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Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 
Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış 
(DEB) Partisi, 26-27 Nisan 2021 tarihlerinde 
çevrim içi düzenlenen “Demokratik Yasama: 
Katılımın Garanti Edilmesi” başlıklı Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Ek İnsani Boyut Toplantısı’na katıldı. 

AGİT Dönem Başkanı İsveç ve AGİT 

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları 
Ofisi’nin (ODIHR) birlikte düzenlediği 
toplantıya ABTTF’den Deniz Servantie 
ve Nihan Ayan, BTAYTD’den Dr. Pervin 
Hayrullah ve Kerem Abdurahimoğlu ile 
DEB Partisi’nden Genel Koordinatör 
Fatih Hüseyinoğlu iştirak etti.

AGİT katılımcı Devletleri, sivil toplum 
kuruluşları, uluslararası kuruluşlar 
ve ulusal insan hakları kuruluşları 
temsilcileri ile uzmanların katıldığı toplantı, 
AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri 
Bakanlığı’ndan İnsan Hakları, Demokrasi 
ve Hukukun Üstünlüğünden Sorumlu 
Büyükelçi Annika Ben David, AGİT/
ODIHR Direktörü Matteo Mecacci ve AGİT 
Parlamenter Meclisi Başkanı Lord Peter 
Bowness’ın açış konuşmalarıyla başladı.

ABTTF, BTAYTD ve DEB Par-
tisi temsilcilerinden oluşan Batı 
Trakya Türk heyeti, Batı Trak-
ya Türk toplumunun kendisini 
doğrudan ilgilendiren konularda 
yasama ve karar alma süreci-
ne dahil edilmediğini dile getirdi.  
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26 Nisan’daki “Açık ve Kapsayıcı Kanun Yap-
ma” başlıklı ilk oturumda söz alan BTAYTD, 
Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’ne taraf olmasına rağmen Bekir Usta 
ve Diğerleri Dava Grubu’ndaki İskeçe Türk 
Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği 
ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ka-
rarlarını siyasi nedenlerden ötürü halen uygu-
lamadığını kaydetti. Hukukun üstünlüğünün 
temel haksızlığın ve yozlaşmanın önlenmesi 
için ön koşul olduğunun altını çizen BTAYTD, 
Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili yasa tasarı-
sı hazırlarken Türk toplumunun görüş ve ihti-
yaçlarını dikkate alması çağrısında bulundu. 

Aynı oturumda konuşan ABTTF, Yunanistan’ın 
Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’ndaki Batı 
Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili 
AİHM kararlarını tam 13 yıldır uygulamadığını 
belirterek, Avrupa Konseyi Bakanlar Komite-
si’nin uyarılarına rağmen söz konusu dernek-
lerin başvurularının AİHM’nin içtihadı ışığında 
Yunan ulusal mahkemeleri tarafından esas 
bakımından hala yeniden incelenmediğini 
ifade etti. AİHM kararlarının uygulanmaması-
nın temelinde Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
toplumunun etnik Türk kimliğini reddetmesi 
ve siyasi irade eksikliğinin yattığını not eden 
ABTTF, Yunanistan’dan aleyhindeki AİHM 

kararlarını ivedilikle uygulamasını talep etti.

27 Nisan’daki “Kamusal Katılım ve Dijital 
Alan” başlıklı üçüncü oturumda konuşan 
ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun Yu-
nanistan’da politika yapım ve karar alma 
sisteminde yetersiz şekilde temsil edildiğini 
belirterek, genel seçimler ve Avrupa Parla-
mentosu (AP) seçimlerinde siyasi partilerle 
birlikte bağımsız adaylara uygulanan yüzde 
3 seçim barajı nedeniyle Türk toplumunun 
parlamentoda bağımsız adaylar ya da kendi 
siyasi partisi yoluyla temsil edilmesinin önü-
nün tıkandığını kaydetti. ABTTF, AGİT’in 
Ulusal Azınlıkların Kamusal Hayata Etkili 
Katılımına Dair Lund Tavsiyeleri’nde de ifa-
de edildiği gibi hükümet makamları ve Batı 
Trakya Türk toplumu arasında bir diyalog 
mekanizması kurulması çağrısında bulu-
narak, bunun mevcut sorunların çözümüne 
yönelik büyük bir adım olacağını ifade etti.

Aynı oturumda konuşan BTAYTD, Yunan 

makamları tarafından kimlik, eğitim, müf-
tüler ve vakıflar gibi Batı Trakya Türk top-
lumunu doğrudan ilgilendiren meselelere 
dair karar ve kanunların Türk toplumunun 
rızası olmadan keyfi bir şekilde oluşturul-
duğunu belirterek, Batı Trakya Türk top-
lumuna ait tarihi okulların isimlerinin de-
ğiştirildiğini, “Türk” isimli yasal derneklerin 
yasaklandığını söyledi. BTAYTD, AGİT ka-
tılımcı Devletlerinin Yunanistan’ı daha şeffaf 
ve kapsayıcı bir yasama sistemini benimse-
mesi için teşvik etmesi çağrısında bulundu.

Her iki oturumda da yanıt hakkını kullanan 
Yunanistan, Yunan devletinin Batı Trak-
ya’da yalnızca “Müslüman azınlığı” tanı-
dığını belirterek, azınlığa mensup kişile-
rin hem bölgesel hem de ulusal seviyede 
günlük kamusal, sivil ve siyasi hayatın her 
boyutuna aktif olarak katıldığını iddia etti.

