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Yunanistan’ın Batı Trakya Türk dernekleri ilgili AİHM kararlarını uygulamaması ABTTF’nin
düzenlediği çevrim içi panelde ele alındı
İÇİNDEKİLER
Yunanistan’ın Batı Trakya
Türk dernekleri ilgili AİHM kararlarını uygulamaması ABTTF’nin düzenlediği çevrim içi
panelde ele alındı Sayfa1-2
AP Milletvekili Kefalogiannis
ABTTF’nin düzenlediği webinar hakkında AP Başkanı’na
şikayet mektubu gönderdi
Sayfa 2

Etkinlikte kapatılan İskeçe Türk
Birliği ile ulusal mahkemeler tarafından kaydedilmeyen Rodop
İli Türk Kadınları Kültür Derneği
ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) kararlarının
Yunanistan tarafından 13 yılı aşkın süredir uygulanmamasının
demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile çeliştiği kaydedildi.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF),
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili François
Alfonsi’nin (Yeşiller/EFA) desteği ile 2 Haziran
2021’de “AİHM Kararlarının Yunanistan
Tarafından
İcra
Edilmemesine
İlişkin
Uzun Süreli Sorun: Bekir Usta ve Diğerleri
Dava Grubu” başlıklı webinar düzenledi.
Webinar ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu’nun
selamlama konuşması ile başladı. Habip Oğlu,
Yunanistan’ın dünya tarihinde “demokrasinin
beşiği” olarak kendisine yer edinmiş bir ülke
olduğunu ancak çok kültürlülük ile barışık
olmadığını belirterek, Bekir Usta ve Diğerleri
Dava Grubu’ndaki Batı Trakya Türk toplumunun
üç derneği ile ilgili AİHM kararlarının
uygulanması için Yunanistan’ın artık nihai
somut adım atması gerektiğini ifade etti.

ABTTF
Uluslararası
İlişkiler
Direktörü
Melek Kırmacı Arık’ın moderatörlüğünde
gerçekleştirilen
panel
oturumunda
AP
Milletvekili François Alfonsi, Bekir Usta ve
Diğerleri Dava Grubu Hukuk Danışmanı
ve Ghent Üniversitesi İnsan Hakları
Merkezi
Doktora
Araştırmacısı
İlker
Çavuşoğlu ile Yunan Helsinki Gözlem Evi
(GHM) Sözcüsü ve Avrupa Uygulama Ağı
(EIN) Yönetim Kurulu Üyesi Panayote
Dimitras konuşmacı olarak yer aldılar.

Bizi kullanan biri varsa o da
ülkemizin yöneticileri, siyasetçileridir!
Sayfa 3
ABD
2020
Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu
yayımlandı
Sayfa 4
Genç ABTTF, YEN Genel Kurul toplantısına katıldı Sayfa 4
T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu Batı Trakya’yı ziyaret etti
Sayfa 5

T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim KıBatı
Trakya’daydı
Alfonsi, Batı Trakya Türk toplumunun dernekleri ran
Sayfa 6
ile ilgili AİHM kararlarını uygulamayan
Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nin (AB) tarihi bir
Yunanistan
Başbakanı’nazınlığının varlığını reddettiğini kaydederek, dan Batı Trakya Türk topbu durumun Avrupa’daki tüm demokratlar ve lumuna kimlik dayatması
Sayfa 6
de azınlıklar için tahammül edilemez olduğunu
söyledi. Yunanistan’ın bu şekilde davranarak
T.C. Dışişleri Bakanı ÇavuşoğAvrupa demokrasisini inkar ettiğinin altını çizen lu’ndan Atina’ya resmi ziyaret
Alfonsi, sadece Yunanistan’ın tavrının değil bu
Sayfa 7
davranışa izin vererek herhangi bir yaptırımda
bulunmayanların da sorun teşkil ettiğini belirtti. Bizler ülkemiz için geçmişte
nasıl Türk idiysek bugün de
Alfonsi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
Türk’üz!
Sayfa 7
birkaç gün sonra Bekir Usta ve Diğerleri
Dava Grubu hakkında yeni bir karar alacağını Batı
Trakya
Türk
topTürk
kimliğinot ederek, Batı Trakya Türk toplumu lumunun
mensuplarının AB vatandaşları olduklarını ni inkar eden Yunanistan,
demokrasi ve hukukun üsve bu çerçevede haklarına tamamıyla tünlüğü ilkelerini hiçe sayıyor
saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
Sayfa 8

Haberler / ABTTF
Çavuşoğlu, AİHM’nin isminde “Türk” kelimesi
geçtiği gerekçesiyle kapatılan veya kurulmasına izin verilmeyen Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili davalarda Yunanistan’ın Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğüne dair 11. maddesini ihlal ettiği hükmüne vardığını belirterek, Mahkeme’nin söz
konusu kararların 13 yıldır uygulanmamasının çok uzun bir süre olduğu ve temel demokratik değerleri ihlal ettiği görüşünde olduğunu
kaydetti. Yunanistan’da etnik Türk azınlığın
varlığının kabulünün siyasi bir tabu olduğunu
ancak AİHM kararlarına uymanın isteğe bağlı olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, Bekir
Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile ilgili AİHM
kararlarının tam ve etkili uygulanmamasının
Avrupa İnsan Hakları sistemi için azınlıkları

korumaya dair taahhütlerini yinelemesi açısından kaybedilmiş bir fırsat olacağını kaydetti.

Panel soru-cevap bölümü ve panelistlerin kapanış yorumlarıyla sona erdi.

