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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu

Görüşmede Yunanistan'da Batı 

Trakya Türk toplumuna yönelik nefret 

söylemi ve sistematik ayrımcılık dile 

getirildi.

Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek 

Tahsilliler Derneği (BTAYTD), 9 Aralık 

2019 tarihinde Hollanda'nın Lahey şehrine 

çalışma ziyaretinde bulundu. ABTTF'nin 

öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma 

ziyareti kapsamında ABTTF Başkanı Halit 

Habip Oğlu, ABTTF Uluslararası İlişkiler 

Direktörü Melek Kırmacı Arık, BTAYTD As 

Başkanı İlhan Mehmet ve BTAYTD İnsan 

Hakları Komisyonu Başkanı Dr. Pervin 

Hayrullah'tan oluşan Batı Trakya Türk 

heyeti, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Teşkilatı (AGİT) Ulusal Azınlıklar Yüksek 

Komiseri Büyükelçi Lamberto Zannier ile 

makamında görüştü. 

Görüşmede Batı Trakya Türk heyeti, 

Yunanistan 'da Bat ı  Trakya Türk 

toplumunu “öteki”, “tehdit” ve “tehlike” 

olarak gören nefret söylemi ile Batı Trakya 

Türklerinin günlük yaşamın her alanında 

maruz kaldığı sistematik ayrımcılığı 

Yüksek Komiser'e örnekleriyle aktardı. 

1923 Lozan Antlaşması ile Batı Trakya 

Türk toplumunun statüsü ve haklarının 

belirlendiğini belirten Batı Trakya Türk 

heyeti, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk 

toplumuna ulusal güvenlik meselesi olarak 

yaklaştığını,  tar ihi  önyargı lar ve 

kalıplaşmış düşüncelerin toplumsal 

haya t ın  he r  a lan ında  kend is in i  

gösterdiğini, mevcut sorunların çözümü 

için Yunan devleti ile doğrudan ve yapısal 

b i r  d i y a l o g  m e k a n i z m a s ı n ı n  

bulunmadığını kaydetti.

Batı Trakya Türk heyeti AGİT Ulusal Azınlıklar

Yüksek Komiseri ile görüştü
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ABTTF Haberler

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 

(AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan 

Hakları Ofisi'nce (ODIHR) hazırlanan 

2018 Nefret Suçları Raporu açıklandı. 

Raporda, AGİT bölgesindeki nefret 

kaynaklı suç ve saldırılara yer veriliyor. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) da geçmiş yıllarda olduğu 

üzere raporun hazırlık aşamasında 

Yunanistan genelindeki önyargı kaynaklı 

nefret suçları ile ilgili yazılı bildirimde 

bulunarak rapora katkıda bulunmuştu. 

AGİT'in 41 katılımcı Devlet'inin resmi 

veri sunduğu 2018 Nefret Suçları 

Raporu'nda 178 sivil toplum kuruluşunun 

paylaştığı 44 Katılımcı Devlet'teki nefret 

olayları ile ilgili bilgiler yer alıyor. AGİT 

bölgesinde 2018 yılında 5 bin 735 nefret 

suçunun işlendiği belirtilen raporda, 

Yunanistan tarafından sunulan resmi 

verilere göre Yunan polisince geçen yıl 

toplam 164 nefret suçu kaydedilirken 

bunlardan 17'si hakkında savcılık 

tarafından adli kovuşturma yürütüldüğü, 

6 kovuşturmanın da mahkumiyetle 

sonuçlandığı ifade ediliyor. 

AGİT bölgesinde yer alan toplam 57 

ülkenin büyük çoğunluğunda nefret 

suçlarına yönelik yasal düzenlemelerin 

tam anlamıyla uygulanmadığının 

belirtildiği raporda, birçok mağdurun 

yetkililerin herhangi bir girişimde 

bulunmayacağına inandığı için polise 

suç  duyurusunda  bu lunmadığ ı  

kaydediliyor.

