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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 9-12 Eylül 2021 tarihlerinde İtal-
ya’nın Trieste şehrinde düzenlenen Avru-

pa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) 65. 
yıllık kongresine katıldı. İtalya’daki Sloven 
azınlığın ev sahipliğinde hibrid olarak dü-
zenlenen kongreye Batı Trakya Türk top-
lumunu temsilen ABTTF Başkanı ve FUEN 
Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu ve 
Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel 
Sekreteri Yeşim Hasan Trieste’den, ABT-
TF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek 
Kırmacı Arık ve Batı Trakya Azınlığı Yük-
sek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) üye-
si Şükriye Mehmet çevrim içi iştirak etti.

Batı Trakya Türk dernekleri 
ile ilgili AİHM kararlarının Yu-
nanistan tarafından ısrarla 
uygulanmaması konulu karar 
metni FUEN Delegeler Ku-
rulu tarafından kabul edildi. 
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Avrupa’nın 20 farklı ülkesinden 140’ın 
üzerinde azınlık temsilcisinin katıldı-
ğı ve moderatörlüğünü yazar ve ga-
zeteci Vida Valenčič’in yaptığı FUEN 
2021 Kongresi, 9 Eylül’de FUEN 
Başkanı ve Avrupa Parlamentosu 
(AP) Milletvekili Loránt Vincze’nin 
açış konuşması ile resmen başladı. 

Avrupa’nın kültürel ve dilsel çeşit-
liliğinin geleceği başlıklı ilk panel 
oturumunda, FUEN Başkanı ve AP 
Milletvekili Loránt Vincze, Birleşmiş 
Milletler (BM) Azınlık Sorunları Özel 
Raportörü Dr. Fernand de Varennes, 
İtalya Parlamentosu Senatörü Tat-
jana Rojc ve AP Milletvekili Franço-
is Alfonsi konuşmacı olarak yer aldı.

Ulusal azınlıkların korunması-
na katkı sağlayan isimlere veri-
len FUEN ödülü bu yıl BM Azın-
lık Sorunları Özel Raportörü Dr. 
Fernand de Varennes’e takdim edildi. 

10 Eylül Cuma günü yapılan panel otu-
rumlarında ilkinde Avrupa’daki azınlık-

ların eğitim modelleri, ikincisinde ise bu 
yılki kongrenin ev sahibi İtalya’da yaşa-
yan Sloven azınlığın durumu ele alındı. 

11 Eylül Cumartesi günü hibrid ola-
rak gerçekleştirilen FUEN Delegeler 
Kurulu’na Batı Trakya Türk heye-
ti olarak ABTTF Başkanı ve FUEN 
Başkan Yardımcısı Halit Habip 
Oğlu ile DEB Partisi Genel Sekrete-
ri Yeşim Hasan Trieste’den, ABTTF 
Uluslararası İlişkiler Direktörü Me-
lek Kırmacı Arık ve BTAYTD üyesi 
Şükriye Mehmet çevrim içi katıldı.

FUEN Delegeler Kurulu’nda Batı Trak-
ya Türk toplumunu temsil eden ABT-
TF, BTAYTD ve DEB Partisi’nin Batı 
Trakya Türk heyeti olarak ortaklaşa 
sunduğu Batı Trakya Türk toplumu-
nun örgütlenme özgürlüğünü ihlal 
eden Yunanistan’ın İskeçe Türk Bir-
liği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür 
Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri 

Derneği’nin yer aldığı Bekir Usta ve 
Diğerleri dava grubu ile ilgili AİHM ka-
rarlarını ısrarla uygulamaması konulu 
karar metni oy çokluğuyla kabul edildi. 

FUEN üyesi Rodos, İstanköy ve Oni-
kiada Türkleri Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği’nin (ROİSDER) sundu-
ğu Yunanistan’daki Rodos, İstanköy 
ve Onikiada Türklerinin sorunları ve 
mevcut durumuna ilişkin karar tasa-
rısı yine oy çokluğuyla kabul edildi.

FUEN tüzüğünde değişikliklerin de oy-
lanarak kabul edildiği FUEN Delegeler 
Kurulu’nda, Avrupa Birliği’ndeki (AB) 
yerli ulusal ve dilsel azınlıkların gele-
ceğini konu alan ve onların durumunun 
izlenmesini AB’nin hukuk mekanizma-
sına tamamıyla dahil edilmesini iste-
yen FUEN ana karar metni kabul edildi. 

FUEN Delegeler Kurulu’nda FUEN’e 
üyelik başvuruları kabul edilen Ro-
manya’daki Tatar toplumunun tem-
silcisi Tatar Demokratik Birliği ile 
Slovenya ve Hırvatistan’daki İtalyan 
toplumunu temsil eden İtalyan Birliği 
FUEN’in yeni üye kuruluşları oldular. 

Kongrede düzenlenen 
panel oturumlarında Av-
rupa’nın kültürel ve dil-

sel çeşitliliğinin geleceği 
ile Avrupa’daki azınlıkla-
rın eğitim modelleri tar-
tışıldı, İtalya’daki Sloven 

azınlığın durumu ele 
alındı

Batı Trakya Türkleri ile 
Rodos, İstanköy ve Oni-
kiada Türklerinin sundu-
ğu karar tasarıları kabul 

edildi

FUEN’de iki yeni üye 
kuruluş 
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Başkan’danBaşkan’dan

İçimizi yakan orman 
yangınlarının ardından…
Sevgili okurlar, 

Bu yıl yaz tatiline damgası vuran 
olay Avrupa’nın güneyini, tüm Ak-
deniz ülkelerini etkisi altına alan or-
man yangınları oldu. 

Ülkemiz, anavatanımız, İspanya, 
İtalya, Fransa ve Portekiz Akdeniz 
bölgesinde orman yangınlarının en 
çok görüldüğü ülkeler oldu.

Yıkıcı orman yangınları ile müca-
dele eden Türkiye’den İspanya’ya 
uzanan alanda binlerce hektar or-
manlık ve yeşil alan kül oldu, yüz-
lerce can kaybı yaşandı. 

