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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 14 Temmuz Perşembe sabahı 
ebediyete uğurladığımız İskeçe Fazilet-
li Müftü’müz Ahmet Mete’nin 15 Temmuz 
2022 tarihinde İskeçe’de düzenlenen ce-
naze törenine katıldı. Binlerce kişinin katıl-
dığı ve merhum müftümüzün son yolculu-
ğuna uğurlandığı törene ABTTF’yi temsilen 
Başkan Yardımcısı Sami Yusuf iştirak etti.

Cenaze töreni, ikindi namazı sonrası mer-
hum müftümüzün İskeçe Sünne Mahalle-
si’ndeki evinde Mete için dua edilmesi ve 

helallik alınmasıyla başladı. Ardından mer-
hum müftümüzün tabutu, tekbirlerle omuz-
larda taşınarak 2007’den itibaren 15 yıl 
görev yaptığı İskeçe Müftülüğü’ne getirildi. 
İskeçe Müftülüğü’ndeki merasim sonrası 
merhumun naaşı kortej eşliğinde İskeçe 
Merkez Aşağı Mahalle Mezarlığı’na götü-
rülerek, protokol konuşmalarının ardından 
kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Cenaze törenine anavatan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa 
Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Söz-
cüsü Faik Öztrak, Milliyetçi Halk Partisi 
(MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Mil-
letvekili Muhammed Levent Bülbül, Büyük 
Birlik Patisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa 
Destici, TBMM İnsan Haklarını İnceleme 

57 yaşında aramızdan ay-
rılan İskeçe Faziletli Müf-
tü’müz Ahmet Mete’yi bin-
lerce Batı Trakya Türk’ü 
son yolculuğuna uğurladı



Haberler / Batı TrakyaHaberler / Batı Trakya

2 ABTTF Haber Bülteni I Sayı 185 I Ağustos 2022

Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bur-
sa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Tür-
kiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü 
Mustafa Hacı Aliş, T.C. Atina Büyü-
kelçisi Burak Özügergin, T.C. Gümül-
cine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, 
T.C. Selanik Başkonsolosu Efe Cey-
lan, Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, Batı Trakya Türk Azınlığı 
Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı 
ve Rodop Müftüsü İbrahim Şerif, Batı 
Trakya Türk toplumunun kurum ve ku-
ruluşlarının başkan ve yöneticileri ile 
belediye başkanları, merhum müftü-
müz Ahmet Mete’nin ailesi ve yakınları 
ile binlerce Batı Trakya Türk’ü katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
törende yaptığı konuşmada, Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın selam ve taziyele-

rini ileterek, merhum Mete’nin Batı 
Trakyalı Türk toplumu azınlık için çok sa-
yıda hizmetinin bulunduğunu ifade etti. 

Törende, (BTTADK) Başkanı ve Rodop 
Müftüsü İbrahim Şerif ile cenaze nama-

zını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş de birer konuşma yaptı.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 

Batı Trakya Türk toplumunun hak ve 
özgürlükler mücadelesinde her daim ön 
saflarda olan, büyük dava adamı İske-
çe Faziletli Müftü’müz Ahmet Mete’yi 14 
Temmuz Perşembe sabahı ebediyete 
uğurlamanın büyük acısını yaşıyoruz.

Faziletli müftümüz Mete, tüm yıldırma 

ve sindirme girişimlerine rağmen hiçbir 
zaman boyun eğmedi, Batı Trakya Türk 
toplumunun haklı davası için mücadele-
sini vefatına kadar kararlılıkla sürdürdü.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) Başkanlık Kurulu ve aile-
si olarak Avrupa’da yaşayan tüm Batı 

Trakya Türkleri adına merhum müftü-
müze Allah’tan rahmet, kederli ailesi, 
yakınları ve tüm Batı Trakya Türk toplu-
muna başsağlığı ve sabır diliyoruz. Nur 
içinde yatsın, mekanı cennet olsun.

Faziletli İskeçe Müftü’müz Ahmet Mete’yi ebediyete 
uğurladık
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Başkan’danBaşkan’dan

“Demokrasinin beşiği” olmakla övünür-
ken “zalim devlet”e dönüşen ülkemiz!

Sevgili okurlar, 

Temmuz ayında sevinç ve hüznü peşi 
sıra yaşadık. 

Mübarek Kurban Bayramı’na ulaşma-
nın sevincini yaşadık.

Kardeşlik ve birlik içerisinde bolluk ve 
bereket dualarımızla bayramımızı kut-
ladık. 

Bayramın hemen ardından Batı Trakya 
Türk toplumu olarak verdiğimiz müca-
delenin öncü isimlerinden, dava adamı 
İskeçe Müftümüz ve değerli dostum Ah-
met Mete’nin vefatıyla yasa boğulduk. 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Ku-
rulu Başkanı olarak görev yaptığı dö-
nemde merhum dostum Ahmet Mete’yi 
yakından tanıma fırsatına nail oldum.

Mete, yalnızca bir dini lider değildi. 

Aynı zamanda Mete bir dava adamı 
olarak toplumumuzun tüm sorunları ko-
nusunda ülkemizde Azınlık’a bakış ve 
Azınlık’ın ülkemiz ile yaşadığı sorunla-
ra kafa yoran, kafa yormanın ötesinde 
aktivist bir tavır içerisinde söylemleri ile 
öncü bir duruş da sergiliyordu. 

İskeçe Müftüsü olarak seçildiği günden 
son ana dek mücadelenin ön saflarında 
yer almaya devam etti.

Vefatından bir kaç gün önce sağlığı izin 
vermese de toplumumuzu temsil ettiği-
nin bilincinde olarak bayramlaşma töre-
nine iştirak etti. 

Cesur tavrı ve söylemi nedeniyle Me-
te’ye pek çok dava açıldı, yargı önüne 
çıkmak durumunda kaldı. 

Ama kendi duruşundan bir gün olsun 
vazgeçmedi, geri adım atmadı. 

Bir kez daha İskeçe Müftümüz Ahmet 
Mete’ye Allah’tan rahmet diliyorum, 
mekanı cennet olsun!  Toplumumuzun 
başı sağolsun!

Mete’yi toprağa verdik, toplum olarak 
yas tutarken bölgemizde hareketli gün-
ler yaşıyoruz. 

Bir kez daha anladık ki hayat devam 
ediyor, sorunlarımıza yine yenileri ek-
leniyor!

Mücadelemiz de keza devam ediyor! 

Yolumuz uzun, engebelerle dolu! 

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken 
Eğitim Bakanlığı, bu yıl 4 ilkokulumuzu 

daha kapatma kararı aldı.
 
Bu son karar ile kararın uygulanmaya 
başlandığı ilk tarihten bu yana ilkokul-
larımızın sayısı neredeyse yarı yarıya 
düştü.

Bu çok ciddi bir rakam! 

Eğitimde özerk olmamıza karşın ülke-
miz ilkokullarımızı kapatıyor, öte yan-
dan anavatanımız Türkiye’de yalnızca 
4 çocuk ile ilkokul açılıyor. 

Din alanında ise Müftülüklerimizi mo-
dernleştirme iddiasıyla dini özerkliğimi-
zin resmen ortadan kaldırılması ama-
cıyla bir adım daha atıldı. 

Meclise getirilen torba yasa kapsamın-
da sunulan yeni düzenlemede 1913 Ati-
na Antlaşması’nın artık geçerli olmadığı 
ve bunun Danıştay Kararı ile tespit edil-
diği ifade edilerek müftülüklerimizin ta-
mamıyla devlet kontrolü ve yönetiminde 
devlet daireleri olması için son adım da 
atılmış oldu. 

Ülkemizin sistematik bir plan dahilinde 
eğitim ve dini özerkliğimizin aşamalı 
olarak elimizden almaya çalıştığına bir 
kez daha şahit olduk, oluyoruz. 

