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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-

nu (ABTTF) 21. Dönem Başkanlık Ku-

rulu, 29 Ocak Toplumsal Dayanışma 
ve Milli Direniş Günü’ne özel toplandı. 

ABTTF Genel Merkezi’nde bir araya gele-

rek gündeme ait konuları görüşen ve 2022 
yılının ilk altı ayında atılacak adımları ka-

rara bağlayan ABTTF Başkanlık Kurulu, 
29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli 
Direniş Gününe özel olarak toplandığı bu 
günde, 29 Ocak 1988 ve 1990 olaylarını ve 
Batı Trakya Türk toplumunun hak ve özgür-
lükler mücadelesinde bir dönüm noktasını 
oluşturan toplumsal direnişi değerlendirdi.

ABTTF Başkanlık Kurulu, 29 Ocak 
Toplumsal Dayanışma ve Mil-
li Direniş Günü’nde aşağıdaki dek-

larasyonu oy birliği ile  kabul etti:

ABTTF Başkanlık Kurulu: “29 
Ocak’ta ateşlenen mücade-

le ruhunu korumaya devam 
edeceğimize söz verir, ku-

ruluş amacımızı unutmadan 
her geçen gün artan bir azim 
ve güçle Batı Trakya Türk 
toplumunun antlaşmalardan 
doğan haklarının iade edil-
mesi ve toplumumuzun ka-

musal yaşamın her alanında 
eşit, özgür ve aktif bir biçim-

de yer alması için gerekli 
koşulların sağlanması ama-

cıyla her alanda çaba gös-

tereceğimizi garanti ederiz.” 
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“1923 Lozan Antlaşması ile ülkemiz Yu-

nanistan’a bırakılan Batı Trakya Türk 
toplumu eğitim ve din alanında özerk kı-
lınmıştır. Devletin sayısız müdahalesi ve 
baskısı nedeniyle 29 Ocak 1988 ve 1990 
tarihlerinde Batı Trakya Türkleri “Türk’üz!” 
diye bağırarak sokağa çıkmıştır, dev-

let baskısına boyun eğmeyerek varlığını 
cesurca haykırmıştır. 29 Ocak 1988 ve 
1990 olayları, Batı Trakya Türk toplumu-

nun tarihinde bir dönüm noktası oluştura-

rak “Toplumsal Dayanışma ve Milli Dire-

niş Günü” olarak anılmaya başlanmıştır. 
 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 29 Ocak 1988 olaylarının he-

men ardından 28 Şubat 1988’de Batı Trak-

ya Türk toplumunun sesini uluslararası 
alanda duyurmak amacı ile kurulmuştur. 

Öne çıkan ve acil çözüm isteyen bir konu 

olarak Lozan Barış Antlaşması’na göre 
kendi okullarını kurma ve yönetme hakkına 
sahip Batı Trakya Türk toplumunun kaliteli 
ve modern bir eğitime sahip olmasını isti-
yoruz. Öğrenci sayısının az olması gerek-

çesi ile ilkokullarımız kapatılmaktadır, son 
10 yılda ilkokullarımızın sayısında yaşanan 
hızlı düşüş toplumumuza karşı sistematik 
ayrımcılığın aracı haline getirilmiştir. Batı 
Trakya Türk toplumunun taleplerini gör-
mezden gelen devlet ve temsilcisi hükü-

metler hiçbir koşulda yapıcı ve sorunları 
çözmeye yönelik bir adım atmamaktadır. 

Batı Trakya Türk toplumuna karşı inkara 
dayalı ve diyaloga kapalı bir tutum izleyen 
devlet ve temsilcisi hükümetlerin eşitsiz ve 
ayrımcı politikalarına karşı Batı Trakya Türk 
toplumu, 29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve 
Milli Direniş Günü’nde gösterdiği azimli ve ka-

rarlı duruşu sürdürmeye devam etmektedir.

ABTTF 21. Dönem Başkanlık Kurulu olarak 
Milli Direniş Günü’nün 34. yılında Batı Trak-

ya Türk toplumunun Lozan Barış Antlaşması 
ile tanımlanan ve koruma altına alınan tüm 
haklarının iade edilmesini talep ediyoruz.

ABTTF Başkanlık Kurulu olarak 29 Ocak’ta 
ateşlenen mücadele ruhunu korumaya 
devam edeceğimize söz verir, kuruluş 
amacımızı unutmadan her geçen gün ar-
tan bir azim ve güçle Batı Trakya Türk 
toplumunun antlaşmalardan doğan hak-

larının iade edilmesi ve toplumumuzun 
kamusal yaşamın her alanında eşit, özgür 
ve aktif bir biçimde yer alması için gerekli 
koşulların sağlanması amacıyla her alan-

da çaba göstereceğimizi garanti ederiz.” 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun 
(ABTTF) Zoom platformu üzerinde gerçek-

leştirdiği “Ülkemizdeki Gerçekler” başlıklı 
çevrim içi program serisinde ikinci prog-

ram 13 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı.

ABTTF’nin YouTube kanalı ve Facebo-

ok sayfasında da eş zamanlı olarak canlı 
yayınlanan ikinci programın konuğu 1927 
yılında kurulan ancak isminde geçen “Türk” 
kelimesi nedeniyle kapatılan Batı Trak-

ya Türk toplumunun ilk ve en eski derne-

ği İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan 
Ahmetoğlu oldu. Ahmetoğlu, programın 
moderatörü ABTTF Uluslararası İlişkiler 
Direktörü Melek Kırmacı Arık’ın İTB’nin 
39 yıldır devam eden hukuk mücadele-

si hakkında yönelttiği soruları cevapladı.

Ahmetoğlu, 1983 yılında isminde “Türk” ke-

limesi geçmesi nedeniyle İTB ile birlikte Gü-

mülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği’nin tabelalarının 
indirildiğini ve İTB’nin 39 yıldır devam eden 
hukuk mücadelesinin başladığını kaydetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) İTB ile ilgili kararını yaklaşık 14 
yıldır ısrarla uygulamayan Yunanistan’da 
adaletin gözünün neden bu kadar kör ol-
duğunu sorusuna cevaben Ahmetoğlu, asıl 
meselenin Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
toplumunun Türk kimliğini tanımaması ol-
duğunu, İTB hakkındaki AİHM kararının 
uygulanmasının ülkede Türk kimliğinin 
tanınması anlamına geleceğini kaydetti. 

Ahmetoğlu, İTB, Rodop İli Türk Kadınları 
Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri 
Derneği’nin yer aldığı Bekir Usta ve Diğer-
leri Dava Grubu ile ilgili AİHM kararlarının 

uygulanmaması konusunda Avrupa Konse-

yi Bakanlar Komitesi’nin bugüne dek Yuna-

nistan’ı defalarca ve sert şekilde uyardığını 
ancak Yunanistan’ın bu uyarıları ısrarla 
dikkate almadığını belirterek, AİHM’de Ma-

kedon Kültür Evi’nin de Yunanistan’ın ör-
gütlenme özgürlüğünü ihlal ettiği kararıy-

la dava kazandığını ancak bu kararın da 
uygulanmadığını söyledi. Ahmetoğlu, bu 
noktadan sonra Bakanlar Komitesi’nin Yu-

nanistan’a karşı daha da sert bir tutum izle-

mesi gerektiğini zira konunun AİHM karar-
larının uygulanması değil Yunanistan’daki 

çarpık demokrasiden kaynaklandığını 
vurgulayarak, İTB olarak Bakanlar Komi-
tesi’nden Yunanistan’a karşı ihlal prosedü-

rünü başlatmasını talep ettiklerini söyledi. 

