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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu

Batı Trakya Türk toplumunu 

ABTTF'nin temsil ettiği kongre 

çerçevesinde yapı lan FUEN 

Delegeler Kurulu'nda ABTTF 

Başkanı Halit Habip Oğlu üçüncü 

kez FUEN Başkan Yardımcısı 

seçildi.
 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF), 12-16 Haziran 2019 tarihlerinde 

Slovakya'nın başkenti Bratislava ile 

Dunajská Streda şehrinde düzenlenen 

Avrupa Milletleri Federal Birliği'nin 

(FUEN) 64. yıllık kongresine katıldı. 

Slovakya'daki Macar azınlığı ve Karpatya 

Almanlarının ev sahipliğinde düzenlenen 

ve FUEN'in 70. yılının kutlandığı kongreye 

ABTTF Başkanı ve FUEN Başkan 

Yardımcısı Halit Habip Oğlu, ABTTF 

Başkan Yardımcıları Sami Yusuf, 

Sebahattin Mümin, Aydın Ahmet ve 

Bülent Çolak ile ABTTF Uluslararası 

İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık 

iştirak etti. 

Avrupa'nın farklı ülkelerinden 200'ün 

üzerinde azınlık temsilcisinin katıldığı 

kongre çerçevesinde yapılan FUEN 

Delegeler Kurulu'nda ABTTF Başkanı 

Halit Habip Oğlu 2019-2022 dönemi için 

üçüncü kez FUEN Başkan Yardımcısı 

seçildi. FUEN Delegeler Kurulu'nda 

ayrıca, FUEN çatısı altında Batı Trakya 

Türk toplumunu birlikte temsil eden 

ABTTF, Batı Trakya Azınlığı Yüksek 

Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk 

Eşitlik Barış (DEB) Partisi'nin ortaklaşa 

sunduğu Batı Trakya Türk toplumunun 

eğitimdeki temel sorunlarını konu alan 

karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. 

Rodos ve İstanköy Türklerini temsilen 

kongreye katılan Rodos, İstanköy ve 

Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma 

Derneği'nin (ROİSDER) sunduğu ana dili 

öğrenme hakkı ve anadilde eğitim konulu 

karar tasarısı da yine oy birliğiyle kabul 

edildi.

Batı Trakya Türkleri FUEN 2019

Kongresi'ne katıldı

İÇİNDEKİLER

Batı Trakya Türk toplumunun dini
 ............... Sayfa 4özerkliğine nihai darbe!

Siyasette ödül de ceza da sandıktadır!
............ ...... ....... ... ..  ............... .. .. .. ... Sayfa 5

ABD 2018 Uluslararası Dini Özgürlükler
Raporu'nda Yunanistan ........... Sayfa 6-7

Selanik'teki Batı Trakya Türkleri camilerin
ibadete kapalı olması nedeniyle dernek

 ......... ... Sayfa 7lokalinde namaz kılıyor ...

Genç ABTTF ve GAT yöneticileri
müşterek toplantıda bir araya geldi
...................................................... Sayfa 8

Batı Trakya Türkleri FUEN 2019
Kongresi'ne katıldı ................... Sayfa 1-3



2

ABTTF Haberler

Yunanistan'da yaşayan Türk 

toplumu FUEN'in geleneksel 

“Azınlıklar Pazarı”nda tanıtıldı
 

Kongrenin ilk gününün akşamında 

FUEN bünyesindeki Avrupa'nın farklı 

ülkelerinden azınlıkların kültürel ve dilsel 

çeşitli l iklerinin, geleneklerinin ve 

kendilerine özgü mutfaklarının tanıtıldığı 

“Azınlıklar Pazarı” isimli geleneksel 

panayır düzenlendi. FUEN Başkan 

Yardımcısı Bernard Ziesch ile kongrenin 

ev sahibi kuruluşların temsilcilerinin 

selamlama konuşması yaptığı Azınlıklar 

Pazarı'nda Yunanistan'da yaşayan Batı 

Trakya ve Rodos-İstanköy Türklerince 

bölgeye ait Türk ve Yunan mutfaklarının 

damak tatları tanıtıldı. Ayrıca Batı Trakya 

Türk toplumu ile Rodos-İstanköy 

Türklerinin kültürü ve sorunları hakkında 

broşürler eşliğinde ayrıntılı bilgi verildi.

