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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri 
Bakanlığı, 2021 Uluslararası Dini Özgür-
lükler Raporu’nu 2 Haziran 2022 tarihinde 
yayımladı. Dünya genelinde dini özgür-

lüklerin durumunun incelendiği raporun 
Yunanistan ile ilgili bölümünde “Trakya’da-
ki Müslüman azınlık” tanımı kullanılarak 
Batı Trakya Türk toplumunun dini alanda 
yaşadığı sorunlara kısmen yer veriliyor.

Nüfusla ilgili gecen yılki verilerin aynen tek-
rar edildiği 2021 raporunda, Yunanistan’ın 
toplam nüfusunun 10,6 milyon olarak tah-
min edildiği belirtilerek, 1923 Lozan Antlaş-
ması’na göre resmi azınlık olarak tanınan 
Batı Trakya Türk toplumunun nüfusunun 
Yunan hükümetinin kaynaklarına dayana-
rak yaklaşık 140 bin olduğu kaydediliyor.  

ABD raporunda Batı Trakya Türk 
toplumu

ABTTF Başkanı: “Batı Trakya Türk 
toplumunun dini alanda yaşadığı 
sorunlar ile eleştirilerine kısmen yer 
verilen rapor genel hatlarıyla önce-
kilerde olduğu gibi yine ülkemizin 
resmi görüşünü destekler nitelikte 
ve yanlı kale alınmış. ABTTF olarak 
her yıl yaptığımız gibi Batı Trakya 
Türk toplumunun dini alandaki so-
runları ile görüş ve taleplerini de-
taylarıyla içeren paralel bir rapor 
hazırlayacak, raporumuzu ABD’nin 
ilgili makamlarına ileteceğiz.”



Haberler / ABTTFHaberler / ABTTF

2 ABTTF Haber Bülteni I Sayı 184 I Temmuz - Ağustos 2022

Raporda, 1923 Lozan Antlaşması hüküm-
leri uyarınca Batı Trakya Türk toplumunun 
kendine ait sosyal ve hayır kurumlarını (va-
kıflar) idare etme hakkına sahip olduğu be-
lirtilerek, 1991’de çıkan yasa ile hükümetin 
Müslüman liderlerden oluşan bir komite ile 
istişare içerisinde (Batı) Trakya’da on yıl 
görev süresi olan üç müftü atadığı ve görev 
süresinin uzatılabileceği not ediliyor. Yü-
rürlükteki yasaya göre (Batı) Trakya’daki 
tayinli müftülerin geleneksel İslam huku-
kuna göre evlilik, boşanma, miras gibi aile 
konularında tüm taraflardan noter tasdikli 
rıza belgesi talep ettiği kaydedilerek, ta-
yinli müftülerin kararının asliye mahkeme-
lerinin onayına tabi olduğu ifade ediliyor. 

Batı Trakya Türk toplumunun müftülerin 
hükümet tarafından atanmasına karşı çıka-
rak doğrudan Azınlık tarafından seçilmesini 
talep ettiğinin belirtildiği raporda, Batı Trak-
ya Türk toplumunun Gümülcine, İskeçe ve 

Dimetoka’daki özerk müftülük kurumlarının 
idari yapısını değiştirerek Yunanistan Eğitim 
ve Din İşleri Bakanlığı’na bağlayan 52/2019 
sayı ve tarihli cumhurbaşkanlığı kararna-
mesine karşı çıkmasına ise değinilmiyor.

Geçen yılki raporda olduğu üzere 1923 
Lozan Antlaşması’na göre (Batı) Trak-
ya’da Türkçe ve Yunanca dillerinde iki dilli 
okulların faaliyette olduğunun belirtildiği 
2021 raporunda, 2020-2021 eğitim-öğre-
tim yılında bölgede toplam 115 ilkokulun 
bulunduğu, 2019-2020 döneminde ise bu 
sayının 123 olduğu aktarılıyor. Batı Trakya 
Türk toplumu temsilcilerinin bölgede özel 
iki dilli ortaokul-lise ve anaokulu açma ta-
leplerinin hükümet tarafından görmezden 
gelinmeye devam edildiğini aktardıkları-
nın belirtildiği raporda, Batı Trakya Türk 
toplumunun eğitim özerkliğinin zayıfla-
tan yasa ve uygulamalara yer verilmiyor.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “ABD 
2021 Uluslararası Dini Özgürlükler Ra-
poru’nun Yunanistan’la ilgili bölümünde 
geçen yılki rapordaki bazı ifadeler aynen 
tekrar edilirken Batı Trakya Türk toplumu-
nun dini alanda yaşadığı sorunlar ile eleş-
tirilerine yine kısmen yer veriliyor. Rapor 
genel hatlarıyla öncekilerde olduğu gibi 
yine ülkemizin resmi görüşünü destek-
ler nitelikte ve yanlı kale alınmış. ABTTF 
olarak her yıl yaptığımız gibi Batı Trakya 
Türk toplumunun dini alandaki sorunları 
ile görüş ve taleplerini detaylarıyla içeren 
paralel bir rapor hazırlayacak, raporumuzu 
ABD’nin ilgili makamlarına ileteceğiz.” dedi.

