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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 28 Şubat-1 Mart 2022 tarihlerinde 
Yunanistan’ın başkenti Atina ve Selanik’e 
çalışma ziyareti gerçekleştirdi. ABTTF Baş-
kanı Halit Habip Oğlu, kendisine ABTTF Ati-
na Ofisi’nden Nihan Ayan’ın eşlik ettiği ça-
lışma ziyareti çerçevesinde açık ve yapıcı 
bir diyalog için bir dizi temaslarda bulundu.

Batı Trakya Türk toplumu-
nun sorunları ve maruz 

kaldığı hak ihlalleri aktarıl-
dı, Yunanistan’daki güncel 
gelişmeler hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu  
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ABTTF heyeti 28 Şubat Pazartesi günü 
Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarının 
asıl çözüm yeri olan Atina’da Faşist Teh-
dide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) Baş-
kanı Petros Konstantinou, Yunan Helsinki 
İzleme Örgütü (GHM) Sözcüsü ve Avrupa 
Uygulama Ağı (EIN) Yönetim Kurulu Üye-
si Panayote Dimitras, Siyaset Bilimci ve 
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Theodoros 
Tsikas ve Yunanistan Müslümanlar Birli-
ği Başkanı Naim Elghandour ile görüştü.

1 Mart Salı günü Selanik’e geçen ABTTF 
heyeti, burada Yunanistan İnsan Hakları 
Birliği (HLHR) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Konstantinos Tsitselikis ile bir araya geldi.  

Batı Trakya Türk toplumunun sorunları ve 
yaşadığı hak ihlallerinin aktarıldığı görüşme-
lerde, Yunanistan’da Müslümanlar ve kırıl-
gan gruplara karşı ayrımcılık ve çözüm öne-
rileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, 
ülkedeki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun 
(ABTTF) “Ülkemizdeki Gerçekler” başlıklı 
çevrim içi program serisinin beşinci bö-
lümü 24 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. 

Beşinci programın konuğu, Yunanis-
tan’daki Makedon azınlığa ait kar amacı 
gütmeyen kuruluş (NPO) “Krste Misirkov 
(Makedon Anadilini Tanıtma Hareketi)” Ku-
rucu Üyesi Eugenia Natsoulidou oldu. Nat-
soulidou, programın moderatörü ABTTF 
Atina Ofisi’nden Nihan Ayan’ın Yunanis-
tan’ın varlığını kabul etmediği ve tanıma-
dığı Makedon azınlığın yaşadığı sorun-
lar hakkında yönelttiği soruları yanıtladı.

Natsoulidou, Yunanistan’daki Makedon 
azınlığın dil ve kültürünün Yunan dil ve kül-
türünden tamamen farklı olduğunu belirte-
rek, Yunanistan’ın sınırları içerisinde hiçbir 
etnik azınlığı tanımadığını zira etnik azın-
lıkları tanımaya başlaması durumunda tüm 
Yunanların Antik Yunanistan’dan geldiği 
varsayımına dayalı yapının çökeceğini kay-
detti. Natsoulidou, ülkede söz konusu algı-
yı değiştirmenin çok zor olduğunu zira bu 
yönde siyasi bir irade bulunmadığını ekledi. 

Makedon azınlığın en önemli sorunlarının 
resmi olarak tanınmamanın yanı sıra dış-
lanmak ve ülkenin anayasası ile korunan 
vatandaşlık haklarından mahrum bırakıl-
mak olduğunu vurgulayan Natsoulidou, 
Makedon kimliğini ifade ettiklerinde Yu-
nan makamlarının buna izin vermediği-
ni, mesela yerel Makedon geleneklerini 
tanıtan dernekler kuramadıklarını veya 
etkinlik düzenlemek istediklerinde ken-
dilerine yer tahsis edilmediğini söyledi.