AGİT 2018 Nefret Suçları Raporu'nun 

Yunan is tan i le  i lg i l i  bö lümüne 

http://hatecrime.osce.org/greece?year=

2018 linkinden ulaşabilirsiniz.
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Sevgili okurlar, 

Yine bir yılı daha arkamızda bırakmak 

üzereyiz. 

2019 yoğun gelişmelerin yaşandığı bir yıl 

oldu.

Ülkemiz Yunanistan'da yerel ve genel 

seçimler ile Avrupa Parlamentosu 

seçimleri yapıldı.

Seçimlerde Batı Trakya Türk toplumu 

olarak varlığımızı ve gücümüzü 

gösterdik.

Eğitim alanında yaşadığımız sorunları 

Gümülcine ve Brüksel'de düzenlediğimiz 

konferanslarda dile getirdik.

ABTTF olarak İskeçe Türk Birliği ile 

birlikte birçok defa Strazburg'a çalışma 

ziyaretinde bulunduk. Bu ziyaretlerde 

AKPM üyesi milletvekilleri, Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesi ve İnsan 

Hakları Komiseri ile görüştük.

Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarını 

AGİT nezdinde ve BM İnsan Hakları 

Konseyi ile BM Azınlık Sorunları gibi 

platformlarda gündeme taşıdık.

Tüm bu çalışmaları Batı Trakya 

bölgesinden, sahada olan kurumlarımız 

ile dayanışma içerisinde gerçekleştirdik.

En son Hollanda'nın Lahey şehrinde Batı 

Trakya Türk heyeti olarak AGİT Ulusal 

Azınlıklar Yüksek Komiseri ile görüştük.

Görüşmede,  Bat ı  T rakya Türk  

toplumunun devam eden kronik 

sorunlarının yanı sıra Yunanistan'da Batı 

Trakya Türklerinin maruz kaldığı nefret 

söylemi ve toplumsal hayatın her 

alanındaki sistematik ayrımcılığı dile 

getirdik.

Biz bu çalışmalarımızı sürdürürken ne 

yazık ki ülkemiz Yunanistan'ı yönetenler 

sorunlarımıza duyarlı olmak yerine 

ayrımcı ve suçlayıcı olmaya devam 

ettiler. 

Birkaç gün önce Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi, ülkemizin Makedon 

azınlığa ait “Makedon Medeniyet Evi” ve 

İskeçe Türk Birliği ile ilgili Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını 

uygulamakla yükümlü olduğunu 

açıkladı.  

Makedon azınlığın derneği 1998 yılında, 

yani 21 yıl önce, İskeçe Türk Birliği de 

2008 yılında, 11 yıl önce AİHM nezdinde 

Yunanistan'a karşı açtığı davayı 

kazandı.

Yıllardır devam eden bu olumsuz tabloyu 

Başkanlık Kurulu toplantımızda masaya 

yatırdık ve yeni stratejilerimizi belirledik.

Söz konusu stratejileri hayata geçirmek 

için sabırsızlanıyoruz ve şimdiden 

heyecan içerisindeyiz. 

Satırlarıma son verirken hepinizin yeni 

yılını şimdiden kutlar, yeni yılın herkese 

sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini 

temenni ederim.

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu

ABTTF Başkanı
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Batı Trakya Türk heyeti

BM Azınlık Sorunları Forumu'nda
Azınlıkların eğitim hakkının 

tartışıldığı forumda Batı Trakya 

Türklerinin eğitim alanında 

yaşadığı sorunlar dile getirildi.

Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek 

Tahsilliler Derneği (BTAYTD), 28-29 

Kasım 2019 tarihlerinde İsviçre'nin 

Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş 

Mil let ler (BM) Azınlık Sorunları 

Forumu'nun 12. oturumuna katıldı. 

