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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), 15 Eylül 2022 tarihinde 
Avrupa Birliği’nin (AB) başkenti Brük-
sel’e çalışma ziyaretinde bulundu. 

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, ABT-
TF Brüksel Temsilciliği’nden Deniz Ser-
vantie’nin de eşlik ettiği çalışma ziyareti 
kapsamında Avrupa Hür İttifakı (EFA) 
Başkanı Lorena López de Lacalle ile gö-
rüştü. ABTTF Brüksel Temsilciliği’nde 
gerçekleştirilen görüşmede EFA Siyasi 
Danışmanı Paul Butcher da hazır bulundu.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Yeşil-
ler ile birlikte aynı siyasi gruptaki EFA 

heyeti ile yapılan görüşmede Batı Trak-
ya Türk toplumunun güncel sorunları 
ile Yunanistan ve Batı Trakya bölgesin-
de yaşanan güncel gelişmeler aktarıldı.

ABTTF Başkanı Habip Oğlu, Yunanis-
tan’ın Batı Trakya Türk toplumunun der-
nekleri ile ilgili aleyhindeki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını Av-
rupa Konseyi Bakanları Komitesi’nin tüm 
uyarılarına rağmen 14 yılı aşkın süredir 
ısrarla uygulamadığını kaydetti. Yargı-
tay’ın (Arios Pagos) kapatılan İskeçe Türk 
Birliği ile kaydedilmeyen Rodop İli Türk 
Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azın-
lık Gençleri Derneği’nin temyiz başvuru-
larını reddettiğini not eden Habip Oğlu, 
Yunanistan’ın bir kez daha AİHM karar-
larını ve taraf olduğu Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’ni hiçe saydığını ifade etti.

Batı Trakya Türk toplumunun 
güncel sorunları dile getirildi 
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Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Yeşiller 
ile birlikte aynı siyasi gruptaki EFA he-
yeti ile yapılan görüşmede Batı Trakya 
Türk toplumunun güncel sorunları ile 
Yunanistan ve Batı Trakya bölgesinde 
yaşanan güncel gelişmeler aktarıldı.

ABTTF Başkanı Habip Oğlu, Yunanis-
tan’ın Batı Trakya Türk toplumunun 
dernekleri ile ilgili aleyhindeki Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ka-
rarlarını Avrupa Konseyi Bakanları Ko-
mitesi’nin tüm uyarılarına rağmen 14 
yılı aşkın süredir ısrarla uygulamadı-
ğını kaydetti. Yargıtay’ın (Arios Pagos) 
kapatılan İskeçe Türk Birliği ile kayde-
dilmeyen Rodop İli Türk Kadınları Kül-
tür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri 
Derneği’nin temyiz başvurularını red-
dettiğini not eden Habip Oğlu, Yuna-
nistan’ın bir kez daha AİHM kararlarını 
ve taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ni hiçe saydığını ifade etti.

Batı Trakya Türk toplumunun antlaş-
malarla teminat altına alınan eğitim 

ve dini özerkliğine yönelik sistematik 
ihlallerin sürdüğünü belirten Habip 
Oğlu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılın-
da Batı Trakya’daki iki dilli dört Türk 
ilkokulunun daha kapatıldığını, Tem-
muz 2022’de mecliste kabul edilen 
“Trakya’daki Müftülüklerin Modernleş-

tirilmesi” başlığı altındaki yeni yasa 
ile devletin özerk yapıdaki müftülük-
ler üzerinde tam kontrol ve denetim 
kurmasının amaçlandığını kaydetti.

Habip Oğlu, Yunanistan’da siyaset ve 
medyada Batı Trakya Türk toplumu-
nun milli güvenliğe “tehdit” ve “tehlike” 
olarak gösterildiği ve özellikle siyaset-
teki nefret söyleminin Türk toplumuna 
yönelik yapısal ve sistematik ayrımcı-
lığın bir parçası olduğunun altını çize-
rek, özelikle dinleme skandalı ve İske-
çe’de yeni müftü seçimi süreçlerinde 
Batı Trakya Türk toplumuna mensup 
milletvekillerinin ve temsilcilerinin doğ-
rudan hedef gösterildiğini ifade etti.

Yunanistan’da seçimlerde bağım-
sız adaylara da uygulanan %3 se-
çim barajı ile Batı Trakya Türk top-
lumunun ekonomik sorunlarının 
ele alındığı görüşmede, geleceğe 
dönük iş birliği konuları hakkın-
da görüş alışverişinde bulunuldu.

Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörü-
süzlükle Mücadele Komisyonu (ECRI), 
22 Eylül 2022 tarihinde Yunanis-
tan’la ilgili 6. ülke raporunu yayımladı. 

ECRI’nin Kasım 2021’de Yunanistan’a 
yaptığı ziyaretin ardından hazırladığı 
6. Ülke raporu, Yunanistan’da Mart 
2022’ye kadar olan gelişmeleri içeriyor. 
Raporda, 6. döngüde tüm üye Devlet-
ler için geçerli üç ortak başlık olan etkili 
eşitlik ve haklara erişim, nefret söyle-
mi ve nefret temelli şiddet ile uyum ve 
katılım altında Yunanistan inceleniyor.

Raporunda Yunanistan’ın 2020’de 
kabul edilen ırkçılık ve hoşgörüsüzlü-
ğe karşı ulusal eylem planının olum-
lu bir adım olduğunu ancak 2014’te 
yayımlanan bir önceki raporunda-
ki konuyla ilgili tavsiyesinin kısmi 
olarak uygulamaya geçirildiğini not 
eden ECRI, devam eden eşitsizlik-
ler ve polislik faaliyetlerindeki ırkçı-
lıkla ilgili endişelerini dile getiriyor.

Yunanistan’daki eşitlik birimi olan 
Kamu Denetçisi’nin (Ombudsman) 

mahkemede ayrımcılık veya hoşgörü-
süzlük mağdurlarına yasal temsil sağ-
lama, stratejik davaları takip etme veya 
vakaları mahkemelere taşıma yetkinli-
ğinden hala yoksun olduğunun belir-
tildiği ECRI raporunda, ülkede sıklıkla 
görülen nefret söyleminin zaman za-
man politikacılar ve hatta devlet görev-
lilerinden de geldiğine dikkat çekiliyor.

Raporda, Yunan Polisi tarafından 
toplanan istatistiklere göre 2020’de 

51 nefret söylemi vakasının yaşan-
dığını, bunun 34’ünün çevrim içi ger-
çekleştiği not edilerek, Yunanistan’da 
nefret söylemine dair çok az siste-
matik veri toplamanın olduğunu kay-
dediliyor. ECRI Yunanistan’a, çevrim 
içi dahil nefret söylemi vakaları için 
kamuoyunu bilinçlendirme kampan-
yaları eşliğinde kapsamlı bir izleme 
sistemi oluşturmasını tavsiye ediyor. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 2021 yılında 6. Yunanistan 
ülke raporunun hazırlık sürecine aktif 
olarak katılmıştı. Yunanistan’da Batı 
Trakya Türk toplumuna karşı ayrımcı-
lık, ırkçılık ve nefret söylemi hakkın-
da ECRI’ye yazılı bildirimde bulunan 
ABTTF, ECRI’nin Kasım 2021’de Yu-
nanistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kap-
samında Atina’da sivil toplum kuruluş-
ları ile gerçekleştirdiği toplantıya iştirak 
ederek burada Türk kimliğinin inkarı, 
örgütlenme özgürlüğü, din özgürlüğü, 
eğitim ve nefret söylemi/nefret temelli 
saldırılar başlıkları altında Batı Trakya 
Türk toplumunun güncel ve kronikleşen 
sorunları hakkında bir sunum yapmıştı.