Yunanistan BM Cenevre Daimi Temsilciliği’nden 
ABTTF’ye cevap

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nez-
dinde Yunanistan Daimi Temsilciliği, Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) 
BM İnsan Hakları Konseyi’nin 46. olağan otu-
rumuna sunduğu “Yunanistan’da isimlerinde 
‘Türk’ kelimesi geçen derneklerin kaydının 
reddedilmesi nedeniyle örgütlenme özgürlü-
ğünün ihlali ve AİHM kararlarının sarkan uy-
gulaması” başlıklı yazılı bildiriye yanıt verdi. 

ABTTF’nin Bekir Usta ve Diğerleri Dava Gru-
bu’ndaki İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk 
Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık 
Gençleri Derneği ile ilgili Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulan-
mamasını dile getirdiği yazılı bildiriye verdiği 
yanıtta Yunanistan, Yunan makamlarının 
AİHM içtihadını uzun zamandır devlet uygu-
lamasında kriter olarak kullandığını ve bunun 
söz konusu davalar için de geçerli olduğunu 
ileri sürdü. ABTTF’nin yazılı bildirisinin bey-
hude bir şekilde (Batı) Trakya’daki Müslüman 
azınlık ile ilgili gerçeği karıştırmaya çalıştığı-

na dair izlenime sahip olduğunu belirten Yu-
nanistan, bir kez daha hükümet güdümlü bir 
STK (GONGO) gibi hareket eden ABTTF’nin 
sahadaki gerçeklerden son derece kopuk 
olduğunu ve (Batı) Trakya’daki Müslüman 
azınlığa mensup Yunan vatandaşları adına 
konuşacak pozisyonda olmadığını ileri sürdü. 

BM Cenevre Ofisi Nezdinde Yunanistan Da-
imi Temsilciliği’nin ABTTF’yi hedef alan it-
hamları ile ilgili olarak ABTTF Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “ABTTF’nin BM nezdinde Batı 
Trakya Türk toplumunun sorunlarını günde-
me getirmesinden ve yıllardır sürdürdüğü ba-
şarılı faaliyetlerinden rahatsız olan ülkemizin 
daimi temsilciliği bizlere çok çirkin ve kabul 
edilemez ithamlarda bulunmuştur. ABTTF, 
Almanya’da yaşayan Yunan vatandaşı Batı 
Trakya Türklerinin kurduğu derneklerin bir 

çatı kuruluşudur ve kurulduğu 1988 yılından 
beri Batı Trakya Türk toplumunu uluslarara-
sı platformlarda temsil etmektedir. Çoğulcu, 
özgürlükçü, demokratik ve hukuk kurallarına 
bağlı bir kuruluş olan ABTTF, tüzüğünde de 
açıkça belirtildiği üzere siyasi partilerden, 
devlet makamlarından ve hükümetlerden 
bağımsızdır ve çalışmalarını yasalara uygun 
olarak yürütmektedir. Ülkemizin daimi tem-
silciliğinin kullandığı yakışıksız ve ABTTF’yi 
karalamaya yönelik bu üslubu en sert şekilde 
kınıyor, ABTTF olarak hukuk ve demokrasi 
kuralları çerçevesinde Batı Trakya Türk top-
lumu ile ilgili gerçekleri hem BM hem de diğer 
tüm uluslararası kuruluşlar nezdinde kararlı 
bir şekilde dile getirmeye devem edeceğimi-
zin bilinmesini istiyoruz.” dedi.  

ABTTF’nin BM İnsan Hakları Konseyi’nin 
46. olağan oturumuna sunduğu yazılı bildi-
riye https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G21/035/31/PDF/G2103531.
pdf?OpenElement linkinden, Yunanistan’ın 
ABTTF’ye verdiği yazılı yanıta ise https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G21/058/44/PDF/G2105844.pdf?OpenEle-
ment linkinden ulaşabilirsiniz.

ABTTF Başkanı: “Ülkemizin daimi 
temsilciliğinin kullandığı yakışıksız 
ve ABTTF’yi karalamaya yönelik bu 
üslubu en sert şekilde kınıyoruz.”
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Ülkemiz “Görmedim, Duymadım, Tanımıyo-
rum” demekten ne zaman vazgeçecek?

Sevgili arkadaşlar, 

Hepinizin bildiği, basından takip ettiği üzere 
ülkemizin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 
anavatanımız Türkiye’nin başkenti Ankara’ya 
nisan ayı ortalarında bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Beş yıl sonra ülkemiz ve anavatanımız ara-
sında istikşafi görüşmeler ocak ayında baş-
lamış, mart ayında anavatanımızın Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Atina ziyareti 
sonrasında Dendias’ın Ankara’yı ziyaret et-
mesi planlanmıştı.

İşte bu ziyaretle gerçekleştirilen istikşafi gö-
rüşmede, ülkemiz anavatanımız ile müzakere 
edeceği konuları sınırlı tutmak isterken ana-
vatanımız iki ülke arasında uzlaşmazlık yara-
tan tüm konuları masaya yatırmak istedi. Bu 
konular arasında iki ülkedeki azınlıklar konu-
su da vardı. Görüşmede anavatanımız 1923 
Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a emanet 
ettiği Batı Trakya Türk toplumunun, yani biz-
lerin durumunu da masaya yatırdı.

Ülkemizden anavatana bakan düzeyinde 2 yıl 
sonra gerçekleşen ilk ziyaret dostça başladı 
ama oldukça gergin sona erdi. Görüşmenin 
ardından iki bakanın düzenlediği ortak basın 
toplantısında tansiyon çok yükseldi. Basın 
toplantısı sırasında gerginlik yaşanan anlar-
dan biri yine biz, yani kimliğimiz ile ilgili olarak 
yaşandı. 

