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Avrupa Milletleri Federal Birliği’ne 
(FUEN) üye Batı Trakya Türk toplu-
munu temsilen Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF), 29 Ey-
lül-2 Ekim 2022 tarihlerinde FUEN 
66. Kongresi’ne katıldı. Almanya’da-
ki dört otokton ulusal azınlık ve et-
nik grubun ev sahipliğinde Berlin’de 
gerçekleştirilen kongreye ABTTF 
Başkanı ve FUEN Başkan Yardımcı-
sı Halit Habip Oğlu, ABTTF Başkan 
Yardımcıları Nabi İbrahimcik ve Vedat 
Arap ile ABTTF Uluslararası İlişkiler 
Direktörü Melek Kırmacı Arık katıldı. 

Brandenburg Eyaleti’nin Berlin’deki 
temsilciliğinde gerçekleştirilen açılış 
günündeki oturumlarda uluslararası, 
bölgesel ve ulusal çatışmalarda azın-
lık topluluklarının durumu ele alındı. 
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, 
ulusal siyasetçiler ve sivil toplum kuru-
luşları temsilcilerinin katılımıyla tartışı-
lan oturumlarda ana gündem konusu 
Rusya- Ukrayna savaşı olurken savaş-
ta ulusal azınlıkların durumu Ukray-
na’daki azınlıkların katılımıyla tartışıldı. 

Delegeler Kurulu’nda gerçekleş-
tirilen seçimlerde ABTTF Baş-

kan Yardımcısı Nabi İbrahimcik, 
FUEN Başkan Yardımcısı seçildi

Delegeler Kurulu’nda üç dönem 
FUEN Başkan Yardımcısı olarak 
yer alan ABTTF Başkanı Halit Ha-
bip Oğlu’nun ardından ABTTF Baş-
kan Yardımcısı Nabi İbrahimcik 
FUEN Başkan Yardımcısı seçildi 
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1 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen 
FUEN Delegeler Kurulu’nda FUEN Baş-
kanı ve FUEN Başkanlık Kurulu seçim-
leri yapıldı. Seçimler sonucunda dele-
gelerin oyları ile FUEN Başkanı Lorant 
Vincze yeniden FUEN Başkanı seçildi. 

2013-2022 yılları arasında üç dönem 
FUEN Başkan Yardımcısı olarak gö-
rev yapan ABTTF Başkanı ve mev-
cut FUEN TAG Sözcüsü Halit Habip 
Oğlu, üç dönemin ardından seçimler-
de aday olmadı. FUEN Başkan Yar-
dımcısı pozisyonu için dokuz adayın 
yarıştığı seçimler sonucunda ABTTF 
Başkan Yardımcısı Nabi İbrahimcik, 
delegelerin büyük çoğunluğunun oyları 
ile FUEN Başkan Yardımcısı seçildi. 

FUEN Başkan Yardımcıları Daniel 
Alfreider (İtalya’daki Ladin azınlığı), 
Bahne Bahnsen (Almanya’daki Friz 
azınlığı) ve Gösta Toft (Danimar-
ka’daki Alman azınlığı) tekrar FUEN 
Başkan Yardımcısı seçilirken FUEN 
Başkanlık Kurulu’na Nabi İbrahim-
cik ile birlikte ilk kez seçilen isim-
ler Olivia Schubert (Macaristan’daki 
Alman azınlığı) ve Bernard Gaida 
(Polonya’daki Alman azınlığı) oldu. 

Delegeler Kurulu’nda FUEN’in Ukray-
na’daki savaşa ilişkin görüşünü aktaran 
ve azınlıkların korunmasında evrensel 
ve Avrupa çerçeve sözleşmeleri ve ta-
ahhütlerinin yerine getirilmesini talep 
eden FUEN ana kararı kabul edildi. 