Makedon Kültür Evi’yle ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdindeki hu-

kuki süreci anlatan Natsoulidou, 1990’da 
Florina’da yaşayan Makedonlar tarafından 
kurulmak istenen derneğin kayıt başvuru-
sunun ülkede Makedon etnisitesinin var 
olmadığı gerekçesiyle Yunan mahkeme-
leri tarafından reddedildiğini kaydetti. İç 
hukuk yollarının tüketilmesinin ardından 
AİHM’ye başvurduklarını belirten Natsouli-
dou, AİHM’nin Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nin örgütlenme özgürlüğüne dair 
11. maddesini ihlal etmesi nedeniyle Yuna-
nistan’ı iki kez mahkum ettiğini dile getirdi.

Natsoulidou, “Krste Misirkov”un temel 
amacının Makedon dilinin öğrenilmesi-

ni teşvik etmek olduğunu belirterek, ku-
ruluşlarının Yunanistan Kültür Bakanlığı 
bünyesindeki dernekler siciline kayıt baş-
vurusunun önce kabul edildiğini ancak 
daha sonra iptal edildiğini kaydetti. Nat-
soulidou, kuruluşlarının kaydedilmesi için 
Kültür Bakanlığı’na tekrar başvuruda bu-
lunacaklarını, ret yanıtı almaları halinde 
hukuksal yollara başvuracaklarını ekledi.  

Hükümete Yunanistan’daki tüm azınlık-
ların haklarını verme ve onları koruma 
çağrısında bulunan Natsoulidou, Yuna-
nistan’ın ülkede etnik azınlık bulunmadığı 
iddiasının doğru olmadığını belirterek, dev-
letin yapması gerekenin Avrupa Konseyi 
ve diğer uluslararası kuruluşlarca kabul 
edilmiş uluslararası antlaşmalar temelin-
de azınlıkları korumak ve onların hakları-
na saygı göstermek olduğunu vurguladı.

ABTTF’nin YouTube kanalı ve Facebook 
sayfasında aynı anda canlı yayınlanan prog-
ramın tümünü Yunanca ve İngilizce dillerinde 
aşağıdaki linkleri tıklayarak izleyebilirsiniz:

YouTube İngilizce yayın: https://www.youtu-
be.com/watch?v=yRMRSREn4SA&t=92s

YouTube Yunanca yayın: https://www.
youtube.com/watch?v=r1n6Axld4dI&t=30s

Facebook İngilizce yayın: https://www.
facebook .com/939989616164959 /
v i d e o s / 5 2 9 0 7 4 8 7 8 5 1 4 7 8 9

Facebook Yunanca yayın: https://www.
facebook .com/939989616164959 /
v i d e o s / 2 5 8 4 4 5 3 7 9 7 8 0 6 4 2

“Ülkemizdeki Gerçekler” programında Yunanistan’daki Ma-
kedon azınlığın sorunları konuşuldu
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Başkan’danBaşkan’dan

Yeter ki sesimiz duyulsun!
Sevgili okurlar, 

Yaklaşık iki yıl sonra pandeminin biti-
yor oluşuna seviniyorken 24 Şubat’ta 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlama-
sıyla şok olduk. 

O tarihten bu yana Avrupa’nın günde-
mi Rusya’nın işgali ve Ukrayna’da ya-
şanan içler acısı savaş. 

Almanya’ya 1500 km, Yunanistan’a ise 
1277 kilometre mesafede savaş tüm 
acı gerçekliğiyle yaşanıyor. 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali tüm Avru-
pa’yı tehdit ediyor, Ukrayna’nın ege-
menliğine açık tehdit olan bu savaşı 
hayretler içerisinde izliyoruz. 

Bir ülkenin bağımsızlığı için verdiği 
mücadeleyi görüyoruz. 

Rusya’nın Ukrayna işgali tüm ulusla-
rarası toplumun ana gündem maddesi 
elbette. 

Ukrayna halkı ve Ukrayna’da yaşayan 
dostlarımız için endişe ediyoruz. 

Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve 
Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülce-
mil Kırımoğlu ve mücadele arkadaşları 
ve FUEN aracılığıyla tanıdığımız Uk-
rayna’nın diğer azınlıklarına mensup 
diğer dostlarımız için endişeliyiz. 

