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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 16 Mayıs 2022 tarihinde “Yu-
nanistan’da Seçim Sistemi: Genel Se-
çimlerde Uygulanacak Seçim Sistemleri 
ve Yurtdışındaki Yunan Vatandaşlarının 
İkamet Ettikleri Ülkede Oy Kullanma Hak-
kı” başlıklı çevrim içi panel düzenledi. 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Ku-

rulu Eski Başkanı ve Sabık Rodop Mil-
letvekili Galip Galip ile ABTTF Atina Ofi-
si’nden Nihan Ayan’ın panelist olarka yer 
aldıkları etkinlikte panelistler, 2023 yılın-
da gerçekleştirilecek genel seçimlerde 
Yunanistan’da nispi ve kademeli bonus 
seçim sistemleri ile yurtdışında yaşayan 
Yunan vatandaşlarının oy kullanmaları 
için gerekli şartlar ve oy kullanma usülü-
ne ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu-
lar; farklı seçim sistemlerinin Batı Trakya 
Türk toplumuna etkisini değerlendirdiler. 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danış-
ma Kurulu Eski Başkanı ve Sa-
bık Rodop Milletvekili Galip Galip ile

2023 seçimlerinde iki farklı 
seçim sistemi uygulanacak, 

yurtdışındaki seçmenlerin ikamet 
ettikleri ülkede verdikleri oy ada-

ya değil partiye gidecek
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ABTTF Atina Ofisi’nden Nihan 
Ayan’ın panelist olarka yer aldıkla-
rı etkinlikte panelistler, 2023 yılında 
gerçekleştirilecek genel seçimlerde 
Yunanistan’da nispi ve kademeli bo-
nus seçim sistemleri ile yurtdışında 
yaşayan Yunan vatandaşlarının oy 
kullanmaları için gerekli şartlar ve oy 
kullanma usülüne ilişkin olarak bil-
gilendirmede bulundular; farklı se-
çim sistemlerinin Batı Trakya Türk 
toplumuna etkisini değerlendirdiler. 

ABTTF’nin YouTube kanalı ve Face-
book sayfasında eş zamanlı olarak 
canlı yayınlanan etkinlikte açış konuş-
masını ABTTF Başkanı Halit Habip 
Oğlu gerçekleştirdi. Habip Oğlu, bir 
önceki SYRIZA hükümeti ve mevcut 
Yeni Demokrasi Partisi iktidarı seçim 
yasalarında değişiklik yaptıklarını be-
lirten Habip Oğlu, gerçekleşecek ilk 
genel seçimlerde birinci turda SYRI-
ZA hükümetinin yaptığı değişiklikle 
nispi temsil sisteminin, ikinci tura gi-
dilmesi halinde ise Yeni Demokrasi 
Partisi’nin kademeli bonus sistemi 
uygulanacağını belirtti. Ayrıca bu ikti-
dar döneminde yurtdışında yaşayan 
Yunan vatandaşlarının ikamet ettikleri 
yerlerde oy kullanmasına yönelik bir 
düzenleme yapıldığını söyleyen Ha-
bip Oğlu, bu düzenlemenin Avrupa’nın 
değişik ülkelerinde yaşayan nüfusu 30 
ila 35 bini bulan camiayı doğrudan il-
gilendirdiğini belirtti. Habip Oğlu, Batı 
Trakya Türk toplumunun varlığını inkar 
etse de, sorunlara duyarlı olmasa da 
yine de Meclis’te yer alması gerekti-
ğini belirten Habip Oğlu, bu panel ile 
seçim sistemleri ve yurtdışında oy kul-
lanımına ilişkin olarak toplumumuzu 
bilgilendirmeyi istediklerini ifade etti.  