Son olarak Yunanistan’da Batı Trakya Türk 
toplumuna ve bu kapsamda İTB davasına 
siyaset, medya ve kamuoyunun nasıl bak-

tığı sorusuna cevaben Ahmetoğlu, Batı 
Trakya Türk toplumuna karşı Yunan devle-

tinin genel olarak yok sayma politikası izle-

diğini, bu yok sayma politikası neticesinde 
medyada ve siyasette Batı Trakya’da Türk 
olmadığı savından yola çıkılarak bölgedeki 
Türk toplumuna karşı bir tutum geliştirildi-
ğini ifade etti. Yunanistan ve Avrupa Bir-
liği (AB) vatandaşları olarak Batı Trakya 
Türk toplumunun ülkesinin iyiliğini istedi-
ğini belirten Ahmetoğlu, hak ve özgürlük-

lere saygı duyulan bir ülkede yaşamaktan 
başka bir isteklerinin olmadığını kaydetti. 
Eş zamanlı olarak ABTTF’nin You-

Tube kanalı ve Facebook sayfasında 
da canlı yayınlanan programın kaydı-
nı İngilizce ve Türkçe dillerinde aşağı-
daki linkleri tıklayarak izleyebilirsiniz:

YouTube Türkçe yayın: https://www.you-

tube.com/watch?v=X-fmj1tXhXM&t=38s

YouTube İngilizce yayın: https://www.
youtube.com/watch?v=i5ilmEaIWt4&t=2s

Facebook Türkçe yayın: https://www.
facebook .com/939989616164959 /
v i d e o s / 3 1 3 1 9 9 2 6 8 7 0 5 6 9 7 7

Facebook İngilizce yayın: https://www.
facebook .com/939989616164959 /
v i d e o s / 5 1 3 1 4 7 2 0 3 2 4 0 5 3 2

ABTTF’nin “Ülkemizdeki Gerçekler” programında İskeçe Türk 
Birliği’nin 39 yıllık hukuk mücadelesi ele alındı



ABTTF Haber Bülteni I Sayı 179 I Şubat 2022 3

Başkan’danBaşkan’dan

29 Ocak 1988’de fitilini yaktığımız 
mücadelemizin ateşi hiç sönmeyecek!
Sevgili okurlar, 

29 Ocak Milli Direniş ve Dayanışma 
Günü’nü bu yıl da buruk bir şekilde 
karşılıyoruz. Pandemi hayatımızın bir 
parçası oldu, ne yazık ki hala günlük 
yaşantımıza COVID yön veriyor. Bu 
nedenle bu yıl da 29 Ocak’ı sanal or-
tamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler-
le anacağız.

29 Ocak 1988 ve 1990 olaylarından 
sonra Batı Trakya Türk toplumu olarak 
sanki yeni bir 29 Ocak’a gidiyoruz. 

Önce 25 Kasım 2018’de Gümülcine’de 
Medrese-i Hayriye’de Türkçe ders sa-

atlerinin azaltılması nedeniyle öğren-

ciler okul kapılarına kilit vurdular, okul 
encümen heyeti kararıyla okulda ey-

lem gerçekleştirildi. 

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde 
iki yıl aradan sonra yeniden vardiyalı 
eğitim sistemine geçilmesi nedeniy-

le 12 Eylül 2019’da protesto gösterisi 
gerçekleşti.

Haziran 2021’de İskeçe Türk Birliği’nin 
Yargıtay’a yaptığı başvuruyu Yargı-
tay reddetti.  AİHM kararının ardından 
Yargıtay’a yaptığı başvurusunu redde-

dilince üçüncü kez iç hukuk yolunu tü-

keten İskeçe Türk Birliği, “Artık yeter!” 
sloganıyla 13 Temmuz 2021’de pro-

testo yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu pro-

testoya 1500 kişi katıldı, o gün ben de 
oradaydım. İskeçe Türk Birliği binası 
önünden başlayarak İskeçe şehir mey-

danına kadar yürüdük. 

6-7 Kasım’da ise bu kez tütüncüler ey-

leme gitti. Ucuz tütün fiyatları ancak 
artan maliyetler, devletin tütüncülere 
Corona yardımını söz verdiği halde 
yapmaması Batı Trakya’da tütüncüleri 
yola döktü. 

Son olarak Rodop ilindeki Türk ilko-

kullarımızda eğitim gören öğrencilerin 
Cuma namazını camide cemaatle bir-
likte kılmasını engelleyen genelgeye 

karşı çıkmak amacıyla Azınlık Okulları 
Encümenler Birliği 17 Aralık 2021’de 
boykot gerçekleştirdi. Azınlık Okulla-

rı Encümenler Birliği’nin olarak aldığı 
boykot kararına azınlık velileri ve öğ-

renciler, azınlık kuruluşları büyük des-

tek verdi. 

Son üç yılımıza değerlendirdiğimizde 
bu nedenle yeni bir 29 Ocak’a doğru 
gittiğimizi düşünüyorum.
 

34 yıl önce, 29 Ocak 1988 olaylarına 
giden süreçte Batı Trakya Türk Azın-

lığı Yüksek Kurulu tarafından oluştu-

rulan Yürütme Kurulu, Gümülcine’de 
noktalanacak genel bir yürüyüş yapıl-
masına karar vermişti. 

29 Ocak’ta her türlü engellemelere rağ-

men binlerce insan Gümülcine’ye aktı. 
O gün İskeçe, Dedeağaç, Rodop’un 
tüm köylerinden 7’den 70’e, gencinden 
yaşlısına, çiftçisinden esnafına herkes 
Gümülcine’de meydanda toplandı. İşte 
o gün Batı Trakya Türk toplumu tari-
hinde bir dönüm noktası oldu. 

Merhum liderimiz Dr. Sadık Ahmet 
“Türk’üz” dediği için 1988 ve 1990’da 
hapis cezasına çarptırıldı, hiç çekin-

meden mücadelesine devam etti. Hap-

se girmeden önce “Sadece Türk oldu-

ğum için hapse götürülüyorum. Eğer 
Türk olmak suçsa, şunu tekrarlıyorum: 
Türk’üm ve öyle kalacağım.” demişti. 

Evet, Türk’üz ve öyle kalacağız! 

O günkü mücadele ruhu bugün de 
devam ediyor. Şimdi de çiftçi, esnaf, 
iş adamı, hukukçu, mimar, öğretmen 
ve daha nice meslek kolundan aynı 
mücadele ruhuna ve özgüvene sa-

hip insanlarımız var. Bu insanlarımız 
derneklerde, partilerde, belediyeler-
de, Eyalet Meclisi’nde, parlamentoda 
Türklük mücadelesi veriyor. Bu insan-

lar bazen kendi alanlarında, bazen 
de birlikte aynı safta el ele yürüyerek 
toplumumuzun hak ve özgürlükleri için 
mücadele ediyorlar. 