Toplantıda Dendias, ülkemiz Yunanistan’ın 
her fırsatta dile getirdiği resmi görüşü yineledi 
ve şöyle dedi: “Ben dün İstanbul’da ekümenik 
Patrik ile görüşme fırsatı buldum ve bu görüş-
me sırasında Türkiye’deki Rum toplumunun 
sorunlarını dinleme fırsatı buldum. Burada 
şunu belirtmek zorundayım. Bizim için Yuna-
nistan’da Müslüman azınlık var. Lozan Ant-
laşması bunu tanıyor; Yunan devletinin resmi 
görüşü bu.” dedi. 

Ülkemizin bakanı anavatanımızı ziyareti sı-
rasında yaptığı görüşmelerden bahsederken 
“Türkiye’deki Rum toplumu” diyor, öte yan-
dan bizden bahsederken Lozan’ı ileri sürerek 
“Yunanistan’da Müslüman azınlık var” diyor! 
Doğru, Lozan’da Müslüman azınlıktan bahse-
diliyor. Ne var ki aynı şekilde Lozan’da Rum 
azınlıktan değil gayri-Müslim azınlıktan bah-
sedildiğini Dendias da çok iyi biliyor olmalı! 
Böyle durumlarda ne derler bilirisiniz: „Bu ne 
perhiz, bu ne lahana turşusu!“

Dendias’ın bu akıl almaz açıklaması karşı-
sında Çavuşoğlu şöyle dedi: “Biz Türkiye 

olarak Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz. 
Fakat siz ‘Ben Türküm’ diyen Türklere ‘hayır 
siz Türk değilsiniz’ diyorsunuz. Bu ne insa-
ni bir durumdur ne de hukuki bir durumdur. 
Bize sürekli insan hakları dersi veriyorsunuz 
fakat Türk azınlık dernekleriyle ilgili üç AİHM 
kararı var. Bunları uygulamıyorsunuz. Bun-
lar Müslümandır diyorsunuz. Peki bunlar ne 
Müslümanı. Rum Müslümanı mı? Bunlar ken-
dilerine Türk diyorsa bunu böyle kabul etmek 
zorundasınız.”

İşte bu! Gayet net bir cevap! Doğrusunu söy-
lemek gerekirse ülkemizin ısrarla gerçekleri 
görmezden gelme, çarpıtma girişimleri ve 
söylemleri karşısında utanç duyuyorum! Zira 
demokrasi ve hukuk devleti ilkesi ile yönetildi-
ğini ifade eden bir ülkede böyle bir açıklama, 
bağlı olduklarını iddia ettiği tüm ilke ve pren-
siplerle çelişiyor! Yazık!

Sonrasında Dendias Başbakan Miçotakis ile 
görüştü, Ankara’daki görüşmenin ayrıntısı-
nı aktardı. Basına yansıyan haberlere göre 
Dendias’ın Ankara’daki basın toplantısındaki 
tutumu Başbakan Miçotakis ile tam bir anlaş-
ma içerisinde gerçekleşti. Elbette! Zira Dendi-
as’ın söylemi ve akıl almaz açıklamaları ülke-
mizde Batı Trakya Türk toplumunu yok sayan 
devlet politikasının sadece bir yansıması!

Peki, daha sonra ne oldu? Miçotakis, ana-
vatanımızın Cumhurbaşkanı ile bir araya 
gelerek görüşeceğini, zira iki ülkenin konuş-
ması gerektiğini söyledi! Evet, iki ülkenin ko-
nuşması gerekiyor! Ancak konuşmak demek 
dinlemek, diyaloğa gerçekten açık bir biçimde 
müzakere etmektir. Fakat Ankara’daki basın 
toplantısında Dendias’ın tutumuna bakacak 
olursak ülkemiz diyalog istemiyor, istiyormuş 
gibi yapıyor. 

Ülkemizin Dışişleri Bakanı’nın ziyaretinden 
sonra anavatanımızın Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Yavuz Selim Kıran bölgemizi ziyaret 
etti. Ramazan ayı vesilesiyle anavatanımızın 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümülcine ve İs-
keçe’de müftülerimiz ve toplumumuzu tem-
sil eden kuruluşlar ve temsilciler ile görüştü. 
Bakan Yardımcısının ziyareti bizim yalnız 
olmadığımızı, anavatanımızın her zaman ve 
her koşulda bizi yalnız bırakmayacağının bir 
işareti olarak da okunabilir. Zira anavatanımız 
Lozan Antlaşması ile bize verdiği sözün söz-
de değil, özde olduğunu bu ziyaret ile ülkemi-
ze bir kez daha hatırlatmış oluyor. 

Bakan Yardımcısı Gümülcine’de yaptığı ko-
nuşmada iki ülke ilişkileri açısından diplomasi 

ve diyaloğun öneminin altını çizdi, Yunanis-
tan’ın atacağı her türlü adımı güçlü şekilde 
destekleyeceklerini de söyledi. Bakan Yar-
dımcısı şöyle devam etti: “Azınlığın haklarının 
çiğnenmesine, aşındırılmaya çalışılmasına 
sessiz kalmamızı da kimse beklememeli. 
Azınlığın haklarını korumak için ikili düzeyde 
ve uluslararası platformlarda sesimizi yükselt-
meye, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.”