21. yüzyılda Ukrayna’da yaşanan in-
sanlık krizi karşısında derin bir endişe 
duyuyoruz. 

Üçüncü dünya savaşı çıkması tehlike-
si altında ülkedeki tüm erkekler eşlerini 
ve çocuklarını güvende olsunlar diye 
komşu ülkelere gönderdiler. 

Erkekler ise ülkelerini savunmak için 
Ukrayna’da kaldılar. 

Şehir savaşlarının başlayacağı endi-
şesi altında günler geçiyor, tüm dünya 
tedirgin günler yaşıyor. 

Avrupa’da savaş devam ederken el-
bette hayat da devam ediyor. 

Ülkemizde Batı Trakya Türkleri olarak 
demokrasi ve insan hakları mücadele-
miz sürüyor. 

İskeçe Türk Birliği’nin Yargıtay’a yaptı-
ğı başvuruyu 29 Haziran 2021 tarihin-
de Yargıtay’ın reddetmesinin ardından 
10 Temmuz 2021’de düzenlediği pro-
testo gösterisinden yedi ay, evet, yan-
lış okumadınız, yedi ay sonra soruştur-
ma başlatıldı!

Soruşturma açılmasında ileri sürülen 
gerekçelerden biri de güya gösteride 
pandemi kurallarına ve kısıtlamalarına 
uyulmamasıydı! 

Atina’ya geçen hafta gerçekleştirdiğim 
ziyarette Ukrayna’daki savaşı protesto 
etmek için Kovid’e rağmen binlerce kişi 
yürüdü.

Ayrıca İskeçe’de 19 Şubat-6 Mart ta-
rihleri arasında yapılan İskeçe Karna-
valı’nın geçit töreni 6 Mart Pazar günü 
yapıldı. 

Ama söz konusu biz olunca yedi ay 
önce tüm kurallara uygun olarak ger-
çekleştirdiğimiz protesto gösterisinin 
üstünden yedi ay geçtikten sonra so-
ruşturma açılıyor. 

Akıl var, mantık var! 

Tabii konu bizsek ne akıl ne mantık iş-
liyor! 

Maksat bizi ürkütmek, yıldırmak!

Tabii bu mümkün değil! 

Biz de kendi mücadelemizi sürdürüyo-
ruz.

Atina ve Selanik’e çalışma ziyaretleri 
gerçekleştirdik, bir dizi görüşme ger-
çekleştirdik.

Ardından Gümülcine’ye geldim, bura-
da da görüşmelerim oldu. 

Hızlı bir başlangıç yaptığımız yeni yıl 
oldukça hızlı geçiyor. 

Mart ayına geldiğimizde 2022’nin pla-
nına baktığımızda bu yıl oldukça dina-
mik ve yoğun geçecek gibi görünüyor. 

Yeter ki sesimiz duyulsun, sorunlarımı-
zın çözümü için ülkemizin yöneticilerini 
ikna edebilelim! 

Bütün çabamız bunun için! 

Saygılarımla.

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABTTF, “Müslümanların Karşılaştığı İnsan Hakları 
İhlalleri” başlıklı uluslararası seminere katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF), Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuri-
yeti Adalet Bakanlığı ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan 
Hakları Komisyonu (IPHRC) iş birli-
ğiyle 16-17 Şubat 2022 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenen “Müslümanla-
rın Karşılaştığı İnsan Hakları İhlalleri” 
başlıklı uluslararası seminere katıldı.

Batı Trakya Türk toplumu temsilcileri-
nin geniş bir heyetle katıldığı, Avrupa, 
Asya ve Filistin’de Müslümanlara yöne-
lik insan hakları ihlallerinin ele alındığı 
ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği 
seminere ABTTF Başkanı Halit Habip 
Oğlu ve ABTTF Uluslararası İlişkiler 
Direktörü Melek Kırmacı iştirak etti.