Panelist ABTTF Atina Ofisi’nden Ni-
han Ayan, SYRIZA hükümeti tarafın-
dan kabul edilen 4606/2016 sayı ve 
tarihli yasa ile nispi temsil sistemi ve 
Yeni Demokrasi Partisi hükümeti ta-
rafından kabul edilen 4654/2020 sayı 

ve tarihli kademeli bonus sistemine 
dayalı seçim yasalarının nasıl işledi-
ğini aktardı. Ayan, 4648/2019 sayı ve 
tarihli yasa ile yurtdışında yaşayan 
Yunan vatandaşlarının ikamet ettikleri 
ülkelerde oy kullanmasına imkan tanı-
yan yasa ile getirilen şartları aktardı. 
Ayan, elektronik platforma kaydolduk-
tan sonra sekiz yıl süre ile sisteme 
kaydın geçerli olacağını belirterek 
yurtdışında oy kullanılması halinde ge-
nel seçimlerde adaya değil partiye oy 
verileceğini; AP seçimlerinde ise aday 
için oy kullanılabileceğinin altını çizdi. 

Sabık Milletvekili Galip Galip, Yunanis-
tan’da genel seçimlerde uygulanacak 
iki farklı seçim sistemi ile yurtdışında 
yaşayan Yunan vatandaşlarının ika-
met ettikleri ülkede oy kullanmasına 
ilişkin hususların Batı Trakya Türk 
toplumuna olası etkisini değerlendirdi. 
Galip Galip, yüzde 3 seçim barajının 
getirdiği engellemelere rağmen Batı 
Trakya Türk toplumunun mecliste tem-
sil edilmesi gerektiğini belirterek ön-
celikli olarak meclise milletvekili gön-

dermek için toplum olarak seçimlerde 
oy kullanmanın önemini kavramak ge-
rektiğini ve bilinçli bir şekilde herkesin 
sandık başına gitmesi gerektiğini ifade 
etti. Bir sonraki genel seçimlerde uygu-
lanacak iki farklı seçim sistemine ilişkin 
olarak Galip Galip, seçimler ilan edil-
dikten sonra Batı Trakya Türk toplumu 
olarak gerekli hazırlıkları yaparak top-
lumu bilgilendirmek gerektiğini söyledi. 

Paneli ABTTF’nin YouTube kanalı ve 
Facebook sayfasından izleyebilirsiniz.

YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=QZqgnoQpZDY
Facebook: https://www.facebook.com/
watch/?v=418753299707496 

Sabık Milletvekili Galip Galip: 
Batı Trakya Türk toplumu sandık 
başına gitmenin önemi hakkın-
da bilgilendirilmeli, her koşulda 

Meclis’te temsil edilmeli
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Başkan’danBaşkan’dan

Yunanistan’da hak ve hukuk yalnızca ço-
ğunluk için mi geçerli?

Sevgili okurlar, 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan 
savaşta mart ayında ülkemizin Başbaka-
nı Kiryakos Miçotakis ile anavatanımızın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
İstanbul’da bir araya gelmişlerdi.

Bu ikili görüşmede ülkemiz ve anavatanı-
mız Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair ko-
nuları da ele almışlar, iki ülke arasında iş 
birliğinin artmasının karşılıklı ve bölgesel 
faydalar sağlayacağını belirterek aradaki 
anlaşmazlıklara rağmen ikili ilişkileri iyileş-
tirmek istediklerini belirtmişlerdi.

Bu görüşme biz Batı Trakya Türklerini çok 
mutlu etmişti, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi-
nin toplumumuzun sorunlarının çözülmesi 
konusunda ülkemizin atacağı adımlara da 
olumlu yansıyacağını umut etmiştik.

Ancak aradan henüz üç ay bile geçmeden 
ülkemiz ve anavatanımız arasında Ege 
Denizi’nde yaşananlar nedeniyle sular 
yeniden ısındı, diplomatik ilişkiler gerildi. 
Umarım en kısa zamanda sular durulur, ül-
kemiz ve anavatanımız arasında ilişkilerin 
iyileştirilmesine yönelik adımlar atılır. 

İstanbul Rumları ve biz Batı Trakya Türkleri 
iki ülke arasında köprü yapıcılar ve kültür 
elçileriyiz. Evet, doğru duydunuz, kültür el-
çileriyiz. 

İskeçe Metropoliti Pandeleimon, anava-
tanımızda Gökçeada’ya bir ziyaret ger-
çekleştirerek adada bulunan terk edilmiş 
kiliselerden birisinin tamiratını üstlenmesi 
anavatanımıza ait topraklarda Rumlara ait 
kültürel mirasın korunması için atılan bir 
adıma örnek. Anavatanımızın kültürel mi-
rasında korunmasına yönelik ülkemizden 
gelen bu adımı olumlu karşılaması ise hoş-
görü örneği. 

