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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 11 
Aralık 2021 Cumartesi günü Almanya’nın 
Duisburg şehrinden yayın yapan Kanal 
Avrupa televizyonunda canlı yayınlanan 
“Sivil İnisiyatif” programına konuk oldu. 
Nurdoğan Aktaş’ın sunduğu “Yunanistan 
Türk kimliğini tanımamakta neden direni-
yor?” başlıklı programa Rodop Müftüsü 
İbrahim Şerif video konferans ile katıldı.

Programda ABTTF Başkanı Halit Habip 
Oğlu ve Rodop Müftüsü İbrahim Şerif, Nur-
doğan Aktaş’ın Batı Trakya Türk toplumu-
nun sorunları ve Yunanistan’da maruz kal-
dığı hak ihlalleri ile ilgili sorularını yanıtladı.

Habip Oğlu, bir çatı kuruluşu olan ABTT-

F’nin Batı Trakya Türk toplumunun sorun-
larının çözüme kavuşturulmasına yardımcı 
olmak ve bu amaç doğrultusunda ulusla-
rarası alanda girişimlerde bulunmak ama-
cıyla 1988 yılında kurulduğunu belirterek, 
Almanya’nın Witten şehrindeki merkez 
ofisi, Brüksel ve Atina’da temsilcilik ofis-
leriyle faaliyetlerini yürüttüğünü kaydetti.

Habip Oğlu, Batı Trakya Türk toplumunun 
kimlik ve örgütlenme özgürlüğü, eğitim ve 
siyasi temsil konularında yaşadığı sorunları 
aktararak, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
toplumunun etnik Türk kimliğini inkar ettiğini 
ve “Türk” isimli derneklere izin vermediğini, 
Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karar-
larını 13 yıldır uygulamadığını ifade etti.
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Batı Trakya Türk toplumunun eğitim 
özerkliğine sahip olmasına rağmen 
özerk statüdeki okullarının Yunan ma-
kamları tarafından her yıl teker teker 
kapatıldığını belirten Habip Oğlu, Yu-
nanistan’da bağımsız adaylara da uy-
gulanan %3 seçim barajı nedeniyle Batı 
Trakya Türklerinin doğrudan kendileri-
ni temsil edecek bağımsız milletvekil-
lerini meclise gönderemediğini söyledi.

Rodop Müftüsü İbrahim Şerif ise Batı 
Trakya Türk toplumunun sahip oldu-
ğu dini özerkliğin Yunan devletince 
yıllardır uygulanan sinsi politikalarla 
gasp edildiğini belirterek, Batı Trak-
ya Türklerinin seçtiği müftüleri Yunan 
devletinin tanımadığını ifade etti. “Ma-

kam gaspı” suçlamasıyla birçok kez 
soruşturmaya uğradığını ve yargılan-
dığını not eden Şerif, AİHM’ye taşıdı-
ğı davada mahkemenin 1999 yılında 
Yunanistan’ı mahkum ettiğini kaydetti. 

Programı canlı izleyemeyenler için:
Facebook: https://fb.watch/9QtO-
LAQ54z
YouTube: https://youtu.be/VPxOiked-
bgk

Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı 
Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAY-
TD), 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde hib-
rit formatta düzenlenen “Çatışmanın 
Önlenmesi ve Azınlıkların İnsan Hak-
larının Korunması” başlıklı Birleş-
miş Milletler (BM) Azınlık Sorunları 
Forumu’nun 14. oturumuna katıldı.

BM Azınlık Sorunları Özel Raportö-
rü Prof.  Fernand de Varennes’in ev 
sahipliğinde düzenlenen ve çevrim 
içi ortamda yaklaşık 200 kişinin ka-
tıldığı Forum’a ABTTF Uluslararası 
İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık 
ve BTAYTD’den İnsan Hakları Uzma-
nı Kerem Abdurahimoğlu iştirak etti. 