“Azınlıkların Eğitim, Dil ve İnsan Hakları” 

temalı oturuma, ABTTF Merkez Ofis 

Sorumlusu K. Engin Soyyılmaz ile 

BTAYTD Yönetim Kurulu üyesi eğitimci 

Meltem Giritli ve BTAYTD Uluslararası 

Hukuk ve İnsan Hakları Danışmanı Av. 

İlker Çavuşoğlu'ndan oluşan Batı Trakya 

Türk heyeti iştirak etti. Rodos ve İstanköy 

Türklerini temsilen de Rodos, İstanköy 

ve Onikiada Türkleri  Kültür ve 

Dayanışma Derneği (ROİSDER) 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı 

oturuma katıldı.

Batı Trakya Türk heyeti iki dilli 

azınlık anaokulları ile azınlık 

ilkokullarındaki öğretmen, 

müfredat ve ders kitapları 

sorununu gündeme taşıdı
 

“İnsan hakları ve azınlık dili eğitimi” 

başlıklı ikinci oturumda söz alan 

BTAYTD, Batı Trakya Türk toplumunun 

eğitim hakkıyla ilgili mevcut ihlalleri ve 

sorunları ayrıntılarıyla aktardı. Yunan 

hükümetinden Batı Trakya Türk 

toplumunun eğitim hakkına saygı 

göstermesini talep eden BTAYTD, 

Yunanistan'a uluslararası ve ikili 

a n t l a ş m a l a r d a n  d o ğ a n  t ü m  

yükümlülüklerini yerine getirmesi 

çağrısında bulundu. Yanı sıra BTAYTD, 

Y u n a n  m a k a m l a r ı n d a n  e ğ i t i m  

sorunlarının çözümü için Batı Trakya 

Türk toplumu ile yapıcı ve dahil edici 

diyalog başlatmasını istedi.

“Azınlık dillerinde eğitim için kamusal 

politika hedefleri ve azınlık dillerinin 

öğretilmesi” başlıklı üçüncü oturumda 

k o n u ş a n  A B TTF ,  1 9 2 3  L o z a n  

Antlaşması ile eğitimde özerk kılınan 

Batı Trakya Türk toplumunun anadilde 

eğitim hakkı ile birlikte kendi okullarını 

kurma, yönetme ve denetleme hakkına 

sahip olduğunu ifade etti. Batı Trakya 

Türk toplumunun eğitim özerkliğinin 

Yunanistan tarafından sistematik olarak 

ihlal edildiğinin altını çizen ABTTF, 

öğrenci sayısının az olduğu gerekçesiyle 

özerk yapıdaki azınlık ilkokullarının 

kapatıldığını, Batı Trakya bölgesinde iki 

dilli azınlık anaokullarının açılmasına 

Yunan makamlarının ısrarla izin 

vermediğini kaydetti. Yunan devletinin 

Batı Trakya Türk toplumuna yönelik tek 

taraflı ve dayatmacı eğitim politikaları 

sürdürdüğünü belirten ABTTF, Yunan 

makamlarına Batı Trakya Türk toplumu 

ile diyalog içerisinde sorunlara çözüm 

üretmesi çağrısında bulundu.

Oturumda konuşan Yunanis tan 

temsilcisi, Lozan Antlaşması ile Batı 

Trakya'da yalnızca Müslüman azınlık 

olduğu yönündeki Yunan devletinin 

resmi tezini tekrar ederek Yunanistan'ın 

Lozan Antlaşması hükümleri ile tam 

uyumlu bir şekilde Batı Trakya Türk 

toplumunun eğitiminin iyileştirilmesine 

yönelik çabalarının devam edeceğini 

iddia etti.

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 154 I Aralık 2019



5

ABTTF Haberler

ABTTF AGİT Lund Tavsiyeleri

Konferansı'na katıldı
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Batı Trakya Türk toplumu yine hedef gösterildi!
Halit Habip Oğlu: “Asırlardır 

Yunanistan'da yaşayan ve 

toplumun bir parçası olan Batı 

Trakya Türk toplumunu hedef 

gösteren dışlayıcı popülist 

s i y a s e t i n  v e  h a s m a n e  

açıklamaların artık son bulmasını 

istiyoruz.”