Seminerin açılış oturumunda konuşan 
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yar-
dımcısı Yakup Moğul ile video mesajla 
katılımcılara hitap eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Musta-
fa Şentop ve Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk 
toplumunun sorunlarına atıfta buluna-
rak, Türk toplumunun temel insan hakla-
rından mahrum bırakıldığını aktardılar. 

Avrupa’daki Müslümanların durumunun 
ele alındığı ilk panel oturumunda konu-
şan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma 
Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Rodop 
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, 1923 
Lozan Barış Antlaşması ile Yunanis-
tan’a bırakılan Batı Trakya Türk toplu-
munun söz konusu antlaşma uyarınca 
eğitim ve din özerkliğine sahip olduğu-
nu ancak bu özerkliğin Türk toplumunun 
elinden alındığını söyledi. Batı Trakya 
Türk toplumunun bugün kendi müftüle-
rini seçmesine izin verilmediğin belirten 

Şerif, Yunan devletinin Türk toplumuna 
sormadan müftüler tayin ettiğini kaydetti.   

Katılımcıların söz aldığı bölümde Batı 
Trakya Türk toplumunu temsilen konu-
şan ABTTF ve Batı Trakya Azınlığı Yük-
sek Tahsilliler Derneği (BTATYD) konuş-
tu. ABTTF, Yunanistan’da Batı Trakya 
Türk toplumuna karşı genel akım siyaset 
ve medya dahil olmak üzere kurumsal 
ve yerleşik bir ayrımcılık olduğunu ifade 

etti. BTAYTD, Batı Trakya Türk toplu-
munda Türk ve Müslüman kimliklerinin 
birbirinden ayrılamaz olduğunu belirte-
rek, bu iki kimliğin öncüsü konumundaki 
müftülerin hedef gösterildiğini söyledi.

Seminerin ikinci panel oturu-
munda Asya’daki Müslümanla-
rın durumu, üçüncü ve son panel 
oturumunda da işgal altındaki toprak-
lardaki Filistinlilerin durumu tartışıldı. 

İİT yetkilileri, IPHRC üyeleri, kordip-
lomatik mensupları, uzmanlar, aka-
demisyenler ve sivil toplum temsil-
cilerinin katıldığı iki günlük seminer, 
kapanış konuşmaları ile sona erdi.

Seminerde Batı Trakya 
Türk toplumunun sorunları 

dile getirildi
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“Ülkemizdeki Gerçekler” programında 21 yıldır kaydedilme-
yi bekleyen Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği’nin hukuk 

mücadelesi ele alındı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu’nun (ABTTF) Zoom platformu 
üzerinden gerçekleştirdiği “Ülkemiz-
deki Gerçekler” başlıklı çevrim içi 
program serisinin dördüncü bölümü 
10 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. 

Dördüncü programın konuğu, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 
Yunanistan aleyhindeki kararına rağ-
men ulusal mahkemelerce hala kayde-
dilmeyen Rodop İli Türk Kadınları Kül-
tür Derneği Başkanı Hülya Emin oldu. 
Emin, ABTTF Atina Ofisi’nden Nihan 
Ayan’ın derneğin kaydedilmemesi ile il-
gili ulusal mahkemeler ve AİHM nezdin-
de 21 yıldır devam eden hukuki süreç 
hakkında yönelttiği soruları yanıtladı.

Emin, 21 Mart 2001 yılında kurulan Ro-
dop İli Türk Kadınları Kültür Derneği’nin 
amacının tüm tabana yayılarak Batı Trak-
ya Türk toplumuna mensup kadınları kül-
türel faaliyetler çatısı altında toplamak, 
onları örgütlemek ve sorunlarının çözü-
müne yardımcı olmak olduğu kaydetti.

Derneğin resmi kayıt başvurusunun is-
mindeki “Türk” ibaresi nedeniyle ulusal 
mahkemeler tarafından reddedildiğini 
not eden Emin, 1 Nisan 2003’te Yargı-
tay’ın nihai olumsuz kararının ardından 
iç hukukun tüketildiğini, bunun akabinde 
2005’te AİHM’ye başvurduklarını söyle-
di. Emin, AİHM’nin 2008’de Yunanis-
tan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si’nin örgütlenme özgürlüğüne dair 11. 
maddesini ihlal etmesi nedeniyle dernek 
lehine verdiği kararın Yunanistan tarafın-
dan 14 yıldır uygulanmadığını ifade etti.