Forum, BM İnsan Hakları Konseyi 
Başkanı Nazhat Shameem Khan, BM 
Azınlık Sorunları Forumu Özel Rapor-
törü Prof. Fernand de Varennes ve Fo-
rum Başkanı Victoria Donda’nın açış 
konuşmalarıyla başladı. Konuşmasın-
da Özel Raportör Varennes, dünya 
çapında çatışmaların son yıllarda üç 

kat arttığını belirterek, çok kültürlü ve 
çok etnisiteli toplumlarda çatışmanın 
önlenmesi için azınlıkların haklarının 
korunmasının öneminin altını çizdi. 

Forum’un üst düzey oturumunda AGİT 
Ulusal Azınlıklar Yüksek Komise-
ri Kairat Abdrakhmanov, Soykırımın 
Önlenmesi Konusunda Genel Sekre-
ter Özel Danışmanı Alice Nderitu ve 
İslam İşbirliği Örgütü’nden Nassima 
Baghli konuşmacı olarak yer aldılar.

İki gün süren Forum’daki dört tematik 
oturumda çatışmaların temel nedenle-
rinin erken bir aşamada ele alınmasın-
da devletlerin, uluslararası kuruluşla-
rın, sivil toplumun ve azınlıkların rolü; 
yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası 
olmak üzere çatışmaların erken önlen-
mesin için farklı seviyelerdeki mekaniz-
maların varlığı; azınlıkları içeren şid-
detli çatışmaların önlenmesine yönelik 
pratik çözümler ve çatışmaların önlen-
mesinde BM organlarının rolü tartışıldı.

Forum’da konuşan Yunanistan’ın 
BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Dai-
mi Temsilciliği, Yunanistan’ın (Batı) 
Trakya’daki Müslüman azınlığa yö-
nelik olarak uluslararası antlaş-
malardan doğan tüm yükümlülük-
lerini yerine getirdiğini ileri sürdü.

Batı Trakya Türk heyeti BM Azınlık Sorunları Forumu’na 
katıldı
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Başkan’danBaşkan’dan

Hakkımız Olanı Almak İçin Aynı 
Umuda ve Aynı Azme Sahibiz!

Sevgili okurlar, 

Yeni bir yıl, yeni umut demektir! 

Batı Trakya Türkleri olarak yeni bir 
yılda ülkemizde yeni bir başlangıç 
olacağına inanmak zor! 

Fakat hakkımız olanı almak için 
aynı umuda ve aynı azme sahibiz!

Yeni yılda toplumumuz için önemli 
bir haber anavatanımızdan geldi. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı (YTB), merhum 
liderimiz Dr. Sadık Ahmet’i anmak 
ve kendisiyle ilgili hazırlanan ki-
tabın lansmanını gerçekleştirmek 
amacıyla “Doğumunun 75. Yılında. 
Dr. Sadık Ahmet’i Anma Programı” 
başlıklı bir program gerçekleştirdi.

7 Ocak’ta gerçekleşen programın 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüpha-
nesi’nde düzenlenmesi anavatanı-
mızın Batı Trakya Türklerine ver-
diği öneme işaret eden bir sembol 
niteliğinde. 

Anma programına davet edilenler 
arasında ben de vardım.

Sadık Ahmet, 1989 ve 1990 seçim-
lerinde bağımsız milletvekili olarak 
aday oldu. 1990’da İskeçe’den Ah-
met Faikoğlu ile birlikte bağımsız 
milletvekili seçildi. 

1991’de Batı Trakya Türklerinin si-
yasi partisi olarak o dönemin öncü 
diğer isimleriyle birlikte Dostluk 
Eşitlik Barış (DEB) Partisi’ni kurdu, 
partinin genel başkanlığını üstlen-
di.

Ne var ki bağımsız milletvekillerinin 
parlamentoya girmesini engelle-
mek için seçim yasası değiştirildi, 
ülke genelinde yüzde 3 seçim bara-
jı getirildi, bu nedenle 1993 seçim-
lerinde Sadık Ahmet parlamentoya 
giremedi. 

