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Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Av-
rupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABT-
TF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 
Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış 
(DEB) Partisi, 12-13 Temmuz 2021 tarihle-
rinde çevrim içi düzenlenen “Dijital Teknolo-
jiler ve İnsan Hakları – Fırsatlar ve Zorluklar” 
başlıklı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) Ek İnsani Boyut Toplantısı’na katıldı. 

AGİT Dönem Başkanı İsveç ve AGİT De-
mokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofi-
si’nin (ODIHR) birlikte düzenlediği top-
lantıya ABTTF’den Deniz Servantie ve 
Nihan Ayan, BTAYTD’den Genel Sek-
reter Meltem Giritli ve Dr. Pervin Hay-
rullah ile DEB Partisi’nden Genel Ko-
ordinatör Fatih Hüseyinoğlu iştirak etti.

AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Ba-
kanlığı’ndan Siyasi İşler Genel Müdürü 
Elinor Hammarskjöld, AGİT/ODIHR Birin-
ci Direktör Yardımcısı Kateryna Ryabiko 
ve BM Gizlilik Hakkı Özel Raportörü Jo-
seph Cannataci’nin açış konuşmalarıyla 
başlayan toplantıda, 21. yüzyılda dijital 
teknolojilerin tasarlanma ve kullanım şek-
linin insan haklarına etkileri tartışıldı. 

Toplantıda ABTTF, BTAYTD ve 
DEB Partisi temsilcilerinden olu-
şan Batı Trakya Türk heyeti, 
Batı Trakya Türk toplumunun 
dijital çağda maruz kaldığı hak 
ihlalleri ve ayrımcılığı dile getirdi.  
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12 Temmuz’daki “Dijital Çağda İnsan 
Hakları ve Temel Özgürlükler” baş-
lıklı ilk oturumda söz alan ABTTF, 
Batı Trakya Türk toplumunun dijital 
çağda ayrımcılığa maruz kaldığını ve 
hedef gösterildiğini belirterek, Batı 
Trakya Türk dernekleri ile ilgili Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 

kararlarının Yunanistan tarafından 
13 yıldır uygulanmadığını dile getir-
di. ABTTF, Yunan makamlarını diji-
tal alan dahil olmak üzere medyada 
Batı Trakya Türk toplumunu hedef 
alan dezenformasyon ve nefret söy-
lemine karşı önlem almaya çağırdı.

Aynı oturumda konuşan BTAYTD, 
Yunanistan’ın dijital çağda Batı Trak-
ya Türk toplumunun Türk kimliğini in-

kar ettiğini, derneklerini kapattığını ve 
kültürünün özgürce yaşanmasına izin 
vermediğini kaydetti. BTAYTD, Yuna-
nistan’ı uluslararası hukuk ve insan hak-
ları sözleşmelerine uymaya davet etti. 

İlk oturumda söz alan DEB Partisi de 
Batı Trakya Türk toplumunun barışçıl 
bir toplum olmasına karşın yerel ve 
ulusal basında Türk toplumunun hak-
larını talep eden kişilere karşı karala-
ma yürütüldüğünü, medyada isim ve 
adresleri verilerek hedef gösterildiğini 
aktardı. DEB Partisi, Yunanistan’ı radi-
kal gruplar tarafından hedef gösterilen 
Türk toplumunu korumak için provokatif 
yazıları ve nefret suçu işleyenleri takip 
ederek gerekli adımları atmaya çağırdı.

13 Temmuz’daki “Kişisel Verilerin Top-
lanması ve Kullanımı” başlıklı ikinci otu-
rumda konuşan BTAYTD, Yunanistan 
Batı Trakya Türk toplumunun haklarını 
savunan aktivistlerin dijital platform-
larda her gün nefret söylemine ma-
ruz kaldığını belirterek, Yunanistan’a 
Türk toplumunun siber saldırılardan 
ve nefret temelli yayınlardan korumak 
için özel önlemler almasını tavsiye etti. 

