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Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek 
Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Avrupa Mil-
letleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlık-
ları/Toplulukları Çalışma Grubu’nun (TAG) 
24 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi düzen-
lenen 3. tematik seminerine iştirak etti. 

Türk azınlık ve toplulukları sanal platform-
da bir araya getiren seminere Batı Trakya 
Türklerini temsilen ABTTF ve BTAYTD, Ro-

dos ve İstanköy Türklerini temsilen Rodos, 
İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği (ROİSDER), Ahıska Türk-
lerini temsilen Milletlerarası Ahıska Türkleri 
Cemiyeti “VATAN” ve Azerbaycan’da yaşa-
yan Meshet (Ahıska) Türkleri İçtimai Birliği 
“VATAN” ile Romanya’daki Tatar toplumu-
nu temsilen Tatar Demokratik Birliği katıldı.

Seminer, FUEN Başkan Yardımcısı ve 
FUEN TAG Sözcüsü Halit Habip Oğ-
lu’nun selamlama konuşmasıyla başla-
dı. Habip Oğlu, Haziran 2021’deki ikinci 
tematik seminerden bu yana FUEN ve 
FUEN TAG’la ilgili yaşanan gelişme-
ler ile FUEN’in gerçekleştirdiği etkinlik-
ler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Selamlama konuşmasının ardından FUEN’in 
yeni asil üyesi Tatar Demokratik Birliği Baş-
kanı Naim Belgin, Romanya’daki Tatar toplu-
mu ile 2008 yılında kurulan Tatar Demokra-
tik Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 

ABTTF ve BTAYTD tem-
silcilerinden oluşan Batı 
Trakya Türk heyeti, Batı 
Trakya Türk toplumunun ör-
gütlenme özgürlüğünün ih-
lali ve eğitim alanında ya-
şanan sorunları dile getirdi
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Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti 
“VATAN” adına Dış İlişkiler Sorumlusu 
ve Araştırmacı Ansar Usmanov, se-
minerin teması olan Ahıska Türkleri-
nin tarihi ve kültürü ile Gürcistan’daki 
Atayurtlarına geri dönüş mücadelesi 
hakkında bir sunum yaptı. Atayurt-
ları Gürcistan’ın güneyi olan Ahıska 
Türklerinin Sovyet Lideri Stalin tara-
fından 14 Kasım 1944 tarihinde sür-
güne gönderildiğini belirten Usmanov, 

Ahıska Türklerini temsil eden Rusya 
Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti 
“VATAN” ve Azerbaycan’da yaşayan 
Meshet (Ahıska) Türkleri İçtimai Birli-
ği “VATAN”ın Ahıska Türklerinin Ata-
yurtlarına geri dönüşü için hem yerle-
şik oldukları Rusya ve Azerbaycan’da 
hem de uluslararası platformlarda 
aktif çalışmalar yürüttüğünü aktardı. 

Seminerin ikinci bölümünde katılımcı 
kuruluşlar temsil ettikleri Türk azınlık 
ve toplulukları ile ilgili gelişmeler ve 
onların güncel sorunlarını aktardı. Batı 
Trakya Türk heyeti adına BTAYTD Ge-
nel Sekreteri Meltem Giritli, Yunanistan 
Yargıtay’ının 29 Haziran 2021 tarihin-
de aldığı kararla İskeçe Türk Birliği’nin 

resmi tüzel kişiliğinin iadesi için yap-
tığı temyiz başvurusunu reddettiğini 
belirterek, Yunanistan’ın Batı Trakya 
Türk toplumunun etnik Türk kimliği-
ni inkar politikasının sonucu olarak 
“Türk” isimli derneklere izin vermedi-
ğini ve Batı Trakya Türk dernekleri ile 
ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

(AİHM) kararlarını 13 yıldır ısrarla uy-
gulamadığını dile getirdi. Giritli ayrıca, 
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Batı 
Trakya Türk toplumuna ait 12 Türk 
ilkokulunun daha öğrenci sayısının 
yetersizliği gerekçesiyle kapatıldığını 
ve Batı Trakya’daki Türk ilkokullarının 
sayısının 103’e düştüğünü ifade etti. 



ABTTF Haber Bülteni I Sayı 175 I Ekim 2021 3

Başkan’danBaşkan’dan

AB’de görmezden, duymazdan 
gelinen tek azınlık biziz!

Sevgili okurlar, 

Batı Trakya Türk toplumu olarak 
üye olduğumuz ve benim de yö-
netiminde yer aldığım Avrupa Mil-
letleri Federal Birliği’nin (FUEN) 
9-12 Eylül 2021 tarihlerinde Tries-
te, İtalya’daki kongresine katıldım. 