ECRI, 6. Yunanistan raporunu yayımladı
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Başkan’danBaşkan’dan

Bizim için “Türk” diyemiyorlar ama adımız Hasan ya 
da Fatma, okullarımızdaki eğitim dilimiz Türkçe!

Sevgili okurlar, 

Ne yazık ki ülkemizde bize karşı sindirme 
ve dayatma politikaları eskiden olduğu gibi 
bugün de devam ediyor. 

SYRIZA İskeçe Milletvekilimiz Hüseyin 
Zeybek katıldığı canlı televizyon yayının-
da ölümle tehdit edildi. İskeçe’den yayın 
yapan yerel Next TV’de canlı yayınlanan 
“Anihti Grami (Açık Hat)” programına katı-
lan Zeybek’e yayına telefonla bağlanan bir 
izleyici, “Türk-Yunan savaşı çıkarsa onu 
öldüreceğim” dedi. 

Akıl alır gibi değil! Dahası Zeybek’in de de-
diği gibi programın sunucusu bu nefret dolu 
çirkin sözleri durdurmak, kınamak yerine 
izleyici ile sohbete devam etti. 

Medya kin ve nefreti yayma yeri olamaz, ol-
mamalı. Ancak medyada nefret dilinin yük-
selişe geçmesini tek başına düşünemeyiz. 
Asıl mesele biliyoruz ki kendi ülkemizde 
tehdit olarak algılanmamız! Çünkü ülke-
mizin yöneticilerine göre ülkede Türk yok, 
Azınlık içerisinde Türk mücadelesi verenler 
de Türkiye’nin ajanı! 

Ülkemizin yöneticileri aynı antlaşma ile ka-
derimizin belirlendiği İstanbul, Gökçeada 
ve Bozcaada’daki azınlık için Rum azınlık 
diyor, ama bize gelince Batı Trakya’daki 
Türk azınlık diyemiyor, Trakya’daki Müslü-
man azınlık diyor. 

Eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos 
katıldığı bir konferansta Yunanistan’ın Batı 
Trakya’da müftülerin statüsü ve örgütlen-
me özgürlüğü hakkını kullanma dahil 1923 
Lozan Antlaşması’nın hükümlerine tam 
olarak uyduğunu ve bunları her geçen gün 
kanıtladığını iddia etti. 

Dışişleri Bakanımız Nikos Dendias da 
“Müslüman azınlığın” haklarına kesinlikle 
saygı duyan bir Avrupa ülkesi olduğunu 
söyledi. Dendias her zaman yaptığını yap-
tı, Batı Trakya Türk toplumunun Türk kimli-
ğini yine inkar etti. Ötesi Dendias, Yunanis-
tan’daki Müslüman azınlığın büyüdüğünü, 
genişlediğini ve iyi yaşadığını ileri sürdü. 
Dendias Türkiye’deki Rum azınlığın nüfu-

suna bakarak bu yorumu yapıyor, sürekli 
olarak bu kıyasa dayanarak bizim hiçbir 
sorunumuz yokmuş gibi göstermeye çalı-
şıyor. 

Fakat bunun bizimle doğrudan bağlantısı, 
ilgisi ne? Nerede kaldı insan hakları, nere-
de kaldı demokrasi? Bizler Yunan vatanda-
şıyız. Azınlık olarak sahip olduğumuz hak-
ları geri isterken Yunan vatandaşları olarak 
ülkemizde demokrasi ve insan haklarına 
saygılı bir yönetim ile herkesin sahip oldu-
ğu haklarımızı da istiyoruz. 

Oysa kendimizi “Türk” olarak tanımlama-
mıza izin vermeyen ülkemiz, diğer taraftan 
Gümülcine’de Ermenilerin kurduğu etnik 
kökene atıfta bulunan “Ermeni” isimli der-
neğe izin veriyor. İsminde “Türk” kelimesi 
geçtiği için kapatılan derneklerimiz ile ilgili 
Avrupa Mahkemesi kararları ısrarla uygu-
lanmıyor! Ama soran olursa “Müslüman 
azınlık” çok iyi durumda, Yunanistan Lozan 
ile üstlendiği tüm sorumlulukları ve dahası-
nı fazlasıyla yerine getiriyor!

Üstüne sanki aralarında anlaşma varmış 
gibi bölgemizin milletvekili Evripidis Stilya-
nidis de “Ta Nea” gazetesine yazdığı ya-
zıda yine var olanı görmedi, olmayanı da 
varmış gibi bize dayatmaya çalışmaya, da-
hası tüm uluslararası toplumunu bu yalan 
gerçeğe inandırmaya çalışıyor.

Evet, Lozan’da Müslüman ve gayri-Müslim 
azınlık tanımı kullanılıyor. Madem öyle ül-
kemizin yöneticileri İstanbul Rum azınlığın-
dan bahsederken Türkiye’deki gayri-Müs-
lim azınlık demeli! Ya da İstanbul Rum 
azınlığı diyorsa o halde Batı Trakya’daki 
Türk azınlık demeli!

Yunanlı tarihçi ve akademisyen Yorgo 
Mavrogordatos’un da yazdığı gibi ülkemi-
zin son yıllarda ısrarla “Yunanistan’da Türk 
yoktur” söylemini tekrarlamasına karşın 
Yunanistan’da Türk olduğu gerçeği 1923 
Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi An-
laşması ile kanıtlanmış durumda. 

Hepimiz biliyoruz ki 1923’ten ülkemizin 
yöneticilerinin ülkemizde “Türk” olmadığı-
nı söyleyip derneklerimizin tabelalarını in-

dirdiği 1983’e kadar biz Türk’tük. İsminde 
Türk kelimesi geçen derneklerimiz 50 yılı 
aşkın bir süre yasal olarak faaliyet gösterdi. 
Okullarımızın adı Türk okulları idi, tabelala-
rımız Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki 
dilliydi. Karnelerimiz de diplomalarımız da 
keza iki dilli idi. Ama anavatanımız ile ilişki-
lerde ülkemizin yaşadığı sorunların faturası 
bize kesildi, bir gecede Türk değil Müslü-
man azınlık olduk! 

Adımız Hasan, Fatma; okullarımızda Azın-
lık programı diye adlandırdıkları program-
da eğitimin dili Türkçe! Ama gelin görün ki 
Türk değiliz! Ülkemizin yöneticileri, siyaset-
çileri ne derse desin, gerçek ortada! 
Türk’üz! 

Lozan ile eğitim ve din alanında özerk kılın-
mış olduğumuz halde haklarımız ihlal edili-
yor, siyasette ve medyada ötekileştiriliyor, 
kendi ülkemizde düşmanmış gibi gösterili-
yoruz.

