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10. Çalışma Oturumu
Demokratik Kurumlar
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu´nun Sunumu

Sayın başkan,
sayın hükümet ve sivil toplum örgütü temsilcileri,
saygıdeğer konuklar,
İsmim Özkan Reşit. Yunanistan´da yaşayan Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının Batı
Avrupa´da kurdukları 29 derneğin çatı kuruluşu olan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu´nu
temsilen aranızda bulunuyorum. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu olarak Batı Avrupa´ya
göç etmiş insanlarımızın göçten kaynaklanan sorunlarını gidermek üzere faaliyetler de
bulunuyoruz. Ancak bunun da ötesinde köken bölgemizde yaşayan kardeşlerimiz akrabalarımız ve
dostlarımızın eşit birer yurttaş olarak kabul görmeleri için insan ve azınlık hakları alanında angaje
bir çaba sürdürüyoruz. Bu çabalarımızın meyvelerini bu yılın Temmuz ayında Birleşmiş
Milletler´in Ekonomik ve Sosyal Konseyi´ne temsilci statüsüyle kabul edilerek aldığımız müjdesini
vermek isterim.
Bu kısa girişten sonra bu oturumun konusunu teşkil eden siyasi haklar ve azınlık hakların
kullanımına ilişkin olarak Batı Trakya Türk azınlığınının son durumunu sizlere aktarmak
istiyorum. İlk olarak vatandaşlık konusu ile başlamak istiyorum.
Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen oturumlarda da dile getirdiğimiz üzere, 1955 ile 1998 yılları
arasında yürürlükte kalan Yunan Vatandaşlık Yasası ile Yunanistan´ın resmi açıklamasına göre
46.638 Batı Trakya Türkü yalnızca etnik kökenleri nedeniyle vatandaşlıklarını yitirmiştir. Yunan
ırkından olmayıp ülkeyi geri dönüş niyeti olmaksızın terk ettiklerine kanaat getirilen kişilerin
vatandaşlıktan idari bir kararla çıkarılabilmelerine yol açan bu ırkçı düzenleme dış dünyadan gelen
baskılarla 1998 yılında kaldırıldı. Buna karşın haksız yere vatandaşlıkları ellerinden alınan
insanlarımıza hakları olması gereken biçimde topluca iade edilmedi. Verilen sözler ise hep havada
kaldı. Bu konuda geçtiğimiz yıl ülkemiz Yunanistan´a vatandaşlıktan çıkarılanlara haklarını toplu
iadesi yönünde yaptığımız çağrıyı yineliyor. Bu çağrıya AGIT´e taraf devletlerin desteğini
bekliyorum. Birlikte kurmaya çalıştığımız insan haklarının temel alındığı huzur, barış ve refah dolu
bir Avrupa, ırk ayrımına dayalı bir yasanın süren mağduriyetlerinin yarattığı kan kaybını
kaldıramayacaktır.
Geçtiğimiz yıl vrupa Batı Trakya Türk Federasyonu olarak AGİT İnsani Boyut Toplantılarında
sunumda Batı Trakya´daki Türk azınlığın siyasi hürriyetlerini kullanmalarının önüne geçmek üzere
konan yasalardan söz etmiş, ulusal ve yerel siyasetteki bu düzenlemelerin demokratik toplum
yapısı ile bağdaşmazlığını ifade etmiştik. Ülkemizde tüm partilere uygulanan yönetimde istikrar ve
temsilde adalet prensiplerine uygun % 3´lük seçim barajı ne ölçüde demokratikse, aynı barajın tek
tek kişilere karşı uygulanması bir o kadar anti-demokratiktir. 90´lı yıllara girerken ağır baskılar
altında bunalan azınlığımızın sesini duyurabilmek içın yöneldiği bağımsız aday seçme yönteminin
başarısının ardından gidilen bu yöntem, temel olarak Batı Trakya Türk azınlığının siyasi haklarını
hedef almaktadır. % 3´lük barajın, seçim barajı uygulanan tüm diğer ülkelerde olduğu gibi yalnızca
partilere karşı uygulanması talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Diğer yandan Kapodistrias Planı ile
gidilen seçim bölgesi birleştirmelerinin esas hedefinin Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarının
kendi bölgelerinde bir vali çıkarmalarının önlenmesi olduğu tezimiz geçtiğimiz aylarda ortaya
çıkan sürpriz bir gelişme ile doğrulandı. Bu sürpriz gelişme azınlığımız mensuplarından Gülbeyaz

Karahasan´ın İskeçe-Kavala- Drama genişletilmiş bölge valiliğine aday gösterilmesiydi.
Yunanistan´daki muhafazakar çevreler başa olmak üzere yoğun tepki çeken bu adaylığın yarattığı
tartışma da, Karahasan´dan „Bir Yunanlı kadın“ olduğunu kamuoyu önünde açıklamasını talep
edenlerin, ilgili kişinin toplumsal, dinsel ve kültürel değerlerini tartışmaya açanların meseleyi
odakladıkları nokta, ilgili kişi tarafından kamusal alanda açıklanmamış, kendisine yakıştırılan
„Türk“ kimliği idi. Ülkemiz Yunanistan´ın etnik kimliğimizle sorunu yıllardan beri biliniyor.
1920´lerde kurulmuş derneklerimizin adlarında yer alan „Türk“ sözcüğü nedeniyle resmen
kapatılmış olduklarını ve 80´lerin başından beri süregelen davalardan en sonuncusunun,
görüldüğü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´nden döneceği ümidini bu noktada ifade etmek
isterim. Gülbeyaz Karahasan´ın adaylığı ile gündeme gelen kimlik tartışmaları kadar konuşulan bir
konu da, süper valilikler oldu. Planın mimarlarından Skandalidis´in, Alpha TV´de gerçekleşen bir
tartışma programında, Kapodistrias Planı´nın esas olarak Türk azınlığın vali seçmesinin önüne
geçmesi amacıyla ortaya konduğu itirafı bu konuya ilişkin ortaya koyduğumuz tezin doğruluğunu
birinci elden ispatladı. Bu çerçevede ABTTF olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı´nı
önümüzdeki hafta 15 Ekim’de gerçekleşecek Yunanistan yerel seçimlerini Batı Trakya´da izlemeye
çağırıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