29 Ocak 1988 olaylarından 34 yıl son-

ra mücadele ruhumuz sönmüş değil, 
tam tersine bugün eğitim seviyesi daha 
yüksek bir toplum olarak daha bilinç-

li bir mücadele içindeyiz. 29 Ocak’tan 
bugüne gelen zaman yolculuğunda az-

mimiz de büyüdü. 

O günkü mücadeleyi ateşleyen nokta 
yıllar içerisinde kartopu gibi büyüdü ve 
Atina’ya doğru yol alıyor. Bu mücade-

lenin bir parçası olarak ABTTF olarak 
geçmişten edindiğimiz deneyimi damı-
tarak Atina’da kendinden emin adımlar 
atıyoruz. 

Toplum olarak mücadelemizin ateşi 
hiç sönmeyecek, mücadele ruhumuz 
bizi diri tutacak, büyütecek, haklarımızı 
almak için gösterdiğimiz çabada bize 
güç verecek! Mücadelemize devam 
ederken 29 Ocak 1990’da yaşadığımız 
o kötü olayların bir daha yaşanmama-

sını umut ediyorum.

29 Ocak Milli Direniş ve Dayanışma 
Günü’müz kutlu olsun! 

Saygılarımla.

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABTTF, Dr. Sadık Ahmet’in doğum gününde dü-
zenlenen anma programına katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 7 Ocak 2022 tarihinde Ankara’da 
anavatan Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve 
Kültür Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akra-

ba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 
Batı Trakya Türklerinin unutulmaz önderi 
merhum Dr. Sadık Ahmet için doğumunun 
75. yılında düzenlenen anma programına 
katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet 
Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ve Dr. 
Sadık Ahmet anısına hazırlanan kitabın ta-

nıtımının yapıldığı “Doğumunun 75. Yılında 
Dr. Sadık Ahmet’i Anma” başlıklı programa 
ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu ve ABTTF 
Onursal Başkanı Cafer Alioğlu iştirak etti.

Dr. Sadık Ahmet’in yaşamı boyunca Batı 
Trakya Türk toplumunun demokratik hak 
ve özgürlükleri için yaptığı mücadelesinin 
anlatıldığı anma programına; T.C. Milli Sa-

vunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay 
Başkanı Yaşar Güler, T.C. Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 
AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan 
Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Ha-

kan Çavuşoğlu, MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı 
Mustafa Destici, TBMM Eski Başkanı ve 
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi Köksal Toptan, YTB Başkanı Abdul-
lah Eren, Dr. Sadık Ahmet’in ailesi ve arala-

rında çok sayıda Batı Trakyalı Türk’ü katıldı.
 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan anma programa bir mesaj 
gönderdi. Erdoğan mesajında, Dr. Sadık 
Ahmet’in hak ve özgürlük mücadelesiyle 
sadece Batı Trakya Türklerine değil tüm 
Türk-İslam coğrafyasına ve mazlum halkla-

ra ilham kaynağı olduğuna dikkat çekerek, 
Batı Trakya Türkleri gasp edilen haklarına 
tamamen kavuşana kadar bu mücadelenin 
bitmeyeceğini ve nesilsen nesile, gönül-
den gönüle kutlu bir meşale gibi taşınma-

ya devam edeceğini kaydetti. Erdoğan, 84 
milyon olarak Türkiye’nin tüm imkanlarıyla 
Batı Trakya Türklerini desteklemeyi, on-

lara sahip çıkmayı sürdüreceğini söyledi.  

Dr. Sadık Ahmet’e ait kişisel eşyaların da 

konferans salonunun dışında sergilendiği 
programda, onun hayatı ve mücadelesini 
anlatan videonun gösterimi yapıldı. Dr. Sa-

dık Ahmet’in sevdiği türküler Ankara Devlet 
Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları tarafın-

dan seslendirilirken Batı Trakya Türk öğren-

cileri onun anısına yazılan marşı söyledi. 

Anma programında; Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, T.C. Kültür ve Turizm Bakan 

Yardımcısı Serdar Çam, T.C. Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, YTB Başkanı 
Abdullah Eren, AK Parti Bursa Milletvekili ve 
TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu 
Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Büyük Birlik Par-
tisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 
TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek İstişare Kurulu üyesi Köksal Toptan, 
Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel 
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Dr. Sadık Ah-

met’in oğlu Levent Sadık Ahmet ve “Dr. Sa-

dık Ahmet” isimli kitabın editörlüğünü yapan 
Doç. Dr. Nilüfer Erdem birer konuşma yaptı. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YTB’nin 
ortaklaşa hazırladığı “Doktor Sadık Ahmet” 
isimli kitapta, akademisyen ve uzmanların 
makaleleri ile Dr. Sadık Ahmet ile ilgili bir-
çok kişiyle yapılan röportajlar yer alıyor.

Anma programı çekilen ha-

tıra fotoğrafı ile sona erdi.

*Fotoğraf: www.ytb.gov.tr
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“Ülkemizdeki Gerçekler” başlıklı çevrim içi program se-
risinin üçüncü bölümünde AİHM’de Yunanistan aleyhin-

deki insan hakları davaları ele alındı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federas-

yonu’nun (ABTTF) Zoom platformu 
üzerinde gerçekleştirdiği “Ülkemiz-

deki Gerçekler” başlıklı çevrim içi 
program serisinde üçüncü program 
27 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı. 

ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü 
Melek Kırmacı Arık’ın moderatörlüğü-

nü yaptığı üçüncü programın konuğu 
Yunan Helsinki İzleme Örgütü (GHM) 
Sözcüsü ve Strazburg merkezli Avru-

pa Uygulama Ağı (EIN) Yönetim Kurulu 
üyesi Panayote Dimitras oldu. Dimitras, 
Yunanistan’da insan haklarının durumu 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-

si’nde (AİHM) Yunanistan aleyhindeki 
insan hakları davaları hakkında Kır-
macı’nın yönelttiği soruları yanıtladı.  

İnsan hakları alanında çalışan öncü 
STK’lardan biri olan GHM’nin sözcüsü 
olarak Yunanistan’da göçmenler, azın-

lıklar ve diğer kırılgan gruplar dahil in-

san haklarının durumunu nasıl değer-
lendirdiği sorusuna cevaben Dimitras, 
Yunanistan’da insan hakları kültürünün 
olmayışından ülkedeki kırılgan grup-

ların daha çok etkilendiğini söyledi. 
1974’te Yunanistan’da demokrasiye 
geri dönüş olduğunda bunun yalnız-

ca çoğunluk için olduğunu belirten Di-
mitras, demokrasinin ülkedeki Türk ve 
Makedon azınlıklar için etnik kimlikleri-
nin tanınmaması bağlamında hala as-

kıda olduğunu, bu konuda ülkede par-
tiler arası bir uzlaşı olduğunu kaydetti.

Dimitras, AİHM’de Yunanistan aleyhin-

deki davalar arasında Batı Trakya Türk 
toplumunun derneklerinin yer aldığı Be-

kir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’nun 
Yunanistan için en kötü dava olduğunu 
düşündüğünü belirterek, Yunanistan 
Yargıtay’ının 2021’de aldığı kararla İs-

keçe Türk Birliği’nin (İTB) çok uzun sü-

ren hukuk sürecinin tükendiğini söyledi. 
Dimitras, Yunanistan Yargıtay’ının iki 
ay içerisinde bu dava grubundaki diğer 
iki dernek olan Rodop İli Türk Kadınları 
Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Genç-

leri Derneği’ne ilişkin alacağı karardan 
önce içtihadında bir değişiklik yapmaz-

sa Avrupa Konseyi Bakanlar Komite-

si’nin Yunanistan’a karşı ihlal sürecini 
başlatmak zorunda kalacağını ifade etti. 

