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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 
28 Şubat-1 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen 
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konse-
yi’nin 49. Olağan Oturumu gündemi kapsamın-
da “Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması 
(UPR) sonuçları” başlıklı oturumuna iştirak etti. 

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile özel istişari 
statüye sahip olan ABTTF, 23-24 Mart 2022 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen UPR Sonuçları oturu-
munda Yunanistan’ın 3. Döngü İncelemesi so-
nuçlarının görüşüldüğü oturuma katılarak Batı 
Trakya Türk toplumu ile ilgili tavsiyelerini sundu. 

Yunanistan’ın Evrensel Peri-
yodik İnceleme Mekanizması 
Sonuç Oturumu’na iştirak eden 
ABTTF, Batı Trakya Türk top-
lumunun etnik Türk kimliğinin 
tanınması, eğitim ve din özerk-
liğinin iade edilmesi ile der-
nek kurma özgürlüğüne ilişkin 
AİHM kararlarının uygulanması 
başlıklarında yaşanan sorun-
lara ilişkin tavsiyelerini sundu.
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ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Me-
lek Kırmacı Arık’ın katıldığı Cenevre’deki 
toplantıda, 1 Kasım 2021’de UPR Çalışma 
Grubu tarafından incelemesi yapılan Yuna-
nistan’a ilişkin inceleme sonuçları ele alın-
dı. Yunanistan’ın Kasım ayındaki incele-
mesini takip ederek Yunanistan’ın sunduğu 
ulusal rapora paralel bir rapor hazırlayan 
ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun ge-
niş çerçevedeki tüm sorunlarını aktarıp Yu-
nanistan’a tavsiyelerine sunmuştu. 23 Mart 
2022’deki inceleme sonuçları oturumunu da 
takip eden ABTTF, inceleme sonuçlarına 
ilişkin olarak Batı Trakya Türk toplumunun 
sorunları konusunda tavsiyelerini sundu. 

23 Mart 2022 tarihli oturumda Yunanistan, 
1 Kasım 2021’de yapılan incelemenin ar-
dından UPR Çalışma Grubu’nun sunduğu 
rapor ile BM İnsan Hakları Konseyi’ne üye 
devletlerin mekanizma çerçevesinde Yu-
nanistan’a sundukları tavsiyeleri dikkatli 
bir şekilde incelediklerini ifade etti. Yuna-
nistan’a sunulan 239 tavsiyeden 219’unu 
kabul ettiklerini belirten Yunanistan, UPR 
mekanizmasına duydukları güvenin bir par-
çası olarak bir sonraki inceleme öncesinde 
ara dönem raporu sunacaklarını belirtti. 

Bu oturumda konuşan Türkiye, Yunanis-
tan’ın Batı Trakya Türk toplumuna ilişkin 
olarak Türkiye’nin sunduğu tavsiyelerin 
hiçbirini Yunanistan’ın kabul etmediğini 
ifade ederek Batı Trakya Türk toplumunun 
eğitim, din, dernek kurma özgürlüğü ve 
buna bağlı AİHM kararlarının uygulanması 
sorunlarının devam ettiğini belirtti. 14 yıldır 
Yunanistan’ın AİHM kararlarını uygulama-
dığını söyleyen Türkiye, Batı Trakya’da bir 

mezarlığın geçtiğimiz günlerde futbol sa-
hası inşa edilmek üzere yıkıldığını ekledi.

Kapanış konuşmasında Yunanistan, ulus-
lararası hukuka ve uluslararası azınlık stan-
dartları da dahil olmak üzere tüm önemli 
insan hakları belgelerine bağlı kalmaya ve 
Müslüman azınlığı yaşatan ve zenginleşti-
ren 1923 Lozan Antlaşması’nı tam olarak 
uygulamaya devam edeceklerini söyledi.  
BM İnsan Hakları Konseyi’ne Yunanis-
tan’ın UPR sonuçları hakkında ayrıca ya-
zılı bir bildiri de sunan ABTTF, Batı Trak-
ya Türk toplumunun etnik Türk kimliğinin 
tanınması, eğitim ve din özerkliğinin iade 
edilmesi ile dernek kurma özgürlüğüne 
ilişkin AİHM kararlarının uygulanması 
başlıklarında yaşanan sorunlara ilişkin 
tavsiyelerini sundu. Yanı sıra ABTTF, Ro-
dos ve İstanköy’deki Türk toplumunun 
Yunanistan tarafından Müslüman Yunan 
vatandaşları olarak tanımlanmasını eleş-

tirerek Rodos ve İstanköy’deki Türk toplu-
munun anadilde eğitim ve kendi dini lider-
lerini belirleme imkanı olmadığını belirtti. 