Biz de böyle düşünüyoruz. Sorunlarımızı ül-
kemizde yöneticilerle ve yetkili makamlarla 
diyalog içerisinde masaya yatırmak, çözmek 
istiyoruz. Gönül isterdi ki anavatanımızın Tür-
kiye’deki Rum Ortodoks azınlığı ile kurduğu 
ilişki ve diyaloğun bir benzerini ülkemiz de 
bizimle kursun! Bir masa etrafında oturup 
sorunlarımızı samimiyetle anlatabilmeyi çok 
isterdik. Gerçekten diyalog kurma şansımız 
olsa sorunlarımızın çözülebileceğine hep 
inandık, inanmaya devam ediyoruz. Ama 
bunun için ülkemiz bizimle önce samimi ve 
gerçek bir iletişim kurmak için somut bir adım 
atmalı! Yok sayarak, gerçekleri çarpıtarak, ar-
kadan dolanarak atılan adımlar devam ettiği 
takdirde bu ortamı yakalamak mümkün gö-
rünmüyor. 

Ne yazık ki durum bu! Ama geçmişte olduğu 
gibi bugün de umudumuzu kaybetmedik, ge-
lecekte de kaybetmeyeceğiz! 

Sözümü bitirirken bu vesileyle tüm Batı Trak-
ya Türklerinin ve İslam aleminin yaklaşan 
Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle 
kutlarım.

Kalın sağlıcakla.

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Yunanistan Eğitim ve Din İş-
leri Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2020 
tarihinde yayımlanan “Yunanistan’da 
Dini Öneme Sahip Alanlarda Yaşanan 
Olaylar-2019 Raporu”nda Batı Trak-
ya Türk toplumu ile ilgili hususlara ya-
nıt niteliğinde paralel bir rapor hazır-
layarak Yunanistan Cumhurbaşkanı 
Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan 
Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kera-
meus’a iletti. Paralel raporunda ABT-
TF, ikili ve uluslararası antlaşmalar 
uyarınca dini özerkliğe sahip olan Batı 
Trakya Türk toplumunun dini alanda 
yaşadığı sorunları ayrıntılarıyla ak-
tardı, görüş ve taleplerini dile getirdi. 

ABTTF, Bakanlığın raporunda Batı 
Trakya Türk toplumu ile ilgili konuların 
yalnızca resmi devlet görüşünü yansıtır 
şekilde tek taraflı olarak yer bulmasını 
eleştirerek, raporda Batı Trakya Türk top-
lumunun dini özerkliği ve haklarının yok 
sayıldığını, rapordaki bilgi ve açıklama-
ların Batı Trakya Türk toplumunun mev-
cut sorunlarına değinmediğini aktardı.

ABTTF, dini alandaki özerk yapısına 
aykırı bir biçimde Batı Trakya Türk top-
lumunun kendi dini liderleri olan müftü-
lerini seçme hakkının elinden alındığını 
belirterek, 52/2019 sayı ve tarihli Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile özerk 
yapıdaki Batı Trakya’daki müftülüklerin 
yeniden yapılandırılarak Eğitim ve Din 

İşleri Bakanlığı’na bağlı genel müdür-
lük statüsünde bir kamu kuruluşuna 
indirgendiğini ifade etti. ABTTF, söz 
konusu kararnamenin Batı Trakya Türk 
toplumunun antlaşmalarla garanti altına 
alınmış olan özerk statüsü ve hakları 
ile birlikte din özgürlüğüne ilişkin ulus-
lararası antlaşmalar, hukuk belgeleri ve 
prensiplerine aykırı olduğunu kaydetti.

Batı Trakya’daki camilerin tamiratı, in-
şası ve kültürel miras kapsamında ko-
runması ile ilgili olarak ABTTF, raporda 
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın eski 
camilerin tamir ve tadilatı ile yeni cami-
lerin yapımı taleplerinin hepsini karşıla-
dığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, 
camilerin inşası ve onarımı konularında 
bürokratik ve diğer engellerden bahse-
dilmediğini belirterek, 1989 yılında Gü-
mülcine Belediyesi tarafından yıktırılan 
Poşpoş Tekkesi arsasına hala inşaat 
izni çıkmamasını örnek gösterdi. ABT-
TF ayrıca, Batı Trakya Türk toplumu-
nun Yunan makamlarından 22 Mart 
2017’de çıkan yangın sonucunda ağır 
hasar gören Dimetoka’daki Çelebi Sul-
tan Mehmet Camii’nin restorasyonunun 

titizlikle yürütülerek caminin derhal eski 
haline getirilmesini ve mimari mira-
sın bir parçası olarak gelecek nesiller 
için korunmasını beklediğini not etti.

Bakanlığın raporunda Batı Trakya dı-
şındaki Müslümanlar başlığı altında 
yer verilen Rodos ve İstanköy’le ilgili 
olarak ABTTF, Rodos ve İstanköy’deki 
Türk toplumu hakkında bilgilendirmede 
bulunarak, adalardaki Türk toplumu-
na ait vakıflarla ilgili sorunları aktardı. 
ABTTF, Temmuz 2017’de meydana 
gelen depremde ciddi hasar gören İs-
tanköy’deki Defterdar İbrahim Efendi ve 
Germe Camilerinin hala onarılmadığını, 
bu nedenle bugün İstanköy’de ibade-
te açık cami bulunmadığını ifade etti. 

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“ABTTF olarak geçen yılki ilk paralel 
raporumuzun ardından bu yıl da Eği-
tim ve Din İşleri Bakanlığı’nın ülkemiz 
Yunanistan’da dini alanlarda yaşanan 
önemli olaylara ilişkin raporu hakkın-
da paralel bir rapor hazırlayarak Batı 
Trakya Türk toplumunun görüş ve ta-
leplerini dile getirdik. Raporumuzda 
ülkemize dini özerkliğimize saygı gös-
termesini ve müftülerimizi seçme hak-
kımızı iade etmesini talep ettik. Dini 
özerkliğimizle alakalı sorunlarımızı ay-
rıntılı olarak aktardığımız paralel rapo-
rumuzla ülkemizin yöneticileri ile doğ-
rudan diyalog kurmak istiyoruz.” dedi. 