 

Türk azınlık ve topluluklarının 

temsilcileri kongrede yapılan 

toplantıda bir araya geldi
 

FUEN Kongresi çerçevesinde FUEN 

Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma 

Grubu (TAG) toplantısı yapıldı. 

Toplantıya Batı Trakya Türkleri, Rodos-

İstanköy Türkleri, Ahıska Türkleri ve 

Kırım Tatarlarının temsilcileri iştirak etti. 

FUEN TAG 6. Yıllık Toplantısı'nın 

organizasyonunun da görüşüldüğü 

toplantıda, FUEN TAG Sekretaryası 

tarafından hazırlanan FUEN TAG'ın 

2016-2019 döneminde gerçekleştirdiği 

faaliyet ve çalışmaları anlatan video 

katılımcılara gösterildi. Söz konusu 

v i d e o y u  i z l e m e k  i ç i n :  

https://www.facebook.com/watch/?v=33

9759679986310

 

Kongrede azınlık haklarının 

savunulmasında FUEN'in 70 

yıllık mücadelesi değerlendirildi, 

Slovakya ve Ukrayna'da 

yaşayan azınlıkların durumu ele 

alındı
 

FUEN 2019 Kongresi 13 Haziran 

öğleden sonra FUEN Başkanı Loránt 

Vincze'nin açılış konuşması ile resmen 

başladı. Bu yılki kongrede bir ilk olarak 

FUEN ödülü takdim edilirken ulusal 

azınlıkların korunmasına katkı sağlayan 

isimlere verilecek FUEN ödülünün ilk 

sahibi Federal Alman Hükümeti Göçmen 

Sorunları ve Etnik Azınlıklar Eski 

Temsilcisi Harmut Koschyk oldu. 

Ardından FUEN'in sabık başkanları ile 

halihazırdaki başkanının katılımıyla 

düzenlenen panel oturumunda azınlık 

h a k l a r ı n ı n  k o r u n m a s ı  v e  

geliştirilmesinde FUEN'in 70 yıllık 

mücadelesi değerlendirildi. Akşam 

gerçekleştirilen galada FUEN 70. yaşını 

kutladı

 

14 Haziran Cuma günü yapılan panel 

oturumlarında Slovakya Macarlarının 

geçmişi, bugünü ve geleceği tartışıldı, bu 

yıl kongreye ev sahipliği yapması 

planlanan ancak güvenlik gerekçesi ev 

sahipliği iptal edilen Ukrayna'da yaşayan 

azınlıkların durumu ele alındı. Aynı gün 

FUEN, ulusal ve yerli azınlıklar için yeni 

projesi olan Azınlık Monitörü'nü (MiMo) 

tanıttı. Bu çerçevede projenin ilk 

aşamasında ana dilde öğrenim hakkı 

konusunda projeye katkı sağlayan 

ABTTF adına Uluslararası İlişkiler 

Direktörü Melek Kırmacı Arık, Batı 

Trakya Türk toplumunun iki dilli azınlık 

anaokulları sorununu proje kapsamında 

FUEN'e rapor ettiklerini aktardı.

Batı Trakya Türkleri ile Rodos ve 

İstanköy Türklerinin sunduğu 

karar tasarıları oy birliğiyle kabul 

edildi

FUEN Delegeler Kurulu'nda ABTTF,
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ABTTF Haberler

 BTAYTD ve DEB Partisi'nin “Batı Trakya 

Türk Azınlığı” heyeti olarak birlikte 

sunduğu Batı Trakya Türk toplumunun 

eğitimdeki temel sorunlarını konu alan 

karar tasarısı ile ROİSDER'in ana dili 

öğrenme hakkı ve anadilde eğitim 

konulu karar tasarısı oy birliğiyle kabul 

edildi.

