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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 16 Kasım 2022 tarihinde Brük-
sel’e çalışma ziyaretinde bulundu. ABTTF 
Başkanı Halit Habip Oğlu, ABTTF Brüksel 
Temsilciliği’nden Deniz Servantie’nin ken-
disine eşlik ettiği çalışma ziyareti kapsa-
mında Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 
milletvekilleri, Fransa’nın Korsika bölge-
sinden François Alfonsi (Yeşiller/EFA) 
ve Estonya’daki Rus azınlığına mensup 
Yana Toom (Renew Europe) ile görüştü. 

AP çatısı altında azınlık hakları ve konuları 
ile ilgilenen milletvekilleri ile yapılan görüş-
melerde, Batı Trakya Türk toplumunun gün-
cel sorunları ile Yunanistan ve Batı Trak-
ya’da yaşanan güncel gelişmeler aktarıldı.

Batı Trakya Türk toplumu ile 
ilgili güncel gelişmeler aktarıldı
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ABTTF Başkanı Habip Oğlu, Yuna-
nistan’da siyaset ve medyada Batı 
Trakya Türk toplumuna yönelik nef-
ret söyleminin son dönemde giderek 
artış gösterdiğini belirterek, yazılı ve 
görsel medyada Batı Trakya Türk 
toplumunu temsil eden kişilerin hedef 
gösterildiğini kaydetti. İskeçe SYRIZA 
Milletvekili Hüseyin Zeybek’in yerel 
bir televizyon kanalındaki canlı yayın-
da ölümle tehdit edildiğini ifade eden 
Habip Oğlu, iktidardaki Yeni Demok-
rasi Partisi (YDP) Milletvekili ve Yu-
nan Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı 
Charalampos Athanasiou’nun Batı 
Trakya Türk toplumuna mensup mil-
letvekillerinin milli güvenlik gerekçe-
siyle dinlenebileceğine dair skandal bir 
açıklamada bulunduğunu dile getirdi.

Habip Oğlu, Yunanistan’ın Batı Trak-
ya Türk toplumunun dernekleri İske-
çe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadın-

ları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık 
Gençleri Derneği’nin yer aldığı Bekir 
Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile ilgi-
li aleyhindeki Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) kararlarını 14 yılı 
aşkın süredir uygulamadığını ifade etti. 

Yunanistan’ın Batı Trakya Türk top-
lumunun antlaşmalarla garanti alınan 
eğitim ve din özerkliğini sistematik 
olarak ihlal etmeyi sürdürdüğünü not 
eden Habip Oğlu, Batı Trakya bölge-
sindeki iki dilli özerk Türk okullarının 
birer birer kapatıldığını, Batı Trakya 
Türklerinin seçtiği müftülerin hükü-
met tarafından tanınmadığını kaydetti.

Görüşmelerde ayrıca Alfonsi’nin eş 
başkanı olduğu AP Geleneksel Azın-
lıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller İn-
tergrubu’nun 2023 faaliyet takvimi ve 
geleceğe dönük iş birliği konuları hak-
kında görüş alışverişinde bulunuldu.

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF), 23 Kasım 2022 tari-
hinde Almanya’nın başkenti Berlin’e 
çalışma ziyaretinde bulundu. ABTTF 
Başkanı Halit Habip Oğlu, kendisine 
ABTTF Merkez Ofis Sorumlusu K. En-
gin Soyyılmaz’ın eşlik ettiği çalışma 
ziyaretinde Almanya Federal Meclisi 
(Bundestag) üyesi milletvekilleri Filiz 
Polat (Birlik 90/Yeşiller) ve Boris Mi-
jatovic (Birlik 90/Yeşiller) ile görüştü. 

Görüşmede, Yunanistan’da Batı 
Trakya Türk toplumunu hedef alan 
nefret söylemi ve saldırıları ile Batı 
Trakya Türklerinin maruz kaldığı ay-
rımcılık ve hak ihlalleri dile getirildi.

ABTTF Başkanı Habip Oğlu, 1923 
Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a 
bırakılan Batı Trakya Türk toplumu-
nun eğitim ve din özerkliğinin teminat 

altına alındığının altını çizerek, Yuna-
nistan’ın uluslararası antlaşmalardan 
doğan yükümlüklerine aykırı olarak 
yıllar içerisinde çeşitli yasa ve uygu-
lamalarla Türk toplumunun eğitim ve 
dini özerkliğini tasfiye ettiğini kaydetti.

Habip Oğlu, Batı Trakya Türk toplu-
munun “Türk” kimliğini inkar eden ve 
sınırları içerisinde “Türk” olmadığını 
iddia eden Yunanistan’ın Türk toplu-
munun dernekleri İskeçe Türk Birliği, 
Rodop İli Türk Kadınları Kültür Der-
neği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Der-

neği ile ilgili aleyhindeki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
tüm uyarılarına rağmen 14 yılı aş-
kın süredir uygulamadığını ifade etti. 

Yunanistan’da siyaset ve medyada Batı 
Trakya Türk toplumunun “ülke içindeki 
düşman” ve “tehdit” olarak görüldüğü-
nü ve gösterildiğini belirten Habip Oğlu, 
önyargıya dayalı bu olumsuz algının 
sonucu olarak özellikle son dönemde 
Türk toplumunu hedef alan nefret söy-
lemi ve saldırılarının artış kaydettiğini 
ifade etti. Habip Oğlu, bu duruma ör-
nek olarak İskeçe SYRIZA Milletvekili 
Hüseyin Zeybek’in yerel bir televizyon 
kanalındaki canlı yayında ölümle teh-
dit edilmesi ve İskeçe’de bir Türk gen-
cinin “Pis Türk” diye hakaret edilerek 
fiziksel saldırıya uğramasını gösterdi.