“Yunanistan’da Dini Öneme Sahip 
Alanlarda Yaşanan Olaylar-2019 Ra-
poru”nun tam metnini okumak için:
https://www.minedu.gov.gr/publica-
t ions/docs2020/%CE%88%CE% -
BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%-
CE%B7%202019_opt.pdf

ABTTF Başkanı: “Dini 
özerkliğimizle alakalı so-
runlarımızı ayrıntılı ola-
rak aktardığımız paralel 
raporla ülkemizin yöne-
ticileri ile doğrudan di-
yalog kurmak istiyoruz.” 
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27 Şubat 2021’de Militaire.gr internet site-
sinde gazeteci Paris Karvunopulos’un prog-
ramına verdiği röportajda Yeni Demokrasi 
Partisi (YDP) Rodop Milletvekili Evripidis Stil-
yanidis’in doğrudan Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu’nu (ABTTF) hedef alan açıkla-
maları ve ABTTF’ye yönelik ithamları nede-
niyle ABTTF, Milletvekili Stilyanidis ve Stil-
yanidis’in açıklamalarını sayfalarına taşıyan 
üç basın-yayın kuruluşu Militaire, Foni Ro-
dopis ve Larissa New’e ihtarname gönderdi. 

Militaire’ye verdiği röportajda Stilyanidis, 
Batı Trakya Türk toplumunun uluslararası 
alandaki temsilcisi konumundaki ABTTF’yi 
Türk merkezleri tarafından finanse edilen, 
kasten Almanya’da faaliyet gösteren bir 
dernek olmakla itham etmiş, ABTTF’nin 
maksatlı bir biçimde yaptığı açıklamalarla 
Stilyanidis ile kişisel olarak uğraştığını iddia 
etmişti. Stilyanidis, ABTTF’nin kasıtlı ola-
rak Almanya merkezli bir kuruluş olduğunu 
iddia ederek ABTTF’nin merkezinin Yuna-
nistan’da olması halinde ABTTF’nin hitap 
şekli ve eylemleriyle Yunanistan devletinin 
anayasası ve Yunan yasalarıyla doğrudan 
çatışmaya gireceği ithamında bulunmuştu. 

Stilyanidis’e ve Stilyanidis’in açıklamala-
rını sayfalarına taşıyan üç kuruluşa gön-
derdiği ihtarnamede ABTTF, Stilyanidis’in 
Militaire’e verdiği röportajda ABTTF hak-
kında gerçek dışı ve iftira niteliğinde ifade-
ler ve suçlamaların gerçeği yansıtmadığını 
belirtti. İhtarnamede ABTTF, isimlerinde 
“Türk” kelimesini taşıyan derneklerin ya-
saklanmasını takip eden süreçte yaşanan 
29 Ocak 1988 olaylarının hemen ardından 
Şubat 1988’de Batı Trakya’dan yurtdışına 
göç eden Yunan vatandaşları tarafından 
Almanya’da kurulmuş yedi derneğin bir 
çatı altında buluşup toplumun sorunlarını 
duyurmak için Federasyon’u kurdukları-
nı dile getirdi. ABTTF, Stilyanidis’in iddia 
ettiğinin aksine ABTTF’nin Yunanistan’da 
kurulmuş olması halinde tabi olacağı yasal 
kısıtlamalardan kaçınmak için kasıtlı olarak 
Almanya’da değil, daimi ikamet yeri oldu-
ğu için Almanya’da kurulduğunu kaydetti.

ABTTF, eylemlerinin tamamen yasal ol-

makla birlikte, uluslararası hukuka dayan-
dığını ve hiçbir şekilde Yunan Devleti’nin 
anayasasına aykırılık amacı gütmediğini 
ifade ederek, aksine bir dostluk köprüsü, 
bir uzlaşma forumu, fanatizm ve hoşgörü-
süzlüğe karşı güçlü bir siper olduğunu be-
lirterek, Stilyanidis’in ilk ağızdan yanlış ve 
iftira ile iddia ettiğinin aksine Federasyon’un 
çabalarının bölge halkının sakin ve barışçıl 
bir arada yaşamasını hedeflediğini aktardı.

Stilyanidis’in ABTTF tarafından hedef alındı-
ğı iddiasına karşılık ABTTF Başkanı Halit Ha-
bip Oğlu’nun açıklamasını hatırlatan ABTTF, 
Federasyon’un Stilyanidis’i şahsen hedef 
alarak onunla uğraşmasının söz konusu ola-
mayacağının altını çizerek ABTTF’nin Türk 
toplumunun hak ve çıkarlarını gözeterek 
toplumu hedef gösteren açıklamalara karşı 
doğal olarak tepki gösterdiklerini söyledi. 
İhtarnameyi Stilyanidis ve adı geçen üç ku-
ruluşa gönderen ABTTF, Stilyanidis’in ABT-
TF’ye yönelik ithamda bulunduğu röportaja 
ait görsel-işitsel materyalin geri çekilmesini 
ve ABTTF’ye doğrudan veya dolaylı olarak 
hakarete atıfta bulunan herhangi bir ifadenin 
internet sayfalarından kaldırılmasını istedi. 
ABTTF, ihtarname gönderdiği basın-yayın 
kuruluşlarından gerçeği bir basın açıklaması 
veya başka herhangi bir uygun şekilde kamu-
ya açık hale getirmesini isteyerek gelecekte 
bu veya benzeri durumları herhangi bir şe-
kilde tekrarlamaktan kaçınmalarını talep etti. 
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ABTTF’ye yönelik ağır ithamlar karşısında ABTTF’den ihtarname!
27 Şubat 2021’de verdiği röpor-
tajda Milletvekili Evripidis Stilyani-
dis’in ABTTF’ye yönelik ağır itham-
larda bulunması üzerine ABTTF, 
Stilyanidis ve Stilyanidis’in ithamla-
rını sayfalarına taşıyan üç basın-ya-
yın kuruluşuna ihtarname gönderdi.