 

FUEN Delegeler Kurulu'nda 

ABTTF Başkanı Habip Oğlu 

tekrar FUEN Başkan Yardımcısı 

seçildi
 0

Kongre çerçevesinde 15 Haziran 

Cumartesi günü gerçekleştirilen FUEN 

Delegeler Kurulu'nda başkan ve altı 

başkan yardımcısından müteşekkil 

FUEN Başkanlık Kurulu için seçimler 

yapıldı. Seçimlerde toplam 221 oy 

kullanılırken 2 oy geçersiz sayıldı. 

Başkanlık seçimlerine tek aday olarak 

giren FUEN'in halihazırdaki başkanı 

Loránt  V incze,  196 oy  a larak  

önümüzdeki üç yıl için bir kez daha 

FUEN Başkanı seçildi. FUEN Başkan 

Yardımcılığı için toplam 9 aday yarıştı. 

ABTTF Başkanı ve halihazırdaki FUEN 

Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, 

170 oyla adaylar arasında en çok ikinci 

oyu alarak üçüncü kez FUEN Başkan 

Yardımcısı seçildi. Seçimler sonucunda 

FUEN Başkanlık Kurulu şu şekilde 

oluştu: Başkan Loránt Vincze (196 oy), 

Başkan Yardımcısı Daniel Alfreider (180 

oy), Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu 

(170 oy), Başkan Yardımcısı Gösta Toft 

(153 oy), Başkan Yardımcısı Vladimir 

Ham (127 oy), Başkan Yardımcısı 

Angelika Mlinar (109 oy) ve Başkan 

Yardımcısı Bahne Bahnsen (100 oy). 

FUEN Başkan Yardımcılığı görevine 

aday olan diğer üç isim; Meto Novak, 

Steen Schröder ve Gusen Shakhpazov 

sırasıyla 89, 61 ve 60 oy aldı.

 

FUEN'in üye sayısı arttı

 

FUEN Delegeler Kurulu'nda, İtalya'da 

yaşayan Sloven azınlığa ait Sloven 

Kuruluşlar Konfederasyonu asil üye, 

Sırbistan'daki Aroman azınlığın kuruluşu 

Sırp-Aroman Derneği „Lunjina“ ile 

Romanya'daki Slovak ve Çekler 

Demokratik Birliği ortak üye olarak 

FUEN'e kabul edildi. 

ABTTF Başkanlık Kurulu olarak güven 

tazeleyerek art arda üçüncü kez FUEN 

Başkan Yardımcısı seçilmesi dolayısıyla 

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu'nu 

içtenlikle tebrik ediyor, yapacağı 

çalışmalarda kendisine başarılar 

diliyoruz.
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ABTTF Haberler

Batı Trakya Türk toplumunun

dini özerkliğine nihai darbe!

Halit Habip Oğlu: “Batı Trakya 

Türk toplumu olarak Yunan 

devleti tarafından taleplerimiz 

dikkate alınmadan hazırlanarak 

y ü r ü r l ü ğ e  s o k u l a n  v e  

müftülüklerimizi elimizden alma 

g a y e s i  g ü d e n  s o n  

Cumhurbaşkanlığı kararnamesini 

kabul etmemiz mümkün değildir” 

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki 

Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka 

müftülüklerini yeniden yapılandırmayı 

ö n g ö r e n  C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı  

kararnamesi 11 Haziran 2019 tarihinde 

kabul edilerek yürürlüğe girdi. 52/2019 

sayı ve tarihli kararname ile Batı Trakya 

Türk toplumunun müftülük kurumları 

tamamen Yunanistan Eğitim ve Din İşleri 

Bakanlığı'na bağlanarak alelade devlet 

dairesine dönüştürülüyor. Toplam 26 

maddeden oluşan kararname müftülük 

kurumlarında görev alacak personelin 

bakanlık tarafından belir lenerek 

atanmasını öngörürken müftülerin 

yetkilerini oldukça sınırlandırıyor.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya 

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “Seçtiğimiz müftüleri 

yıllardır tanımayan ülkemiz Yunanistan, 

Batı Trakya Türk toplumunu doğrudan 

ilgilendiren konularda her zaman 

yaptığını yine yapmış, bizimle istişare 

etmeden müftülükler imiz le i lg i l i  

düzenlemeler içeren Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesini yürürlüğe sokmuştur. 