Batı Trakya Türk toplumuna kar-
şı siyasi baskının yoğun olduğu o 
dönemde Strazburg’da, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi’n-
de (AKPM) ve ardından Bonn’da 
Federal Alman Meclisi’nde Sadık 
Ahmet, ABTTF’nin ilk Başkanı Ca-
fer Alioğlu ve ben toplumumuzun 
sesini duyurmak için uluslararası 
düzeyde birlikte çalıştık. 

1995’te ABTTF Başkanı seçildi-
ğimde telefon ederek beni ilk teb-
rik eden kendisi olmuştu. Telefon 
görüşmemizde birlikte çalışmaktan 
memnuniyet duyacağımızı konuş-
muştuk.

Ne var ki 1995 yaz tatili öncesinde 
acı haber bize ulaştı. Batı Trak-
ya’da yüz yüze görüşmeyi planlar-
ken kaderde cenazesine katılmak 

varmış. 

Anavatanımızın Dr. Sadık Ahmet’in 
doğum gününde özel bir anma 
program gerçekleştirmesi ve bu 
özel günde kendisiyle ilgili hazırla-
nan kitabın tanıtımını Cumhurbaş-
kanlığı’nda gerçekleştirmesi bizim 
yalnız olmadığımızı bir kez daha 
herkese göstermektedir. 

1923’te Lozan’da varılan antlaş-
ma gereğince Batı Trakya Türkleri 
olarak Yunanistan’a azınlık olarak 
emanet edildik, anavatanımız biz-
lerin garantörü oldu. Bugüne dek 
bir kez olsun bizleri yalnız bırakma-
dı, desteğini esirgemedi. 

Anavatanımızın verdiği manevi 
destek Batı Trakya Türkleri olarak 
verdiğimiz mücadelede bizlere de 
cesaret verdi, vermeye devam edi-
yor. 

Bizler de ülkemizde hak ettiğimiz 
şekilde yaşamak için Sadık Ah-
met’in öncüsü olduğu mücadeleye 
azimle ve kararlılıkla devam ediyo-
ruz, edeceğiz!

Bu vesile ile herkesin yeni yılını tek-
rar kutlar, yeni yılda herkesin gay-
retlerinin karşılık bulduğu müreffeh 
bir yıl geçirmesini temenni ederim.

Saygılarımla.

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABTTF’nin düzenlediği “Ülkemizdeki Gerçekler” 
başlıklı programda Yunanistan’daki Müslüman 

toplumunun durumu ve sorunları konuşuldu  
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), 10 Aralık 2021 tarihin-
de “Ülkemizdeki Gerçekler” başlık-
lı çevrim içi program serisini başlattı.

Dünya İnsan Hakları Günü’ne özel ya-
pılan ve canlı yayınlanan ilk programın 
konuğu Yunanistan Müslümanlar Birliği 
Halkla İlişkiler Sorumlusu Anna Stamou 
oldu. Stamou, ABTTF Atina Ofisi’nden Ni-
han Ayan’ın yönelttiği soruları cevapladı. 

Stamou, Yunanistan’da iki farklı Müslüman 
toplumunun bulunduğunu belirterek, bun-
lardan birinin özel statüye sahip Batı Trak-
ya’daki Müslüman Türk toplumu, diğerinin 
de Yunanistan genelindeki tahmini olarak 
500 bin nüfusa sahip Müslüman toplumu 
olduğunu kaydetti. Stamou ayrıca, Yuna-
nistan’da yaklaşık 80 bin Müslüman göç-
men ve sığınmacının da yaşadığını ekledi.