Her iki oturumda da yanıt hakkını kul-
lanan Yunanistan, Yunan devletinin 
Batı Trakya Türk toplumuna dair res-
mi görüşünü tekrar ederek, Yunanis-
tan’ın Batı Trakya’da yalnızca “Müs-
lüman azınlığı” tanıdığını ve azınlığın 
ayrımcılık yaşamadığını ileri sürdü. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), Batı Trakya Türk toplu-
munu temsilen Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokra-
tik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi 
(ODIHR) tarafından 29 Haziran 2021 
tarihinde düzenlenen “Kovid-19 Za-
manında Hoşgörüsüzlük ve Ayrım-
cılık – Sivil Toplum Kuruluşlarından 
Perspektifler” başlıklı çevrim içi se-
minere (webinara) katıldı. Zoom plat-
formunda gerçekleştirilen webinara 
ABTTF’den Nihan Ayan iştirak etti.

Webinar AGİT/ODIHR Hoşgörü ve Ay-
rımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı 
Kisha Manocha’nın açış konuşması 
ile başladı. AGİT/ODIHR’de yardımcı 

proje sorumlusu olarak görev yapan 
Delia Nita’nın moderatörlüğünde ger-
çekleştirilen panel oturumunda ko-
nuşmacılar Fransa Genç Çinliler Der-
neği Kurucu Ortağı Sacha Lin-Jung, 
İftirayla Mücadele Birliği Avrupa İşleri 
Müdür Yardımcısı Dalia Grinfeld, Av-
rupa Roman Hakları Merkezi Proje 
Müdürü Bernard Rorke ve Tell Mama 
Direktörü Iman Atta, Kovid-19 salgı-
nı döneminde temsil ettikleri kuruluş 
ve toplumların karşılaştığı zorluk ve 

fırsatlarla ilgili deneyimlerini aktardı.

Panel oturumunun ardından webi-
nar, AGİT/ODIHR Hoşgörü ve Ay-
rımcılıkla Mücadele Dairesi Baş-
kan Yardımcısı Christie Edwards’ın 
kapanış konuşmasıyla sona erdi. 

ABTTF, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık ko-
nulu AGİT çevrim içi seminerine katıldı
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İskeçe Türk Birliği’ne yine geçit yok!
Sevgili arkadaşlar, 

Temmuz ayı, hemen hemen herkes için 
bir tatil ayıdır. Benim için de öyle oldu! 
Ailemle birlikte Haziran sonundan baş-
lamak üzere Temmuz’un üç haftasında 
memleketimdeydim, yaz tatilimi ailemle, 
sevdiklerimle o güzel memleketimizde 
geçirdik. 

Öte yandan Temmuz demek, yaz tatili 
demek olsa da Batı Trakya Türk toplu-
mu olarak epey hareketli bir Temmuz ya-
şadık. Temmuz ayına damgasını vuran 
Yargıtay’ın İskeçe Türk Birliği kararı ve 
protesto yürüyüşüne ilişkin görüşlerimi 
aktarmadan önce Temmuz’daki diğer 
gelişmeleri kısaca aktarayım.

Öncelikle 24 Temmuz 1995’te kaybettiği-
miz merhum liderimiz Dr. Sadık Ahmet’i 
vefatının 26. yılında saygı, sevgi ve has-
retle anıyorum.

Ayrıca herkesin geçmiş Kurban Bayra-
mı’nı tebrik ederim.

Temmuz ayının önemli gelişmelerinden 
biri olarak SYRIZA yeni programında 
yine bizlere de yer verdi. SYRIZA’nın 
parti programında “Trakya’daki Müs-
lüman azınlığı ilgilendiren demokratik 
reformlar” başlıklı özel bir bölüme yer 
vermesi olumlu. Ancak geçmişte de SY-
RIZA parti programında bize yer verdi, 
fakat iktidara gelince sonuçta değişen bir 
şey olmadı. 

Zira hepimizin bildiği gibi Batı Trakya 
Türkleri ülkemizde tehdit unsuru olarak 
görülen zihniyet tarafından yönetiliyor, 
devlet meselesi olarak görülüyor. Bunun 
en açık örneklerinden biri de İskeçe Türk 
Birliği meselesi. 

İsminde geçen Türk kelimesi nedeniyle 
kapatılan, bölgemizdeki ilk derneğimiz 
İskeçe Türk Birliği’nin Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin 2008 yılında aldığı 
kararının uygulanarak resmi tüzel kişili-
ğinin iadesi için yaptığı başvuruyu Yar-
gıtay, 30 Haziran’da reddetti. Yargıtay’ın 
İTB hakkında aleyhte karar vereceği yö-
nünde sinyalleri almamıza rağmen az da 
olsa umudumuz vardı. 