Akdeniz bölgesinde yaşanan yan-
gınlarda  AB Acil Müdahale Koor-
dinasyon Merkezi ve AB Sivil Koru-
ma Mekanizması seferber oldular, 
Akdeniz kuşağındaki yangınlara 
ortak müdahale ettiler. 

Ne yazık ki ülkemiz her yıl orman 
yangınlarıyla boğuşmasına rağ-
men yangınlarla mücadelede tek-
nik ekipman olarak yetersiz, dahası 
yangınları önleme konusunda bir 
politikası da yok. 

Küresel iklim krizinin de etkisiyle 
orman yangınlarının önümüzde-
ki yıllarda ülkemizi daha da fazla 
tehdit edecek olması gerçeği karşı-
sında siyasiler yangınla mücadele 
konusunda bir politika oluşturarak 

bu konuda ciddi bir bütçe oluştur-
malılar. 

Yangınlar sonrası açıklanan yar-
dım paketi yaraları sarmaya yar-
dımcı olsa da asıl sorun yangınlar 
öncesinde oluşturulacak politika ve 
buna bağlı bütçe ile ülkemizin bir 
daha böylesi acı, yıkıcı ve zor gün-
ler yaşamasını engellemiş oluruz. 

Çünkü biliyoruz ki yangınlar sıra-
sında Başbakanın doğal afetlerden 
etkilenenler için 500 milyon euro 
tutarındaki bir yardım paketinin aci-
len kullanımına onay vermesi yara-
ları sarmaya yetmedi, yetmez. 

Her yıl yangınlarla boğuşmamıza 
rağmen yangınla mücadele konusu 
hafife alınmamalı, ulusal savunma 
politikası ve buna bağlı savunma 
bütçesi ile kıyaslandığında ülkenin 
ekolojik ve biyolojik varlığı ve çeşit-
liliğinin korunması da savunma po-
litikası kadar ciddiyetle ele alınmalı.

Çünkü ülkemiz biricik, kıymetli! 
Üzerinde yaşayan her canlı yalnız-
ca bizim de değil, doğa ananın bir 
parçası! 

Bu nedenle orman yangınları ile 
mücadele tüm boyutları ile incele-
nerek ciddi bir politikanın parçası 
olmalı. 

Çünkü hepimiz gördük ki orman-

lar bir kez alev aldıktan sonra ifta-
iye ve diğer sivil savunma ekipleri 
inanılmaz bir mücadele verseler 
de yangınların büyüklüğü ve eksik 
politikalar karşısında buna yetmek 
mümkün olmadı. 

Geçmişte yapılan hataların tekrar-
lanmaması ve bir sonraki yaz olası 
orman yangınları öncesinde tedbir-
siz kalmamak umudu ile ülkemin 
yöneticilerinin gerekli tedbir, önlem 
ve politikaları ivedilikle oluşturma-
sını temenni ediyorum. 

Kalın sağlıcakla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 27-28 Ağustos 2021 tarihle-
rinde Avrupa Konseyi’nin bulunduğu 
Strazburg’a çalışma ziyareti gerçek-
leştirdi. ABTTF Başkanı Halit Habip 
Oğlu, ABTTF Başkan Yardımcısı Nabi 
İbrahimcik ve ABTTF Merkez Ofis So-
rumlusu K. Engin Soyyılmaz’dan olu-
şan ABTTF heyeti, iki günlük çalışma 
ziyareti süresince Avrupa Konseyi Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
Kararları İcra Dairesi ve Strazburg’daki 
Türk sivil toplum kuruluşları ile görüştü.

ABTTF heyeti 27 Ağustos 2021 Cuma 
günü AİHM Kararları İcra Dairesi Baş-
kanı Clare Ovey ile İcra Dairesi’nde gö-
revli hukukçular Nikolaos Sitaropoulos 
ve Bojana Nikolin ile görüştü. 14-16 Ey-

lül 2021 tarihlerindeki Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi toplantısı öncesinde 
yapılan görüşmede ABTTF heyeti, Be-
kir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’nda 
yer alan Batı Trakya Türk toplumunun 
dernekleri İskeçe Türk Birliği, Rodop İli 
Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç 
İli Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili Yu-
nanistan aleyhindeki AİHM kararlarının 
uygulanmasında yaşanan sorunları ve 
ulusal mahkemeler nezdindeki dava 
süreci ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

ABTTF Başkanı Habip Oğlu, 38 yıldır 
hukuk mücadelesi veren İskeçe Türk 
Birliği’nin AİHM kararının uygulanması 
ve resmi tüzel kişiliğinin iade edilmesi 
talebini Yunanistan Yargıtayı’nın (Arios 
Pagos) 29 Haziran 2021 tarihinde red-
dettiğini belirterek, gerekçeli kararında 
sergilediği yaklaşımla Yargıtay’ın Bekir 
Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile ilgili 
AİHM kararları, AİHM içtihat hukuku ve 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
ilgili kararlarını görmezden geldiğini ifa-
de etti. Yargıtay’ın son kararı ışığında 
Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği 
ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin 

temyiz başvurularının görüşüleceği 1 
Ekim 2021 tarihindeki duruşmaların 
sonucunun da olumsuz sonuçlanması-
nın beklendiğini not eden Habip Oğlu, 
Yunanistan’da milli bir mesele haline 
getirilen ve doğrudan Batı Trakya Türk 
toplumunun etnik Türk kimliğini inkarı 
ile bağlantılı olan Bekir Usta ve Diğer-
leri Dava Grubu ile ilgili AİHM kararla-
rının ivedilikle uygulanması ve 13 yıldır 
yaşanan haksızlığın giderilmesi için 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
bu dava grubunu yakından inceleme-
ye devam etmesi gerektiğini söyledi.

ABTTF heyeti 28 Ağustos 2021 Cumar-
tesi günü de Uluslararası Demokrat-
lar Birliği (UID) Alsas-Strazburg Bölge 
Merkezi, Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği (DİTİB) Strazburg Bölge Merkezi, 
COJEP Uluslararası ve İslam Toplumu 
Milli Görüş (İTMG) Strazburg Bölge 
Merkezi yöneticileri ile bir araya geldi, 
Batı Trakya Türk toplumunun güncel 
sorunları ve maruz kaldığı hak ihlal-
leri hakkında kendilerini bilgilendirdi.