Sığınmacı sorunu Yunanistan'da 

gündemi meşgul etmeye devam 

ederken Yunan siyasetçiler de yaptıkları 

açıklamalarla her fırsatta Batı Trakya 

Türk toplumunu hedef göstermeye 

devam ediyor. Yeni Demokrasi Partisi 

M id i l l i  M i l l e tvek i l i  Hara lambos  

Athanasiu, adadaki göçmen ve 

sığınmacı sayısının artışı ile ilgili yaptığı 

açıklamada, böyle giderse Midilli 

adasının kısa zamanda ikinci Rodop ili 

olacağinı, 15-20 yıl içinde ada 

nüfusunun üçte birinin Müslümanlardan 

oluşacağını ifade etti. 

Konuyla ilgili Avrupa Batı Trakya Türk 

Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 

Habip Oğlu, “ABTTF olarak Yunan 

meclisinin halihazırdaki ikinci başkan 

yardımcısı olan, geçmişte Adalet ve 

İnsan Hakları Bakanı olarak görev 

yapmış Mi l letveki l i  Haralambos 

Athanasiu'nun açıklamasını şiddetle 

kınıyoruz. Athanasiu, göçmen ve mülteci 

sorununu kendi siyasi çıkarlarına alet 

ederek bu konu üzerinden Yunan 

vatandaşı olan Batı Trakya Türk 

toplumunu Yunanistan için bir 'tehdit' ve 

'tehlike' unsuru olarak gösteriyor. Ancak 

şunu unutmuş olacak ki bizler asırlardır 

bu topraklarda yaşıyor ve toplumun bir 

parçasıyız. 2. Dünya Savaşı'nda 

Yunanistan'ın İtalya tarafından işgaline 

karşı 'Hayır' diyerek binlerce şehit verdik. 

Bugün de ülkemiz Yunanistan'ı  

ka lk ınd ı rmak  i ç in  can la  baş la  

çalışıyoruz. Ülkemiz Yunanistan'ın 

yaşadığı sorunlar hepimizin sorunları ve 

bunlara ancak birlikte el ele vererek 

çözüm bulabiliriz. Dolayısıyla Batı 

Trakya Türk toplumunu hedef gösteren 

dışlayıcı popülist siyasetin ve hasmane 

açıklamaların artık son bulmasını 

istiyoruz” dedi.

*Fotoğraf: www.nealesvou.gr

Batı Trakya Türk toplumuna ait azınlık okullarının

belediyeye devri istendi!
Halit Habip Oğlu: “Özerk yapıdaki 

okullarımızın onarım bahanesiyle 

belediyeye devri söz konusu dahi 

olamaz. Belediye başkan yardımcısı 

imzalı yazıyı yok sayıyor, Yunan 

makamlarını Batı Trakya'daki Türk 

azınlık okullarının antlaşmalarla 

garanti altına alınmış olan özerk 

yapısını ortadan kaldırmaya yönelik 

u y g u l a m a l a r d a n  k a ç ı n m a y a  

çağırıyoruz.” 