Bu konuya ülkemizde ve uluslararası 
alanda dikkat çekmek amacıyla iki ay 
arayla ulusal ve uluslararası düzeyde iki 
panel düzenledik. Her iki panel de hem 
ülkemizde hem de Brüksel’de epey yan-
kı uyandırdı. Hatta Haziran ayında AP 
Milletvekili François Alfonsi’nin desteği 
ile düzenlediğimiz panel öncesinde Yu-
nanistan’ın AP Milletvekili Kefalogiannis, 

ABTTF’nin düzenlediği webinar hak-
kında AP Başkanı’na şikayet mektubu 
gönderdi, hakkımızda asılsız iddialarda 
bulundu. 

Onca çabamıza rağmen yine olmadı, 
Yargıtay’ın kararı hayal kırıklığı oldu! 
38 yıldır hukuk mücadelesi veren Yargı-
tay’ın İskeçe Türk Birliği ile ilgili verdiği 
karar ülkemiz Yunanistan’ın demokrasi 
ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe say-
dığını bir kez daha gösterdi. 

Buna tepki olarak 10 Temmuz’da İskeçe 
Türk Birliği protesto eylemi düzenledi. 
ABTTF olarak biz de yürüyüşte İskeçe 
Türk Birliği’ne destek verdik. Protes-
to yürüyüşünün Yargıtay’ın kararın-
dan hemen sonra İTB binasının hemen 
önünden başlayarak gerçekleşmesi çok 
anlamlı oldu. Bu eyleme tüm Azınlık ku-
ruluşlarımız ve siyasiler katılarak tek vü-
cut bir duruş sergilediler. 

Hepimizin bildiği üzere Yargıtay’ın kara-
rı hukuki değil, siyasi bir karar! Hukukun 
işlemediği, bize karşı ayrımcılığın ısrar-
la sürdürüldüğü bir ortamda biz de haklı 
tepkimizi ortaya koyduk! Ama yine suçlu 
biz olduk! Basına yansıyan haberlerde 
neden belediye başkanlarımızın ve mil-
letvekillerimizin protesto yürüyüşüne ka-
tıldığı eleştirildi. 

Öte yandan bölgemizin milletvekili Stilya-
nidis, bir radyoya verdiği söyleşide yine 
bizleri hedef aldı. Stilyanidis, bölgede 
Türk değil Müslüman azınlık olduğunu 
söyleyerek anavatanımızın bölgemizde 
Müslüman azınlığını etnik bir azınlığa 
dönüştürmeye çalıştığını iddia etti. Stil-
yanidis, yine Türk kimliğimizi inkar eden 
resmi devlet tezini tekrar ediyor.Oysa 
ülkemizde 1923’ten 1983’e kadar biz 
‘Türk’tük! Şimdi de bunun mücadelesini 
veriyoruz.

Anavatanımızın aksine ülkemizin yöneti-
cileri bizleri iç siyasette araç olarak kul-
lanıyor. Ülkemiz toplumun milli duyguları 
ile oynayarak, Türkiye’ye yönelik politika-
sı için bizleri kullanıyor. Bu inkar zihniyeti 
yüzünden ‘Türk’ isimli derneklerimiz ya-
saklı durumda. 

Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne 
aykırı bu durum yıllardır yaşanmaya de-
vam ederken 24 Temmuz’da 1967’den 
1974’e kadar süren yedi yıllık Albay-
lar Cuntası iktidarından sonra 1974’te 
demokrasiye dönüşün 47. yıl dönümü 
kutlandı. Resepsiyonda Cumhurbaşka-
nı Katerina Sakellaropoulou, Temmuz 
1974’te demokrasiye dönüşün geçmişin 
yaralarının sarılması için temel oluştur-

duğunu ifade etti.  

Cumhurbaşkanı’mıza seslenmek isterim: 
1974’te ülkemiz demokrasiye geçerken 
bölgemizi, insanlarımızı unuttu. Biz bura-
da geçmişin yaralarıyla birlikte bugünün 
sorunları ile mücadele ediyoruz. Gerçek 
bir demokrasi için Batı Trakya Türk top-
lumuna sahip olduğu statü ve haklar iade 
edilmeli! 

Sevgili dostlar, 

Mücadelemiz devam ederken bölgemiz 
insanları açısından başka alanlarda po-
zitif şeyler de oluyor. Bölgemizde insan-
larımız ekonomik zor şartlara rağmen 
her bir ekonomik alanda kendi iş sahala-
rını kurmuşlar, bunu görmek umut verici. 
Tarımda ise zor şartlar altında geçimleri-
ni sağlayan insanlarımız umutlarını kay-
betmemişler, ne mutlu!