Batı Trakya Türk toplumunu temsil 
eden ABTTF, BTAYTD ve DEB Par-
tisi’nin Batı Trakya Türk heyeti olarak 
ortaklaşa sunduğu karar tasarısı oy 
birliği ile kabul edildi. Tasarıda Batı 
Trakya Türk toplumunun kendini ta-
nımlama hakkının tanınmadığı ifade 
edilirken Yunanistan’ın Bekir Usta 
dava grubunda Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi kararlarını 14 yılı aşkın 

süredir uygulamadığının altı çizildi. 
Eğitim ve din alanında özerk olması-
na karşın Yunanistan’ın Batı Trakya 
Türk toplumuna ait ilkokulları kapat-
maya devam ettiği belirtilen tasarıda 
din alanında ise 2019 tarihli Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile 2022 tarihli 
müftülüklerin çağdaşlaştırılması yasa-
ları ile özerk yapının tamamıyla orta-
dan kaldırılmaya çalışıldığı aktarıldı. 

FUEN üyesi Rodos, İstanköy ve 
Onikiada Türkleri Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği’nin (ROİSDER) 
sunduğu Yunanistan’daki Rodos, 
İstanköy ve Onikiada Türklerinin va-

kıflar sorununun ve taleplerinin ak-
tarıldığı karar tasarısı kabul edildi.

 

FUEN tüzüğünde yapılan değişikli-
ğin ardından bu yılki FUEN Delegeler 
Kurulu’nda dört yeni kuruluş olarak 
Macaristan’daki Romenler, Alman-
ya’daki Frizler, İtalya’daki Slovenler 
ile Arnavutluk’taki Karadağlılara ait 
kuruluşlara FUEN’e ortak üye oldular.

Ayrıca destekçi üye kategorisinde 
Fransa’daki Alsas toplumu ile Yunanis-
tan’daki Makedon azınlık FUEN’e üye 
oldular. ABTTF’nin 24 Şubat 2022’de 
“Ülkemizdeki Gerçekler” programına 
konuk ettiği Yunanistan’daki Makedon 
azınlığa ait kar amacı gütmeyen kuru-
luş (NPO) “Krste Misirkov (Makedon 
Anadilini Tanıtma Hareketi)” delege-
lerin oylarıyla FUEN ailesine katıldı. 

Delegeler Kurulu’nda alınan karar ile 
2023’te FUEN Kongresi, Macaristan’da-
ki Alman azınlığın ev sahipliğinde Pécs/
Fünfkirchen’de gerçekleştirilecek.

ABTTF Başkanlık Kurulu olarak üç 
dönemFUEN Başkan Yardımcısı ola-
rak görev yapan ABTTF Başkanı Ha-
lit Habip Oğlu’na FUEN Başkanlık 
Kurulu’nda gerçekleştirdiği çalışma-
lar dolayısıyla teşekkür eder, ABTTF 
Başkan Yardımcısı Nabi İbrahimcik’in 
FUEN Başkan Yardımcısı seçilmesi 
dolayısıyla Nabi İbrahimcik’i içtenlik-
le tebrik ediyor, yapacağı çalışma-
larda kendisine başarılar diliyoruz.

Batı Trakya Türkleri, Rodos, 
İstanköy ve Onikiada Türkleri 
ile Ahıska Türklerinin sundu-
ğu karar tasarıları kabul edildi

FUEN ailesine katılan altı 
yeni kuruluş arasında Yuna-
nistan’daki Makedon azınlığa 
ait Krste Misirkov yer alıyor

FUEN 2023 Kongresi’ne 
Macaristan’daki Almanlar ev 

sahipliği yapacak
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Başkan’danBaşkan’dan

Bölgedeki gerilimin artırılması kimseye 
yarar getirmez, aksine zarar getirir!

Sevgili okurlar, 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) yönetici arkadaşlarımdan olu-
şan bir heyetle Batı Trakya’mızdaydık. 
Çalışma ziyareti vesilesiyle memleketi-
mizde olmaktan mutlu olduk. 

Ziyaretimiz, ülkemizin 28 Ekim OHI Bay-
ramı ile anavatanımızın 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı’na denk geldi. 

Ülkemizin İtalyan işgaline hayır diyerek 
başlattığı direniş sonucunda kazandığı 
zaferi anlatan OHI Bayramı kutlamaları-
na çocukluğumdan uzun yıllar sonra tek-
rar Batı Trakya’da tanıklık ettim. Gümül-
cine’de yapılan resmi geçidi izlediğimde 
yeniden çocukluk yıllarıma döndüm. 