Fakat bizler de her zaman olduğumuz üze-
re kendi gerçeğimizi anlatmaya devam edi-
yoruz, edeceğiz. Hem içeride hem dışarıda 
sesimizi duyurmak, haklarımızı savunmak 
için çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABTTF, AGİT İnsani Boyut Konferansı’na katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF), Batı Trakya Türk 
toplumunu temsilen 28-29 Eylül 
2022 tarihlerinde Polonya’nın baş-
kenti Varşova’da Avrupa Güven-
lik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İn-
sani Boyut Konferansı’na katıldı. 

AGİT Polonya Dönem Başkanlığı ta-
rafından AGİT Demokratik Kurumlar 
ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR) 
desteğiyle düzenlenen, AGİT böl-
gesindeki insan hakları ve temel öz-
gürlüklerin durumu temalı on günlük 
konferansa ABTTF Brüksel Temsilci-
liği’nden Deniz Servantie iştirak etti.

AGİT katılımcı Devletleri, AGİT ku-
rumları, uluslararası kuruluşlar ve 
sivil toplum temsilcilerinin katıldığı 
konferansın “Din veya inanca dayalı 
olanlar dahil ırkçılık, yabancı düş-
manlığı, ayrımcılık ve hoşgörüsüz-
lük” başlıklı oturumunda konuşan 
ABTTF, Yunanistan’da Batı Trakya 
Türk toplumunun antlaşmalarla te-
minat altına alınan dini özerkliğine 
yönelik sistematik ihlallerin sürdü-
ğünü kaydetti. Devletin Batı Trakya 
Türk toplumunun seçtiği müftüleri 
tanımadığını ve Batı Trakya’da dev-
let tarafından atanmış müftüler ve 
seçilmiş müftüler olmak üzere ikili bir 
yapının olduğunu belirten ABTTF, 
Türk toplumunun seçtiği müftülerin 
dini sembolleri yasadışı kullandıkları 
gerekçesiyle yargılandığını ve ha-
pis cezasına çarptırıldığını kaydetti. 

Batı Trakya Türk toplumunun dini 

özerkliğinin 52/2019 sayı ve tarihli 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 
29 Temmuz 2022’de Yunan mecli-
sinde kabul edilen “Trakya’daki Müf-
tülüklerin Modernleştirilmesi” başlığı 
altındaki yeni yasa ile daha da zayıf-
latıldığını not eden ABTTF, 1913 Ati-
na Antlaşması ve 1923 Lozan Ant-
laşması’nı ihlal eden yeni yasa ile 
devletin özerk yapıdaki müftülükler 
üzerinde tam kontrol ve denetim kur-
masının amaçlandığına dikkat çekti.

ABTTF, İskeçe Müftüsü Ahmet 
Mete’nin vefatının ardından İske-
çe’de yeni müftü seçimi sürecinde 
Batı Trakya Türk toplumuna men-
sup milletvekillerinin ve temsilcile-
rinin siyaset ve medyada doğru-
dan hedef gösterildiğini ifade etti.

Yunanistan’ın Batı Trakya Türk top-
lumunun örgütlenme özgürlüğü ve 
dini özgürlüğünü kullanım hakkına 
yönelik politika ve uygulamaları-
nın hiçbir şekilde üyesi olduğu Av-
rupa Birliği (AB) standartları ve AB 
standartları ve taraf olduğu Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağ-
daşmadığının altını çizen ABTTF, 
Yunan hükümetinden 1913 Atina 
Antlaşması ve 1923 Lozan Antlaş-
ması uyarınca Batı Trakya Türk 
toplumunun kendi dini liderleri olan 
müftüleri seçme hakkına saygı gös-
termesini istedi. ABTTF ayrıca, Yu-
nanistan’a 52/2019 sayı ve tarihli 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile “Trakya’daki Müftülüklerin Mo-
dernleştirilmesi” başlıklı yeni yasa-
yı iptal etme çağrısında bulundu.  

Konferansta ABTTF, Batı 
Trakya Türk toplumunun 
güncel sorunları ile siya-
set ve medyada giderek 
artan şekilde hedef göste-
rilmesini gündeme taşıdı.
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Ülkemiz Yunanistan’da Ulusal İstihbarat 
Teşkilatı (EYP) tarafından PASOK-Kİ-
NAL Başkanı ve Avrupa Parlamentosu 
(AP) Milletvekili Nikos Androulakis ve 
gazeteci Thanasis Koukakis’in “Preda-
tor” isimli yazılımla yasa dışı olarak din-
lenmesi ile patlak veren skandal sonra-
sında son bir ayda yaşananlar nedeniyle 
ülkemizde iktidar zor bir sınav veriyor. 

Dinleme skandalı kapsamında Yeni 
Demokrasi Partisi Milletvekili ve Yuna-
nistan Meclisi İkinci Başkan Yardımcı-
sı Charalampos Athanasiou’nun Batı 
Trakya Türk toplumuna mensup Türk 
milletvekillerini ima ederek Türk millet-
vekillerinin milli güvenlik gerekçesiyle 
yasal olarak dinlenmelerinin mümkün 
olabileceğini söylemesinin ardından 
siyasi alanda Batı Trakya Türk toplu-
munun tehdit unsuru olarak muamele 
edilmesine ilaveten medyada da Batı 
Trakya Türk toplumuna yönelik ayrıştırı-
cı ve ötekileştirici bir dil kullanılarak ya-
pılan haberler arttı. Son olarak İskeçe’de 
26 Ağustos Cuma akşamı Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup 16 yaşındaki 
bir Türk gencinin yaklaşık 20 kişilik bir 
grubun saldırısına uğraması ve saldır-
ganların Türk gencine vururken “Pis 
Türk, bir dahaki sefere seni öldüreceğiz” 
diye bağırarak küfretmeleri Batı Trakya 
Türk toplumunun bölgedeki huzur ve 
güvenlik açısından endişelerini artırdı. 

Son dönemde yaşanan gelişmelere 
ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “Ülkece tarihi nitelikte bir 
dönemden geçiyoruz.  ABD’deki Water-
gate skandalının bir benzerini yaşadığı-
mız bu dönemde Başbakan’a bağlı ulu-
sal istihbaratın milli güvenlik gerekçesi 
ile gerçekleştirdiği dinlemeler karşısın-
da Başbakan Miçotakis’in dinlemelerin 
yasal olduğunu açıklamasıyla skandal 
derinleşti. Erken seçim tartışmalarının 
hararet kazandığı bir dönemde Baş-
bakan’ın yaptığı açıklamalar iktidarın 
muhalefete, siyasilere ve dolaylı ola-
rak halka güven duymadığı yönünde 
bir algıyı pekiştirdi. AB Komisyonu’nun 
iktidara gönderdiği mektup ve bu mek-
tuba iktidarın verdiği yanıt sonrasında 
Meclis’te kurulan soruşturma komisyo-
nundan çıkacak sonucu merak etmekle 
birlikte derin yapıların etki ettiği sistem 
içerisinde komisyonun tüm gerçeklere 
çıplak bir şekilde erişip bunu kamuoyu 
ile paylaşabilmesi konusunda da çekin-
celerimiz var. Bu skandal iktidarın altın-
dan kalkabileceği bir boyutta görünmü-
yor, bakalım hükümet ne zaman erken 
seçime gitme kararı alacak? Ülkedeki 
genel siyasi ortamın gerginleşmesi ve 
dinleme skandalı kapsamında iktidar 
milletvekilinin Türk milletvekillerimizi 
ima ederek yaptığı açıklamalar skan-
dalın bölgemize de sıçramasına sebep 

