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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu

A v r u p a  B a t ı  T r a k y a  T ü r k  

Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya 

Türk toplumunu ilgilendiren güncel 

olayları ve Batı Trakya'da yaşanan 

son gelişmeleri İngilizce dilinde 

hazırladığı videolar ile dünya 

kamuoyuna aktar ıyor .  Aynı  

zamanda, hazırlanan videolar ile 

Batı Trakya ve Batı Trakya 

Türklerinin örf ve adetlerinin daha 

i y i  b i r  şek i l de  tan ı t ı lmas ı  

amaçlanıyor. 

Bu çerçevede ilk olarak, Avrupa Batı 

Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı 

T r a k y a  T ü r k  t o p l u m u n u n  d i n i  

özgürlükleriyle i lgi l i  yaşanan son 

gelişmelerle ilgili hazırladığı videoyu 

haziran ayı güncel haberler başlığıyla tüm 

sosyal medya hesaplarında kamuoyu ile 

paylaştı. Videoda, 11 Haziran 2019 

tarihinde kabul edilen Batı Trakya'da 

Rodop, İskeçe ve Dimetoka müftülüklerini 

yeniden yapı landı rmayı  öngören 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 240 

İmam Yasası ve ABD 2018 Uluslararası 

Dini Özgürlükler Yunanistan raporu 

hakkında detaylar yer alıyor. 

Haziran ayı videosunda, 1913 Atina ve 

1923 Lozan Antlaşması'na göre Batı 

Trakya'da özerk olması gereken Rodop, 

İskeçe ve Dimetoka müftülüklerini sıradan 

d e v l e t  d a i r e l e r i n e  d ö n ü ş t ü r e n  

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine yer 

veriliyor. 11 Haziran 2019 tarihinde kabul 

edi len kararname Müftülükler inin 

yetkilerini sınırlandırıyor. Kararname ile 

Batı Trakya Türk toplumunun müftülük 

kurumları tamamen Yunanistan Eğitim ve 

Din İşleri Bakanlığı'na bağlanarak alelade 

devlet dairesine dönüştürülüyor.

Videoda ayrıca, Batı Trakya Türklerinin 

uzun yıllardır karşı çıkmasına rağmen 

uygulanmaya devam eden 240 İmam

ABTTF'den Batı Trakya Türk toplumunun

dini özgürlükleriyle ilgili video
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Yasası hakkında güncel bilgiler veriliyor. 

Son olarak konuyla ilgili Haziran 2019'da 

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, Batı 

Trakya'da görev yapacak 120 din 

öğreticisinin (ierodidaskalos) 9 aylık iş 

sözleşmesiyle atanmasını öngören 

kararı yayınladı. Videoda, Batı Trakya'da 

görev yapan din öğret ic i ler in in 

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı 

tarafından atanmasının Batı Trakya Türk 

toplumunun din ve inanç özgürlüğünü 

ihlal ettiği belirtiliyor.

Videoda yer verilen diğer bir konu ise 

Ba t ı  T rakya  Tü rk  top lumunun  

sorunlarına yüzeysel ve eksik yer veren 

ABD 2018 Uluslararası Dini Özgürlükler 

Yunanistan raporu oldu. 2017 raporunda 

Batı Trakya Türk toplumunun nüfusunun 

100 ila 120 bin arasında olduğu 

belirtilirken bu yılki raporda Batı Trakya 

Türk toplumunun nüfusunun yaklaşık 

100 bin olduğu iddia ediliyor. Yunan 

hükümetinin şer'i yetkileri nedeniyle 

müftüleri atamaya devam ettiği, buna 

karşılık Batı Trakya Türk toplumunun bu 

uygulamaya karşı çıkarak müftülerin 

Batı Trakya Türkleri tarafından doğrudan 

seçilmesini talep ettiği raporda yer buldu. 

Ancak Batı Trakya'daki özerk yapıdaki 

müftülükleri yeniden yapılandırmayı 

öngören ve onları tamamen Yunanistan 

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'na 

bağlayarak alelade devlet dairesine 

d ö n ü ş t ü r e n  B a t ı  T r a k y a  T ü r k  

toplumunun tümden karşı çıktığı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 

değinilmedi. 

Haziran ayı güncel haberler videosunu 

ABTTF'nin sosyal medyadaki Facebook 

ve Youtube hesaplarından izleyip 

paylaşabi l i rsiniz. Aynı zamanda 

ABTTF'nin Youtube kanalına abone 

olarak Batı Trakya ve ABTTF ile ilgili 

pay laşacağımız  v ideo lar ı  tak ip  

edebilirsiniz.