Pandemi nedeniyle geçen yıl kong-
remizi gerçekleştirememiştik, ama 
bu yıl sınırlı katılımla da olsa Avru-
pa’dan farklı ulusal azınlıkların tem-
silcileriyle Trieste’de buluşabildik.

Farklı coğrafyalardan gelen otokton 
ulusal azınlıklar geçmişte yüzyıllar-
dır yaşadığı topraklarda çoğunluğu 
teşkil etmişlerdi, ancak savaşlar ne-
deniyle değişen sınırlar sonrasında 
yeni sınırlar içerisinde azınlık kaldılar. 

Almanya, Romanya, İtalya, Macaris-
tan, Bulgaristan ve ülkemiz Yunanis-
tan ile birlikte bugün FUEN ailesinde 
olan ancak adını burada sayamadığım 
ulusal azınlıkların tümü Batı azınlıkları, 
hepsi AB üyesi ülkelerde yaşıyorlar. 

Kongrenin ana konusu eğitim olun-
ca İtalya’da yaşayan Slovenler 
ve Almanların yanı sıra Macaris-
tan’da yaşayan Almanların ulu-
sal azınlık olarak yaşadıkları ülke-
lerde sahip oldukları kendi eğitim 
sistemlerini dinleme imkanımız oldu. 

Bu azınlık toplumlarının ülkele-
rinde anaokuldan üniversiteye 
kadar eğitim sistemleri ve okul-
larının yapısı ve işleyişi hakkın-
da yaptıkları sunumlar çok ilginçti. 

İlginç olan Avrupa’daki bu azınlıkların 
sahip oldukları eğitim özerkliğine dayalı 
sistem ve uygulamaların II. Dünya Sava-
şı sonrasında oluşturulmuş olmasıydı.

Oysa ülkemizde bizim eğitim özerkli-
ğimiz Avrupa’daki diğer ulusal azın-
lıklardan 25 yıl öncesine gidiyor. 

Hal böyle olunca sahip olduğumuz eği-
tim özerkliği ve buna bağlı okullarımız-
daki eğitim sistemi ve  işleyişinin doğal 
olarak adını saydığım diğer azınlıklar-
dan daha yerleşik ve  daha düzgün iş-
lemesi beklenir, ancak gerçek bu değil! 

Avrupa’daki ulusal azınlıkların eğitim 
özerklikleri bilim ve modern eğitimin ihti-
yaçlarını göz önünde bulundurarak ge-
niş kapsamlı ve detaylı bir sistem içeri-
sinde çok sistematik ve düzgün işliyor. 

Yani basit bir ifadeyle onlarda eği-
tim ileriye doğru genişleyerek iler-
lerken bizde geriye doğru daralıyor. 

Sahip olduğumuz özerk eğitim siste-
mi bugün karma olarak nitelendiriliyor

Özerk olmamız gerekirken gerçekte 
özerk denecek bir yapı bırakılmadı. 

Bu yıl yine 12 ilkokulumuz kapatıldı. 

Halbuki yukarıda değindiğim ülkeler 
azınlıkların kimliklerini, örf ve adetlerini 
ve eğitimlerini çoğunluk nüfus ile aynı 
değerde tutarken ülkemiz sanki imka-
nı olsa bizi bir kaşık suda boğacak. 

27 ülkenin üye olduğu Avrupa Bir-
liği’nde azınlıklar konusunda bu 

kadar inkar edici bir tutum içe-
risinde olan tek ülke diyebilirim. 

Ülkemize göre bizler Helen Müslüman-
larıyız! 

Varlığımız dahi inkar ediliyor! 

Yazık olan ise devletin ve temsilcisi 
hükümetlerin bu gerçekleri görmezden 
gelmeye dayalı politikasının Yunan hal-
kını da bu şekilde dönüştürmüş olması... 

Oysa farklılıklarımızın zenginlik ol-
duğu, farklılıklarımızla birbirimizi ku-
cakladığımız çeşitli ve zengin bir ül-
keyi birlikte yaratmak mümkündü... 

Yazık....

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABTTF’den Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
toplumunun hak ve özgürlüklerini gasp etme-
si hakkında uluslararası makamlara mektup
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABT-
TF), uluslararası makamlara gönderdiği 
mektupta Yunanistan tarafından Batı Trak-
ya Türk toplumunun hak ve özgürlüklerinin 
sistematik olarak gasp edilmesini dile getirdi. 
ABTTF, mektubunda 1923 Lozan Barış Ant-
laşması ile Yunanistan’daki Batı Trakya Türk 
toplumunun ve Türkiye’deki Rum Ortodoks 
azınlığa mütekabiliyet esası çerçevesinde 
haklar tanındığını belirterek, Türkiye’nin mü-
tekabiliyet esasının ötesine geçerek özellikle 
son yıllarda Rum Ortodoks azınlığa yönelik 
olumlu adımlar attığını, buna karşın Yuna-
nistan’da Batı Trakya Türk toplumunun hak 
ve özgürlüklerinin yıllar içerisinde elinden 
alındığını kıyaslamalı örneklerle aktardı.