Stilyanidis: “(Batı) Trakya açık ve demokratik bir toplum modeli örneğidir ve 
Yunanistan insan ve azınlık haklarına tümüyle saygı duymaktadır”

Rodop Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Mil-
letvekili Evripidis Stilyanidis 8 Nisan 2021 
tarihinde gazeteci Pantelis Savvidis’e ver-
diği röportajda bir kez daha Batı Trakya 
Türk toplumu ile ilgili yanıltıcı ve gerçek 
dışı ifadeler kullandı. (Batı) Trakya’nın açık 
ve demokratik bir toplum modeli örneği ol-
duğunu, (Batı) Trakya halkının birçok farklı 
dini ve etnik kökenden oluştuğunu belirten 
Stilyanidis, sorunların çoğunlukla Türk milli-
yetçiliğini savunan gruplardan kaynaklandı-

ğını, dini meselelerle ilgili olmadığını iddia 
etti. Yunanistan’ın insan ve azınlık hakla-
rına tümüyle saygı duyduğunu ileri süren 
Stilyanidis, açıklamalarında bölgedeki azın-
lığın etnik Türk kimliğini görmezden geldi. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Stilyanidis yaptığı son açıklamayla 
yine bildiğini okumaktadır. Batı Trakya’da 
birçok farklı dini ve etnik kökenden insanın 
yaşadığını söyleyen Stilyanidis, diğer etnik 
kökenleri sıralarken her nedense Rodop 

ilinde çoğunluğu, İskeçe ilinde ise nüfusun 
neredeyse yarısını oluşturan Türklerden 
bahsetmiyor. Tecrübeli bir siyasetçi olarak 
Stilyanidis de çok iyi biliyor ki Yunanistan’da 
bağımsız adaylar için de geçerli olan %3 se-
çim barajı Türklerin Yunan meclisine girme-
sini önlemek, mecliste seslerinin duyulma-
sını engellemek için getirildi. Batı Trakya’da 
Türk olmadığını iddia eden Stilyanidis’e Türk 
toplumunun siyasi partisi Dostluk Eşitlik Ba-
rış (DEB) Partisi’nin Avrupa Parlamentosu 
(AP) seçimlerinde elde ettiği başarıyı ha-
tırlatmak isteriz. DEB Partisi’nin 2014 ve 
2019 yıllarındaki AP seçimlerinde Rodop ve 
İskeçe illerinde en çok oyu alarak birinci ol-
ması çoğu şeyi apaçık anlatmaktadır.” dedi.

ABTTF Başkanı: “Türk toplumunun 
siyasi partisi DEB Partisi’nin 2014 
ve 2019 yıllarındaki AP seçimlerinde 
Batı Trakya’nın Rodop ve İskeçe ille-
rinde en çok oyu alarak birinci olma-
sı çoğu şeyi apaçık anlatmaktadır.”
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Batı Trakya Türk toplumu okullarındaki encümen 
heyetleri seçimleri ile ilgili taleplerinin yerine 

getirilmesini bekliyor

Batı Trakya Türk toplumu kendisine ait özerk 
statüdeki okullarda encümen heyetleri seçim-
lerinin Yunan makamları tarafından sürekli er-
telenmesine tepki göstermeye devam ediyor.

Batı Trakya genelindeki Türk azınlık okul-
larında 22 Aralık 2020’de yapılacağı duyu-
rulan encümen heyetleri seçimleri Kovid-19 
salgını gerekçe gösterilerek yedi kez er-
telenmiş, son olarak seçimlerin 20 Nisan 
2021 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı.

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler 
Birliği encümen heyetleri seçimlerinin ye-
dinci kez ertelenmesinin ardından eylem 
kararı almış, 6 Nisan 2021 tarihinde Gü-

mülcine ve İskeçe’de eş zamanlı gerçek-
leştirilen eylemler sırasında 967 encümen 
heyeti üyesi ve velinin imzasının yer aldığı 
mektup Doğu Makedonya-Trakya Eyale-
ti Eğitim Müdürü Kostas Bantikos’a teslim 
edilmişti. Eylemde ya seçimlerin bir an önce 
yapılması ya da encümen heyetlerinin gö-
rev sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılması 
talep edilmişti.  Bantikos, 7 Nisan 2021 ta-
rihli cevabi mektubunda Batı Trakya Türk 
toplumunun encümen heyetleri ile ilgili söz 
konusu taleplerini tümden reddetmişti.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Ha-
bip Oğlu, “Batı Trakya Türk toplumu Lozan 
Antlaşması uyarınca kendi okullarını kurma, 
yönetme ve denetleme hakkına sahiptir. 