Facebook: 

https://www.facebook.com/9399896161

64959/videos/406301006665739/

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=idN

nwA9baa0&feature=youtu.be

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 151 I Ağustos-Eylül 2019

Yeni öğretim yılında Batı Trakya'da

beş ilkokulumuz daha kapatılacak!
Halit Habip Oğlu: “Batı Trakya 

Türk toplumunun eğitimdeki 

özerk statüsü ve sahip olduğu 

haklar hiçe sayılarak verilen okul 

kapatma kararları nedeniyle Batı 

Trakya Türklerine ait ilkokulların 

say ı s ı  h ı z l a  e r imek ted i r .  

Mevzuata aykırı bir biçimde 

öğrenci sayısı azlığı gerekçe 

gösterilerek okulların kapatılması 

çocuklarımızın eğitim hakkının 

ihlali anlamına gelmektedir.”

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri 

Bakanlığı'nın 31 Temmuz 2019 tarihinde 

Resmî gazetede yayımlanan kararına 

göre Batı Trakya Türk toplumuna ait beş 

ilkokulun kapatılması kararlaştırıldı. 

Sabah gazetesinin haberine göre, 

öğrenci sayısının azlığı gerekçe 

gösterilerek 2019-2020 öğretim yılında 

Rodop iline bağlı Büyük Doğanca, 

Bu lduk lu ,  Me l i k l i  ve  Dünda r l ı  

köylerindeki azınlık ilkokulları ile İskeçe 

iline bağlı Zeynelli köyü azınlık 

ilkokullarının kapatılacağı belirtildi.  Bu 

kararla birlikte 2011 yılından itibaren 

özerk statüdeki Batı Trakya Türk 

toplumuna ait kapatılan ilkokul sayısı 

65'e ulaşmış oldu. Yunanistan'da, 

2011'de ekonomik kriz gerekçe 

gösterilerek eğitim alanındaki giderler 

azal t ı larak daha iy i  b i r  eği t im 

sağlanmasına yönelik yapılması 

kararlaştırılan "okulların birleştirilmesi" 

uygulaması  çerçevesinde,  ü lke 

çapındaki okul sayısı 1933'ten 877'ye 

indirilmiş, bu bağlamda da öğrenci sayısı 

az olduğu gerekçesiyle ilk olarak Batı 

Trakya Türk toplumuna ait 14 azınlık 

okulu kapatılmıştı.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya 

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “Batı Trakya Türk 

toplumunun eğitimdeki özerk statüsü ve 

sahip olduğu haklar hiçe sayılarak 

verilen okul kapatma kararları nedeniyle 

Batı Trakya Türklerine ait ilkokulların 

sayısı hızla erimektedir. Bu son karar ile 

birlikte kapatılan Türk ilkokulu sayısı 65'e 

ulaşmıştır. Mevzuata aykırı bir biçimde 

öğ renc i  say ıs ı  az l ığ ı  ge rekçe  

gösterilerek okulların kapatılması 

çocuklarımızın eğitim hakkının ihlali 

anlamına gelmektedir. Birincil hedefin 

herkes için kaliteli eğitim olmadığının 

açık olduğu bu kararların asıl amacı Batı 

Trakya Türk kimliğinin, dilinin ve 

kültürünün devam ett ir i lmesinde 

y a ş a m s a l  ö n e m e  s a h i p  o l a n  

okullarımızın varlığını eritmektir. 

Üzülerek söylemeliyim ki burada asıl 

hedef Batı Trakya'yı Rodos, İstanköy ve 

Onikiadalar'a dönüştürmektir. Orada da 

soydaşlarımızın anadilde eğitim hakkı ve 

sahip oldukları okullar 1970'lerde 

kapatılmış ve bir daha geri verilmeyerek 

hız l ı  b i r  as imi lasyon pol i t ikası  

uygulanmıştır. Batı Trakya'nın Rodos ve 

İstanköy'e dönüştürülmesine asla izin 

vermeyeceğiz!” açıklamasında bulundu. 

*Fotoğraf: www.sabah.com.tr



SYRIZA gitti,

Yeni Demokrasi geldi:

Batı Trakya için

fark eden ne?
Sevgili okurlar,  

 

26 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu 

seçimlerinde büyük bir oy kaybetmesi 

nedeniyle Aleksis Çipras'ın Ekim'de 

yapılması planlanan genel seçimleri erkene 

alması neticesinde ülkemiz ilk kez yaz tatili 

döneminde sandık başına gitti. 