Mektubunda ABTTF; 

• Türkiye’nin Rum Ortodoks cemaatine ait 
gayrimenkulleri iade ederken Yunanistan’da 
Batı Trakya Türk toplumuna ait mallar ve 
gayrimenkullerin sahibi ve bunlara dair her 
türlü tasarruf hakkına sahip cemaat vakıf-
larının idare heyetlerinin seçimle göreve 
gelmesi gerekirken devlet eliyle atandığını,

• Türkiye’de Rum Ortodoks cemaatinin ken-
di dini liderlerini kendisi belirlerken Yunanis-
tan’da Batı Trakya Türk toplumuna dini lider-

leri olan müftüleri yine devlet eliyle atandığını,

• Türkiye’de İstanbul, Gökçeada ve Boz-
caada dışında kalan tarihi dini yapıları 
dahi korunur, restore edilir ve buralarda 
özel günlerde ayinlere izin dahi verilirken 
Yunanistan’da Batı Trakya dışındaki tari-
hi ve dini anıtların kaderine terk edildiğini 
ya da restorasyon bahanesi ile kapatıla-
rak yine zamanın yıkımına bırakıldığını,

• Türk toplumunun yaşadığı Batı Trakya’da 
tarihi veya yeni camilerde onarım izinle-
rinin engellendiğini, yenilerinin inşa izni 
konusunda Batı Trakya Türk toplumunun 
karşısına çeşitli sorunların çıkarıldığını,

• Türkiye’de yalnızca Rum Ortodoks cema-
ati değil diğer dini cemaatlere ait sinagog, 
kilise, havra gibi bütün ibadet yerlerinin 
restore edildiğini, hatta o bölgede cemaat 
olmamasına karşın bunların ibadete açıl-
dığını, buna karşın Yunanistan’da örneğin 
Selanik şehrinde 7 bin Türk yaşamasına 
karşın Osmanlı döneminden bugün ayak-
ta kalan Hamza Bey, Hortacı Süleyman 
Efendi, Yeni Camii ve Alaca İmaret Camii’yi 
ibadete kapalı tutulduğunu, benzer duru-
mun Yunanistan genelinde de yaşandığını,
•  Lozan Antlaşması uyarınca Türkiye’de gay-
ri-Müslim azınlıklar etnik kimliklerini Rum, 
Ermeni, Bulgar veya Yahudi olmak üzere 

kolektif bir şekilde ifade etme hakkına sahip 
olarak cemaatlerine ait vakıfları ve bu va-
kıflara ait malları yönetebiliyorken Yunanis-
tan’da Batı Trakya Türk toplumunun bırakın 
etnik Türk kimliğinin kolektif bir biçimde ka-
bul görmesini, kendisine ait olan vakıfları yö-
netmesine dahi izin verilmediğini dile getirdi. 

ABTTF mektubunda, uluslararası makam-
lardan Avrupa Birliği (AB) içerisinde azınlık 
hakları bakımından en kötü durumda olan 
grupların başında yer alan Batı Trakya 
Türk toplumunun sorunlarına dikkat çek-
mesini ve Yunanistan’ı Batı Trakya Türk 
toplumunun durumunun iyileştirilmesi husu-
sunda adım atmaya çağırmasını talep etti.

Konuyla ilgili olarak ABTTF Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “1923 Lozan Barış Antlaşması 
neticesinde bizim ve anavatanımız Türki-
ye’deki Rum Ortodoks azınlığın statüsü ile 
hakları belirlendi, kaderimiz birlikte çizildi. 
Ancak son yıllarda aynı kaderi paylaştığımız 
Rum Ortodoks azınlığı adına anavatanımız-
da olumlu gelişmeler yaşanırken ülkemizde 
bize karşı siyasi baskı ve ayrımcı politikaları 
halen devam ediyor. Anavatanımız Lozan 
Antlaşması ile tanımlanan mütekabiliyet 
esasına bakmaksızın Rum Ortodoks azın-
lığın hak ve özgürlüklerini geliştiren olumlu 
adımlar atıyorken ülkemiz Batı Trakya Türk 
toplumunu yok sayıyor ve ülkenin birliğine, 
kamu düzenine yönelik tehdit olarak görüyor. 
Avrupa’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin 
temsilcisi ABTTF olarak anavatanımızın attı-
ğı bu olumlu adımların ülkemizde da benzeri 
bir etki yaratarak Batı Trakya Türk toplumu 
açısından da örnek alınabileceğine inandık 
ancak bugün gelinen noktada çok yanıldığı-
mızı gördük. Bugün azınlık olarak bırakıldığı-
mız ülkemizde ne insanca ne de sahip oldu-
ğumuz haklar çerçevesinde bir yaşam sürme 
imkanına sahibiz.” açıklamasında bulundu.