Habip Oğlu, Yunanistan’ın Avru-
pa Birliği’nin (AB) eski bir üyesi ola-
rak AB’nin temel değerleri ve il-ke-
leri ile gerçek anlamda uyumlu ve 
hukukun üstünlüğüne tam saygı 
gösteren bir ülke olması konu-sun-
da ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

ABTTF’den Berlin’e çalışma ziyareti

Batı Trakya Türk toplumunu 
hedef alan nefret söylemi ve 

güncel sorunlar aktarıldı
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Başkan’danBaşkan’dan

Yeni umutlarla gireceğimiz 2023 yılında 
mücadelemize yılmadan devam edeceğiz!
Sevgili okurlar, 

Yine bir yılın daha son günlerine 
gelmiş bulunuyoruz.

Son iki yıldır koronavirüs salgını 
tüm dünyayı etkisi altına almış, kü-
resel bir sağlık sorunu haline gel-
mişti. Bu zorlu dönemin ardından 
koronavirüs salgını artık sanki gün-
lük hayatımızdan çıkmış gibi.  

Bu sürede hayatta en önemli şeyin 
sağlık olduğunu, sağlıklı olmanın 
değerini bir kez daha idrak etmiş 
olduk. 

Koronavirüs salgını nedeniyle hü-
kümetlerce alınan sıkı önlemlerin 
sona ermesi ile ABTTF olarak Brük-
sel’de, Strazburg’da, Berlin’de, Vi-
yana’da ve Atina’da tekrar sahada 
fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz gö-
rüşme ve katıldığımız toplantılarda 
toplumumuzun sorunlarını aktarı-
yoruz.

Ancak ülkemiz, İskeçe Türk Birliği, 
Rodop İli Türk Kadınları Kültür Der-
neği ve Meriç İli Azınlık Gençleri 
Derneği’nin yer aldığı Bekir Usta ve 
Diğerleri dava grubu ile ilgili Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kararları-
nı hala ısrarla uygulamıyor.

Öte taraftan yakın zaman önce 
ülkemizdeki Makedon azınlığının 
mensupları tarafından kurulan “Ma-
kedon Anadilini Tanıtma Hareketi” 
isimli derneğin dernekler siciline 
kayıt başvurusu önce kabul edilmiş 
ancak daha sonra ülkemiz demok-
rasisine karşı olanların baskısı so-

nucu iptal edilmişti.

Şimdi ise Florina’da kurulan “Yuna-
nistan Makedonca Dil Merkezi” adlı 
derneğin mahkemece tescil edildiği 
haberi geldi. 

Kanımca mahkeme doğru bir karar 
verdi.

Ülkemizdeki farklı kültürler, farklı 
etnik kökenden topluluklar “tehlike” 
olarak değil diyalog köprüsü ve ül-
kemizin zenginliği olarak görülmeli!

Artık ülkemizi yönetenler bunu an-
lamalı!
 
Ülkemiz bir adım daha ileriye gide-
rek bizim de yıllardır beklediğimiz 
İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk 
Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli 
Azınlık Gençleri Derneği vakaların-
daki hatayı düzeltmeli!

Yılın sonuna doğru tam biraz bir 
umut doğuyor diyorduk. 

Ancak Makedon derneğinin onay-
lanmasına karşı ta öbür kıtadan 
karşı rüzgar esti. ABD’deki Yunan 
diasporası Yunansitan Makedonca 
Dil Merkezi’nin mahkemece onay-
lanmasına karşı çıktı.

Yahu arkadaş, ülkemizde yaşamı-
yorsun, ülkemizin vatandaşı değil-
sin. Kalkmış ülkemizin iç işlerine 
müdahale etmeye kalkışıyorsun!

Madem Yunanistan’ı düşünüyor-
sun, memleketine gel, yerleş. Sıva 
kollarını ve mücadeleni ulusal mec-

liste ver!

Sevgili dostlar, 

Satırlarıma son verirken 2022 yı-
lının son günlerini sevdiklerinizle 
birlikte sağlıklı ve huzurlu geçirme-
nizi diler, şimdiden yeni yeni yılınızı 
kutlarım.

2023’ün toplumumuz için umut 
dolu, sorunlarımızın çözüldüğü bir 
yıl olmasını dilerim.

Kalın sağlıcakla

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABTTF, Temel Haklar Platformu 2022 yıllık 
toplantısına katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), 10 Kasım 2022 tarihin-
de Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar 
Ajansı’nın (FRA) düzenlediği Temel 
Haklar Platformu (FRP) 2022 yıllık 
toplantısına katıldı. AB’de hukukun 
üstünlüğü temalı çevrim içi toplantı-
ya ABTTF Uluslararası İlişkiler Direk-
törü Melek Kırmacı Arık iştirak etti.

AB Komisyonu’nun yayımladı-
ğı Hukukun Üstünlüğü 2022 Yıllık 
Raporu ekseninde gerçekleşen ve 
yaklaşık 110 kişinin katıldığı top-
lantı FRA Direktörü Michael O’Fla-
herty’ın açış konuşması ile başladı. 

Toplantının “AB’de hukukun üs-
tünlüğünün durumu” başlıklı ilk 
bölümünde konuşan AB Adalet 
Komiseri Didier Reynders, AB Ko-
misyonu’nun hazırladığı hukukun 
üstünlüğü yıllık raporunun AB üyesi 
27 devlete özel bölümler ve tavsi-
yeler içerdiğini kaydetti. Reynders, 
söz konusu tavsiyelerin uygulanma-
sında ilk aracın AB üyesi devletlerle 
diyalog olduğunu ancak tavsiyelerin 
yerine getirilmemesi halinde AB fon-
larından kesinti dahil diğer araçla-
rın da uygulanabileceğini ifade etti. 