Dolayısıyla sahip olduğumuz eğitim özerk-
liğimiz çerçevesinde okullarımızdaki encü-
men heyetleri mutlaka seçimle belirlenmek 
zorundadır. İlan edilen encümen heyetleri 
seçimlerinin salgın bahanesiyle sürekli er-
telenmesi okullarımızın idaresinde sorunlar 
yaşanmasına yol açmaktadır. Öte yandan 
4756/2020 sayı ve tarihli yasanın 72. mad-
desi uyarınca salgın koşullarından dolayı 
özel hukuk tüzel kişiliklerinin yönetim kurul-
larının görev süreleri salgın süresince uzatıl-
mış sayılmaktadır. Batı Trakya Azınlık Okul-
ları Encümenler Birliği’nin de dile getirdiği 
üzere söz konusu yasaya dayanarak okulla-
rımızdaki encümen heyetlerinin görev süre-
lerinin bir kararname ile uzatılması mümkün 
iken ülkemiz makamları bu talebimizi gör-
mezden gelerek iyi niyetten yoksun olduğu-
nu bir kez daha ispat etmiştir. Batı Trakya 
Azınlık Okulları Encümenler Birliği’nin tale-
bini destekliyor, salgın koşulları nedeniyle 
seçimler yapılamayacaksa okullarımızdaki 
encümen heyetlerinin görev sürelerinin yıl 
sonuna kadar uzatılmasını istiyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 
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ABTTF Başkanı: “Batı Trakya 
Azınlık Okulları Encümenler 
Birliği’nin talebini destekliyor, 
salgın koşulları nedeniyle se-
çimler yapılamayacaksa okul-
larımızdaki encümen heyetleri-
nin görev sürelerinin yıl sonuna 
kadar uzatılmasını istiyoruz.” 

Rodop Milletvekili Haritu Türkiye’nin Batı Trakya Türk 
toplumu konusunu araç olarak kullandığını iddia etti  

Rodop İli SYRIZA Milletvekili Dimitris Hari-
tu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Den-
dias’ın 15 Nisan 2021 tarihinde Ankara’da 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye dair yaptı-
ğı açıklamada Batı Trakya Türk toplumunun 
Yunanistan’ın iç meselesi olduğunu söyledi.

Haritu, Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili 
hangi politikaların izleneceğine yalnızca Yu-
nanistan’ın karar verebileceğini ve ülkesinin 
Türkiye’den müdahale veya dikte etmeleri 
katiyen kabul etmeyeceğini belirterek, Tür-
kiye’nin Batı Trakya Türk toplumu konu-
sunu araç olarak kullandığını ileri sürdü.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “Milletvekili Haritu Batı Trakya 
Türk toplumunun ülkemizin bir iç meselesi 
olduğunu söylüyor. O zaman kendisine sor-
mak isterim: Bizler ülkemizin bir iç meselesi 
isek Haritu Batı Trakya’da Dışişleri Bakan-
lığı’nın Siyasi Ofisi’nin bulunmasını nasıl 
açıklıyor? Nasıl ki ülkemiz anavatanımız-
daki Rum Ortodoks azınlığın taleplerini dile 
getiriyorsa Lozan Antlaşması’nda imzası 
bulunan anavatanımız da bizlerin yaşadığı 
sorunları gündeme getiriyor. Bunda yanlış 
veya çekinecek hiçbir durum yoktur.” dedi.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 

ABTTF Başkanı: “Nasıl ki ülke-
miz anavatanımızdaki Rum Or-
todoks azınlığın taleplerini dile 
getiriyorsa Lozan Antlaşması’nda 
imzası bulunan anavatanımız da 
bizlerin yaşadığı sorunları günde-
me getiriyor. Bunda yanlış veya 
çekinecek hiçbir durum yoktur.”
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ABD 2020 Yunanistan İnsan Hakları Raporu 
yayımlandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışiş-
leri Bakanlığı, 2020 İnsan Hakları Uygu-
lamaları Raporu’nu yayımladı. Dünya 
genelinde insan haklarının durumunun 
ülkeler bazında incelendiği raporun 
Yunanistan bölümünde ağırlıklı ola-
rak ülkedeki mültecilere ilişkin konular 
ele alınırken ulusal/ırksal/etnik azınlık 
grupları üyeleri başlığı ile Batı Trakya 
Türk toplumuna ilişkin konular da çok 
sınırlı bir biçimde raporda yer buldu. 

2019 raporundaki ifadeler tekrar edi-
lerek bu yılki raporda hükümetin bi-
reyin kendini tanımlama hakkını ta-
nımasına karşın kendini bir azınlık 
grubunun mensubu olarak tanımlayan 
birçok kişinin kimliğini özgürce ifade 
etmede ve kültürünü devam ettirmede 
zorluklarla karşılaştığı ifade ediliyor. 
Raporda, isminde “Türk” ve “Türkçe” 
kelimeleri geçen derneklerin mahkeme-
ler tarafından kaydedilmediği belirtiliyor. 

Batı Trakya Türk toplumunun eğitim 
alanında yaşadığı sorunlara ilişkin ola-
rak 2018-2019 eğitim yılında Türkçe 
ve Yunanca dillerinde 115 ilkokul ile 
iki dini okul bulunduğu ifade edilen ra-
porda, geçen yıl da ifade edildiği üzere 
bazı Azınlık mensuplarının hükümetin 
ilave özel ortaokul açılması talebini gör-
mezden geldikleri eleştirisinde bulun-

dukları belirtilerek altyapının ihtiyaçlara 
cevap vermediğini belirttikleri görüşü 
tekrar ediliyor. Buna karşın eğitim ala-
nında özerk kılınan Batı Trakya Türk 
toplumunun iki dilli Türk anaokullarının 
eksikliği ve eğitimdeki diğer sorunlar 
ile Batı Trakya Türk toplumuna ait dini 
okullar olan medreselerde yaşanan so-
runlar raporda maalesef yer bulmuyor. 