Ülkemizin İtalyan işgaline karşı direnişi 
ve Batı Trakya Türk toplumuna mensup 
büyüklerimizin de ülkesini savunmak için 
gösterdikleri azim ve çaba ile ilgili hika-
yeler yeniden zihnimde canlandı. 

OHI Bayramı’ndan bir gün sonra anava-
tanımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
vardı. 

Yıllardır ABTTF Başkanı olarak Berlin, 
Brüksel, Strazburg dahil olmak üzere 
anavatanımızın çeşitli diplomatik mis-
yonlarının düzenlediği Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamalarına katılıyorum. 

Batı Trakya’ya çalışma ziyaretimiz dola-
yısıyla ilk kez bölgemizde T.C. Gümülci-
ne Başkonsolosluğu’nun bayram kutla-
masına katılma imkanı doğdu. 

Gümülcine’deki kutlamada T.C. Gümül-
cine Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğin-
de yalnızca Batı Trakya değil, Kavala, 
Drama, Selanik ve farklı yerlerden ge-
lecek davetliler her yıl olduğu üzere Gü-

mülcine’de bir otelde bir araya gelecekti. 

Ülkemin ve anavatanımın temsilcileri, 
bölgemizdeki Batı Trakya Türkleri ile bir-
likte bizler de bu önemli günde anavata-
nımızın mutluluğunu paylaşacaktık. 

Kutlamanın yapılacağı otel, 29 Ekim’de 
dolu olduğu için kutlama 28 Ekim’de ger-
çekleşecekti. Öyle planlanmıştı. 

Ancak kutlamadan birkaç gün önce Gü-
mülcine’den yayın yapan bir radyoda, 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı nedeniyle 
yapılacak kutlamanın Yunanistan’ın 28 
Ekim OHİ milli bayramının yıl dönümün-
de gerçekleştirilecek olması tahriktir” 
dendi.

Sonra olanlar oldu! Tarihte bir ilk yaşan-
dı! 

Başkonsolosluk, kutlamanın yapılması 
planlanan otele gelen tehditler nedeniyle 
yer ve tarihi değiştirdi.
Güvenlik endişesi nedeniyle kutlama 
otelde, belirtilen tarihte yapılamadı. Ana-
vatanımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı’nı başkonsolosluk bahçesinde kutla-
dı. 

Provokatif söylemlerin artışa geçtiği bir 
dönemde yaratılan güvenlik tehdidine 
ilişkin endişelerin gölge düşürdüğü kutla-
maya bizler de katıldık, anavatanımızın 
bayramını birlikte kutladık. 

Anavatanımızın Cumhuriyet Bayramı’nı 
ülkemiz de Dışişleri Bakanlığı sosyal 
medya hesaplarından yayımladığı mesaj 
ile kutladı. 

Bu mesajı ile ülkemiz Yunanistan tarihin-
de ilk kez yaşanan bu üzücü ve endişe 
verici gelişmeler nedeniyle yaşanan bu 
talihsiz durumu sanki telafi etmek niye-

tiyle bu mesajı yayımladı.

Zira yapması gereken de buydu!

Devletler, topraklarında diplomatik mis-
yonların güvenliğini sağlamak ve gerekli 
önlemleri almakla sorumlu. 

Anavatanımıza karşı provokatif ve nefret 
dolu söylemin yol açacağı potansiyel ris-
ki ülkemiz de nihayet görmüş olmalı!

Bölgedeki gerilimin artırılması kimseye 
yarar getirmez, aksine zarar getirir! 

En çok da Batı Trakya Türk toplumunun 
yaşadığı bölgemize, bölgemiz insanına 
zarar gelir!

Gerginliği tırmandırıcı değil ılımlı ve ya-
pıcı bir dilin hakim olduğu siyaset ve 
medya ortamının oluşması için ülkemiz 
sorumlu davranmalı, nefret temelli hiçbir 
söyleme ve eyleme geçit vermemeli! 