Yunanistan'da İskeçe iline bağlı İnhanlı 

(Topiros) Belediyesi'nin sınırları içerisinde 

bulunan mülkiyeti Batı Trakya Türk 

toplumunun vakıflarına ait Türk azınlık 

ilkokullarının belediyeye devredilmesi 

istendi. Gündem gazetesinin haberine 

göre, belediye başkan yardımcısının 

imzasıyla bölgedeki 10 Türk azınlık 

ilkokuluna gönderilen yazıda, belediyeye 

bahse konu okullarda onarım yapılması ile 

ilgili taleplerini ulaştığı belirtilerek 

b e l e d i y e n i n  t a m i r  ç a l ı ş m a l a r ı n ı  

yapabilmesi için bu okulların mülkiyetinin 

köylerdeki vakıflardan alınıp belediyeye 

devredilmesi gerektiği kaydedildi. Batı 

Trakya Türk toplumu arasında büyük 

tepkiye yol açan yazıda ayrıca, okul 

mülkiyetinin belediyeye devri kararının iki 

gün gibi çok kısa bir süre içinde belediyeye 

bildirilmesi talep edildi. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 

Habip Oğlu, “Batı Trakya Türk toplumu, 

1923 Lozan Barış Antlaşması ile kendi 

okullarını, kurma, yönetme ve denetleme 

hakkına sahiptir. Dolayısıyla İnhanlı 

Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 10 

ilkokulumuzun onarım bahanesiyle 

belediyeye devri söz konusu dahi olamaz. 

Eğer bu okullarda bir tadilat ihtiyacı hasıl 

olduysa okullarımızın encümen heyetleri 

ve mülkiyetinin ait olduğu vakıflarımızın 

yöneticileri gerekli önlemleri mutlaka 

alacaktır. Belediye başkan yardımcısı 

imzalı yazıyı yok sayıyor, Yunan 

makamlarını Batı Trakya'daki Türk azınlık 

okullarının antlaşmalarla garanti altına 

alınmış olan özerk yapısını ortadan 

kaldırmaya yönelik uygulamalardan 

kaçınmaya çağırıyoruz” açıklamasında 

bulundu.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com
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Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!
Hal i t  Hab ip  Oğ lu :  “ İnsan 

haklarının tüm dünyada coşkuyla 

kutlandığı bu önemli günde, 

ülkemiz Yunanistan'ı Batı Trakya 

Türk toplumuna karşı yürüttüğü 

sistematik ayrımcılığa derhal son 

vermeye ve bizlerle doğrudan ve 

y a p ı c ı  d i y a l o g  k u r m a y a  

çağırıyoruz.”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 

tarafından 1948 yılında kabul edildiği 

gün olan 10 Aralık tarihi her yıl Dünya 

İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 

her insanın eşit olduğu, ırk, renk, din, 

cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, 

ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, 

doğum veya diğer statüler sebebiyle 

ayrım gözetmeksizin herkesin aynı insan 

haklarına sahip olduğunu ilan edilmiştir. 

Bu yılki Dünya İnsan Hakları Günü'nün 

teması, “Gençlik İnsan Hakları için 

A y a ğ a  K a l k ı y o r ”  v e  b u  t e m a  

çerçevesinde tüm dünyada çeşitli 

etkinlik ve kampanyalar düzenleniyor.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 

münasebetiyle bir açıklama yayımlayan 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