İTB yürüyüşünde görüldüğü gibi insan-
larımızda mücadele ruhu çok canlı! He-
pimiz azimliyiz, kararlıyız! Biz geçmişte 
oldukça zor günler geçirmiş bir toplumuz, 
mücadele ne demek iyi biliyoruz. 
Devir değişir, insanlar değişir ama müca-
delemiz devam eder! Bu böyle! 

Bu vesileyle memleketimize giderek tatil 
yapacak herkese iyi tatiller dilerim, mem-
leketimizin güzel havasının, suyunun, in-
sanlarının tadını çıkarsınlar! 

Kalın sağlıcakla,

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Batı Trakya Türk toplumunu temsi-
len Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı 
Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) 
ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Par-
tisi, Avrupa Milletleri Federal Birliği 
(FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları 
Çalışma Grubu’nun (TAG) 23 Hazi-
ran 2021 tarihinde çevrim içi düzenle-
nen 2. tematik seminerine iştirak etti. 

Balkanlar’dan Kafkasya’ya geniş bir 
coğrafyada yaşayan Türk azınlıkları ve 
toplulukları sanal platformda bir araya 
getiren seminere Batı Trakya Türkleri-
ni temsilen ABTTF, BTAYTD ve DEB 
Partisi, Rodos ve İstanköy Türklerini 
temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
(ROİSDER), Ahıska Türklerini temsilen 
Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti 
“VATAN” ve Azerbaycan’da yaşayan 
Meshet (Ahıska) Türkleri İçtimai Birliği 
“VATAN”, Kosova Türklerini temsilen 
Kosova Genç Birlik Derneği, Kırım Ta-
tarlarını temsilen Kırım Tatar Milli Mecli-
si (KTMM), Karaçay-Balkarları temsilen 

Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlen-
dirme ve Geliştirme Toplumsal Kurulu-
şu “Bars El” ve Ukrayna Gagavuzlarını 
temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği katıldı.

Seminer, FUEN Başkan Yardımcısı ve 
FUEN TAG Sözcüsü Halit Habip Oğ-
lu’nun selamlama ve açış konuşmasıy-
la başladı. Habip Oğlu, Mart 2021’deki 
ilk tematik seminerden bu yana FUEN 
ve FUEN TAG’la ilgili yaşanan geliş-
meler ile FUEN’in son dönemde ger-
çekleştirdiği proje ve etkinlikleri aktardı.
Seminerin ilk bölümünde KTMM Tem-
silcisi ve Kırım Tatar Toplumu Koordi-
natörü Elvin Kadirov, Kırım Tatarları 
hakkında bir sunum yaptı. Sunumunda 
Kırım Tatarlarının tarihi, Sovyetler Bir-
liği döneminde sürgüne gönderilmesi 

ve bugünkü mücadelesini anlatan Ka-
dirov, KTMM’nin çalışma ve faaliyet-
leri hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Seminerin ikinci bölümünde katılımcı 
kuruluşlar temsil ettikleri Türk azınlıkla-
rı/toplulukları ile ilgili gelişmeler ve gün-
cel sorunları aktardı. Bu çerçevede Batı 
Trakya Türk heyeti adına DEB Partisi 
Genel Koordinatörü Fatih Hüseyinoğlu 
ve BTAYTD As Başkanı İlhan Mehmet, 
Batı Trakya Türk toplumunun maruz 
kaldığı hak ihlallerini ve son dönemde 
yaşadığı güncel sorunları dile getirdi. 
Heyet, örgütlenme özgürlüğü çerçeve-
sinde Bekir Usta ve Diğerleri Dava Gru-
bu’na dair Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-
mitesi’nin Haziran 2021’de aldığı geçici 
kararı aktararak, Komite’nin Batı Trakya 
Türk toplumunun dernekleri ile ilgili Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
kararlarını 13 yıldır uygulamayan Yuna-
nistan’a uyarıda bulunduğunu ifade etti. 
Batı Trakya Türklerinin hür iradeleriyle 
seçtiği İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin 
15 ay hapis cezasına çarptırıldığını be-
lirten heyet, verilen bu cezanın ifade ve 
din özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi. 