ABD 2021 Uluslararası Dini Özgürlükler 
Raporu’nun Yunanistan ile ilgili bölümüne 
https://www.state.gov/reports/2021-re-
port-on- internat ional-rel ig ious-free -
dom/greece/ linkinden ulaşabilirsiniz. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın 2 Haziran 
2022 tarihinde yayımladığı Yunanistan 
2021 Uluslararası Din Özgürlüğü Rapo-
ru’na yanıt niteliğinde paralel rapor hazır-
layarak ABD’nin yetkili makamlarına iletti. 
ABTTF paralel raporunda, uluslararası 
antlaşmalar uyarınca dini özerkliğe sahip 
Batı Trakya Türk toplumunun müftü sorunu 
başta olmak üzere din özgürlüğü alanında 
yaşadığı sorunları ayrıntılarıyla dile getirdi.

Paralel raporunda ABTTF, ABD raporun-
da Batı Trakya Türk toplumunun nüfu-
sunun hükümet kaynaklarına göre 2011 
verilerine dayanarak yaklaşık 140 bin ola-
rak verildiğini belirterek, Rodos ve İstan-
köy başta olmak üzere Onikiadalara’da 
da Türk toplumunun yaşadığı ve nüfu-
sunun yaklaşık 6 bin olduğu kaydedildi.

ABTTF, ABD raporunda da not edildiği üze-
re ülkemizin anayasasına göre hakim dinin 
“Yunan Ortodoksluğu” olduğunu belirterek, 
Yunan devletinin Yunan Ortodoks Kilisesi 
ve Yahudi cemaatinin iç işlerine karışmaz-

ken Müslüman Batı Trakya Türk toplumu-
nun iç işlerine müdahale ettiğini vurguladı.

Batı Trakya Türk toplumuna 1913 Atina 
Antlaşması ile kendi dini liderleri olan müf-
tüleri seçme hakkının tanındığını ve bu 
hakkın 1923 Lozan Antlaşması ile garanti 
altına alındığını kaydeden ABTTF, buna 
rağmen hükümetini 1991 yılından beri müf-
tüleri veya müftü naiplerini atadığını ifade 
etti. Sahip olduğu dini özerkliğe aykırı bu 
karşı çıkan Batı Trakya Türklerinin kendi 
müftülerini seçtiğini ancak seçilmiş müftü-
lerin hükümet tarafından tanınmadığının 
altını çizen ABTTF, seçilmiş müftülerin dini 
sembolleri yasadışı olarak kullandıkları ge-
rekçesiyle adli konuşturmaya uğradığı ve 
hapis cezaları aldığını, bu konuda Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. mad-
desini ihlal etmesi nedeniyle ülkemizi mah-
kum eden kararının bulunduğunu ifade etti. 

ABTTF, 52/2019 sayı ve tarihli Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi ile Batı Trakya’daki 
özerk yapıdaki müftülüklerin tamamen Yu-
nanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na 

bağlanarak alelade devlet dairesine dönüş-
türüldüğünü ve müftülerin yetkilerinin olduk-
ça sınırlandırıldığını belirterek, kararname-
nin tümüyle Batı Trakya Türk toplumunun 
dini özerkliğine aykırı olduğun ifade etti.   

ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun 
karşı çıktığı “240 İmam Yasası” olarak bi-
linen 4115/2013 sayı ve tarihli yasa uya-
rınca Batı Trakya’daki camiler ile devlet 
ilk ve ortaokullarında öğrenim gören Batı 
Trakya Türk toplumu mensubu çocukla-
ra Yunanca dilinde İslam dinini öğretmek 
üzere tayinli müftülere bağlı din görevlile-
rinin/okutmanların atandığını da not etti.  