Toplantının “Sivil toplum ve hukukun 
üstünlüğü – pratik araçlar” başlıklı 
ikinci bölümünde gerçekleştirilen eş 
zamanlı atölyelerden Avrupa mah-
kemelerinin kararlarının uygulanma-
sı konulu oturumda söz alan ABTTF, 
Batı Trakya Türk toplumunun der-
nekleri ile ilgili Bekir Usta ve Diğerle-
ri Dava Grubu hakkında bilgilendir-
mede bulundu. ABTTF, İskeçe Türk 
Birliği (İTB), Rodop İli Türk Kadınları 
Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık 
Gençleri Derneği’nin yer aldığı bah-
se konu dava grubu ile ilgili Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ka-
rarlarını Yunanistan’ın 14 yılı aşkın 
süredir uygulamadığını not etti. Sivil 
toplum kuruluşlarının ne yapabile-
ceğine ilişkin olarak başvuru sahibi 
derneklerin ve sivil toplum kuruluşla-
rının elindeki araçları kullandıklarını 
belirten ABTTF, AİHM kararlarının 
uygulanmamasının yalnızca ihlale 
konu hak ile ilgili olmadığını ve ar-
dında siyasi nedenler bulunduğu-

nu kaydetti. ABTTF, Yunanistan’da 
Bekir Usta ve Diğerleri Dava Gru-
bu’nda AİHM kararlarının uygulan-
mamasının ardındaki asıl sebebin 
Batı Trakya Türk toplumunun Türk 
kimliğinin tanınmak istenmemesi 
olduğunu belirterek, siyasallaştı-
rılmış bu dava grubunda Yunanis-
tan’ın AİHM kararlarını bu neden-
le ısrarla uygulamadığını söyledi. 
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“Ülkemizdeki Gerçekler” programında Avrupa’da 
ulusal azınlıkların korunması ve bölgesel kalkın-
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Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu’nun (ABTTF) “Ülkemizdeki 
Gerçekler” başlıklı çevrim içi prog-
ram serisinin onuncu bölümü 10 
Kasım 2022 tarihinde yayınlandı. 

Programda İtalya’daki Alman azınlığına 
mensup Avrupa Parlamentosu (AP) Mil-
letvekili Herbert Dorfmann konuk edildi. 

ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden Deniz 
Servantie’nin moderatörlüğünü yaptığı 
programda Dorfmann, İtalya’daki Gü-
ney Tirol Özerk Yönetimi’nde yaşayan 
ulusal azınlık gruplarının sahip olduğu 
statü ve haklar, Avrupa genelinde böl-
gesel kalkınmada model olarak kabul 
edilen bölgenin tarımsal ve kırsal kal-
kınma süreci ve ekonomik kalkınmanın 
ulusal azınlıkların gelişimindeki önemi 
hakkında yöneltilen soruları cevapladı. 
Yanı sıra Dorfmann, Avrupa’dan ör-
nekler ile kıyaslamalı olarak Yunanis-
tan’da Batı Trakya’nın ekonomik kalkın-
masına yönelik önerilerini dile getirdi.

Dorfmann, 15 yıl önce Avrupa Birliği’nin 
(AB) Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine 
doğru genişlemesiyle birlikte birçok yeni 
ulusal azınlığın da AB sınırlarına dahil 
olduğunu hatırlatarak, her ulusal azınlı-
ğın tarih, kültür, örf ve adetlerinin yanı 
sıra haklarının korunma durumunun 
farklı olduğunu söyledi. Dorfmann, ha-
lihazırda Avrupa’da birçok ulusal azın-
lığın korunmadığını ve bundan ötürü de 
bazı bölgesel dillerin yok olma tehlike-
si ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Ladin azınlığının Güney Tirol’un yanı 
sıra İtalya’nın Trento ve Veneto böl-
gelerinde de yaşadığını belirten Dorf-
mann, Ladin dilinin 20 yıl öncesine 
nazaran daha fazla konuşulduğunu 
söyledi. Geldiği bölgenin çok farklı 

ve zor bir tarihi olduğuna işaret eden 
Dorfmann, İkinci Dünya Savaşı’nın ar-
dından İtalya’da demokratikleşme sü-
recinin başlaması ile ülkedeki Alman 
ve Ladin azınlıkların korunmasının 
İtalyan anayasasına girdiğini kaydetti.

Dorfmann, geçmiş yıllarda Batı Trak-
ya’yı ziyaret ettiğini belirterek, Batı Trak-
ya Türk toplumunun mevcut durumunun 
kendi durumları ile kıyaslanamayacağı-
nı ve farklı sorunlarla karşı karşıya oldu-
ğunu ifade etti. Batı Trakya Türk toplumu 
için en önemli konulardan bir tanesinin 
siyasi katılım sorunu olduğuna işaret 
eden Dorfmann, Batı Trakya’yı ziyaret 
ettiğinde Türk toplumu ve Atina’daki 
hükümet arasında doğrudan bir diyalo-
ğun olmadığını tespit ettiğini ve bunun 

önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

AB çapında ulusal azınlıkları koruma 
oranın pek yüksek olmadığının kabul 
edilmesi gerektiğini söyleyen Dorfmann, 
devletlerin çoğu zaman azınlıkları sorun 
olarak gördüklerini ama aslında azınlık-
ların kendileri için de bir fırsat olduğunu 
anlamadıklarını dile getirdi. Dorfmann, 
Güney Tirol’deki örnek durumun Batı 
Trakya için de geçerli olabileceğini ve 
bölgenin Türk ve Yunan kültürleri ara-
sında bir köprü oluşturabileceğini ekledi.