Sonuç oturumuna iştirak eden ABTTF, 
Konsey’e sunduğu sözlü sunumda ise Yu-

nanistan’ın Batı Trakya Türk toplumu ile 
Rodos ve İstanköy Türk toplumuna ilişkin 
tavsiyelerin hiçbirini kabul etmemesinden 
üzüntü duyduğunu ifade etti. Batı Trak-
ya Türk toplumunun Lozan Antlaşması 
ile verilen eğitim ve din özerkliğine devle-
tin her alanda müdahale ettiğini belirten 
ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun et-
nik Türk kimliğinin tanınmadığını ve buna 
bağlı olarak isminde Türk kelimesi geçen 
derneklerin kapatıldığını kaydetti. ABTTF, 
Bekir Usta ve Diğerleri Dava grubu olarak 
bilinen üç davada Yunanistan’ın Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 
mahkum edilmesine karşın 14 yıldır AİHM 
kararlarını uygulamadığını dile getirdi. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) 21. Dönem Denetim Ku-
rulu, 26 Mart 2022 Cumartesi günü 
ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. 
Federasyon’un Almanya’nın Witten 
şehrindeki genel merkezinde yapı-
lan ve ABTTF Mali İşlerden Sorumlu 

Başkan Yardımcısı Sami Yusuf’un 
da iştirak ettiği toplantıda, ABTTF 
Denetim Kurulu Başkanı Halit Ha-
şim ile ABTTF Denetim Kurulu üye-
leri Yasin Hasan ve Şerif Şerif, ABT-
TF’nin mali hesaplarını denetledi.

ABTTF Denetim Kurulu toplandı
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Ülkemiz ve anavatanımız arasında yeni 
bir yakınlaşma dönemi mi başlıyor?

Sevgili okurlar, 

Ukrayna-Rusya savaşı ülkemiz Yunanistan 
ve anavatanımız Türkiye’yi yakınlaştırdı. 
Ülkemiz ve anavatanımız, Fransa ile bir-
likte Mariupol’den sivillerin tahliyesi için bir 
operasyon başlatarak kentte kalan sivilleri 
tahliye etmeyi planlıyorlar. 

NATO müttefiki olan iki ülke Ukrayna’da 
savaş devam ederken 13 Mart 2022’de 
ülkemizin Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 
anavatanımıza yaptığı ziyaret ve bu ziya-
rette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile bir araya gelmesi Ankara-Atina 
arasında epeydir gerilimli olan ilişkilerde bir 
yakınlaşma işareti olarak görülüyor. 

Batı Trakya’da ise İskeçe’de Horozlu köyü-
nün bağlı olduğu Avdira (Bulustra) Beledi-
yesi, AB’den aldığı fonlar ile köydeki tarihi 
mezarlığın üzerine futbol sahası ve sosyal 
tesis inşa etmek için iş makineleriyle me-
zarlığa girerek mezar taşlarını söküp me-
zarlığı talan etti.

Tarihimize, dinimize ve dini geleneklerimi-
ze yapılan bu saygısızlık karşısında tüm 
kurumlarımız ve bölgedeki milletvekilleri-
miz yüksek sesle tepkilerini gösterdiler, ya-
pılan saygısızlığı kınadılar. Tüm kurumla-
rımız, milletvekillerimiz, eyalet düzeyindeki 
yöneticilerimiz Avdira Belediye Başkanı 
Çitiridis’i derhal özür dilemeye çağırdılar, 
ancak beklediğimiz özür maalesef gelmedi.

Fakat alışkın olmadığımız biçimde çoğun-
luktan bu saygısızlığa karşı lehimize sesler 
yükseldi. 

Eğitim Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreteri 
Yorgos Kalancis, ölüye saygının tartışıl-
maz olduğunu söyleyip belediyenin eylemi-
nin herkesi yaraladığını söyledi. 

SİRİZA Partisi belediyenin bu eylemini bar-
barca hareket olarak niteledi, konuyu en 
üst seviyeye taşımayı taahhüt etti. 