Lozan Antlaşması’nın Batı Trakya Türk 
toplumuna kendi dini kurumlarını kurma, 
yönetme ve kontrol etme hakkı tanıma-
sına rağmen hükümetin askeri cuntanın 
iktidara geldiği 1967 yılından beri vakıf-
ların idare heyetlerini atadığını belirten 
ABTTF, 3647/2008 sayı ve tarihli yasanın 
vakıf taşınmazlarının satışı ve yerel ida-
relere devrinin yolunu açtığına işaret etti.

ABTTF, hükümeti Batı Trakya Türk top-
lumunun kendi müftüleri ve sahip olduğu 
vakıfların idare heyetlerini seçme hakkına 
saygı göstermeye çağırarak, ülkemiz Yu-
nanistan’ın Batı Trakya Türk toplumunun 
uluslararası antlaşmalarla garanti altına 
alınan dini özerkliğini iade etmesini istedi.

ABTTF’den Yunanistan 2021 Dini Özgürlükler 
Raporu’na paralel rapor

Paralel raporunda ABTTF, Batı 
Trakya Türk toplumunun din 
özgürlüğü alanında yaşadığı 
sorunları detaylarıyla aktara-
rak, ülkemiz Yunanistan’ı Batı 
Trakya Türk toplumunun dini 
özerkliğini iade etmeye çağırdı. 
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Başkan’danBaşkan’dan

Yaz geldi, erken seçim tartışmaları 
hız kazandı!

Sevgili okurlar, 

Yaz tatilim dolayısıyla mem-
leketimde, Batı Trakya’da, 
köyümdeyim. 

Pek çoğumuz yaz tatilleri için 
Almanya’dan, Avrupa’nın di-
ğer ülkelerinden memleketi-
mize geldik. 

Burada olmak, izin dönemini 
burada geçirmek ayrı bir ke-
yif, huzur! 

Bu yıl yaz tatilinde Batı Trak-
ya’da olmanın verdiği mutlu-
luk, mübarek Kurban Bayra-
mı’nın da yaz dönemine denk 
gelmesiyle ikiye katlanıyor. 

Zira gurbette bayramın tadı, 
coşkusu başka, memleketi-
mizde bambaşka! 

Memleketimizde geçirdiğimiz 
her bayram bizler için de ço-
cuklarımız için de başka türlü 
bir anlama sahip.

Burada geçirdiğimiz bayram-
larda çocuklarımıza dinimi-
zi, kültürümüzü, gelenek ve 
göreneklerimizi direkt olarak 
aktarma imkanımız oluyor, bu 
nedenle Batı Trakya’mız dı-
şında yaşayan çocuklarımız 
için burada geçirdikleri bay-
ramlar onların kimliğinin inşa 
edilmesinde de büyük bir role 
sahip oluyor. 

Bayram hazırlıklarımız de-
vam ederken ülkemizin ana 

gündeminde ise erken seçim 
tartışmaları hız kazandı. 

Erken seçimlerin Eylül ayında 
gerçekleştirilmesi gündeme 
taşınmış durumda, ülkemiz 
erken seçim atmosferine gir-
di.

Durum böyle olunca nereye 
gidersek, kiminle konuşursak 
bizim konumuz da seçimler 
oluyor. 

Belediyeler ve eyalet seçim-
leri 2023’te gerçekleşecek 
olmasına rağmen özellikle 
Yassıköy, Kozlukebir ve Mus-
tafçova belediyelerinde seçim 
tartışmaları şimdiden başladı. 

Sosyal medyadaki paylaşım-
larda da seçimler epey gün-
deme geliyor. 

Bölgemizde gerçekleştirilen 
sosyal etkinliklerde de siya-
sette aktif olan isimler ve si-
yasete girmeye hazırlananları 
görüyoruz. 

Bu görünüm umut verici. 

Zira siyasette yer almak iste-
yenlerin tümü Yunancayı iyi 
bilen, eğitimli ve genç kesim-
den.

Eylül sonu ya da Ekim ayı ba-
şında erken seçime gidece-
ğiz gibi görünüyor, o nedenle 
önümüzdeki iki ya da üç ay 
boyunca epey hareketli ve 
hararetli bir seçim gündemi 

yaşayacak gibiyiz. 

Ülkemiz ve toplumumuz için 
hayırlı olmasını temenni ede-
rim.

Herkesin mübarek Kurban 
Bayramı’nı en içten dilekle-
rimle kutlar, her birinize sağlık 
ve afiyet dolu bir bayram di-
lerim.

Yaz tatili için yola çıkacakla-
ra, halihazırda tatilde olanlara 
keyifli ve huzurlu bir tatil dile-
rim.

