
Haber Bülteni
Sayı 153 I Kasım 2019 I Yıl 15

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

Azınlık hakları alanında faaliyet gösteren 

ö n c ü  u l u s l a r a r a s ı  s i v i l  t o p l u m  

kuruluşlarından biri olan Azınlık Hakları 

Grubu Avrupa Ofisi (MRGE – Minority 

Rights Group Europe), 23 Ekim 2019 

tarihinde “Batı Trakya'daki Türk Azınlık: 

Uzun Yıllardır Süren Hak ve Tanınma 

Mücadelesi” başlıklı bir rapor yayımladı. 

Rapor, 2010 ve 2016 yılları arasında 

Uluslararası Azınlık Hakları Grubu'nda 

(MRG International) çalışan ve halihazırda 

Tom Lantos Enstitüsü'nde Program 

Müdürü olan Evelin Verhás tarafından 

kaleme alındı. Rapor, Verhás'ın Haziran 

2019'da Yunanistan'ın Batı Trakya 

bölgesinde gerçekleşt i rd iğ i  saha 

araştırması kapsamında Batı Trakya Türk 

toplumunun seçilmiş müftüleri ile sivil 

toplum kuruluşlarının yöneticileri, Türk 

azınlık okullarının temsilci leri ve 

Gümülcine Belediye Başkanı ile yaptığı 

görüşmeler sonucu ilk elden edindiği 

bilgilere ve bölgedeki gözlemlerine 

dayanıyor. 

Yunanistan Batı Trakya 

Türklerinin Türk etnik kimliğini 

tanımıyor, eğitim ve dini özerkliğini 

ihlal ediyor

Raporda, Batı Trakya Türklerinin 

sorunları, Batı Trakya Türk toplumunun 

etnik Türk kimliğinin tanınmaması ile 

antlaşmalarla garanti altına alınan din ve 

eğitim özerkliğine devlet müdahalesi ana 

başlıklarında ayrıntılı olarak ele alınıyor. 

Yunanistan tarafından Batı Trakya Türk 

toplumunun kollektif Türk etnik kimliğinin 

reddedildiğinin belirtildiği raporda, isminde 

geçen “Türk” kelimesi nedeniyle Batı 

Trakya Türk toplumuna ait derneklerin 

kapatıldığı veya kaydedilmediği ifade 

ediliyor. Ayrıca raporda, Yunanistan'ın 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 

(AİHM) İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk

Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli

Avrupa Azınlık Hakları Grubu'ndan

Batı Trakya Türkleri hakkında rapor
İÇİNDEKİLER

Batı Trakya Türk toplumunu hedef
gösteren dışlayıcı popülist siyaset

 ................................. Sayfa 3son bulmalı!

Avrupa Azınlık Hakları Grubu'ndan
Batı Trakya Türkleri hakkında rapor
.............................................. ...  Sayfa 1-2

ABTTF Almanya'daki Cumhuriyet
Bayramı kabul törenlerine katıldı
.................................................... Sayfa 4

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri
sığınmacıların yaşam koşullarını
düzeltmesi için Yunanistan'a

 .......................... Sayfa 5çağrıda bulundu

AB'de en yüksek işsizlik
 .................... Sayfa 6oranı Yunanistan'da

Yunanistan'ın Ege adalarındaki
sığınmacılar ana karaya taşınıyor
............ ...... ....... ... ..  .......... .. .. .. ... Sayfa 6

Belediye Başkanı Çepelis'in BTAYTD'nin
İskeçe'deki yeni şubesinin açılışına
katılmasına muhalefet listelerinden

 .................................. Sayfa 7sert tepkiler

Almanya'da sinagoga yapılan
silahlı saldırıyı kınıyoruz!
.................................... ............... Sayfa 7..

Rodop Faziletli Müftüsü 
İbrahim Şerif'e hapis cezası
...................................................... Sayfa 8



2

ABTTF Haberler

Azınlık Gençlik Derneği ile ilgili aleyhine 

ve rd iğ i  ka ra r la r ı  on  b i r  y ı ld ı r  

uygulamadığı kaydediliyor.