1 Ekim 2021’de kendi dernekleri ile bir-
likte yine kayıt başvurusu reddedilen 
Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’nda-
ki Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin 
temyiz başvurularının Yargıtay’da gö-
rüşüldüğünü belirten Emin, Yargıtay’ın 
İskeçe Türk Birliği (İTB) davasında Ha-
ziran 2021’de olumsuz karar verdiği, bu 

kararın diğer iki dernek için de emsal 
teşkil etmesi nedeniyle Yargıtay’dan 
kendi davaları ile ilgili de olumsuz bir 
karar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
Batı Trakya Türk toplumunun dernekle-
rinin yer aldığı Bekir Usta ve Diğerleri 
Dava Grubu’nu yakından takip etmesi-
nin ve uyarılarda bulunmasının önemli 
olduğunu belirten Emin, neticede bu 
dava grubu ile ilgili AİHM kararlarının 
ısrarla uygulanmamasının sadece Yu-
nanistan ile ilgili bir sorun olmadığını, 
Avrupa demokrasisine zarar veren bir 
durumun söz konusu olduğunu vur-
guladı. AİHM kararlarının etkin ve tam 
olarak uygulanmasının azınlık hak-
larına ilişkin taahhütlerin yenilenme-
si açısından da Avrupa insan hakları 
sistemi için çok önem arz ettiğini kay-
deden Emin, 14 yıllık hukuki sürecin 
ardından Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nin Yunanistan’a karşı ar-
tık ihlal prosedürünü devreye sokma-
sı gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Kadın haklarını savunacak ve kültü-
rü ön plana çıkaracak derneklerinin 
AİHM kararına rağmen 21 yıldır kay-
dedilmesine izin verilmemesinin trajik 
bir durum ve Batı Trakya’da yaşayan 
Türk azınlık kadınları için büyük bir ka-
yıp olduğunun altını çizen Emin, kadın 
hakları bağlamında Avrupa Birliği’nin 
en geri kalmış bölgelerinden biri olan 
Batı Trakya’daki kadınların ayrıca bir 
desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Son olarak Emin, Batı Trakya Türk ka-
dınları olarak ülkeleri Yunanistan’dan 

eşitlik, hoşgörü ve saygı talep ettik-
lerini belirterek, Batı Trakya’daki var 
olan gerçekliğin bir tehdit değil zengin-
lik unsuru olduğunu ve bu gerçekliğin 
baskı politikalarıyla, ulusal mahkeme-
lerin olumsuz kararlarıyla değiştirile-
meyeceğini, farklılıklarının saygıyla ka-
bul edilmesini istediklerini ifade etti.

Eş zamanlı olarak ABTTF’nin YouTu-
be kanalı ve Facebook sayfasında da 
canlı yayınlanan programın tümünü 
İngilizce ve Türkçe dillerinde aşağı-
daki linkleri tıklayarak izleyebilirsiniz:

YouTube Türkçe yayın: https://www.
youtube.com/watch?v=AnPr7yx1_
Nw&t=112s

YouTube İngilizce yayın: https://www.
youtube.com/watch?v=sivTc-AopD-
Y&t=3s

Facebook Türkçe yayın: https://www.
facebook.com/939989616164959/vide-
os/657779462234339

Facebook İngilizce yayın: https://www.
facebook.com/939989616164959/vide-
os/684306322568262
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İskeçe Türk Birliği’nin düzenlediği yürüyüş hakkında 
soruşturma başlatıldı!

Batı Trakya Türk toplumunun en eski ve 
ilk derneği İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) 
lehindeki Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM) kararının Yunanistan 
tarafından uygulanmamasını protesto 
etmek amacıyla 10 Temmuz 2021 ta-
rihinde düzenlediği yürüyüş hakkında 
İskeçe Savcılığı 7 ay sonra soruşturma 
başlattı. Açılan soruşturma kapsamın-

da İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, 9 
Şubat Çarşamba günü İskeçe Emniye-
ti’nde yürüyüşle ilgili ifadeye çağrıldı. 