Dimitras, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’ndaki Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili AİHM kararlarının uygulanması için acil
önlemler alması gerektiğini vurgulayarak,
on yıl önceki ara kararın ardından tekrar
benzer bir kararın olamayacağını, Yunanistan’a karşı İhlal Prosedürü’nün devreye
sokulmasının zamanının geldiğini söyledi.
AİHM kararlarının uygulanmaması nedeniyle
yerel mahkemelerde kabahat aranamayacağını belirten Dimitras, Yunan hükümetinin
gerçekten istiyorsa mevcut yasamayı değiştirebileceği ve ardından da yerel mahkemelerce söz konusu derneklerin kayıt ve/
veya yeniden kaydedilebileceğini ifade etti.

Zoom’da gerçekleştirilen etkinliğin kaydını
İngilizce
ve
Yunanca
dillerinde ABTTF’nin YouTube kanalı ve Facebook
hesabından
izleyebilirsiniz:
YouTube İngilizce yayın: https://www.youtube.com/watch?v=g-WarSd39Ko
YouTube Yunanca yayın: https://www.youtube.com/watch?v=7sg_dtC2DkU
Facebook İngilizce yayın: https://www.
facebook.com/939989616164959/videos/1236033870191545
Facebook Yunanca yayın: https://www.
facebook.com/939989616164959/videos/2805723423022468

AP Milletvekili Kefalogiannis ABTTF’nin düzenlediği webinar hakkında AP Başkanı’na şikayet mektubu gönderdi
ABTTF Başkanı: “Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan bu
zihniyet yüzünden isminde Türk kelimesi geçen derneklerimiz kapalıdır, yenilerinin kurulmasına izin verilmemektedir.”
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Manolis K. Kefalogiannis (EPP-Hristiyan Demokratlar), 1 Haziran 2021 tarihinde AP Başkanı
David Sassoli’ye gönderdiği mektupta Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF)
AP Milletvekili François Alfonsi’nin (Yeşiller/
EFA) desteği ile 2 Haziran 2021’de düzenlediği webinar hakkında şikayette bulundu.
Kefalogiannis mektubunda, etkinliğin konusunun Yunanistan için tamamen karalayıcı ve
yanlış olduğunu belirterek, etkinliğin Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının
ülkesi Yunanistan tarafından uygulanmaması
iddiasıyla uzun süredir devam eden bir soruna atıfta bulunduğunu ancak Yunanistan’ın
mutlak gayretle ilgili tüm taahhütlerini yerine
getirdiğini ifade ediyor. AP’nin bir Üye Devlet’in toprak bütünlüğünü baltalayan ve buna
meydan okuyan ve de uluslararası antlaşmaları hiçe sayan bir kuruluş ile ortaklaşa bir etkinlik düzenliyor gibi göründüğünü kaydeden
Kefalogiannis, 1923 Lozan Antlaşması’nı ileri
sürerek (Batı) Trakya’da Türk azınlık değil
Müslüman azınlık olduğunu iddia ediyor. Türk
propagandasının sistematik olarak Lozan
Antlaşması hükümlerine meydan okuduğunu,
(Batı) Trakya’yı istikrarsızlaştırmak ve ikili iliş-
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kilerdeki gerginliği artırmak için her türlü aracı
kullandığını ileri sürdüğü mektubunda Kefalogiannis, AP üyelerinin bu tür uygulamaları
kınadığına ve Avrupa’daki barış ve istikrarı
baltalama girişimlerini reddettiğine inandığını
ifade ediyor. Kefalogiannis ayrıca, AP Başkanı David Sassoli’nin makul tepkilerine güvendiğini ve bu olayın AP himayesinde gerçekleşemeyeceğini açıkça belirtmek istediğini dile
getiriyor.
Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “Ülkemizin Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Manolis K. Kefalogiannis’in
ABTTF’ye yönelik mesnetsiz iddia ve iftira
içeren mektubu ülkedeki hakim demokrasi
anlayışının ne kadar çarpık olduğunu adeta
ispatlamaktadır. Zira 2016’da da Manolis K.
Kefalogiannis’in üyesi olduğu Avrupa Halk
Partisi(EPP) Grubu’na üye AP Milletvekili
Csaba Sógor (EPP)’un ev sahipliğini üstlendiği “Yunanistan’da Örgütlenme Özgürlüğü:
Avrupa Azınlık Hakları Standartlarında Bir
Boşluk” konulu Brüksel’deki etkinliğimiz ön-

cesinde bu kez Altın Şafak Partisi’nin AP Milletvekilleri, AP Başkanı Martin Schulz’a hitaben bir mektup kaleme alarak etkinliğin iptal
edilmesini istemişlerdi, dahası programın yapılacağı salona gelerek ev sahibi milletvekiline sözlü saldırıda bulunmuşlardı. Ülkemizde
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bekir
Usta ve Diğerleri Dava Grubuna ait kararlarını uygulamanın önündeki engel işte devlet
ve siyasetin tüm kademelerine yerleşmiş bu
zihniyettir. Trakya’da açık ve demokratik bir
toplum yaratıldığı iddiası ile bu iddianın gerçekliğine kendini kaptırmış bu zihniyet sorunun ta kendisidir. Demokrasi ve hukukun
üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan bu zihniyet
yüzünden isminde Türk kelimesi geçen derneklerimiz kapalıdır, yenilerinin kurulmasına
izin verilmemektedir. Olaylara at gözlüğü ile
bakan bu dar kalıplı ve tutucu zihniyet dernek
kurma özgürlüğüne ilişkin her çabamızda bizleri Avrupa’daki barış ve istikrarı baltamalaya
çalışmakla itham etmekten vazgeçip demokrasi ve hukukun üstünlüğü gereğince hareket ederse sorun kendiliğinden çözülecektir.
Ancak demokratik olgunluğa erişmemiş ülkemizde Batı Trakya Türk toplumunun hak ve
özgürlüklerine ilişkin sorunlar tabu haline getirilip milli meseleye dönüştürülmeye devam
ederse kaybeden ülkesindeki zenginliklerini
görmezden gelen ülkemizin ta kendisi olacaktır.” dedi.
*Fotoğraf: www.kefalogiannis.gr
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Başkan’dan