Ne yazık ki ülkemiz, Osmanlı’ya ait kültürel 
mirasın korunması konusunda aynı hoşgö-
rüye sahip değil. Osmanlı’dan kalan tarihi 
camilerin büyük bölümü bırakın restore 
edilmeyi, yıkıldı.  Ülkemiz kendisi restore 

etmediği gibi anavatanımızdan gelen res-
torasyon tekliflerini de reddediyor. 2017’de 
yanan Dimetoka Camii’nin tadilat ve resto-
rasyonu konusunda da aynı durum yaşan-
dı. Hal böyle olunca Osmanlı’ya ait kültürel 
miras gün be gün eriyor, ülkemiz de buna 
izin veriyor. 

Ülkemiz ve anavatanımız arasında yaşa-
nan son gerilimde 1923 Lozan Antlaşması 
ve 1947 Paris Antlaşması sıkça dile geti-
rildi. 

Lozan ile bizler ve İstanbul, Gökçeada ve 
Bozcada’daki Rum Ortodoksların eğitim ve 
din özerkliği garanti edildi. Paris Antlaşma-
sı ile Onikiadalar, Yunanistan’a devredilin-
ce İtalyan yönetimi sırasında uygulanan 
cemaat, vakıflar ve müftülükten oluşan 
üçlü sistem devam ettirilmiş, Onikiada-
lar’daki Türk toplumunun da eğitim ve dini 
özerkliği korunmuştu. 

Fakat 2022’ye geldiğimizde Rodos ve İs-
tanköy’de bugün tek bir Türk ilkokulu yok! 
Oysa 1972’ye kadar Rodos ve İstanköy’de-
ki Türklerin kendi okulları vardı. 

Adalarda çok sayıda cami varken bugün 
Rodos’ta yalnızca İbrahim Paşa Camii iba-
dete açık, o da beş vakit değil!  İstanköy’de 
ise 2017 depreminden sonra ibadete açık 
cami kalmadı.

Adalar Yunanistan’a geçtiğinde müftülük 
makamı tanınmıştı, Rodos’ta müftü 1974’e 
kadar görev yaptı. Müftü ölünce bir daha 
Müftü seçimi yapılmadı. 

Batı Trakya’da durum benzer şekilde cere-
yan etti. İlkokullarımız sayısı her geçen yıl 
azaldı, 2010’da alınan ekonomik tedbirler 
kapsamında öğrenci sayısı azlığı gerekçe-
siyle kapatılan ilkokullarımızın sayısı hız-
lıca arttı. Bugün sadece 103 ilkokulumuz 
var. 

Müftülerimiz ise 1990’dan sonra devlet ta-
rafından atanmaya başladı.

Osmanlı’dan miras camilerimizin tadilatı, 

restorasyonu engelleniyor ya da camiler 
başka amaçlar için kullanılıyor. 

1983’te isminde Türk kelimesi geçtiği için 
derneklerimiz kapatıldı, bugün isminde 
Türk kelimesi geçen dernek kurmak müm-
kün değil. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne taşındı, mahkeme Yunanis-
tan’ı suçlu buldu, ama ülkemiz 14 yıldır bu 
kararları uygulamıyor. 

Tüm bunlara baktığımızda ne demeliyiz? 
Ülkemizde hak ve hukuk kavramları yal-
nızca çoğunluk için geçerli gibi. Konu Batı 
Trakya Türkleri ya da Rodos-İstanköy 
Türkleri ise haktan, hukuktan söz etmek 
mümkün değil! 

Haydi ülkemizde konu biz olunca hak, hu-
kuk neden işlemiyor, sebebini biliyoruz! İşin 
ilginç tarafı demokrasi ve insan haklarının 
savunucusu olduklarını iddia eden Batılı 
ülkeler de bize karşı aynı vurdum duymaz 
tavrı sergiliyor. 

Sizce neden?