Merak ediyorum, ülkemizin yöneticileri 
Lozan Antlaşması ile statüsü ve hakları 
belirlenmiş toplumumuzun özerk yapı-
sını hiçe sayarak bu özerk yapıyı tama-
men yok etmek için attığı adımlar kar-
şısında antlaşmanın diğer tarafı olarak 
anavatanımız Türkiye’nin bu duruma 
sessiz kalmayacağını hiç düşünmüyor-
lar mı?

Ya Türkiye, Lozan ile getirilmiş müte-
kabiliyet esasının ötesine geçerek Or-
todoks Rum toplumuna tanıdığı geniş 
hakları ellerinden almaya kalkarsa? 

Anavatanımız iyi bir diyalog süreci içe-
risinde olduğu ve mevcut sorunları sa-
mimiyetle tartışmaktan ve çözmekten 
yana olan tavrında keskin bir değişikli-
ğe giderse? 

O zaman ülkemizin yöneticileri Türki-
ye’deki bu durumdan kendilerini sorum-
lu hissederler mi?

Mütekabiliyet ilkesi o dönemin koşul-
ları altında  her iki ülkedeki azınlıkların 
haklarını minimum ölçüde korumak için 
getirildi. 

Batı Trakya Türk toplumu olarak elbette 
Ortodoks Rum toplumunun durumunun 
kötüleşmesini istemeyiz. 

Çünkü sahip olduğunuz hakların antlaş-

malar hiçe sayılarak elden alınmasının 
ne demek olduğunu en iyi biz biliriz! 

Biz Batı Trakya’da mücadelemize de-
vam edeceğiz, anavatanımızın bize 
vereceği desteği de her zaman kabul 
edeceğiz. 

Zira ülkemizin kör ve sağır yöneticileri 
karşısında sesimizi duyurmak için mü-
cadele verirken anavatanımızdan da 
destek alacağız, uluslararası platform-
larda da tüm devletlerin desteğini iste-
meye devam edeceğiz. 

Ülkemizde bize yapılan haksızlıklar 
karşısında hukuki yollara başvurmaya 
elbette devam edeceğiz. 

Öte yandan az kaldı, en geç 2023’ün 
ilkbaharında gerçekleşecek seçimler 
için siyasetçiler oy istemek için kapımı-
za geldiklerinde bu haksızlıklar karşı-
sında neden sessiz kaldıklarını elbette 
soracağız, sandık başında toplum ola-
rak cevabımızı da vereceğiz. 

Eninde sonunda hak yerini bulacak!

Uzun da sürse bu olacak, hakkımız ola-
nı almak için bizler ve bizden sonraki 
nesiller de mücadeleye devam edecek!

Sağlıcakla kalın, 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Liderimiz Dr. Sadık Ahmet’i aramız-
dan ayrılışının 27. yılında saygı ve 

rahmetle anıyoruz!

Batı Trakya Türk toplumunun li-
deri merhum Dr. Sadık Ahmet’i 
27 yıl önce, 24 Temmuz 1995 ta-
rihinde şüpheli bir trafik kazasın-
da ebediyete uğurladık. Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanlık Kurulu ve ai-
lesi olarak Avrupa’da yaşayan 
Batı Trakya Türkleri adına haya-
tını kaybedene dek Batı Trakya 
Türklerinin hakları için mücadele 
veren liderimiz merhum Dr. Sadık 
Ahmet’i vefatının 27. yılında saygı, 
rahmet ve özlemle yad ediyoruz.

1947 yılında Gümülcine’nin Sir-
keli köyünde doğan Dr. Sadık 
Ahmet, tüm hayatını Batı Trakya 
Türk toplumunun haklı davasına 
hizmet etmeye adamış, Batı Trak-
ya Türklerinin uğradığı haksız uy-
gulamalar ve hak ihlallerine karşı 
her zaman dimdik durmuş, Batı 
Trakya Türk toplumunun sesini 
dünya kamuoyuna duyurmuştur. 

Mücadelesi uğrunda tutuklanan 
ve hapis yatan Dr. Sadık Ah-
met, ilkeli ve kararlı duruşundan 
hiçbir zaman ödün vermemiştir. 

Batı Trakya Türk toplumunun so-
runlarını uluslararası alanda duyur-
mak amacı ile 1988’de kurulan Fe-
derasyon’umuz, merhum liderimiz 
Dr. Sadık Ahmet’in açtığı yolda ça-
lışmalarını kararlılıkla sürdürmek-
tedir. Batı Trakya Türk toplumu ola-
rak birlik ve dayanışma içerisinde 
merhum liderimizin ışık tuttuğu yol-
da mücadelemize devam ediyoruz.

Merhum Dr. Sadık Ahmet’in vefatı-
nın 27. yılı dolayısıyla ABTTF Baş-
kanlık Kurulu adına yaptığı açık-
lamada Başkan Halit Habip Oğlu, 
“Tüm hayatı Batı Trakya Türkleri-
nin hakları için mücadeleyle ge-
çen merhum liderimiz Dr. Sadık 
Ahmet’i rahmet, saygı ve hasretle 
anıyoruz. ABTTF olarak merhum 
liderimizin bizlere bıraktığı mirası-
na sahip çıkarak gerek uluslararası 
alanda gerekse sorunlarımızın asıl 
çözüm yeri olan ülkemizin başken-
ti Atina’da kararlı ve cesur adım-
lar atmayı sürdüreceğiz.” dedi.

ABTTF Başkanı: “ABTTF 
olarak merhum liderimi-
zin bizlere bıraktığı mira-
sına sahip çıkarak gerek 
uluslararası alanda ge-
rekse sorunlarımızın asıl 
çözüm yeri olan ülke-
mizin başkenti Atina’da 
kararlı ve cesur adımlar 
atmayı sürdüreceğiz.”
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Ülkemiz Yunanistan Başbakanı 
Kiryakos Miçotakis, 8 Temmuz 
2022 tarihinde Gümülcine’yi zi-
yaret etti. Yunanistan ve Bulga-
ristan arasındaki IGB doğalgaz 
boru hattının açılışını yapmak 
üzere Gümülcine’ye gelen Miço-
takis, şehir merkezindeki ziyareti 
esnasında Batı Trakya Türk top-
lumunun tanımadığı tayinli müf-
tü naipleri ve tayinli vakıf idaresi 
yönetim kurulu üyeleri ile müftü-
lüğün bahçesinde bir araya geldi. 

Gümülcine şehir merkezini ziya-
retinde yaptığı açıklamada (Batı) 
Trakya’nın Yunanistan’ın geri 
kalanından daha hızlı değiştiği-
ni belirten Miçotakis, (Batı) Trak-
ya’da yasalar önünde eşitliği fii-
len getirenin babası Konstantinos 
Miçotakis olduğunu ve bunu asla 
unutmak istemediğini söyledi. 

Miçotakis, tüm (Batı) Trakya’nın 
Hristiyan ve Müslümanların bir-
likte uyum içinde yaşamasının  
bir örneği olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABT-
TF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“Ülkemizin başbakanı Miçotakis’in 
Şubat 2020’de bölgemize gerçek-
leştirdiği bir önceki ziyaretinde ol-
duğu gibi Rodop ilinde çoğunluğu 
oluşturan Batı Trakya Türk toplumu 
olarak yine yok sayıldık! Gümülci-
ne’ye ziyaretinde toplumumuzun 
seçtiği temsilciler ile görüşmeyen 
başbakanımızın, devletin toplumu-
muzu inkar eden resmi politikasını 
sürdürerek sorunlarımızı bir kez 
daha görmezden geldiğine şahit 
olduk. Batı Trakya Türkleri olarak 
yıllardır sosyo-ekonomik hayat-
ta ayrımcılıklara maruz kalıyoruz. 