Yunanistan Komünist Parti de bir açıklama 
yayınladı, Avdira Belediyesi’den çalışmala-

rın derhal durdurulmasını talep etti.

Horozlu’daki saygısızlık mart ayında gün-
demimizin en üst sırasındayken İskeçe 
Müftümüz Ahmet Mete’nin 2016’da Dost-
luk, Eşitlik, Barış (DEB) Partisi’nin bir et-
kinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle 15 
ay hapis cezası verilmesine yaptığı itirazı 
mahkeme haklı buldu. Selanik’teki Asliye 
Mahkemesi’nde mart sonunda görüşülen 
davada Mete delil yetersizliği nedeniyle 
suçsuz bulunarak beraat etti.

Bunun öncesinde Rodop Müftümüz İbra-
him Şerif’in de 2016’da Gümülcine’deki 
Alankuyu Mahallesi’nde düzenlenen top-
lu sünnet törenine katıldığı için verilen 80 
gün hapis cezası, geçen aralık ayında delil 
yetersizliği nedeniyle bozularak Müftümüz 
davadan beraat etmişti. 

Bölgemizde yaşanan tüm olaylar karşısın-
da bölgemizin kurumları ulusal düzeyde, 
bizler uluslararası düzeyde tepkimizi dile 
getiriyoruz. 

Anavatanımız da ülkemiz ile yaptığı ikili 
görüşmelerin yanı sıra Batı ülkeleri ile olan 
görüşmelerde de bize sahip çıkarak sorun-
larımını gündeme taşımaya devam ediyor. 

Buna karşılık ülkemiz alışılagelen itirazını 
dile getirerek Batı Trakya’da gerçeklerden 
kopuk ve çarpık bir gerçeklik yaratmaya 
çalışıyor, bölgemizde her şey çok iyiymiş 
gibi göstermeye çalışıyor. 

Tabii biz de hiç durmadan BM’de, AGİT’te, 
Avrupa Birliği’nde, Atina’da çalışıyor, so-
runlarımız karşısında tepkimizi ve sorunla-
rımızın çözümü için taleplerimizi dile geti-
riyoruz. 

Buna örneklerden biri de Bekir Usta ve Di-
ğerleri Dava Grubu olarak bilinen Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin ülkemizin 
dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiği kara-
rına vardığı üç davada Avrupa Mahkemesi 
kararlarının 2008’den bu yana, tam 14 yıl-
dır uygulanmasını beklediğimizi anlatmak 
için yaptığımız girişimler oldu. 

Bizler uluslararası düzeyde çaba göster-
meye devam ederken sorunun muhatabı 
İskeçe Türk Birliği, Strazburg’a bizzat gide-
rek Bakanlar Komitesi ve Komite’ye üye ül-
kelerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde 
birinci ağızdan taleplerini sıraladı. 

Bu çok önemli! Zira kimsenin bizim adımıza 
karar vermesine fırsat vermeden bizi doğ-
rudan ilgilendiren konularda derdimizi ken-
dimiz anlatıyoruz, taleplerimizi söylüyoruz. 

Sevgili dostlar, 

Pandemi nedeniyle iki yıl sonra yeniden 
mübarek Ramazan ayında iftar sofraların-
da buluşup camilerde yeniden bir arada 
dua edebilecek olmanın sevincini yaşıyo-
ruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayında 
dini örf ve adetlerimizi yeniden yaşayabile-
cek, yaşatabilecek olmak çok güzel!

Herkese hayırlı Ramazanlar diler, şimdiden 
herkesin Ramazan Bayramı’nı kutlarım. 

Saygılarımla.

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABTTF, AGİT Ek İnsani Boyut Toplantısı’na katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), Batı Trakya Türk top-
lumunu temsilen 28-29 Mart 2022 
tarihlerinde Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da düzenlenen Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ek 
İnsani Boyut Toplantısı’na katıldı. 

AGİT Dönem Başkanı Polonya ve AGİT 
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları 
Ofisi (ODIHR) tarafından düzenlenen 
“Uluslararası insani hukuk ve uluslara-
rası insan hakları hukuku ihlallerini ele 
almak için uluslararası iş birliği’’ baş-
lıklı toplantıya ABTTF Brüksel Temsil-
ciliği’nden Deniz Servantie iştirak etti.

