Meclis'te Genel Görüşme Önergesi...

Batı Trakya Türk Azınlığının Durumu Görüşüldü
Meclis Bülteni- AK Parti ve CHP'nin, Batı Trakya
Türklerinin sorunlarıyla ilgili genel görüşme açıl
masına ilişkin verdiği önerge doğrultusunda Mec
lis'te ön görüşme yapıldı. Görüşmeleri, Batı Trakya
Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi
Işık Ahmet de izledi.
Öngörüşmeler sırasında Meclis Genel Kuruluna bil
gi veren Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Yunanistan
ile 1999 yılında başlatılan diyalog sürecinin devam
etmesini istediklerini söyledi. Yunanistan'ın özellik
le azınlık hakları olarak nitelendirilen alanlarda bir
açılım yapmaktan kaçındığını belirten Gül, "Batı
Trakya Türk azınlığı ile ülkemizdeki Rum Ortodoks
azınlığı, iki ülke dostluğunun pekiştirilmesinde
köprü rolü oynamalıdır. Azınlıkları, Türkiye ile Yu
nanistan'ı ayıran değil, birleştiren bir unsur olarak
görüyoruz" dedi. Yunanistan'ın, Türk azınlığa 1913
Atina Antlaşması, 1923 Lozan Antlaşması ile ikili ve
çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine uygun
davranmasını isteyen Gül, "Yunan hükümeti, Lozan
Antlaşması'nda uygulanan terminolojiye sığınarak
Türk azınlığı 'Müslüman azınlık' olarak nitelendir
mekte, kendilerini Türk olarak tanımlamalarına izin
vermemekte ve bu konuda yasal engel çıkarmakta
dırlar. 1927 yılında kurulan ve en eski sivil toplum
kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği, 1984 yılında baş
latılan hukuki süreç neticesinde 1995 yılında Yuna
nistan Yargıtaymca kapatılmıştır. Rodop Türk Ka
dınları Kültür Derneğinin kurulması da 2006 yılın
da Yunanistan Yargıtaymca yasaklanmıştır" dedi.
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Batı Trakya Türkleri
nin, 31 Aralık günü Bayram namazı öncesinde Ah
met Mete'yi müftü olarak seçtiğini ifade ederek,
"Yunanistan'ı, diğer alanlarda olduğu gibi dini öz
gürlükler alanında da yürürlükteki anlaşmalar ve
AB ve Avrupa Konseyi kararlarına uymaya, Batı
Trakya Türk azınlığının seçtiği müftüyü tanımaya,
atanmış müftü uygulamasına son vermeye davet
ediyoruz" diye konuştu.
Yunanistan vatandaşlık yasasının ırkçık esasına da
yalı 19. maddesinin yürürlükte kaldığı 1955-1998
yılları arasında onbinlerce Türk'ün Yunan vatandaş
lığından çıkarıldığını kaydeden Gül, bu kişilerden
bazılarının vatansız durumda bulunduklarını bil
dirdi. Bazı Batı Trakya Türklerinin bir başka AB ül
kesinde çalışırken Yunan vatandaşlığını kaybettiğini
anlatan Gül, bu kişilerin tekrar Yunan vatandaşlığı
na alınmasının, Yunanistan'ın
bir yükümlülüğü olduğuna
işaret etti.

Eğitim
Gül, "Batı Trakya Türk
azınlığı ile ülkemizdeki
Rum Ortodoks azınlığı, iki
ülke dostluğunun pekiştiril
mesinde köprü rolü oyna
malıdır. Azınlıkları, Türkiye
ile Yunanistan'ı ayıran de
ğil, birleştiren bir unsur
olarak görüyoruz" dedi.
Batı Trakya Türklerinin eğitim sorunlarına da deği
nen Bakan Gül, nüfusun yarısı Türklerden oluşan
Gümülcine'de azınlıkların bir okuluna karşılık 25
Yunan ortaokul ve lisesinin bulunduğunu ifade etti.
Türklerin, nüfusun yüzde 40'ı oluşturduğu İske
çe'de 1 azınlık lisesine karşılık 37 Yunan devlet lise
si bulunduğunu kaydeden Gül, azınlık okullarının
kapasitelerinin genişletilmesi talebine dahi cevap
verilmediğini belirtti.
Azınlık okullarına Yunanistan tarafından 2 yıllık
pedagoji okullarından mezun yetersiz öğretmenle
rin atandığını bildiren Gül, bu öğretmenlerin hem
Türkçe hem de Yunancada yetersiz olduklarını söy
ledi. Gül, Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin sa
yısının da 16 ile sınırlı tutulduğunu hatırlattı. Yuna
nistan'ı Türk azınlıklara da ülke ortalamasında eği
tim sağlamaya davet eden Gül, Yunanistan üniver
sitelerinde azınlığa ayrılan yüzde 5 kontenjanın da
kullanılamadığını, üniversiteye giden öğrencilerin
de başarısız olduğunu söyledi. Yunanistan'ın, Tür
kiye'deki üniversitelerden mezun olanların diplo
malarının denkliğini de tanımadığını belirten Gül,
bu nedenle pek çok kişinin meslekleri dışındaki
alanlarda çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

Azınlık Vakıfları
Abdullah Gül, 1967 yılında yönetime gelen cunta
nın Türk vakıflarına el koyduğunu hatırlatarak, ara
dan geçen 40 yılda bu durumun değişmediğini söy
ledi. Hükümetlerinin, sorunların aşılması için en üst
düzeyde girişimlerde bulunmaya devam edeceğini
belirten Gül, "Aramızdaki sorunları Yunanistan ile
görüşmeye hazırız" dedi. Gül, Batı Trakya Türkleri
nin maruz kaldığı insan ve azınlık hakları ihlalleriintgg
nin BM, Avrupa Konseyi,
AGİT ve İKÖ gibi kuruluşla
rın gündemine taşınarak,