 

Beklendiği üzere 7 Temmuz erken genel 

seçiminin galibi Yeni Demokrasi Partisi 

(YDP) oldu, tek başına hükümet kuracak 

çoğunluğu yakalayan YDP lideri Kiryakos 

Miçotakis ülkenin yeni başbakanı oldu, hiç 

vakit kaybetmeden hükümeti kurdu. 

Batı Trakya Türk toplumu olarak erken 

genel seçimler sonucunda uzun yıllar sonra 

İskeçe'de iki Türk milletvekili çıkması 

sevindirici. Bir önceki seçimlerde yine iki 

Türk milletvekili çıkardığımız Rodop'ta ise 

bu kez bir Türk milletvekili çıktı. 

Bu milletvekilleri elbette bizim oylarımız ile 

çoğunluğa ait partiler olan Değişiklik 

Hareketi Partisinden (KİNAL) ve Radikal 

Sol İttifak Partisi'nden (SYRIZA) seçildiler. 

Umarım milletvekillerimiz bizleri ilgilendiren 

konularda parti çizgisinin ve disiplinin dışına 

çıkarak Batı Trakya Türklerini ilgilendiren 

konularda toplumumuzun görüşünü ve 

taleplerini birlikte, yüksek sesle mecliste 

dile getirirler.

 

Bu kez milletvekillerimizin tümünün 

muhalefetteki parti lerden olduğunu 

düşünürsek belki de muhalefette olarak 

milletvekillerimizin sesimiz olmaları daha 

kolay olacak. Neyin hakkımızda hayırlı, 

neyin hayırsız olacağını bilemeyiz ya, belki 

de muhalefette olmak bizler için daha hayırlı 

olacak. 

 

Ne olursa olsun seçim sonuçlarının 

bölgemize, insanımıza ve ülkemize hayırlı 

olmasını umut ediyorum. Umarım Batı 

Trakya Türk toplumu için diyalog ve işbirliği 

içerisinde milletvekillerimiz ile birlikte 

çalışma imkanımız olur.

Yeni dönem için iyi dileklerimin ötesinde 

Batı Trakya'daki son duruma bakacak 

olursak eski hükümet gitmeden hemen 

önce müftülüklerimizi basit devlet 

dairelerine dönüştüren cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi kabul edildi.

  

Yeni hükümet kurulur kurulmaz ise Eğitim 

Bakan l ığ ı  5  i l koku lumuzun daha 

kapatılmasına karar verdi. Böylece 

ekonomik kriz döneminde masrafları 

azaltmak için ülke genelinde öğrenci 

sayısının az olduğu okulların kapatılması 

kararı bahane edilerek 2011'den bu yana 65 

ilkokulumuz kapandı. Okullarımızın sayısı 

123'e düştü.

 

 

Doğrusunu söylemek gerekirse mevzuata, 

eğitimdeki özerk statümüze ve sahip 

olduğumuz haklara aykırı bir biçimde 

yapılan okul kapatmalarının yeni hükümet 

döneminde de devam etmesi bekleniyordu. 

Zira 2011'den beri her yıl beşer, onar 

okullarımız kapatılıyor.

 

Hal böyle devam ederse ne yazık ki gidişat 

Rodos ve İstanköy ile aynı olacak. 

Onikiadalar'da olduğu gibi Batı Trakya'da 

okullarımızın yok olması tehlikesiyle karşı 

karşıyayız. 

 

Oysa okullarımız bizim, öğretmenlerimizi 

bizler değil ülkemiz seçiyor, atıyor, parasını 

ödüyor. 

 

Aslında ilkokullarımız özel okul sistemine 

benzer özel bir sisteme sahip, ancak 

uygulamada devlet eğitimin her aşamasına 

inanılmaz bir şekilde müdahale ediyor. 

 

Bu durum devlet politikası olunca da yeni 

hükümet işbaşına da gelse, söz konusu Batı 

Trakya ise işler eski tas, eski hamam 

anlayışı ile yönetiliyor. 

 

Bu şartlar altında diyaloga dayalı bir 

değişimin başlamasını beklemek pek 

mümkün görünmüyor. 

 

Madem durum bu, bizler de bildiğimiz 

şeki lde her zamanki  azmimiz ve 

kararlılığımızla mücadelemize devam 

edeceğiz. 