Sağlıcakla kalın. 

Saygılarımla.

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden ülkemiz 

Yunanistan’a yine bir uyarı!

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 8-10 
Haziran 2022 tarihlerindeki toplantısında 
Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle 
ilgili “Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu” 
adı altındaki İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop 
İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli 
Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2008 yılında 
aldığı kararların Yunanistan tarafından uy-
gulanmamasına ilişkin incelemede bulundu. 

AİHM’nin İTB’nin kapatılması ve Rodop İli 
Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç İli 
Azınlık Gençlik Derneği’nin kaydedilmemesi 
nedeniyle Yunanistan’ın dernek kurma öz-
gürlüğü ihlal ettiğine hükmetmesinin ardın-
dan 2008’den bu yana bu dava grubundaki 
gelişmeleri inceleyen Bakanlar Komitesi, 10 
Haziran 2022 tarihli kararında AİHM karar-
larından sonra 14 yıldan fazla süre geçmiş 
olmasına karşın bu dava grubunda Yuna-
nistan tarafından 2017 yılında kabul edilen 
mevzuat değişikliğine rağmen eski halin 
iadesinin hala sağlanamadığını söyledi. 

Demokratik bir devlette örgütlenme özgür-
lüğünün öneminin altını çizen Bakanlar 
Komitesi, Sözleşme’nin 46(1) maddesi uya-
rınca davalı devletlerin tüm kararları tam ve 
etkili bir şekilde yerine getirme konusun-
daki koşulsuz yükümlülüğünün altını çizdi. 

29 Haziran 2021’de Yargıtay’ın İskeçe Türk 
Birliği’nin temyiz başvurusunu reddetmesine 
ilişkin olarak Bakanlar Komitesi, AİHM’nin 
nihai kararında açıkça belirttiği gerekçelere 
karşın Yargıtay’ın derneğin feshinin yasal 
olduğunu düşünmesinden üzüntü duyduk-
larını belirtti. Bakanlar Komitesi, Komite 
sekretaryasının Yunan makamları ile İskeçe 
Türk Birliği davasında AİHM kararının uygu-
lanması konusunda 24-25 Mayıs 2022’de 
yapılan istişarelere rağmen yetkili makamla-
rın İTB’nin eski haline dönüşü, yani hukuki 
tüzel kişiliğinin iadesi için herhangi bir başka 
önlem ya da adım önermediklerini belirterek 
bu durumdan üzüntü duyduklarını ifade etti. 

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derne-
ği ile Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği’nin 
Yargıtay’daki 1 Ekim 2021’de görüştü-
ğü temyiz başvurularına ilişkin olarak ise 
Bakanlar Komitesi, AİHM kararlarının 
ruhuna ve sonuçlarına uygun olarak ka-
rar alınması için yetkilileri bir kez daha el-

lerindeki tüm önlemleri almaya çağırdı.

Bakanlar Komitesi, Bekir Usta ve Diğerle-
ri Dava Grubu’nu en geç Aralık 2022’deki 
toplantısında tekrar inceleme karar aldı, o 
zamana dek somut bir ilerleme kaydedil-
memiş olması durumunda Yunanistan’ın 
yükümlülüklerine tam ve etkili bir şekilde 
uymasını sağlamak için yeni eylemler-
de bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “Bekir Usta Dava Grubu’nda 
Bakanlar Komitesi, ülkemiz Yunanistan’ı bir 
kez daha uyardı. Ama ne çare! Komite’nin 
de ifade ettiği üzere AİHM kararlarının üs-
tünden 14 yıldan fazla bir süre geçti, fakat 
ne İskeçe Türk Birliği’nin tüzel kişiliğinin 
iadesi için, ne de kaydedilmeyen dernek-
lerimiz kaydı için yol açıldı. Elimizde koca 
bir hiç var! 2017’deki mevzuat değişikliği 
ülkemizin Bakanlar Komitesi nezdinde süre 
kazanmak için yaptığı bir hamleydi, zira 
2017’den bu yana da atılmış bir adım yok. 
Dernek kurma özgürlüğümüz hakkındaki bu 
üç davada ülkemizin AİHM kararlarını ısrarla 
uygulamaması karşısında Bakanlar Komite-
si de uyarılarının tonunu artırsa da ülkemizin 
antlaşmadan doğan yükümlüğünü yerine 
getirmemesi karşısında ihlal prosedürünü 
başlatmak yerine hala ülkemizi ikna etme 
çabası içerisinde. Bu kararında da Bakan-
lar Komitesi, ülkemizin Aralık’a kadar somut 
bir adım atmaması halinde yeni bir eylemde 
bulunmaya hazır olduğunu belirterek ülkemi-
zi uyarıyor, fakat ne kadar uyarırsa uyarsın 
ülkemiz bu dava grubunda AİHM kararlarını 
uygulamak niyetinde değil. Artık Bakanlar 
Komitesi de bu gerçeği kabul ederek ala-
cağı kararlarda, atacağı adımlarda daha 
net, daha kararlı ve daha sert olmalı!” dedi. 