Bizi kullanan biri varsa o da ülkemizin
yöneticileri, siyasetçileridir!
Sevgili arkadaşlar,
Son günlerde siyasetin gündemi Batı Trakya Türkleri, biziz!
Anavatanımız Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu istikşafi görüşmeler
için Atina’ya yaptığı ziyaret öncesinde Batı
Trakya’mızı ziyaret etti, temsilcilerimizle
bir araya geldi. Çavuşoğlu, “Batı Trakya
Türkleri kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı biliyor, bundan sonra da
bırakmayacağımızdan emin, önemli olan
da budur” dedi.
Anavatanımızın ülkemize yaptığı ziyarette
önce bölgemizi, bizleri ziyaret etmesi manevi olarak büyük bir destek demek.
Batı Trakya Türkleri olarak hem anavatanımızın hem de ülkemizin gündemine taşınmamız sorunlarımızın geniş kitlelerce
bilinmesi açısından çok önemli. Böylelikle
unutulmuyoruz, sorunlarımız ülke gündeminin üst sıralarına taşınıyor.
Ülkemizi yönetenler her ne kadar Yunanistan’ın modern bir Avrupa demokrasisine
sahip olduğunu söyleyip “Müslüman azınlık” tanımını kullanarak Azınlık’ın hakları
konusunda hiçbir sorun olmadığını iddia
etseler de gerçeğin böyle olmadığını biliyoruz.
Ülkemiz, Yunanistan’ın insan ve azınlık
haklarına tam saygılı açık demokratik toplum modelini yaratmayı başardığını iddia
ediyor. Bölgemizden Yeni Demokrasi ve
SYRIZA milletvekilleri de Yunanistan’ın
çok kültürlü bir yapıda olduğunu her fırsatta söylüyorlar.
Evet, Yunanistan geçmişte çok kültürlü ve
çeşitliliğe saygı duyan bir ülkeydi. 1967
askeri cunta dönemine kadar mükemmel
seviyede olmasa da Batı Trakya Türk toplumu olarak sahip olduğumuz statü ve haklar çerçevesinde insan ve azınlık haklarına
saygılı çok kültürlü bir toplum modeli vardı.
Askeri cuntayla birlikte her şey yerle bir
edildi.
1974’te ülkemizde demokrasiye dönüş
sağlandı, ama o demokrasi bize uğramadı!
O günden sonra gün be gün işler kötüleşti. Haklarımız bir bir elimizden alınmaya
devam etti, azınlık hakları şöyle dursun biABTTF Haber Bülteni I Sayı 172 I Haziran 2021

reysel hak ve özgürlüklerimiz de kısıtlandı.
Baskıcı, ayrımcı politikalar nedeniyle o dönemde çok zor günler geçirdik.
“Batı Trakya’da Türk yoktur” dediler, derneklerimizi kapattılar! Varlığımız da inkar
edilince baskıya dayanamayınca artık sokaklara döküldük, 29 Ocak yürüyüşleri ile
sesimizi duyurmaya çabaladık. 1990’larda
nihayet vatandaşlık haklarımızı aldık. Ancak eğitim ve dini özerkliğimizin iadesi için
başlattığımız mücadele hala devam ediyor.
Bizler de madem ülkemiz bizi görmek,
duymak, anlamak istemiyorsa sesimizi Avrupa’da duyururuz dedik. İşte bu nedenle
1988’de ABTTF kuruldu. O gün bugündür
sesimizi uluslararası arenada duyurmak
için çaba gösteriyoruz.
Sorunlarımızın Atina’da çözüleceğini bilerek artık Atina’da da faaliyet gösteriyoruz.
Çünkü amacımız sesimizi duyurmak, sorunlarımızın çözümü için ülkemizi yönetenlerle diyalog kapısını aralamak. Ancak
işimiz kolay değil, hiç değil bunu biliyoruz.
Zira bölgemizin milletvekili Evripidis Stilyanidis’in 27 Mayıs 2021’de Estia gazetesine
yazdığı yazıyı okuduğunuzda ülkemizin
bize nasıl baktığını, neden ısrarla bizi yok
saymak istediğini çok iyi anlayacaksınız.
Stilyanidis, Türkiye’nin bizleri araç olarak
kullandığını ve kolektif anlamda “ulusal
Türk azınlık” olarak yeniden tanımlamayı amaçladığını iddia ediyor. Üstelik hukukçu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi üyesi olan Stilyanidis, İskeçe Türk
Birliği’nin yasaklanmasının asıl nedeninin
“Türk” tanımlamasının Lozan Antlaşması’yla çelişmesi ve “azınlığın kolektif olarak
tanımlanması” için dolaylı olarak kullanılma
ihtimali olduğunu ileri sürdü.
İşte bu zihniyet Bekir Usta ve Diğerleri
dava grubunda AİHM kararlarının 13 yıldır
uygulanmamasının sebebi!
Aynı zihniyet 2 Haziran’da Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili François Alfonsi’nin (Yeşiller/EFA) desteği ile bu konuda
gerçekleştirdiğimiz panel öncesinde AP
Milletvekili Manolis K. Kefalogiannis’in AP
Başkanı David Sassoli’ye gönderdiği mektupta kendini gösterdi. Milletvekili, ABTTF’ye karşı mesnetsiz iddia ve iftiraları ile
bizi ayrılıkçılıkla suçladı.