Çalışma ziyareti kapsa-
mında Batı Trakya Türk 
dernekleri ile ilgili AİHM ka-
rarlarının Yunanistan tara-
fından ısrarla uygulanma-
ması gündeme taşındı, Batı 
Trakya Türk toplumu ile ilgili 
güncel gelişmeler aktarıldı.

ABTTF: Yunanistan Yargıta-
yı’nın İskeçe Türk Birliği’nin 

temyiz başvurusunu ret 
kararı hukuki değil siyasi bir 

karardır
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu(ABTTF) gençlik örgütü Genç ABT-
TF, Avrupa Milletleri Gençliği(YEN)‘nin 
1-5 Eylül 2021 tarihlerinde Fransa’nın 
Strazburg şehrinde Avrupa Konseyi 
Avrupa Gençlik Vakfı’nın katkılarıy-
la düzenlediği “Hayatımın Hikayesi” 
başlıklı seminere katıldı. Seminere 
Genç ABTTF’den Nihan Ayan katıldı. 

Slovakya’daki Macarlar, İtalya’daki 
Slovenler, İsviçre’deki Romanlar ve 
Lorraine’deki Alsaslılar ve Yunanis-
tan’daki Batı Trakya Türklerinin katıldığı 
seminerin ilk gününde Strazburg Avru-

pa Gençlik Merkezi, Avrupa’nın birçok 
farklı ülkesinden gelen azınlık gençlik 
kuruluşlarının temsilcilerine hitaben açı-
lış konuşması yaptı. Konuşmanın ardın-
dan katılımcılar, Polonya ve ABD’den 
gelen eğitmenler ile “Kimliğim”, “Azınlı-
ğım Hakkında Hikayeler” konu başlıklı 
atölye çalışmaları için gruplara ayrıldı. 
Azınlıkların kendi kimliklerini tanımla-
ma süreci, anlatı kimliği, stereotipler 
ve ayrımcılık gibi konuların ele alındığı 
seminerde kimliği tanımlama ve eğitim 
kapsamında katılımcılar kendi kimlikle-

ri hakkında söyleşiler gerçekleştirdiler. 

Atölye çalışmalarının ardından düzen-
lenen Azınlıklar Pazarı’nda katılımcılar 
mensubu oldukları azınlıkları ve kurulu-
şu tanıtan sunumlar yaptılar. Genç ABT-
TF’den Nihan Ayan,  Batı Trakya Türk 
toplumunu ve ABTTF’yi tanıtarak, Batı 
Trakya Türk toplumunun yaşadığı sorun-
lar ile ilgili diğer katılımcıları bilgilendirdi.

Seminerin ikinci gününde kritik düşün-
ce üzerine temel teorileri inceleyen 
katılımcılar, gruplara ayrılarak azınlık-
ları ile ilgili medyada yer alan maka-
leleri incelediler, haberin doğruluğu-
nu tescil eden çalışmalar yürüttüler. 

Seminerin son gününde ise “Stereo-
tipler ve Ayrımcılık” konu başlıklı atöl-
ye çalışmasında Nihan Ayan, Batı 
Trakya Türk toplumuna karşı kalıplaş-
mış düşünceler ve önyargılar nede-
niyle uzun yıllardır Batı Trakya Türk 
toplumnunu bu stereotipler nedeniy-
le yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. 
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Genç ABTTF, „Hayatımın Hikayesi“ konulu YEN 
Semineri’ne katıldı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), Birleşmiş Milletler (BM) 
İnsan Hakları Konseyi’nin 13 Eylül-1 
Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek 
48. olağan oturumuna, “Yunanistan’da-
ki Batı Trakya Türk toplumuna verilen 
medeni haklardaki kısıtlamalar” başlıklı 
yazılı bildiri sundu. ABTTF yazılı bildi-
risinde, örgütlenme özgürlüğü kapsa-
mında İskeçe Türk Birliği davasında 
Yunanistan Yargıtay’ının verdiği ret ka-
rarı ve yeni eğitim-öğretim yılında Batı 
Trakya Türk toplumuna ait 12 ilkokulun 
daha kapatılmasını gündeme taşıdı.

ABTTF, isminde geçen “Türk” kelimesi 
nedeniyle kapatılan Batı Trakya Türk 
toplumunun en eski derneği İskeçe 
Türk Birliği (İTB) ile kayıt başvurula-
rı reddedilen Rodop İli Türk Kadınla-
rı Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık 
Gençleri Derneği’nin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvur-
duğunu, AİHM’nin 2007 ve 2008’de 
verdiği kararlarda Yunanistan’ın Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgüt-
lenme özgürlüğüne dair 11. maddesini 
ihlal ettiğine hükmettiğini dile getirdi. 

ABTTF, 38 yıldır hukuk mücadele-
si veren İskeçe Türk Birliği’nin AİHM 
kararının uygulanması ve resmi tüzel 
kişiliğinin iade edilmesi talebini Yuna-
nistan Yargıtayı’nın (Arios Pagos) 29 
Haziran 2021 tarihinde reddettiğini not 
eden ABTTF, Yargıtay’ın İskeçe Türk 
Birliği yöneticilerinin ABTTF’nin Şubat 
ve Haziran 2021’de düzenlediği Yuna-
nistan’ın AİHM kararlarını uygulamama-

sına dikkat çeken panellere katılımını 
ret kararının gerekçelerinden biri olarak 
belirttiğini ifade etti. ABTTF, gerekçeli 
kararında sergilediği yaklaşımla Yargı-
tay’ın Bekir Usta ve Diğerleri Dava Gru-
bu ile ilgili AİHM kararları ve AİHM içti-
hat hukuku ile Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nin ilgili kararlarını ve uyarı-
larını görmezden geldiğini dile getirdi.

ABTTF, Rodop İli Türk Kadınları Kül-
tür Derneği ve Meriç İli Azınlık Genç-
leri Derneği’nin temyiz başvurularının 
1 Ekim 2021 tarihinde görüşüleceğini 
ancak Yargıtay’ın Yunanistan’da ta-
mamen siyasallaştırılan Bekir Usta 
ve Diğerleri Dava Grubu’ndaki bu iki 
dernek hakkında farklı bir karar ver-
mesinin beklenmediğini ifade etti. 

ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun 
1923 Lozan Antlaşması uyarınca kendi 
okullarını kurma, yönetme ve denetleme 
hakkına sahip olmasına rağmen 2021-

2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci 
sayısının yetersizliği gerekçesiyle Batı 
Trakya’daki özerk statüye sahip 12 Türk 
ilkokulunun daha kapatılacağını dile 
getirdi. Yunanistan Eğitim ve Din İşleri 
Bakanlığı’nın söz konusu kararının Batı 
Trakya Türk toplumunun eğitim özerkli-
ğine aykırı olduğunu vurgulayan ABTTF, 
2020-21 eğitim-öğretim yılında 115’e dü-
şen Türk ilkokul sayısının bu eğitim-öğ-
retim yılında 103’e düşeceğini not etti.

ABTTF, Yunanistan’ı Bekir Usta ve 
Diğerleri Dava Grubu ile ilgili AİHM 
kararlarını uygulamaya ve Batı Trak-
ya Türk toplumunun 1923 Lozan Ant-
laşması ile garanti altına alınan eğitim 
özerkliğini iade etmeye çağırdı. ABT-
TF ayrıca, BM ve organlarından Batı 
Trakya Türk toplumunun yaşadığı hak 
ihlalleri konusunda Yunanistan’a güçlü 
bir siyasi mesaj göndermesini istedi. 

ABTTF’den BM İnsan Hakları Konseyi’ne 
yazılı bildiri

Yunanistan AİHM kararlarını 
ısrarla uygulamıyor

Batı Trakya Türk toplumu-
nun eğitim özerkliği ihlal 

ediliyor
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Yeni öğrenim yılında 12 Türk ilkokulu daha kapatılacak

2021-2022 öğretim yılında öğren-
ci sayısının yetersizliği gerekçesiyle 
Batı Trakya Türk toplumuna ait oni-
ki Türk ilkokulu daha kapatılacak. 

Yunanistan Eğitim, Yaşam Boyu Öğre-
nim ve Din İşleri Bakanlığı’nın açıklama-
sına göre Rodop ilinde Kozdere, Payam-
dere, Karacaoğlan, Aşağıköy, Işıklar, 
Eşekçili, Sınırdere, Gebecili köyleri ile 
İskeçe ilinde Taraşmanlı, Cami Mahal-
lesi (Sinikova), Kurthasanlı, Karagözlü 
köylerindeki Türk ilkokulları kapatılacak.  
Böylelikle 2020-21 öğretim yılında 115’e 

düşen Türk ilkokul sayısı bu öğ-
retim yılında 103’e düşecek. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Lo-
zan Barış Antlaşması ile eğitimde özerk 
olarak okullarımızı kurma, yönetme ve 
denetleme hakkına sahip olmamıza 
karşın devlet eğitimin her alanına müda-
hale ediyor. Okullarımızın öğrenci azlığı 
bahanesiyle kapatılması öncelikle Lo-
zan’a aykırı! Dahası demokratik kurallar 
ve işleyişi ile övünen yönetimimiz okul

larımızı kapatma kararı alırken okulla-
rımızdaki encümen heyetleri ile görüş-
müyor. Bu demokrasiye ve etiğe aykırı 
bir  durum  değil de  nedir? Düşünün 
ki velilerimiz çocuklarını köylerindeki 
ilkokullara göndermek üzere hazırlık 
yaparken birden bire köylerindeki oku-
lun kapatıldığını öğreniyorlar! Olacak 
iş mi? Yıllardır söylüyoruz, okullar bi-
zim, öğrenci azlığı bahanesiyle kapa-
tılmasına bir an önce  son verilmeli!” 

* Fotoğraf: www.aa.com.tr 

ABTTF Başkanı: “Lozan Ba-
rış Antlaşması ile eğitimde 
özerk kılınarak kendi okulları-
nı kurma, yönetme ve denet-
leme hakkına sahip olmasına 
karşın eğitimin her alanındaki 
devlet müdahalesinin bir ör-
neği olarak Batı Trakya Türk 
toplumuna ait Türk ilkokulları 
öğrenci azlığı gerekçesi ile ka-
patılmaya devam etmektedir.”

Birinci ve İkinci Dereceli Okullar Bölge Müdürü Konstantinos 
Bandikos: “Faaliyetlerine ara verilen okullarda gelecekte 
öğrenci sayısının artmasıyla eğitime devam edilebilecek”

Xronos gazetesinin 17 Ağustos 2021 
tarihli “Kuşlanlı Lisesi ve 14 okul daha 
kapanıyor” başlıklı haberinde Doğu Ma-
kedonya-Trakya Eyaleti Birinci ve İkinci 
Dereceli Okullar Bölge Müdürü Kons-
tantinos Bandikos’un kararı ile 2021-22 

öğretim yılında kapanacak okullar için 
okulların faaliyetlerine “ara verileceği” 
ifade edildi. Habere göre Karacalköy, 
Aşağıköy, Kozdere, Işıklar, Eşekçili, Sı-
nırdere, Gebecili’deki Türk ilkokullarının 

da bulunduğu 13 ilkokul ile 2 ortaokul-li-
senin işlevlerine ara verileceği ifade edi-
lerek gelecekte öğrenci sayısının artma-
sıyla eğitime devam edilebileceği yazıldı.