ABTTF Başkanı: “Anavatanı-
mız Türkiye Lozan Antlaşma-
sı ile tanımlanan mütekabiliyet 
esasına bakmaksızın Rum 
Ortodoks azınlığın hak ve öz-
gürlüklerini geliştiren olumlu 
adımlar atıyorken ülkemiz Yu-
nanistan Batı Trakya Türk top-
lumunu yok sayıyor ve ülke-
nin birliğine, kamu düzenine 
yönelik tehdit olarak görüyor.”
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22 Eylül 2021 tarihli Estia gazetesinin 
manşetinde yer alan haberde İskeçe, Ma-
ronya-Gümülcine, Dedeağaç ve Dimetoka 
Metropolitleri, Batı Trakya’daki müftülerin bir 
seçici kurul tarafından seçilmesini öngören 
muhtemel bir düzenlemeye karşı olduklarını 
belirten bir mektup kaleme alarak Başbakan 
Kiryakos Miçotakis ve Yunan Meclis Baş-
kanı Konstandinos Tasulas’a gönderdiler.

Estia’nın haberine göre Trakya Kalkınma 
Komisyonu üyesi milletvekilleri ve diğer 
bazı merkezler tarafından metropolitlere 

ulaştırılan bilgiye göre Trakya Kalkınma 
Komisyonu Başkanı Dora Bakoyanni’nin 
mecliste oluşturulan Trakya Kalkınma Ko-
misyonu tarafından hazırlanan ve Miçota-
kis’e sunacağı raporda, Batı Trakya’daki 
müftülerin bir seçici kurul tarafından belir-
lenmesini öngören düzenlemenin hayata 
geçirilmesi yönünde bir önerinin yer ala-
cak olması nedeniyle metropolitler olası 
düzenlemeye karşı çıktıklarını ifade eden 
dört sayfalık bir mektup kaleme aldılar. 

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “Bölgemizin metropolitleri Baş-
bakan Miçotakis ve Meclis Başkanı’na ilet-
tikleri mektupta ne istediklerinin gerçekten 
farkındalar mı? İki ülke arasındaki zorunlu 

mübadelenin dışında bırakılan Batı Trak-
ya Türk toplumu ile İstanbul, Gökçeada ve 
Bozcaada’daki Rum Ortodoks toplumunun 
hakları mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Lo-
zan Antlaşması ile düzenlendi. Ülkemiz Lo-
zan’a atıfta bulunarak etnik Türk kimliğimizi 
tanımıyor, bizim için ‘Trakya’daki Müslüman 
azınlık’ terimini kullanıyor. Uluslararası ma-
kamlara eylül ayında gönderdiğimiz mektup-
ta da ifade ettiğim gibi anavatanımız Türki-
ye mütekabiliyet esasının ötesine geçerek 
özellikle son yıllarda Rum Ortodoks azınlığa 
yönelik olumlu adımlar attı, oysa ülkemiz-
de bizim hak ve özgürlüklerimiz Lozan hiçe 
sayılarak elimizden alındı. Şimdi metropo-
litlerimiz müftülerimizin seçilmesini öngören 
muhtemel bir düzenlemeye karşı çıkıyorlar, 
o zaman ben de metropolitlerimize şunu 
söylemek isterim; mütekabiliyet esasına 
göre Batı Trakya’daki müftülüklerimizle kı-
yas yapabileceğimiz Türkiye’de Fener Rum 
Ortodoks Patrikhanesi’nde Patrik bugüne 
dek olduğu gibi Sen Sinod Meclisi tarafından 
seçilmesin, bundan böyle devlet tarafından 
atansın! Ben de anavatanımız Türkiye’den 
bunu isteyeceğim. Metropolitlerimiz buna 
razı olacaklar mı?” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.estianews.gr
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Batı Trakya’daki metropolitlerden müftü seçimine itiraz

Batı Trakya Türk toplumunun dini vecibelerini 
yerine getirmesini kısıtlayıcı genelge

Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Eğitim 
Müdürü Konstandinos Bandikos imzasıyla 
Rodop ve Meriç illerindeki Batı Trakya Türk 
azınlık okullarına gönderilen 17.09.2021 ta-
rihli genelge ile Türk okullarında yıllardır uy-
gulanan cuma günleri erken paydos uygula-
masına son veriliyor. Genelgeye göre Cuma 

namazına gitmek isteyen öğ-
retmen ve öğrencilere her haf-
ta dilekçe ve özel izin şartı getiriliyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Eği-

tim Müdürlüğü’nün Batı Trakya Türk toplu-
muna ait okullara gönderdiği 17.09.2021 ta-
rihli genelgenin iyi niyetli olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Cuma günü Müslümanlar 
için kutsal kabul edilen ve toplu ibadet ya-
pılan bir gündür. Ancak söz konusu genel-
ge ile Türk okullarında yıllardır sorunsuz 
bir şekilde devam eden cuma günleri erken 
paydos uygulamasına son verilerek, Batı 
Trakya Türk toplumu mensubu öğretmen 
ve öğrencilerin dini vecibelerini kesintisiz bir 
şekilde yerine getirmeleri kısıtlanmaktadır. 
Yunan makamlarını Batı Trakya toplumunun 
dini açıdan kutsal günlerine saygı gösterme-
ye ve iyi niyetten yoksun söz konusu genel-
geyi derhal iptal etmeye çağırıyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 

ABTTF Başkanı: “Cuma günü 
Müslümanlar için kutsal olan 
ve toplu ibadet yapılan bir gün-
dür. Yunan makamlarını Batı 
Trakya toplumunun dini açıdan 
kutsal günlerine saygı göster-
meye ve iyi niyetten yoksun 
söz konusu genelgeyi der-
hal iptal etmeye çağırıyoruz.”

ABTTF Başkanı: “Metropolitlerimi-
ze şunu söylemek isterim; müte-
kabiliyet esasına göre Batı Trak-
ya’daki müftülüklerimizle kıyas 
yapabileceğimiz Türkiye’de Fener 
Rum Ortodoks Patrikhanesi’n-
de Patrik bugüne dek olduğu gibi 
Sen Sinod Meclisi tarafından seçil-
mesin, devlet tarafından atansın! 
Ben de anavatanımız Türkiye’den 
bunu isteyeceğim. Metropolitle-
rimiz buna razı olacaklar mı?”
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 14-16 
Eylül 2021 tarihlerinde Strazburg’da yaptığı 
son toplantıda Batı Trakya Türk toplumunun 
dernekleriyle ilgili Bekir Usta ve Diğerleri 
Dava Grubu’nu yeniden inceledi. Bakanlar 
Komitesi, 16 Eylül 2021 tarihinde aldığı ka-
rarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) söz konusu davalardaki nihai karar-
larının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen 
İskeçe Türk Birliği’nin resmi statüsünün ia-
desi için yaptığı temyiz başvurusunun Yu-
nanistan Yargıtayı (Arios Pagos) tarafından 
reddedilmesi ile Rodop İli Türk Kadınları Kül-
tür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Der-
neği’nin davalarının ulusal mahkemeler tara-
fından hala esastan görülmemesini eleştirdi.

Bakanlar Komitesi, Yargıtay’ın 29 Haziran 
2021 tarihinde aldığı İskeçe Türk Birliği’nin 
temyiz başvurusunu reddeden ve derneğin 
feshinin yasal olduğunu belirten 840/2021 
sayılı kararının AİHM’nin 27 Eylül 2008 ta-
rihindeki nihai kararında açıkça reddettiği 
aynı gerekçelere dayanmasını bilhassa en-
dişeyle not ettiğini belirterek, Yargıtay’ın al-
dığı kararda, AİHM tarafından dile getirilen 
dernek başkanının veya üyelerinin hiçbir 
zaman şiddeti, ayaklanmayı veya demokra-
tik ilkelerin inkarını savunmadığını belirten 
“temel unsuru” dikkate almamış olmasından 
ve bunun tersini gösteren hiçbir kanıt sunul-
mamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Ayrıca Yargıtay’ın öne sürdüğü İskeçe Türk 
Birliği’nin tüzüğündeki derneğin amaçları-

na dair ilave gerekçelerin AİHM tarafından 
açıkça ima edilmediğini belirten Bakanlar 
Komitesi, Yargıtay’ın bu gerekçelere da-
yanarak derneğin feshini onaylayan kara-
rının Yunanistan’ın uygulamakla yükümlü 
olduğu AİHM kararının sonuçlarına ve ru-
huna uygun olmadığının altını çizdi. Ba-
kanlar Komitesi, 2017 yılında Medeni Usul 
Kanunu’nda yapılan ve davaların yeniden 
açılmasına izin veren yasa değişikliğinin 
İskeçe Türk Birliği ile ilgili AİHM kararının 
hızlı, tam ve etkili bir şekilde uygulanması-
na yol açmadığının görüldüğünü vurguladı.