 

Çünkü başka yolumuz yok!

 

Saygılarımla. 

 

  

Halit Habip Oğlu

ABTTF Başkanı
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ABTTF'den ABD 2018 Yunanistan

Din Özgürlüğü Raporu'na paralel rapor
Paralel raporunda ABTTF, Batı 

Trakya Türk toplumunun din 

özgürlüğü alanında yaşadığı 

sorunları aktararak Yunanistan'ı 

Batı Trakya Türk toplumunun dini 

ö z e r k l i ğ i n e  y ö n e l i k  

müdahalelerine derhal son 

vermeye ve dini özgürlüğüne tam 

saygı göstermeye çağırdı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF), Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) Dışişleri Bakanlığı'nın 21 Haziran 

2019 tarihinde açıkladığı Yunanistan 2018 

Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu'na 

yanıt niteliğinde paralel rapor hazırlayarak 

ABD'nin yetkili makamlarına iletti. ABTTF 

pa ra l e l  r apo runda ,  u l us l a ra ras ı  

antlaşmalar uyarınca dini özerkliğe sahip 

Batı Trakya Türk toplumunun müftü ve 

vakıflar sorunu ile “240 İmam Yasası” 

başta din özgürlüğü alanında yaşadığı 

sorunları ayrıntılarıyla dile getirdi.

Paralel raporunda ABTTF, geçen yılki ABD 

raporunda Batı Trakya Türk toplumunun 

nüfusunun Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe 

Karşı Avrupa Komisyonu'na (ECRI) atıfla 

yaklaşık 100-120 bin, bu yılki raporda ise 

Pew Araştırma Merkezi isimli kuruluşun bir 

çalışmasına atıfla yaklaşık 100 bin olduğu 

iddiasına yanıt olarak Yunanistan'da etnik 

kökeni gösteren resmi nüfus sayımı veya 

veri olmamasına karşın ABD Dışişleri 

Bakanlığı'nın her yıl farklı bir kaynak 

gösterip gerçekte 150 bin olan Batı Trakya 

Türk toplumunun nüfusunu düşük 

vermesini eleştirdi.

ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun 

1913 Atina Antlaşması ve 1923 Lozan 

Antlaşması'na göre kendi dini liderleri olan 

müftüleri seçme hakkına sahip olmasına 

rağmen Yunan hükümetinin 1991 yılından 

beri müftüleri veya müftü naiplerini tayin 

ettiğini belirtti, müftülerin devlet tarafından 

atanmasına karşı çıkan Batı Trakya 

Türklerinin kendi müftülerini seçtiğini 

ancak bunların Yunan hükümeti tarafından 

tanınmadığının altını çizdi. ABTTF, Rodop 

Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in “müftülük 

makamını gasp” ve dini sembolleri 

yasadışı olarak kullandığı gerekçesiyle 

son yıllarda defaatle adli konuşturmaya 

uğradığını da not etti.  

ABTTF pa ra le l  rapo runda ,  Ba t ı  

Trakya'daki özerk yapıdaki müftülükleri 

yeniden yapılandırmayı öngören ve 11 

Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 

52/2019 sayı ve tarihli Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi hakkında da bilgilendirmede 

bulunarak kararname ile müftülüklerin 

tamamen Yunanistan Eğitim, Araştırma ve 

Din İşleri Bakanlığı'na bağlanarak alelade 

devlet dairesine dönüştürüldüğünü, 

müftülerin yetkilerini oldukça sınırlandıran 

kara rnamen in  Ba t ı  T rakya  Türk  

toplumunun dini özerkliğini nihai olarak 

ortadan kaldırdığını vurguladı.   

ABTTF, “240 İmam Yasası” olarak bilinen 

4115/2013 sayı ve tarihli yasanın Batı 

Trakya Türk toplumunun tüm itirazlarına 

rağmen Yunan hükümetince ısrarla 

uygulanmaya devam ettiğinin altı çizilerek 

yasa kapsamında Batı Trakya'daki camiler 

ile devlet ilk ve ortaokullarına giden Batı 

Trakya Türk toplumu mensubu çocuklara 

Yunanca dilinde İslam dinini öğretmek 

üzere tayinl i  müftülere bağlı din 

görevlilerinin/okutmanların yetiştirildiğini, 

son olarak Haziran 2019'da Yunanistan 

Eğ i t im,  Araş t ı rma ve  D in  İş le r i  

Bakanlığı'nın Batı Trakya'da görev 

y a p a c a k  1 2 0  d i n  ö ğ r e t i c i s i n i n  

(ierodidaskalos) 9 aylık iş sözleşmesiyle 

atanmasını öngören kararı yayımladığını 

not etti.