Raporda, Yunanistan'ın Batı Trakya 

Türk toplumunun seçtiği müftüleri 

tanımadığı ve din özgür lüğünü 

kısıtladığı, dini özerkliğe aykırı olarak 

vakıfların yönetimini atama yoluyla 

belirlediği kaydediliyor. 1991 yılında 

çıkarılan yasa ile Yunan devletinin 

müftüleri atamaya başladığı ve Batı 

Trakya Türk toplumunun dini özerkliğini 

yok saydığının not edildiği raporda, 

Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'nin din özgürlüğüyle ilgili 9. 

maddesini ihlal etmesi nedeniyle Rodop 

Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe 

Eski Seçilmiş Müftüsü Mehmet Aga'nın 

2000 ve 2006 yıllarında AİHM nezdinde 

kazandıkları davalara atıfta bulunuluyor. 

1923 Lozan Barış Antlaşması'nın Batı 

Trakya Türk toplumuna eğitim alanında 

özerklik hakkı tanımasına rağmen 

pratikte bunun uygulanmadığının 

belirtildiği raporda, 2010 yılından beri 

ekonomik gerekçelerle toplam 65 azınlık 

ilkokulunun kapatıldığı dile getiriliyor. 

Batı Trakya'da Türkçe ve Yunanca iki dilli 

azınlık anaokullarının açılmasına izin 

verilmediği de raporda ayrıca yer alıyor. 

Uluslararası insan ve azınlık haklarının 

devletlerin altına düşmemesi gereken 

a s g a r i  k o r u m a  s t a n d a r t l a r ı n ı  

belirlediğine dikkat çekilen raporda, 

uluslararası insan hakları standartlarına 

uymak için Yunanistan'ın Batı Trakya 

Türk toplumunun sahip olduğu eğitim 

özerkliğini iade etmek için uygun bir yol 

bulması gerektiği vurgulanıyor.

Yunan hükümetine yönelik tavsiyeleri de 

içeren ve Yunanistan'ın taraf olduğu bir 

d iz i  u lus lararası  insan hak lar ı  

s ö z l e ş m e s i n d e n  d o ğ a n  

yükümlülüklerine uygun davranması 

gerektiği belirtilen raporda Yunanistan'a 

Batı Trakya Türk toplumunun Türk etnik 

kimliğini tanıması ve sahip olduğu 

haklardan tam olarak yararlanmasına 

yönelik olarak tüm engelleri kaldırmak 

için ivedilikle adım atması çağrısında 

bulunuluyor. 

Rapor üç dilde yayımlandı

İngilizce, Yunanca ve Türkçe dillerinde 

yayımlanan söz konusu rapora 

aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İngilizce:

h t t p s : / / m i n o r i t y r i g h t s . o r g / w p -

content/uploads/2019/10/MRG_Rep_W

Thrace_EN_Sept19.pdf

Yunanca: 

h t t p s : / / m i n o r i t y r i g h t s . o r g / w p -

content/uploads/2019/10/MRG_Rep_W

Thra_GRK_Sept19_ONLINE2.pdf 

Türkçe:

https://minorityrights.org/wp-

content/uploads/2019/10/MRG_Rep_W

Thra_TK_Oct19_ONLINE.pdf 
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hedef gösteren dışlayıcı

popülist siyaset son bulmalı!
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Sevgili okurlar, 

16 Ekim 2019 tarihinde Batı Trakya Azınlığı 

Yüksek Tahsilliler Derneği'nin İskeçe'deki 

yeni şubesinin açılış töreni yapıldı. Batı 

Trakya Türk toplumunun tüm ileri gelenleri ve 

temsilcileri oradaydı. Açılış törenine 

anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 

Gümülcine Başkonsolosu da iştirak etti.

Bu sefer törene katılanlar arasında Batı 

Trakya'daki Yunan üst düzey bir yerel 

siyasetçinin, yeni seçilen İskeçe Belediye 

Başkanı Manolis Çepelis'in de yer alması 

alışık olmadığımız bir durumdu. Törende bir 

konuşma da yapan Belediye Başkanı 

Çepelis, açılış törenine davet edilmesinden 

duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şimdi diyeceksiniz ki Çepelis'in törene 

katılmasının ne tür bir özelliği var, bundan 

daha doğal ne olabilir. Bu, çok uzun zaman 

sonra ilk kez bir Yunan belediye başkanının 

Batı Trakya Türk toplumunun bir kuruluşunun 

etkinliğine iştirak etmesi açışından önemli.