Yargıtay’ın son kararından sonra Yunan ma-
kamlarının İskeçe Türk Birliği’nin kendisini 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 
ihlalinin kurbanı olarak görmesi durumunda 
yeniden AİHM’ye başvuruda bulunmaktan 
başka bir çıkar yol sunmadığını endişeyle not 
eden Bakanlar Komitesi, Yunan makamları-
nı İskeçe Türk Birliği davasında tespit edilen 
ihlalin AİHS’nin toplanma ve örgütlenme öz-
gürlüğüne dair 11. maddesi ve ilgili AİHM ka-
rarıyla tam ve etkili bir şekilde uyumlu olarak 
düzeltilmesine yönelik alternatif yolları araş-
tırmak için Sekretarya ile diyaloğunu güçlen-
dirmeye çağırdı. Bakanlar Komitesi ayrıca, 
Yunan makamlarından 1 Ekim 2021’de ya-
pılması öngörülen duruşmada Yargıtay tara-
fından Rodop İli Türk Kadınları Kültür Der-
neği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin 
temyiz başvuruları hakkında kararın derhal 
ve AİHS’nin 11. maddesi ve AİHM’nin içti-
hadı ile tam ve etkili bir şekilde uyumlu ola-
rak alınması için harekete geçmesini istedi.

Yargıtay’ın İskeçe Tük Birliği’nin temyiz 
başvurusun reddeden 840/2021 sayı ve 

tarihli kararıyla AİHM kararını görmezden 
gelmesini ve bugüne kadar Yargıtay’ın iç-
tihat hukukunu AİHM’ninkiyle tam ve et-
kili bir şekilde uyumlu hale getirmemesini 
derin bir endişeyle not eden Bakanlar Ko-
mitesi, Bekir Usta ve Diğerleri Dava Gru-
bu’nu incelemeye en geç Haziran 2022’deki 
toplantısında devam etme kararı aldı. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi ülkemiz Yuna-
nistan’ın Bekir Usta ve Diğerleri Dava Gru-
bu ile ilgili AİHM kararlarını ve AİHM içtihat 
hukukun görmezden geldiğini çok açık bir 
dille ifade etmiş, toplumumuzun örgütlenme 
özgürlüğünün ihlaline derhal son verilmesi-
ni istemiştir. Bakanlar Komitesi, Yargıtay’ın 
son ret kararında öne sürdüğü gerekçelerin 
AİHM’nin 2008 yılındaki nihai kararında za-
ten açıkça kabul görmediğini bir kez daha 
teyit etmiş, ülkemizi İskeçe Türk Birliği’nin 
38 yıldır uğradığı haksızlığa son vermeye 
çağırmıştır. Öte yandan Yargıtay’ın 29 Ha-
ziran 2021 tarihli kararı ülkemizin toplumu-
muzun Türk kimliğini inkar eden politikası-
nın bir yansıması olup alenen hukuki değil 
siyasi bir karardır. Ülkemizin Bekir Usta 
ve Diğerleri Dava Grubu ile ilgili AİHM ka-
rarlarını 13 yıldır ısrarla uygulamaması ve 
AİHM içtihat hukukunu görmezden gelmesi 
nedeniyle Bakanlar Komitesi’nden yapa-
cağı bir sonraki incelemede AİHS’nin 46. 
maddesi uyarınca ülkemize karşı ihlal pro-
sedürünü başlatmasını talep ediyoruz.” dedi.

Tam karar metnine aşağıdaki linkten ulaşa-
bilirsiniz:
https://search.coe.int/cm/pages/result_deta-
ils.aspx?objectid=0900001680a3c11d

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yunanistan’ı 
AİHM kararlarını ivedilikle uygulamaya çağırdı 
ABTTF Başkanı: “Ülkemi-
zin Bekir Usta ve Diğerle-
ri Dava Grubu ile ilgili AİHM 
kararlarını 13 yıldır ısrarla 
uygulamaması ve AİHM iç-
tihat hukukunu görmezden 
gelmesi nedeniyle Bakanlar 
Komitesi’nden yapacağı bir 
sonraki incelemede AİHS’nin 
46. maddesi uyarınca ülke-
mize karşı ihlal prosedürünü 
başlatmasını talep ediyoruz.”
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Yunanistan’ın AİHM içtihat hukuku ile imtihanı 

Avrupa Kilise ve Devlet Araştırması Birliği’nin 
23-25 Eylül 2021 tarihlerinde Selanik’te ya-
pılan “İslamiyet ve Avrupa Birliği’nde (AB) 
İnsan Hakları” başlıklı yıllık toplantısında 
Batı Trakya Türk toplumuna da atıfta bulu-
nuldu. Yunanistan Eski Başbakan Yardımcı-
sı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, 
toplantıda yaptığı konuşmada, (Batı) Trak-
ya’daki Müslüman azınlık için geleneksel 
İslam hukukunun uygulandığını belirterek, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 

Aralık 2018’de Hatice Molla Salih davasın-
da Yunanistan aleyhine verdiği karara atıfla 
gecikmeli olsa dahi Yunanistan’ın AİHM içti-
hat hukukuna tam olarak uymakla yükümlü 
olduğunu ifade etti. Venizelos ayrıca Yuna-
nistan Yargıtayı’nın (Arios Pagos) AİHM iç-
tihat hukukunu kabule karşı koymaya devam 
etmeyeceğine dair umudu olduğunu kaydetti.  