oldu. Siyasette artan baskı bölgemizde 
toplumumuza karşı ötekileştirmeyi de 
artırdı, hükümetin bize karşı uyguladığı 
ülkenin birliğine tehdit oluşturduğumuz 
yönündeki politika ve söylem elbette ba-
sındaki ayrıştırıcı dili de keskinleştirdi. 
Ülke genelinde yaratılmak istenen kor-
ku ortamı bölgemiz üzerinden git gide 
yayılıyor. Türkiye’deki Rum azınlığının 
Atina ile olan ilişkilerinde olduğu gibi 
bizim de anavatanımız Türkiye ile diya-
log kurarak sorunlarımızın çözümü için 
sesimizi yükselttiğimiz ve talepte bu-
lunduğumuz için toplumumuza yönelik 
baskı da git gide artıyor. Bunu yaparken 
ise hem siyasette hem medyada bilinç-
li olarak ötekileştiriliyor, tehlike olarak 
gösteriliyor ve ülke içindeki düşmanmış 
gibi gösteriliyoruz. Bölgede Batı Trak-
ya Türk toplumunu hedef gösteren ye-
rel gazetelerin yanı sıra son dönemde 
çok sayıda haber portalı kurulduğunu 
ve bu haber portallarının yalnızca Tür-
kiye karşıtı ve bölgemizdeki Türk top-
lumuna karşı olumsuz bir dil kullanarak 
haberler yaptığını görüyoruz. Bu durum 
karşısında bölgemizde provokasyonun 
artırılmaya çalışıldığını düşündürüyor. 
Zira İskeçe’de bir Türk gencinin dövül-
mesi ve bu sırada saldırganların “Pis 
Türk” diye bağırması endişelerimizde 
haklı olduğumuza işaret ediyor. Bu du-
rum çok ama çok tehlikeli! Fitili ateşle-
mek isteyen çevrelere karşı Türk top-
lumu olarak her zaman soğukkanlı ve 
itidal içerisinde olmaya gayret ediyoruz. 
Fakat ülkemizin yöneticileri bölgede-
ki durumu daha ne kadar görmezden 
gelemeye devam edecek? İskeçe’de 
yaşanan bu olayın Rodop’ta Gümülci-
ne, Maronya-Şapçı veya Yassıköy; İs-
keçe’de ise Bulustra ya da Mustafçova 
sınırları içerisinde yaşanması halinde 
tehlikenin potansiyel olarak varacağı 
yerin ne kadar büyük olduğunu iktidar 
farketmiyor mu? İki ülke ilişkilerinin ye-
niden gergin olduğu bir dönemde ülke-
miz iç siyasetinde yaşanan skandal ve 
olası erken seçimleri dikkate alarak ik-
tidar çok dikkatli olmalı, ayrıştırıcı değil 
birleştirici bir dil kullanarak bölgemizde 
ve genel olarak ülkede halkın devlete 
ve iktidara olan güvenini güçlendirecek 
söylem ve politikalar üretmeli!” dedi. 

ABTTF Başkanı: “Fitili ateş-
lemek isteyen çevrelere kar-
şı Türk toplumu olarak her 
zaman soğukkanlı ve itidal 
içerisinde olmaya gayret edi-
yoruz. Fakat ülkemizin yöneti-
cileri bölgedeki durumu daha 
ne kadar görmezden gelme-
ye devam edecek? İskeçe’de 
yaşanan bu olayın Rodop’ta 
Gümülcine, Maronya-Şap-
çı veya Yassıköy; İskeçe’de 
ise Bulustra ya da Mustaf-
çova sınırları içerisinde ya-
şanması halinde tehlikenin 
potansiyel olarak varacağı 
yerin ne kadar büyük oldu-
ğunu iktidar farketmiyor mu?”
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İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek canlı yayında ölümle tehdit edildi

İskeçe SYRIZA Milletvekili Hüse-
yin Zeybek, İskeçe’den yayın ya-
pan yerel Next TV’de canlı yayın-
lanan “Anihti Grami (Açık Hat)” 
programına telefonla bağlanan bir iz-
leyici tarafından ölümle tehdit edildi. 

12 Eylül 2022 tarihinde yayınla-
nan programa telefonla bağlanan 
kişi, Zeybek’e hakaretler savura-
rak kendisini öldürmekle tehdit etti.

Milletvekili Hüseyin Zeybek, sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamay-
la hem kendisini tehdit eden kişiyi hem 

de programı sunan gazeteci Panos 
Papadopulos’u kınadı. Sunucunun va-
tandaşın açıklamalarını kınamak ye-
rine onunla sohbeti devam ettirdiğini 
belirten Zeybek, canlı yayında hayatına 
yönelik tehditler almasının tüm sınırla-
rı aştığını, medyanın esas rolünün kin 
ve nefreti değil demokrasiyi savunmak 
olduğunu ifade etti. Zeybek, “Artık her-
kes sorumluluklarını üstlensin...” dedi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Avrupa’da yaşayan 
Batı Trakya Türklerinin temsilcisi ABTTF 
olarak milletvekilimiz Hüseyin Zeybek’in 
alenen ölümle tehdit edilmesini şiddetle 

kınıyoruz. Ülkemizin savcılarını göreve 
davet ediyor, olayın ivedilikle soruştu-
rulmasını ve faillerin hak ettikleri cezaya 
çarptırılmalarını bekliyoruz. Ülkemizde 
son dönemde siyaset ve medyada Batı 
Trakya Türk toplumuna karşı giderek 
artan nefret söylemi ve toplumumuzun 
temsilcilerinin hedef gösterilmesinin so-
nucu olarak bu vahim olay yaşanmıştır. 
Keza milletvekilimiz Zeybek, aldığı ölüm 
tehdidi hakkında bir Türk televizyon ka-
nalına verdiği röportajın ardından bu 
kez iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi 
Milletvekili Tasos Hacivasiliu tarafın-
dan hedef gösterilmiş, Hacivasiliu, Zey-
bek’in kullandığı ‘Türk azınlık’ ifadesinin 
kabul dilemez olduğunu belirtmiştir. Bu 
kadarı da artık pes! Bir insanın kendi et-
nik kökenini ifade etmesi en temel hak-
kı! Buna kimse karışamaz. Nasıl İstan-
bul’da yaşayan Rum Ortodoks azınlık 
Rum ise Batı Trakya’da yaşayan bizler 
de Türk’üz ve yüz yıllardır ülkemiz Yuna-
nistan’da ‘Türk’ olarak yaşıyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr 

ABTTF Başkanı: “Avrupa’da ya-
şayan Batı Trakya Türklerinin 
temsilcisi ABTTF olarak millet-
vekilimiz Hüseyin Zeybek’in ale-
nen ölümle tehdit edilmesini şid-
detle kınıyoruz. Ülkemizde son 
dönemde siyaset ve medyada 
Batı Trakya Türk toplumuna kar-
şı giderek artan nefret söylemi 
ve toplumumuzun temsilcilerinin 
hedef gösterilmesinin sonucu ola-
rak bu vahim olay yaşanmıştır.”