Paralel raporunda Batı Trakya Türk 

toplumuna ait vakıflarla ilgili on yıllardır 

yaşanan sorunlara da değinen ABTTF, 

1923 Lozan Antlaşması'nın Batı Trakya 

Türk toplumuna kendi dini kurumlarını 

kurma, yönetme ve kontrol etme hakkı 

tanımasına rağmen Yunan hükümetinin 

askeri cuntanın iktidara geldiği 1967 

yılından beri vakıfların idare heyetlerinin 

Batı Trakya Türk toplumu tarafından 

seçilmesine izin vermeyerek bunları tayin 

ettiğini kaydetti. ABTTF, 3554/2007 sayı ve 

tarihli yasa ile Batı Trakya Türk toplumuna 

ait vakıfların vergiden muaf tutulmasına 

rağmen bahse konu yasanın bugüne kadar 

halen uygulanmadığını ve vakıfların vergi 

borçlarının silinmediğini, silinmeyen vergi 

borçları nedeniyle vakıf mallarının ipotek 

altında olduğunu kaydetti. 

ABTTF, Yunan hükümetinin müftülerle ilgili 

tek taraflı adımlarının Batı Trakya Türk 

toplumunun dini özerkliğinin ihlali 

olduğunu hatırlatarak Yunanistan'ı Batı 

Trakya Türk toplumunun uluslararası 

antlaşmalarla garanti altına alınan eğitim 

ve dini özerkliğini iade etmeye çağırdı. 

Ayrıca ABTTF, Yunan devletinin resmi 

politikası ve iddialarını temel alarak Batı 

Trakya Türk ler in in  d in i  a landaki  

sorunlarına Yunanistan'ın bakış açısıyla 

raporunda yer veren ABD'yi eleştirerek 

A B D  d i p l o m a t i k  t e m s i l c i l e r i  v e  

yetkililerinden Batı Trakya Türkleri ile 

görüşerek onların görüşlerine ABD 

raporunda daha fazla yer vermek suretiyle 

daha dengeli ve objektif bir yaklaşım ile 

raporun kaleme alınmasını istedi.
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İstanköy'deki camiler restorasyon

gerekçesiyle hala ibadete kapalı tutuluyor
Halit Habip Oğlu: “Ülkemiz 

Yunanistan'dan kültürel mirasının 

bir parçası olan İstanköy'deki 

Osmanlı döneminde inşa edilen 

camilere sahip çıkarak onları bir 

an önce restore etmesini ve 

adada yaşayan Türk toplumunun 

din ve ibadet özgürlüğüne mutlak 

sayg ı  gös te rmes in i  t a l ep  

ediyoruz.” 

Yunanistan'da Temmuz 2017'de 

meydana gelen deprem sonucu hasar 

gören İstanköy adasının merkezindeki 

Defterdar Hacı İbrahim Efendi Camii ile 

adanın Germe köyündeki Gazi Hasan 

Paşa Camii restorasyon gerekçesiyle 

ibadete kapatılmıştı. Ancak Yunan 

makamları tarafından iki caminin 

res torasyonu ha len  yapı lmadı .  

Geçtiğimiz günlerde de İstanköy 

Müslüman Türk vakfına ait 34 dönümlük 

arazi tayinli vakıf idare heyeti tarafından 

adadaki camilerin tamirine maddi 

kaynak sağlamak bahanesiyle bir turizm 

ş i r k e t i n e  s a t ı l m ı ş t ı .  Ş u  a n d a  

İstanköy'deki Türk toplumunun namaz 

kılabileceği ibadete açık bir cami 

bulunmuyor.  