Satırlarıma son verirken yaklaşan yaz tatili 
dolayısıyla izne çıkacak herkese şimdiden 
iyi tatiller dilerim!

Saygılarımla.

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Batı Trakya Türk heyeti Viyana’da AGİT Ek İnsa-
ni Boyut Toplantısı’na katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek 
Tahsilliler Derneği’nden (BTAYTD) olu-
şan Batı Trakya Türk heyeti, 16-17 Mayıs 
2022 tarihlerinde Viyana’da “Kriz Zaman-
larında Demokratik Kurumların İşleyişi: Ek 
İnsani Boyut Toplantısı II” başlıklı AGİT 
Ek İnsani Boyut Toplantısı’na katıldı. 

2022 yılının ikinci insani boyut toplantısın-
da ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktö-
rü Melek Kırmacı Arık ve BTAYTD İnsan 
Hakları Uzmanı Kerem Abdurahimoğlu, 
Batı Trakya Türk toplumunu temsil ettiler. 

AGİT Polonya Dönem Başkanlığı ve AGİT 
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofi-
si’nin (ODIHR) iş birliğinde gerçekleştirilen 
toplantıda kriz dönemlerinde demokrasinin 
bekçileri olarak ulusal ve yerel kurumların 
rolü ile AGİT alanında dernek kurma özgürlü-
ğü ve medya özgürlüğünün önemi tartışıldı. 

AGİT bölgesinde dernek kurma özgürlüğü-
nün öneminin tartışıldığı sabah oturumunda 
ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun der-
nek kurma özgürlüğünün Yunanistan tara-
fından ihlal edildiğini belirtti. ABTTF, Bekir 
Usta dava grubu adı ile bilinen üç davada 
Yunanistan’ın 14 yıldır Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygula-
madığını dile getirdi. Haziran 2022’de Av-
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Bekir 
Usta dava grubunu inceleyeceğini söyleyen 
ABTTF, AİHM kararlarının uygulanması 
konusunda herhangi bir adım atılmaması 
nedeniyle Yunanistan’a karşı ihlal prose-
dürünün başlatılmasını istediklerini belirtti. 

Aynı oturumda konuşan BTAYTD, Bekir Usta 
dava grubunda yer alan İskeçe Türk Birliği’nin 
AİHM kararının ardından ulusal mahkemeler 
nezdinde yaptığı başvuruda Yargıtay’ın 29 
Haziran 2021 tarihinde red kararı vermesiyle 
bir kez daha iç hukukun tüketildiğini söyledi. 
BTAYTD, Yargıtay’ın verdiği red kararının 
ardından İskeçe Türk Birliği’nin düzenlediği 
protesto gösterisinden yedi ay sonra İskeçe 
Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmeoğlu ve Batı 
Trakya Türk toplumunun önde gelen isim-
lerine karşı soruşturma açıldığını söyledi. 

Medya özgürlüğü konulu oturumda ise 
ABTTF, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
toplumunun etnik Türk kimliğini tanımaya-
rak ülkede yalnızca dini bir azınlık olduğu 
konusundaki resmi politikasının medyaya 
da etki ettiğini belirtti.  Medyada Batı Trakya 
Türk toplumuna karşı önyargılı bir yaklaşım 
olduğunu belirten ABTTF, Batı Trakya Türk 
toplumuna karşı online ve offline medyada 
ırkçı ve nefrete dayalı söylemin ülke gene-
linde korku ve güvensizliği artırdığını belirtti. 
Bu durumun nefret saldırılarını tetikleye-
bileceğini belirten ABTTF, ülke makamla-
rının nefret söylemi ve nefret temelli saldı-
rıların rapor edilmesi ve cezalandırılması 
konusunda sorumluluk üstlenmesini istedi. 
Kapanış oturumunda yanıt hakkını kullanan 
Yunanistan, 1923 Lozan Antlaşması’na göre 
dini bir azınlık olarak Trakya’da Müslüman 
azınlık olduğu yönündeki resmi tezi tekrar etti, 
Azınlık’ın herhangi bir ayrımcılık olmaksızın 
tüm pozitif haklardan yararlandığını iddia etti. 