Çepelis'in, isimlerinde geçen “Türk” kelimesi 

nedeniyle Yunan makamları tarafından 

kapatılan İskeçe Türk Birliği, Gümülcine Türk 

Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk 

Öğretmeler Birliği yöneticileri ile Batı Trakya 

Türklerinin seçtiği İskeçe Müftüsü'nün de 

olduğu bir etkinlikte yer alması ve onlarla yan 

yana oturması açısından önemli.

Bizim için gayet doğal olan, olması gereken 

nihayet gerçekleşmiş oldu. Neredeyse 

nüfusunun yarıya yakınını oluşturduğumuz 

İskeçe'nin belediye başkanı en önemli 

derneklerimizden birinin etkinliğine iştirak 

etti.

Ancak İskeçe belediye meclisindeki 

muhalefet listeleri böyle düşünmüyor olacak 

ki Çepelis'in açılış törenine katılmasını 

eleştiren açıklamalar yaptılar ve Çepelis'i 

neredeyse hain ilan ettiler. Çepelis'le birlikte 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 

Derneği'miz hedef gösterildi, Batı Trakya 

Türk toplumunun Yunanistan için büyük bir 

tehdit ve tehlike olduğu algısı yayıldı.

Bu ayrımcı ve nefret dolu açıklamaları 

yapanlar Atina veya Selanik'ten değil Batı 

Trakya Türk toplumunun yaşadığı İskeçe 

belediye meclisindeki muhalefet listelerinin 

başkanları… Bu kişiler, muhalefet listelerinde 

Türk adayların da yer almasına rağmen bu 

açıklamaları yapmaya cüret edebiliyorlar. Bu 

çevreler sanki İskeçe şehrinin başka 

sorunları yokmuş gibi Batı Trakya Türk 

toplumu üzerinden siyaset yapıyorlar.

Öte yandan, Yeni Demokrasi Partisi Midilli 

Milletvekili Haralambos Athanasiu, adadaki 

mülteci ve sığınmacı sayısının artışına atıfta 

bulunarak, “Böyle giderse Midilli kısa 

zamanda ikinci Rodop ili olacak” diye 

açıklamada bulundu. Yunan meclisinin 

halihazırdaki ikinci başkan yardımcısı olan, 

geçmişte Adalet ve İnsan Hakları Bakanı 

olarak görev yapmış Athanasiu, göçmen ve 

sığınmacılarla birlikte Yunan vatandaşı olan 

Batı Trakya Türk toplumunu hedef gösteriyor, 

Batı Trakya Türklerini Yunanistan için bir 

“tehdit” ve “tehlike” unsuru olarak lanse 

ediyor.

Bizleri hala “öteki” ve “tehlike” olarak 

göstermekten, bizlere ayrımcılık yapmaktan 

ne zaman vazgeçeceksiniz?

Batı Trakya Türk toplumu, 2. Dünya 

Savaşı'nda İtalyan işgaline karşı “Hayır” 

diyerek binlerce şehit verdi. Bugün de 

ülkemiz Yunanistan'ı kalkındırmak için canla 

başla çalışıyoruz.

Bizler bu topraklarda yüz yıllardır yaşıyoruz 

ve toplumun bir parçasıyız. O nedenle Batı 

Trakya Türk toplumu üzerinden popülist 

siyaset artık son bulmalı. Ülkemiz 

Yunanistan'ın yaşadığı sorunlar hepimizin 

sorunları ve bunlara ancak birlikte el ele 

vererek çözüm bulabiliriz.

Satırlarıma burada son verirken Batı Trakya 

Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'mizi 

İskeçe'de açtığı yeni şubesi dolayısıyla 

içtenlikle tebrik ediyorum. 

İskeçe Belediye Başkanı Manolis Çepelis'i de 

yeni şubenin açılış törenine katılımından 

dolayı kutluyor, bunun diğerlerine de örnek 

olmasını temenni ediyorum. 