Makedon azınlığa ait Makedon Kültür 
Evi davasında AİHM’nin Yunanistan’ı 
iki kez mahkum ettiğini ve Avrupa Kon-

seyi Bakanlar Komitesi’nin bu dava ve 
Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu 
arasında bir bağlantı kurduğunu not 
eden Dimitras, Yunanistan’ın Makedon 
Kültür Evi davasıyla ilgili AİHM kararı-
nı uygulamaması halinde Bakanlar Ko-

mitesi’nin bu dava için da ihlal sürecini 
başlatabileceğini veya ihlal sürecinin 
Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile 
birleştirilerek yapılabileceğini kaydetti.

Ege Denizi’nde sığınmacıların Yuna-

nistan tarafından yasa dışı yöntem-

lerle geri itilmesini insani ve hukuki 
açıdan nasıl değerlendirdiği sorusuna 
cevaben Dimitras, GHM’nin ulusal dü-

zeyde 10 bin mağduru içeren 200’den 
fazla dava açtığını belirterek, yalnızca 
geri itmeler değil insanların eşyaları-
nın çalındığını, kadınlar taciz edildiğini 
ve sığınmacıların ceza olarak işkence 
gördüğünü ifade etti. Bu işkence uy-

gulamasının 1967-1974 döneminde-

ki işkenceden daha yoğun bir biçim-

de uygulandığını not eden Dimitras, 
Yunanistan’ın sınırları korumak adı-
na yaptığı şeyin bu olduğunu söyledi. 

20 yıl önce ülkeyi ziyaret eden Birleş-

miş Milletler (BM) antlaşma organı 
başkanının dediği gibi Yunanistan’da 
insan hakları kültürünün olmadığını 
vurgulayan Dimitras, Yunan makam-

larının öncelikle bu gerçeği kabul ede-

rek samimi bir biçimde insan hakları 
kültürünün geliştirilmesi için bir eylem 
planı oluşturması gerektiğini kaydetti.

Eş zamanlı olarak ABTTF’nin You-

Tube kanalı ve Facebook sayfa-

sında da canlı yayınlanan prog-

ramın tümünü izlemek için:

YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=lv-saZtYOkc&t=1s 

Facebook: https://www.facebook.
com/939989616164959/vide-

os/463342005486075
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Batı Trakya Türk toplumunun iki dilli azınlık anaokulları ta-
lebini içeren dilekçe AP Dilekçeler Komitesi’nde görüşüldü 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun 
(ABTTF) Avrupa Parlamentosu (AP) nez-

dindeki girişimleri ve desteği ile öğrenci 
velisi olarak İskeçe Türk Birliği (İTB) Baş-

kanı Ozan Ahmetoğlu’nun 2019 yılında 
Batı Trakya’da Türkçe ve Yunanca eğitim 
yapacak iki dilli azınlık anaokullarının ek-

sikliği konusunda sunduğu dilekçe (htt-
ps://www.europarl.europa.eu/petitions/en/
petition/content/0058%252F2019/html/
Pe t i t i on -No-0058%252F2019-by-O -

z a n - A h m e t o % 2 5 C 4 % 2 5 9 F -

lu-%2528Greek%2529-on-teaching-Tur-
kish-in-pre-school-education-to-child-

ren-belonging-to-the-Turkish-commu-

nity-in-Western-Thrace) 10 Ocak 2022 
tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) Di-
lekçeler Komitesi’nde (PETI) görüşüldü.

Dilekçe sahibi olarak Ozan Ahmetoğlu, Ko-

mite’nin 10 Ocak’taki toplantısına çevrim içi 
katılarak “Yunanistan’da Batı Trakya Türk 
toplumuna mensup çocuklara okul önce-

si eğitimde Türkçe öğretilmesi” başlıklı di-
lekçenin içeriği hakkında bir sunum yaptı.

Ahmetoğlu, Yunanistan’da 3518/2006 sayı 
ve tarihli yasa uyarınca okul öncesi (anao-

kulu) eğitimin zorunlu hale gelmesi dolayı-
sıyla dilekçeyi sunduğu 2019’da 5 yaşında 
olan çocuğunun yalnızca Yunanca dilinde 
eğitim verilen devlet anaokuluna gitmek du-

rumunda kaldığını belirterek, mensubu ol-
duğu Batı Trakya Türk toplumuna ait Türk 
okullarında ana dilleri Türkçe’de okul öncesi 
eğitim alınmasına imkan tanınmaması ne-

deniyle kendi çocuğu ve bölgedeki tüm Türk 
çocuklarının devlet anaokullarına gitmeleri-
nin zorunlu kılındığını kaydetti. Ahmetoğlu, 
Yunan makamlarının Batı Trakya Türk top-

lumunun aynen ilkokullarında olduğu gibi 
Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anao-

kulları talebine olumlu yanıt vermemesinin 
Türk çocuklarının ve ebeveynlerinin ciddi 
sorunlar yaşamasına yol açtığını dile getirdi.

Çocuğunun önce ana dili olan Türkçe-

yi öğrenmesinin ülkesinin dili olan Yu-

nancayı daha kolay öğrenmesini sağ-

layacağını not eden Ahmetoğlu, ancak 
Yunan makamlarının Batı Trakya Türk top-

lumu mensubu çocuklara bu imkanı okul 
öncesi eğitimde tanımadığını vurguladı. 

Batı Trakya Türk toplumunun 1923 Lozan 
Antlaşması hükümleri uyarınca eğitim-

de özerk statüye sahip olup her türlü okul 
açma ve burada kendi ana dilini kullan-

ma hakkına sahip olduğunu not eden Ah-

metoğlu, Lozan Antlaşması ile statüsü ve 
hakları Batı Trakya Türk toplumu ile aynı 
şekilde belirlenen Türkiye’deki Rum Orto-

doks azınlığın kendi okul sistemleri içeri-
sinde ana dilleri Yunancada eğitim verilen 
ana okullarına sahip olduğunu söyledi. 

Ahmetoğlu, Batı Trakya Türk toplumu-

na mensup çocukların ana dilleri Türkçeyi 
öğrenmeleri ve ana dilde eğitim almaları 

için Batı Trakya’da faaliyet gösteren eği-
tim şirketinin Türkçe ve Yunanca iki dilli 
özel anaokulu açmak için yaptığı başvuru-

ların Yunan makamları tarafından bugü-

ne kadar cevapsız bırakıldığını belirterek 
Türk çocuklarının için yalnızca Yunanca 
eğitim verilen devlet anaokullarına gitmek-

ten başka seçeneği olmadığını kaydetti.