Bakanlar Komitesi’nin Bekir Usta ve Diğer-
leri Dava Grubu’na ilişkin son kararına htt-
ps://search.coe.int/cm/pages/result_details.
aspx?objectid=0900001680a6cc94 linkin-
den ulaşabilirsiniz. 

ABTTF Başkanı: “Bakan-
lar Komitesi, ülkemizin Ara-
lık’a kadar somut bir adım 
atmaması halinde yeni bir 
eylemde bulunmaya hazır 
olduğunu belirterek ülkemi-
zi uyarıyor, fakat ne kadar 
uyarırsa uyarsın ülkemiz bu 
dava grubunda AİHM karar-
larını uygulamak niyetinde 
değil. Artık Bakanlar Komite-
si de bu gerçeği kabul ederek 
alacağı kararlarda, atacağı 
adımlarda daha net, daha 
kararlı ve daha sert olmalı!” 
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BM Çocuk Hakları Komitesi, Yunanistan’la ilgili 
sonuç gözlemlerini yayımladı 
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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hak-
ları Komitesi, 3 Mayıs-3 Haziran 
2022 tarihlerindeki 90. oturumunda 
incelediği ülkemiz Yunanistan’la il-
gili sonuç gözlemlerini yayımladı. 

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye 
taraf olan ülkemize yönelik tavsiye-
lerin yer aldığı sonuç gözlemlerinde, 
Komite’nin Batı Trakya Türk toplumu-
na mensup çocuklara karşı süregiden 
ayrımcılık ve olumsuz tavırlardan en-
dişe duyduğu, bu durumun çocukla-
rın eğitime erişimini etkilediği, onların 
sosyo-ekonomik hak ve hizmetlerden 
faydalanmasını kısıtladığı kaydediliyor.

Komite ülkemizden, Batı Trakya Türk 
toplumunun Yunanca ve Türkçe müf-
redata sahip çift dilli okullarının yeter-
li sayıda olması ve buralarda kaliteli 
eğitimin sağlanmasını isteyerek, Batı 
Trakya Türk toplumuna mensup ço-
cukların Sözleşme’nin 2,14, 29 ve 
30. maddelerine uygun olarak resmi 
dil Yunanca’nın yanında kendi ana 
dilleri Türkçe’de kaliteli eğitim alma-
larının sağlanmasını tavsiye ediyor.

Okul öncesi eğitimin kapsam ve kapa-
sitesinin geliştirilmesi için yeterli mali, 
insani ve teknik kaynakların tahsis 
edilmesi yönünde ülkemize çağrıda 
bulunan Komite, Batı Trakya’da Türk 
toplumu için yeterli sayıda çift dilli ana 
okullarının sağlanmasını tavsiye ediyor.  

Komite, sivil toplum kuruluşlarının 
(STK) çocuklara yönelik hizmetlerdeki 
önemli rolünü not ederek, Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup çocukları tem-
sil eden STK’lar ile iş birliğini yoğunlaş-
tırması ve onları çocuk hakları ile ilgili 

politika, program ve yasaların oluştu-
rulması, uygulanması ve değerlendiril-
mesine anlamlı bir şekilde dahil etme-
si için ülkemize tavsiyede bulunuyor.    

Komite ayrıca, ülkemizin Irkçılık ve 
Hoşgörüsüzlüğe Karşı Ulusal Kon-
sey’in çalışmaları halka tanıtmasını 
ve Batı Trakya Türk toplumuna men-

sup çocukları temsil eden STK’ların 
söz konusu konseyde temsil edil-
mesini sağlamasını tavsiye ediyor.