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu

ABTTF Başkanı 
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ABTTF Almanya'daki Cumhuriyet

Bayramı kabul törenlerine katıldı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF), Batı Trakya Türklerinin 

anavatanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. 

kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 

Almanya'da düzenlenen Cumhuriyet 

Bayramı kabul törenlerine katıldı. 

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, 28 

Ekim 2019 tarihinde T.C. Münster 

Başkonsolosluğu'nun, 29 Ekim 2019 

t a r i h i n d e  d e  T . C .  B e r l i n  

Büyükelçiliği'nin kabul törenine iştirak 

etti. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. 

yaşı ve Cumhuriyet Bayramı 

Almanya'da coşkuyla kutlandı

T.C. Münster Başkonsolosu Ahmet 

Faik Davaz' ın ev sahipl iğinde 

düzenlenen kabul töreninde Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın 29 Cumhuriyet 

Bayramı mesajı okundu. Ardından 

Başkonsolos Ahmet Faik Davaz, 

günün anlamını anlatan bir konuşma 

yaptı.

T.C. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal 

Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 

aralarında siyasetçiler, sivil toplum 

k u r u l u ş l a r ı n ı n  t e m s i l c i l e r i ,  

akademisyenler, iş insanları ve basın 

mensuplarının da bulunduğu çok 

sayıda konuğun katıldığı kabul töreni 

saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Alman 

milli marşının okunmasıyla başladı. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Recep Tayy ip  Erdoğan ' ın  29  

Cumhuriyet Bayramı mesajının 

okunmasının ardından Büyükelçi Ali 

Kemal Aydın selamlama konuşması 

yaptı. Konuşmasında Barış Pınarı 

Harekatı'nda şehit düşen kahraman 

askerlere Allah'tan rahmet dileyen 

Büyükelçi Aydın, Barış Pınarı Harekatı 

ile ilgili Almanya'daki tek yanlı, ön 

yargılı ve yer yer yalan haber, yorum ve 

açıklamalara dayalı tartışmaları hep 

birlikte ibretle izlediklerini kaydetti.

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 153 I Kasım 2019
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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri

sığınmacıların yaşam koşullarını

düzeltmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri 

Dunja Mijatović, Yunanistan'ın Midilli ve 

Sisam adaları i le Korinth kentinde 

sığınmacıların yaşadığı kampları ziyaretinin 

ardından yaptığı açıklamada, son on iki ayda 

Y u n a n i s t a n ' ı n  E g e  a d a l a r ı n d a k i  

sığınmacıların durumunun ciddi şekilde 

kötüleştiğini ifade etti.

Sığınmacıların adalardaki kamplarda 

hijyenik olmayan koşullarda tutulduğunu ve 

durumun patlamaya hazır “barut fıçısı” gibi 

olduğunu vurgulayan Mijatović, ziyaret ettiği 

aşırı kalabalık kamplardaki sağlık hizmetleri 

ve sıhhi tesislerin çok yetersiz olduğunu, 

insanların tuvalet ihtiyacını gidermek için 

saatlerce kuyrukta beklemek zorunda 

kaldığını kaydetti.

Kamplarda tamamen bir hayatta kalma 

mücadelesinin yaşandığını belirten Mijatović, 

Yunan makamlarından sığınmacıların tüm 

yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması ve 

insan haklarının korunması için gerekli 

önlemleri acilen almasını istedi. Yunan 

hükümetinin bu yılın sonuna kadar 

adalardaki 20.000 sığınmacıyı ana karaya 

taşıma kararını olumlu karşıladığını not eden 

Mijatović, Yunan meclisinde görüşülen iltica 

başvuru prosedürü ve i l t ica talebi 

reddedilenlerin geri gönderilmesi ile ilgili 

yasayı da takip ettiğini ifade etti. Mijatović, 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de 

sığınmacıların Yunanistan'dan diğer üye 

devletlere dağıtılması için sorumluluk alması 

ve böylel ik le Yunanistan'a yapısal  

değişiklikler yapma fırsatı tanınması 

gerektiğini ifade etti.