ABTTF ve BTAYTD’den 
oluşan Batı Trakya Türk 
heyeti, Batı Trakya Türk 
toplumunun dernek kur-
ma özgürlüğünün ihlal 
edildiğini ve AİHM karar-
larının 14 yıldır uygulan-
madığını gündeme taşıdı.

Ana akım medya Batı Trakya 
Türk toplumuna karşı önyargı-

lı bir yaklaşım sergiliyor
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 
8-10 Haziran 2022 tarihlerinde Batı 
Trakya Türk toplumuna ait dernekler-
le ilgili “Bekir Usta ve Diğerleri Dava 
Grubu” adı altındaki İskeçe Türk Bir-
liği (İTB), Rodop İli Türk Kadınla-
rı Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık 
Gençleri Derneği ile ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları-
nın uygulanması sürecini inceleyecek. 

Bu dava grubunda AİHM, 2008’de Yu-
nanistan’ın İTB’nin kapatılması ve Ro-
dop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile 
Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği’nin kay-
dedilmemesi nedeniyle Yunanistan’ın 
dernek kurma özgürlüğü ihlal ettiğine 
hükmetmişti. 2008’den bu yana bu dava 
grubundaki gelişmeleri inceleyen Ba-
kanlar Komitesi, davacı dernekler, ilgili 
sivil toplum kuruluşları ve davalı ülkenin 
AİHM kararlarının uygulanması sürecin-
deki gelişmeler ile bu süreçte yaşanan 
aksaklıklara ilişkin gönderdikleri bilgileri 
de inceleme sürecinde dikkate alıyor. 

Bu çerçevede İTB’nin 10 Temmuz 2021 
tarihinde düzenlediği yürüyüş hakkında 
İskeçe Savcılığı’nın 7 ay sonra soruş-
turma başlatmasının Batı Trakya Türk 
toplumuna yönelik bir göz dağı girişimi 

olduğunu ifade eden ve bu olumsuz 
gelişmenin Haziran ayındaki inceleme-
de Komite tarafından dikkate alınması-
nı talep eden İskeçe Türk Birliği’nin 25 
Şubat 2022 tarihli, Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) 4 
Mart 2022 tarihli mektuplarına Yuna-
nistan, 1 Haziran 2022’de yanıt verdi. 

İTB ve ABTTF’nin Bakanlar Komitesi’ne 
gönderdiği mektuplardan dört ay sonra 
Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği yanıt-
ta Yunanistan, adli makamların soruş-
turma evresinin gizliliği temel ilkesi ve 
zorunluğu ile bağlı olduğunu belirterek 
adli makamların sessiz kalmasının İTB 
ve ABTTF’nin “iddia ve suçlamalarını” 
kabul ettiği anlamına gelemeyeceğini 
öne sürdü. Yargı yetkisine atıfta bulu-
nan Yunanistan, Bakanlar Komitesi’nin 
İTB ve ABTTF’nin iddialarının sağ-
lam temele dayandığını düşünmesinin 
yanlış olacağını iddia etti. COVID-19 
virüsünün yayılmasını önlemeye yö-
nelik önlemlerin ihlal edilmesine ilişkin 
soruşturmanın AİHM kararları ile ilgi-
si olmadığını iddia eden Yunanistan, 
aksine İTB ve ABTTF’nin İskeçe Sav-
cısı’nın yürüttüğü ceza soruşturması-
nın haksız olduğu izlenimi yaratarak 
devam eden kovuşturmanın sonucu-
nu etkilemeye çalıştıklarını ileri sürdü. 