ABTTF Başkanı: “Öğrenci 
sayısının artması halinde ise 
okulların yeniden açılacağı 
belirtilmekle birlikte pratik-
te bizim okullarımız için bu 
gerçekleşmiyor. Mevzuata 
göre iki yıl üst üste faaliyet-
leri durdurulan bir okul süre-
siz olarak kapatılmış oluyor.”
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Doğu 
Makedonya-Trakya Eyaleti Birinci ve İkin-
ci Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğü tara-
fından açıklanan kararda okulların süresiz 
olarak kapatılmadığı ancak öğrenci azlığı 
nedeniyle faaliyetlerinin durdurulduğu ifa-
de ediliyor. Öncelikle ekonomik tedbirler 
kapsamında devlet okullarıyla birlikte eği-
timdeki özerk statümüze rağmen bizim 
okullarımızın kapatılmaması gerek. Üstelik 

mevzuata göre iki yıl üst üste faaliyetleri 
durdurulan bir okul süresiz olarak kapatılmış 
sayılır. Fakat öğrenci sayısının artması ha-
linde ise okulların yeniden açılacağı belirtil-
mekle birlikte bizim okullarımız için pratikte 
bu gerçekleşmiyor. Örneğin Höyükköy’deki 
Türk ilkokulunda encümen heyeti okulda-
ki öğrenci sayısının 8 olduğunun belirterek 
okulun yeniden açılması için bakanlığa baş-
vurdu, ancak okulun yeniden açılması için 
öğrenci sayısının 9 olması gerektiğinden 

okul açılmadı. Bu yıl ise veliler öğrenci sa-
yısının 10’a çıkacağını söylediler, fakat bu 
yılki kararda bu okulun ikinci senesinde de 
kapalı olacağını öğrendik. Yani okulların 
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması 
aslında kapatılması demek! Sonuç olarak 
da her geçen yıl sahip olduğumuz okulla-
rımızın sayısı biraz daha azalıyor.” dedi. 

*Fotoğraf: www.xronos.gr 

Xronos: “Areios Pagos: Müslüman vatandaşlar Yunanlı, Türk değil”

Stilyanidis Batı Trakya’daki sorunların Türk milliyetçiliğinden 
kaynakladığı iddiasından vazgeçmiyor

ABTTF Başkanı: “Bölgede-
ki birlikte yaşama modelinin 
modern Yunan demokrasinin 
kalitesi ve derinliğini yansıttı-
ğını iddia etmek gerçek dışı. 
Zira Batı Trakya Türk toplu-
mu, Stilyanidis’in yalnız oldu-

ğunu söylediği bölgede etnik 
Türk kimliğinin tanınmayışı, 
dernek kurma özgürlüğünün 
ihlal edilişi, kendi dini liderleri-
ni seçme özgürlüğünün gasp 
edilişi nedeniyle daha da izo-
le edilmiş, yalnızlaştırılmıştır.”

27 Ağustos 2021 tarihli Xronos, İskeçe 
Türk Birliği’nin temyiz başvurusunu 29 
Haziran 2021’de reddeden Yargıtay’ın İs-
keçe Türk Birliği’nin yanlış ve yasadışı 
bir şekilde üyelerini Yunan uyruklu Müs-
lümanlar olarak değil, sadece Türk ola-
rak algıladıklarını açıklayarak İskeçe Türk 
Birliği’nin temyiz başvurusunu reddettiği-
ni yazdı. Xronos, Yargıtay’ın bu kararı ile 
Müslüman azınlığa mensup olanların Yu-
nan olduğunun netleştirildiğini ileri sürüyor. 

“Areios Pagos: Müslüman vatandaşlar Yu-
nanlı, Türk değil” başlıklı haberde İskeçe 
Türk Birliği’nin başvurusunu 96/2018 tarihli 
karar ile reddeden Trakya İstinaf Mahke-
mesi’nin kararının temyize taşınmasının 
ardından Yargıtay’ın da temyiz başvurusu-
nu reddettiği belirtiliyor. Zira habere göre 
Yargıtay, 8500 kelimelik gerekçeli kararın-
da “Türk” veya benzeri kelimelere 62 atıfta 
bulunarak İskeçe Türk Birliği’nin tüzüğün-
deki 8. Maddenin yasal olmadığını ileri sü-
rüyor. Yargıtay’a göre İskeçe Türk Birliği’nin 
amacının aktarıldığı tüzüğün 8. Maddesi 
derneğin amacının Yunanistan yerine “ya-
bancı bir devletin (Türkiye’nin) devlet amaç-
larını” teşvik etmek olup İskeçe Türk Bir-

liği yanlış ve yasadışı bir şekilde “üyelerini 
Yunan uyruklu Müslümanlar olarak değil, 
sadece Türk olarak algıladığını” açıklıyor. 

Xronos’un haberi ile ilgili olarak Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Yargıtay’ın İskeçe Türk 
Birliği kararının Yunanistan’da Müslüman 
azınlık olarak ifade edilen kişilerin Yunan 
olduğunun netleştirildiği anlamına gelmesi 
kabul edilebilir değil. Yargıtay’ın İskeçe Türk 
Birliği’nin tüzüğünün 8. Maddesinin yanlış ve 
yasadışı bir şekilde üyelerini Yunan uyruklu 
Müslümanlar olarak değil sadece Türk ola-
rak aldığını ileri sürerek temyiz başvurusu-
nu reddetmesi hukuki değil siyasi bir yorum. 
Batı Trakya Türk toplumu mensubu kişiler 
olarak biz etnik Türk kökenine sahip Yunan 
vatandaşlarıyız, tıpkı etnik Yunan kökenine 
sahip Arnavutluk vatandaşları gibi. Yani var-
lığımız inkar edilse de, bunun için hukuku 
siyasileştirerek alet de etseler gerçek apaçık 
ortada. Bu ülkenin vatandaşları olarak kendi 
ülkemizde Türk olarak yaşıyoruz. Hepsi bu!”

ABTTF Başkanı: “Batı Trakya 
Türk toplumu mensubu kişiler 
olarak biz etnik Türk kökenine 
sahip Yunan vatandaşlarıyız, 
tıpkı etnik Yunan kökenine sa-
hip Arnavutluk vatandaşları gibi. 
Yani varlığımız inkar edilse de, 
bunun için hukuku siyasileştire-
rek alet de etseler gerçek apaçık 
ortada. Bu ülkenin vatandaşla-
rı olarak kendi ülkemizde Türk 
olarak yaşıyoruz. Hepsi bu!”

Ülkemiz Yunanistan Yargıtayı (Arios Pa-
gos), Batı Trakya Türk toplumunun ilk der-
neği olan İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının 
uygulanması ve resmi tüzel kişiliğinin iade 
edilmesi talebini reddetti. Yargıtay, 16 Ekim 
2020’de Atina’da yapılan davanın duruş-
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masından sekiz buçuk ay sonra 30 Hazi-
ran 2021 tarihinde açıkladığı kararla AİHM 
kararına ve Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-
mitesi’nin uyarılarına rağmen İskeçe Türk 
Birliği’nin talebini bir kez daha reddetti. 