Son olarak AB ile Yunanistan'ın sığınmacı 

kamplarının bulunduğu yerlerdeki yerel 

idarelerin nasıl desteklenebileceği konusunu 

derhal dikkate alması gerektiğinin altını çizen 

Mijatović, bu yerel idarelerin uzun yıllardır 

cömert bir şekilde çok sayıda sığınmacıya ev 

sahipliği yaptığını ancak mazur görülecek bir 

yanı olmayan bu mevcut durumla ilgili 

k ı z g ı n l ı k l a r ı n ı n  d a  g ö r m e z d e n  

gelinemeyeceğini kaydetti.

Yunan meclisi yeni iltica yasasını 

kabul etti

Öte yandan, Avrupa Konseyi İnsan Hakları 

Komiseri Dunja Mijatović'in atıfta bulunduğu 

düzensiz göçmenlerle ilgili yeni önlemler 

içeren yasa Yunan meclisinde onaylandı. 1 

Kasım 2019 tarihinde oy çokluğuyla kabul 

edilen “Uluslararası Koruma ve Diğer 

Hükümler Hakkında” başlıklı yeni yasa; 

Türkiye i le AB arasındaki göçmen 

mutabakatı kapsamında Türkiye'ye iadeleri 

hızlandıracak yeni bir iltica sisteminin 

oluşturulması, Ege Denizi'nde düzensiz 

göçmen geçişlerinin engellenmesine yönelik 

kontrollerin sıklaştırılması, göçmenlerin 

t e s p i t i  i ç i n  p o l i s  k o n t r o l l e r i n i n  

yoğunlaştırı lması, i l t ica işlemlerinin 

kısaltılması ve başvuruları reddedilenlerin 

temyiz başvurularıyla ilgili yerel idari 

mahkemelere karar yetkisi tanınmasını 

öngörüyor.

*Fotoğraf: www.coe.int
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AB'de en yüksek işsizlik oranı Yunanistan'da
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 

açıkladığı verilere göre, 28 üyeli Avrupa 

Bir l iği 'nde (AB) mevsimsell ikten 

arındırılmış işsizlik oranı Eylül 2019'da 

%6,3 olarak gerçekleşirken 19 üyeli Euro 

Bölgesi'nde ise %7,5 oldu. Böylece 

işsizlik oranı hem AB genelinde hem de 

Euro Bölgesi'nde Ağustos 2019'a göre 

değişmedi.

Eurostat'a göre AB'deki işsizlerin sayısı 

15 milyon 635 bin olurken Euro 

Bölgesi'nde ise 12 milyon 335 bin işsiz 

kayı t lara geçt i .  Eylü l  2018 i le  

karşılaştırıldığında işsiz sayısı AB'de 

889 bin, Euro Bölgesi'nde de 738 bin kişi 

azaldı.

Eylül 2019 itibarıyla AB'de en düşük 

işsizlik oranı %2,1 ile Çekya'da ölçüldü. 

Almanya %3,1 ve Polonya %3,3 işsizlik 

oranıyla Çekya'yı takip etti. En yüksek 

işsizlik oranı ise %16,9 ile Yunanistan ve 

%14,2 ile İspanya'da kaydedildi. Bir yıl 

önceki rakamlarla karşılaştırıldığında AB 

üyesi 22 ülkede işsizlik oranı düşerken 3 

ülkede artış gösterdi, 3 ülkede ise 

değişmedi.

Eylül 2019'da 25 yaş altı genç işsiz sayısı 

AB'de %14,5 ile 3 milyon 223 bin, Euro 

Bölgesi'nde de %15,9 ile 2 milyon 283 

bin olarak kaydedildi. Eylül 2018'e göre 

genç işsiz sayısı AB genelinde 145 bin, 

Euro Bölgesi'nde 109 bin kişi azaldı. 

*Fotoğraf: 

https://ec.europa.eu/eurostat/home, 

www.deutschlandfunk.de

Yunanistan'ın Ege adalarındaki sığınmacılar

ana karaya taşınıyor
Yunan meclisinin onayladığı kanun 

kapsamında Yunanistan ' ın  Ege 

ada la r ı ndak i  kamp la rda  ka lan  

sığınmacıların bir bölümü ana karaya 

transfer ediliyor. Bu doğrultuda, Midilli 

adasındaki Moria kampından 800 

sığınmacı, Yunanistan'daki çeşitli 

kamplara yerleştirilmek üzere gemiyle 

Atina'daki bir limana getirildi. 