Konu ile ilgili olarak ABTTF Başkanı Ha-
lit Habip Oğlu, “Bakanlar Komitesi’ne İs-
keçe Türk Birliği’nin ve ABTTF’nin gön-
derdiği mektuplara dört ay sonra, fakat 
Bakanlar Komitesi incelemesinden yal-
nızca bir hafta önce gönderdiği yanıt, 
ülkemiz Yunanistan’ın iddia ettiğinin ak-
sine bizim değil Yunanistan’ın Bakanlar 
Komitesi’nin inceleme neticesinde ala-
cağı kararı etkileme çabasıdır. İskeçe 
Türk Birliği’nin protesto gösterisinden 7 
ay sonra soruşturma başlatılması ve bu 
soruşturmada COVID-19 önlemlerinin 
ihlal edildiği iddiasının ötesinde İskeçe 
Türk Birliği Başkanı’nın yürüyüşte yap-
tığı konuşma nedeniyle kamu düzenine 
tehdit ve yalan haber yayma iddiası ile 
ifade vermesi, soruşturmanın yalnızca 
pandemi önlemlerinin ihlal edilmesi iddi-
ası ile ilişkili olmadığını kanıtlamaktadır. 
Ne yazık ki ülkemiz Batı Trakya Türk 
toplumunun dernek kurma özgürlüğü 
ile ilgili tüm konularda maalesef sami-
mi bir tutum içerisinde değil, bu süreçte 
başından bu yana gerçeklere dayalı bir 
yaklaşım sergilemiyor.” diye konuştu. 

Yunanistan’ın yanıtına https://rm.coe.
int/0900001680a6b8fe linkinden ulaşa-
bilirsiniz. 

ABTTF Başkanı: “İskeçe Türk Bir-
liği’nin protesto gösterisinden 7 
ay sonra soruşturma başlatılması 
ve bu soruşturmada COVID-19 
önlemlerinin ihlal edildiği iddia-
sının ötesinde İskeçe Türk Birli-
ği Başkanı’nın yürüyüşte yaptığı 
konuşma nedeniyle kamu düze-
nine tehdit ve yalan haber yayma 
iddiası ile ifade vermesi, soruş-
turmanın yalnızca pandemi ön-
lemlerinin ihlal edilmesi iddiası ile 
ilişkili olmadığını kanıtlamaktadır.”
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Dışişleri Bakanı Dendias gerçekleri inkar etmeyi sürdürüyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Den-
dias, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Olta 
Haka ile 23 Mayıs 2022’de Tiran’da yap-
tığı görüşmenin ardından düzenlenen 
ortak basın toplantısında yaptığı açıkla-
mayla Yunanistan’ın insan hakları ihlal-
leri ile ilgili inkar politikasını devam ettirdi.

Gündem gazetesinin haberine göre, 
Haka’nın Çamerya Arnavutlarının insan 

hakları sorununu dile getirmesi üzerine 
Dendias, Yunanistan için böyle bir sorun 
olmadığını, Arnavutluk’ta yaşayan Yu-
nan ulusal azınlığı ile Yunanistan’da ya-
şayan Arnavut topluluğunu iki ülke ara-
sında köprü olarak gördüklerini belirtti.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başka-
nı Halit Habip Oğlu, “Dışişleri Bakanı 
Dendias, yaptığı son açıklamayla bir 
kez daha ülkemizin insan hakları kar-

nesinin kusursuz olduğunu iddia etti. 
Dendias, gerçeklerle yüzleşmek yerine 
aba altından sopa göstererek, Çamerya 
Arnavut topluluğunun sorunlarını dile 
getirmesi durumunda Yunanistan’ın 
Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne (AB) 
üyeliğine engel olacağını ima etti. Ül-
kemizin özellikle azınlıklara karşı insan 
hakları ihlallerini inkar eden karakteris-
tik resmi politikasının bir izdüşümü bu 
son açıklama. Dendias’ın ülkemizdeki 
çeşitliliklere saygı duymayan, komşu 
ülke Arnavutluk’u AB üyelik sürecini 
bloke etmekle tehdit eden açıklaması, 
demokrasi, insan hakları, hukukun üs-
tünlüğü ve temel özgürlükler üzerine 
inşa edilmiş AB’nin eski bir üyesi olan 
ülkemize hiç ama hiç yakışmıyor.” dedi.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 

Ülkemiz ve anavatanımız arasında kültürel mirasın ko-
runması konusunda farklı yaklaşımlar