Ahmetoğlu, kendi çocuğu ve Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup tüm çocukların 
ana dilleri Türkçeyi öğrenme ve ana dilde 
eğitim hakkından mahrum bırakılmamala-

rı gerektiğinin altını çizerek, ülkesi Yuna-

nistan’dan Batı Trakya Türk toplumunun 
eğitimdeki özerk statüsüne uygun olarak 
azınlık okul sistemi içerisinde Türk çocukla-

rının Türkçe ve Yunanca iki dilli eğitim ala-

bilecekleri anaokulları kurulmasına ve buna 
ilaveten Batı Trakya’da iki dilli özel anao-

kulları açılmasını izin verilmesini talep etti. 

Ahmetoğlu’nun sunumunun ardından 
toplantıyı yöneten PETI Başkan Yardım-

cısı Tatjana Ždanoka (Yeşiller/EFA, Le-

tonya) ile PETI üyesi AP milletvekilleri 
Loránt Vincze (EPP-ED, Romanya, FUEN 
- Avrupa Milletleri Federal Birliği Baş-

kanı) ve Margrete Auken (Yeşiller/EFA, 
Danimarka) dilekçeye destek vererek, di-
lekçenin acık kalmasını tavsiye ettiler.

Toplantıda, Ahmetoğlu’nun sunduğu dilek-

çenin açık kalmasına ve dilekçe hakkında 
görüş beyan etmesi için AP Kültür ve Egi-
tim Komitesi’ne iletilmesine karar verildi.
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Dimetoka kasabasında bulunan tarihi Çelebi Sultan Mehmed 
Camii’nin karşısına İslam karşıtı afiş asıldı! 

Gündem gazetesinde yayımlanan ha-

bere göre, Meriç ilindeki Dimetoka’da 
bulunan tarihi Çelebi Sultan Mehmet 
Camii’nin karşısında kullanılmayan bir 
mekânın duvarına kimliği henüz belir-
lenmemiş kişi veya kişiler tarafından 
İslam karşıtı bir afişin asıldığı fark edil-
di. Söz konusu afişte, “Evros’un İslam-

laştırılması Şimdi Durdurulsun!” sloganı 
yer aldı. Afişin asıldığının 30 Ocak Pa-

zar akşam saatlerinde Dimetoka Müs-

lümanları Derneği Başkanı Süleyman 

Macır tarafından fark edildiğinin belir-
tildiği haberde, Çelebi Sultan Mehmet 
Camii’nin 2017 yılında çıkan bir yangın-

da hasar gördüğü ve restorasyon çalış-

maların halen devam ettiği hatırlatıldı. 
Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trak-

ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başka-

nı Halit Habip Oğlu, “Dimetoka kasa-

basında bulunan tarihi Çelebi Sultan 
Mehmed Camii’nin karşısına İslam 
karşıtı içerikli afişin asılmasını planla-

yan kötü zihniyeti şiddetle kınıyoruz. 

Bu saldırı, ne yazık ki ülkemizdeki nef-
ret söylemi ve İslamofobinin ne kadar 
yaygın olduğunun ve faşizan görüşün 
temel bir göstergesidir. Batı Trakya 
Türk toplumu olarak ülkemiz Yunanis-

tan’dan bu menfur saldırıyı düzenleyen 
kişi veya kişilerin bir an önce yakalan-

masını, yargıda hak ettikleri şekilde 
cezalandırılmalarını bekliyoruz.’’ dedi. 

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 

Bir tarafta hakları sürekli gasp edilen Batı Trakya Türk toplumu, diğer 
tarafta dini özgürlüğünü serbestçe yaşayan Rum Ortodoks azınlığı

Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholo-

meos, Türkiye’nin Bursa ili Mudanya 
ilçesindeki eski Rum köyü Tirilye Ma-

hallesi’nde bulunan ve Mudanya Bele-

diyesi tarafından kültür merkezi olarak 
restore edilen Eski Hagios Basileios 
Kilisesi’nde düzenlenen ayini yönetti.  

Millet gazetesinin haberine göre ayinin 
ardından Rum Ortodoks cemaati için 
oldukça önemli olan Kemerli Kilise’yi 
ziyaret eden Bartholomeos, burada 
dua ettikten sonra Mudanya’dan ayrıldı.
Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-

ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Anavatanımızın azın-

lıklara yönelik hoşgörü politikasının bir 
sonucu olarak Rum Ortodoks cemaatin 
bulunmadığı yerlerde bile restore edilen 
tarihi kiliselerde dini ibadet yapılırken 
ülkemiz Yunanistan’da Osmanlı’dan ka-

lan birçok tarihi cami kaderine terkedil-
miş vaziyette. Ülkenin ikinci büyük kenti 
Selanik’te binlerce Müslüman yaşama-

sına rağmen ibadete açık bir cami bu-

lunmuyor. Yunan makamlarınca Sela-

nik’teki tarihi camilerde bayramı namazı 
kılınmasına bile izin verilmemesi nede-

niyle cemaat dışarda, kaldırım üstünde 
bayram namazını eda etmek zorunda 

bırakılıyor. Sayıları yüz binlerle ifade 
edilen Müslüman cemaatin yaşadığı 
başkent Atina’da açılan ancak minaresi 
bile olmayan sözüm ona yeni cami ise 
kapasitesinin yetersiz olması nedeniy-

le ihtiyaca cevap vermiyor.  Türk top-

lumunun yaşadığı Batı Trakya’da tarihi 
camilerde onarım izinleri engelleniyor, 
yenilerinin inşa izni konusunda çeşitli 
sorunların çıkartılıyor. Tüm bu örnekler 
her fırsatta ‘demokrasinin beşiği’ oldu-

ğunu iddia eden ülkemize yakışmayan 
bir durumu temsil ediyor. Ülkemizin Batı 
Trakya Türk toplumunun hak ve özgür-
lüklerini sürekli ihlal ve gasp etmesini 
göz önünde tutarak, Lozan Antlaşma-

sı ile tanımlanan mütekabiliyet esası 
uyarınca anavatanımızın ülkemizin de 
örnek almasını umut ettiğimiz Rum Or-
todoks azınlığa yönelik hoşgörülü uygu-

lamalarını dondurmasını istiyoruz.” dedi. 

*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr

ABTTF Başkanı: “Ülkemizin 
Batı Trakya Türk toplumunun 
hak ve özgürlüklerini sürekli ih-

lal ve gasp etmesini göz önünde 
tutarak, Lozan Antlaşması ile 
tanımlanan mütekabiliyet esası 
uyarınca anavatanımızın ülke-

mizin de örnek almasını umut 
ettiğimiz Rum Ortodoks azınlı-
ğa yönelik hoşgörülü uygulama-

larını dondurmasını istiyoruz.”

ABTTF Başkanı: “Dimetoka ka-

sabasında bulunan tarihi Çe-

lebi Sultan Mehmed Camii’nin 
karşısına İslam karşıtı içerik-

li afişin asılmasını planlayan 
kötü zihniyeti şiddetle kınıyo-

ruz. Bu saldırı, ne yazık ki ül-
kemizdeki nefret söylemi ve 
İslamofobinin ne kadar yaygın 
olduğunun ve faşizan görü-

şün temel bir göstergesidir.’’
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Yunanistan’ı yönetenler Batı Trakya Türk toplumunun yıllardır 
maruz kaldığı hak ihlallerini görmezden gelmeye devam ediyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Kate-

rina Sakellaropoulou ve Başbaka-

nı Kiryakos Miçotakis, Gökçeadalılar 
Derneği’nin 16 Ocak 2022 tarihinde 
çevrim içi düzenlenen yılbaşı çöreği 
etkinliğine video konferans ile katıl-
dı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos 
Dendias da etkinliğe mesaj gönderdi. 

Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou etkin-

likte yaptığı selamlama konuşmasında, 
Türk makamlarının Türkiye’de yaşayan 
Rum Ortodoks azınlığa karşı tutumlarını 
değiştirmeleri ve Lozan Antlaşması’nda 
gayri Müslüm azınlıklarla ilgili öngörü-

len hükümleri insan haklarının korun-

masına ilişkin uluslararası sözleşmelere 
uygun olarak istisnasız uygulamaları 
yönündeki umudunu koruduğunu dile 
getirdi.  Sakellaropoulou, Yunanistan’ın 
Gökçeada Helenizminin güçlendirilme-

si ve zaman içinde uğradığı adaletsiz-

liklerin giderilmesine yönelik çabaları 
her zaman destekleyeceğini kaydetti.

Başbakan Miçotakis ise konuşmasında, 
Yunan hükümetinin Gökçeada Rumları-

nın her daim yanında olacağını belirte-

rek, Türkiye’yi ülkedeki Rum Ortodoks 
azınlığın haklarına saygı duymaya ça-

ğırdı.  Her türlü uluslararası platformda 
imzaladıklarına saygı göstermesi için 
Türkiye’ye baskı yapacaklarını belir-
ten Miçotakis, Ankara’ya resmi taah-

hütlerini sürekli hatırlatacaklarını çün-

kü Türk vatandaşları olan Gökçeada 
Rumlarına yönelik herhangi bir ayrım-

cılığın sadece Lozan Antlaşması’nın 
değil, aynı zamanda insan haklarının 
korunmasına ilişkin uluslararası söz-

leşmelerin de ihlali olduğunu söyledi. 

Dışişleri Bakanı Dendias da gönderdiği 
mesajında, Türkiye’yi Lozan Antlaşma-

sı’nı eksiksiz bir şekilde uygulamaya ve 
Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul’da-

ki Rum Ortodoks azınlığın haklarına 
tam olarak saygı göstermeye çağırdı. 
Türkiye’den insanların ve azınlıklara 
mensup kişilerin haklarına saygı gös-

terilmesi konusunda uluslararası ve 
Avrupa standartlarına uymasını iste-

yen Dendias, her fırsatta Türkiye’nin 
taahhütlerini hatırlatmayı ve Gökçeada 
Helenizminin uğradığı adaletsizlikleri 
vurgulamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-

ya Türk Federasyonu (ABTTF) Baş-

kanı Halit Habip Oğlu, “Ülkemiz Yuna-

nistan’ın cumhurbaşkanı, başbakanı 
ve dışişleri bakanının benzer içerikteki 
açıklamalarını büyük bir şaşkınlıkla 
okudum. Ülkemizin en üst düzey yöne-

ticileri açıklamalarıyla bir kez daha ger-
çeklere sırt çevirme ve sadece kendile-

rinin inandığı bir illüzyonu dile getirme 
alışkanlığını sürdürdüler. Ülkemiz, 1923 
Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen 
mütekabiliyet esası çerçevesinde ana-

vatanımızdaki Rum Ortodoks azınlığı 
ile aynı haklar tanınan Batı Trakya Türk 
toplumunu yok saymakta, tehdit ve teh-

like olarak görmektedir. Derneklerimizle 
ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarını Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nin tüm uyarı ve çağrılarına 
rağmen yaklaşık 14 yıldır uygulamayan 
ülkemizin anavatanımıza Lozan Antlaş-

ması ve uluslararası sözleşmelerden 
doğan yükümlülüklerine uyma çağrı-
sında bulunması abesle iştigaldir. Ülke-

miz eğitim özerkliğimizi yıllar içinde tek 
taraflı politika ve uygulamalarla gasp 
ederken, ilkokullarımızı öğrenci yeter-
sizliğini gerekçe göstererek her yıl teker 
teker kapatırken ve iki dilli azınlık anao-

kulu talebimizi görmezden gelirken ana-

vatanımız Rum Ortodoks azınlığın tale-

bi doğrultusunda Gökçeada’da sadece 
dört öğrenci için bile okullar açmıştır. 
Halihazırda Gökçeada’da Rum Orto-

doks azınlığa ait anaokulu, ilkokul ve or-
taokul-lisede eğitim verilmektedir. Şimdi 
sormak istiyorum: Lozan Antlaşması ve 
uluslararası sözleşmelerden doğan yü-

kümlülüklerine uyması gereken ülkemiz 
midir yoksa anavatanımız mı?” dedi. 

*Fotoğraf: www.defence-point.gr, www.
protothema.gr, www.gundemgazetesi.
com 

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz 
eğitim özerkliğimizi yıllar için-

de tek taraflı politika ve uy-

gulamalarla gasp ederken, 
ilkokullarımızı öğrenci yeter-
sizliğini gerekçe göstererek 
her yıl teker teker kapatır-
ken ve iki dilli azınlık anao-

kulu talebimizi görmezden 
gelirken anavatanımız Rum 
Ortodoks azınlığın talebi 
doğrultusunda Gökçeada’da 
sadece dört öğrenci için bile 
okullar açmıştır. Halihazırda 
Gökçeada’da Rum Ortodoks 
azınlığa ait anaokulu, ilko-

kul ve ortaokul-lisede eğitim 
verilmektedir. Şimdi sormak 
istiyorum: Lozan Antlaşması 
ve uluslararası sözleşmeler-
den doğan yükümlülüklerine 
uyması gereken ülkemiz mi-
dir yoksa anavatanımız mı?”
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Stilyanidis: “Biz Trakya’daki Müslümanlara nasıl davra-
nıyorsak, Türkiye de İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da 

bulunan Rumlara aynı şekilde davranmalıdır”

19 Ocak 2022 tarihinde Atina’daki Ameri-
kan Lejyonu’nun gerçekleştirdiği “TRAK-

YA- Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” 
isimli etkinlikte konuşan Rodop İli Yeni 
Demokrasi Milletvekili Evripidis Stilya-

nidis, Türkiye ve Yunanistan arasından 
imzalanan Lozan Antlaşması ile getiri-
len mütekabiliyet ilkesine saygı duyarak 
gereklerini yerine getirdiğini iddia etti. 

Moderatörlüğünü Athanasios Hupis 
isimli gazetecinin yaptığı Facebook’ta 
canlı yayınlanan etkinlikte Panteio 
Üniversitesi Avrupa ve Karşılaştırma-

lı Politika Anabilim Dalında Uzman 
Profesör Konstantinos Lavdas ile bir-
likte konuşmacı olarak yer alan Stil-
yanidis, Lozan Antlaşması’nın temeli-
ni oluşturan iki mütekabiliyet ilkesine 
Yunanistan’ın antlaşma ile tanımla-

nan “Müslüman azınlık”ın haklarına 
tümüyle saygı duyduğunu iddia etti. 