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “39 yıldır hukuk mü-
cadelesi veren İskeçe Türk Birliği’nin 
düzenlediği demokratik yürüyüş hakkın-
da 7 ay sonra soruşturma başlatılması, 
ülkemiz Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
toplumunu sindirme ve baskı altına 
alma politikalarının apaçık bir devamı-
dır. ABTTF’yi temsilen benim de bizzat 
katıldığım ve toplumumuzun tüm ku-

rumları ile tam destek verdiği yürüyüş 
tamamen barışçıl ve hukuk kurallarına 
bağlı bir şekilde gerçekleşti. Soruştur-
mada iddia edildiği gibi yürüyüşte ül-
kemiz aleyhine kışkırtıcı konuşmaların 
yapıldığı ve yalan haber yayıldığı iddi-
ası gerçeklerle kesinlikle bağdaşma-
maktadır. Ülkemiz, 14 yıldır Batı Trak-
ya Türk dernekleri ile ilgili aleyhindeki 
AİHM kararlarını uygulamayarak huku-
ki bir meseleyi siyasileştirmektedir. Bu 
politikanın sonucu olarak da Yargıtay, 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkele-
rini hiçe sayarak İskeçe Türk Birliği’nin 
yasal statüsünün iade edilmesi hakkın-
da siyasi karar vermiştir. ABTTF olarak 
hukuktan ayrılmadan sürdürdüğü hak 
arama mücadelesinde İskeçe Türk Bir-
liği’ni bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da desteklemeye devam ede-
ceğiz. Ülkemize uluslararası hukuktan 
doğan yükümlülüklerini hatırlatarak der-
neklerimiz ile ilgili AİHM kararlarını ive-
dilikle uygulamaya çağırıyoruz.” dedi.

AB Komisyonu’ndan Yunanistan’daki tarım üreticilerine 
mali destek 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yuna-
nistan’da Kovid-19 salgınından ve sal-
gının yayılmasını önlemek için uygu-
lanan kısıtlayıcı önemlerden olumsuz 
etkilenen belirli tarım üreticilerini des-
teklemek için 31,5 milyon avro tutarın-
daki mali destek programını onayladı.

Program kapsamında söz konusu mali 
yardımın doğrudan hibeler şeklinde 
incir, lavanta, zeytin, patates, man-
dalina ve tütün üreticilerine yararlanı-
cı başına 290 bin avroyu geçmemek 
şartıyla en geç 30 Haziran 2022’ye 
kadar dağıtılması öngörülmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “AB Komisyonu’nun 

mali destek kararı, Kovid-19 salgını 
nedeniyle son iki yıldır maddi anlamda 
oldukça zor günler geçiren ülkemiz Yu-
nanistan’daki tarım üreticileri için olduk-
ça sevindirici bir gelişme. Umarız hükü-
met, geçimini büyük oranda tarımdan 
ve bilhassa tütün üretiminden sağlayan 
Batı Trakya Türk toplumuna karşı yine 
ayrımcılık yapmaz, hibe desteğinin da-
ğıtımında toplumumuza mensup tütün 
üreticilerini bu kez dışlamaz. Toplumu-
muza mensup meclisteki milletvekille-
rimiz ile yerel ve eyalet düzeyindeki si-
yasetçilerimizin hibelerin Batı Trakya’da 
adil bir şekilde dağıtılmasında üzerle-
rine düşeni yapacağına ve konunun 
takipçisi olacağına inanıyoruz.” dedi.

ABTTF Başkanı: “Umarız 
hükümet, geçimini büyük 
oranda tarımdan ve bilhas-
sa tütün üretiminden sağla-
yan Batı Trakya Türk toplu-
muna karşı yine ayrımcılık 
yapmaz, hibe desteğinin 
dağıtımında toplumumu-
za mensup tütün üretici-
lerini bu kez dışlamaz.” 