Millet gazetesinin haberine göre İskeçe 
Metropoliti Pandeleimon, geçtiğimiz gün-
lerde Gökçeada’yı ziyaret etti ve adada 
bulunan 365 terk edilmiş küçük kiliseden 
birisinin tamiratını üstlendiğini açıkladı. 
Pandeleimon, küçük kilisenin tamiratı 
tamamlandıktan sonra açılışını yap-
mak üzere tekrar Gökçeada’ya gidecek.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu Başkanı Halit Habip Oğlu (ABTTF), 
“Yaşanan bu son gelişme, ülkemiz Yu-
nanistan ve anavatanımız Türkiye’nin 

tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma 
konusundaki farklı yaklaşımlarını bariz 
şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. 
Anavatanımız, Rum Ortodoks azınlığa 
ait küçük bir kilisenin bile tadilatına izin 
verirken, ülkemiz Yunanistan’da Os-
manlı’dan kalan tarihi camilerin büyük 
büyük bölümü bırakın restore edilmeyi 
yıkılmıştır. Binlerce Müslüman’ın yaşa-
dığı Selanik’te ayakta kalanların tümü 
ise ibadete kapalı olup müze ve sergi 
salonu alanı olarak kullanılmaktadır. 
Mart 2017’de çıkan yangında eşsiz ah-
şap çatısı tamamen tahrip olan Dime-

toka’daki tarihi Çelebi Sultan Mehmet 
(Beyazıt) Camii’nin tadilatının halen 
sonuçlandırılmaması da ülkemiz adına 
büyük bir ayıp olarak karşımızda dur-
maktadır. Ortak kültürel mirasımızın en 
güzel örneklerinden biri olan altı asırlık 
caminin tadilatı için anavatanımızın yar-
dım tekliflerini de ülkemiz sürekli geri 
çevirmiştir. Öte yandan yakın zaman 
önce de Rodos adasındaki Süleymani-
ye Medresesi’nin özgün adı değiştiril-
miştir. Tüm bu örnekler ‘demokrasinin 
beşiği’ olduğunu iddia eden ülkemize 
yakışmamaktadır. Dünyada kültürel 
mirasın korunması çalışmalarında ak-
tif rol alan ülkemiz, kendi kültürel mi-
rasının bir parçası olan Osmanlı’dan 
kalma tarihi eserlere yönelik reddedici 
yaklaşımını ivedilikle terk etmeli, onlara 
özenle sahip çıkarak korumalıdır.” dedi.

*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr 

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz, 
kendi kültürel mirasının bir 
parçası olan Osmanlı’dan 
kalma tarihi eserlere yönelik 
reddedici yaklaşımını ivedi-
likle terk etmeli, onlara özen-
le sahip çıkarak korumalıdır.” 

ABTTF Başkanı: “Dendias’ın 
ülkemizdeki çeşitliliklere say-
gı duymayan, komşu ülke 
Arnavutluk’u AB üyelik sü-
recini bloke etmekle tehdit 
eden açıklaması, demokrasi, 
insan hakları, hukukun üs-
tünlüğü ve temel özgürlükler 
üzerine inşa edilmiş AB’nin 
eski bir üyesi olan ülkemi-
ze hiç ama hiç yakışmıyor.”
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Gütersloh Aile Birliği Anneler Günü’nü kutladı

Meschede derneğimiz Hıdırellez Şenliği düzenledi

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) üyesi Gütersloh ve Çev-
resi Yunanistan Batı Trakya Türkleri 
Kültür ve Aile Birliği, 8 Mayıs 2022 
tarihinde Anneler Günü’nü kutladı. 
Dernek lokalinde gerçekleştirilen kut-
lamaya dernek yöneticileri, dernek 
üyeleri ve Gütersloh civarında yaşa-
yan Batı Trakya Türkleri iştirak etti. 

Dernek Başkanı İbrahim İbram’ın açılış 
konuşması yaptığı etkinlikte başkan İb-
rahim İbram, tüm misafirleri selamladı ve 
tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. 
Hep birlikte yemek yenen etkinlikte ev sa-
hibi dernek, tüm annelere gül hediye etti. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABT-
TF) üyesi Meschede Batı Trakya Türkleri Da-
yanışma ve Yardımlaşma Derneği, 7 Mayıs 
2022’de Hıdırellez Şenliği düzenledi. Dernek 
lokalinde gerçekleştirilen şenliğe ABTTF 
Başkanı Halit Habip Oğlu ile ABTTF Başkan 
Yardımcıları Aydın Ahmet ve Fuat Ali katıldı. 