Stilyanidis, “Biz Trakya’daki Müslüman-

lara nasıl davranıyorsak, Türkiye de 
İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da 
bulunan Yunanlılara aynı şekilde dav-

ranmalıdır” dedi. Yunanistan’da Batı 
Trakya Türk toplumunun haklarının 
güvence altına alındığını iddia eden 
Stilyanidis, “Bizim demokratik hoşgörü 
gösterdiğimiz veya demokrasinin uygu-

lamada nasıl olması gerektiğini öğretti-
ğimiz esnada” Yunan makamlarının bazı 
gruplar tarafından iftiraya maruz kaldığı 
noktalarda dahi özgürce görüş ifade 
etme hakkına sahip olduklarını belirtti. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-

ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Atina’daki Amerikan 
Leyjonu’nun etkinliğinde konuşan Stil-
yanidis, Batı Trakya Türk toplumu ve 
Batı Trakya’da Türk toplumunun Lo-

zan Antlaşması’ndan doğan hak ve öz-

gürlüklerini kullanma konusunda yine 
çarpıtılmış, yanlış farklı bir gerçeklik 
yaratmanın peşinde. Zira Stilyanidis, 
Yunanistan’ın mütekabiliyet ilkesini gü-

vence altına alarak eğitim ve din ala-

nında ülkemizin antlaşma ile doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmeye de-

vam ettiğini iddia ederken Türkiye’nin 
mütekabiliyete uygun davranmadığını 

belirtmiş. Stilyanidis’e sormak isterim: 
İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’daki 
Rumlar kendilerini Rum olarak tanımla-

yabiliyor mu? Cemaat olarak kendi vakıf 
yönetimlerini seçme ve idare hakkına 
sahipler mi? Bugün toplum olarak sayı-
ları az olmasına karşın kendi okullarını 
yönetme hakkına hala sahipler mi? Peki 
din alanında Fener Rum Patrikhanesi’n-

de Patrik’i kendileri belirleyebiliyorlar 
mı? İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada 
Rumları için bu soruların hepsinin ceva-

bı ‘Evet’, öte yandan Batı Trakya Türk 
toplumu için aynı şeyi söyleyemiyoruz. 
Türk kimliğimizi ifade edemiyoruz, ‘Türk’ 
ismi geçen derneklerimiz kapatılıyor. 
Eğitimde kendi ilkokullarımız var, fakat 
devlet müdahalesi nedeniyle özerk du-

rumda değiliz, encümen heyetlerimizin 
yetkilerinin pek çoğunu elinden aldı, 
kendi okullarımızı yönetebildiğimizi 
söylemek mümkün değil. Müftülerimi-
zi belirleyemiyoruz, devlet kendi eliy-

le müftüleri atıyor. Ama iş lafa gelince 
Stilyanidis, mütekabiliyete uygun dav-

randıklarını iddia ediyor! Sayın Stilyani-
dis’e soruyorum: Gerçekten Türkiye’nin 
İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da 
bulunan Rumlara bize davrandığınız 

gibi davranmasını ister misiniz?” dedi. 

ABTTF Başkanı: “Gerçek-

ten Türkiye’nin İstanbul, 
Gökçeada ve Bozcaada’da 
bulunan Rumlara bize 
davrandığınız gibi dav-

ranmasını ister misiniz?”
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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçaniotis’in 
Gökçeada ziyareti

Yunanistan Batı Trakya Türk toplumunun “Türk” kimliğini inkar 
eden uygulamalarına devam ediyor

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Andreas Kaçaniotis, 31 Ocak-2 Şubat 
tarihleri arasında Türkiye’nin Ege De-

nizi’nde bulunan Gökçeada’ya resmi 
bir ziyaret gerçekleştirdi. Birlik gazete-

sinin haberine göre ziyareti esnasında 

Kaçaniotis, adada onarılan bir kilisenin 
ve Patrik Bartolomeos’un da katıldığı 
resmi bir açılış töreninde hazır bulun-

du. Sosyal medya hesabından konu-

ya ilişkin haber paylaşan Kaçaniotis, 
‘‘Imroz’dan ayrılıyoruz, ama kalbimiz 
burada kalacak. Rüya canlık kalıyor’’ 
diye yazdı. Buna ek olarak Kaçaniotis, 
1923 Lozan Barış Antlaşması’na atıf-
ta bulunarak, ‘‘Lozan Anlaşması’nın 
uygulanmasını destekliyoruz, Türki-
ye’ye resmi taahhütlerini sürekli hatır-
latmaya devam edeceğiz’’ diye ekledi. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-

ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Kaçiniotis tarafından 
gerçekleşen bu ziyaret son derece do-

ğal bir harekettir ve olması gerektiği 

gibi karşılanmıştır. Yunanistan’ın Lozan 
Antlaşmasını desteklediğini ve Türki-
ye’ye taahhütlerini hatırlatacaklarını be-

lirten Kaçiniotis’e şunu sormak isterim. 
Tıpkı kendisinin gerçekleştirmiş olduğu 
ziyaret gibi anavatanımız Türkiye’den 
yetkililer Batı Trakya’yı ziyaret ettiğinde 
ülkemiz, bizlerin ‘Türk’ olduğunu inkar 
ederek anavatanımızı tahrik etme gibi 
asılsız suçlamalarla itham etmekte-

dir. Bu durumda Lozan Antlaşması ve 
uluslararası sözleşmelerden doğan ta-

ahütlerin hatırlatılması gereken kimdir? 
Ayrıca Anavatanımız Türkiye’de Rum 
toplumuna bağlı olan kültürel ve dini 
yapılar restore edilirken, ülkemizde ise 
camilerimiz kaderlerine bırakılarak, tah-

rip edilmektedir. Umuyorum ki Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Kaçaniotis Yunanis-

tan’a dönüşünde bölgemiz Batı Trak-

ya’dan da geçerek, bölgede Osman-

lı’dan kalan tarihi yapılarımızın güncel 
durumunu gözlemler ve Türkiye’deki 
Rum toplumu ile aynı haklara sahip 
fakat farklı kaderi paylaşan Batı Trak-

ya Türk toplumuna selam getirir.” dedi.  

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org

ABTTF Başkanı: “Kaçiniotis 
tarafından gerçekleşen bu 
ziyaret son derece doğal bir 
harekettir ve olması gerek-

tiği gibi karşılanmıştır. Ül-
kemiz Yunanistan’ın Lozan 
Antlaşmasını desteklediğini 
ve Türkiye’ye taahhütlerini 
hatırlatacaklarını belirten Ka-

çiniotis’e şunu sormak iste-

rim. Tıpkı kendisinin gerçek-

leştirmiş olduğu ziyaret gibi 
Anavatanımız Türkiye’den 
yetkililer Batı Trakya’yı ziya-

ret ettiğinde ülkemiz, bizlerin 
“Türk” olduğunu inkar ederek 
anavatanımızı tahrik etme 
gibi asılsız suçlamalarla it-
ham etmektedir. Bu durum-

da Lozan Antlaşması’ndan 
doğan taahhütlerin hatır-
latılması gereken kimdir?” 

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, as-

ker adaylarının elektronik ortamda dol-
durduğu kayıt formunda “din” bölümüne 
“Pomakos (Pomak)” seçeneğini dahil etti. 

Gündem gazetesinin konuyla ilgili ha-

berinde, asker adaylarının doldura-

cağı formdaki “Dini inanç” bölümünde 
“Müslüman (Musulmanos)” seçeneği-
nin bulunmasına rağmen dini bir inan-

cı ifade etmeyen “Pomak (Pomakos)” 
seçeneğinin de eklendiği ifade edildi.  