Bunun son dönemdeki somut ör-
neklerini Kovid-19 yardımlarından 
Batı Trakya Türk azınlık basını ve 
tütün üreticilerinin dışlanmasıy-
la yaşadık. Öte yandan kendimizi 
ifade etme özgürlüğümüzü dahi 
kısıtlayan ve ‘Türk’ isimli dernek-
lerimizi kapatan ülkemiz, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu 
yöndeki kararlarını 14 yıldır uy-
gulamayarak uluslararası hukuku 
bile görmezden gelebiliyor. Batı 
Trakya Türk toplumu olarak artık 
boş sözler duymak istemiyor, baş-
bakanımızı bölgemizde yasalar 
önünde eşitliğin pratikte gerçek-
ten uygulanması ve bölgemizin 
kalkınmasına yönelik adımları ive-
dilikle atmaya çağırıyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org 

ABTTF Başkanı: “Gümül-
cine’ye ziyaretinde top-
lumumuzun seçtiği tem-
silciler ile görüşmeyen 
başbakanımızın, devle-
tin toplumumuzu inkar 
eden resmi politikasını 
sürdürerek sorunlarımızı 
bir kez daha görmezden 
geldiğine şahit olduk.
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Kalkınma politikasının uygulan-
masında herkese eşit davranılmalı, 

ayrımcılık yapılmamalı! 

Doğu Makedonya-Trakya Eya-
let (DMTE) Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklamada, Doğu Ma-
kedonya ve Trakya Kalkınma 
Teşkilatı’nın kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, DMTE Ekonomi 
Komisyonu ve DMTE Bölgesel 
Kalkınma Fonu Yönetim Kuru-
lu’nun onayıyla kurulan ve mer-
kezi Gümülcine’de bulunan Doğu 
Makedonya ve Trakya Kalkınma 
Teşkilatı’nın amacının DMTE’ye 
ve yerel birimlere yetkileri al-
tındaki tüm alanlarda kalkınma 
politikasının uygulanması için 
kamu hizmetlerinin iyileştirilme-
si, Avrupa Birliği (AB) program-
larının yönetimi gibi çalışmala-
rın hazırlanmasında bilimsel, 
teknik ve danışmanlık desteği 
sağlamak olduğu kaydedildi. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABT-

TF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“Özellikle Kovid-19 salgınının 
da olumsuz etkileri sonucu ciddi 
ekonomik sorunlar yaşanan böl-
gemizde kalkınma politikasının 
ivedilikle uygulamaya geçirilmesi 
ve bunu yaparken herkese eşit 
davranılması büyük önem arz et-
mekte. Bu noktada yeni kurulan 
Doğu Makedonya ve Trakya Kal-
kınma Teşkilatı’nca bölgemizde 
kalkınma politikasının uygulan-
masına dair yapılacak çalışmala-
rın tümünde mutlaka Batı Trakya 
Türk toplumu da dikkate alınmalı, 
Türk üretici ve işletmeler yatırım 
ve kalkınma teşviklerinin dağı-
tımında dışlanmamalıdır.” dedi.

ABTTF Başkanı: “Yeni 
kurulan Doğu Makedon-
ya ve Trakya Kalkınma 
Teşkilatı’nca bölgemizde 
kalkınma politikasının uy-
gulanmasına dair yapıla-
cak çalışmaların tümün-
de mutlaka Batı Trakya 
Türk toplumu da dikkate 
alınmalı, Türk üretici ve 
işletmeler yatırım ve kal-
kınma teşviklerinin dağıtı-
mında dışlanmamalıdır.”
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Yunanistan AP Milletvekili Kefalogiannis AB Komisyonu’na sunduğu 
soruda Batı Trakya Türk toplumunun etnik kimliğini yine yok saydı

Yunanistan Avrupa Parlamentosu(AP) 
Milletvekili Manolis K. Kefalogian-
nis (EPP-Hristiyan Demokratlar), 26 
Temmuz 2022 tarihinde 1923 Lozan 
Antlaşması’nın yıl dönümü vesilesiyle 
AB Komisyonu’na yazılı soru yönelt-
ti. Yunanistan’ın 1923 Lozan Antlaş-
ması hükümlerine uyarak Trakya’da-
ki Müslüman azınlık ifadesi ile Batı 
Trakya Türk toplumunun korunmasına 
yönelik taahhütlerini tam olarak yeri-
ne getirdiğini ileri süren Kefalogiannis, 
buna karşılık Türkiye’nin Yunan ulusal 
azınlık ifadesi ile Ortodoks Rum top-
lumunun haklarını korumadığı gibi bu 
azınlığı ortadan kaldırdığını iddia etti. 

Yazılı sorusunda Kefalogiannis, 1923 
Lozan Antlaşması hükümlerine göre mü-
badele kapsamı dışında Yunanistan’da 
110 bin Müslüman nüfus kaldığını ve o 
tarihten sonra Müslüman azınlık olarak 
tanımlandığını, Türkiye’de ise İstan-
bul’da 125 bin Rum ile Gökçeada ve Boz-
caada’daki 6 bin Rum’un Yunan ulusal 
azınlık olarak adlandırıldığını ifade etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk yet-
kililerin Batı Trakya’da sözde bir Türk 
azınlık olduğuna atıfta bulunmaya de-
vam ettiklerini belirterek AB Komisyo-
nu’na ilettiği soruda AB Komisyonu’nun 

“revizyonist bir yaklaşım içerisinde 
olan Batı Trakya’da Türk azınlıktan 
bahseden ve Ege adalarında Yunan 
egemenliğini sorgulayan Türkiye Cum-
hurbaşkanı’nın kabul edilemez yeni 
açıklamalarını” nasıl değerlen-
dirdiğini ve Komisyon’un ne 
gibi önlemler aldığını sordu. 

Kefalogiannis, 1 Haziran 2021 tarihin-
de AP Başkanı David Sassoli’ye gön-
derdiği mektupta Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu’nun (ABTTF) AP 
Milletvekili François Alfonsi’nin (Yeşil-
ler/EFA) desteği ile 2 Haziran 2021’de 
düzenlediği webinar hakkında şikayet-
te bulunmuş, 1923 Lozan Antlaşma-
sı’nı ileri sürerek (Batı) Trakya’da Türk 
azınlık değil Müslüman azınlık olduğu-
nu iddia etmiş, Türk propagandasının 
sistematik olarak Lozan Antlaşması 
hükümlerine meydan okuduğunu, Batı 
Trakya’yı istikrarsızlaştırmak ve ikili 
ilişkilerdeki gerginliği artırmak için her 
türlü aracı kullandığını ileri sürmüştü.

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, “Ke-
falogiannis Lozan Antlaşması’nı taraf-
lı bir biçimde okumaya devam ediyor, 
Lozan ile statüsü ve hakları tanımlanan 
Batı Trakya Türk toplumunun etnik Türk 
kimliğini görmezden geliyor. Kefalogian-

nis, Lozan’a göre Trakya’da Müslüman 
azınlık olduğunu ileri sürerken İstanbul, 
Gökçeada ve Bozcaada’da  Rum ulusal 
azınlığı olduğunu belirtiyor. Kefalogian-
nis, Lozan Antlaşması’nda ‘gayrimüs-
lim azınlıklar’ ifadesi yer aldığını bilmi-
yor olamaz. İstanbul’daki azınlığın bir 
Rum azınlığı olduğunu söylüyorsa Batı 
Trakya’da yaşayan bizlerin de bir Türk 
azınlığı olduğumuzu söylemesi gereki-
yor. Nitekim mübadele dışında kalan-
lara verilen etabli belgelerinde “Türk” 
kelimesi açıkça yazıyor. Lozan’ın im-
zalanmasını izleyen dönemde devletin 
kendisi “Türk azınlık” tanımını kullan-
dı. Okullarımızın tabelaları Türkçe ve 
Yunanca’ydı, okullarımızın adı da Türk 
okuluydu. Çocuklarımızın diplomala-
rı da Türkçe ve Yunanca olmak üzere 
iki dilliydi. Fakat ülkemizin Kıbrıs krizi 
sonrasında Kıbrıs’ta bir Türk devletinin 
kurulmasıyla birlikte bir gecede bizim 
için “Türk” değil “Müslüman” azınlık 
denmeye başlandı. İsminde Türk keli-
mesi geçen derneklerimiz kapatıldı, o 
günden sonra etnik Türk kimliğimiz ta-
nınmadı. Kefalogiannis’in AB Komisyo-
nu’na sunduğu soru da 1983’ten sonra 
Yunanistan’da Türk olmadığını iddia 
eden devlet politikasının bir yansıması! 
Fakat gerçekler apaçık ortada!” dedi. 