Gütersloh ve Çevresi Yunanistan Batı 
Trakya Türkleri Kültür ve Aile Birliği Baş-
kanı İbrahim İbram’ın derneğini tem-
silen ailesiyle birlikte katıldığı şenlikte 
Kovid-19 salgını nedeniyle iki seneyi aş-
kın bir süredir bir araya gelemeyen Batı 
Trakya Türkleri baharı birlikte karşıladı.

Ev sahibi dernek başkanı Tuncay Kara Ço-
ban Mehmet’in misafirleri selamladığı etkin-
likte ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, Batı 
Trakya’da ve geniş bir coğrafyada çeşitli 
ritüelller ile kutlanan Hıdırellez vesilesiyle 
uzun bir aradan sonra Batı Trakya Türkle-
ri ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk 
duyduklarını söyledi. Hıdırellez kutlamala-
rının Batı Trakya Türk toplumunda gelene-
ğin bir parçası olarak kutlandığını söyleyen 
Habip Oğlu, ev sahibi Meschede Derne-
ği’ne bu geleneği devam ettirmek için gös-
terdikleri özen ve çaba için teşekkür etti. 
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Ülkemiz ve anavatanımız arasındaki gerilim 
yine Lozan Antlaşması’nı gündeme getirdi

Son günlerde ülkemiz Yunanistan ve 
anavatanımız Türkiye arasında Oni-
kiadalar’a ilişkin yaşanan tartışma, 
1923 Lozan Barış Antlaşması ve 
ülkemizdeki Türk toplumunu bir kez 
daha gündeme getirdi. Ülkemiz, Lo-
zan Antlaşması ile statüsü belirlenen 
Batı Trakya Türk toplumunun hakla-
rına yıllardır tam olarak saygı gös-
termeyerek Antlaşma hükümlerine 
tam olarak uymamakta, “Türk” kim-
liğini reddettiği Batı Trakya Türk top-
lumu ve Onikiadalar’daki Türk top-
lumunun haklarını ihlal etmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu Başkanı 
Halit Habip Oğlu (ABTTF), “Ülke-
mizin başbakanı ve anavatanımızın 
cumhurbaşkanının geçen mart ayın-
da İstanbul’da yaptıkları görüşmenin 
ardından oldukça umutluyduk. An-
cak görüşme sonrası oluşan olumlu 
hava son gelişmelerle maalesef çok 
geçmeden yine bozuldu. Son gün-
lerde ülkemizin ve anavatanımızın 
açıklamaları ile 1923 Lozan Barış 
Antlaşması ve 1947 Paris Barış Ant-
laşması yine pek çok kez gündeme 

geldi. Lozan Antlaşması ile Batı 
Trakya Türk toplumu ile İstanbul, 
Gökçeada ve Bozcaada’daki Rum 
Ortodoks azınlığın, Paris Antlaşma-
sı ile de Rodos ve İstanköy başta 
Onikiadalar’daki Türk toplumunun 
eğitim ve dini özerkliği güvence al-
tına alındı. Ancak çeşitli düzenle-
me ve bakanlık kararlarıyla eğitim 
ve dini özerkliğimiz önemli ölçüde 
zayıflatıldı. 1923’ten günümüze yü-
zün üzerinde ilkokulumuz kapatıl-
dı. Seçtiğimiz müftülerimiz ülkemiz 
tarafından tanınmıyor ve keyfi adli 
kovuşturmalara uğruyor. ‘Türk’ isimli 
derneklerimizi kapatan ülkemiz, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
kararlarını 14 yıldır uygulamıyor. 
Onikiadalar’da ise şimdi ne bir Türk 
okulu ne de bir müftü var. Ülkemiz, 
söz konusu Türk toplumu olunca 
uluslararası hukuku ve taraf olduğu 
uluslararası antlaşmaları tam olarak 
uygulamamakta ısrar ediyor.” dedi.

ABTTF Başkanı: “Ül-
kemiz, söz konusu 
Türk toplumu olunca 
uluslararası hukuku 
ve taraf olduğu ulus-
lararası antlaşmaları 
tam olarak uygulama-
makta ısrar ediyor.”