AGİT Dönem Başkanı Polonya Dışiş-
leri Bakanı Zbigniew Rau ve AGİT/
ODIHR Direktörü Matteo Mecacci’nin 
açılış konuşmaları ile başlayan top-
lantıya AGİT katılımcı Devletleri, AGİT 
kurumları, uluslararası kuruluşlar ve 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile 
konunun uzmanı araştırmacılar katıldı.

Toplantının “Uluslararası insani ve in-
san hakları hukuku ihlallerinin araştı-
rılması ve belgelenmesi” başlıklı ikinci 
oturumunda konuşan ABTTF, Yunanis-
tan’ın Batı Trakya Türk toplumunu ulu-
sal azınlık olarak tanımadığı ve “Türk” 
kimliğini reddettiğinin altını çizerek, si-

yasetteki nefret söyleminin Türk toplu-
muna yönelik yapısal ve sistematik ay-
rımcılığın bir parçası olduğunu kaydetti. 

ABTTF’nin Batı Trakya Türk toplumunu 
hedef alan nefret söylemi ve nefret suç-
larını her yıl düzenli olarak AGİT’e rapor 
ettiğini ve bunların AGİT Nefret Suçları 
Raporu’nda yer aldığını belirten ABTTF, 
AGİT katılımcı Devletlerine hükümet ve 
sivil toplumun AGİT taahhütlerinin uy-

gulanmasında aktif bir şekilde angaje 
olmasını sağlamak amacıyla raporlama 
ve veri toplama konusunda sivil toplum 
kuruluşları ile iş birliğinin geliştirilme-
si için farklı arka plana sahip kişi veya 
gruplara yönelik destek ve eğitim prog-

ramları yürütme çağrısında bulundu. 

Yanıt hakkını kullanan Yunanistan 
delegasyonu, Yunan devletinin Batı 
Trakya Türk toplumuna dair resmi gö-
rüşünü tekrar ederek, Yunanistan’ın 
“(Batı) Trakya’daki Müslüman azınlığı” 
tanıdığını belirtti ve azınlığın dini bir 
azınlık olduğunu ileri sürdü. Yunanis-
tan, azınlık mensuplarının birçok hak-
ka sahip olduğunu, siyasi tartışmala-
ra aktif bir şekilde katıldığını iddia etti.  

Toplantıda ABTTF, Yu-
nanistan’da başta si-
yaset ve medyada ol-
mak üzere Batı Trakya 
Türk toplumunu hedef 
alan nefret söylemi ile 
yapısal ve sistematik 
ayrımcılığı dile getirdi.
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Avrupa Batı Trakya Türk Fe-
derasyonu’nun (ABTTF) “Ül-
kemizdeki Gerçekler” başlıklı 
çevrim içi program serisinin altıncı bö-
lümü 17 Mart 2022 tarihinde yayınlandı. 

Altıncı programın konuğu, Yunan ulusal 
mahkemelerince kapatılan ve/veya kay-
dedilmeyen Batı Trakya Türk toplumu-
nun dernekleri İskeçe Türk Birliği, Rodop 
İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç 
İli Azınlık Gençleri Derneği’nin yer aldığı 
Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu Hu-
kuk Danışmanı Av. İlker Çavuşoğlu oldu. 

Çavuşoğlu, programın moderatörü 
ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü 
Melek Kırmacı’nın Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi’nin (AİHM) 2008 yılında 
örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmesi 
nedeniyle Yunanistan’ı mahkum ettiği 
Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu hak-
kında yönelttiği soruları cevapladı.

Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu 
hakkında özet bilgilendirmede bulunan 
Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk toplumu-
na mensup kişiler tarafından kurulan en 
eski dernek olması nedeniyle bu grup-
taki İskeçe Türk Birliği davasının ami-
ral gemisi hüviyetinde olduğunu, 1983 
yılında ulusal makamlar tarafından ka-
patıldığını kaydetti. Çavuşoğlu, dava 
grubundaki diğer iki derneğin ise ulusal 
makamlarca kaydedilmediğini ekledi. 

Yunanistan Yargıtay’ının 29 Haziran 
2021 tarihli kararının sorunlu iki temel 
mesaj içerdiğine işaret eden Çavuşoğ-
lu, bunlardan ilkinin insan haklarına 
dair AİHM içtihadına karşı koyma, di-
ğerinin de ulusal hukuk sisteminin Be-
kir Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile 
ilgili AİHM kararlarını uygulamak konu-
sundaki isteksizliği olduğunu kaydetti. 