Ege adalarındaki sığınmacıların ana 

karaya taşınmasını istemeyen bazı 

bölge sakinleri protesto amaçlı gösteriler 

düzenledi, yollarda barikatlar kurarak 

sığınmacıları taşıyan otobüslerin 

geçişini engelledi. 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri 

Dunja Mijatović, çok yakın geçmişte 

Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adaları ile 

Korinth kentinde sığınmacıların yaşadığı 

kampları ziyaretinin ardından yaptığı 

açıklamada, kamplardaki insani 

o l m a y a n  k o ş u l l a r ı  e l e ş t i r e r e k  

sığınmacıların kamplarda hijyenik 

olmayan koşullarda tutulduğunu ve 

buralarda tamamen bir hayatta kalma 

mücadelesinin yaşandığını kaydetmişti.

*Fotoğraf: www.ft.com



7

ABTTF Haberler

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 153 I Kasım 2019

Belediye Başkanı Çepelis'in BTAYTD'nin

İskeçe'deki yeni şubesinin açılışına

katılmasına muhalefet listelerinden sert tepkiler
İskeçe Belediye Başkanı Manolis 

Çepelis, Batı Trakya Azınlığı Yüksek 

Tahsilli ler Derneği'nin (BTAYTD) 

İskeçe'deki yeni şubesinin 16 Ekim 2019 

tarihinde yapılan açılış törenine katıldığı 

için belediyedeki tüm muhalefet listeleri 

tarafından eleştir i ldi. İskeçe ve 

Gümülcine'deki Yunan yerel basında 

çıkan haber ve yorumlarda da Çepelis'in 

yanı sıra BTAYTD ve Batı Trakya Türk 

toplumu da hedef gösterildi.

Ba t ı  T rakya  Tü rk  top lumunun  

kurumlarını itham eden bazı yayınlarda 

BTATYD “yasa dışı” olarak nitelendirildi. 

Gerçeklerle bağdaşmayan söz konusu 

haber ve yorumlar Batı Trakya Türk 

toplumu arasında tepkiyle karşılandı.

B e l e d i y e  B a ş k a n ı  Ç e p e l i s  d e  

yayımladığı açıklamayla kendisine 

yapılan eleştiri ve sözlü saldırılara cevap 

vererek yerel yönetim alanındaki 

zayıflığını örtbas etmek isteyen 

çevrelerin bilinen tehlike çığırtkanlığıyla 

hareket ettiğini, 1982 yılından bu yana 

yasal bir şekilde faaliyet gösteren   

BTAYTD'nin insani  konulardaki  

faaliyetlerini görmezden geldiğini 

söyledi. Çepelis, tehlike çığırtkanlığı 

yapan çevrelere bu tutumlarından 

vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

BTATYD'nin İskeçe'deki yeni şubesinin 

açılış törenine İskeçe Belediye Başkanı 

Manolis Çepelis, üç belediye başkan 

yardımcısıyla birlikte katılmış, törende 

yaptığı konuşmada BTAYTD'yi eğitim ve 

kültürel anlamda yaptığı etkinliklerden 

dolayı tebrik ederek İskeçe Belediyesi 

olarak eğitim ve toplumsal konularda 

yapılacak her türlü faydalı projeye 

destek vermeye hazır olduklarını ifade 

etmişti. 

*Fotoğraf:  www.gundemgazetesi.com

Almanya'da sinagoga yapılan

silahlı saldırıyı kınıyoruz!
Almanya'nın Halle kentindeki bir sinagog 

önünde 9 Ekim 2019 tarihinde 

düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi 

yaşamını yitirirken onlarca kişi de 

yaralandı. Yarı otomatik silahıyla iki kişiyi 

öldüren, ardından Yahudilerin en kutsal 

günü olan “Yom Kippur Bayramı (Kefaret 

Günü)” vesilesiyle ayin düzenlenen 

sinagoga girmeye çalışan ancak başarılı 

olamayan saldırganın saldırıdan önce 

aşırı sağ içerikli bir video yayınladığı 

be l i r lendi .  Saldı r ıda s inagogun 

yakınındaki Yahudi mezarlığına bir el 

bombası atı ldığı da kaydedildi.  