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı



Haberler / ABTTFHaberler / ABTTF

4 ABTTF Haber Bülteni I Sayı 188 I Kasım 2022

ABTTF’den Strazburg’a çalışma ziyareti

Avrupa Batı Trakya Türk Fede-
rasyonu (ABTTF), 11-12 Ekim 
tarihlerinde Strazburg’a çalışma 
ziyaretinde bulundu. 10-14 Ekim 
2022 tarihlerindeki Avrupa Kon-
seyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Sonbahar Olağan Oturumu’na 
paralel gerçekleştirdiği çalış-
ma ziyaretinde ABTTF, Avrupa 
Konseyi birimleri ve parlamen-
terlerle yaptığı görüşmelerde 
örgütlenme özgürlüğünün ihlali 
ve Bekir Usta ve Diğerleri dava 
grubu ile ilgili AİHM kararlarının 
14 yılı aşkın süredir uygulan-
maması başta olmak üzere Batı 
Trakya Türk toplumunun gün-
cel sorunlarını gündeme getirdi.

İki günlük çalışma ziyaretin-
de ABTTF Uluslararası İlişkiler 
Direktörü Melek Kırmacı Arık, 
Avrupa Konseyi AİHM Karar-
ları İcra Dairesi Başkanı Clare 
Ovey ve Avrupa Konseyi Bakan-
lar Komitesi Sekretaryası’ndan 
İnsan Hakları Toplantılarından 
Sorumlu Zoë Bryanston-Cross, 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiseri Danışmanı Matthieu 
Birker, AKPM Finlandiya Ulu-
sal Delegasyonu Başkanı Kim-
mo Kiljunen ve Avrupa Konseyi 
Uluslararası STK’lar Konferan-
sı Başkanı Gerhard Ermischer 
ile görüşmeler gerçekleştirdi. 

Görüşmelerde ABTTF, Bekir 
Usta ve Diğerleri dava grubuna 
konu İskeçe Türk Birliği, Rodop İli 
Türk Kadınları Kültür Derneği ve 
Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği 
ile ilgili güncel gelişmeler hakkın-
da bilgilendirmede bulundu. Bu 
çerçevede ABTTF, 29 Haziran 
2021’de İskeçe Türk Birliği’nin 
temyiz başvurusunu reddeden 
Yargıtay’ın 31 Ağustos 2022 ta-
rihli kararı ile diğer iki derneğin 
de temyiz başvularını reddetiği-
ni aktardı. ABTTF, Yargıtay’ın 

Bakanlar Komitesi’nin Haziran 
2022 tarihli kararını dikkate al-
mayarak Rodop İli Türk Kadınları 
Kültür Derneği ve Meriç İli Azın-
lık Gençleri Derneği’nin temyiz 
başvurularını da reddetmesi ile 
üç derneğin iç hukuk süreci-
ni bitirmiş olduklarını ifade etti.

Görüşmelerde ABTTF, Batı Trak-
ya Türk toplumuna yönelik “ülke 
içindeki düşman” algısının siya-
set ve medyada hakim olmasının 
nefret söylemi ve nefret temelli 
saldırıların artışa geçmesine se-
bep olduğunu belirterek bu du-
rumun içerdiği potansiyel riske 
dikkat çekti. Son dönemde yazılı 
ve görsel medyada Batı Trakya 
Türk toplumunu temsil eden ki-
şilerin hedef gösterildiğini ve bu 
kişilere yönelik nefret söylem-
lerinin arttığını belirten ABTTF, 
son olarak İskeçe SYRIZA Mil-
letvekili Hüseyin Zeybek’in yerel 
bir televizyon kanalındaki canlı 
yayında ölümle tehdit edilmesi-
nin endişeleri artırdığını kaydetti. 

ABTTF, çalışma ziyaretinde 
Batı Trakya Türk toplumu-
nun dernekleri ile ilgili AİHM 
kararlarının Yunanistan ta-
rafından ısrarla uygulanma-
masını gündeme getirdi, Batı 
Trakya Türk toplumu ile ilgili 
güncel gelişmeleri aktardı.
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Ülkemiz Yunanistan Eğitim ve Din ve 
İşleri Bakanı Niki Kerameos tarafın-
dan imzalanan kararla Gümülcine ve 
İskeçe’de devlet tarafından atanan 
müftü naiplerinin görev süresi uzatıldı. 

Söz konusu karara göre Gümülcine’nde 
tayinli Müftü Naibi Cihat Halil ve İske-
çe’de tayinli Müftü Naibi Necdet Hemşe-
ri’nin görev süreleri altı ay daha uzatıldı.