Müftülüklerimizi Yunanistan Eğitim ve 

Din İşleri Bakanlığı'na bağlayan 52/2019 

sayı ve tarihli Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi,  Batı  Trakya Türk 

toplumunun kendi dini kurumlarını tesis 

etme ve yönetme hakkını teminat altına 

alan 1923 Lozan Barış Antlaşması'nın 

yanı sıra din özgürlüğüne ilişkin 

uluslararası hukuk belgelerine aykırıdır. 

Müftülük kurumlarımızı sıradan bir 

devlet dairesine dönüştüren ve 

müftülerimizin yetkilerini elinden alarak 

onları Yunan devletinin bir kuklası haline 

g e t i r m e y i  a m a ç l a y a n  s o n  

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Batı 

Trakya Türk toplumunun uluslararası 

anlaşmalarla garanti altına alınmış dini 

özerkliği tamamen ortadan kaldırılmış, 

dini özgürlüğü alenen ihlal edilmiştir. Batı 

Trakya Türk toplumu olarak taleplerimiz 

dikkate al ınmadan hazır lanarak 

yürürlüğe sokulan ve müftülüklerimizi 

elimizden alma gayesi güden bu 

kararnameyi kabul etmemiz mümkün 

değildir. Batı Trakya Tük toplumu, bahse 

konu kararnameye karşı demokrasi ve 

hukuk çerçevesinde tüm kurum ve 

kuruluşları ile birlik ve beraberlik 

içerisinde hareket etmeye kararlıdır” 

açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com
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Siyasette ödül de

ceza da sandıktadır!

Sevgili okurlar, 

Ülkemiz Yunanistan'da son 3 ayda 3 

seçim yaşamış oluyoruz!

İlki 26 Mayıs'ta yerel ve bölgesel 

seçimler ile Avrupa Parlamentosu 

seçimleriydi. İkinci olarak 2 Haziran'da 

yerel yönetimlerde ikinci tur seçimleri 

gerçekleştirildi. Üçüncü olarak 7 

Temmuz'da erken genel seçimler 

olacak.

Hal böyle olunca ülkemizde tek gündem 

seçimler! 

Haliyle Batı Trakya'da da gündemimiz 

aynı.

Bir önceki seçimlerden aşina olduğumuz 

üzere siyasi partiler düzenledikleri 

mitinglerde seçmenlerin oyunu almak 

için vaatlerde bulundular.

Bu Pazar günü gerçekleştirilecek genel 

seçimlerde çoğunluğa ait  farklı  

partilerden seçime girecek Türk adaylar 

köy köy gezerek seçim vaatlerini 

aktarıyorlar. Deyim yerindeyse köylerde 

oy avı sürüyor. 

Evet, iyi duydunuz!

Oy avı!

Adayların sosyal medya hesaplarına 

baktığınızda her birinin her akşam birçok 

köyde insanlarımız ile bir araya geldiğini 

görüyoruz. 

Bunda hiçbir yanlış taraf yok! Öyle de 

olmalı! Meclis'te bizi temsil etmek 

isteyenler kapı kapı dolaşıp insanımızın 

güvenini kazanmalı. Bunun için en etkili 

yol da insanımızın kapısına, ayağına 

gitmek! 

Buraya kadar hiçbir sorun yok!

Ancak önemli bir nokta var. Seçim 

öncesinde oyumuza talip olarak 

kapımıza gelip, gözümüzün içine bakıp 

söz verip, vaatlerde bulunan adaylar 

seçildiklerinde sözlerinin arkasında 

durmalılar. Verdikleri sözleri unutmadan 

canla, başla bu sözleri gerçek kılmak için 

çalışmalılar. 

Ne yazık ki son dönemlerde olayların bu 

şekilde gerçekleştiğini söylemek 

mümkün değildi! 

Bu değerlendirme ile birlikte tüm 

adaylara seçimlerde başarılar dilerim. 

Fakat  aday la ra  şunu öze l l i k le  

hatırlatmak isterim:

Unutmayın, size verilen her bir oy aynı 

zamanda sizden beklenenler için 

verilmiş bir oydur!