Öte yandan Komite, ülkemizin çocuk 
göçmenlerin kimlik tespiti gerekçesiy-
le gözaltına alınması politikasından 

derin endişe duyduğunu belirterek, 
ülkemizi göçmen çocukları gözaltına 
almaya derhal son vermeye ve sığın-
ma hakkı arayan çocuklar ile onların 
ailelerinin alıkoyma merkezlerinden 
dışarıya naklini sağlamaya çağırıyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), ülkemizin BM Çocuk Hak-
ları Komitesi’ne sunduğu dördüncü, 
beşinci ve altıncı dönemler için birleş-
tirilmiş periyodik raporuna yönelik pa-
ralel bir rapor hazırlamış, Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup çocukların 
eğitim alanında yaşadığı sorunları ay-
rıntılı olarak aktardığı paralel raporunu 
geçtiğimiz aylarda Komite’ye iletmişti. 

BM Çocuk Hakları Komitesi’nin Yu-
nanistan’la ilgili sonuç gözlemlerine 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CRC/Shared%20Documents/GRC/
CRC_C_GRC_CO_4-6_48924_E.
pdf linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Lozan Antlaşması: İstanbul ile Gökçeada ve Bozcaada’da 
yaşayan gayrimüslim azınlık

Fener Rum Ortodoks Patrikhane-
si’nin Atina’da yardımcısı olarak gö-
rev yapan avukat ve anayasa uz-
manı Hristos İl. Tsihlis, flynews.gr 
haber sitesindeki makalesinde 1923 
Lozan Barış Antlaşması ve Batı Trak-
ya Türk toplumuna da atıfta bulundu.

Tsihlis makalesinde, Lozan Antlaşma-

sı’na göre Batı Trakya Türk toplumunun 
dini bir azınlık, İstanbul’daki azınlığın 
ise etnik bir azınlık yani Yunan azınlığı 
olduğunu iddia ederek, Türkiye’nin azın-
lığın haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü.   

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başka-
nı Halit Habip Oğlu, “Hristos İl. Tsihlis 
makalesinde Batı Trakya’da Müslüman 
azınlık, İstanbul’da ise etnik Rum azın-

lığı olduğunu iddia ediyor. Bir hukukçu 
olan Tsihlis de çok iyi biliyor ki Lozan 
Antlaşması’nda yalnız ve yalnız gay-
rimüslim azınlıklar ifadesi yer alıyor. 
Şayet Tsihlis İstanbul’daki azınlığın 
bir Rum azınlığı olduğunu söylüyorsa 
Batı Trakya’da yaşayan bizlerin de bir 
Türk azınlığı olduğumuzu söylemesi 
gerekiyor. Aksi takdirde hukukçu ola-
rak mesleğinin ilkelerine riayet etmi-
yor demektir.” açıklamasında bulundu.

Eğitim Bakan Yardımcısı’ndan Gökçeada’daki Rum Or-
todoks azınlığa ait okullara ziyaret

Ülkemizin Eğitim ve Din İşleri Bakan Yar-
dımcısı Zetta Makri geçtiğimiz günlerde 
Gökçeada’da Rum Ortodoks azınlığa ait 
anaokulu, ilkokul ve ortaokul-liseyi ziya-
ret etti. Ziyaretinde öğrenci, öğretmen ve 
velilerle bir araya gelen Makri, adadaki 
okulların düzgün işleyişin sürdürülmesi 

ve korunması için Eğitim ve Din İşleri 
Bakanlığı’nın tam desteğini vurguladı. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu Başkanı Halit Habip 
Oğlu (ABTTF), “Ülkemizin Eğitim ve Din 
İşleri Bakan Yardımcısı Zetta Makri’yi 
tebrik ediyorum. Kendisi yapılması ge-
rekeni yapıyor. Ancak Makri’nin kendi 
ülkesinde anavatanımızdaki Rum Or-

todoks azınlığı ile aynı kaderi paylaşan 
bizlerin sahip olduğu özerk yapıdaki 
okullarımızın da düzgün işleyişinin sür-
dürülmesi ve korunması için aynı his-
siyatı paylaştığından şüpheliyim. Zira 
2003 yılında 226 ilkokulumuz varken 
eğitim özerkliğimize aykırı bir şekilde ka-
patılan onlarca ilkokulumuzun ardından 
bu sayı bugün sadece 103. Nüfusumuz 
Gökçeada’da yaşayan Rum Ortodoks 
azınlığından çok daha fazla olmasına 
rağmen Batı Trakya’da tek bir anaoku-
lumuz bile yok. Ülkemiz çift dilli anao-
kulu taleplerimizi yıllardır görmezden 
geliyor. Acaba sayın Bakan Yardımcısı 
bu durumu nasıl açıklayacak?” dedi. 