Dorfmann, AB üyesi birçok devletteki 
azınlıkların genel olarak fakir bölge-
lerde yaşadıklarını ve ekonomik ne-
denlerden ötürü genç bireylerin ya-
şadıkları bölgeleri terk ettiğini belirten 
Dorfmann, bir bölgenin aktif ve enerjik 
kalması için bölgesel ve ekonomik kal-
kınmanın şart olduğunu, Güney Ti-
rol’un fakir bir bölge iken müreffeh ve 
kalkınmış bir bölgeye dönüşmesinin 
iyi bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Son olarak Batı Trakya Türk toplumu ile 
yıllardır irtibatta olduğunu dile getiren 
Dorfmann, Batı Trakya’ya giderek ora-
daki durumu bizzat görmüş olmaktan 
da memnuniyet duyduğunu kaydetti.

ABTTF’nin YouTube kanalı ve Facebook 
sayfasında aynı anda canlı yayınlanan 
İngilizce dilindeki programın tümünü aşa-
ğıdaki linkleri tıklayarak izleyebilirsiniz:

YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=Oae0JMl-kiw 

Facebook: https://www.facebook.
com/100078862451475/vide-
os/3330011907260883 
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Batı Trakya Türk toplumu ve İslam karşı-
tı nefret suçu olayları AGİT 2021 Nefret 

Suçları Raporu’nda
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-
kilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar 
ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), 
2021 Nefret Suçları Raporu’nu ya-
yımladı. AGİT bölgesindeki dev-
letlerde yaşanan nefret suçu olay-
larına dair istatistiki ve betimsel 
bilgileri içeren raporun Yunanis-
tan’la ilgili bölümünde, rapora katkı 
sağlayan kuruluşlardan biri olarak 
Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu’nun (ABTTF) da adı geçiyor. 

ABTTF, AGİT 2021 Nefret Suçla-
rı Raporu’nun hazırlık aşamasında 
yazılı katkıda bulunarak, Yunanis-
tan’da Batı Trakya Türk toplumu ve 
İslam karşıtı nefret temelli saldırıla-
rı ve nefret söylemini rapor etmişti. 

Yazılı katkısında ABTTF, Ortodoks 
Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Ye-
ronimos’un bir televizyon kanalında 
yayınlanan belgeselde İslam karşıtı 
sözleri, Atina’da mescit olarak kulla-
nılan bir binaya el yapımı patlayıcı 
düzenek atılması ve Dimetoka kasa-
basındaki tarihi Çelebi Sultan Meh-
met Camii’nin karşısına İslam kar-
şıtı bir afiş asılmasını rapor etmişti.

AGİT’in 41 katılımcı Devlet’inin res-
mi veri sunduğu 2021 Nefret Suçları 
Raporu’nda 114 sivil toplum kurulu-
şu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-
sek Komiserliği (UNHCR) ve AGİT 
misyonları tarafından rapor edilen 
44 katılımcı Devlet’teki nefret olay-
ları ile ilgili bilgiler yer alıyor. Dünya 
genelinde türünün en kapsamlısı 
olan raporda, 2021 yılında AGİT 
bölgesinde toplam 6.391 nefret suçu 
olayının yaşandığı kaydediliyor.

Raporun Yunanistan’la ilgili bö-
lümünde, Yunanistan tarafından 
sunulan resmi verilere göre Yu-
nan polisince 2021 yılında toplam 
110 nefret suçunun kaydedildiği, 
bunlardan ikisi hakkında savcılık 
tarafından adli kovuşturma yürü-
tüldüğü ve bir kovuşturmanın mahku-
miyetle sonuçlandığı ifade ediliyor. 

AGİT/ODIHR Direktörü Matteo Me-
cacci, raporla ilgili yaptığı açıkla-
mada, nefret suçlarının etkiledikleri 
toplumlar için yıkıcı olduğunu ve 
aynı zamanda tüm toplumları istik-
rarsızlaştırabileceğinin altını çize-
rek, sivil toplumun AGİT bölgesinde 
nefret ve hoşgörüsüzlükle mücade-
lede hayati bir rol oynadığını, onu 
için sivil toplum kuruluşlarının her 
türlü nefrete yanıt vermede dev-
letler için paha biçilmez bir ortak 
olmaya devam etiklerini kaydetti.

AGİT/ODIHR, 2021 Nefret Suçla-
rı Raporu’nun yayımlanması vesi-
leyle devletleri nefretle mücadele 
eden sivil toplum kuruluşlarıyla iş 
birliğini derinleştirmeye ve mağ-
durları desteklemek için daha 
fazla çaba göstermeye çağırdı.

AGİT 2021 Nefret Suçları Rapo-
ru’nun Yunanistan ile ilgili bölümüne 
https://hatecrime.osce.org/greece?-
year=2021 linkinden ulaşabilirsiniz.
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Başbakan Miçotakis, Rodop ilindeki Türk ilkokulla-
rından öğrenciler ile bir araya geldi

Ülkemiz Yunanistan Başbakanı Ki-
riakos Miçotakis, 24 Kasım 2022’de 
Atina’daki Maksimu Sarayı’nda Ro-
dop ilindeki Batı Trakya Türk top-
lumuna ait altı Türk ilkokulundan 
gelen öğrenciler ile bir araya geldi.