ABTTF, BTAYTD ve DEB 
Partisi temsilcilerinden olu-
şan Batı Trakya Türk he-
yeti, Batı Trakya Türk top-
lumunun maruz kaldığı 
hak ihlallerini ve yaşadığı 
güncel sorunları aktardı.  
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 28-29 Haziran 2021 tarihlerin-
de Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı 
(FRA) tarafından düzenlenen “Dezenfor-
masyonla nasıl başa çıkılır? Dijital çağda 
insan haklarını anlatmak” başlıklı çevrim içi 
toplantıya katıldı. Panel oturumu ve atölye 
çalışmaları olmak üzere iki bölüm halinde 
gerçekleştirilen etkinliğe ABTTF Brüksel 
Temsilciliği’nden Deniz Servantie iştirak etti.

Avrupa’da insan hakları alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cilerinin katıldığı etkinlikte açış konuşmasını 
yapan FRA Direktörü Michael O’Flaherty, 
dezenformasyonla mücadelede FRA’nın 
ilkelerini ve çözüm önerilerini anlattı.  

Etkinliğin ilk günündeki “Dezenformasyonla 
nasıl başa çıkılır?” başlıklı panel oturumun-
da konuşmacılar Johns Hopkins Üniversitesi 
Agora Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Peter 
Pomerantsev, Stratejik Diyalog Enstitüsü Di-
jital Politika ve Stratejik Başkanı Chloe Col-
liver, Madde 19 Kıdemli Hukuk Sorumlusu 
Gabrielle Guillemin ve Genişletilmiş İstih-
barat Küresel Konseyi’nden AB Komisyonu 
Adalet Politikası Baş Danışmanı ve Alman 
Veri Etiği Komisyonu Üyesi Paul Nemitz, de-

zenformasyonun genel anlamda insan hak-
larını tehdit ettiğini belirterek, dezenformas-
yonla başa çıkmada uygulanabilecek farklı 
çözümleri, taktikleri ve stratejileri aktardılar.

Etkinliğin ikinci gününde FRA Proje Mü-
dürü Blanca Tapia’nın moderatörlüğün-
de atölye çalışmaları düzenlendi. ABTTF, 
“Kovid-19 döneminde dayanışma ve de-
zenformasyon: Göçle ilgili hikaye anlatımı 

ve paylaşılan değerler” ve “İnsan haklarını 
anlatan medya: İnsanları gerçeklere dayalı 
tercihler yapmaya teşvik etmek için dezen-
formasyonla mücadele” başlıklı atölye ça-
lışmalarına iştirak etti. Atölye çalışmaların-
da, göçe dair yanlış algıların değişimi için 
eğitimin önemi ve medyanın sorumluluğu 
ile medya kuruluşları tarafından doğru bil-
ginin aktarılmasının gerekliliği ele alındı.

Katılımcıların sohbet odasından yorum 
ve sorularını yazılı olarak iletebildiği atöl-
ye çalışmalarında ABTTF Brüksel Tem-
silciliği’nden Deniz Servantie, Batı Trak-
ya Türk toplumunun koronavirüs salgını 
döneminde Yunanistan’da maruz kaldığı 
dezenformasyonu ve medyada günah ke-
çisi haline getirilmeye çalışılmasını aktardı.
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ABTTF, FRA’nın düzenlediği dezenformasyon ve in-
san hakları konulu çevrim içi toplantıya katıldı  

Almanya’da yaşanan sel felaketi nedeniy-
le geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Almanya’da yakın tarihteki en büyük sel 
felaketi yaşandı. 14 Temmuz 2021 Çar-
şamba gününden itibaren ülkenin batı-
sındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren 
Vestfalya eyaletlerinde etkili olan şiddetli 
yağmur sonucu oluşan sel ve su baskınla-
rında en az 175 kişi hayatını kaybetti. Her 
iki eyaletteki birçok bölgede sel ve su bas-
kınlarından dolayı nehirler taştı, evler çök- tü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. 

Batı Trakya Türk toplumunun Avrupa ve 
uluslararası alandaki temsilcisi Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkan-
lık Kurulu ve ailesi olarak Avrupa’da yaşayan 
Batı Trakya Türkleri adına Almanya’da mey-
dana gelen sel felaketinde hayatını kaybe-

denlere Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve 
yakınları ile Almanya halkına baş sağlığı ve 
sabır diliyoruz. Yaralılara acil şifa dileklerimi-
zi iletiyor, hala kayıp olanların en kısa sürede 
salimen kurtarılmalarını temenni ediyoruz. 