Batı Trakya Türkleri İskeçe’de yeni müftüsünü seçti 

Batı Trakya Türk toplumu, İskeçe 
Müftüsü Ahmet Mete’nin 14 Tem-
muz 2022’de ebediyete intikal et-
mesinin ardından boşalan müftülük 
makamı için antlaşmalardan doğan 
hakkını kullanarak 9 Eylül 2022’de 
cuma namazı esnasında seçime gitti. 

İskeçe ili genelindeki 83 camide yapılan 
ve İskeçe Müftülüğü Eğitim Şube Müdü-
rü Mustafa Trampa ve İskeçe Müftülüğü 
Personel Müdürü Mustafa Kamo’nun 
aday olduğu müftü seçiminde toplam 
7.320 oy kullanıldı. Seçimde oyların 
4.750’sini alan Mustafa Trampa İske-

çe’nin yeni müftüsü seçildi. Diğer aday 
Mustafa Kamo ise oyların 2.570’ini aldı.

Avrupa’da yaşayan Batı Trakya Türk-
lerinin temsilcisi Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) olarak se-
çimde oyların çoğunluğunu alarak İs-
keçe’nin yeni müftüsü seçilen Mustafa 
Trampa’yı içtenlikle tebrik eder, hak-
kıyla yerine getireceğine inandığımız 
bu önemli görevinde kendisine üstün 
başarılar diler, desteğimizi sunarız.

Bu vesileyle ülkemiz Yunanistan’ın ta-
raf olduğu antlaşmaları hiçe sayarak 
bugüne kadar müftülük meselesinde 
hayata geçirdiği tek taraflı uygulamala-
rı ivedilikle düzeltmesi ve Batı Trakya 
Türk toplumu ile doğrudan diyalog ve 
istişare içerisinde meseleye çözüm ge-
tirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org 

ABTTF olarak İskeçe’nin yeni 
müftüsü seçilen Mustafa Tram-
pa’yı içtenlikle tebrik eder, 
hakkıyla yerine getireceğine 
inandığımız bu önemli göre-
vinde kendisine üstün başarı-
lar diler, desteğimizi sunarız.
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Yargıtay’dan Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili 
AİHM kararlarının uygulanması talebine yine ret!

Ülkemiz Yunanistan Yargıtayı (Arios 
Pagos), Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’nin (AİHM) Rodop İli Türk 
Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli 
Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili ka-
rarlarının uygulanması ve söz konu-
su derneklerin resmi kaydının yapıl-
ması talebini bir kez daha reddetti.

Yargıtay, davaların görüşüldüğü 
1 Ekim 2021’deki duruşmadan on 
ay sonra açıkladığı kararla AİHM 
kararlarına ve Avrupa Konseyi Ba-
kanlar Komitesi’nin uyarılarına rağ-
men Batı Trakya Türk dernekleri-
nin temyiz başvurusunu reddetti. 

Ulusal mahkemeler tarafından 
kaydedilmeyen Rodop İli Türk 
Kadınları Kültür Derneği ve Me-
riç İli Azınlık Gençleri Derneği 
AİHM’ye başvurmuş, AİHM 2007 
ve 2008’de oy birliğiyle aldığı ka-
rarlarla ülkemizin örgütlenme öz-
gürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti.

Batı Trakya Türk toplumunun iki 

derneği, 2017 yılında mecliste ka-
bul edilen ve AİHM kararlarının 
ülkemiz ulusal mahkemeleri tara-
fından uygulanmasına imkan ta-
nıyan Medeni Usul Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerin ardından ya-
sal statülerinin verilmesi talebiyle 
Trakya İstinaf Mahkemesi’ne baş-
vurmuş, mahkemenin ret kararı son-
rası davaları Yargıtay’a taşımıştı.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 
Başkanı Halit Habip Oğlu, “Yargıtay, 
Haziran 2021’de İskeçe Türk Birli-
ği’nin resmi tüzel kişiliğinin iade edil-

mesi talebini reddetmesinin ardın-
dan şimdi de diğer iki derneğimizin 
kayıt talebini reddederek yine siyasi 
bir karar vermiştir. Yargıtay’ın bu 
son kararı ile ülkemiz bir kez daha 
hukukun üstünlüğü ilkesini göz ardı 
etmiş, derneklerimizle ilgili aleyhin-
deki AİHM kararlarını ve taraf olduğu 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni 
hiçe saymıştır. Bu, ‘demokrasinin 
beşiği’ olduğunu iddia eden ülkemiz 
için utanılacak bir durum ve ülkemize 
yakışmıyor. ABTTF olarak iki derne-
ğimizin hukuk mücadelesinde yanla-
rında olmayı sürdürecek, ülkemizin 
Türk etnik kimliğimizi reddeden res-
mi politikasının yüksek mahkeme-
nin kararlarına kadar sirayet ederek 
konunun tümüyle siyasileştirildiği-
ni ve hukukun üstünlüğü ilkesinin 
hiçe sayıldığını uluslararası kurum 
ve kuruluşlara aktaracağız.” dedi.  

ABTTF Başkanı: “Yargıtay, 
Haziran 2021’de İskeçe Türk 
Birliği’nin resmi tüzel kişiliği-
nin iade edilmesi talebini red-
detmesinin ardından şimdi de 
diğer iki derneğimizin kayıt 
talebini reddederek yine si-
yasi bir karar vermiştir. ABT-
TF olarak iki derneğimizin 
hukuk mücadelesinde yan-
larında olmayı sürdürecek, 
ülkemizin Türk etnik kimli-
ğimizi reddeden resmi poli-
tikasının yüksek mahkeme-
nin kararlarına kadar sirayet 
ederek konunun tümüyle si-
yasileştirildiğini ve hukukun 
üstünlüğü ilkesinin hiçe sa-
yıldığını uluslararası kurum 
ve kuruluşlara aktaracağız.”
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Ülkemizde örgütlenme özgürlüğü konusunda Batı Trakya 
Türk toplumuna karşı çifte standart

Yerel basında yer alan haberlere 
göre dünyanın çeşitli yerlerinden Er-
meniler, Ermeni Kültür Festivali için 
Gümülcine şehrinde buluştu. Gümül-
cine Belediyesi ile Gümülcine Erme-
nileri Kültür ve Eğitim Derneği’nin iş 
birliğinde 26-27 Ağustos 2022 tarih-
lerinde düzenlenen iki günlük festiva-

lin başarıyla sonuçlandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Gümülcine’de yaşa-
yan Ermenilerin düzenlediği festival, ül-
kemiz Yunanistan’ın örgütlenme özgür-
lüğü konusunda Batı Trakya Türklerine 
karşı uyguladığı çifte standardı bir kez 

daha ortaya koymuştur. Bölgemizde 
‘Ermeni’ isimli bir dernek yasal olarak 
faaliyet gösterebiliyor ve hem de be-
lediye ile iş birliği içerisinde bir etkinlik 
düzenleyebiliyorken ‘Türk’ isimli der-
neklerimiz var iken kapatılıyor. Ülkemiz, 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
tüm uyarılarına rağmen Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin derneklerimizle 
ilgili kararlarını 14 yılı aşkın süredir ıs-
rarla uygulamayarak taraf olduğu ulus-
lararası sözleşmeyi yok sayıyor. Ülke-
mizde Batı Trakya Türkleri söz konusu 
olunca örgütlenme özgürlüğü derhal 
rafa kaldırılmakta, vatandaşlar arasın-
da aleni ayrımcılık yapılmaktadır.” dedi.