Unutmayın, aldığınız her bir oy bugün 

gezdiğiniz Türk köylerinde yaşayan 

soydaşlarınızın oyudur!

Yine unutmayın ki siz unutsanız da 

seçmen unutmaz! Unuttuğunuz her bir 

s ö z ,  y e r i n e  g e t i r m e k  i ç i n  

çabalamadığınız her bir vaat için dört yıl 

sonraki seçimlerde kapı kapı da 

gezseniz nafile! 

Zira siyasette ödül de ceza da 

sandıktadır! 

O nedenle söz verirken, vaatte 

bulunurken bir sonraki seçimlerde 

seçmenin karşısına çıktığınızda 

„Bugüne dek bizim için ne yaptın? Bir 

önceki seçimlerde verdiğin sözlerin 

hangisini tuttun?“ sorusunun karşınıza 

dikileceğini hiç ama hiç unutmayın!

Seçimlerin ülkemiz, bölgemiz, insanımız 

için hayırlı olmasını temenni ederim. 

Yaklaşan yaz tatili dolayısı ile tatile 

çıkacak herkese iyi tatiller dilerim.

Sağlıcakla kalın.

Saygılarımla.

Halit Habip Oğlu

ABTTF Başkanı

5

ABTTF Haberler
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ABTTF Haberler

Halit Habip Oğlu: “ABD raporunun 

Yunanistan'la ilgili bölümünde 

Batı Trakya Türk toplumunun din 

alanında yaşadığı sorunlara yine 

eksik ve yüzeysel bir şekilde ver 

veriliyor. ABTTF olarak geçmiş 

yıllarda olduğu üzere paralel bir 

rapor hazırlayarak rapordaki konu 

başlıklarına dair Batı Trakya Türk 

toplumunun görüş ve taleplerini 

detaylarıyla aktaracağız”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Dışişleri Bakanlığı tarafından 1 Ocak-31 

Aralık 2018 dönemini kapsayan 2018 

Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu 

yayımlandı. Dünyanın tüm ülkelerindeki 

dini özgürlüklerin durumunu anlatan 

raporun Yunanistan ile ilgili bölümünde 

Ba t ı  T rakya  Tü rk  top lumunun  

sorunlarına “Trakya'daki Müslüman 

azınlık” tanımlaması ile kısmen yer 

veriliyor.

ABD raporunun Yunanistan'la 

ilgili bölümünde Batı Trakya Türk 

toplumu

Temmuz 2018 itibariyle Yunanistan'ın 

nüfusunun 10,8 milyon olarak tahmin 

edildiğinin belirtildiği ABD raporunda, 

Pew Araştırma Merkezi isimli kuruluşun 

çalışmasına atıfta bulunularak 1923 

Lozan Antlaşması ile resmi olarak 

tanınan Batı Trakya Türk toplumunun 

nüfusunun yaklaşık 100 bin olduğu iddia 

ediliyor. Oysa 2017 raporunda nüfusun 

100 ila 120 bin arasında olduğu not 

edilmişti. 

2017 raporunda da değinildiği üzere bu 

yılki raporda 1923 Lozan Antlaşması 

uyarınca Batı Trakya Türk toplumunun 

camiler ile vakıflarını yönetme hakkına 

sahip olduğu belirtilen raporda Yunan 

Ortodoks papazları ile Batı Trakya'daki 

tayinli müftüler ve imamların maaşlarının 

Yunan hükümeti tarafından ödendiği not 

ediliyor.

Raporda, Ocak 2018'de Yunan 

Parlamentosu'nda kabul edilen yasa ile 

Batı Trakya Türk toplumu mensuplarına 

aile ve miras hukuku alanında Yunan 

mahkemeleri ile müftülükler(atanmış) 

arasında tercih yapma hakkının 

tanındığı belirtilirken 1991 tarihli yasa ile 

Yunanistan'da hükümetin Müslüman 

liderlerden oluşan bir komite ile istişare 

içerisinde Batı Trakya'da görev süresi 10 

yıl olmak üzere üç müftüyü atama 

yetkisinin olduğu ifade 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 

buluyor. Bununla birlikte raporda, Batı 

Trakya'daki özerk yapıdaki müftülükleri 

yeniden yapılandırmayı öngören ve 

onları tamamen Yunanistan Eğitim ve 

Din İşleri Bakanlığı'na bağlayarak 

alelade devlet dairesine dönüştüren Batı 

Trakya Türk toplumunun tümden karşı 

ç ı k t ı ğ ı  C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı  

Kararnamesi'ne değinilmiyor.