Yunan basınına yansıyan habere 
göre Rodop ilindeki altı Türk ilko-
kulunda beş ve altıncı sınıflarda 
öğrenim gören çocuklara dokuz öğ-
retmenin eşlik ettiği, Eğitim ve Din 
İşleri Bakanı Niki Kerameus’un katıl-
dığı toplantıda Azınlık okulları adı ile 
Batı Trakya Türk toplumuna ait Türk 
okullarının işleyişi, mevcut durumu 
ve okullardaki ihtiyaçları görüşüldü. 
Başbakan Miçotakis, 1980’lerin so-
nunda babasıyla birlikte ilk kez böl-
gedeki Türk okullarına gerçekleştir-
miş olduğu ziyarete atıfta bulunarak 
şöyle dedi: “Hayatım boyunca unut-
mayacağım, Miçotakis orada unu-
tulmaz bir cümle söylemişti: ‘Eşitlik, 
eşitlik”. O günden bugüne birçok 
ilerleme kaydedildiğinin altını çi-
zen Miçotakis, çocuklara mümkün 
olabilecek en iyi eğitimi sağlaya-
bilecek ve sonuç olarak her iki dile 
hakim çocuklar yetiştirecek Türk 
okullarına önem verdiklerini söyledi. 

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 

Başkanı Halit Habip Oğlu, “Baş-
bakan Miçotakis’in Rodop ilindeki 
okullarımızın öğrencileri ve öğret-
menler ile görüşmesi ve bu görüş-
meye Eğitim Bakanımızın katılması 
elbette olumlu bir adım. Ne var ki bu 
görüşme güzel bir resim olmaktan 
öte geçmiyor, maalesef gerçek bu! 
Çünkü daha önce de pek çok kez 
söylediğim gibi ülkemiz bölgemizde-
ki gerçekleri, toplumumuzun sorun-
larını karşılıklı diyalog ve iyi niyetli 
bir yaklaşım ile konuşmak ve çöz-
mek yerine çarpıtılmış bir gerçeklik 
yaratma peşinde! Stilyanidis’in Batı 
Trakya’nın Avrupa’da çoğunluk ve 
azınlığın bir arada yaşadığı, Azın-
lık’ın tüm haklarından yararlandığı 
model bir bölge olduğu söylemiyle 
yaratmak istediği algı ile benzer şe-
kilde Miçotakis’in de eşitlik politika-
sı çerçevesinde bölgemizdeki Türk 
okullarına önem verdikleri söylemi 
gerçeği yansıtmıyor! Öyle olsaydı 
bu hükümet ve bundan öncekiler 
antlaşmalar ile belirlenmiş ve garan-

ti altına alınmış eğitim özerkliğimize 
yıllar içerisinde yaptıkları müdahale-
lere son verir, eğitimde özerkliğimizi 
yeniden tesis ederlerdi! Öyle olsaydı 
bugün okullarımızdaki eğitim kalite-
si devlet okulları ile aynı düzeyde, 
hatta iki dilli eğitim verdikleri için 
belki de devlet okullarından daha iyi 
bir düzeyde eğitim kalitesine sahip 
olabilirdi! Öyle olsaydı devlet özerk 
okullarımıza müdahale etmez, sahip 
olduğumuz okullar kapatılmaz, sayı-
ları azalmazdı! Öyle olsaydı veliler, 
okullarımızdaki eğitim kalitesinin dü-
şük olması endişesiyle daha iyi bir 
eğitim için çocuklarını devlet okulla-
rına göndermek zorunda hissetmez-
lerdi! Eğer ülkemiz söz ve eylemle-
rinde samimi olsaydı, bu samimiyet 
ile gerçek ve somut adımlar atsaydı 
ülkemizin Başbakanının çocukları-
mız ve öğretmenlerimiz ile buluş-
masını önce biz alkışlardık! Ama 
maalesef gerçek bu değil!” dedi. 

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com 

ABTTF Başkanı: “Bu görüşme 
güzel bir resim olmaktan öte 
geçmiyor, maalesef gerçek 
bu! Çünkü daha önce de pek 
çok kez söylediğim gibi ülke-
miz bölgemizdeki gerçekleri, 
toplumumuzun sorunlarını 
karşılıklı diyalog ve iyi niyetli 
bir yaklaşım ile konuşmak ve 
çözmek yerine çarpıtılmış bir 
gerçeklik yaratma peşinde!”
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Stilyanidis, Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili 
gerçekleri çarpıtmayı sürdürdü

Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Ro-
dop Milletvekili Evripidis Stilyanidis, 
Yunan Meclisi’nde söz alarak yaptı-
ğı konuşmada Batı Trakya Türk top-
lumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Stilyanidis konuşmasında, 1923 Lo-
zan Antlaşması uyarınca tıpkı dev-
let okullarında olduğu gibi Azınlık 
okullarında da Türkçe dilinde ders 
verildiğini belirterek, bugün 248 ca-
minin bulunduğu (Batı) Trakya’da müf-

tülerin de faal olduğunu ileri sürdü.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Stilyanidis, kendisini 
‘Hristiyan ve Müslümanların seçtiği Batı 
Trakya ve Rodop Milletvekili’ diye ta-
nımlayarak yaptığı konuşmasında ger-
çekleri çarpıtma alışkanlığını devam et-
tirdi.  Stilyanidis, geçmişte de birçok kez 
Batı Trakya Türk toplumunun sorunları-
nı görmezden gelerek, Batı Trakya’da 

çoğunluk ve azınlığın bir arada yaşa-
dığı, açık demokratik bir toplum modeli 
inşa edildiğini iddia etmişti. Gerçekler, 
Stilyanidis’in toplumumuz ve bölgemi-
ze dair yaratmaya çalıştığı algıdan çok 
farklı. Lozan Antlaşması ile teminat al-
tına alınan eğitim ve dini özerkliğimiz 
yıllar içerisinde çeşitli yasa ve uygula-
malarla bugün gasp edilmiş durumda. 
Özerk okullarımız her yıl birer birer 
kapatılıyor, seçtiğimiz müftülerimiz hü-
kümet tarafından tanınmıyor. Ülkemiz, 
derneklerimizle ilgili Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin kararlarını yıllardır 
ısrarla uygulamıyor ve ‘Türk’ kimliğimi-
zi inkar ediyor. Ülkemiz artık sürekli bir 
şekilde Lozan Antlaşması hükümlerine 
uymuyor. Tüm bu gerçekler ortaday-
ken ve haklarımız sürekli ihlal edilirken 
Stilyanidis’in toplumumuzla ilgili ‘açık 
demokratik toplum modeli’ iddiası hoş 
bir sedadan öteye geçemiyor.” dedi.