*Fotoğraf: www.trthaber.com 
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), Fetullahçı Terör Örgü-
tü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 
ve Türk milletinin vatanı ve devletine 
sahip çıkma iradesiyle başarısızlıkla 
sonuçlanan menfur darbe girişiminin 
beşinci yıl dönümü münasebetiyle ana-
vatan Türkiye Cumhuriyeti Essen Baş-
konsolosluğu’nca 15 Temmuz 2021 
tarihinde düzenlenen “Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü” anma törenine katıl-
dı. Başkonsolosluk binasında düzen-
lenen anma törenine ABTTF Başkan 
Yardımcısı Mehmet Hüseyin iştirak etti. 

Koronavirüs salgını tedbirleri çerçeve-
sinde sınırlı bir katılımla gerçekleşti-
rilen anma töreni, 15 Temmuz darbe 
girişimi sırasında şehit düşenler anı-

sına bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal 
Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. 15 Temmuz’u an-

latan sinevizyon gösterimi ile devam 
eden anma töreninde günün anlam 
ve önemine dair yaptığı konuşmada 
T.C. Essen Başkonsolosu Şener Ce-

beci, 15 Temmuz şehit ve gazilerini 
saygı ve şükranla andıklarını ifade etti.

Anma töreni, Mustafa Uludağ ve Ke-
mal Çelik’in davetlilere ney eşliğinde 
Çanakkale, Malazgirt ve Türkiyem tür-
külerini derlediği mini bir dinleti sun-
malarının ardından Din Hizmetleri Ata-
şesi Hakkı Gür tarafından 15 Temmuz 
şehitleri için yapılan dua ile sona erdi.

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

15 Temmuz’un beşinci yıl dönümünde demokrasi şehitlerimizi 
ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz 

Bu yıl anavatanımız Türkiye’de Fe-
tullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 
Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştir-
diği ve demokratik yönetimi rafa kal-
dırmayı hedeflediği menfur darbe gi-
rişiminin beşinci yıl dönümündeyiz. 

Anavatanımız ve Türk milleti açısın-
dan en önemli dönüm noktalarından 
biri olan 15 Temmuz’da, FETÖ terör 
örgütünün ülkenin bütünlüğüne kaste-
derek darbe yoluyla devleti ele geçir-
me girişimine karşı Türk milleti tek vü-
cut olmuş, canını tankların, mermilerin 
önüne siper ederek darbe girişimini 
başarısızlığa uğratmıştır. Türk milleti, o 

gece ortak duruşu, mücadelesi ve ce-
saretiyle devleti ve vatanına sahip çık-
mış, bir demokrasi destanı yazmıştır. 

Batı Trakya Türk toplumunun Avru-
pa ve uluslararası alandaki temsilcisi 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) Başkanlık Kurulu ve ailesi 
olarak Avrupa’da yaşayan Batı Trakya 

Türkleri adına anavatanımız Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin varlığına ve de-
mokrasisine kastetmiş hain darbe giri-
şimini bir kez daha şiddetle kınıyor ve 
lanetliyoruz. 15 Temmuz’da vatanına 
ve demokrasisine sahip çıkarak kah-
ramanca mücadele veren tüm şehitle-
rimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle 
anıyoruz. ABTTF olarak anavatanımızın 
birlik ve bütünlüğüne kastedenlere karşı 
her zaman anavatanımızın yanındayız.

*Fotoğraf: https://kurumsal.15temmuz.
gov.tr 
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi aldığı geçici kararla 
Yunanistan’ı sert şekilde uyardı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 7-9 
Haziran 2021 tarihlerinde Strazburg’da 
yaptığı toplantıda Batı Trakya Türk top-
lumunun dernekleriyle ilgili Bekir Usta 
ve Diğerleri Dava Grubu’nu inceledi. 
Bakanlar Komitesi 9 Haziran 2021 tari-
hinde aldığı geçici kararda, İskeçe Türk 
Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür 
Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri 
Derneği ile ilgili Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) kararlarının 13 yıl-
dır uygulanmamasını eleştirerek, Yu-
nan makamlarına Yargıtay tarafından 
derneklerin yaptığı temyiz başvurula-
rı hakkında kararın derhal alınması-
nın sağlanması için uyarıda bulundu.