ABTTF Başkanı: “Kefalogian-
nis, Lozan’a göre Trakya’da 
Müslüman azınlık olduğunu 
ileri sürerken İstanbul, Gök-
çeada ve Bozcaada’da  Rum 
ulusal azınlığı olduğunu be-
lirtiyor. Kefalogiannis, Lozan 
Antlaşması’nda ‘gayrimüslim 
azınlıklar’ ifadesi yer aldığını 
bilmiyor olamaz. İstanbul’da-
ki azınlığın bir Rum azınlı-
ğı olduğunu söylüyorsa Batı 
Trakya’da yaşayan bizlerin 
de bir Türk azınlığı olduğu-
muzu söylemesi gerekiyor.”



Yunanistan AP Milletvekili Kefalogiannis’ten 
Lozan Antlaşması hakkında soru önergesi

Yunanistan Avrupa Parlamentosu(AP) 
Milletvekili Manolis K. Kefalogiannis 
(EPP-Hristiyan Demokratlar), 24 Tem-
muz 1923 tarihli Lozan Antlaşması’nın 
yıldönümü vesilesiyle anavatan Türki-
ye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıklamaları konusunda 
Avrupa Parlamentosu’na soru öner-
gesi sundu. Yazılı sorusunda Kefa-
logiannis, Lozan Antlaşması hüküm-
lerine göre Batı Trakya’da “Müslüman 
azınlık”, aynı antlaşma hükümlerine 
göre Türkiye’de İstanbul, Gökçeada ve 
Bozcaada’da “Yunan Ulusal Azınlığı” 
tanımlandığını ileri sürdü. Kefalogian-
nis, Yunanistan’ın Lozan hükümlerine 
tam olarak uyduğunu ve Yunanistan’ın 
Batı Trakya Türk toplumuna yönelik 
olarak antlaşmadan doğan tüm yüküm-
lülüklerini yerine getirdiğini ileri sürdü. 

Daha önce de Kefalogiannis, Batı Trak-
ya Türk toplumunun dernek kurma öz-
gürlüğü sorunu hakkında 2 Haziran 
2021’de düzenlediği webinar hakkında 
bir önceki AP Başkanı David Sasso-
li’ye mektup göndererek AP Milletveki-
li François Alfonsi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen etkinliğin Lozan Antlaşma-
sı’na meydan okumayı amaçladığını 
ileri sürerek etkinliğin iptalini istemişti. 

Brüksel’de bir temsilciliği olan ABTTF,  

Kefalogiannis’in yazılı sorusu hakkın-
da AB çevrelerine gönderdiği mektupta 
Kefalogiannis’in soru önergesinde Batı 
Trakya Türk toplumu ile ilgili ifadele-
rin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. 
ABTTF, Kefalogiannis’in ifadesinin aksi-
ne Lozan Antlaşması’nda Yunanistan’da 
“Müslüman azınlık”, Türkiye’de ise “gay-
ri-Müslim” azınlıklardan bahsedildiğini 
belirterek Yunanistan’da   Batı Trakya 
Türk toplumunun 1923’ten 1967’deki 
Albaylar Cuntası’na kadar devlet ve 
temsilcisi hükümetler tarafından Türk 
Azınlık olarak tanımlandığını ifade etti. 

ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun  
devlet tarafından kabul edilen ve kul-
lanılan “Türk Azınlık” tanımına uygun 
olarak eğitim özerkliği kapsamında sa-
hip olduğu çift dilli okulların Türk okulları 
olarak adlandırıldığını ve bu okullarda 
eğitim görenlere Türkçe ve Yunanca’nın 
birlikte yazıldığı karneler verildiğini ha-
tırlattı. ABTTF,  Albaylar Cuntası’nın 
1974’te sona ermesi ile ülkede demok-
rasi tekrar inşa edilirken Batı Trakya 
Türk toplumuna karşı baskıcı ve ay-
rımcı politikaların devam ettiğini ifade 
etti. Türkiye ile Yunanistan arasında 
yaşanan Kıbrıs Krizi ve akabinde Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurul-
masıyla Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
toplumuna yönelik politikasını değiştirdi-
ğini aktaran ABTTF, o tarihten itibaren 
Yunanistan’ın ülkedeki Türk kimliğini 
yok sayarak “ Müslüman Azınlık” ta-

nımını kullanmaya başladığını belirtti. 

Yunanistan’dan  Batı Trakya Türk top-
lumunun etnik Türk kimliğinin tanınma-
sını talep eden ABTTF, 1967 Albaylar 
Cuntası öncesinde fiilen uygulanan 
eğitim ve dini özerkliğimizin iadesini 
talep ettiklerini mektubunda dile ge-
tirdi. Ayrıca ABTTF, Avrupa’da ulusal 
azınlıkların korunması için genel bir 
koruma mekanizması olmaması ne-
deniyle sorunlarımızın çözümü konu-
sunda ulusal ve Avrupa düzeyinde 
herhangi bir somut adım atılmamasın-
dan kaynaklanan bu durum karşısın-
da AP’nin ve AB Komisyonu’nun aktif 
bir çaba içerisinde olmasını talep etti. 

Konu ile ilgili olarak ABTTF Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Ülkemizin AP Millet-
vekili Kefalogiannis’in AB Komisyonu’na 
sorduğu soruda toplumumuzun statüsü 
ve bugünkü mevcut durumuna ilişkin 
ifadeleri gerçeğin bilinçli bir biçimde 
çarpıtılması anlamına geliyor. Lozan’ı 
yanlış okuyan ve yorumlayan Kefa-
logiannis’in kendisi Bu konuda ABTTF 
olarak sessiz kalamazdık, zira gerçek 
bu değil! Bunun için 1923’ten 1967 Al-
baylar Cuntası dönemine kadar olan 
dönemde Batı Trakya Türk toplumunun 
Lozan ile sahip olduğu statü ve haklar 
çerçevesinde bölgemizdeki uygulama-
ları incelemesi yeterli olacaktır.” dedi. 

AP Milletvekili Kefalogiannis’in soru 
önergesinin tam metnine https://www.
kefalogiannis.gr/el/nea/eyrwpaika-8e-
mata/o-toyrkos-proedros-sto-plaisi-
o-ths-ana8ewrhtikhs-politikhs-toy-sy-
nexizei-na-amfisbhtei-thn-kyriarxi-
a-twn-ellhnikwn-nhsiwn-kai-na-ka-
tastrathgei-th-syn8hkh-ths-lwzanhs 
linkinden ulaşabilirsiniz.

ABTTF Başkanı: “Bizce Lo-
zan’ı yanlış okuyan ve yorum-
layan Kefalogiannis’in kendi-
si. Zira bunun için 1923’ten 
1967 Albaylar Cuntası dö-
nemine kadar olan dönemde 
Batı Trakya Türk toplumunun 
Lozan ile sahip olduğu sta-
tü ve haklar çerçevesinde 
bölgemizdeki uygulamaları 
incelemesi yeterli olacaktır”
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Müftülüklerimizi modernleştirme iddiasıyla dini 
özerkliğimiz resmen ortadan kaldırılacak

22 Temmuz 2022 tarihinde Yuna-
nistan’da Batı Trakya Türk toplu-
muna ait müftülüklerin işleyişi ile 
ilgili olarak yeni yasal düzenleme 
meclise sunuldu. Torba yasa kap-
samında meclise sunulan yeni yasal 
düzenlemede Trakya’daki Müslü-
man azınlık tanımı ile “Trakya’daki 
Müftülüklerin Modernleştirilmesi” 
başlığı altında müftülüklerin orga-
nizasyonu ve çalışması, müftülük-
lerin konumu ve durumu ile müftü-
lüklerin yetki hükümleri başlıkları 
altında müftülüklerin statüsü ve iş-
leyişine dair hükümler yer alıyor. 