Dernek kurma özgürlüğü konusunda ise 
geçen yılki raporla aynı şekilde anayasa 
ve yasanın dernek kurma özgürlüğünü 
tanımasına karşın hükümetin kolektif 
etnik kimliğin bir işareti olarak kendi-
lerini Makedon olarak tanımlayanlara 
ait dernekler ile isminde Türk kelimesi 
geçen derneklerin isimleri konusunda 
hukuki kısıtlamalarının devam ettiği 
tekrar ediliyor. Geçen yıl olduğu üzere 
bu yılki raporda da isminde Türk keli-
mesi geçtiği için kapatılan ya da kurul-
malarına izin verilmeyen üç derneğe 
ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si (AİHM) kararlarından ve Yunanis-
tan’ın bu kararları 2008’den bu yana 
uygulamamasından hiç bahsedilmiyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu yılki ra-
porunda 2019 raporunda yazanlar ço-
ğunlukla tekrar ediliyor. Geçmiş yıllarda 
raporda Batı Trakya Türk toplumunun 

sorunlarına daha çok yer verilirken son 
iki yıldır Batı Trakya Türklerinin sorunla-
rı ABD raporunda daha da az yer bulu-
yor. Ağırlıklı olarak Batı Trakya Türkleri-
nin eğitimi ile ilgili konuların yer bulduğu 
raporda toplumumuzun bazı görüş ve 
talepleri yer bulmakla birlikte raporun 
Azınlık dostu bir tavır ve üsluba sahip 
olduğunu söylemek zor. Zira Batı Trak-
ya Türk toplumuna ait isminde ‘Türk’ 
kelimesi geçen derneklerin kapatılması 
veya kaydedilmemesine ilişkin AİHM 
kararlarının hükümet tarafından uygu-
lanmamasına raporda yer verilmemesi 
ciddi ve büyük bir eksiklik. Zaten rapo-
run genelinde Batı Trakya Türkleri ile 
ilgili ifadelerde ABD’nin Yunanistan’da 
devlet ve hükümetin görüşü ile paralel 
bir tutum sergilediğini görüyoruz. Her yıl 
yaptığımız gibi bu yıl da ABD raporun-
da Batı Trakya Türkleri ile ilgili konulara 
paralel olarak bir rapor hazırlayacağız, 
bu raporumuzda Batı Trakya Türk top-
lumunun insan ve azınlık hakları alanın-
daki sorunlarını detaylı bir biçimde ele 
alarak raporumuzu ilgili ABD makamla-
rına ileteceğiz.” açıklamasında bulundu. 

ABD 2020 Yunanistan İnsan Hakları 
Raporu’nun tam metnini okumak için: 
h t t p s : / / w w w . s t a t e . g o v / r e p o r t -
s/2020-country-reports-on-human-righ-
ts-practices/greece/

ABTTF Başkanı: “Son iki yıldır 
Batı Trakya Türklerinin sorunları 
ABD raporunda daha da az yer 
buluyor. Raporun Azınlık dostu 
bir tavır ve üsluba sahip olduğu-
nu söylemek zor, raporun gene-
linde Batı Trakya Türkleri ile ifa-
delerde ABD’nin Yunan devleti 
ve hükümetinin görüşü ile paralel 
bir tutum sergilediğini görüyoruz.”

Raporda Batı Trakya Türk toplumu
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos 
Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde An-
kara’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya 
geldi. Öncesinde Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan Dendias’ı 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ka-
bul etti. Dendias ve Çavuşoğlu ara-
sında yapılan görüşmenin ardından 
ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk toplumu-
nun yaşadığı sorunları ikili görüşmeler-
de açık bir şekilde dile getirdiklerini belir-

terek, Türkiye’nin Rum vatandaşlarının 
sorunları konusunda diyalog içinde pek 
çok olumlu uygulamayı hayata geçirdiği-
ni ve aynı yapıcı yaklaşımı Batı Trakya 
Türkleri için de beklediklerini kaydetti. 

Dendias ise (Batı) Trakya’daki azın-
lığın Müslüman Azınlık olduğunu 
belirterek, Yunan devletinin res-
mi görüşünün de bu yönde olduğu-
nu, bu konularda kışkırtıcı eylemle-
rin ilişkilere zarar verdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Ülkemizin Dışişle-

ri Bakanı Dendias Ankara ziyaretinde 
geçmişteki açıklamalarını tekrar ederek 
Batı Trakya Türk toplumunun etnik Türk 
kimliğini yine inkar etti. Dendias, Yunan 
devletinin resmi görüşünün bu yönde 
olduğunu belirterek, ülkemizin Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) üç 
derneğimizle ilgili kararlarını tanımadığı-
nı beyan etmiş oldu. Demokrasinin beşi-
ği olduğunu iddia eden ülkemiz bizlerin 
kendimizi ‘Türk’ olarak tanımlamamıza 
izin vermeyerek en temel insan haklarını 
hiçe saymaktadır. Ülkemiz yöneticileri-
nin kimliğimizi inkar politikası bizim Türk 
olduğumuz gerçeğini asla değiştirmeye-
cektir. Batı Trakya Türkleri olarak ana-
vatanımızın Dışişleri Bakanı Çavuşoğ-
lu’na ülkemizin bizlerin kendimize Türk 
dememizden rahatsız olmasının doğru 
olmadığını belirterek bizlere sahip çık-
masından dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

*Fotoğraf: www.aa.com.tr 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Batı Trakya 
Türk toplumunun etnik Türk kimliğini

yine inkar etti
ABTTF Başkanı: “Demokrasi-
nin beşiği olduğunu iddia eden 
ülkemiz bizlerin kendimizi 
‘Türk’ olarak tanımlamamı-
za izin vermeyerek en temel 
insan haklarını hiçe saymak-
tadır. Ülkemiz yöneticilerinin 
kimliğimizi inkar politikası bi-
zim Türk olduğumuz gerçe-
ğini asla değiştirmeyecektir.”