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

Başkanı Halit Habip Oğlu (ABTTF), 

“İstanköy adasında açık olan ve namaz 

kılınabilen Defterdar Hacı İbrahim Efendi 

Camii ile Gazi Hasan Paşa Camii 2017 

d e p r e m i n d e  h a s a r  g ö r d ü k l e r i  

gerekçesiyle Yunan makamlarınca 

kapatılmıştı. Yunan makamlarından 

gerekli izinlerin alınmasına ve aradan iki 

yıl geçmesine rağmen restorasyon 

çalışmalarına halen başlanmaması 

akıllarda restorasyonun kasıtlı olarak 

geciktirildiğine dair soru işaretleri 

uyandırmaktadır.  Restorasyonun 

geciktirilmesiyle İstanköy'deki Türk 

toplumunun din ve ibadet özgürlüğü ihlal 

edi lmektedir. Öte yandan tamir 

bahanesiyle de İstanköy Müslüman Türk 

vakfına ait taşınmazlar tayinli vakıf idare 

heyetince satılmaktadır. Yunanistan 

dünyada kültürel mirasın korunması 

çalışmalarında küresel boyutta çaba 

göstererek aktif rol alırken buna 

tamamen tezat bir şekilde İstanköy'deki 

camiler örneğinde olduğu gibi kendi 

sınırları içerisindeki Osmanlı'dan kalma 

tarihi eserlere sahip çıkmayarak 

sorumluluk ve yükümlüklerini yerine 

getirmiyor. Ülkemiz Yunanistan'dan 

kültürel mirasının bir parçası olan 

İstanköy'deki Osmanlı döneminde inşa 

edilen camilere sahip çıkarak onları bir 

an önce restore etmesini ve adada 

yaşayan Türk toplumunun din ve ibadet 

özgürlüğüne mutlak saygı göstermesini 

talep ediyoruz” dedi.

*Fotoğraf: 

http://www.birlikgazetesi.net/haberler/1

3062
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Batı Trakya Türk toplumunun unutulmaz 

lideri ve önderi merhum Dr. Sadık 

Ahmet, vefatının 24. yıl dönümünde, 24 

Temmuz 2019 tarihinde Yunanistan'ın 

Gümülcine şehrindeki kabri başında 

dualarla anıldı. Dostluk Eşitlik Barış 

(DEB) Partisi'nin kurucusu ve ilk genel 

başkanı ve Rodop İli Eski Bağımsız 

Milletvekili merhum Dr. Sadık Ahmet için 

yapılan anma törenine Avrupa Batı 

Trakya Türk Federasyonu'nu (ABTTF) 

temsilen Başkan Yardımcıları Sami 

Yusuf, Aydın Ahmet ve Vedat Arap 

iştirak etti. 

Anma törenine katılım yoğundu

Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki 

Kahveci Mezarlığı'nda kabri başında 

düzenlenen anma törenine Anavatan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet 

Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili 

Engin Altay, İYİ Parti Genel Başkanı 

Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) 

Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı 

Mustafa Destici, Edirne Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Gürkan, 

Bulgaristan'dan Dost Partisi Genel 

Başkanı Lütfü Mestan, Avrupa Hür İttifak 

Partisi (EFA) Genel Başkan Yardımcısı 

Martha Bainka, Türkiye Cumhuriyeti 

Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, 

Türkiye Cumhuriyet i  Gümülcine 

Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Edirne 

Müftüsü Emrullah Üzüm, Trakya 

Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma 

Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Rodop 

Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe 

Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Batı 

Trakya Türk toplumuna mensup 

belediye başkanları, Batı Trakya Türk 

toplumunun kurum ve kuruluşlarının 

temsilcileri, merhumun eşi Işık Sadık 

Ahmet, oğlu Levent Sadık Ahmet ve kızı 

Funda Sadık Ahmet ile çok sayıda Batı 

Trakya Türk'ü katıldı.

Büyük katılım olduğu anma töreni sala 

ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. 

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün 

yaptığı duanın ardından protokol 

konuşmalarına geçildi. Anma töreninde 

sırasıyla; DEB Partisi Genel Başkanı 

Çiğdem Asafoğlu, Sadık Ahmet ailesi 

adına merhumun kızı Funda Sadık 

Ahmet, CHP Grup Başkan Vekili Engin 

Altay, BBP Genel Başkanı Mustafa 

Destici, SP Genel Başkanı Temel 

Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı 

Meral Akşener ve son olarak Anavatan 

Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen TBMM 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 

merhum Dr. Sadık Ahmet'in yaşamı 

boyunca Batı Trakya Türk toplumunun 

hak ve özgürlükleri için verdiği 

mücadeleye dair birer konuşma yaptılar. 

Anma töreni merhumun ailesi adına kızı 

Funda Sadık Ahmet tarafından yapılan 

teşekkür konuşması ile sona erdi.

Anma töreninin ardından DEB Partisi'nin 

Gümülcine'deki genel merkez binasında 

merhum Dr. Sadık Ahmet'in ailesi 

t a r a f ı n d a n  k o n u k l a r a  v e  t ü m  

katılımcılara akşam yemeği ikram edildi.