Tasarıda,  Batı Trakya Türk toplu-
munun karşı cıkarak iptali istemiyle 
Danıştay’a başvurduğu ancak Da-
nıştay’ın red kararı verdiği 52/2019 
sayı ve tarihli Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile müftülüklerin işleyi-
şine dair hükümler revize edilmekle 

birlikte Batı Trakya Türk toplumunun 
dini alandaki özerkliğini tanımlayan 
1913 Atina Antlaşması ve 1923 
Lozan Antlaşması’nın hükümleri-
ne aykırı bir biçimde dini özerkliği 
tamamıyla ortadan kaldıracak ni-
telikte yeni hükümler de getiriliyor. 

Tasarının müftülükler ile ilgili kıs-
mında müftülüklerin yerinden yöne-
tim sistemine tabi, genel müdürlük 
derecesinde   kamu kuruluşları ol-
duğu belirtilerek müftülüklerin doğ-
rudan Eğitim ve Din İşleri Bakanı’na 
bağlı oldukları belirtiliyor,  müftülük-
lerin amacının Azınlık’ın din işleriyle 
ilgilenmek ve yasanın öngördüğü 
kapsamda yargı yetkilerini kullan-
mak olduğu ifade ediliyor. Bu yönü 
ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile getirilen organizasyon şemasının 
tekar edildiği tasarıda bir kez daha 
Batı Trakya Türk toplumunun dini 

özerkliği hiçe sayılarak müftülükle-
rin organize ve çağdaş bir yapıya 
kavuşturulması iddiası ile tamamıy-
la Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın 
kontrolünde bir yapı öngörülüyor. 
Müftülüklerin idari birimlerinde ça-
lışacak olan gerek sözleşmeli,  ge-
rekse devlet memuru kişilerin  Müs-
lüman olma  ve Azınlık’tan olma 
zorunluluğunun olmaması, başka 
birimlerden müftülüklere devlet me-
murlarının yapay geçişlerinin sağla-
nabilecek olması nedeniyle devletin 
müftülükler üzerinde tam kontrolü 
ve denetimi öngörülüyor. Ayrıca 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 
olduğu üzere kamu kurumuna dö-
nüştürülen müftülüklerde Yunanca 
zorunlu ve resmi yazışma dili ola-
rak kullanılmak zorunda olunacak. 

ABTTF Başkanı: “Bu tasarı 
ile Azınlık’ın kendi kaynak-
ları ile yönettiği Müftülük 
kurumu tamamıyla ortadan 
kalkacak, müftülükler orga-
nizasyon yapısı ve işleyiş-
leri itibarıyla devlet kontrolü 
ve yönetiminde devlet dai-
releri olacaktır.  Bu tasarının 
toplumumuz tarafından ka-
bul görmesi mümkün değil-
dir, dini özerkliğimizi dikkate 
almadan hazırlanmış her-
hangi bir düzenleme bizim 
için yok hükmünde olacak-
tır.” açıklamasında bulundu. 
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Müftülüklerin konumu ve duru-
muna ilişkin olarak müftülerin be-
lirlenmesi için aranan nitelikler ile 
görev ve sorumluluklarına ilişkin 
hükümler getiriliyor. Müftü Naibi 
olmanın şartları ile Müftü Nai-
bi başkanlığında oluşacak Ku-
rul’nun yapısı ve işleyişine dair 
getirilen yeni hükümler ile müftü-
lerin belirlenmesi süreci hakkında 
getirilen hükümler ile  müftünün 
belirlenmesi süreci seçme-ata-
ma olmak üzere karma bir siste-
me dönüştürülmeye çalışılıyor. 

Tasarıda, Müftünün statüsü; din 
adamı, bir kamu hizmetinin başı 
ve yargı yetkisine sahip görevli 
olarak tanımlanıyor. Üç niteliğin 
aynı kişide bir arada bulunması-
nın bunların seçilmesi ve işleyiş 
biçiminin düzenlenmesiyle ilgili 
devlete ayrı bir sorumluluk yük-
lediği belirtilen tasarıda Müftü-
nün cemaat tarafından seçimle 
belirlenmesi hakkında bir düzen-
leme getirilmiyor. Yerine Müftü 
Naibi’nin kararı ile Azınlık’tan 33 
kişinin yer alacağı bir kurulun 
oluşturulması ve söz konusu 33 
kişinin İslam bilimleri ya da med-
resede ders verenler, imamlar, 
4115/2013 sayı ve tarihli yasa 
ile, yani 240 İmam Yasası’yla 
görevlendirilenler ve önde gelen 
ilahiyatçılar arasından kura yön-
temi ile belirlenmesi öngörülüyor.

Tasarıda bahse konu kurulun 
müftü adaylarının uygun olup 
olmadığına karar vererek Müftü 

olarak görev yapabilecek nitelik-
lere sahip olanların isimlerini al-
fabetik sıraya göre belirleyerek 
Din İşleri ve Eğitim Bakanı’na 
iletmesi, Eğitim Bakanı aday-
lar arasından birini seçerek 
Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile ataması öngörülüyor.  

Avrupa Batı Trakya Türk Fede-
rasyonu(ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “İskeçe Müftü’müz 
Ahmet Mete’nin ölümünün ar-
dından Eğitim ve Din İşleri Ba-
kanlığı’nın müftülük makamları-
nın modernleştirilmesi iddiasıyla 
Meclis’e sunduğu yeni tasarı yine 
Batı Trakya Türk toplumunun 
dini alanda özerk olduğu gerçe-
ğini hiçe sayarak hazırlanmıştır. 
Tasarının genel giriş kısmında 
ifade edildiği üzere 1913 Atina 
Antlaşması’nın artık geçerli ol-
madığı ve bunun Danıştay Kara-
rı ile tespit edildiği ifade edilerek 
1923 Lozan Antlaşması ile Atina 
Antlaşması’nın üstü örtülü bir bi-
çimde iptal edildiği ileri sürülüyor. 
Bu tasarı Atina Antlaşması’na 
tamamıyla aykırı! 2019 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı Kararname-
si’ne olan itiramızda ifade ettiği-
miz üzere bu tasarı müftülüklerini 
dini özerkliklerini tamamıyla yok 
ediyor. Yeni tasarıda müftülükler-
de devlet kontrolü bir adım daha 
ileri taşınarak müftülüklerin idari 
kadrosunda Yunanlı memurla-
rın çalışmasının da yolu açılıyor. 
Tasarı ile getirilen en önemli ye-
nilik, artık müftülerin doğrudan 

devlet tarafından atanarak değil, 
adaylık başvurusu akabinde ta-
sarı ile oluşturulacak olan Kurul 
tarafından sunulacak adaylar-
dan bir tanesinin devlet tarafın-
dan atanacak olmasıdır. Bu yön-
tem, şeklen Türkiye’deki Patrik’in 
atanma şekline biraz da olsa 
benzerlik göstermesine rağmen 
özünde tamamen farklıdır. Çün-
kü Türkiye’deki adaylar Ortodoks 
Rum Azınlık’ın kendi seçtiği ve 
devletin herhangi bir yol ile üze-
rinde hakimiyeti olmadığı adaylar 
olmasına karşın Müftü adayları-
nı belirleyecek olan bahse konu 
Kurul üyelerinin tamamı devletin 
yasalarla görevlendirdiği devlete 
yakın isimlerden oluşacaktır, bu 
durumu önemle vurgulamak iste-
rim. Bu tasarı ile Azınlık’ın kendi 
kaynakları ile yönettiği Müftülük 
kurumu tamamıyla ortadan kal-
kacak, müftülükler organizasyon 
yapısı ve işleyişleri itibarıyla dev-
let kontrolü ve yönetiminde dev-
let daireleri olacaktır.  Bu tasarı-
nın toplumumuz tarafından kabul 
görmesi mümkün değildir, dini 
özerkliğimizi dikkate almadan ha-
zırlanmış herhangi bir düzenle-
me bizim için yok hükmünde ola-
caktır.” açıklamasında bulundu. 