ABTTF Başkanı: “39 yıldır 
hukuk mücadelesi veren İs-
keçe Türk Birliği’nin düzen-
lediği demokratik yürüyüş 
hakkında 7 ay sonra soruş-
turma başlatılması, ülkemiz 
Yunanistan’ın Batı Trakya 
Türk toplumunu sindirme 
ve baskı altına alma poli-
tikalarının apaçık devamı-
dır. ABTTF olarak hukuk-
tan ayrılmadan sürdürdüğü 
hak arama mücadelesinde 
İskeçe Türk Birliği’ni bu-
güne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da destek-
lemeye devam edeceğiz.”
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Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’ndan yine taraflı rapor!

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakan-
lığı’nın “Yunanistan’da Dini Öneme Sa-
hip Alanlarda Yaşanan Olaylar-2020” 
raporunda Batı Trakya Türk toplumu-
nun din alanındaki statüsü, müftülerini 
belirleme hakkı, müftülüklerin işleyişi 
ile müftülüklerin yeniden yapılandırıl-
masına ilişkin düzenlemeler ile bölge-
deki camilerin durumu konuları detaylı 
bir biçimde ele alınıyor. Raporda yal-
nızca devletin resmi görüşü aktarılıyor.

Trakya’daki Müslüman azınlık başlı-
ğı altında raporda Lozan Barış Ant-
laşması’na göre İstanbul’da Yunan 
Ortodoks Hristiyanları ile Trakya’daki 
Müslümanlar ifadesi kullanıldığını be-
lirtilerek (Batı) Trakya’daki azınlığın 
dini nitelikli bir azınlık olduğu kayde-
diliyor. Raporda Yunanistan’ın Batı 
Trakya Türk toplumunun sahip oldu-
ğu statü ile birlikte yasalar tarafından 
korunarak dini ve kültürel karakterine 
tam saygı duyulduğu iddia ediliyor. 

Müftülükler konusunda raporda Dime-
toka, İskeçe ve Rodop ilinde müftülük-
lerin Eğitim ve Din İşleri Bakanı’na tabi 
bağımsız genel müdürlükler düzeyinde 
olduğu belirtilerek müftülerin(atanmış) 
kıdemli devlet memurları olarak bürok-
ratik açıdan müdür oldukları ve 10 yıl 
süre ile atanarak İslami hukuka göre 
dini, idari ve yargısal yetkilere sahip 
oldukları kaydediliyor. Ayrıca raporda 
Kararname’nin Batı Trakya Türk toplu-
munun din alanındaki özerk yapısına 
açık bir müdahale olan 52/2019 sayı 

ve tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi’nden bahsedilerek bu kararname 
ile Batı Trakya’da üç müftülük maka-
mının yapılandırılma şekli aktarılıyor. 

Trakya camileri başlığı altında ise bir ön-
ceki raporda belirtilenler tekrar edilerek 
bölgedeki 260’tan fazla camide Müslü-
manların dini görevlerini yerine getirdik-
leri kaydedilerek eski camilerin bakım 
ve onarımları ile yeni camilerin inşası 
taleplerinin Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı 
tarafından yerine getirildiği kaydediliyor. 
Kültür ve Spor Bakanlığı’nın tarihi cami-
lerin restorasyonunu gerçekleştirdiği be-
lirtilen raporda Batı Trakya’daki ibadet 
yerlerinde yapılan onarımlar veya ge-
nişletmeler için ibadet yerlerinde inşaat 
ruhsatı için lisans ve düzenlemelerin bir 
genelge ile güncellendiği kaydediliyor. 

Yunanistan’ın Lozan’a göre Müslü-
man azınlık tanıdığı belirtilmesine 
karşın raporda Trakya’daki Aleviler 

başlığı altında Alevilik’in İslam’dan ba-
ğımsız olduğu iddia edilerek Trakya 
Alevi Müslümanlar Komitesi’nin yaptı-
ğı başvuru neticesinde Ruşenler Tek-
kesi veya Seyit Ali Sultan Tekkesi’nde 
dini törenlerin / ibadetlerin geçici olarak 
yapılmasına izin verildiği kaydediliyor.