1927 yılında kurulan İskeçe Türk Birli-
ği’nin AİHM kararının ardından resmi 
tüzel kişiliğinin iadesi için yaptığı tem-
yiz başvurusunun Yargıtay tarafından 

reddedilmesinden sonra hangi yolları 
izleyebileceği sorusuna cevaben Ça-
vuşoğlu, İskeçe Türk Birliği’nin attığı 
adımların yalnız ve yalnız yasal statü-
sünün iadesini sağlamak için kararlı bir 
şekilde tüm yasal ve demokratik yolla-
ra başvurmak olduğunu ve bunun ilgili 
AİHM kararının tam ve etkili bir şekilde 
uygulanmasını da kapsadığını ifade etti. 

Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’n-
daki Batı Trakya Türk derneklerinin 
hukuki taleplerinin değişmediğini ve 
bunların tanınmak ve resmi olarak 
faaliyet göstermek olduğunun altı-
nı çizen Çavuşoğlu, söz konusu üç 
derneğin marjinalleştirilmesinin ulus-
lararası bir boyut kazandığını söyledi.

Çavuşoğlu, Yargıtay’ın İskeçe Türk 
Birliği hakkındaki olumsuz son kara-
rının büyük olasılıkla Rodop İli Türk 
Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli 
Azınlık Gençleri Derneği davaları için 
de emsal olacağını ancak bu iki der-
nekle ilgili davalardaki olumlu bir ka-
rarın Bekir Usta ve Diğerleri Dava 
Grubu’nda bütüncül bir kararın alın-
masına yönelik diyaloğun başlatılma-
sına yardımcı olabileceğini kaydetti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
46. maddesi uyarınca AİHM’nin ni-
hai kararını uygulamayan sözleşme-
ye taraf bir devlete karşı ihlal sürecini 
başlatabileceğini not eden Çavuşoğ-
lu, 14 yılın uluslararası bir organının 

bağlayıcı kararını uygulamak için ye-
terli bir zaman olduğunu, ulusal ma-
kamların mevcut düğümleri çözmek 
için Batı Trakya Türk toplumunun 
derneklerine karşı samimi yaklaşım-
larını görmenin iyi olacağını söyledi.

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=ka5R6LtuCz4&t=58s

Facebook: https://www.facebook.
com/939989616164959/vide-
os/362721882387574
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“Ülkemizdeki Gerçekler” programında Yunanistan’ın Bekir 
Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile ilgili AİHM kararlarını 

uygulamaması ele alındı 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun 
(ABTTF) “Ülkemizdeki Gerçekler” başlık-
lı çevrim içi program serisinin yedinci bö-
lümü 24 Mart 2022 tarihinde yayınlandı. 

Yedinci programın konuğu, Batı Trakya 
Türk toplumunun dernekleri İskeçe Türk 
Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Der-
neği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derne-
ği’nin yer aldığı Bekir Usta ve Diğerleri 
Dava Grubu Avukatı Ahmet Kara oldu. 
Kara, programın moderatörü ABTTF Ati-
na Ofisi’nden Nihan Ayan’ın Bekir Usta ve 
Diğerleri Dava Grubu ile ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının Yu-
nanistan tarafından 14 yıldır uygulanma-
ması hakkında yönelttiği soruları cevapladı.

14 Nisan 1927’de kurulan ve bu yıl 95. ku-
ruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Batı 
Trakya Türk toplumunun ilk derneği İske-
çe Türk Birliği’nin 1983 yılına kadar so-
runsuz bir şekilde faaliyet gösterdiğini 
belirten Kara, isminde geçen “Türk” ke-
limesi nedeniyle kapatılan derneğin 39 
yıldır hukuk mücadelesi verdiğini, Yuna-
nistan’ın dernekle ilgili aleyhindeki 2008 ta-
rihli AİHM kararını uygulamadığını kaydetti.