1927 yılında kurulan İskeçe Türk Birliği, ülke-
mizin Batı Trakya Türk toplumunun Türk kim-
liğini inkar politikası çerçevesinde isminde 
geçen “Türk” kelimesi nedeniyle 1986 yılın-
da kapatılmıştı. İskeçe Türk Birliği, yirmi yılı 
aşkın süren iç hukuk mücadelesinin ardın-
dan 2005 yılında AİHM’ye başvurmuş, AİHM 
2008 yılında aldığı kararla ülkemizin örgüt-
lenme özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti.

AİHM kararının ardından kapatma kararı-
nın iptali ve yasal statüsünün iade edilme-
si için yeniden iç hukuka başvuran İskeçe 
Türk Birliği’nin talebi, iç hukukun AİHM 
kararlarını uygulamaya izin vermediği ge-
rekçesiyle reddedilmişti. İskeçe Türk Birliği, 

2017 yılında mecliste kabul edilen ve AİHM 
kararlarının ülkemiz ulusal mahkemele-
rinde tanınmasına imkan tanıyan Medeni 
Usul Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ar-
dından Trakya İstinaf Mahkemesi’ne baş-
vurmuş ancak mahkeme derneğin başvu-
rusunu reddetmişti. Bunun üzerine İskeçe 
Türk Birliği davayı Yargıtay’a taşımıştı.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Yargıtay’ın 38 yıldır hukuk mücade-
lesi veren İskeçe Türk Birliği ile ilgili verdiği 

karar ülkemiz Yunanistan’ın demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saydığını 
bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz, Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Batı Trak-
ya Türk dernekleri ile ilgili AİHM kararlarını 
ivedilikle uygulaması ve Yargıtay’ın Mahke-
me’nin içtihadı ışığında karar vermesi yö-
nünde yaptığı tüm uyarı ve çağrılarını gör-
mezden gelmiştir. Yargıtay kararı ile AİHM 
kararları yok sayılırken hukukun ülkemizde 
işlemediği ispat edilmiş oldu. ABTTF olarak 
demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden 
ülkemizde demokrasinin özde değil sözde 
olduğunu yıllardır Avrupa Birliği ve Avrupa 
Konseyi nezdinde muhataplarımıza akta-
rıyoruz. Hak arama mücadelesinde İskeçe 
Türk Birliği’ni desteklemeye devam edecek, 
ülkemizde ‘Batı Trakya’da Türk yoktur’ res-
mi politikasının bir izdüşümü olan Yargı-
tay’ın verdiği karar hakkında uluslararası 
kurum ve kuruluşları bilgilendireceğiz” dedi.

Evripidis Stilyanidis: “Bir Yunan’ın bile olduğu yer-
de bütün Yunanistan vardır”

Yeni Demokrasi Partisi(NEA) Rodop Millet-
vekili Evripidis Stilyanidis, Atina’da 13. Top-
lantısını gerçekleştiren Dünya Parlamento-
lararası Birlik’in toplantısında ABD, Kanada, 
Afrika, Avustralya ve Avrupa’da görev yapan 
Yunan kökenli milletvekillerine seslendi. 

Yunanistan parlamentosunda gerçekleşen 
toplantıda Stilyanidis, farklı ülkelerde mil-
letvekili olarak  görev yapan Yunan kökenli 
milletvekillerine seslenerek “Farklı devletleri, 
ancak büyük bir uygarlığı doğuran bir rahmi, 
aynı milleti temsil ediyoruz.”dedi. Stilyanidis, 

“Yunan Devleti krizler ve zorluklar yaşamış 
olabilir. (…) Milletimiz zamansız ve küresel 
bir başarıdır, çünkü 3000 yıllık bir kökü ve 
üzerinde bir medeniyeti temsil eder.” diye-
rek şöyle devam etti: “Bir Yunan’ın bile ol-
duğu yerde bütün Yunanistan vardır. Bizim 
iddiamız onu harekete geçirmek, ondan 
istifade etmek ve iyi niyetinden, tecrübesin-
den, zihniyetinden ve ağından küçük Dev-
letimizin yararına yararlanmaktır. Böylece 
Yunanistan’ı yeniden büyük yapacağız.”

Stilyanidis’in farklı ülkelerde görev yapan 
Yunan kökenli milletvekillerinin Yunan mil-

letini ve kültürünü temsil ettiklerini unutma-
ması gerektiğini söylediği konuşma konuş-
ması hakkında Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Stilyanidis’in Yunanistan’da doğmuş 
ve bugün farklı ülkelerin parlamentoların-
da milletvekili olarak görev yapan Yunan 
milletvekillerinden Yunan milletinin ve  kül-
türünün bir parçası ve temsilcisi olduklarını 
unutmamalarını istemesi oldukça doğal. 
Zira her bir birey farklı etnik köken, dil ve 
kültürü ile yaşadığı ülkenin parçası  olmak-
la birlikte kendi etnik kökeninin ve kökleri-
nin ait olduğu milletin bir parçası. Yalnızca 
Stilyanidis’e şunu sormak istiyorum: Farklı  
ülkelerdeki her bir Yunanlı, Yunan milleti-
ni ve kültürünü temsil  ediyorsa Stilyanidis, 
kendi ülkesindeki Batı Trakya Türk toplu-
munun etnik Türk kökenini inkar edip Lozan 
Antlaşması’na atıfla “Müslüman Azınlık” ta-
nımını nasıl dayatmaya devam edebiliyor?” 

*Fotoğraf: www.fonirodopi.gr 

ABTTF Başkanı: “Farklı  ülkeler-
deki her bir  Yunanlı, Yunan mil-
letini ve kültürünü temsil  ediyor-
sa Stilyanidis, kendi ülkesindeki 
Batı Trakya Türk toplumunun et-
nik Türk kökenini inkar edip Lo-
zan Antlaşması’na atıfla “Müs-
lüman Azınlık” tanımını nasıl 
dayatmaya devam edebiliyor?” 
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14-16 Eylül 2021 tarihinde Bekir Usta 
ve Diğerleri Dava Grubu’nu inceleyecek 
olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komite-
si’nin toplantısı öncesinde dava grubun-
da yer alan Batı Trakya Türk toplumunun 
dernekleri İskeçe Türk Birliği, Rodop İli 
Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli 
Azınlık Gençleri Derneği’ne ilişkin AİHM 
kararlarının Yunanistan tarafından uy-
gulanmaması konusunda Avrupa Kon-
seyi Uluslararası STK’lar Konferansı 
Bakanlar Komitesi’ne mektup gönderdi. 