*Fotoğraf: www.trthaber.com  

ABTTF Başkanı: “Nüfusumuz 
Gökçeada’da yaşayan Rum 
Ortodoks azınlığından çok 
daha fazla olmasına rağmen 
Batı Trakya’da tek bir anao-
kulumuz bile yok. Ülkemiz çift 
dilli anaokulu taleplerimizi yıl-
lardır görmezden geliyor. Aca-
ba sayın Bakan Yardımcısı bu 
durumu nasıl açıklayacak?”

ABTTF Başkanı: “Bir hukuk-
çu olan Tsihlis de çok iyi bi-
liyor ki Lozan Antlaşması’nda 
yalnız ve yalnız gayrimüslim 
azınlıklar ifadesi yer alıyor. 
Şayet Tsihlis İstanbul’da-
ki azınlığın bir Rum azınlı-
ğı olduğunu söylüyorsa Batı 
Trakya’da yaşayan bizlerin 
de bir Türk azınlığı oldu-
ğumuzu söylemesi gereki-
yor. Aksi takdirde hukukçu 
olarak mesleğinin ilkeleri-
ne riayet etmiyor demektir.” 
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Dimetoka Sultan Çelebi Mehmet Camii’nde 
restorasyon 5 yıl sonra nihayet başlayacak! 

Yunanistan’ın Meriç İline Bağlı 
Dimetoka’daki tarihi Çelebi Sul-
tan Mehmet (Beyazıt) Camii, 22 
Mart 2017 tarihinde çıkan yangın 
sonrasında nihayet restore edile-
cek. Batı Trakya’ya gerçekleştirdi-
ği ziyaret kapsamında 26 Haziran 
2022’de camiyi ziyaret eden Kül-
tür ve Spor Bakanı Lina Mendoni, 
restorasyon çalışmalarının sonba-
harda başlayacağını ve 2025 yı-
lında tamamlanacağını açıkladı. 

Bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette in-
celemede bulunan Mendoni, resto-
rasyon için oluşturulan proje bütçe-
sinin çok büyük olduğunu belirterek 
restorasyon için tek çözüm yolunun 
Kültür Bakanlığı’nın yönetimindeki 
Geri Kazanım Fonu’na dahil edilme-
si olduğunu söyledi. Mendoni, “Yıllar 
sonra ilk kez bu anıtın düzgün bir 
şekilde restore edilecek olması do-
layısıyla iyimser yaklaşıyoruz” dedi.

Dimetoka kent merkezinde bulunan 
600 yıllık Çelebi Sultan Mehmet 
Camii, Balkanlar ve Avrupa’daki 

en önemli Türk-İslam eserlerinden 
biri olma ve Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun Avrupa kıtasında inşa etti-
ği ilk cami olma özelliğini taşıyor. 
2017’de çıkan yangında eşsiz ah-
şap çatısı tamamen tahrip olan 
Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin 
restorasyonu Atina Ulusal Meçovio 
Teknik Üniversitesi tarafından taş 
duvarların restorasyonu ve çatısının 
yeniden inşası için yürütülen araş-
tırma programı çerçevesinde ha-
zırlanan proje ile gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 
Başkanı Halit Habip Oğlu, “Kültür 
ve Spor Bakanı’nın bölgemize ger-
çekleştirdiği ziyaret kapsamında 
Avrupa’daki en önemli kültürel ve 
mimari eserlerinden olan Sultan 
Çelebi Mehmet Camii’ni ziyaret 
ederek yerinde inceleme yapma-
sı olumludur. Yangının üzerinden 
geçen beş yıl sonrasında camide 
restorasyon çalışmalarının nihayet 
başlayacak olması karşısında elbet-
te umutluyuz. Proje bütçesinin çok 

büyük olması dolayısıyla restoras-
yonun Geri Kazanım Fonu’na dahil 
edilmek zorunda olduğunu belir-
ten Bakan’ın açıklaması bu önemli 
eserin restorasyonunda beş yıldır 
süre gelen ayıbı gösterir niteliktedir. 
Zira ABTTF olarak BM ve Avrupa 
Konseyi nezdinde gerçekleştirdiği-
miz çalışmalarda ve gönderdiğimiz 
mektuplarda camide çıkan yangının 
soruşturulması ve caminin restoras-
yonu çalışmalarındaki aksaklıklara 
sürekli dikkat çektik. Ortak kültürel 
mirasımızın en güzel örneklerinden 
biri olan altı asırlık caminin tadilatı 
için anavatanımızın yardım teklifle-
rini de ülkemizin sürekli geri çevir-
diğini biliyoruz. Umarız restorasyon, 
caminin orijinal yapısına uygun ola-
rak gerçekleşir ve projede belirtildiği 
üzere umarız restorasyon 2025 yı-
lında tamamlanır. Batı Trakya Türk 
toplumu temsilcileri olarak bizler 
de restorasyon sürecinin takipçi-
si olmaya devam edeceğiz” dedi. 