Michelle Bachelet, 2019 yılında özellikle 

gençlerin muazzam bir aktivizm yaparak 

dünyamızın yaşadığı kriz hakkında 

seslerini daha yüksek sesle dile 

getirdiğini ve söz konusu olanın 

kendilerinin ve henüz doğmamış 

olanların gelecekleri olduğuna dikkat 

çektiklerini vurguladı.  İklim değişikliği ya 

da dünyadaki birçok ülkede yaşanan 

insan hakları krizleri ile mücadelenin 

tabii ki de sadece genç insanların 

omuzlarına yüklenemeyecek kadar 

önemli olduğunu belirten Bachelet, 

herkesin dayanışma içerisinde bir arada 

durarak acil olarak eyleme geçmesi 

gerektiği ifade etti. Karar vericiler 

insanların adalet ve eşitlik çağrılarına 

kulak vermeli diyen Bachelet, herkes için 

hakların ve seçeneklerin olduğu bir 

dünya için barışçıl ve güçlü bir şekilde 

tüm dünya genelinde hareke geçilmesi 

gerektiğini ifade etti 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Batı 

Trakya Türk toplumunun Avrupa ve 

uluslararası alandaki temsilcisi ABTTF 

olarak tüm insanların 10 Aralık Dünya 

İnsan Hakları Günü'nü en içten 

duygularımızla kutluyoruz. İnsan 

haklarının tüm dünyada coşkuyla 

kutlandığı bu önemli günde, ülkemiz 

Yunanis tan ' ı  Bat ı  Trakya Türk 

toplumunu karşı yürüttüğü sistematik 

ayrımcılığa derhal son vermeye ve 

bizlerle doğrudan ve yapıcı diyalog 

kurmaya çağırıyoruz” açıklamasında 

bulundu. 

*Fotoğraf: 

www.un.org/en/observances/human-

rights-day 

Homburg ve Çevresi Batı Trakya Türkleri

Yardımlaşma Derneği yeni yönetimini seçti
A v r u p a  B a t ı  T r a k y a  T ü r k  

Federasyonu 'nun (ABTTF)  üye 

derneklerinden Homburg ve Çevresi 

Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma 

Derneği 'nin seçimli genel kurul 

toplantısında, derneğin 2019-2021 

döneminde görev yapacak yeni yönetim 

ve denetim kurulları aşağıdaki şekilde 

oluştu:

Yönetim Kurulu

Başkan: Lütfü İbram

2. Başkan: Serkan Muran Durmuş 

Sekreter/Gençlik Kolu Sorumlusu: 

Hüseyin Murat 

Kasadar: Özcan İbram

Kasadar Yardımcısı: Nurdan Fehmi

Faaliyet Kolu Sorumluları: Hakan 

Haliloğlu, Adem İmamoğlu, Yüksel 

Memiş ve Hasan Kehaya 

Denetim Kurulu

Ahmet Çıtak

Funda Fehmi

Mümün Çoban

ABTTF Başkanlık Kurulu olarak 

Homburg ve Çevresi Batı Trakya Türkleri 

Yardımlaşma Derneği'mizin yeni seçilen 

yönetim ve denetim kurullarını en içten 

duygularımızla tebrik ediyor, yapacakları 

çalışmalarda üstün başarılar ve 

muvaffakiyetler diliyoruz.
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ABTTF Başkanlık Kurulu 2019 yılının

son toplantısını gerçekleştirdi
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) 20. Dönem Başkanlık Kurulu, 7 

Aralık 2019 Cumartesi günü 10. olağan 

t o p l a n t ı s ı n ı  g e r ç e k l e ş t i r d i .  

Federasyon'un Almanya'nın Witten 

şehrindeki genel merkezinde yapılan 

toplantıya ABTTF Merkez, Brüksel ve 

Atina ofislerinde görevli personel de 

iştirak etti. Toplantıda, ABTTF'nin 2019 

yılındaki çalışma ve faaliyetleri 

değerlendirildi, önümüzdeki 2020 yılında 

Ba t ı  T rakya  Tü rk  top lumunun  

sorunlarının çözüme kavuşturulmasına 

yönelik Yunanistan'da ve uluslararası 

düzeyde geçekleştirilmesi öngörülen 

girişimler ele alındı.

ABTTF'nin 2020 yılı yol haritası 

belirlendi

Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili güncel 

gelişmelerin de değerlendiri ldiği 

toplantıda, Yunanistan'da Batı Trakya 

Türklerini “öteki, tehdit ve tehlike” olarak 

gören nefret söyleminin özellikle son 

dönemde artış gösterdiğine dikkat 

çekildi. ABTTF'nin 2020 yol haritası 

kapsamında, önceki yıllarda olduğu gibi 

2020 yılı boyunca da ABTTF'nin maddi 

ve manevi desteğiyle üye derneklerce 

önemli milli, kültürel ve dini gün ve 

aylarda Batı Trakya Türklerine yönelik 

s o s y a l  v e  k ü l t ü r e l  e t k i n l i k l e r  

düzenlenmesi kararlaştırıldı.
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