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan Eski Başbakan Yar-
dımcısı ve Dışişleri Bakanı ve Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi (AKPM) AİHM Kararları-

nın Uygulanması Komisyonu Eski Üyesi Evan-
gelos Venizelos, Hatice Molla Salih davasında 
AİHM’nin verdiği karar uygulanmalı diyor ama 
her ne hikmetse Batı Trakya Türk derneklerinin 
yer aldığı Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu 
ile ilgili ülkemizin 13 yıldır uygulamadığı AİHM 
kararlarına ve Yargıtay’ın 29 Haziran 2021 
tarihinde İskeçe Türk Birliği’nin temyiz başvu-
rusunu reddetmesine hiç değinmiyor. Venize-
los’un da çok iyi bildiği gibi ülkemiz AİHM içtihat 
hukukuna tam olarak uymakla yükümlüdür ve 
AİHM’nin bu kararını uyguluyorum ama şu ka-
rarını uygulamıyorum diye bir seçimde kesinlik-
le bulunamaz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komi-
tesi’nin 16 Eylül 2021 tarihli son kararında da 
açıkça ifade ettiği üzere ülkemiz Bekir Usta ve 
Diğerleri Dava Grubu ile ilgili AİHM kararlarını 
ve AİHM içtihat hukukunu görmezden gelmeye 
derhal son vermeli, İskeçe Türk Birliği’nin 38 yıl-
dır maruz kaldığı haksızlığı gidermelidir.” dedi.

*Fotoğraf: www.xanthinea.gr  

Rum Ortodoks azınlığı mensubu gençler İstanbul’a yerleşmeyi, 19. madde 
mağduru Batı Trakya Türkleri de Yunan vatandaşlıklarının iadesini gözlüyor

İstanbul Rumları Ekümenik Federasyonu (Ec.
Fe.Con.), İstanbul’a yerleşmek ve oradaki Rum 
Ortodoks azınlığa katılmak isteyen Yunan 
gençlere yardımcı oluyor. Birlik gazetesinin ha-
berine göre, dünyanın çeşitli yerlerindeki İstan-
bul Rumlarının kurduğu 25 derneğin çalışmala-
rını koordine eden ve denetleyen Ec.Fe.Con., 

2006 yılından beri uyguladığı “ELPİS (Umut)” 
programı ile başvuru sahiplerine hazırlık, iş bul-
ma ve İstanbul’a yerleşme konusunda yardım-
cı olacağı vaadinde bulunuyor. Haberde söz 
konusu programının 2010 yılından beri Türk 
hükümet yetkilileriyle doğrudan temas halinde 
yürütüldüğü ve İstanbul’a dönmek isteyen Rum-
lara yardım etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “1923 Lozan Barış Antlaşması ile belir-
lenen mütekabiliyet esası çerçevesinde ülke-
miz Yunanistan’daki Batı Trakya Türk toplumu 
ile anavatanımız Türkiye’deki Rum Ortodoks 
azınlığa aynı haklar tanındı ve kaderleri birlikte 
çizildi. Anavatanımız özellikle son yıllarda mü-
tekabiliyet esasının da ötesine geçerek Rum 
Ortodoks azınlığın haklarını gözeterek iyileşti-

rirken ülkemiz bunun tam tersi olarak bizlerin 
haklarını gasp eden birçok politika ve yasayı 
hayata geçirdi. Bunlardan bir tanesini insan ve 
azınlık haklarını hiçe sayan ve 1955’ten 1988’e 
kadar yürürlükte kalan Yunan Vatandaşlık 
Yasası’nın eski 19. maddesiydi. Batı Trak-
ya Türklerini tamamen asimile ve yok etmeyi 
amaçlayan söz konusu yasa uyarınca Yunan 
etnik kökeninden olmadıkları gerekçesiyle 60 
bin Batı Trakya Türk’ü Yunan vatandaşlığından 
ıskat edildi. Vatandaşlıktan çıkarılan binlerce 
Batı Trakya Türk’ü Avrupa Birliği (AB) vatan-
daşlığını kaybetti, çeşitli sosyal ve siyasi hak-
larından mahrum edildi. İstanbul Rumları Ekü-
menik Federasyonu, anavatanımız ile temas 
halinde yürüttüğü program ile Yunan gençlerin 
İstanbul’a yerleşerek oradaki Rum Ortodoks 
azınlığa katılmalarını teşvik ediyor. Bizler de 
ülkemizden anavatanımızı örnek alarak, Yu-
nan Vatandaşlık Yasası’nın ilga edilmiş 19. 
maddesi uyarınca haksız bir şekilde vatandaş-
lıktan çıkarılan 60 bin Batı Trakya Türk’üne va-
tandaşlığını geri iade etmesini istiyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org 