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org

ABTTF Başkanı: “Yangı-
nın üzerinden geçen beş 
yıl sonrasında camide res-
torasyon çalışmalarının ni-
hayet başlayacak olması 
karşısında elbette umutlu-
yuz. Proje bütçesinin çok 
büyük olması dolayısıyla 
restorasyonun Geri Kaza-
nım Fonu’na dahil edilmek 
zorunda olduğunu belirten 
Bakan’ın açıklaması bu 
önemli eserin restorasyo-
nunda beş yıldır süre gelen 
ayıbı gösterir niteliktedir.”
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Yunan diplomatik kaynaklar Lozan’ı yanlış 
okuyor, yanlış paralellik kuruyor!

Kathimerini gazetesi, 14 Haziran 
2022 tarihli sayısında Yunanistan’ın 
Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın 
(AMNA) Yunan diplomatik kaynakları-
na dayandırdığı haberinde Türkiye’de 
7 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi ile yapılan müf-
tü atamalarına atıfta bulunarak Batı 
Trakya’da müftülerin devlet tarafından 
atanmasının Türkiye tarafından eleştiril-
mesinin iki yüzlülük olduğunu iddia etti. 

Türkiye’nin kendi ülkesindeki müftü-

leri seçimle değil Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile devlet eliyle atadığı 
ifade edilen haberde Türkiye ve Yu-
nanistan arasında paralellik kurularak 
Türkiye’nin Yunanistan ile aynı şekil-
de müftüleri atadığı ama buna karşılık 
Yunanistan’dan Batı Trakya’daki müf-
tülerin seçilmesini talep ettiği belirtildi. 

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Baş-
kanı Halit Habip Oğlu, “Yunanistan 
diplomatik kaynaklarına dayandırarak 
yayınlanan haberde Batı Trakya Türk 
toplumunun dini liderleri olan müftülerin 
seçimle değil devlet eliyle atanmasının 
Türkiye’de müftülerin atanması ile kı-
yaslanması akıl alır gibi değil. Son dö-

nemde sıkça gördüğümüz üzere ülke-
miz Lozan’ı istediği şekilde yorumluyor! 
Lozan’a göre ülkemizdeki Müslüman 
azınlık ile Türkiye’deki gayri-Müslim 
azınlık eğitim ve din özerkliğine sahip! 
Türkiye’de müftülerin nasıl belirlendiği 
ya da nasıl atandığı Batı Trakya Türk 
toplumu ile kıyaslanamaz. Lozan’ı esas 
alacaksak Türkiye’de patrik de haham 
da cemaatler tarafından belirleniyor. 
Oysa ülkemizde müftülerimiz devlet 
tarafından atanıyor! Eğer ülkemizdeki 
diğer dini cemaatler ile kıyas yapacak-
sak devletin hakim dini olan Ortodoks 
Kilisesi’nde dahi devlet din adamlarını 
atamıyor. Ülkemizde Ermeniler de Ya-
hudiler de kendi dini liderlerini kendiler 
seçiyorlar. Ama konu biz olunca ülkemiz 
Lozan’ı istediği gibi yorumluyor, yetmi-
yor Türkiye’deki ve diğer Müslüman 
ülkelerde müftülerin belirlenmesi usulü 
ile Batı Trakya Türk toplumunu karşılaş-
tırıyor. Son yıllarda yapılan yasa deği-
şiklikleri ile ülkemiz antlaşmalara aykırı 
hareket etmeye devam ederek kasıt-
lı bir biçimde müftülüklerin yetkilerini 
azaltmaya devam ediyor, görünen o ki 
dini özerkliğimizi tamamen ortadan kal-
dırana dek buna devam edecek.” dedi. 

ABTTF Başkanı: “Lozan’a 
göre ülkemizdeki Müslüman 
azınlık ile Türkiye’deki gay-
ri-Müslim azınlık eğitim ve 
din özerkliğine sahip! Türki-
ye’de müftülerin nasıl belir-
lendiği ya da nasıl atandığı 
Batı Trakya Türk toplumu 
ile kıyaslanamaz. Lozan’ı 
esas alacaksak Türkiye’de 
patrik de haham da cema-
atler tarafından belirleniyor. 
Oysa ülkemizde müftülerimiz 
devlet tarafından atanıyor!”