*Fotoğraf: www.iskeceturkbirligi.org

ABTTF Başkanı: “Bölgemizde ‘Er-
meni’ isimli bir dernek yasal olarak 
faaliyet gösterebiliyor ve hem de 
belediye ile iş birliği içerisinde bir 
etkinlik düzenleyebiliyorken ‘Türk’ 
isimli derneklerimiz var iken ka-
patılıyor. Ülkemizde Batı Trakya 
Türkleri söz konusu olunca örgüt-
lenme özgürlüğü derhal rafa kal-
dırılmakta, vatandaşlar arasında 
aleni ayrımcılık yapılmaktadır.”

Ülkemizi sarsan dinleme skandalı gittikçe derinleşiyor

Ülkemiz Yunanistan’da Başbakan Kir-
yakos Miçotakis’e bağlı Ulusal İstihbarat 
Teşkilatı (EYP) tarafından PASOK-Kİ-
NAL Başkanı ve Avrupa Parlamentosu 
(AP) Milletvekili Nikos Andrulakis ve 
gazeteci Tanasis Kukakis’in “Preda-
tor” isimli casus yazılım programıyla 
yasa dışı olarak dinlenmesiyle patlak 
veren skandal günden güne büyüyor.

Başbakan Miçotakis’in Fransa ziya-
retinin ele alındığı Fransız Libération 
gazetesinde çıkan haberde, Yunanis-
tan’da hükümetin hukuk devletine kar-
şı ihlallerinin devam ettiği, bazı kişile-
rin sistematik olarak dinlendiği ve ana 
muhalefet partisi SYRIZA Milletvekili 
ve Eski Altyapı ve Ulaştırma Baka-
nı Hristos Spircis’in dinleme skanda-
lının son kurbanı olduğu belirtiliyor.

Spircis, cep telefonunun Kasım 
2021’de casus yazılım programı “Pre-
dator” aracılığıyla dinlenmeye çalışıl-
dığını belirterek Yargıtay’a (Arios Pa-
gos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Dinlenen gazeteci Kukakis de ül-
kede kendisi gibi pek çok kişi-
nin yasa dışı olarak dinlendiğin-
den emin olduğunu kaydetmişti.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Muhalefet partileri-
ne mensup siyasetçiler ve gazeteciler 
başta kamuoyunda tanınmış isimlerin 
yasa dışı olarak dinlenmesiyle ortaya 
çıkan skandal ülkemizde derin devle-
tin gücünü tartışmaya yer vermeyecek 
şekilde ifşa etti. Ülkemizde hukukun üs-
tünlüğünün ayaklar altına alındığı yasa 
dışı dinlemeyle ülkemiz tüm dünyada 
olumsuz olarak manşetleri süslemeye 
devam etmekte. Öte yandan Yargıtay’ın 
başkan yardımcılığına aşırı sağ ve an-
tisemit görüşleri ile tanınan Marianthi 
Paguteli’nin atanması Yeni Demokra-
si Partisi’nin iktidara geldiğinden beri 
ülkemizde aşırı sağın derin devletin 
tepesindeki kadrolaşmasının yeni bir 
örneği. Tüm bu yaşananlar birlikte de-
ğerlendirdiğimizde hükümetin ülkede 
kitlesel bir kontrol sistemi mi kurma ni-
yetinde olduğu sorusu akıllara gelmek-
te. Umarım endişelerimizde yanılırız.”

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com 

ABTTF Başkanı: “Muhalefet 
partilerine mensup siyasetçiler 
ve gazeteciler başta kamuo-
yunda tanınmış isimlerin yasa 
dışı olarak dinlenmesiyle ortaya 
çıkan skandal ülkemizde derin 
devletin gücünü tartışmaya yer 
vermeyecek şekilde ifşa etti.”
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Libération: Yunanistan’da demokrasi erozyona uğruyor

Ülkemiz Yunanistan’ın Başbakanı Kir-
yakos Miçotakis’in Fransa’ya gerçek-
leştirdiği resmi ziyaret ve resmi ziyaret 
sırasında yaptığı açıklamalar Fransız 
basınında Yunanistan’da demokrasinin 
durumu tartışmalarını gündeme taşıdı. 

12 Eylül 2022 tarihli sayısında Fransız 
gazetesi Libération, uzmanlar ile rö-
portajlarda Yunanistan’da patlak veren 
telekulak skandalını değerlendirerek ik-
tidarın sağa kaydığını dile getirdi. Tou-
louse Üniversitesi’nden araştırmacı Ni-
kos Smyrnaios ile yaptığı röportaja yer 
veren gazete, Smyrnaios’un telekulak 
skandalının ülkenin aşırı sağa kayma sü-
recinde sadece ilk adım olduğunu ifade 
ettiğini aktarıyor. Libération Atina Muha-
biri Fabien Perrier’in popülizm uzmanı 
Giorgos Katsambekis ile yaptığı röpor-
tajda da Yunanistan’da liberal demok-
rasinin erozyona uğradığı belirtiliyor. 

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Miçotakis’in Fransa 
ziyareti dolayısı ile Libération’un say-
falarına taşınan haber ve röportajlarda 
ülkenin yönetiminin sağa kaydığı ve bu 
nedenle ülkede demokrasinin erozyona 
uğradığı belirtiliyor. Hukuk devleti ilke-
lerinin ihlal edildiği şartlar altında ülke-
mizde akademi, entelijansiya ve sivil 

toplum ülkedeki gerçekleri aktarmak 
hususunda çekimser davranır hale gel-
mişse ülkemizdeki demokrasiyi sorgula-
mamız gerekir. 1967’deki Albaylar Cun-
tası’ndan sonra 1974’te demokrasiye 
dönüş yaşanmasına karşın Batı Trak-
ya Türk toplumu için demokrasi askıya 
alındı, hala askıda. Zira ülkemiz yıllardır 
Azınlık’ın Türk değil Müslüman olduğu-
nu belirterek Türk kimliğimizi tanımıyor. 
Öte yandan İskeçe’deki müftü seçimi 
sonrasında yaptığı açıklamada da gör-
düğümüz üzere ülkemiz, Batı Trakya 
Türk toplumuna yönelik politikasında 
politikasının çağdaş olup uluslararası 
hukuka uygun hareket ettiğini iddia et-

meye devam ediyor. Oysa ülkemiz bi-
zim varlığımızı ve sorunlarımızı yok 
sayan politikasına devam ediyor, müf-
tü sorunu konusunda da pek çok kez 
müftülük sorunu diye bir sorun olmadı-
ğını söyledi. Öte yandan müftülüklerin 
çağdaşlaştırılması adı altında 2019’da 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile attı-
ğı adımı yeni yasa ile ileriye götürerek 
özerk olması gereken müftülüklerimi-
zi devlet dairesine dönüştürdü, kendi 
eliyle atadığı müftüleri ise genel mü-
dür düzeyinde devlet memurları olarak 
tanımladı. Batı Trakya’da hiçbir sorun 
yoksa o halde neden İskeçe’deki binler-
ce Türk, devletin atadığı müftüyü kabul 
etmek yerine 9 Eylül Cuma günü se-
çimlere giderek yeni Müftüsünü seçti? 
Madem bizler hem Azınlık olarak özel 
haklarımızdan yararlanıyoruz, hem de 
tüm Yunan vatandaşlarının sahip oldu-
ğu haklara eşit şekilde sahibiz; o halde 
neden Gümülcine’deki Yunan vatan-
daşı etnik Ermeniler kendi derneklerini 
kurabiliyor da biz Türkler kuramıyoruz? 
Ne yazık ki ülkemiz demokratik bir hu-
kuk devleti değil! Bunun böyle olduğu-
nu AB de BM de biliyor. Zira ülkemizin 
yöneticilerinin söyledikleriyle gün yüzü-
ne çıkanlar, söylenenler ile gerçekler 
arasındaki uçurumu gösteriyor.” dedi.