Avrupa’da yaşayan Batı Trakya Türk-
lerinin temsilcisi Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanlık 
Kurulu konuyla ilgili olarak, “Ülkemiz, 
tayinli müftü naiplerinin görev süresinin 

uzatarak Batı Trakya Türk toplumunun 
1913 Atina Antlaşması ile belirlenen ve 
1923 Lozan Antlaşması ile garanti altı-
na alınan dini özerkliğini bir kez daha 
yok saymıştır. Ülkemiz, antlaşmalarla 
teminat altına alınan kendi dini liderle-
rimiz olan müftülerimizi seçme hakkı-
mızı 1990 yılında beri çeşitli uygulama 
ve yasalarla ihlal etmektedir. Son ola-
rak İskeçe Müftü’müz Ahmet Mete’nin 
vefatının hemen ardından 29 Temmuz 
2022’de mecliste kabul edilen ‘Trak-
ya’daki Müftülüklerin Modernleştirilme-

si’ başlığı altındaki yeni yasa ile devletin 
özerk yapıdaki müftülüklerimiz üzerin-
de tam kontrol ve denetim kurması ve 
böylelikle dini özerkliğimizin tamamen 
ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 
ABTTF olarak bir kez daha ilgili yasa-
nın Batı Trakya Türk toplumu için yok 
hükmünde olduğunun altını çiziyor, ül-
kemizi dini özerkliğimizi düzenleyen 
taraf olduğu antlaşmalara uymaya ve 
müftülük meselesinde tek taraflı uy-
gulamalarına ivedilikle son vermeye 
çağırıyoruz.” açıklamasında bulundu.

ABTTF olarak bir kez daha dini 
özerkliğimizi tamamen ortadan 
kaldırmayı amaçlayan 29 Tem-
muz 2022 tarihli yasanın Batı 
Trakya Türk toplumu için yok hük-
münde olduğunun altını çiziyor, 
ülkemizi dini özerkliğimizi düzen-
leyen taraf olduğu antlaşmalara 
uymaya ve müftülük meselesin-
de tek taraflı uygulamalarına ive-
dilikle son vermeye çağırıyoruz.

Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği’nin iptali için dava

Rodop İli Kafkasköy Pontus Spor Birli-
ği Başkanı Mihalis Kakulidis, 11 Ekim 
2022 tarihinde Gümülcine’de resmi 
olarak kurulan Batı Trakya Fenerbah-
çeliler Derneği’nin isminde yer alan 
“Batı Trakya” ifadesi nedeniyle derne-
ğin mahkeme onayının geri alınması 
için yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Yunan basınında yer alan haberle-
re göre “Batı Trakya” isimli bir der-
neğe izin verilmesinin kabul edile-
mez olduğunu belirten Kakulidis, 
mahkemeye şikayette bulunup kararın 
iptal edilmesini isteyeceğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başka-
nı Halit Habip Oğlu, “Spor, ön yargıları 
reddeder ve birleştirici özelliğe sahiptir. 
Doğrudan sporun içindeki bir kişi olan 

Kakulidis’in yasal tüm prosedürleri ta-
mamlayarak resmi olarak kurulmuş bir 
derneğe karşı bu tutumu sporun bu 
güzel özelliklerine tamamen aykırıdır. 
Bölgemizden biri olan Kakulidis, ortada 
sanki bir sorun varmış gibi göstererek 
bölgemizdeki barış içerisinde bir arada 
yaşama kültürüne zarar vermektedir. 
Kaldı ki Kakulidis kendisiyle çelişiyor 
zira ülkemiz Yunanistan’da başkanlığını 
yaptığı derneğin isminde yer alan ‘Pon-
tus’ diye bir bölge yok. Ayrıca Kakuli-
dis açıklamasında, ‘Bu spor kulübünün 
onayına imza atan her kimse derhal Gü-
mülcine’den uzaklaştırılmalıdır’ diyerek 
bir devlet memuru olan hakimi de teh-
dit ediyor. Kakulidis, her şeyden önce 
bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak 
sorumlu davranmalı, açıklamalarında 
bölgemizde ötekileştirmeyi değil dost-
luk ve kardeşliği teşvik etmelidir.” dedi.