Fotoğraf: https://www.hellenic-
parliament.gr/ 
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Ülkemiz bilinçli olarak gerçekleri çarpıtmaya 
devam ediyor!

Ülkemiz Yunanistan Dışişleri Ba-
kanlığı, 4 Ağustos 2022’de Müftü-
lüklerin modernleştirilmesi hakkında 
yeni yasaya ilişkin yaptığı açıkla-
mada yeni yasanın Azınlık temsil-
cileriyle ile kapsamlı istişareler son-
rasında hazırlandığını ileri sürdü. 

Dışişleri Bakanlığı, yeni yasanın 
Batı Trakya’daki müftüler ve müf-
tülükler için modern ve geniş kap-
samlı kurumsal bir çerçeve ge-
tirdiğini ve yasanın Yunanistan 
Anayasası, Yunanistan’ın Lozan 
ile tanımlanan yükümlülükleri, Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi(A-
İHS), Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi(AİHM) içtihadının yanı 
sıra İslam’ın ilkeleri ve uygulama-
ları ile uyumlu olduğunu iddia etti. 

Bakanlık yeni yasa ile tanımlanan 
Müftülerin seçilmesi hususunun 
her aşamasında şeffaf olduğu-
nu belirterek yeni yasa ile oluştu-
rulacak Batı Trakya’dan Müslü-
man vatandaşlardan oluşacak 

Kurul’un devlet müdahalesi olmak-
sızın müftülükler için en uygun ki-
şileri aday göstereceğini kaydetti. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Dışişleri Bakanlığı’nın yap-
tığı açıklama alışageldiğimiz bir tu-
tumun tekrarıdır. O da gerçekleri 
hiçe sayarak çarpıtılmış bir gerçek-
lik yaratmak! Müftülüklerin modern-
leştirilmesi hakkındaki yasanın Batı 
Trakya Türk toplumu temsilcileriyle 
kapsamlı istişare sonrasında hazır-
landığı doğru değildir. Zira bunun 
ispatı için SYRIZA İskeçe Milletveki-
limiz Hüseyin Zeybek’in Meclis Ge-
nel Kurulu’nda yaptığı açıklamaya 
bakmak  yeterli olacaktır. Zeybek’in 
dediği gibi Hükümet, karşılıklı fikir 
alışverişi sonucunda alınması ge-
reken ve Batı Trakya Türkleri için 
son derece önemli olan Müftülükler 
konusunda toplumumuzun görüşle-
rini önemsemeden otoriter bir tavır 
ile yasayı hazırladı. Müftü adayları-
nı belirleyecek olan Kurul’un yapısı 
konusunda da Zeybek’in meclisteki 
konuşmasının altını çizmek isterim. 
Kurul, toplumumuzu temsil etmeye-
cektir zira Kurul, hali hazırda dev-
letin atama yolu ile görevlendirdiği 

kişilerden oluşacaktır. Bu noktada 
merhum İskeçe Seçilmiş Müftümüz 
Ahmet Mete’nin cenazesine katılan 
Batı Trakya Türklerine bakıldığın-
da toplumumuzun devletin atadığı 
müftüleri ve din görevlilerini kabul 
etmediği aşikardır. İkinci olarak yeni 
yasanın Lozan’a, AİHS’ye ve AİHM 
içtihadına uygun olduğu iddiası da 
gerçek dışıdır. Bu yasa ile 1913 Ati-
na Antlaşması’nın geçerli olmadığı 
iddia edilerek Lozan’daki dini özerk-
lik de yok sayılmaktadır. Ayrıca ya-
sanın AİHS’ye aykırı olduğu oldukça 
açık, zira din özgürlüğü açıkça ihlal 
edilmeye devam etmektedir. AİHM 
içtihadı konusunda ise Yunanistan’ın 
AİHS ve AİHM kararları ve içtihadına 
ne denli saygılı olduğu ortadadır. Yu-
nanistan, AİHM kararlarını uygula-
mayan ülkeler arasında ilk 10’da yer 
alıyor. İsminde geçen Türk kelimesi 
nedeniyle kapatılan ve kayıt edil-
meyen derneklerimiz ile ilgili Bekir 
Usta dava grubunda da 2008 tarihli 
AİHM kararlarını ısrarla uygulamı-
yor. Uzun lafın kısası ülkemiz bilinçli 
olarak yeni ve yanlış bir gerçeklik 
yaratmaya çalışsa da gerçek apa-
çık ortada!” açıklamasında bulundu. 

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklama-
sının tam metnine https://www.
mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/
anakoinose-upourgeiou-exoteri-
kon-anaphorika-me-neo-nomo-gi-
a-ton-eksugkhronismo-ton-moup-
hteion-04082022.html linkinden 
ulaşabilirsiniz. 

ABTTF Başkanı: “Dışişleri 
Bakanlığı’nın yaptığı açıkla-
ma alışageldiğimiz bir tutu-
mun tekrarıdır. O da gerçekle-
ri hiçe sayarak çarpıtılmış bir 
gerçeklik yaratmak! Müftülük-
lerin modernleştirilmesi hak-
kındaki yasanın Batı Trakya 
Türk toplumu temsilcileriyle 
kapsamlı istişare sonrasında 
hazırlandığı doğru değildir. 
Zira bunun ispatı için SYRI-
ZA İskeçe Milletvekilimiz Hü-
seyin Zeybek’in Meclis Genel 
Kurulu’nda yaptığı açıklama-
ya bakmak yeterli olacaktır.”
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Batı Trakya’da gelecek eğitim yılında 4 Türk 
ilkokulu daha kapanıyor!

2022-2023 eğitim-öğretim yılında 
Batı Trakya Türk toplumuna ait 4 
ilkokulu daha kapatılacak. Eğitim 
Bakanlığı’nın aldığı karara göre öğ-
renci sayısı 9’dan az olması nede-
niyle Rodop ilinde Yardımlı(Ergani) 
ve Tuzçuköy(Kikidio), İskeçe ilinde 
ise Koruköy(Akarpo)ve Çaymahal-
le(Revma) ilkokulları kapatılacak. 

Yunanistan’ın ekonomik tasarruf 
önlemleri kapsamında ülke çapın-
da öğrenci sayısı 9’dan az olan 
ilkokulların kapatılması kararı çer-
çevesinde 2011 yılından bu yana 
Batı Trakya Türk toplumuna ait 
Türk ilkokullarının sayısında çok 
hızlı bir düşüş yaşandı. Batı Trak-
ya Türk toplumuna ait ilkokulların 
sayısı 2011’de 188’e düştükten 

sonra öğrenci sayısının yetersizliği 
gerekçesi ile kapatılan ilkokullarla 
2021-2022 öğretim yılında ise 103’e 
gerilemişti. Bu son karar ile Türk il-
kokullarının sayısı 99’a düşecek. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Batı Trakya Türk toplumu 
olarak Lozan Antlaşması ile eğitim 
alanında özerk kılınarak kendi okul-
larımızı kurma ve yönetme hakkına 
sahip olmamıza rağmen eğitimde-
ki özerk yapı yıllar içersinde tahrip 
edilmiştir. Ülkemizdeki ekonomik ve 
mali krizle birlikte öğrenci sayısının 
azlığı gerekçesiyle ilkokullarımızın 
sayısı hızla düştü. Bakanlığın kara-
rı ile Türk ilkokulları da dahil olmak 
üzere öğrenci sayısı 9’dan az olan 

okulların faaliyetlerinin 2 yıl süre ile 
geçici olarak durdurulması ve 2 yıl 
sonunda kapatılması kararı nedeniy-
le ilkokullarımızın sayısı neredeyse 
yarı yarıya düştü. Bu çok ciddi bir ra-
kam! Eğitimde özerk olmamıza kar-
şın ülkemiz ilkokullarımızı kapatıyor, 
öte yandan anavatanımız Türkiye’de 
yalnızca 4 çocuk ile ilkokul açılıyor. 
Eğitimdeki özerk statü ve haklarımı-
za uygun olarak kendi okullarımı-
zı yönetme hakkının antlaşmalara 
uygun bir şekilde uygulanmasını 
talep ediyoruz, öğrenci sayısının az-
lığı gerekçesi ile bakanlık kararı ile 
okullarımızın kapatılması uygulama-
sına son verilmesini istiyoruz” dedi. 