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com 

ABTTF Başkanı: “Ülke-
mizde akademi, enteli-
jansiya ve sivil toplum 
ülkedeki gerçekleri ak-
tarmak hususunda çe-
kimser davranır hale 
gelmişse ülkemizdeki de-
mokrasiyi sorgulamamız 
gerekir. 1967’deki Albay-
lar Cuntası’ndan sonra 
1974’te demokrasiye dö-
nüş yaşanmasına karşın 
Batı Trakya Türk toplu-
mu için demokrasi askı-
ya alındı, hala askıda.”
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Yunanistan Eski Cumhurbaşkanı’ndan Batı Trakya Türk toplumu 
hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Dendias gerçekleri yine inkar etti

Yunanistan Eski Cumhurbaşkanı Prokopis 
Pavlopulos, “O Skoufos” isimli Sanat Mü-
ziği ve Filoloji Derneği’nin düzenlediği kon-
feransta yaptığı konuşmada Batı Trakya 
Türk toplumuna atıfta bulundu. Pavlopoulos 

konuşmasında, Yunanistan’ın uluslararası 
toplumun ve Avrupa Birliği’nin (AB) bir üye-
si olarak Batı Trakya’da müftülerin statüsü 
ve örgütlenme özgürlüğü hakkını kullanma 
hususları başta 1923 Lozan Antlaşması’nın 
hükümlerine tam olarak uyduğunu ve bun-
ları her geçen gün kanıtladığını ileri sürdü.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “Eski Cumhurbaşkanı Pavlo-
pulos, hala ülkemizin örgütlenme özgür-
lüğü hususunda uluslararası hukuka tam 

riayet ettiğine dair açıklamalarda bulunma-
ya devam ediyor. Ülkemizin Batı Trakya 
Türk toplumunun örgütlenme özgürlüğünü 
kullanım hakkına yönelik politika ve uygu-
lamaları eski Cumhurbaşkanı’mızın iddia 
ettiği gibi maalesef hiçbir şekilde ülkemizin 
üyesi olduğu AB standartları ve taraf olduğu 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağ-
daşmamaktadır. Ülkemiz, Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi’nin tüm uyarıların rağ-
men İskeçe Türk Birliği ile ilgili aleyhindeki 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını 
14 yılı aşkın süredir uygulamamakta, huku-
kun üstünlüğü ilkesini hiçe saymaktadır. Sırf 
toplumumuza ait olduğu için derneklerimizi 
kapatan veyahut kaydetmeyen ülkemiz, öte 
yandan isminde etnik kökene atıfta bulu-
nan, mesela Gümülcine’deki Ermenilerin 
kurduğu derneğe izin vermektedir.” dedi. 

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com 

ABTTF Başkanı: “Eski Cum-
hurbaşkanı’mız hala ülke-
mizin örgütlenme özgürlüğü 
hususunda uluslararası hu-
kuka tam riayet ettiğine dair 
açıklamalarda bulunmaya 
devam ediyor. Ülkemizin Batı 
Trakya Türk toplumunun ör-
gütlenme özgürlüğünü kulla-
nım hakkına yönelik politika 
ve uygulamaları eski Cum-
hurbaşkanı’mızın iddia ettiği 
gibi maalesef hiçbir şekilde 
ülkemizin üyesi olduğu AB 
standartları ve taraf olduğu 
Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi ile bağdaşmamaktadır.” 

Ülkemiz Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos 
Dendias, Batı Trakya Türk toplumuna atıf-
ta bulunduğu açıklamasında Yunanistan’ın 
insan haklarına ve tabii ki Müslüman azın-
lığın haklarına kesinlikle saygı duyan bir 
Avrupa ülkesi olduğunu savunarak Yunanis-
tan’daki Müslüman azınlığın büyüdüğünü, 
genişlediğini ve iyi yaşadığını ileri sürdü. 

Öte yandan 18.09.2022 tarihli Kathimerini 
gazetesinde yayımlanan makalesinde aka-
demisyen, siyaset bilimci ve tarihçi Yorgo 
Mavrogordatos, Batı Trakya’daki azınlığın 
Türk azınlık olduğunu ifade etti. Mavrogor-
datos, son yıllarda ısrarla “Yunanistan’da 
Türk yoktur” söyleminin tekrarlandığını 
yalnızca “Azınlık” tanımının kullanıldığını 
belirterek gerçekte tabii ki Yunanistan’da 
Türk olduğunu ve bu gerçeğin 1923 Tür-
kiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi An-
laşması ile de sabit olduğunu kaydetti. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Ha-
lit Habip Oğlu, “Ülkemizin Dışişleri Bakanı 

Dendias, gerçekleri örtbas etme alışkanlı-
ğını sürdürdü, Batı Trakya Türk toplumu-
nun Türk kimliğini yine inkar etti. Dendias, 
ülkemizin toplumumuzun haklarına saygı 
duyduğunu iddia ede dursun, isminde ‘Türk’ 
kelimesi geçtiği için kapatılan İskeçe Türk 
Birliği ilgili aleyhindeki Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi kararını 14 yılı aşkın sü-
redir uygulamayan ülkemiz demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saymayı 
sürdürüyor. Bizlerin kendimizi ‘Türk’ olarak 
tanımlamamıza izin vermeyen ülkemiz, di-
ğer taraftan Gümülcine’de Ermenilerin kur-
duğu etnik kökene atıfta bulunan ‘Ermeni’ 
isimli derneğe izin veriyor. Ülkemiz, gerçek-
leri örtbas etme politikasını daha ne kadar 
sürdürebilir ki? Gerçek doğrular eninde so-
nunda ortaya çıkar. Birleşmiş Milletler arşivi, 
ülkemizin insan ve azınlık hakları sicilinin ne 
kadar zayıf olduğunu gösteren belgelerle 
dolu ve bu durum Avrupa Birliği’nin eski bir 
üyesi olan ülkemize hiç yakışmıyor.” dedi.