ABTTF Başkanı: “Bölgemizden 
biri olan Kakulidis, ortada sanki 
bir sorun varmış gibi göstererek 
bölgemizdeki barış içerisinde bir 
arada yaşama kültürüne zarar 
vermektedir. Kakulidis, her şey-
den önce bir sivil toplum kuruluşu 
başkanı olarak sorumlu davran-
malı, açıklamalarında bölgemiz-
de ötekileştirmeyi değil dostluk 
ve kardeşliği teşvik etmelidir.”
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Stilyanidis Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili inkar 
söylemini devam ettirdi

Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Ro-
dop Milletvekili Evripidis Stilyanidis, 
1 Ekim 2022 tarihinde Ta Nea ga-
zetesinde yayımlanan makalesin-
de 1923 Lozan Antlaşması’na atıfta 
bulunarak Batı Trakya Türk toplumu 
ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Stilyanidis makalesinde, Lozan Antlaş-
ması ile (Batı) Trakya’daki azınlığın Müs-
lüman azınlık olarak tanımlandığını be-
lirterek, Yunanistan’ın (Batı) Trakya’da 
açık demokratik toplum modeli oluştura-
rak insan ve azınlık haklarına tamamen 
saygı gösterdiğini ve aynı zamanda dilsel 
ve kültürel farklılık gösteren etnik grup-
ların kimliğini koruduğunu ileri sürdü.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “Bölgemizin milletve-
kili Stilyanidis, Ta Nea gazetesi için ka-
leme aldığı makalesinde yine var olanı 
görmedi, olmayanı da varmış gibi bize 
dayatmaya ve uluslararası toplumu bu 
gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları-
na inandırmaya çalıştı. Gerçekleri yine 
inkar eden Stilyanidis, Batı Trakya Türk 
toplumunun Türk kimliğini reddeden 
devletin resmi görüşünü yineledi. Lo-
zan Antlaşması’nda ‘Müslüman azınlık’ 
ve ‘gayri-Müslim azınlık’ tanımları kul-
lanılıyor. O halde ülkemizin yöneticileri 
İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’daki 
Rum Ortodoks azınlığı için niye sade-
ce dini azınlık tanımını kullanmıyor da 

her fırsatta onun etnik azınlık olduğun-
dan bahsediyor? Stilyanidis de ana-
vatanımızın bizi ulusal azınlık olarak 
tanımlamasından rahatsızlık duyduğu-
nu belirtmiş. Ancak Stilyanidis de çok 
iyi biliyor ki 1923’ten 1983’e kadar 60 
yıl boyunca ülkemizde biz ‘Türk’tük. 
1983’e kadar ‘Türk’ isimli derneklerimiz 
yasal olarak faaliyet gösterdi. Okulla-
rımızın tabelaları, karnelerimiz Türk-
çe ve Yunanca olmak üzere iki dilliydi. 
Ancak bir gecede ‘Müslüman’ azınlık 
olduk. Adımız Hasan, Fatma ve okul-
larımızdaki eğitim dili Türkçe. Ama ne 
hikmetse ülkemize göre biz Türk değiliz. 
Stilyanidis tüm bu gerçekler ortaday-
ken ülkemizin dilsel ve kültürel farklılık 
gösteren etnik grupların kimliğini koru-
duğunu iddia ediyor. Bundan bizim niye 
haberimiz yok peki? O zaman ülkemiz 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
İskeçe Türk Birliği ve Makedon Kültür 
Evi ile ilgili aleyhindeki kararları yıllar-
dır ısrarla neden uygulamıyor?” dedi.

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com 

AP Milletvekili Kefalogiannis’ten Lozan Antlaşması 
ile ilgili yine manipülatif açıklamalar 

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili 
Manolis Kefalogiannis (EPP-Hristiyan 
Demokratlar), Batı Trakya Türk top-
lumunun Türk kimliğini yine inkar etti. 
Kefalogiannis, The President isimli ha-
ber portalı ve Paron gazetesinde ya-

yımlanan makalelerinde 1923 Lozan 
Antlaşması’nda İstanbul’daki azınlığın 
“Yunan ulusal azınlığı” (Batı) Trak-
ya’dakinin ise “dini Müslüman azın-
lık” olarak tanımlandığını ileri sürdü.