Fotoğraf: https://gundemgazetesi.
com/ 
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Pa-
paioannou’dan çelişkili açıklama

Ülkemiz Yunanistan Dışişleri Ba-
kanlığı Sözcüsü Aleksandros Papa-
ioannou, 2022-2023 eğitim-öğretim 
yılında Batı Trakya Türk toplumu-
na ait 4 ilkokulun kapatılacak ol-
masına ilişkin olarak anavatanı-
mız Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın 
22 Temmuz 2022 tarihli cevabına 
ilişkin olarak yaptığı açıklamada 
Ankara’yı gerçeği tersine çevir-
mekle suçlayarak Türkiye’nin açık-
lamasını tümüyle reddettiğini belirtti.

22 Temmuz’daki açıklamasında 
Türkiye, Batı Trakya’da 4 ilkokulun 
kapatılması kararını kınamış, Batı 
Trakya Türk toplumuna ait ilkokul-
ların “geçici durdurma” yoluyla ka-
patılmasına yönelik Yunanistan’ın 
uyguladığı politikanın sistematik 
bir hal aldığını belirtmişti. Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Papaioannou, 
Batı Trakya’da kapatılan 4 Türk il-
kokuluna ek olarak Doğu Makedon-
ya-Trakya Bölgesi’nde 29 devlet 
ilkokulunun da kapatılması kararı 
alındığını belirtti. Okulların faaliyeti-
ni askıya alma kararının Yunanistan 

genelinde tamamen aynı kriterlerle, 
yani öğrenci sayısı asgari dokuz (9) 
öğrenci eşiğinin altına düştüğün-
de verildiğini belirten Papaioannou, 
Türkiye’yi yanıltıcı söylemde bulun-
makla itham ederek Yunanistan’ın  
Trakya’daki Müslüman Azınlık ifa-
desiyle Batı Trakya Türk toplumu-
nun tüm Yunan vatandaşları gibi öz-
gürlüklerinden ve haklarından tam 
anlamıyla yararlandığını ileri sürdü.

Papaioannou, Türkiye’deki Orto-
doks Rum toplumuna ait olmak üze-
re İstanbul’da 3, Gökçeada’da ise 1 
olmak üzere yalnızca 4 ilköğretim 
okulunun bulunduğunu belirterek bu 
durumun Yunanlıların atalarının top-
raklarından şiddetli ve sistemli bir şe-
kilde köklerinden koparılması sonu-
cu olduğunu ileri sürdü. Buna karşılık 
Papaioannou, Batı Trakya’da ise bir 
sonraki eğitim-öğretim yılında 99 il-
kokulun faaliyete geçeceğini belirtti.  

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Ülkemiz Dışişleri Bakanı Söz-
cüsü’nün yaptığı açıklama oldukça 
çelişkili. Zira Bakanlık Sözcüsü Pa-
paioannou, 4 ilkokulumuzun daha 

kapatılacak olması kararına gerekçe 
olarak Yunanistan genelinde öğren-
ci sayısı 9’dan az olan tüm ilkokul-
ların faaliyetlerinin durdurulduğunu 
belirterek önümüzdeki yıl Doğu Ma-
kedonya-Trakya Eyaleti’nde kapa-
tılacak devlet ilköğretim okullarının 
rakamını veriyor. Öte yandan Papa-
ioannou, 2008’den 2022’ye 194’ten 
99’a düşen ilkokul sayımızda hızlı 
düşüşü göz ardı ederek Türkiye’de 
Ortodoks Rum toplumunun yalnızca 
4 ilköğretim okulunun bulunduğuna 
dikkat çekerek bölgemizde 99 ilkoku-
lun faaliyette olması karşısında Tür-
kiye’ye ithamda bulunuyor. Bu nok-
tada Papaioannou’ye şunu sormak 
isterim. Ülkemiz bölgemizdeki Türk 
ilkokullarının kapatılmasında Yuna-
nistan genelindeki uygulamayı esas 
alarak öğrenci sayısı azlığı nedeniy-
le mi okullarımızı kapatıyor, yoksa 
mütekabiliyet ilkesini kötüye kulla-
narak Türkiye’de Ortodoks Rum top-
lumunun ilköğretim okullarının sayı-
sının az oluşu nedeniyle bölgemizde 
ilkokullarımızı kapatmak için bahane 
mi arıyor?” açıklamasında bulundu.

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz 
bölgemizdeki Türk ilkokulları-
nın kapatılmasında Yunanis-
tan genelindeki uygulamayı 
esas alarak öğrenci sayısı 
azlığı nedeniyle mi okulla-
rımızı kapatıyor, yoksa mü-
tekabiliyet ilkesini kötüye 
kullanarak Türkiye’de Orto-
doks Rum toplumunun ilköğ-
retim okullarının sayısının 
az oluşu nedeniyle bölge-
mizde ilkokullarımızı kapat-
mak için bahane mi arıyor?” 
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Polonya’daki Alman azınlığı Polonya ve Alman-
ya’nın desteği ile Kültür Festivali düzenliyor

Polonya’daki Alman Azınlığı, 10 Ey-
lül 2022’de Polonya’nın Wroclaw 
kentinde 7. Alman Azınlığı Kültür 
Festivali’ni gerçekleştirecek. Her 
üç yılda bir Wrocław’daki Centen-
nial Salonu’nda düzenlenen Al-
man Azınlık Kültür Festivali, Alman 
azınlığın kültürel zenginliğini Po-
lonya halkına tanıtmak amacıyla 
düzenleniyor. Polonya ve Alman-
ya’nın destekleri ile düzenlenen 
kültür festivalinde Polonya’daki 
Alman azınlığı müzik ve dans gös-
terilerinin yanı sıra atölye çalışma-
ları, sergiler, çocuklar ve gençler 
için oyunlar da dahil olmak üzere 
bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.  

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Çoğunluğu Polonya’nın Si-
lezya bölgesinde yaşayan Alman 
azınlığı, Polonya tarafından resmen 
tanınıyor ve devlet tarafından des-
teklenerek tarihi olarak yaşadığı 
bölgede Alman Azınlığı Kültür Fes-
tivali gerçekleştiriyor. Ne mutlu Po-
lonya’daki Alman azınlığına! Oysa 
Polonya, ülkemiz Yunanistan’a kı-
yasla genç bir demokrasi ve AB’ye 

2004 yılında üye oldu. Öte yandan 
ülkemiz, demokrasinin beşiği olmak-
la övünen bir ülke olarak Batı Trak-
ya Türk toplumunun Türk kimliğini 
tanımıyor, antlaşmalarla garanti altı-
na alınmış statüsü ve haklarını hiçe 
sayan uygulamalara gidiyor. Ülke-
miz, AB’ye Polonya’dan çok önce, 
1981’de üye oldu. Ama Polonya ile 
kıyasladığımızda azınlık hakları açı-
sından Polonya’dan oldukça geride. 
Yunanistan’da isminde Türk kelimesi 
geçen derneklerimize geçit yok, Batı 
Trakya Türk Azınlığı adı ile herhangi 
bir etkinlik düzenlememiz mümkün 
değil. Kolektif bir biçimde kimliğimi-

zi açıklayamıyoruz, çift dilli okulları-
mızda Türkçe müfredat için devlet 
Türkçe diyemiyor, Azınlık programı 
diyor. Okullarımızı kendimiz yöne-
temiyoruz, müftülerimizi kendimiz 
seçemiyoruz. Çin’deki Uygur Türk-
lerine karşı politikanın Avrupa aya-
ğında, hiçbir AB ülkesinde örneği 
görülemeyecek şekilde, ülkemiz 
Türk kimliğimizi yok etmeye çalışı-
yor, adeta açık hava hapishanesin-
de gibiyiz.” açıklamasında bulundu. 