ABTTF Başkanı: “1923 Lozan Ba-
rış Antlaşması ile belirlenen müte-
kabiliyet esası çerçevesinde ülke-
miz Yunanistan’daki Batı Trakya 
Türk toplumu ile anavatanımız Tür-
kiye’deki Rum Ortodoks azınlığa 
aynı haklar tanındı ve kaderleri bir-
likte çizildi. İstanbul Rumları Ekü-
menik Federasyonu, anavatanımız 
ile temas halinde yürüttüğü prog-
ram ile Yunan gençlerin İstanbul’a 
yerleşerek oradaki Rum Ortodoks 
azınlığa katılmalarını teşvik ediyor. 
Bizler de ülkemizden anavatanı-
mızı örnek alarak, Yunan Vatan-
daşlık Yasası’nın ilga edilmiş 19. 
maddesi uyarınca haksız bir şekil-
de vatandaşlıktan çıkarılan 60 bin 
Batı Trakya Türk’üne vatandaşlı-
ğını geri iade etmesini istiyoruz.”

ABTTF Başkanı: “Ülkemizin Eski 
Başbakan Yardımcısı Evangelos 
Venizelos, her ne hikmetse Batı 
Trakya Türk dernekleri ile ilgili AİHM 
kararlarına hiç değinmiyor. Venize-
los’un da çok iyi bildiği gibi ülkemiz 
AİHM içtihat hukukuna tam olarak 
uymakla yükümlüdür ve AİHM’nin 
bu kararını uyguluyorum ama şu 
kararını uygulamıyorum diye bir 
seçimde kesinlikle bulunamaz.”
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ABTTF Başkanlık Kurulu toplandı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABT-
TF) 20. Dönem Başkanlık Kurulu, görev dö-
neminin 13. ve son olağan toplantısını 18 
Eylül 2021 Cumartesi günü gerçekleştirdi. 
Almanya genelinde yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını ile mücadelede uygulanan 
kurallar çerçevesinde ABTTF’nin Alman-
ya’nın Witten şehrindeki genel merkezinde 
yapılan toplantıda, ABTTF’nin son dönem-
deki çalışma ve faaliyetleri değerlendirildi, 
2021 yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi 
öngörülen uluslararası girişimler ele alındı. 

Toplantıda ABTTF Başkanlık Kurulu, Batı 
Trakya Türk toplumu ile ilgili yaşanan son 
gelişmeleri ele aldı. Yunanistan’ın Batı Trak-
ya Türk derneklerine dair Bekir Usta ve Di-
ğerleri Dava Grubu ile ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını 13 
yıldır ısrarla uygulamadığının altını çizen 
ABTTF Başkanlık Kurulu, Yunanistan Yar-
gıtayı’nın 29 Haziran 2021 tarihinde İskeçe 

Türk Birliği’nin kendisiyle ilgili 2008 tarihli 
AİHM kararını uygulanması ve resmi tü-
zel kişiliğinin iadesi talebiyle yaptığı temyiz 
başvurusunu reddettiğini dile getirdi. ABTTF 
Başkanlık Kurulu, ABTTF’nin İskeçe Türk 
Birliği başta Batı Trakya Türk dernekleri ile il-
gili AİHM kararlarının Yunanistan tarafından 
uygulanması için Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi nezdindeki girişimlerini kararlılıkla 
sürdüreceğini ifade etti. 

ABTTF Başkanlık Kurulu, Batı Trakya Türk 
toplumunun eğitim alanında yaşadığı sorun-
ları ayrıntılı olarak ele alırken, Yunanistan 

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın kararıyla 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğren-
ci sayısının yetersizliği gerekçe gösterilerek 
Batı Trakya Türk toplumuna ait on iki ilko-
kulun daha kapatıldığını ve bölgedeki Türk 
ilkokul sayısının 103’e düştüğünü not etti. 
Bakanlığın kararının Batı Trakya Türk toplu-
munun eğitim özerkliğini garanti altına alan 
Lozan Antlaşması’na aykırı olduğunu vurgu-
layan ABTTF Başkanlık Kurulu, Yunanistan 
tarafından yıllardır sistematik bir şekilde ihlal 
edilen Batı Trakya Türk toplumunun eğitim 
özerkliğinin iadesi için atılabilecek adımları 
değerlendirdi.

Batı Trakya Türk toplumu 
ile ilgili güncel gelişmeler 

değerlendirildi