Yunanistan’daki Müslümanların en önem-
li sorununa ilişkin soruya cevaben Sta-
mou, Yunanistan Müslümanlar Birliği’nin 
sivil toplum kuruluşu olarak din farkı gö-
zetmeksizin tüm vatandaşların yasalar 
önünde eşitliği için uzun yıllardır çaba 
gösterdiklerini ve bunun uzun ve zorlu 
bir süreç olduğunu belirterek, en önem-
li sorununun ülkede herkes için eşit ya-
saların noksanlığı olduğunu ifade etti. 

Stamou, İslamofobi’nin Yunanistan’da 
yakın zaman önce kullanılmaya başlayan 
yeni bir olgu ve Yunan devletinin ülkede-
ki Müslümanlara yönelik yeni bir bakış 
açısı olduğunu dile getirerek, hep birlikte 
konuşabilmek için sadece sivil toplum se-
viyesinde değil tüm siyasi partiler arasın-
da uzlaşma olmasını talep ettiklerini, zira 
ırkçılık ve nefret söyleminin sadece zayıf 
insanları değil tüm toplumu etkilediğini ve 
kimseye faydasının olmadığını vurguladı.

Atina’da Müslüman toplumunun 14 yıl 
süren yoğun çabasının sonunda eski bir 
prefabrik hangardan dönüştürülen, kub-

besiz ve minaresiz 350 kişilik bir caminin 
yeterli olup olmadığı sorusuna cevaben 
Stamou, bu yapıyı gerçek bir cami ola-
rak adlandıramayacağını çünkü cami-
lerin genelde sahip olduğu karakteristik 
mimari özellikleri barındırmayan yetersiz 
bir yapı olduğunu ve bunun devletin ül-
kedeki Müslüman toplumuna bakış açı-
sını yansıtan bir örnek olduğunu söyledi.

Yunanistan Danıştayı’nın bayıltmadan 
hayvan kesimini yasaklayan ve ülke-
deki Müslüman ve Yahudi toplumunu 

doğrudan ilgilendiren kararına ilişkin 
olarak Stamou, bunun dini özgürlüğü 
kısıtlayıcı karaktere sahip bir karar ol-
duğunu ve bu tarz bir kararın amacı-
nı anlamakta güçlük çektiğini ifade etti.

Son olarak asıl konunun ülkedeki Müs-
lümanların topluma tam olarak en-
tegre edilmemesi olduğunun altını çi-
zen Stamou, ülkedeki siyasi kesimin 
büyük çoğunluğunun da maalesef bu 
gerçekliği göz ardı ettiğini kaydetti. 

Zoom platformunda gerçekleştirilen 
ve eş zamanlı olarak ABTTF’nin You-
Tube kanalı ve Facebook sayfasın-
da canlı yayınlanan programın kay-
dını İngilizce ve Yunanca dillerinde 
aşağıdaki linkleri tıklayarak izleyebilirsiniz:

YouTube İngilizce yayın: https://www.
youtube.com/watch?v=8_3WL-XTDvY
YouTube Yunanca yayın: ht-
t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t -
c h ? v = d c g Q q j 3 k A e Y & t = 1 5 3 s
Facebook İngilizce yayın: https://www.
facebook.com/939989616164959/
v i d e o s / 2 0 0 8 2 3 9 6 5 5 0 2 8 3 2
Facebook Yunanca yayın: https://www.
facebook.com/939989616164959/
v i d e o s / 2 0 1 5 9 0 9 6 7 8 5 8 5 4 5 3
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Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) 
Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalış-
ma Grubu (TAG) 7. Yıllık Toplantısı 
11 Aralık 2021 tarihinde gerçekleş-
ti. Çevrim içi düzenlenen toplantıda 
FUEN’e üye Türk azınlık ve topluluk-
ları sanal platformda bir araya geldi. 