Bakanlar Komitesi, Yunanistan’da Ekim 
2017’de Medeni Usul Kanunu’nda yapı-
lan değişikliklerin ardından İskeçe Türk 
Birliği’nin resmi tüzel kişiliğinin iadesi 
talebi ile yaptığı temyiz başvurusu ile 
ilgili duruşmanın başvurudan iki yıl son-
ra 16 Ekim 2020 tarihinde Yargıtay’da 
görüldüğü ancak kararın henüz açıklan-
madığı, Rodop İli Türk Kadınları Kültür 
Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri 
Derneği’nin davaları ile ilgili Yargıtay’da-
ki temyiz duruşması için önce 18 Mart 
2022 tarihinin öngörüldüğü, daha sonra 
duruşmanın öne çekilerek 1 Ekim 2021 
tarihine alındığını belirterek, söz konu-
su derneklerin davalarının hala sonuç-
landırılmamasından endişe duyduğunu 
kaydetti. Bakanlar Komitesi, İskeçe İli 
Türk Kadınları Kültür Derneği’ni ima 
ederek ulusal mahkemelerin başka bir 
derneğin başvurusunu AİHM kararların-

da belirtilen ilkelere aykırı şekilde aynı 
gerekçelerle reddettiğini ve bu derneğin 
bugün hala kaydedilmediğini de not etti.

Bakanlar Komitesi geçici kararında 
(interim resolution), Bekir Usta ve Di-
ğerleri Dava Grubu ile ilgili AİHM ka-
rarlarının üzerinden 13 yıl, Haziran 
2014’teki ilk geçici kararın üzerinden 
de yedi yıl geçmesine rağmen söz ko-
nusu deneklerin temyiz başvuruları-
nın AİHM’nin içtihadı ışığında ulusal 
mahkemeler tarafından esas bakımın-
dan hala yeniden incelenmemesin-
den derin endişe duyduğunu yineledi. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
46. maddesi uyarınca Sözleşme’ye 
taraf bir Devlet’in zamanında alınan 
tedbirlerle AİHM kararlarını tam ve et-
kili bir şekilde uygulamakla yükümlü 
olduğunun altını çizen Bakanlar Komi-
tesi, Yunan makamlarına İskeçe Türk 
Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür 
Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençle-
ri Derneği’nin temyiz başvurularının 
Sözleşme’nin toplanma ve örgütlen-
me özgürlüğü ile ilgili 11. maddesi ve 
AİHM’nin içtihadı ile tam ve etkili bir şe-
kilde uyumlu olarak derhal sonuçlandı-
rılması için harekete geçmeye çağırdı. 

16 Ekim 2020’deki duruşma ile il-
gili Yargıtay’ın kararını bekledi-
ğini not eden Bakanlar Komite-
si, Bekir Usta ve Diğerleri Dava 
Grubu’nu incelemeye Eylül 2021’deki 

toplantısında devam etme kararı aldı. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 
ülkemiz Yunanistan’ın Bekir Usta ve 
Diğerleri Dava Grubu’ndaki dernekle-
rimizle ilgili bireysel önlemlerin uygu-
lanmasına yönelik somut bir adım at-
maması üzerine 2014 yılının ardından 
aldığı ikinci geçici kararla ülkemize yine 
sert şekilde uyarıda bulundu. Ülkemizin 
taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nden doğan yükümlülüklerine 
tam uyması çağrısında bulunan Ba-
kanlar Komitesi, İskeçe Türk Birliği’nin 
Yargıtay’daki temyiz başvurusunun 
ivedilikle sonuçlandırılmasını bekledi-
ğini açık bir dille ifade etti. Ülkemizin 
bazı önde gelen siyasetçileri yaptıkları 
açıklamalarda ülkemizde demokrasinin 
işlediğini iddia ededursunlar, Bakanlar 
Komitesi’nin bu son geçici kararı bu-
nun böyle olmadığını alenen gösterdi. 
Ülkemiz bizleri inkar politikasına derhal 
son vermeli, Bakanlar Komitesi’nin de 
vurguladığı üzere derneklerimizle ilgi-
li AİHM kararlarının uygulanması için 
artık somut bir adım atarak, demokra-
si ve hukukun üstünlüğü ilkelerine tam 
saygı gösterdiğini ispatlamalıdır.” dedi.