ABTTF Başkanı: “Yunan dev-

leti ve temsilcisi hükümet, 
kayıt formunda bir dini inanç 
olmayan ‘Pomak’ seçeceğini 
ekleyerek asıl amacını bir kez 
açık etmiştir. Amaç bellidir: 
Bizlere farklı kimlikler daya-

tarak toplumumuzu bölmek. 
Ancak Batı Trakya Türkleri 
olarak bu oyuna gelmeyecek, 
toplumumuzun bölünmesi-
ni arzulayanlara dün oldu-

ğu gibi bugün ve gelecekte 
de asla izin vermeyeceğiz. 
Ülkemiz tarafından bunun 
da böyle bilinmesini isteriz.”
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Yeni Kalkınma Yasası’yla öngörülen farklı yatırım teşvik-
lerinin dağıtımında adil davranılmalı!

Yunanistan Meclisi’nde 2 Şubat 2022 
tarihinde kabul edilen Yeni Kalkın-

ma Yasası’na göre yatırım teşvikle-

rinin Batı Trakya’daki her bir il için 
özel olarak belirlenmesi öngörülüyor. 
Yeni yasa, bugüne kadarki tüm kal-
kınma yasalarından farklı olarak Batı 
Trakya’yı ilk kez bir bütün olarak de-

ğil bölgedeki iller bazında ele alıyor.

İlgili yasa uyarınca hükümet tarafın-

dan Meriç ili için yüzde 60, Rodop ve 
İskeçe illeri için ise yüzde 30 oranında 
sübvansiyon sağlanması öngörülüyor. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-

ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Yeni Kalkınma Yasa-

sı ile ülkemizde ilk kez Batı Trakya’daki 
iller için farklı teşvik oranları belirlendi. 
Bahse konu yasada, Batı Trakya Türk 
toplumunun nüfusunun çoğunluğu-

nu oluşturduğu Rodop ili ve nüfusu
nun neredeyse yarısını oluşturduğu 

İskeçe ilinin Meriç iline nazaran daha 
az oranda hibe desteği alması öngö-

rülüyor. İşte tam da bu noktada Batı 
Trakya’ya sağlanacak tüm yatırım ve 
kalkınma teşviklerinin Türk toplumu 
ve çoğunluğa ait işletmeler arasında 
mutlaka adil ve dengeli bir şekilde da-

ğıtılmasını hükümetten talep ediyo-

ruz. ABTTF olarak partiler üstü Trakya 
Kalkınma Komisyonu’na sunduğumuz 
somut önerilerimizde de vurguladığı-
mız üzere hükümet tarafından bölgenin 
ekonomik kalkınmasını sağlamak ama-

cıyla atılacak her adımda Türk toplumu 
da dikkate alınmalıdır. Bunun aksine bir 
durum, Türk toplumunun siyasi, sosyal 
ve ekonomik alanda yıllardır uğradığı 
ayrımcılığın yeni bir örneği olacak, Batı 
Trakya’da dengeli bir kalkınmanın sağ-

lanmasını mümkün kılmayacaktır.” dedi.  

ABTTF Başkanı: “Batı 
Trakya’ya sağlanacak tüm 
yatırım ve kalkınma teş-
viklerinin Türk toplumu ve 
çoğunluğa ait işletmeler 
arasında mutlaka adil ve 
dengeli bir şekilde dağıtıl-
masını hükümetten talep 
ediyoruz. ABTTF olarak 
partiler üstü Trakya Kal-
kınma Komisyonu’na sun-
duğumuz somut önerileri-
mizde de vurguladığımız 
üzere bölgenin ekonomik 
kalkınmasını sağlamak 
amacıyla atılacak her 
adımda Türk toplumu 
da dikkate alınmalıdır.”

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-

ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başka-

nı Halit Habip Oğlu, “Savunma Bakan-

lığı’nın asker adaylarının doldurması 
için hazırladığı kayıt formundaki ‘din’ 
bölümünde ‘Pomak’ seçeneğini ekle-

mesi, ülkemizin Batı Trakya Türk toplu-

munun ‘Türk’ kimliğini inkar eden sinsi 
uygulamalarının yeni bir örneğidir. Öte 

yandan ülkemizde vatandaşların kimlik-

lerinde dini inanç belirtilmezken asker 
adaylarının dini inançlarının beyan et-
mekle yükümlü kılınmaları ayrı bir soru 
işareti doğurmaktadır. Yunan devleti ve 
temsilcisi hükümet, kayıt formunda bir 
dini inanç olmayan ‘Pomak’ seçeceğini 
ekleyerek asıl amacını bir kez açık et-
miştir. Amaç bellidir: Bizlere farklı kim-

likler dayatarak toplumumuzu bölmek. 
Ancak Batı Trakya Türkleri olarak bu 
oyuna gelmeyecek, toplumumuzun bö-

lünmesini arzulayanlara dün olduğu 
gibi bugün ve gelecekte de asla izin 
vermeyeceğiz. Ülkemiz tarafından bu-

nun da böyle bilinmesini isteriz.” dedi.  

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 
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Atina’da bir mescide el yapımı patlayıcı 
ile saldırı gerçekleşti

Başkent Atina’da bir mescidin önünde 
patlama oldu. 23 Ocak Pazar saat 03.30 
civarında Atina’nın merkezinde, Patisia 
bölgesinde mescit olarak kullanılan bir 
binaya vida ve çivi içeren el yapımı pat-
layıcı düzenek atıldı. Bina önünde ger-
çekleşen patlamada can kaybı yaşan-

mazken patlamanın olduğu binada ve 
çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu. 

Yunanistan Müslümanlar Birli-
ği’nin yaptığı açıklamaya göre 
hedef direkt olarak mescit oldu-

ğundan terörist saldırısı olarak nitelen-

dirilen saldırıda polis faillerin kimliğini 
tespit etmek için soruşturma başlattı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-

nu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“ABTTF olarak Atina’da mescide yapı-
lan terörist saldırısını şiddetle kınarız. 
Atina’da yaklaşık 500 bin nüfusa sahip 
Müslüman toplumunu hedef alan bu 
saldırı toplumsal barış ve huzura yö-

nelik açık bir tehdit içermektedir. Kolluk 
kuvvetlerine ve yargıya duyulan güven 
toplumsal dayanışma ve bir arada ya-

şam için elzemdir. Ülkemiz makamları 
büyük bir titizlikle soruşturmayı yürüt-
meli, failleri tespit ederek yargı hak 
ettikleri şekilde cezalandırmalıdır. Bu 
ülkemizden açık talebimizdir!” dedi. 

*Fotoğraf: www.zougla.gr  

ABTTF Başkanı: “Atina’da 
yaklaşık 500 bin nüfusa sahip 
Müslüman toplumunu hedef 
alan bu saldırı toplumsal ba-

rış ve huzura yönelik açık bir 
tehdit içermektedir. Ülkemiz 
makamları büyük bir titizlikle 
soruşturmayı yürütmeli, failleri 
tespit ederek yargı hak ettikleri 
şekilde cezalandırmalıdır. Bu 
ülkemizden açık talebimizdir!” 