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com 

ABTTF Başkanı: “Stilyanidis, geç-
mişte de birçok kez Batı Trakya Türk 
toplumunun sorunlarını görmez-
den gelerek, Batı Trakya’da çoğun-
luk ve azınlığın bir arada yaşadığı, 
açık demokratik bir toplum modeli 
inşa edildiğini iddia etmişti. Hak-
larımız sürekli ihlal edilirken Stil-
yanidis’in toplumumuzla ilgili ‘açık 
demokratik toplum modeli’ iddiası 
hoş bir sedadan öteye geçemiyor.”

Eski Savunma Bakanı Frangos, ülkemizin eğitim özerk-
liğimize yönelik ihlallerini görmezden geldi

Ülkemiz Yunanistan’ın Eski Savun-
ma Bakanı ve Eski Genel Kurmay 
Başkanı General Frangoulis Fran-
gos, ERT 1 televizyonunda katıldığı 
bir programda Batı Trakya Türk top-
lumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Programda (Batı) Trakya’da 320 
cami ve 99 azınlık ilkokulunun faa-
liyet gösterdiğini belirten Frangos, 
buna karşın Rum Ortodoks azınlığı-
na ait İstanbul’da 3, Gökçeada’da 1 
ilkokulun olduğunu, Bozcaada’da ise 

hiçbir ilkokulun olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu Başkanı Halit Habip 
Oğlu (ABTTF), “Eski Savunma Bakanı 
Frangos, Batı Trakya’da bugün 99 il-
kokulumuzun faaliyette olduğunu söy-
lüyor ancak son 27 yılda 1923 Lozan 
Antlaşması ile teminat altına alınan eği-
tim özerkliğimize aykırı bir şekilde 132 
ilkokulumuzun kapatıldığını es geçiyor. 
Evet, 1994-1995 eğitim ve öğretim yı-
lında toplam 231 ilkokulumuz mevcut-

ken bugün sadece 99 ilkokulumuz var. 
Anavatanımız Gökçeada’da aynı kaderi 
paylaştığımız Rum Ortodoks azınlığın 
talebi doğrultusunda sadece dört öğren-
ci için okul açarken ülkemiz özerk ilko-
kullarımızı öğrenci sayısının yetersizliği-
ni gerekçe göstererek her yıl birer birer 
kapatıyor. Çeşitli yasa ve uygulamalarla 
eğitim özerkliğimizi elimizden alan ülke-
miz Lozan Antlaşması’nın hükümlerine 
uymuyor! Öte yandan Frangos, Lozan 
Antlaşması’nda yalnız ‘gayrimüslim 
azınlıklar’ ifadesi geçmesine rağmen 
İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da-
ki azınlıktan Rum azınlık, bizlerden ise 
Müslüman azınlık olarak bahsediyor. 
O zaman Frangos’un Batı Trakya’da 
yaşayan bizlerin de bir Türk azınlığı ol-
duğumuzu söylemesi gerekiyor.” dedi.

ABTTF Başkanı: “Eski Savun-
ma Bakanı Frangos, Batı Trak-
ya’da bugün 99 ilkokulumuzun 
faaliyette olduğunu söylüyor 
ancak son 27 yılda 1923 Lozan 
Antlaşması ile teminat altına 
alınan eğitim özerkliğimize ay-
kırı bir şekilde 132 ilkokulumu-
zun kapatıldığını es geçiyor.”
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Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunun Türk kimliğinin 
inkarına yönelik yeni bir örnek

Gümülcine Yunan Dağcılık Derneği, Batı 
Trakya Türklerinin yaşadığı Kozlardere 
köyü bölgesinde geçen hafta sonu yap-
tıkları gezi ile ilgili derneğin sosyal medya 
hesabında yaptığı paylaşımda köy sakinleri 
için “Yunan Pomakları” tanımlaması yaptı. 

Rodop İli Yassıköy Belediyesi Bağımsız 
Meclis Üyesi Mehmet Arif, kendi köyü olan 
Kozlardere’de yaşayan Batı Trakya Türkle-
rinin kimliğine dair dağcılık derneğinin pay-
laşımın tepki gösterdi. Arif yaptığı açıklama-
da, “Yunan vatandaşı Batı Trakya Türkleri 
olarak bu ve buna benzer durumlar demok-

ratik haklarımız çerçevesinde kabul edile-
mez. Yüzyıllarca devam eden köklü geç-
mişimizi, barışçıl yaşam tarzımızı, sadakat 
özelliklerimizi öne sürerek toplum arasında 
kargaşa çıkarmaya ve Azınlığımıza yapay 
bir görüntü kazandırmaya çalışanların so-
nunda yine başarısız olacaklarından kim-
senin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Ha-
lit Habip Oğlu, “Gümülcine Yunan Dağcılık 
Derneği’nin gerçekleri çarpıtan provokatif 
paylaşımını kınıyoruz. Derneğin paylaşımı, 
ülkemizde siyaset ve medyada son dönem-
de sıklıkla karşılaştığımız Batı Trakya Türk 
toplumunu hedef alan provokatif, gerçek 
dışı ve nefret temelli açıklamaların toplumun 
geneline kadar sirayet etmesinin yeni bir ör-
neğidir. Genelde devlet birimleri ülkemizde 
‘Türk’ olmadığı iddiasını dillendirir yıllardır. 
Ülkemizin insanlarının beyinleri siyaset ve 
medyadaki Türk kimliğimizi inkar eden söy-
lemden o derece yıkanmış durumda ki sivil 
toplum kuruluşları bile varlığımızı inkar eden 
noktaya gelmiş durumda. ‘Ben Türk’üm’ 
diyenlere ve kendisini ‘Türk’ kimliğiyle ta-
nımlayanlara siz başka bir kimlik yakıştıra-
mazsınız. Böyle bir durum ülkemiz haricin-
de dünyanın başka neresinde var?” dedi.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org 

