettiği Batı Trakya Türk toplumu 
özelinde kendisine dersler çıkarmalı. 
Tarihi Sümela Manastırı’nda bölgede 
Rum Ortodoks cemaatinin bulunma-
masına rağmen 2010 yılından beri ayin 

yapılmasına izin verilirken binlerce 
Müslüman’ın yaşadığı ülkemizin ikin-
ci büyük şehri Selanik’te ibadete açık 
tek bir cami bulunmuyor, Osmanlı’dan 
kalan tarihi camilerde yetkili makamlar 
tarafından bayram namazı kılınması-
na dahi izin verilmiyor. Dini hoşgörü ve 
ibadet hakkı konusunda minimum stan-
dartları bile yerine getirmekten uzak 
olan ülkemiz, Temmuz 2022’de meclise 

sunulan son yasa tasarısında da oldu-
ğu gibi taraf olduğu ikili ve uluslarara-
sı antlaşmaları bile hiçe sayarak, Batı 
Trakya Türk toplumunun antlaşmalarla 
garanti edilen dini özerkliğini resmen 
ortadan kaldırmayı amaçlıyor.” dedi.

*Fotoğraf: https://haber.aa.com.tr/ 
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İskeçe’de Türk gencine yapılan ırkçı saldırıyı 
en sert şekilde kınıyoruz!

Yunanistan’ın İskeçe şehrinde 26 
Ağustos Cuma akşamı Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup 16 yaşında-
ki genç yaklaşık 20 kişilik bir grubun 
saldırısına uğradı. Gençlerden olu-
şan grup 16 yaşındaki Türk gencini 
feci şekilde döverek hastanelik etti.

Yerel basında yer alan haberlere 
göre saldırganların Türk gencine 
aynı anda vurduğu, “Pis Türk, bir 
dahaki sefere seni öldüreceğiz” diye 
bağırarak küfrettikleri kaydedildi. 
Kavgayı gören vatandaşların ara-
ya girmesiyle 20 kişilik grubun olay 
yerinden uzaklaştığı dile getirildi.

Saldırının ardından annesi tara-
fından İskeçe Devlet Hastanesi’ne 
götürülen ve vücudunun birçok ye-
rine darbe almış olan Türk genci 
tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Gündem gazetesinin haberine 
göre saldırıya uğrayan gencin ai-

lesinin konuyu yargıya taşıyacağı 
ve saldırganlar hakkında suç du-
yurusunda bulunacağı ifade edildi. 

Avrupa’da yaşayan Batı Trakya 
Türklerinin temsilcisi Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 
Başkanlık Kurulu ve ailesi olarak 
gencimize yapılan bu ırkçı ve men-
fur saldırıyı en sert şekilde kınıyor, 
kendisine ve ailesine geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. Aşırı sağ ide-
olojiye sahip grupların Batı Trakya 
Türk toplumu ve mensuplarını he-
def alan ırkçı ve nefret temelli sal-
dırıları bölgemizdeki barış ve huzur 
ortamını tehdit etmekte, birlikte ya-
şama kültürüne zarar vermektedir. 
Polisin saldırıyla ilgili soruşturmayı 
büyük bir titizlikle yürütmesini ve fa-
illerin ivedilikle yakalanarak adli ma-
kamlara teslim edilmesini istiyoruz. 

ABTTF Başkanlık Kurulu ve 
ailesi olarak gencimize ya-
pılan bu ırkçı ve menfur sal-
dırıyı en sert şekilde kınıyor, 
kendisine ve ailesine geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
Batı Trakya Türk toplumu 
ve mensuplarını hedef alan 
ırkçı ve nefret temelli saldı-
rılar bölgemizdeki barış ve 
huzur ortamını tehdit etmek-
te, birlikte yaşama kültürüne 
zarar vermektedir. Polisin 
saldırıyla ilgili soruşturmayı 
büyük bir titizlikle yürütme-
sini ve faillerin ivedilikle ya-
kalanarak adli makamlara 
teslim edilmesini istiyoruz. 