FUEN TAG 7. Yıllık Toplantısı’na Batı 
Trakya Türk toplumunu temsilen Av-
rupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yük-
sek Tahsilliler Derneği (BTAYTD); Ro-
dos ve İstanköy Türklerini temsilen 
Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği (RO-
İSDER); Karaçay-Balkarları temsilen 
Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlen-
dirme ve Geliştirme Toplumsal Kurulu-
şu “Bars El”; Kırım Tatarlarını temsilen 
Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM); Ko-
sova Türklerini temsilen Kosova Genç 
Birlik Derneği; Romanya’daki Tatar 
toplumunu temsilen Tatar Demokratik 
Birliği ve Ukrayna Gagavuzlarını tem-
silen Ukrayna Gagavuz Birliği katıldı.  

FUEN Başkan Yardımcısı ve FUEN 
TAG Sözcüsü Halit Habip Oğlu’nun 
açış konuşmasıyla başlayan toplantıda 
Habip Oğlu, Aralık 2020’deki son yıllık 
toplantıdan bu yana FUEN ve FUEN 
TAG’la ilgili yaşanan gelişmeler ile FU-
EN’in gerçekleştirdiği etkinlikleri aktardı. 

Açış konuşmasının ardından Eylül 
2021’deki FUEN Delegeler Kurulu’nda 
FUEN’in yeni asil üyesi olan Tatar De-
mokratik Birliği Başkanı Naim Belgin, 
kuruluşu, kuruluşunun faaliyetleri ve 
Romanya’daki Tatar etnik toplumu hak-
kında bir sunum yaptı. Tatar Demokra-
tik Birliği’nin Romanya’da yaşayan Ta-
tar toplumunun ana dili, kültürel kimliği, 
gelenek ve göreneklerini koruyup yaşat-
mayı amaçladığını belirterek, bu amaç 
doğrultusunda çocuk ve gençlere yö-
nelik etkinliklere düzenlediğini kaydetti.

Sunumu takiben katılımcı kuruluşlar, 
temsil ettikleri Türk azınlık ve topluluk-
ları ile ilgili önemli gelişmeler ve onla-
rın güncel sorunları ile gerçekleştir-
dikleri çalışma ve faaliyetleri aktardı.

Toplantının ikinci bölümünde toplantı-
nın teması olan eğitim, ana dil ve Türk 
azınlık ve topluluklarının dilsel hakları 
çerçevesinde kapsayıcı bir toplum için 
ana dilde eğitim ile azınlık dillerinin 
öğretilmesi ve kamusal alanda kulla-
nılmasının önemi ele alındı. Katılımcı 
kuruluşlar, temsil ettikleri Türk azınlık 
ve topluluklarının yaşadıkları ülkelerde 
sahip oldukları dilsel haklar çerçevesin-
de ana dilin öğretilmesi ve ana dilde eği-
tim ile yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde 

kamusal alanda Türkçe’nin kullanılma-
sı konularındaki uygulamaları aktardı.

Toplantı, FUEN TAG’ın 2022 yılı fa-
aliyetlerinin görüşülmesi ve ortak yol 
haritasının belirlenmesi ile sona erdi.
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ABTTF, İskeçe Türk Birliği’nin düzenlediği ‘Yunanis-
tan’ın AİHM kararlarını uygulamama politikası’ konulu 

konferansa katıldı
1927 yılında kurulan ancak isminde 
geçen “Türk” kelimesi nedeniyle Yu-
nan ulusal mahkemeleri tarafından 
1986’da kapatılan Batı Trakya Türk 
toplumunun en eski derneği İskeçe 
Türk Birliği (İTB), 10 Aralık 2021 tari-
hinde “Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
Azınlığı ve Diğer Azınlıklarla İlgili AİHM 
Kararlarını Uygulamama Politikası” 
başlıklı çevrim içi konferans düzenledi. 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 
vesilesiyle düzenlenen konferan-
sa konuşmacı olarak katılan Avru-
pa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Uluslararası İlişkiler Direk-
törü Melek Kırmacı Arık, “İskeçe Türk 
Birliği’nin Mücadelesinde Uluslara-
rası Boyut” başlıklı bir sunum yaptı.