Batı Trakya Türk toplumu mensupları 

için üniversite ve kamuya girişte binde 5 

kotasının bulunduğu belirtilen ABD 

raporunda, Batı Trakya'da Yunanca ve 

Türkçe dillerinde eğitim verilen gerçekte 

128 olup raporda 148 adet olarak 

ifadeedilen iki dilli okul ve iki medresenin 

bulunduğu, Müslüman çocukların arzu 

e tme le r i  ha l i nde  oku l  son ras ı  

c a m i l e r d e k i  K u r ' a n  k u r s l a r ı n a  

gidebildikleri kaydediliyor. Buna karşın 

raporda “240 İmam Yasası” ve devlet

ABD 2018 Uluslararası Dini Özgürlükler
Raporu'nda Yunanistan
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Selanik'teki Batı Trakya Türkleri camilerin ibadete

kapalı olması nedeniyle dernek lokalinde namaz kılıyor
Hali t  Habip Oğlu: “Yunan 

m a k a m l a r ı  S e l a n i k ' t e  

Osmanlı'dan kalma camileri 

ibadete kapalı tutarak Batı Trakya 

Türklerinin dini ibadetlerini 

özgürce yapmasını engelliyor” 

Yunanistan'ın Atina'dan sonraki ikinci 

büyük şehri Selanik'te yaşayan Batı 

Trakya Türkleri, Yunan makamlarının 

buradaki camilerin ibadete açılmasına 

izin vermemesinden dolayı namazlarını 

Makedonya-Trakya Müslümanları 

Eğitim ve Kültür Derneği'nin lokalinde 

kılmak zorunda kalıyor. Batı Trakya 

Türkleri, 2005 yılında kurdukları 

derneğin çatısı altında faaliyet gösteren 

mescidin “izinsiz” olduğu gerekçesiyle 

savcılığın talimatıyla 2017 yılında 

kapatılmasından beri dernek lokalindeki 

masa ve sandalyeleri dışarıya çıkarıp 

yere serdikleri halı üzerinde namazlarını 

kılıyor. 

Batı Trakya Türk toplumunun seçtiği 

müftülerin görevlendirdiği imamlar, her 

hafta Batı Trakya bölgesinden Selanik'e 

g i d e r e k  M a k e d o n y a - T r a k y a  

Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği 

lokalinde cuma namazını kıldırırken 

hafta sonlarında da Türk çocuklarına dini 

eğitim veriyor, Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. 

Yunan makamları tarafından Selanik'te 

Osmanlı döneminden kalan Hamza Bey 

Camii, Hortacı Süleyman Efendi Camii, 

Yeni Camii ve Alaca İmaret Camii'nde 

ibadete izin verilmiyor. Makedonya-

Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür 

Derneği, camilerden birinin ibadet 

amaçlı kendilerine tahsis edilmesi için 

Yunan  makamla r ına  de fa la rca  

başvuruda bulunmasına rağmen 

bugüne kadar olumlu bir yanıt alamadı. 