Oysa yıllardır tek yaptığım gasp edilen
haklarımızın iadesi için sesimizi duyurmak!
Onların iddia ettiği gibi anavatanımızın aracı değiliz, gizli bir gündemimiz ya da hedefimiz de yok!
Aslına bakarsanız bizi, toplumumuzu araç
olarak kullanan devlet temsilcileri ve siyasetçiler! Batı Trakya Türk toplumunu milli
mesele haline getirip toplumun geneline
korku ve endişe yayarak gücü ellerinde tutmak istiyorlar. Siyasetçiler için ise bizi ajan
göstermek onlara siyasi rant alanı sağlıyor!
Çünkü herkes biliyor ki “Ülke elden gidiyor”
nidaları halkın milliyetçilik duygularını ateşleyecek, devlete, hükümete, siyasetçilere
olan sorgusuz güveni artıracak! Yani bizi
kullanan biri varsa o da ülkemizin yöneticileri, siyasetçileridir!
Öyle olmasaydı Bekir Usta ve Diğerleri
dava grubu hakkında düzenlediğimiz son
etkinlik ülke genelinde bu denli büyük bir
tartışmaya yol açmazdı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde sorun ele
alınır, aradan 13 yıl geçmezdi.
Öyle değil mi?
Son söz yerine bu vesile ile yaklaşan yaz
tatili dönemi nedeniyle memlekete gidecek herkese iyi yolculuklar diler, güzel Batı
Trakya’mızda herkese keyifli bir tatil dilerim.
Kalın sağlıcakla.
Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABD 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler
Raporu yayımlandı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler raporu yayımlandı. Dünyanın tüm
ülkelerindeki dini özgürlüklerin durumunu ele
alan raporun Yunanistan ile ilgili bölümünde
“Trakya’daki Müslüman azınlık” tanımlaması
ile Batı Trakya Türk toplumunun dini alanda yaşadığı sorunlara kısmen yer veriliyor.

ABD raporunda Batı Trakya
Türk toplumu
1923 Lozan Antlaşması ile Batı Trakya Türk
toplumunun camileri ile vakıflarını yönetme
hakkına sahip olduğu belirtilen raporda, hükümetin 1991 tarihli yasa uyarınca (Batı)
Trakya’da üç müftü atadığı, atanmış bu müftülerin görev süresinin on yıl olduğu ve uzatılabileceği kaydediliyor. (Batı) Trakya’daki
müftülüklerin tüm masraflarının Eğitim ve Din
İşleri Bakanlığı tarafından karşılandığının not
edildiği raporda, “240 İmam Yasası” olarak
bilinen yasadan bahsedilerek, atanmış müftüler ile (Batı) Trakya’daki devlet okullarında
seçmeli İslam din dersi için görevlendirilen
din öğreticilerinin maaşlarının hükümet tarafından ödendiği ifade ediliyor. Ancak raporda Batı Trakya Türk toplumunun “240 İmam
Yasası”na karşı çıkmasına değinilmiyor.

Raporda Lozan Antlaşması’na göre (Batı)
Trakya’da Türkçe ve Yunanca dillerinde iki
dilli okulların faaliyette olduğu, ayrıca iki dini
okulun (medrese) da bulunduğu belirtilerek,
2019-2020 döneminde bölgedeki iki dilli
ilkokul sayısının toplam 115 olduğu, 20182019 döneminde ise bu sayının 128 olduğu
aktarılıyor. Raporda ayrıca Batı Trakya Türk
toplumu temsilcilerinin bölgedeki iki adet iki
dilli ortaokul-lisenin ihtiyaçlarını karşılamada
yetersiz olduğu ancak ilaveten bir özel ortaokul-lise açma taleplerini hükümetin görmezden geldiğini söyledikleri kaydediliyor.
Bununla birlikte Gümülcine ve İskeçe’deki
iki medresenin encümen heyeti başkanlığına tayinli müftü naiplerinin getirilerek, Batı
Trakya Türk toplumunun eğitim özerkliğinin ihlal edilmesine raporda değinilmiyor.
Batı Trakya Türk toplumunun müftülerin
hükümet tarafından atanmasına karşı çıkarak müftülerin doğrudan Azınlık tarafından
seçilmesini talep ettiğinin belirtildiği raporda, hükümetin anayasanın yargıçların seçilmesine izin vermediği, dolayısıyla aile

ve miras konularında yargıçlık yetkilerine
sahip olan müftülerin(atanmış) de seçilemeyeceğini dile getirdiği kaydediliyor. Bununla birlikte Batı Trakya Türk toplumunun
bölgedeki özerk yapıdaki müftülüklerin işleyişini yeniden düzenleyen 52/2019 sayı
ve tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dair eleştirileri raporda yer almıyor.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “ABD 2020
Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun
Yunanistan’la ilgili bölümünde Batı Trakya
Türk toplumunun dini alanda yaşadığı sorunlara yine kısmen yer verildiğini, geçen
yılki raporda yazan ifadelerin tekrar edildiğini görüyoruz. Raporda Batı Trakya Türk toplumunun bazı konulardaki eleştiri ve talepleri yer almakla birlikte raporun genelindeki
ifadeler ülkemizin resmi görüşünü destekler
mahiyettedir. Geçmiş yıllarda yaptığımız gibi
paralel bir rapor hazırlayarak, Batı Trakya
Türk toplumunun sorunları ile görüş ve taleplerini ayrıntılarıyla aktaracak, raporumuzu ilgili ABD makamlarına ileteceğiz.” dedi.
ABD 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler
Raporu’nun Yunanistan ile ilgili bölümüne
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/05/240282-GREECE-2020-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Genç ABTTF, YEN Genel Kurul toplantısına katıldı
Avrupa’nın farklı ülkelerinden
azınlıklara mensup gençlerin katıldığı toplantıda YEN
Başkanlık Kurulu ile çalışma
gruplarının yeni üyeleri seçildi.