Yunanistan’da 2017’de Medeni Usul Ka-
nunu’nda yapılan ve davaların yeniden 
görülmesini mümkün kılan değişikliklerin 
ardından üç derneğin AİHM kararlarının 
uygulanması için ulusal mahkemeler nez-

dinde temyiz başvurusunda bulunduğunu 
not eden Kara, Yargıtay’ın Haziran 2021’de 
İskeçe Türk Birliği’nin resmi tüzel kişiliğinin 
iadesi talebini AİHM kararına aykırı olarak 
reddettiğini, Yargıtay’ın hukuki değil siya-
si bir karar verdiğini düşündüğünü söyledi.

Kara, İskeçe Türk Birliği’nin Temmuz 
2021’de resmi makamlardan izin alarak Yar-
gıtay’ın AİHM kararlarını yok sayan kararını 
protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzen-
lendiğini belirterek, protesto yürüyüşünde 
yedi ay sonra İskeçe Türk Birliği’nin başkanı 
ve Batı Trakya Türk toplumunun dini liderleri 
dahil önde gelen isimleri hakkında soruştur-
ma açıldığını ve bu isimlerin ifadeye çağ-
rıldığını ifade etti. Kara, İskeçe Türk Birliği 
Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nun ceza yasası-
nın hükümlerine göre yalan haber yayma ve 
kamu düzenin tehdit gerekçesi ile ifade verdi-
ğini ve soruşturmanın devam ettiğini ekledi.

Kara, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Der-
neği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derne-
ği’nin temyiz başvurularının Ekim 2021’de 

Yargıtay’da görüşüldüğünü ve kararın 
Haziran 2022’de açıklanmasını bekledik-
lerini kaydederek, ancak Yargıtay’ın İske-
çe Türk Birliği ile ilgili olumsuz kararının 
ardından bu iki dernekle ilgili olumlu bir 
karar vereceğini düşünmediğini ifade etti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile il-
gili AİHM kararlarını ısrarla uygulamayan 
Yunanistan’a karşı ihlal prosedürünü baş-
latmasını beklediklerini ve ümit ettiklerini 
belirten Kara, dava grubundaki üç derne-
ğin üyelerinin ülkenin eşit vatandaşları ola-
rak muamele görmek istediklerini kaydetti. 

ABTTF’nin YouTube kanalı ve Facebook 
sayfasında aynı anda canlı yayınlanan prog-
ramın tümünü İngilizce ve Yunanca dillerinde 
aşağıdaki linkleri tıklayarak izleyebilirsiniz:

YouTube İngilizce yayın: https://www.youtu-
be.com/watch?v=4VQDP_BPXrM&t=31s 

YouTube Yunanca yayın: https://www.you-
tube.com/watch?v=TucGcA0ygTw 

Facebook İngilizce yayın: https://www.
facebook.com/939989616164959/vide-
os/675528443660579

Facebook Yunanca yayın: https://www.
facebook.com/939989616164959/vide-
os/988424712112737

ABTTF’den İskeçe Türk Birliği’nin düzenlediği yürüyüş ile ilgili açı-
lan soruşturma hakkında Avrupa Konseyi’ne mektup

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) Yar-

gıtay’ın olumsuz kararının ardından le-
hindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) kararının Yunanistan tarafından 
uygulanmaması ve resmi tüzel kişiliğinin 
iade edilmemesini protesto etmek ama-
cıyla 10 Temmuz 2021’de düzenlediği 
yürüyüş hakkında savcılık tarafından 7 
ay sonra soruşturma başlatılmasını Avru-
pa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bildirdi. 

ABTTF Başkanı: “Savcılığın baş-
lattığı soruşturma, ülkemizin 2008 
yılından beri derneklerimizle ilgili 
aleyhindeki AİHM kararlarını uy-
gulama yükümlülüğünü hiçe say-
dığını bir kez daha açıkça ortaya 
koymuştur. Avrupa Konseyi Ba-
kanlar Komitesi artık daha fazla 
vakit kaybetmeden Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin ilgili mad-
desi uyarınca ülkemize karşı ih-
lal prosedürünü başlatmalıdır.”
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Bekir Usta Dava Grubu’ndaki AİHM kararları 14. yıl 
dönümünde hala uygulanmayı bekliyor

Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu olarak 
bilinen Batı Trakya Türk toplumuna ait İs-
keçe Türk Birliği’nin kapatılması ile Rodop 
İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç 
İli Azınlık Gençlik Derneği’nin kaydedilme-
mesine ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) Yunanistan’ın der-
nek kurma özgürlüğünü ihlal ettiği hükmü-
ne vardığı kararlar 14 yıldır uygulanmıyor. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 
14 yıl önce, 27 Mart 2008’de isminde ge-
çen “Türk” kelimesi nedeniyle kapatılan 
İskeçe Türk Birliği ile kayıt başvurusu 
reddedilen Rodop İli Türk Kadınlar Birli-
ği davalarında Yunanistan’ın dernek kur-
ma özgürlüğü hakkını ihlal ettiği kararına 
vardı. 11 Ekim 2007’de AİHM, yine kayıt 
başvurusu ulusal mahkemelerce redde-

dilen Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği’nin 
açtığı davada Yunanistan’ın dernek kur-
ma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafın-
dan Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu adı 
ile incelemesi devam eden dava grubunda 
Yunanistan, AİHM kararlarını ve içtihadı 
hiçe sayarak 14 yıldır kararları uygulamıyor. 
AİHM kararlarının yıldönümü dolayısı ile 
İskeçe Türk Birliği, yaptığı açıklamada Batı 
Trakya Türk Azınlığı olarak, 14 yıldır vatan-
daşı olduğu Yunanistan devletinden ulusla-
rarası hukuku uygulamasını beklediklerini 
belirtti. Yargıtay’ın Haziran 2021’de İskeçe 
Türk Birliği’nin AİHM kararının uygulanması 
ve derneğin yasal statüsünün iade edilme-
siyle ilgili olarak mahkemeye yaptığı son 
başvurunun reddedilmesi üzerine düzenle-
diği yürüyüşten yedi ay sonra düzenlediği 
protesto nedeniyle açılan soruşturma ile ilgili 
olarak İskeçe Türk Birliği, soruşturmayı Batı 

Trakya Türk toplumunun “sindirme” ve “hedef 
gösterme” gayreti olarak gördüğünü belirtti.

AİHM kararlarının yıl dönümüne ilişkin ola-
rak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Batı 
Trakya Türk toplumu olarak 14 yıldır AİHM 
kararlarının uygulanmasını bekliyoruz, tam 
14 yıldır! Bu ülkemiz Yunanistan’ın de-
mokrasi ve insan hakları sistemi açısından 
büyük bir leke! Zira bölgemizde kurulan ilk 
derneğimiz İskeçe Türk Birliği, hukuksuz 
bir biçimde kapatıldı, 39 yıldır hukuk mü-
cadelesi veriyor. Diğer yandan kurulma-
sına izin verilmeyen derneklerimiz Rodop 
İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç 
İli Azınlık Gençlik Derneği, 14 yıldır adalet 
arayışına devam ediyor. Ülkemiz üç dava-
da AİHM kararlarını ısrarla uygulamıyor. Öte 
yandan bir derneğimiz daha, İskeçe İli Türk 
Kadınları Kültür Derneği de kaydedilmedi, 
iç hukuk sürecinin tükenmesinin ardından 
AİHM’ye başvurdu. Hukuki değil siyasi se-
bepler nedeniyle AİHM kararlarının uygu-
lanmadığını biliyoruz. Artık Haziran 2022’de 
Bakanlar Komitesi’nin yapacağı inceleme 
sonucunda Yunanistan’a karşı ihlal prose-
dürünü başlatmasını talep ediyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.iskeceturkbirligi.org

ABTTF Başkanı: “Hukuki 
değil siyasi sebepler ne-
deniyle AİHM kararlarının 
uygulanmadığını biliyo-
ruz. Artık Haziran 2022’de 
Bakanlar Komitesi’nin ya-
pacağı inceleme sonu-
cunda Yunanistan’a karşı 
ihlal prosedürünü başlat-
masını talep ediyoruz.”

Mektubunda ABTTF, İskeçe Türk Birliği Baş-
kanı ve yürüyüşe katılan Batı Trakya Türk 
toplumunun önde gelen 12 temsilcisi hakkın-
da yürüyüşten 7 ay sonra soruşturma baş-
latılmasının şok edici olduğunu belirterek, 
Yunan makamlarının baskıcı ve gözdağı 
verme amaçlı eylemlerinin İskeçe Türk Birliği 
ile ilgili AİHM kararının uygulanmaması ne-
deniyle ortaya çıkan durumu daha da kötü-
leştirmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “ABTTF olarak derneğimiz İske-
çe Türk Birliği’nin düzenlediği demokratik yü-
rüyüş hakkında savcılığın 7 ay sonra soruş-