Batı Trakya Türklerinin lideri

merhum Dr. Sadık Ahmet vefatının 24. yılında anıldı
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İstanköy'de vakıf arazisi satıldı
Hal i t  Hab ip  Oğ lu :  “Ü lkemiz  

Yunanistan'ı Türk toplumunun 

talebini dikkate alarak hem Batı 

Trakya hem de adalardaki vakıfların 

i d a r e  h e y e t l e r i n i n  s e ç i m l e  

belirlenmesine yönelik gerekli 

adımları ivedilikle atmaya ve dini 

özgürlüğümüze saygı göstermeye 

çağırırken Yunan makamlarından 

İstanköy'deki Müslüman Türk 

vakfına ait arazinin satışının derhal 

iptal edilmesini talep ediyoruz.”

Yunanis tan ' ın  İs tanköy adasındaki  

Müslüman Türk vakfına ait 34 dönümlük arazi 

hükümet tarafından atanmış vakıf idare 

heyetince satıldı. Birlik gazetesinde 

yayımlanan habere göre, İstanköy adasının 

Kardemenas bölgesinde bulunan 34 dönüm 

büyüklüğündeki araziyi bir otel şirketi 

181.000 €'ya satın aldı. Arazinin gerçek 

değerinin yaklaşık 500.000 € olduğunun 

belirtildiği haberde, daha önce de söz konusu 

arazinin bir başka şirket tarafından 350.000 

€'ya satın alınmak istendiği, buna karşın 

arazinin tayinli vakıf idare heyetince 

değerinin çok altında elden çıkarıldığı ifade 

ediliyor. 

Konu hakkında bir açıklamada bulunan 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

Başkanı Halit Habip Oğlu (ABTTF), 

“İstanköy'de yaşayan Türk toplumunun 

kesinlikle karşı çıkmasına rağmen Türk 

Müslüman vakfına ait bir arazinin tayinli vakıf 

idare heyetince hem de değerinin çok altında 

bir fiyata satışının yapılmasını kınıyor ve bu 

satışın kabul edilemez olduğunun belirtmek 

istiyoruz. İstanköy Müslümanları Eğitim ve 

Kültür Derneği ile Rodos, İstanköy ve 

Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma 

Derneği de yakın geçmişte yayımladıkları 

açıklamalarda bu satışa karşı olduklarını, 

hukuki olarak adalardaki Müslüman Türk 

vakıf mallarının satılmasının mümkün 

olmadığını dile getirmişlerdi. Batı Trakya ile 

Rodos ve İstanköy adalarında yaşayan Türk 

toplumu kendisine ait vakıfların yönetiminde 

söz hakkına sahip değil ve vakıflar on yıllardır 

Yunan hükümetinin atadığı ancak Türk 

top lumunun  kabu l  e tmed iğ i  i da re  

heye t l e r i nce  yöne t i l i yo r .  Ü l kem iz  

Yunanistan'ı Türk toplumunun talebini 

dikkate alarak hem Batı Trakya hem de 

adalardaki vakıfların idare heyetlerinin 

seçimle belirlenmesine yönelik gerekli 

adımları  ivedi l ik le atmaya ve din i  

özgürlüğümüze saygı göstermeye çağırırken 

Yunan makamlarından İstanköy'deki 

Müslüman Türk vakfına ait arazinin satışının 

derhal iptal edilmesini talep ediyoruz” dedi.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 

(FETÖ) menfur darbe girişiminin üçüncü 

yıldönümü olan 15 Temmuz 2019 tarihinde 

“Demokras i  ve  M i l l i  B i r l i k  Günü”  

m ü n a s e b e t i y l e  T . C .  E s s e n  

Başkonsolosluğu'nca düzenlenen anma 

törenine katıldı. Başkonsolosluk binasında 

düzenlenen anma törenine ABTTF Başkanı 

Halit Habip Oğlu iştirak etti. 

Essen şehri ve çevresinde faaliyet gösteren 

Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 

din görevlileri, basın mensupları, vatandaşlar 

ve Başkonsolosluk personelinin katıldığı 

anma töreni 15 Temmuz darbe girişimi 

sırasında şehit düşenler anısına bir dakikalık 

saygı duruşu ve İst ik la l  Marşı 'nın 

okunmasıyla başladı. Ardından Kuran-ı 

Kerim okundu ve 15 Temmuz'u anlatan 

sinevizyon gösterimi yapıldı.  Daha sonra din 

görevlileri tarafından sala verildi, kasideler 

okundu.