ABTTF Başkanı: “Genelde devlet 
birimleri ülkemizde ‘Türk’ olmadığı 
iddiasını dillendirir yıllardır. Ülke-
mizin insanlarının beyinleri siya-
set ve medyadaki Türk kimliğimizi 
inkar eden söylemden o derece 
yıkanmış durumda ki sivil toplum 
kuruluşları bile varlığımızı inkar 
eden noktaya gelmiş durumda.”

Ülkemiz makamlarından Osmanlı-Türk eserlerine yönelik 
yeni bir saygısızlık örneği

Rodos Adası’ndaki Osmanlı’dan miras, 
içinde cami, tekke, şehitlik ve Kıbrıs’ı 
fetheden Murat Paşa’nın türbesinin de 
bulunduğu tarihi Murat Reis Külliyesi 
Yunan makamları tarafından müzik fa-
kültesine dönüştürüldü.  

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu Başkanı Halit Habip 
Oğlu (ABTTF), “Ülkemiz makamları, 
Rodos Adası’ndaki öncelikle bir şehit-
lik olan ve adada yaşayan Türkler için 
manevi bir merkez hüviyetindeki Murat 

Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine dö-
nüştürerek ülkemizdeki Osmanlı’dan 
miras tarihi eserlere yönelik pervasız ve 

saygısız tutumunu sürdürdü. Yıllardır 
Rodos Adası’nda Osmanlı döneminden 
kalan ve Türk vakıflarına ait olan çok 
sayıda tarihi eser alınıp satılmakta, Sü-
leymaniye Medresesi örneğinde olduğu 
gibi özgün adları değiştirilmekte ve farklı 
amaçlar için kullanılmaktadır. Keza İs-
tanköy Adası’nda da benzer bir durum 
yaşanmakta ve yine binlerce Müslü-
man’ın yaşadığı Selanik’te Osmanlı’dan 
miras camilerin tümü ibadete kapalı 
olup müze ve sergi salonu alanı olarak 
kullanılmaktadır. Öte yandan anavata-
nımızda cemaatin olmadığı yerlerdeki 
tarihi kiliseler bile restore edilip ibadete 
açılmaktadır. Birbirine tezat bu iki du-
rum, ülkemiz ve anavatanımızın tarihi 
ve kültürel mirasa sahip çıkmadaki farklı 
yaklaşım ve uygulamalarını alenen or-
taya koymakta olup ülkemiz bu konuda 
anavatanımızı örnek almalıdır.” dedi.

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com 

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz ma-
kamları, Rodos Adası’ndaki ta-
rihi Murat Reis Külliyesi’ni mü-
zik fakültesine dönüştürerek 
Osmanlı’dan miras tarihi eser-
lere yönelik pervasız ve saygı-
sız tutumunu sürdürdü. Ülke-
miz, sınırları içerisindeki tarihi 
ve kültürel mirasa sahip çıkma 
konusunda anavatanımızın uy-
gulamalarını örnek almalıdır.” 
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ABTTF, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarına katıldı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), anavatan Türkiye Cum-
huriyeti’nin 99. kuruluş yıl dönümü ve-
silesiyle 28 Ekim 2022’de Essen’de 
ve 29 Ekim 2022’de Gümülcine’de 
düzenlenen resepsiyonlara katıldı. 

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Mu-
rat Ömeroğlu’nun ev sahipliğin-
deki resepsiyona ABTTF Başkanı 
Halit Habip Oğlu ve ABTTF Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Kasap, 
T.C. Essen Başkonsolosu Sezai 
Tolga Şimşir’in ev sahipliğinde-
ki resepsiyona ise ABTTF Başkan 
Yardımcısı Sami Yusuf iştirak etti. 

T.C. Gümülcine Başkonsoloslu-
ğu’nun bahçesinde düzenlenen re-
sepsiyona Batı Trakya Türk Azın-
lığı Danışma Kurulu (BTTADK) 
Başkanı ve Rodop Müftüsü İbra-
him Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa 
Trampa, İskeçe SYRIZA Milletvekili 
Hüseyin Zeybek, belediye başkan-
ları, yerel yöneticiler, Batı Trakya 
Türk toplumunun kurum ve kuru-
luşlarının temsilcileri ile çok sayıda 
Batı Trakya Türk’ü katıldı. Resep-
siyonda İstiklal Marşı’nın okunma-
sının ardından anavatan Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı mesajı okundu.

Almanya’nın Essen şehrinde dü-
zenlenen resepsiyona aralarında 
Türk ve Alman siyasetçiler, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
akademisyenler, sanatçılar ve iş 
insanlarının da bulunduğu çok sa-

yıda davetli katıldı. Resepsiyon, 
bir dakikalık saygı duruşunun ar-
dından İstiklal Marşı ve Alman milli 
marşının okunmasıyla başladı. T.C. 
Essen Başkonsolosu Sezai Tolga 
Şimşir, anavatan Türkiye Cumhuri-

yeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı mesajını okudu ve aka-
binde yaptığı konuşmada anava-
tanın kuruluşunun 99 yılını kutladı.