olduğunu belirterek, salgının YEN’in faaliyet

Genç ABTTF, 8 Mayıs 2021 tarihinde çev-

di. Toplantıda yapılan seçimler sonucunda

rim içi düzenlenen Avrupa Milletleri Gençliği
(YEN) Genel Kurul toplantısına katıldı. Toplantıya Genç ABTTF’yi temsilen Nihan Ayan
iştirak etti. Toplantıyı Avrupa Milletleri Federal
Birliği’ni (FUEN) Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar da konuk katılımcı olarak takip etti.

planlamasını büyük ölçüde etkilediğini ifade
etti. Ardından YEN 2020-2021 faaliyet raporunun sunumu yapıldı ve YEN tüzüğü ile ilgili
değişiklikler oylamaya sunularak kabul edilYEN Başkanlık Kurulu’nun yeni üyeleri de
belirlendi. Almanya’da yaşayan Dan azınlığına mensup Linea Kopf İçişlerinden Sorumlu
Başkan Yardımcısı ve Polonya’da yaşayan
Kaşub azınlığına mensup Ewelina Stefańska
Azınlık Hakları ve Politikaları Çalışma Grubu
Koordinatörü seçildi. Toplantı, YEN’in 2022

Toplantı YEN Başkanı Andor Barabás’ın

ve 2023 yıllarında düzenlemeyi planladığı

selamlama konuşmasıyla başladı. Barabás,

etkinliklerin ve etkinliklere ev sahipliği yapa-

bu yılın diğer yıllara kıyasla oldukça farklı

cak üye kuruluşların tanıtılması ile sona erdi.
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Haberler / Batı Trakya
T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Batı Trakya’yı ziyaret etti
ABTTF Başkanı: “Anavatanımızın Dışişleri Bakanı’nın da belirttiği gibi Batı
Trakya Türkleri olarak ülkemizde hak
ve özgürlüklerimizin siyasete malzeme yapılmamasını, ülkemizin resmi
makamları ile diyalog içerisinde sorunlarımıza çözüm üretilmesini istiyoruz.”
Batı Trakya Türklerinin anavatanı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Atina’daki resmi temasları öncesi 30 Mayıs 2021 tarihinde Batı
Trakya’yı ziyaret etti. Çavuşoğlu, Gümülcine’de Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ile görüştü. Dedeağaç
Havaalanı’nda T.C. Dışişleri Bakan
Yardımcısı Sedat Önal, T.C. Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Gümülcine’de ilk olarak Rodop Müftüsü ve
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı İbrahim Şerif ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’yle görüştü.
Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet daha
sonra Batı Trakya Türk toplumunun Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ni
ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada
Çavuşoğlu, “Özellikle çift dilde eğitim
veren ana okullarının açılması önem arz
ediyor. Türkiye’de böyle bir sıkıntı yok
ama burada izin verilmediğini üzüntüyle
görüyoruz. Buradaki Türk yavrularımızın anadillerinden ve kültüründen uzaklaşmasını biz kabul etmeyiz. O nedenle
ana okullarının açılması konusunda sizin çabalarınızda biz de destek vereceğiz” dedi. Azınlık okullarının yönetiminde özellikle Batı Trakya Türklerinin
söz sahibi olması önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Sonuçta kolay değil
ama bu mücadeleyi hem burada sürdürmek lazım hem de uluslararası hukuk çerçevesinde uluslararası kurumlar
nezdinde de sizlerin haklarını biz savunmak için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.
Okul ziyaretinin ardından BTTADK
üyeleri ile öğle yemeğinde bir araya
gelen Çavuşoğlu, yemekte yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
selamlarını iletti. Yemekten sonra Batı
Trakya Türklerinin lideri, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin kurucusu ve
ilk genel başkanı merhum Dr. Sadık

Ahmet’in Gümülcine’deki kabrini ziyaret etti. Dr. Sadık Ahmet’in kabrine
çelenk koyan Çavuşoğlu, kabrin bulunduğu bahçeye bir çınar fidesi dikti.

Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Batı Trakya ziyaretini değerlendiren Çavuşoğlu, BTTADK üyeleriyle bir
araya geldiklerini, azınlığın sorunlarını
dinlediklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Batı
Trakya Türkleri kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı biliyor,
bundan sonra da bırakmayacağımızdan emin, önemli olan da budur. İnşallah elimizden geleni yapmaya devam
edeceğiz.” dedi. Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve
beraberindeki heyet Batı Trakya ziyareti sonrası resmi temaslarda bulunmak
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üzere Gümülcine’den Atina’ya geçti.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu,
“Anavatanımızın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Atina ziyareti öncesi Batı Trakya’ya yaptığı ziyaret bizleri
çok mutlu etmiş, anavatanımızın haklı
mücadelemizde her zaman yanımızda
olduğunu ve bizlere destek verdiğini
bir kez daha göstermiştir. Ziyaret esnasında sorunlarımızı açıkça dile getiren Dışişleri Bakanı’nın da belirttiği gibi
Batı Trakya Türkleri olarak ülkemizde
hak ve özgürlüklerimizin siyasete malzeme yapılmamasını, ülkemizin resmi
makamları ile diyalog içerisinde sorunlarımıza çözüm üretilmesini istiyoruz.
Ülkemizi Türk kimliğimizi inkar eden
politikasına son vererek, anavatanınızın
oradaki Rum Ortodoks azınlığın hakları ile ilgili olumlu uygulamalarını örnek almaya çağırıyoruz.” diye konuştu.
*Fotoğraflar: www.gundemgazetesi.
com, www.birlikgazetesi.org, www.
milletgazetesi.gr
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Haberler / Batı Trakya
T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Batı Trakya’daydı
ABTTF Başkanı: “İki ülkedeki azınlıklar ülkeleri için tehdit değil zenginlik
unsuru olarak kabul edilmeli, iki ülke
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde köprü yapıcılar olarak görülmelidir. Batı Trakya Türk toplumu olarak
anavatanımız Türkiye’de olduğu gibi
ülkemizin yöneticileri ve yetkili makamları ile diyalog kurmayı istiyoruz.”
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı
Yavuz Selim Kıran, 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde
Selanik ve Batı Trakya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ramazan ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği
ziyaret programında Bakan Yardımcısı, Batı
Trakya Türk toplumunun temsilcileri ile görüştü.
Ziyaret programına 5 Mayıs 2021’de Selanik’ten başlayan ve ardından Batı Trakya’ya
geçen Kıran, Batı Trakya Türk toplumunun
din, siyaset ve sivil toplum alanında temsilcileriyle bir araya geldi. Rodop Seçilmiş Müftüsü
ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ile Batı Trakya Türk kurum
ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Kıran,
6 Mayıs’ta Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka’da
temaslarda bulundu, Batı Trakya Türk toplumu temsilcisi kurum ve kuruluşları ziyaret etti.
Kıran, T.C. Gümülcine Başkonsolosluğu’nda
yaptığı açıklamada, “Biz gerek Rum Ortodoks
Azınlığını gerekse Batı Trakya Türk Azınlığını
iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde
köprüler olarak görüyoruz.” dedi. Kıran şöyle
devam etti: “Etnik kimliğin inkarı, özgürlüklerin türlü bahanelerle kısıtlanması maalesef ikili
ilişkilerimizi de olumsuz etkiliyor. Soydaşlarımızın huzur ve refahı arttıkça bilinmelidir ki ikili

ilişkilerimizde olumlu yansımalarını göreceğiz.
Türkiye ve Yunanistan olarak bunları geride
bırakıp olumlu bir gündemle ilişkilerimizi ilerletme konusunda biz gerekli iradeye sahibiz.
Yeter ki sorunları çözecek ortak iradeye sahip olalım. Sorunları çözmenin en kolay yolu
diplomasi ve diyalog. Biz buna inanıyoruz.
Bu konuda Yunanistan’ın atacağı her türlü
adımı güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bu bilinmelidir. Ancak azınlığın haklarının çiğnenmesine, aşındırılmaya çalışılmasına sessiz
kalmamızı da kimse beklememeli. Azınlığın
haklarını korumak için ikili düzeyde ve uluslararası platformlarda sesimizi yükseltmeye, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.”

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Ülkemiz ve
anavatanımız arasındaki istikşafi görüşmeler

kapsamında ülkemizin Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias’ın Ankara’daki basın toplantısında
kimliğimizi yok sayan açıklamalarından sonra
anavatanımızın Dışişleri Bakan Yardımcısının
bölgemize yaptığı ziyaret bizim için çok anlamlı. Bakan Yardımcısının Ramazan ayı vesilesiyle bu ziyareti gerçekleştirerek toplumumuzun
temsilcileri ile bir araya gelmesi, ülkemiz bizi
yok sayarken bir kez daha anavatanımızın bize
her koşulda ve her zaman destek vermeye hazır olduğunun ispatı niteliğindedir. Bakan Yardımcısının da dediği gibi iki ülkedeki azınlıklar
ülkeleri için tehdit değil zenginlik unsuru olarak
kabul edilmeli, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde köprü yapıcılar olarak görülmelidir.
Batı Trakya Türk toplumu olarak anavatanımız
Türkiye’de olduğu gibi ülkemizin yöneticileri ve
yetkili makamları ile diyalog kurmayı istiyoruz.
Gerçek bir diyalog kurma imkanı yaratılması
halinde sorunlarımızın çözülebileceğine hep
inandık, inanmaya devam ediyoruz. Bunun
için ülkemizin somut bir adım atmasını hep
bekledik, beklemeye devam edeceğiz.” dedi.

*Fotoğraflar: www.gundemgazetesi.com, www.
birlikgazetesi.org

Yunanistan Başbakanı’ndan Batı Trakya Türk toplumuna kimlik dayatması
ABTTF Başkanı: “Ülkemizin Başbakanı Miçotakis’in Batı Trakya Türk toplumunu yok sayan, Türk kimliğimizi inkar
eden ifadelerini kınıyoruz. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkemize bizlere karşı uyguladığı kimlik
dayatma politikasına derhal son vermeye ve kendimizi ifade etme özgürlüğümüze saygı duymaya çağırıyoruz.”
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis 18
Mayıs 2021 tarihinde Batı Trakya’nın İskeçe
ilindeki Türk köyü Paşevik’teki devlet anaokulunda eğitim gören öğrenciler ve anaokulu
öğretmeniyle çevrim içi görüştü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmeye
Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki
Kerameos ve Bakan Yardımcısı Zeta Makri de
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iştirak etti. Görüşmede Başbakan Miçotakis, İşkece’deki Türk köyleri için “Pomak köyleri”, Batı
Trakya Türk toplumuna mensup çocuklar için
de “Yunan çocukları” nitelemesinde bulundu.
Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “Ülkemizin Başbakanı Miçotakis’in Batı

Trakya Türk toplumunu yok sayan, Türk kimliğimizi inkar eden ifadelerini kınıyoruz. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkemize
bizlere karşı uyguladığı kimlik dayatma politikasına derhal son vermeye ve kendimizi ifade
etme özgürlüğümüze saygı duymaya çağırıyoruz. Ancak o zaman ülkemizde gerçek anlamda
demokrasiden ve Miçotakis’in ileri sürdüğü ‘yasalar önünde eşitlik’ politikasından bahsetmek
mümkün olabilecektir. Diğer yandan ülkemizde
yapılacak önümüzdeki nüfus sayımında vatandaşların kendi etnik kimliklerini nasıl tanımladıklarının da sorulmasını hükümetten talep
ediyoruz. Böylelikle ülkemizde yaşayan insanların kökeni ve kültürü hakkında ayrıntılı bilgiler
edinilmiş olacaktır.” açıklamasında bulundu.