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com 

ABTTF Başkanı: “Dışişleri 
Bakanı Dendias, ülkemizin 
Batı Trakya Türk toplumunun 
haklarına saygı duyduğunu 
iddia ede dursun, isminde 
‘Türk’ kelimesi geçtiği için ka-
patılan İskeçe Türk Birliği il-
gili aleyhindeki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararını 
14 yılı aşkın süredir uygula-
mayan ülkemiz demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü ilkelerini 
hiçe saymayı sürdürüyor. Ül-
kemiz, gerçekleri örtbas etme 
politikasını daha ne kadar sür-
dürebilir ki? Gerçek doğrular 
eninde sonunda ortaya çıkar.”
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Deutsche Welle: Meriç nehrindeki adacıktaki sığınma kri-
zinde Yunanistan yalan söylemiş olabilir

12 Eylül 2022 tarihli özel haberin-
de Deutsche Welle, Suriyeli ve Fi-
listinlilerden oluşan 38 sığınmacının 
Türkiye ve Yunanista arasında sınır 
oluşturan Meriç nehrindeki bir ada-
cıkta sığınmacıların yardım taleple-
rine karşın haftalarca mahsur kaldı-
ğı olay ile ilgili olarak Yunanistan’ın 
yalan söylemiş olabileceğini yazdı. 

Çocuk ve kadınların da yer aldığı 38 
kişilik sığınmacı grup, Türk-Yunan 
sınırındaki Meriç nehrinde Yunanis-
tan’ın Kissari köyü yakınlarındaki 
askeri bölgede mahsur kalmış, sığın-
macılar cep telefonundan attıkları ko-
num ve görüntülü mesajlarla yardım 
çağrısında bulunmuştu. İnsan hak-
ları kuruluşları sığınmacıların gön-
derdiği konum, fotoğraf ve mesajları 
Yunanistan polisine bildirmiş ancak 
Yunanistan tüm teknik imkanlar kul-
lanılarak inceleme yapıldığını fakat 
grubun yerinin bulunamadığını be-
lirtmişti. Daha sonra Yunanistan, 
sığınmacıların Türk topraklarında 
bulunduğunu ve Türk makamlarının 
durumdan haberdar edildiğini söy-

lemişti. Temmuz ayından beri Yuna-
nistan’a ait askeri bölgedeki adacıkta 
olan sığınmacılar için 15 Ağustos’ta 
tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Deutsche Welle, Yunanistan adacık 
krizinde yalan söylemiş olabileceğini 
belirtiyor. Zira Yunanistan düzensiz 
göçü durdurmak amacıyla sınırlarının 
gözetimi için insansız hava araçla-
rı, sensör ve kameralar gibi modern 
teknolojilerden oluşan Otomatik Sı-
nır Gözetleme Sistemi’nin AB’nin 
mali desteğiyle genişletti. Habere 
göre sınır gözetleme kulelerinden 
biri sığınmacıların bulunduğu ada-
cığa yalnızca iki kilometre mesafe-
de, kullanılan teknolojiyle ilgili resmi 
veriler hesaba katıldığında sistemin 
sığınmacıları tespit etmesi gerektiği 
ifade ediliyor. Bu nedenle Yunanis-
tan’ın adacık krizinde yalan söyle-
miş olabileceği görüşü güçleniyor. 

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Baş-
kanı Halit Habip Oğlu, “Ülkemiz Yu-
nanistan, gerçekleri yok saymaya ya 

da manipüle etmeye yönelik politika 
tutumunu her alanda uyguluyor. Ada-
cık krizinde gördüğümüz gibi ülke-
miz, insanın yaşam hakkını göz ardı 
ederek uluslararası hukuka aykırı bir 
biçimde ve uluslararası toplumu ma-
nipülatif bir gerçekliğe inandırmaya 
çalışıyor. Oysa Deutsche Welle’nin 
araştırması adacıktaki sığınmacıların 
yeni geliştirilen gözetleme sistemiyle 
çok daha önceden kurtarılabileceği 
gösteriyor. Yani gerçek ülkemizin söy-
lediği gibi olmayabilir! Meriç’te yaşa-
nanlar ile birlikte Ege Denizi’ndeki geri 
itmelere baktığımızda ülkemizin sığın-
macılara yönelik uluslararası hukuku 
hiçe sayan tutumunun ve insanlık dışı 
uygulamalarının bilinçli bir politika-
nın sonucu olduğu yönündeki görüş 
güçleniyor. Ülkemiz inkar ya da ma-
nipülasyona dayalı politika yürütme 
zihniyetinden bir an önce kurtulmalı, 
yalnızca sığınmacılar konusunda de-
ğil içeride ve dışarıdaki tüm eylem-
lerinde gerçekleri esas almalı.” dedi.

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com 

ABTTF Başkanı: “Meriç’te 
yaşananlar ile birlikte Ege 
Denizi’ndeki geri itmelere 
baktığımızda ülkemizin sı-
ğınmacılara yönelik ulus-
lararası hukuku hiçe sayan 
tutumunun ve insanlık dışı 
uygulamalarının bilinçli bir 
politikanın sonucu olduğu 
yönündeki görüş güçleni-
yor. Ülkemiz inkar ya da 
manipülasyona dayalı po-
litika yürütme zihniyetin-
den bir an önce kurtulmalı, 
yalnızca sığınmacılar ko-
nusunda değil içeride ve 
dışarıdaki tüm eylemlerin-
de gerçekleri esas almalı.”
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ABTTF Başkanlık Kurulu yaz dönemi sonra-
sında Witten’deki merkezde bir araya geldi

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) 21. Dönem Başkanlık Ku-
rulu, 17 Eylül 2022 Cumartesi günü 
4. olağan toplantısını gerçekleştirdi. 

ABTTF’nin Almanya’nın Witten şehrin-
deki genel merkezinde yapılan toplan-
tıda Başkanlık Kurulu, 30 Nisan 2022 
tarihindeki son toplantıdan bugüne Batı 
Trakya ile Yunanistan genelinde yaşa-
nan güncel gelişmeleri değerlendirdi. Bu 
kapsamda Başkanlık Kurulu Yunanis-
tan’da patlak veren telekulak skandalı 
ile Batı Trakya Türk toplumuna mensup 
milletvekillerini ima ederek ulusal güven-
lik gerekçesiyle dinlenebileceği yönün-
de Meclis İkinci Başkan Yardımcısı’nın 
skandal nitelikteki açıklamasını değer-
lendirdiler, Batı Trakya Türk toplumu-
nun ülke içindeki düşman unsuru olarak 
gösterilmesindeki potansiyel riske dik-
kat çektiler. SYRIZA İskeçe Milletvekili 
Hüseyin Zeybek’in TV canlı yayınında 
ölümle tehdit edilmesini değerlendiren 
Başkanlık Kurulu, siyaset ve medyada 

Batı Trakya Türk toplumuna yönelik 
düşmanca tavrın genel kamuoyuna yan-
sımasında endişe ettiklerini kaydettiler. 

Müftülüklerin modernleştirilmesi adı 
altında din alanında özerk olan Batı 
Trakya Türk toplumunun dini özerkliği-
ne ağır bir darbe niteliğinde olan yeni 
yasayı değerlendiren Başkanlık Ku-

rulu üyeleri, Batı Trakya’da yaşanan 
güncel gelişmeler karşında ulusal ve 
uluslararası düzeyde yapılacak çalış-
maları ele aldılar. ABTTF’nin son dö-
nemdeki çalışma ve faaliyetleri değer-
lendirilen Başkanlık Kurulu,  sonbahar 
döneminde gerçekleştirilmesi öngö-
rülen uluslararası girişimleri görüştü. 