Dini alanlara yapılan saldırılar başlığı 
altında ise 2020 yılında Batı Trakya’da 
Mastanlı mezarlığı, Gümülcine Eski Ca-
mii, Gümülcine Kayalı Camii, Gümülcine 
Serdar Camii saldırılarına ve Batı Trakya 
dışındaki birkaç saldırıya da yer veriliyor. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafın-
dan her yıl yayımlanan raporu incele-
diğimizde elbette resmi devlet tezinin 
tekrar edildiğini ve Batı Trakya Türk 
toplumunun dini alandaki özerk yapısı-
nın ihlal edilerek müftüleri seçme hak-
kımızın devlet eliyle gasp edilmesi ve 
vakıf yönetimlerini belirleme hakkımızın 
elimizden alınmasına yönelik herhangi 
bir açıklama dile getirilmiyor. Rapor bu 
haliyle devletin bölgemizde Batı Trakya 
Türk toplumuna tüm hak ve özgürlükle-
ri sağladığı yönünde yanlış, çarpık ve 
gerçek dışı bir algı yaratma çabasından 
öte değildir. ABTTF olarak AGİT Nefret 
Suçları Raporu’na her yıl sağladığımız 
katkıda bölgemizde ibadet yerlerimize, 
kurum ve kuruluşlarımıza yönelik saldı-
rıları rapor ettiğimiz gibi son birkaç yıldır 
Yunanistan’da da yaptığımız üzere bu 
rapora paralel olarak görüşlerimizi dile 
getirecek, bölgemizdeki saldırıları ba-
kanlığa rapor edeceğiz. Zira ABTTF ola-
rak yalnızca uluslararası raporları değil 
ulusal raporları da takip ediyoruz. Top-
lumumuzla ilgili tüm raporlarda başka-
larının bizim adımıza konuşması yerine 
kendi adımıza, biz konuşacağız.” dedi. 

ABTTF Başkanı: “ABTTF 
olarak yalnızca uluslara-
rası raporları değil ulusal 
raporları da takip ediyo-
ruz. Toplumumuzla ilgili 
tüm raporlarda başkaları-
nın bizim adımıza konuş-
ması yerine kendi adı-
mıza, biz konuşacağız.”
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Meschede Batı Trakya Türkleri Derneği 
yeni yönetimini seçti 

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF) üyesi Meschede 
Batı Trakya Türkleri Dayanışma 
ve Yardımlaşma Derneği, 13 Şu-
bat 2022 Pazar günü 30. Dönem 
Olağan Genel Kurulu’nu gerçek-
leştirdi. Genel Kurul’da yapılan 
seçimler sonucunda, derneğin 
önümüzdeki iki yıl boyunca görev 
yapacak yeni yönetim ve denetim 
kurulları aşağıdaki şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu

Başkan: Tuncay Kara Çoban Meh-
met
2. Başkan: Şerif Şerif 
Sekreter: Aydın Ahmet
Kasadar: Mümün Recep
Muhasip: İrfan Keke
Dernek Sorumluları: Sami Emrullah, 
Mustafa Mustafa
Halkla İlişkiler Sorumlusu: Veysel 
Bekir Mehmet

Yedek Üyeler

Gökhan Palatin (Kasadar Yardımcı-
sı)
Gökhan İsmail (Dernek Sorumlusu 
Yardımcısı) 

Denetim Kurulu

Kazım Kazım
İmam Mehmet

ABTTF Başkanlık Kurulu olarak 
Meschede Batı Trakya Türkleri 
Dayanışma ve Yardımlaşma Der-
neği’mizin yeni seçilen 30. Dönem 
Yönetim ve Denetim Kurullarını iç-
tenlikle tebrik ediyor, yapacakları 
çalışmalarda kendilerine üstün ba-
şarılar ve muvaffakiyetler diliyoruz.