Saldırgan daha sonra polis tarafından 

yaralı olarak ele geçirildi.

Batı Trakya Türk toplumunun Avrupa ve 

uluslararası alandaki temsilcisi Avrupa 

Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 

olarak Almanya'daki Yahudi cemaatini 

hedef alan bu anti-semitik saldırıyı 

şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça saldırı bir 

kez daha göstermiştir ki terör, din, dil ve 

ırk ayrımı gözetmeden yine masum 

insanları hedef almıştır. Hangi dine veya 

millete yönelik olursa olsun terör 

saldırılarının haklı bir gerekçesi olamaz, 

hiçbir gerekçe bu saldırıları haklı 

gösteremez. Almanya dahil dünya 

genelinde gün geçtikçe artan aşırı sağ 

motifli saldırılara karşı yetkililer gereken 

önlemleri almalı, tüm insanlar ortak 

duruş sergilemelidir. Alman halkının ve 

Yahudi cemaatinin acısını paylaşıyor, 

saldırıda hayatını kaybedenlere 

Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar 

diliyoruz.

*Fotoğraf:  www.dw.com/tr/
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Rodop Faziletli Müftüsü 

İbrahim Şerif'e hapis cezası
Halit Habip Oğlu: “Mahkemenin 

müftümüz İbrahim Şerif aleyhinde 

verdiği hapis cezası kararı, 

ülkemiz Yunanistan'ın son 

yıllardaki Batı Trakya Türk 

toplumunun temsilcilerini yıldırma 

ve sindirme politikasının tezahürü 

olan siyasi nitelikte bir karardır.”

Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türk 

toplumunun seçtiği Rodop Faziletli 

Müftüsü İbrahim Şerif, 18 Mart 2016'da 

Dedeağaç'a bağlı Musaköy'de anavatan 

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir önceki 

Gümülcine Başkonsolosu ile Cuma 

namazına katıldığı ve burada namaz 

kıldırdığı için “müftülük makamını gasp” 

suçlamasıyla yargılandığı davada 80 

gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yunan meclisinde bir milletvekilinin 

konuyla ilgili soru önergesinin ardından 

Dedeağaç  savc ı l ığ ı  ta ra f ından  

soruşturma başlatılmıştı. Davanın 

duruşması 5 Kasım 2019 tarihinde 

Dedeağaç Asliye Ceza Mahkemesi'nde 

yapıldı. Müftü Şerif'e verilen 80 günlük 

hapis cezası mahkeme tarafından 

paraya çevrildi. Müftü Şerif karara itiraz 

ederek davayı bir üst mahkemeye 

taşıyacak.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya 

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “Değerli müftümüz 

İbrahim Şerif'e geçmiş olsun dileklerimizi 

iletiyor, Avrupa'da yaşayan Batı Trakya 

Türklerinin temsilcisi ABTTF olarak her 

daim kendisinin yanında olduğumuzun 

bilinmesini istiyor, dava sürecinde 

k e n d i s i n e  s o n s u z  d e s t e ğ i m i z i  

sunuyoruz. Dedeağaç Asliye Ceza 

Mahkemesi'nin Müftü Şerif aleyhinde 

v e r d i ğ i  h a p i s  c e z a s ı  k a r a r ı ,  

Yunanistan'ın son yıllardaki Batı Trakya 

Türk toplumunun temsilcilerini yıldırma 

ve sindirme politikasının tezahürü olan 

siyasi nitelikte bir karardır ve kabul 

edilmesi mümkün değildir. Ülkemiz 

Yunanis tan ' ı  Bat ı  Trakya Türk 

toplumunun antlaşmalarla garanti altına 

alınmış olan dini özerkliğine ve din 

özgürlüğüne saygı göstermeye ve 

seç t i ğ im i z  mü f t ü l e r i  t an ımaya  

çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.
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