Batı Trakya Türk toplumu ve Yuna-
nistan’da yaşayan Makedon azınlığa 
ait derneklerle ilgili Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi (AİHM) kararlarının 
Yunanistan tarafından yıllardır ısrar-
la uygulanmaması ve bunun neden 
olduğu sorunların masaya yatırıldı-
ğı konferansın moderatörlüğünü İTB 
Başkanı Ozan Ahmetoğlu yaptı.

Konferansta, İTB, Rodop İli Türk Kadın-
ları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık 
Gençleri Derneği’nin yer aldığı “Bekir 
Usta ve Diğerleri Dava Grubu”nun hu-
kuk danışmanları Av. Ahmet Kara ve 
Av. İlker Çavuşoğlu, Yunan Helsinki 

Gözlem Evi (GHM) Sözcüsü ve Avru-
pa Uygulama Ağı (EIN) Yönetim Kurulu 
Üyesi Panayote Dimitras, Dostluk Eşitlik 
Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğ-
dem Asafoğlu, Batı Trakya Azınlığı Yük-
sek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) İnsan 
Hakları Komisyonu Başkanı Pervin 
Hayrullah, ABTTF Uluslararası İlişkiler 
Direktörü Melek Kırmacı Arık, Gökku-
şağı/Avrupa Hür İttifakı Partisi Başkanı 
ve Makedon Kültür Evi Yönetim Kuru-
lu Üyesi Pavlos Voskopulos Filipov ve 
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş “Krste 
Misirkov” Kurucu Üyesi Eugenia Nat-
soulidou konuşmacı olarak yer aldılar.

Konferansın ev sahipliğini yapan İTB 
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, isminde 
“Türk” kelimesi olduğu için kapatılan 
İTB’nin 38 yıldır hukuk mücadele-
si verdiğini belirterek, AİHM’nin Batı 
Trakya Türk dernekleri ve aynı za-

manda Makedon azınlığa ait dernek-
lerle ilgili verdiği kararlarla örgütlenme 
özgürlüğünü ihlal eden Yunanistan’ı 
mahkum etmesine rağmen Yunanis-
tan’ın AİHM’nin Bekir Usta ve Diğer-
leri Dava Grubu ile ilgili AİHM kararla-
rını 13 yıldır uygulamadığını kaydetti. 

ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktö-
rü Melek Kırmacı Arık, İTB’nin hukuk 
mücadelesinde uluslararası boyut ve 
ABTTF’nin rolü konulu sunumunda, 
Yunanistan’da 2017 yılındaki mevzuat 
değişikliğine rağmen İTB’nin kendisiyle 
ilgili AİHM kararının Yunanistan tarafın-
dan uygulanması talebinin kabul edilme-
diğini ifade etti. Yunanistan’ın bu anlam-
da insan hakları sınavını geçemediğini 
belirten Kırmacı Arık, bu alanda verilen 
kararların hukuki değil siyasi olduğunun 
artık genel kanı olduğunu, bunun nede-
ninin de Yunanistan tarafından soruna 
rejimsel açıdan yaklaşılması olduğunu 
kaydetti. Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-
mitesi tarafından Yunanistan aleyhinde 
ihlal prosedürünün başlatılması talebi-
nin önemli olduğunu vurgulayan Kırmacı 
Arık, kolektif olarak hak savunulmasında 
bir adım ileri gitmek gerektiğini söyledi.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com

Batı Trakya Türk toplumu-
nun örgütlenme özgürlü-

ğünün Yunanistan tarafın-
dan ihlali ele alındı 
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Batı Trakya Türk toplumundan eğitim alanında maruz kaldı-
ğı hak ihlalleri ve hukuksuz uygulamalara karşı eylem

Batı Trakya Türk toplumu, eğitim alanın-
da yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve 
eğitim özerkliğinin Yunanistan tarafın-
dan tek taraflı olarak ihlal edilmesine tep-
ki göstermek amacıyla eylem düzenledi.