24 Ağustos 2021 tarihli mektubunda 
Uluslararası STK’lar Konferansı’na bağ-
lı STK Hukuku Uzmanlar Konseyi, İske-
çe Türk Birliği’nin temyiz başvurusunu 
Yunanistan Yargıtayı‘nın reddetmesine 
ilişkin olumsuz gelişmeyi eleştirdi, bu 
kararda Yargıtay’ın İskeçe  Türk Birli-
ği’nin amacı ve faaliyetlerinin demokra-
tik ilkeler ile bağdaşmadığı yönündeki 
iddiayı reddeden AİHM kararını dikkate 
almadığını söyledi. Uzmanlar Konseyi, 
Yargıtay’ın bu kararının Bakanlar Komi-
tesi’nin 2014 ve 2021’de aldığı ara ka-
rarları görmezden geldiği anlamına gel-
diğini ifade etmekle birlikte Yargıtay’ın 
gerekçeli kararında ileri sürdüğü iddialar 

incelendiğinde Yargıtay’ın dernek kurma 
özgürlüğü ile ilgili AİHS’nin 11. Madde-
sini tamamıyla yanlış anladığını belirtti. 

İlaveten Uzmanlar Konseyi, Rodop İli 
Türk Kadınları Kültür Derneği ile Me-
riç İli Azınlık Gençlik Derneği’ne ilişkin 
AİHM kararlarının uygulanmaması ko-
nusunda gönderdikleri bir önceki mek-
tuptan on  ay sonra Yunanistan’da bu iki 
derneğin kayıt edilmesine ilişkin olarak 
yeni bir fırsat yaratılmamasını eleştirdi.
 
Bakanlar Komitesi’ne çağrıda bulunan 
Uzmanlar Konseyi, Komite’nin Yu-
nanistan’dan Bekir Usta ve Diğerleri 
davasındaki mevcut açmaza son ver-
mesini talep etmesini istedi. Uzmanlar 
Konseyi, İskeçe Türk Birliği’nin kapa-
tılması kararının AİHM’nin İskeçe Türk 
Birliği hakkındaki kararı ile AİHS içtihat 
hukuku ile uyumlu bir şekilde gözden 
geçirilmesi konusunda Bakanlar Ko-
mitesi’nin Yunanistan’a çağrıda bulun-
masını talep etti. İçtihat hukuna ilişkin 
olarak Yunanistan’daki hakimlerin eği-
tilmesini de isteyen Uzmanlar Konseyi, 
Bakanlar Komitesi’nin bu dava grubu-

nu her toplantıda gündemine alması-
nı, böylelikle dava grubuna ilişkin sıkı 
bir inceleme süreci yürütmesini istedi.
 
Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “14-16 Eylül 2021 ta-
rihli Bakanlar Komitesi incelemesi önce-
sinde Bekir Usta ve Diğerleri Dava Gru-
bu’na ilişkin gelişmeleri dava temsilcileri, 
ABTTF ile Yunan Helsinki Gözlem Evi 
Bakanlar Komitesi’ne yazdıkları mek-
tuplarla Bakanlar Komitesi’ne bildirdiler.  
Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar 
Konferansı’nın sürece müdahil olarak 
Bakanlar Komitesi’ne bir mektup gön-
dermesini çok önemli buluyoruz. Zira 
bir sonraki incelemede 45 ayrı davayı 
inceleyecek Bakanlar Komitesi’ne Bekir 
Usta ve Diğerleri dava grubuna ilişkin 
olarak Uluslararası STK’lar Konferan-
sı’nın bir mektup göndermesi bu dava 
grubuna olan ilgiyi artırmakla birlikte top-
lumumuzun dernek kurma özgürlüğü-
nün gasp edildiğinin ilgili tüm çevrelerce 
görüldüğü, anlaşıldığı ve bu haksızlığın 
giderilmesi için müdahale etme ihtiya-
cı duyduğunu göstermektedir.” dedi. 

Uluslararası STK’lar Konferansı’nın 
Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği 
mektuba https://rm.coe.int/CoER-
MPubl icCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentI-
d=0900001680a39776 linkinden ulaşa-
bilirsiniz.

Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar Konfe-
ransı’ndan Bekir Usta hakkında Bakanlar

Komitesi’ne mektup
ABTTF Başkanı: “Ulusla-
rarası STK’lar Konferan-
sı’nın Bakanlar Komitesi’ne 
mektup göndermesi top-
lumumuzun dernek kurma 
özgürlüğünün gasp edildi-
ğinin ilgili tüm çevrelerce 
görüldüğü, anlaşıldığı ve 
bu haksızlığın giderilmesi 
için müdahale etme ihtiyacı 
duyduğunu göstermektedir.“
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Uluslararası Af Örgütü’nden imza kampanyası

Uluslararası Af Örgütü(Amnesty Inter-
national), Yunanistan’da göçmenlerin 
geri itilmesinin Yuna-nistan’ın fiili sı-
nır politikası haline gelmesi nedeniyle 
Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’e 
doğ-rudan iletilmek üzere bir imza kam-
panyası başlattı. 

23 Haziran 2021’de yayınladığı “Yuna-
nistan: Şiddet, Yalanlar ve Geri İtmeler” 
konulu raporda Uluslararası Af Örgütü, 
göçmenlerin gördüğü kötü muameleler 
ve geri itmeleri belgeleyerek göç-menle-
rin  geri itilmesinin Yunanistan’ın fiili sı-
nır politikası haline geldiğini belirtmişti. 
Af Örgütü,  şiddet tehdidi veya kullanı-
mını içeren, bazen işkence, insanlık dışı 
veya aşağılayıcı muamele, keyfi tutukla-
ma ve alıkoyma ile sonuçlanan olayların 
sürekli ve sistematik olduğunu belirterek 
bu duru-mun Yunanistan’ın karada ve 
denizde yerleşik bir sınır kontrol yönte-
mi haline getirilmesini eleştir-mişti. 