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 172 I Haziran 2021

Haberler / Yunanistan

T.C. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Atina’ya resmi ziyaret
ABTTF Başkanı: “Anavatanımız ve ülkemiz Dışişleri Bakanlarının Atina’da
yaptıkları görüşme sonrası oluşan
olumlu havanın ülkemizin resmi makamları ile Batı Trakya Türk toplumu
arasında diyalog mekanizmasının kurulmasına vesile olmasını ümit ediyoruz.”

koronavirüs (Kovid-19) aşılarının karşılıklı
olarak tanınması konusunda mutabakata
vardığı görüşmede, Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
14 Haziran 2021’de NATO zirvesi sırasında bir araya gelmesi de kararlaştırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 31 Mayıs 2021 tarihinde
Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos
Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias ile görüştü. Maksimu Sarayı’nda Başbakan Miçotakis ile bir araya
gelen Çavuşoğlu, ardından Dendias ile
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele
alındığı görüşme sonrası Dendias ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Anavatanımız ve ülkemiz Dışişleri Bakanlarının Atina’da yaptıkları görüşme sonrasında
yaptıkları açıklamalarda diyalog ve iş birliği
mesajları vermeleri bizleri oldukça mutlu
etmiştir. Anavatanımızın Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu’nun da vurguladığı gibi çözüm
bekleyen sorunları sadece iki ülke kendisi çözebilir. Bu görüşme sonrası oluşan
olumlu havanın ülkemizin resmi makamları
ile Batı Trakya Türk toplumu arasında diyalog mekanizmasının kurulmasına vesile olmasını ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Dendias, Türkiye ile Yunanistan arasındaki
ciddi sorunların farkında olduklarını belirterek, bugünkü görüşmenin amacının iki ülke
arasındaki müzakereler için bir başlangıç
adımı atmak olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki meseleleri çözmek

için diyaloğun kesintisiz sürmesi gerektiğini
kaydederek, bu konuda her iki tarafta da
iradenin var olduğunu, Türkiye’nin Yunanistan’la ön koşulsuz ve ilişkileri her alanda
geliştirmek için görüşmeye hazır olduğunu
ifade etti. Yunanistan ve Türkiye’nin yeni tip

*Fotoğraf: www.milliyet.com.tr

Bizler ülkemiz için geçmişte nasıl Türk idiysek bugün de
Türk’üz!
ABTTF Başkanı: “1970’lerden itibaren
‘Müslüman’ kelimesinin kullanılmasını
zorunlu tutarak bizlere kimlik dayatmasında bulunan ülkemiz, en temel insan
haklarını hiçe sayarak bizlerin kendimizi ‘Türk’ olarak tanımlamamıza izin
vermemekte, Türk kimliğimizi inkar
etmektedir. Bizler bu topraklarda yüz
yıllardır Türk olarak yaşadık ve bugün
de Türk olarak yaşıyoruz. Stilyanidis’in
iddia ettiği gibi ülkemiz bizlerin haklarına gerçekten saygı gösteriyor olsaydı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
derneklerimizle ilgili üç kararını 13 yıldan beri uygulamamazlık etmezdi.”
Rodop Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Milletvekili Evripidis Stilyanidis, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim
Kıran’ın 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Batı
Trakya’ya gerçekleştirdiği ziyaret hakkında
Gümülcine merkezli Radyo Hronos ve Selanik merkezli Real FM’ye değerlendirmede
bulundu. Stilyanidis, Radyo Hronos’a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Lozan Antlaşması’nı imzalarken kabul ettiği üzere (Batı)
Trakya’daki azınlığın dini ve Müslüman bir
azınlık olduğunu, İstanbul’daki azınlığın
ise Rum azınlığı olduğunu belirterek, Tür-

kiye’nin (Batı) Trakya’daki azınlığı “Türkleştirme”ye çalıştığını iddia etti. Stilyanidis,
Yunanistan’ın azınlık haklarına saygı duyduğunu ve (Batı) Trakya’da tüm dini haklara
saygı gösterilen, açık ve örnek bir toplum
inşa edildiğini ileri sürdü. Real FM’ye yaptığı
açıklamada da Türkiye’nin (Batı) Trakya’daki Müslüman azınlığı “Türk” olarak nitelendirmesinin çelişkili ve komik olduğunu belirten
Stilyanidis, Türk hükümetinin Müslüman
azınlığı bir araç olarak kullandığını iddia etti.
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Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “Milletvekili Evripidis Stilyanidis Lozan
Antlaşması’nı ileri sürerek Batı Trakya’da
Müslüman azınlık, İstanbul’da ise etnik Rum
azınlığı olduğunu iddia ediyor. Ancak Lozan
Antlaşması’nda Rum azınlıktan değil Türkiye’de yaşayan gayrimüslim azınlıklardan
bahsedildiğini kendisi de çok iyi biliyor. Stilyanidis yaptığı açıklamalarla ülkemizin bizleri yok sayan resmi tezini tekrarlamaya devam ediyor. 1970’lerden itibaren ‘Müslüman’
kelimesinin kullanılmasını zorunlu tutarak
bizlere kimlik dayatmasında bulunan ülkemiz, en temel insan haklarını hiçe sayarak
bizlerin kendimizi ‘Türk’ olarak tanımlamamıza izin vermemekte, Türk kimliğimizi inkar
etmektedir. Bizler bu topraklarda yüz yıllardır
Türk olarak yaşadık ve bugün de Türk olarak
yaşıyoruz. Stilyanidis’in iddia ettiği gibi ülkemiz bizlerin haklarına gerçekten saygı gösteriyor olsaydı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin derneklerimizle ilgili üç kararını 13
yıldan beri uygulamamazlık etmezdi.” dedi.
*Fotoğraf: hwww.ekathimerini.com