Anavatan Türkiye Cumhuriye-
ti’nin 99. kuruluş yıl dönümü 

coşkuyla kutlandı
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ABTTF, Homburg’daki üye derneğini ziyaret etti

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF), 26 Kasım 2022 Cu-
martesi günü üyesi Homburg ve 
Çevresi Batı Trakya Türkleri Yar-
dımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. 
ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, 
ABTTF Başkan Yardımcıları Mus-
tafa Kasap ve Sebahattin Mümin 
ile ABTTF Disiplin Kurulu Başkanı 
İsmail Apti Oğlu’dan oluşan ABT-
TF heyeti, Homburg derneğinin yö-
netici ve üyeleri ile bir araya geldi. 

Ziyarette ABTTF Başkanı Habip 
Oğlu, ABTTF’nin merkez, Brüksel 
ve Atina ofisleri ile 2022 yılında ger-
çekleştirdiği çalışma ve faaliyetler 
hakkında derneğin yönetici ve üye-
lerini bilgilendirirken Batı Trakya 
Türk toplumu ve Yunanistan ile ilgili 
güncel gelişmeler değerlendirildi.

Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP) 
iktidara gelmesinin ardından ülke-
miz Yunanistan’da Batı Trakya Türk 
toplumunu hedef alan yönelik nefret 
söylemi ve nefret temelli saldırıların 
ciddi artış kaydettiğini belirten Ha-
bip Oğlu, Türk toplumunun siyaset 
ve medyada “ülke içindeki düşman” 
ve “tehdit” olarak gösterildiğini, dış-
landığını kaydetti. İskeçe SYRIZA 
Milletvekili Hüseyin Zeybek’in yerel 
bir televizyon kanalındaki canlı ya-
yında ölümle tehdit edildiğini YDP 
Milletvekili ve Yunan Meclisi İkinci 
Başkan Yardımcısı Charalampos 
Athanasiou’nun Batı Trakya Türk 
toplumuna mensup milletvekilleri-
nin milli güvenlik gerekçesiyle din-
lenebileceğine dair skandal bir açık-
lamada bulunduğunu dile getiren 
Habip Oğlu, siyaset ve medyadaki 

nefret söyleminin toplumunun ge-
neline yansımasının sonucu olarak 
İskeçe’de bir Türk gencinin fizik-
sel saldırıya uğradığını ifade etti.

Batı Trakya bölgesindeki ekonomik 
sorunların da ele alındığı ziyarette 
Habip Oğlu, bölgede işsizliğin cid-
di bir sorun olduğunu, maddi im-
kansızlıklar nedeniyle Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup gençlerin 
Batı Avrupa ülkelerine giderek se-
zonluk işçi olarak çalışma zorunda 
kaldıklarına işaret etti. Batı Trak-
ya’nın ekonomik potansiyeline atıf-
ta bulunan Habip Oğlu, bölgeye 
istihdamı artıracak yatırımlar yapıl-
masının önemli olduğunu kaydetti. 
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
Föderation der West-Thrakien Türken in Europa 
Federation of Western Thrace Turks in Europe 
Ευροπαϊκή Ομαοσποντία Τουύρκων Δυτικής Θράκης 
Fédération des Turcs de Thrace Occidentale en Europe 

ABTTF Merkez Ofisi 
Wemerstr. 2, D-58454 Witten, Almanya 
Tel.: +49 (0) 2302 91 32 91 - Faks: +49 (0) 2302 91 32 93 

ABTTF Brüksel Ofisi 
Square de Meeûs 38/40, B-1000 Brüksel, Belçika 
Tel.: +32 (0) 2 401 61 98 - Mobil: +32 (0) 474 45 45 76

ABTTF Atina Ofisi
24 Lagoumitzi str., GR-17671 Atina, Yunanistan 
Tel.: +30 (0) 211 109 72 33 - Mobil: +30 (0) 694 467 36 61

E-posta: info@abttf.org - www.abttf.org
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Mayıs 2005’te ilk sayısı çıkan ABTTF Haber Bülteni Türkçe, Yunanca, 
İngilizce ve Almanca dillerinde yayımlanmaktadır. 

ABTTF Haber Bülteni’nde Batı Trakya Türk toplumunu ilgilendiren önem-
li konular, Batı Trakya ve Yunanistan’daki güncel gelişmeler, ABTTF’nin 
uluslararası alandaki faaliyetleri ve lobi çalışmaları ile ABTTF üyesi der-
neklerin faaliyetleri ile ilgili haberler yer almakta olup bülten, ABTTF’nin 
Batı Trakya Türk toplumunun tanıtılmasında önemli rol oynamaktadır.

ABTTF Haber Bülteni, postayla evlere kadar gönderilmekte olup üye 
derneklerimizden de temin edilebilmektedir. 

ABTTF Haber Bülteni’ni postayla almak ve bülten hakkında daha fazla 
bilgi için:

 www.abttf.org
+49 2302 913291

ABTTF’den İskeçe Müftüsü Mustafa 
Trampa’ya ziyaret

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu ve ABTTF Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Kasap, 29 Ekim 2022 
tarihinde İskeçe Müftüsü Mustafa 
Trampa’yı makamında ziyaret etti.

9 Eylül 2022’de İskeçe Müftüsü seçil-
mesi dolayısıyla Trampa’yı tebrik eden 
ABTTF heyeti, Trampa’ya görevinde 
ve yapacağı çalışmalarda başarılar 
diledi. Habip Oğlu, Trampa’ya ABTT-
F’nin her daim desteğini sunarak, ABT-
TF olarak Batı Trakya Türk toplumu-
nun haklı davasında her türlü iş birliği 
ve desteğe hazır olduklarını kaydetti. 

Ziyarette, Batı Trakya Türk toplumu ile 
ilgili güncel gelişmeler hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu, ülkemiz Yuna-
nistan’da özellikle son aylarda siyaset 
ve medyada Batı Trakya Türk toplumu-
nu hedef alan nefret söylemi ele alındı.