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümen-
ler Birliği’nin kararıyla Batı Trakya ge-
nelindeki Türk okullarında düzenlenen 
eylemde veliler, 17 Aralık 2021 tari-
hinde çocuklarını okula göndermedi. 
Öğrencilerin dersleri boykot ettiği ey-
lem çok yüksek bir katılımla geçekleşti.  

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başka-
nı Halit Habip Oğlu, “Batı Trakya Türk 
toplumu, bir kez daha eğitim alanında 
yaşadığı haksızlıklara ve hak gaspına 
topyekûn tepkisini koyarak çocuklarının 

geleceğine sahip çıkmıştır. Ülkemiz Yu-
nanistan, çocuklarımızın daha iyi bir öğ-
renim görebilmesi için yıllardır dile ge-
tirdiğimiz haklı taleplerimize artık kulak 
vermeli, sorunların çözümü için toplumu-
muzla iyi niyete dayalı kalıcı bir diyalog 
kurmalıdır. Demokratik hakkını kullana-
rak tepkisini ortaya koyan ve özerk okul-
larına sahip çıkan velilerimizi ve öğren-
cilerimizi bir kez daha kutluyorum.” dedi.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com, 
www.milletgazetesi.gr 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Batı Trakya Türk toplumunu 
yine yok saydı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Den-
dias, 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde Meriç 
ilini ziyaret etti. Dendias, Batı Trakya 
Türk toplumunun tanımadığı tayinli İske-
çe, Gümülcine ve Dimetoka Müftü Na-
ipleri ile buluştu, Ruşenler Köyü’ndeki 
Seyyit Ali Sultan Dergahı’nı ziyaret etti. 

Dendias, ziyaretinde Batı Trakya Türk top-

lumunun gerçek temsilcisi kurum ve ku-
ruluşlarla görüşmeden bölgeden ayrıldı.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Dışişleri Bakanı’nın 
Meriç iline yaptığı ziyaretten de anlaşıl-
dığı üzere ülkemiz Yunanistan, bir kez 
daha Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili 
önceden hazırladığı senaryoyu uygu-

lamaya koydu. Dendias’ın ziyaretinde 
olduğu gibi Kavala’da 10 Aralık’ta dü-
zenlenen Müslümanlara karşı nefret 
suçları konulu konferansa Batı Trakya 
Türk toplumunun tanımadığı devlet me-
muru olan tayinli müftü naipleri davet 
edildi. Ülkemizin yöneticileri toplumumu-
zu temsil etmeyen kişilerle görüşüyor ve 
ardından bu kişiler sanki toplumumuzu 
temsil ediyormuş gibi kamuoyuna lan-
se ediliyor. Dendias, gelecekte umarım 
Rodop ve İskeçe illerini de ziyaret eder 
ve Rodop ilinde nüfusun çoğunluğu-
nu, İskeçe ilinde ise nüfusun neredey-
se yarısını oluşturan toplumumuzun 
seçtiği liderlerimizle de görüşür.” dedi.

*Fotoğraf: www.efsyn.gr   

ABTTF Başkanı: “Ülkemizin 
Dışişleri Bakanı Dendias, 
gelecekte umarım Rodop ve 
İskeçe illerini de ziyaret eder 
ve Rodop ilinde nüfusun ço-
ğunluğunu, İskeçe ilinde ise 
nüfusun neredeyse yarısını 
oluşturan toplumumuzun seç-
tiği liderlerimizle de görüşür.”