7

Batı Trakya Türk toplumunun Türk kimliğini inkar eden Yunanistan, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayıyor
ABTTF Başkanı: “Stilyanidis’in Estia’daki makalesi aslında Yunanistan’da
devlet ve temsilcisi hükümetler ile siyasetin Batı Trakya Türk toplumuna
genel bakışının özeti niteliğindedir.
İşte Batı Trakya Türk toplumunun sahip olduğu statü ve hakların hiçe sayılmasının ve buna bağlı Bekir Usta
dava grubu kararlarının uygulanmamasının önündeki engel bu zihniyettir.”
Rodop Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Milletvekili Evripidis Stilyanidis, 27 Mayıs
2021 tarihinde Estia gazetesinde yayımlanan makalesinde Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Stilyanidis, (Batı) Trakya’daki azınlığın çok
taraflı Lozan Antlaşması ile “dini” azınlık
olarak tanımlandığını belirterek, Türkiye’nin
azınlığı araç olarak kullandığını ve kolektif
anlamda “ulusal Türk azınlık” olarak yeniden
tanımlamayı amaçladığını iddia etti. Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) İskeçe Türk Birliği ile ilgili kararının
arkasına saklandığını ileri süren Stilyanidis, Yunan tarafının bu davada gereken
savunmayı yapamadığını ve sonuç olarak
örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermediği gerekçesiyle mahkum edildiğini kaydetti.
Stilyanidis, Yunan adaletinin söz konusu derneği yasaklamasının asıl nedeninin “Türk”
tanımlamasının Lozan Antlaşması’yla çelişmesi ve “azınlığın kolektif olarak tanımlanması” için dolaylı olarak kullanılma ihtimalinin

olduğunu ileri sürdü. Stilyanidis makalesinde
ayrıca geçmişte sürekli tekrarladığı üzere
Yunanistan’ın (Batı) Trakya’da insan ve
azınlık haklarına tam saygılı, dini özgürlüğü
ön planda tutan örnek bir açık ve demokratik toplum oluşturmayı başardığını iddia etti.
Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “Stilyanidis’in Estia’daki makalesi aslında Yunanistan’da devlet ve temsilcisi hükümetler ile siyasetin Batı Trakya Türk toplumuna genel bakışının özeti niteliğindedir.
Zira Stilyanidis, 1923 Lozan Barış Antlaşması ile Trakya’da etnik Türk azınlık değil dini
temelde Müslüman bir azınlık tanınmasının
gerekçelerine ilişkin olarak devletin resmi

ABTTF Haber Bülteni

görüşünü yansıtmaktadır. Bu noktada şunu
sormak isterim: Lozan Barış Antlaşması’nı
gerekçe göstererek Batı Trakya Türk toplumunun etnik Türk kimliğini reddeden devlet
ve temsilcisi hükümetler neden Türkiye’deki Ortodoks Rum azınlığı için gayri-Müslim
azınlık tanımını kullanmamaktadır? Ayrıca
aynı devlet ve temsilcisi hükümetler sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirttikleri Lozan Antlaşması ile toplumumuza eğitim ve din alanında tanınmış özerk yapıyı tahrip ederken
Lozan’ı çiğnemekte herhangi bir sorun görmemektedir. Ayrıca Stilyanidis makalesinde
ve her demecinde Yunanistan’ın Trakya’da
insan ve azınlık haklarına tam saygılı açık
demokratik toplum modelini yaratmayı başardığını iddia etmektedir. Ancak gerçekte
durumun böyle olmadığı aşikardır. Dahası
Stilyanidis, bir hukukçu ve AKPM üyesi milletvekili olmasına rağmen Bekir Usta dava
grubundaki Batı Trakya’daki en eski derneğimiz olan İskeçe Türk Birliği’nin faaliyetinin
yasaklanmasının dernek kurma özgürlüğü
hakkının kullanımı değil Azınlık’ın kolektif olarak tanımlanması için dolaylı olarak
kullanılması ihtimali nedenine dayandığını
açıkça söylemektedir! İşte Batı Trakya Türk
toplumunun sahip olduğu statü ve hakların
hiçe sayılmasının ve buna bağlı Bekir Usta
dava grubu kararlarının uygulanmamasının önündeki engel bu zihniyettir.” dedi.
*Fotoğraf: hwww.ekathimerini.com
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
Mayıs 2005’te ilk sayısı çıkan ABTTF Haber Bülteni Türkçe, Yunanca,
İngilizce ve Almanca dillerinde yayımlanmaktadır.
ABTTF Haber Bülteni’nde Batı Trakya Türk toplumunu ilgilendiren önemli konular, Batı Trakya ve Yunanistan’daki güncel gelişmeler, ABTTF’nin
uluslararası alandaki faaliyetleri ve lobi çalışmaları ile ABTTF üyesi derneklerin faaliyetleri ile ilgili haberler yer almakta olup bülten, ABTTF’nin
Batı Trakya Türk toplumunun tanıtılmasında önemli rol oynamaktadır.
ABTTF Haber Bülteni, postayla evlere kadar gönderilmekte olup üye
derneklerimizden de temin edilebilmektedir.
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