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya 

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “Avrupa Birliği üyesi ve 

demokrasinin beşiği olduğunu iddia 

eden ülkemiz Yunanistan'ın binlerce 

Müslüman'ın yaşadığı Selanik şehrinde 

ibadet için Osmanlı döneminden kalan 

camileri; Hamza Bey Camii, Hortacı 

Süleyman Efendi Camii, Yeni Camii ve 

Alaca İmaret Camii bulunmasına 

rağmen son olarak Selanik'te yaşayan 

Batı Trakya Türkleri Ramazan Bayramı 

namazını izin çıkmaması nedeniyle 

Makedonya-Trakya Müslümanları 

Eğitim ve Kültür Derneği'mizin kapasitesi 

kısıtlı olan lokalinde ede etmek zorunda 

kaldı. Lokale sığmayan cemaat sokağa 

taştı. Başkent Atina'da da uzun yıllar 

sonra inşaatına izin verilen yeni cami 

daha geçen günlerde ibadete açıldı 

ancak kapas i tes in in  At ina 'dak i  

Müslüman cemaat için yetersiz olduğu 

da aşikar. Ülkemiz Yunanistan'ı din ve 

ibadet  özgür lüğüne tam saygı  

göstermeye ve demokratik bir devlet 

olarak bu alandaki yükümlülüklerini 

ye r i ne  ge t i rmeye  çağ ı r ı yo ruz ”  

açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.haberler.com

okullarında Yunanca dilinde İslam din 

dersi verilmesi ile ilgili Batı Trakya Türk  

toplumunun eleştirilerine yer verilmiyor. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 

“ABD 2018 Uluslararası Dini Özgürlükler 

Raporu'nun Yunanistan i le i lgi l i  

b ö l ü m ü n d e  B a t ı  T r a k y a  T ü r k  

toplumunun din alanında yaşadığı 

sorunlara kısmen yer veriliyor. Bununla 

birlikte son yıllarda Batı Trakya Türk 

toplumunun eleştirilerine raporda çok 

daha az yer verilerek ağırlıklı olarak 

Yunan hükümetinin resmi görüşünün 

tekrar edildiğini gözlemliyoruz. Örneğin 

Batı Trakya Türk toplumunun 240 İmam 

Yasası'na dair eleştirileri ile müftülük 

makamını işgal gerekçesi ile seçilmiş 

müftülerimize yönelik yıldırma amaçlı 

adli kovuşturmalara raporda hiç 

değinilmiyor. ABTTF olarak ısrarlı ve 

kararl ı  uygulamamızdan biz de 

vazgeçmeyeceğiz. Geçmiş yıllarda 

olduğu üzere paralel  bir  rapor 

hazırlayarak ABD raporundaki konu 

başlıklarına dair Batı Trakya Türk 

toplumunun görüş ve taleplerini 

detaylarıyla aktaracağız” açıklamasında 

bulundu.

ABD 2018 Uluslararası Dini Özgürlükler 

Raporu'nun Yunanistan i le i lgi l i  

bölümünün tam metnini okumak için 

h t t p s : / / w w w . s t a t e . g o v / w p -

content/uploads/2019/05/GREECE-

2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-

FREEDOM-REPORT.pdf
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Genç ABTTF ve GAT yöneticileri

müşterek toplantıda bir araya geldi
Avrupa Batı Trakya Türk 

Federasyonu'nun (ABTTF) 

gençlik kuruluşu Genç ABTTF 

ile Batı Trakya Azınlığı Yüksek 

T a h s i l l i l e r  D e r n e ğ i ' n e  

(BTAYTD) bağlı faaliyet 

g ö s t e r e n  G e n ç  

Akademisyenler Topluluğu 

(GAT) yöneticileri 18 Haziran 

2019 tarihinde müşterek 

toplantıda bir araya geldi. 

GAT'ın davetiyle BTAYTD'nin 

Gümülc ine 'dek i  merkez  

ofisinde yapılan toplantıya 

Genç ABTTF adına Sözcü 

Yardımcısı Savaş Sadullah ve 

Sayman Barış Sadullah, GAT 

adına da Başkan Tufan Bodur, 

Spor Faaliyetleri Sorumlusu 

Serdar Hacıoğlu ve Kasadar 

Emel İbram iştirak etti.

Genç ABTTF ve GAT'ın Batı 

Trakya Türk toplumuna 

mensup gençlere yönelik 

h e d e f  v e  p r o j e l e r i n i n  

sunulduğu toplantıda, iki 

kuruluşun yakın gelecekte 

bir l ik te gerçekleşt i rmeyi  

planladığı ve gençlerin aktif 

olarak yer alacağı faaliyet ve 

etkinlikler ele alındı.
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