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz 
Yunanistan, çocuklarımızın 
daha iyi bir öğrenim görebil-
mesi için yıllardır dile getir-
diğimiz haklı taleplerimize 
artık kulak vermeli, sorun-
ların çözümü için toplumu-
muzla iyi niyete dayalı ka-
lıcı bir diyalog kurmalıdır.”
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Trakya Kalkınma Komisyonu’nun nihai raporu Batı Trakya 
Türk toplumu için hayal kırıklığı oldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçota-
kiş’in isteğiyle Temmuz 2020’de mecliste 
kurulan Trakya Kalkınma Komisyonu’nun 
nihai raporu Batı Trakya Türk toplumunun 
beklentilerinin uzağında kaldı. Komisyon-
da sadece iktidardaki Yeni Demokrasi 
Partisi (YDP) milletvekillerinin oylarıyla 
kabul edilen raporda Batı Trakya Türk 
toplumunu temsil eden kurum ve kuruluş-
ların görüş ve taleplerine yer verilmedi.

Raporda Batı Trakya Türk toplumunun 
üç farklı etnik kimlikten oluştuğu, Yuna-
nistan’ın Lozan Barış Antlaşması hü-
kümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM) içtihatlarına tam olarak 
uyduğu iddia ediliyor. Batı Trakya Türk 
toplumu mensuplarının yaşadığı yerler-

de yeni devlet okullarının açılması ve bu 
okullarda Türkçe’nin seçmeli ders olarak 
müfredata dahil edilmesinin önerildiği 
raporda, Batı Trakya Türk toplumunun 
dini liderleri olan müftülerin oluşturula-
cak bir “Temsilciler Kurulu” tarafından 
belirlenmesi ve belirlenen adayların Yu-
nanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı 
tarafından tayin edilmesi öngörülüyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “Trakya Kalkınma Komisyo-
nu’nun nihai raporu, daha önce de ifade 
ettiğimiz üzere Batı Trakya Türk toplumu-
na karşı bir ‘Truva atı’ zihniyetiyle hazır-
lanmış olup komisyonun ismine layık ol-
mayan bir içeriğe sahiptir. Batı Trakya’nın 
kalkınmasına yönelik somut ve yeni öne-
riler içermeyen rapor, önceki iktidarların 
bölgeyle ilgili hiçbir zaman yerine getiril-
meyen boş vaatlerini tekrarlamaktadır. 

Kaldı ki raporda bahsedilen öneri ve pro-
jelerin hayata geçirilmesine dair herhangi 
bir bütçe ve zaman çizelgesine kesinlikle 
yer verilmemiş olup bunların uygulan-
masını denetleyecek resmi bir makama 
da atıfta bulunulmamaktadır. Dikkatimizi 
çeken bir diğer nokta ise raporda toplu-
mumuzun son yıllardaki en önemli sorun-
larından biri olan ekonomik nedenlerle 
dışarıya göçü önlemeye yönelik spesifik 
önerilere yer verilmemesi ve bununla böl-
gede toplumumuz aleyhine demografik 
değişimin desteklenmesidir. Öte yandan 
toplumumuzun yıllardır çözüm bekleyen 
kronik sorunlarına çözüm getirmekten 
uzak olan raporda, aksine okullarımız 
ve müftülerimizle ilgili ifade edilen öne-
rilerle ikili ve uluslararası antlaşmalarla 
garanti altına alınmış olan eğitim ve dini 
özerkliğimizin tümden ortadan kaldırıl-
ması amaçlanmaktadır. Toplumumuzun 
haklı taleplerini dikkate almayan, bölge-
nin kalkınmasına dair somut önerilerden 
ziyade sadece boş vaatlerden oluşan ve 
farklı bir amaca hizmet ettiği aşikar olan 
komisyonun nihai raporunu kesinlikle ka-
bul etmediğimizi belirtmek isteriz.” dedi.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 

ABTTF Başkanı: “Toplumumu-
zun haklı taleplerini dikkate al-
mayan, bölgenin kalkınmasına 
dair somut önerilerden ziyade 
sadece boş vaatlerden oluşan 
ve farklı bir amaca hizmet etti-
ği aşikar olan komisyonun ni-
hai raporunu kesinlikle kabul 
etmediğimizi belirtmek isteriz.”