Anma töreninde konuşan T.C. Essen 

Başkonsolosu Şener Cebeci, 15 Temmuz 

2016 tarihinde Türkiye'nin eşi benzeri 

olmayan bir ihanet olayı ile karşı karşıya 

kaldığını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 

(FETÖ) Türk devletinin temellerini hedef 

alarak varlığına kastettiğini belirterek 15 

Temmuz hain darbe girişiminin ellerine fırsat 

geçtiğinde bu tür şebekelerin nelere cüret 

edebileceklerini göstermesi bakımında ibret 

verici olduğunu, Türk milletinin tek yürek olup 

b ü y ü k l ü k  g ö s t e r e r e k  d e v l e t i n e ,  

cumhuriyetine, demokrasisine sahip 

çıktığını, bu ihanete karşı kararlı bir duruş 

sergilediğini ifade etti. Bu yüzden 15 

Temmuz'un “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 

olarak ilan edildiğini not eden Başkonsolos 

Cebeci, “Bir kez daha demokrasimize, istiklal 

ve istikbalimize canları pahasına sahip çıkan 

aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman 

gaz i le r im ize  şükran  duygu lar ımız ı  

yineleyerek sözlerime son veriyorum” dedi.

Anma töreni, 15 Temmuz şehitleri, kahraman 

gaziler, Türkiye Cumhuriyeti ordusu ve Türk 

milleti için yapılan dua ile sona erdi. Etkinliğin 

düzenlendiği salonda davetliler için 15 

Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili 

fotoğraflar da sergilendi.

ABTTF 15 Temmuz Demokrasi

ve Milli Birlik Günü anma etkinliğine katıldı
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Yunanistan Dışişleri Bakan

Yardımcısı'ndan Bozcaada

Rumlarına destek açıklaması
Halit Habip Oğlu: “Lozan'a göre 

Gökçeada ve Bozcaada'da 

yaşayan Hristiyanlar ne kadar 

Rum kökenli ise bizler de öyleyse 

Batı Trakya'da o kadar Türk'üz!”

Y u n a n i s t a n ' ı n  D i a s p o r a ' d a k i  

Yunanlardan Sorumlu Dışişleri Bakan 

Yardımcısı  Antonis Diamatar is,  

Bozcaadalılar Derneği Başkanı Christos 

Kalfas ve Genel Sekreter Panagiotis 

Okumas'ı kabulünde yaptığı açıklamada 

Bozcaada Rumlarını desteklemenin 

Yunanistan için “kutsal görev” olduğunu 

ifade etti ve adayı yakın zamanda ziyaret 

etme sözü verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 

yapılan açıklamaya göre, dernek 

başkanı Kalfas görüşmede, 1923'ten 

günümüze Bozcaada'nın tarihi hakkında 

bilgilendirme bulunurken Bozcaada'da 

Hristiyan nüfusun yaşadığı temel 

sorunları ve bunlar arasında en önemlisi 

sayılan adadaki Rum toplumunun 

korunması meselesini Bakan Yardımcısı 

Diamataris'e aktardı. Dernek başkanı 

Kalfas ayrıca, Bakan Yardımcısı'ndan 

geçmişte adadan göç eden Rumların 

adaya dönüşlerinin sağlanmasında 

Yunan devletinin yardım etmesi 

talebinde bulundu.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya 

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan'ın 

Dış iş le r i  Bakan Yard ımcıs ı 'n ın  

açıklamalarını iyi analiz etmek gerek. 

Her ne kadar 1923 Lozan Barış 

Antlaşması'nda gayrimüslimlerden söz 

edilse de Gökçeada ve Bozcaada'da 

yaşayan Hristiyanlar Rum kökenli. 

Bundan dolayı da Gökçeada'da 2015 

yılında yeniden açılan okulun adı Rum 

Azınlık Okulu. Öte yandan bizler Batı 

Trakya'da Türk kimliğimizle yaşıyoruz 

ancak Yunan devleti Batı Trakya Türk 

toplumunun varlığını inkar ediyor. 

Okullarımız her yıl birer birer kapatılıyor. 

Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayan 

Hristiyanlar Rum kökenli olduğuna göre 

bizler de Batı Trakya'da o kadar Türk'üz! 

Umarım yeni hükümet tarafından Batı 

Trakya'da Türk kimliğini inkar politikası 

bir an önce sona erdirilerek bu yanlıştan 

dönülür!” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf:  www.milletgazetesi.gr
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