Fotoğraf: https://vdg.pl/festiwal-kul-
tury-mniejszosci-niemieckiej/ 

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz, 
AB’ye Polonya’dan çok önce, 
1981’de üye oldu. Ama Po-
lonya ile kıyasladığımızda 
azınlık hakları açısından 
Polonya’dan oldukça geri-
de. Yunanistan’da isminde 
Türk kelimesi geçen der-
neklerimize geçit yok, Batı 
Trakya Türk Azınlığı adı ile 
herhangi bir etkinlik düzen-
lememiz mümkün değil.”
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“Ülkemizdeki Gerçekler” programında Avrupa’da ulu-
sal azınlıklar ve Batı Trakya Türk toplumu ele alındı

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu’nun (ABTTF) “Ülkemizdeki 
Gerçekler” başlıklı çevrim içi prog-
ram serisinin dokuzuncu bölümü 14 
Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı. 

Dokuzuncu programda Romanya’da-
ki Macar azınlığına mensup Avrupa 
Parlamentosu (AP) Milletvekili ve Av-
rupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) 
Başkanı Loránt Vincze konuk edildi. 

ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden De-
niz Servantie’nin moderatörlüğünü 
yaptığı programda Vincze, Avrupa’da 
ulusal azınlıkların mevcut durumu, 
Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ulusal 
azınlıkların korunmasına yönelik atıl-
ması gereken adımlar ve FUEN’in ko-
ordine ettiği “Azınlıkları Koruma Pake-
ti (MSPI)” isimli Avrupa Vatandaşları 
Girişimi ile Yunanistan’da Batı Trakya 
Türk toplumu ve daha geniş kapsam-
da ülkede azınlık haklarına bakış hak-
kında yöneltilen soruları cevapladı.

AP Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Toplu-
luklar ve Diller İntergrubu Eş Başkanı da 
olan Vincze, çoğunluk nüfusundan ken-
di dil, kültür, örf ve adetleri ile farklı olan 
toplulukların ulusal veya yerli azınlık 
olarak tanımlandığını belirterek, Yuna-
nistan gibi AB üyesi devletlerin bazıla-
rının sınırları içerisindeki ulusal azınlık-
ları hiçbir şekilde tanımadığını kaydetti.

Avrupa’da halihazırda yaklaşık 40 mil-
yon kişinin çeşitli azınlık dillerini konuştu-
ğunu not eden Vincze, ana dilde eğitim, 
ulusal azınlığa ait olan kurumların fi-
nanse edilmesi ve medya kuruluşlarının 
oluşu, azınlık dillerinin kamu alanında 
kullanılmasına ilişkin kolaylıkların sağ-
lanması gibi farklı alanlarda ulusal azın-
lıklara imkan tanınması gerektiğini söy-
ledi. Bu konuda AB üyesi devletlerdeki 
durumun birbirinden farklı olduğunu not 
eden Vincze, Yunanistan ve Fransa’da 
ulusal azınlıklar tanınmazken Finlandi-
ya’da İsveççe konuşan topluluğun, İtal-

ya’da Güney Tirol bölgesindeki Alman 
ve Ladin ulusal azınlıklarının haklarının 
güçlü bir şekilde korunduğunu ifade etti.

Vincze, Yunanistan tarafından Batı Trak-
ya Türk toplumu için “Trakya’daki Müs-
lüman azınlık” tabirinin kullanıldığını ve 
bunun kabul edilemez olduğunu belirte-
rek, dil ve dinin iki farklı konu olduğunu 
kaydetti. Batı Trakya Türk toplumunun 
dernekleri ile ilgili Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygu-
lanmasında bile Yunanistan tarafından 
en ufak olumlu bir adımın atılmadığının 
altını çizen Vincze, Yunanistan’ın de-
mokrasinin beşiği olmaktan çok uzak 
olduğunu, zira azınlık haklarına ilişkin 
standartları uygulamadığını söyledi.

FUEN’in Batı Trakya Türk toplumunun 
sorunlarının çözümü için Yunanistan’a 
karşı baskının arttırılması yönünde 
farklı araçlara başvurduğunu ancak bu-
nun yeterli olmadığını not eden Vincze, 
söz konusu baskının Avrupa Konseyi 
ve AB gibi Avrupa çapındaki kurum-
lardan gelmesi gerektiğine işaret etti. 

Vincze, FUEN’in koordine ettiği MS-
PI’nin ulusal azınlıklar ile onların hakla-
rı, kültürleri ve dilleri için güçlü destek 
sağlama amacıyla başlatıldığını ve bu 
çerçevede girişime çok farklı taleplerin 
eklendiğini belirterek, MSPI’nin bir kon-

sept olduğunu ve AB Komisyonu’nun 
girişimdeki yasa önerilerini reddetme-
sine karşın artık daha güçlü ve kararlı 
olduklarını belirtti. Halihazırda Almanya, 
Danimarka, Belçika, İtalya ve Macaris-
tan gibi AB üyesi devletlerin girişime 
destek verdiğini not den Vincze, girişi-
min reddedilmesiyle ilgili Avrupa Adalet 
Divanı nezdinde açtıkları davayı ya-
kında kazanmayı beklediklerini belirtti. 

Son olarak kendilerinin Avrupa’nın 
kültürel mirasının parçası olan ulu-
sal azınlıkların dilleri ve kültürleri-
nin desteklenmesini teşvik ettikle-
rini belirten Vincze, AB’nin ulusal 
azınlıklar ile onların dil ve kültürlerini 
daha çok gözetmesi gerektiğini ve bu-
nun çoğunluk toplumları tarafından 
da desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

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

YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=UIO_oBSYXLU&t=146s 

Facebook: https://www.facebook.
com/939989616164959/vide-
os/454795379825247
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
Föderation der West-Thrakien Türken in Europa 
Federation of Western Thrace Turks in Europe 
Ευροπαϊκή Ομαοσποντία Τουύρκων Δυτικής Θράκης 
Fédération des Turcs de Thrace Occidentale en Europe 

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

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

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

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

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

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

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

 www.abttf.org
+49 2302 913291

ABTTF, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü anma programına katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) tarafından gerçekleştirilen men-
fur darbe girişiminin altıncı yıl dönümü 
münasebetiyle anavatan Türkiye Cum-
huriyeti Essen Başkonsolosluğu’nca 15 
Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen 
“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma 
törenine katıldı. Başkonsolosluk bahçe-
sinde düzenlenen anma törenine ABT-
TF Başkanı Halit Habip Oğlu iştirak etti. 

Anma törenine Herne Belediye Baş-
kan Yardımcısı Kai Gera, Herne Be-
lediye Meclisi’nde Sosyal Demokrat 
Parti (SPD) Grubu Başkanı Udo So-
bieski, Türk sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri, basın mensupları ve 
Başkonsolosluk çalışanları katıldı. 

Anma töreni, 15 Temmuz dar-
be girişimi sırasında şehit düşen-
ler anısına bir dakikalık saygı duru-
şu, İstiklal Marşı’nın okunması ve 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 

Günün anlam ve önemine dair yaptı-

ğı konuşmada T.C. Essen Başkonso-
losu Sezai Tolga Şimşir, 15 Temmuz 
2016’da FETÖ terör örgütünün Türk 
milletine, seçilmiş hükümete ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yönelik 
hain bir darbe girişiminde bulunduğunu, 
Türk Milleti’nin demokrasisine ve öz-
gürlüğüne sahip çıkıp destansı bir mü-
cadeleyle bu hain darbe girişimini ba-

şarısızlığa uğrattığını ifade etti. FETÖ 
terör örgütünün yurtdışındaki yapılan-
masının anavatan Türkiye Cumhuriye-
ti üzerindeki hain emellerinin bertaraf 
edilmesine yönelik çalışmaların kararlı-
lıkla sürdürüleceğinin altını çizen Şim-
şir, 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini 
minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Anma töreni, 15 Temmuz şehitle-
ri için okunan dualarla sona erdi.