Kefalogiannis, Temmuz 2022’de Av-
rupa Birliği (AB) Komisyonu’na sundu-
ğu yazılı soruda da aynı iddiaları dile 
getirmişti. Bunun üzerine Brüksel’de 
bir temsilcilik ofisi olan Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 
Kefalogiannis’in yazılı sorusu hak-
kında AB çevrelerine mektup gön-
dererek ilgili soru önergesindeki Batı 
Trakya Türk toplumu ile ilgili ifadelerin 
gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti. 

ABTTF Başkanı: “Kefalogiannis, 
AB Komisyonu’na sunduğu soru 
önergesinde olduğu gibi kaleme 
aldığı söz konusu makalelerde 
de Lozan Antlaşması’nı yine 
taraflı bir şekilde yorumlayarak 
gerçekleri bilinçli olarak çarpıt-
ma alışkanlığını sürdürmüştür.”

ABTTF Başkanı: “Adımız Hasan, 
Fatma ve okullarımızdaki eğitim 
dili Türkçe. Ama ne hikmetse 
ülkemize göre biz Türk değiliz.”
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Yunanistan Eski Cumhurbaşkanı gerçekleri 
yine görmezden geldi

Yunanistan Eski Cumhurbaşkanı Pro-
kopis Pavlopulos, 16 Ekim 2022’de bir 
etkinlikte yaptığı konuşmada, (Batı) 
Trakya’nın bilhassa uluslararası dü-
zeyde kabul gördüğü üzere özellikle 
azınlıklar hususunda Lozan Antlaşma-
sı’nın uygulanmasına dair Yunanistan 
ve Türkiye’nin tutumuna ilişkin tem-
sili bir örnek olduğunu belirterek, Yu-
nanistan’ın müftülerin statüsü ve ör-
gütlenme özgürlüğü başta olmak 
üzere Lozan Antlaşması’nın hüküm-
lerine tümüyle uyduğunu ileri sürdü. 

Pavlopulos ayrıca, Lozan Antlaşma-
sı hükümlerine göre (Batı) Trakya’daki 
Müslümanların tamamen “Müslüman bir 
azınlık”, İstanbul’daki Rumların ise tama-
men “etnik azınlık” olduğunu iddia etti. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Ülkemizin eski cum-
hurbaşkanı Pavlopulos, Lozan Antlaş-
ması ve Batı Trakya Türk toplumunun 
ile ilgili gerçekleri bir kez daha bilinçli 
şekilde çarpıtarak Türk kimliğimizi yine 
inkar etmiştir. Eski cumhurbaşkanımı-
za sormak istiyorum: Temmuz 2022’de 
mecliste kabul edilen yasayla müftülük-
lerimiz üzerinde tam kontrol ve denetim 
kurmak isteyen ülkemiz mi dini özerkliği-
mizi garanti altına alan Lozan Antlaşma-
sı hükümlerine tümüyle riayet ediyor? 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Ka-
dınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık 
Gençleri Derneği ile ilgili aleyhindeki ka-

rarları Avrupa Konseyi Bakanlar Komi-
tesi’nin tüm uyarılarına rağmen 14 yılı 
aşkın süredir uygulamayan, uluslararası 
hukuku hiçe sayan ülkemiz mi örgütlen-
me özgürlüğü konusunda Lozan Antlaş-
ması’nın hükümlerine tümüyle uyuyor? 
Eski cumhurbaşkanımız tüm bu gerçek-
ler ortadayken üstüne bir de Lozan Ant-
laşması’na göre Batı Trakya’da Müslü-
man azınlık, İstanbul’da ise etnik Rum 
azınlığı olduğunu iddia ediyor. Kendisi 
de bir hukukçu olan Pavlopulos’un da 
çok iyi bildiği gibi Lozan Antlaşması’n-
da yalnızca ‘gayrimüslim azınlıklar’ ta-
nımlaması geçiyor. Ülkemizin eski ve 
halihazırdaki yöneticilerini toplumumu-
zun sorunlarının çözümünde samimi 
davranmaya davet ediyoruz. Gerçekleri 
apaçık çarpıtan popülist açıklamaların 
kimseye faydası olmayacaktır.” dedi.