“Geri itmelere son ver, cezasızlığa “ha-
yır” de! Hemen harekete geç!” sloganı 
ile başlattığı kampan-yada  Uluslarara-
sı Af Örgütü, Göç ve İltica Bakanı Notis 
Mitarakis’e kara ve deniz sınırlarında 
tüm geri itmelerin derhal son bulmasını 
sağlama, yasadışı zorla geri itmelere, 
şiddet ve keyfi gözaltı id-dialarına iliş-
kin doğrudan, bağımsız, tarafsız ve et-
kili soruşturmalar yürütme ve geri itilen 
mağdur-lara etkili çözüm yollarına eri-
şim ve sınırdaki hak ihlallerini bildirme 
olanağı yaratma çağrısında bu-lunuyor. 

Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in 

e-posta adresine doğrudan iletilmek 
üzere kampanya mek-tubunun içeriği 
şöyle:

“Sayın Bakan,

Yunanistan’ın izlediği, şu an neredeyse 
de facto sınır kontrol politikasını oluştur-
ma boyutuna ulaşmış eylem ile sistema-
tik olarak geri itme uygulaması ve diğer  
insan hakları ihalleleri konusun-daki 
ciddi endişemi ifade etmek üzere yazı-
yorum. 

2020’de, sık sık çocuklar ile seyahat 
eden göçmen ve mülteciler, Yunan sı-
nırında ciddi şiddet, keyfi tutuklamalar 
ve  gözaltına alınmalar ve bunların yanı 
sıra diğer suistimallere maruz kalmaya 
devam ediyor ve nihayetinde yardım 
çağrılarının duyulma imkanı olmadan 
Türkiye’ye geri itiliyor.

Yunanistan artık bu gerçeği inkar ede-
mez. Size, Yunanistan sınırında geri it-

meleri gelecekte tekrar-lanmamak üze-
re durdurma çağrısında bulunuyorum.  
Yunanistan, ulusal ve uluslararası insan 
hak-ları yükümlülükleri doğrultusunda 
sınırlarındaki insanları korumalıdır.

Hakim olan cezasızlık kültürü, bu ih-
lallerin ana itici gücüdür. Şikayetlerin 
detaylı bir biçimde araş-tırılmasını, Yu-
nanistan’daki insanların koruma prose-
dürlerine erişebilmelerini ve sınır kontrol 
ope-rasyonlarının insan hakları mevzu-
atına uygun bir şekilde yürütülmesini 
sağlayarak bu durumu de-ğiştirebilirsi-
niz.”

Af Örgütü tarafından başlatılan imza 
kampanyasına https://www.amnesty.
gr/action/petitions/24482/ellada-vale-te-
los-stis-epanaproothiseis linkin-den ula-
şabilir, Uluslararası Af Örgütü’nün kam-
panyasına siz de destek olabilirsiniz. 

Uluslararası Af Örgütü, Göç 
ve İltica Bakanı Notis Mita-
rakis’e gönderilmek üzere 
“Geri itmelere son ver, ce-
zasızlığa “hayır” de! Hemen 
harekete geç!” sloganıyla 
imza kampanyası başlattı.
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Rodop Seçilmiş Müftüsü  İbrahim  Şerif “makam gaspı” 
suçlamasıyla yargılanacak

Rodop Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, 2016 
yılında Gümülcine Alankuyu’da Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup çocuklar için yapılan 
toplu sünnet mevlidine katılması ile ilgili ola-
rak başlatılan soruşturma kapsamında ma-
kam gaspı suçlamasıyla açılan davada Se-
lanik Bidayet Mahkemesi’nde yargılanacak.

7 Ekim 2021 tarihinde görüşülecek dava-
ya ilişkin olarak Müftü İbrahim Şerif, sosyal 
medya hesa-bından yaptığı açıklamada 
“Beş yıl önce Alankuyulu kardeşlerimizin 
tertip ettiği toplu sünnet mev-lidine katılma-
mız, makam gaspı kabul edilerek, mahkeme 
olmak üzere 7-10 -2021 tarihinde Sela-nik 
Bidayet mahkemesine davet edildik”dedi.
Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 

Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Rodop Seçilmiş Müftümüz İbrahim 
Şerif’in 2016’da Alankuyu’daki toplu sünnet 
töreni ve mevli-dine katılmasının makam 
gaspı iddiasıyla mahkemeye taşınması 
din veya inanç özgürlüğüne aykırı-dır. Zira 
Müftümüz 2017 yılında çeşitli bahanelerle 
savcılık emri  üzerine defalarca ifade ver-
meye çağrılmıştı, açılan soruşturmalardan 
biri yine bu 2016’da Alankuyu’daki toplu 
sünnet törenine ka-tılmasıyla ilgiliydi. 1913 
Atina ve 1923 Lozan Antlaşması’na aykırı 
bir biçimde devletin kendi dini liderlerimi-
zi belirleme hakkımızı elimizden almasının 

yanı sıra toplumumuzun seçtiği müftülerin 
makam gaspı suçlamasıyla soruşturma 
kapsamında ifade vermeye çağrılması ve 
mahkeme önüne çıkartılması aslında top-
lumumuza yönelik korku ve sindirme poli-
tikasının bir aracı, bunu hepimiz biliyoruz. 
ABTTF olarak bunu defalarca uluslararası 
düzeyde dile getirdik, getirmeye devam 
ede-ceğiz. Müftümüz İbrahim Şerif’in yanın-
dayız, davanın takipçisi olarak uluslararası 
düzeyde çabala-rımızı sürdüreceğiz” dedi. 

*Fotoğraf: https://gundemgazetesi.com

ABTTF Başkanı: “Toplumu-
muzun seçtiği müftülerin 
makam gaspı suçlamasıyla 
mah-keme önüne çıkartıl-
ması aslında toplumumu-
za yönelik korku ve sindir-
me politikasının bir aracı, 
bunu hepimiz biliyoruz.”