turma başlatması ile ilgili ayrıntıları Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bir mektupla 
bildirdik. Açılan soruşturma bariz bir şekilde 
Batı Trakya Türk toplumunun dernekleri-
nin yer aldığı Bekir Usta ve Diğerleri Dava 
Grubu’ndaki İskeçe Türk Birliği’nin başka-
nı ve bölgedeki toplumumuzun önde gelen 
diğer isimlerini yıldırmaya yöneliktir. Benim 
de şahsen katıldığım yürüyüş, ilgili ma-
kamlardan yasal izin alınarak ve Kovid-19 
tedbirlerine uygun olarak düzenlenmiştir. 
Bu barışçıl yürüyüşte soruşturmaya dahil 
edilen hiçbir isim yalan haberlerin yayılma-
sı ve itaatsizlik çağrısı oluşturabilecek her-
hangi bir konuşma yapmamış, tüm yürüyüş 
boyunca tüm katılımcılar tarafından yalnız 

ve yalnız derneklerimizle ilgili AİHM karar-
larının tam ve eksiksiz olarak uygulanması 
için ülkemize makamlarına çağrıda bulu-
nulmuştur. Savcılığın başlattığı soruşturma, 
ülkemizin 2008 yılından beri derneklerimizle 
ilgili aleyhindeki AİHM kararlarını uygulama 
yükümlülüğünü hiçe saydığını bir kez daha 
açıkça ortaya koymuştur. Avrupa Konse-
yi Bakanlar Komitesi artık daha fazla vakit 
kaybetmeden Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nin ilgili maddesi uyarınca ülkemize 
karşı ihlal prosedürünü başlatmalıdır.” dedi.  

*Fotoğraf: www.coe.int 
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İskeçe’deki Türk mezarlığının yok edil-
mesini en sert şekilde kınıyoruz!

İskeçe’nin Horozlu köyündeki Os-
manlı döneminden kalma Müslüman 
Türk mezarlığı, köyün bağlı oldu-
ğu Bulustra (Avdira) Belediyesi’ne 
ait iş makineleri tarafından 15 ve 16 
Mart 2022 tarihlerinde yerle bir edildi.

Belediyenin tarihi mezarlık alanına futbol 
sahası ve basketbol sahaları, çocuk par-
kı ve sosyal tesis yapma kararı aldığı ve 

söz konusu proje için Avrupa Birliği fon-
larından ödenek sağladığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Ha-

lit Habip Oğlu, “Avrupa’da yaşayan Batı 
Trakya Türklerinin temsilcisi ABTTF ola-
rak İskeçe ilindeki tarihi Müslüman Türk 
mezarlığının yıkıma uğramasını en sert 
şekilde kınıyoruz. Belediyenin iş maki-
neleriyle Osmanlı’dan miras mezarlar 
ve mezar taşlarının yok edilmesi, orada 
yatanlara büyük bir saygısızlık, kültürel 
mirasımıza karşı apaçık bir saldırıdır. 
Kesinlikle kabul etmediğimiz bu son 
eylemle ülkemizde Osmanlı’dan miras 
tarihi eserlere tahammülsüzlük ve Batı 
Trakya Türk toplumuna karşı olumsuz 
tutum bir kez daha ortaya konmuştur. 
Yerel ve ulusal düzeyde ülkemiz makam-
larına anavatanımızın farklı kültürlerden 
miras tarihi eserlerin korunmasına yö-
nelik adımlarını örnek almaya, ülkemiz 
için büyük bir kültürel zenginliği ifade 
eden Osmanlı’dan miras tarihi eserleri 
özenle korumaya davet ediyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr, www.
gundemgazetesi.com

ABTTF Başkanı: “Beledi-
yenin iş makineleriyle Os-
manlı’dan miras mezarlar 
ve mezar taşlarının yok 
edilmesi, orada yatanlara 
büyük bir saygısızlık, kül-
türel mirasımıza karşı apa-
çık bir saldırıdır. Kesinlikle 
kabul etmediğimiz bu son 
eylemle ülkemizde Osman-
lı’dan miras tarihi eserlere 
tahammülsüzlük ve Batı 
Trakya Türk toplumuna 
karşı olumsuz tutum bir kez 
daha ortaya konmuştur.” 