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com 

ABTTF Başkanı: “Eski cum-
hurbaşkanımıza sormak is-
tiyorum: Temmuz 2022’de 
mecliste kabul edilen yasayla 
müftülüklerimiz üzerinde tam 
kontrol ve denetim kurmak is-
teyen ülkemiz mi dini özerk-
liğimizi garanti altına alan 
Lozan Antlaşması hükümle-
rine tümüyle riayet ediyor?  
Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin İskeçe Türk Birliği, 
Rodop İli Türk Kadınları Kül-
tür Derneği ve Meriç İli Azın-
lık Gençleri Derneği ile ilgili 
aleyhindeki kararları Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komite-
si’nin tüm uyarılarına rağmen 
14 yılı aşkın süredir uygula-
mayan, uluslararası hukuku 
hiçe sayan ülkemiz mi örgüt-
lenme özgürlüğü konusunda 
Lozan Antlaşması’nın hü-
kümlerine tümüyle uyuyor?” 

Konuyla ilgili olarak ABTTF Başkanı Ha-
lit Habip Oğlu, “Ülkemizin AP Milletvekili 
Kefalogiannis, AB Komisyonu’na sun-
duğu soru önergesinde olduğu gibi ka-
leme aldığı söz konusu makalelerde de 
Lozan Antlaşması’nı yine taraflı bir şekil-
de yorumlayarak gerçekleri bilinçli ola-

rak çarpıtma alışkanlığını sürdürmüştür. 
Kefalogiannis’in de çok iyi bildiği gibi 
Lozan Antlaşması’nda yalnız ‘gayrimüs-
lim azınlıklar’ ifadesi geçiyor. Dolayısıy-
la İstanbul’daki azınlığın bir Rum azın-
lığı olduğunu söyleyen Kefalogiannis’in 
Batı Trakya’da yaşayan bizlerin de bir 

Türk azınlığı olduğumuzu söylemesi ge-
rekiyor. Kefalogiannis, bir kez daha ül-
kemizin Türk kimliğimizi reddeden res-
mi politikasının sözcülüğüne soyunarak 
gerçeklere gözlerini kapamıştır.” dedi.

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com
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Makedon azınlığın kuruluşu “Ilinden”-Tiran’dan ABTTF 
Başkanı ve FUEN Başkan Yardımcısı Habip Oğlu’na ödül
Arnavutluk’taki Makedon azın-
lığın çatı kuruluşu “Ilinden”-Ti-
ran, kuruluşunun 13. yıl dönümü 
vesilesiyle Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABT-
TF) Başkanı ve Avrupa Mil-
letleri Federal Birliği (FUEN) 
Başkan Yardımcısı Halit Habip 
Oğlu’na 2022 “Ilinden” ödülü verdi.

“Ilinden”-Tiran Başkanı Nikol-
la Gjurgjaj ve Yönetim Kuru-
lu’nun kararıyla Habip Oğlu, 
Kanada merkezli Uluslararası 
Makedon İnsan Hakları Hare-
keti (MHRMI) ve Kuzey Make-
donya Tiran Büyükelçisi Dan-
co Markovski ile birlikte bu yılki 
“Ilinden” ödününe layık görüldü.

Gjurgjaj, 29 Eylül-2 Ekim 2022 
tarihlerinde Almanya’nın başken-
ti Berlin’de düzenlenen FUEN 66. 
Kongresi esnasında “Ilinden” ödü-
lünü Habip Oğlu’na takdim etti.

“Ilinden” ödülü her yıl, Arnavut-
luk’ta yaşayan Makedon ulusal 
azınlığının yaşamı, tarihi ve kül-
türünün geliştirilmesi ile özgün 
Makedon kültürünün korunma-
sına önemli katkılarda bulunan 
kişi ve/veya kuruluşlara veriliyor. 

Habip Oğlu, kendisini bu önemli 
ödüle layık gören “Ilinden”-Tiran 
Başkanı Nikolla Gjurgjaj ve onun 
şahsında Yönetim Kurulu’na te-
şekkür ederek, “Ilinden”-Tiran’ın 
13. kuruluş yıl dönümü kutladı ve 
çalışmalarında başarılar diledi.