Bakanlar Komitesi’nin ilgili geçici ka-
rarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
h t t p s : / / s e a r c h . c o e . i n t / c m / P a -
g e s / r e s u l t _ d e t a i l s . a s p x ? O b -
j e c t I D = 0 9 0 0 0 0 1 6 8 0 a 2 c 2 8 e

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz biz-
leri inkar politikasına derhal 
son vermeli, Bakanlar Komi-
tesi’nin de vurguladığı üzere 
derneklerimizle ilgili AİHM 
kararlarının uygulanması için 
artık somut bir adım atarak, 
demokrasi ve hukukun üs-
tünlüğü ilkelerine tam saygı 
gösterdiğini ispatlamalıdır.”
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) le-
hine verilen Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM) kararının uygulanmama-
sı ve ülkemiz Yunanistan Yargıtayı’nın 
İTB’nin yeniden tescil başvurusunu 
reddetmesini protesto etmek amacıyla 
10 Temmuz 2021 tarihinde düzenlediği 
eyleme katılarak İTB’nin hak arama mü-
cadelesine destek verdi. Haksızlığa ve 
adaletsizliğe karşı “Artık yeter” sloganıy-
la düzenlenen protesto eylemine ABT-
TF Başkanı Halit Habip Oğlu ve ABTTF 
Atina Ofisi’nden Nihan Ayan iştirak etti.

Eylem için İTB binası önünde toplanan 
kalabalık İskeçe şehir meydanına kadar 
yürüdü. Eyleme katılan yaklaşık 1.500 
Batı Trakya Türk’ü yürüyüş boyunca 
Türkçe ve Yunanca “Türk Azınlık için 
adalet”, “Haksızlıklara, ayrımlara hayır”, 
“Barış, demokrasi, eşitlik” sloganları attı. 
Yürüyüşte Türkçe, Yunanca ve İngilizce 
“İskeçe Türk Birliği için adalet”, “İske-
çe Türk Birliği tehdit değildir” ve “Avru-

pa İnsan Hakları Mahkemesi kararları 
uygulansın” yazılı pankartlar açıldı.

Yürüyüşe katılalar şehir meydanındaki 
tarihi İskeçe saat kulesi önünde topla-
nırken İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu 
burada bir konuşma yaptı. Ahmetoğlu, 
38 yıldır devam eden haksızlığa, ada-
letsizliğe tepki göstermek için bugün 
burada olduklarını belirterek, müca-

delelerinin adalet tecelli edinceye ka-
dar devam edeceğini söyledi. Ahme-
toğlu, eyleme katılan ve destek veren 
tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nun 
konuşmasının ardından eyleme ka-
tılanlar olaysız bir şekilde dağıldı.

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, “Ül-
kemiz Yunanistan’da devlet ve siyasetin 
tüm kademelerine yerleşmiş olan Türk 
kimliğinin inkarına yönelik zihniyet ne-
deniyle Batı Trakya Türk dernekleri ile 
ilgili AİHM kararları 13 yıldır uygulanma-
maktadır. Hukuki bir meselenin tama-
men siyasileştirilmesinin sonucu olarak 
Yargıtay, İskeçe Türk Birliği’nin yeniden 
tescil başvurusunu reddetmiş, siyasi bir 
karar vermiştir. Yargıtay’ın kararı, de-
mokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini 
hiçe sayan bu zihniyetin bir yansıması, 
ülkemizde yargının bağımsız olmadığı-
nın bir ispatıdır. ABTTF olarak İskeçe 
Türk Birliği’nin haklı davasını destek-
lemeye ve uluslararası platformlarda 
dile getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

ABTTF, İskeçe Türk Birliği’nin haksızlığa ve 
adaletsizliğe karşı düzenlediği eyleme katıldı
ABTTF Başkanı: “Hukuki bir 
meselenin tamamen siyasi-
leştirilmesinin sonucu olarak 
Yargıtay, İskeçe Türk Birli-
ği’nin yeniden tescil başvu-
rusunu reddetmiş, siyasi bir 
karar vermiştir. ABTTF olarak 
İskeçe Türk Birliği’nin hak-
lı davasını desteklemeye ve 
uluslararası platformlarda dile 
getirmeye devam edeceğiz.”
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Ülkemiz Yunanistan Yargıtayı İskeçe Türk Birliği’nin ya-
sal statüsünün iade edilmesi talebini yine reddetti!

Ülkemiz Yunanistan Yargıtayı (Arios Pa-
gos), Batı Trakya Türk toplumunun ilk der-
neği olan İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının 
uygulanması ve resmi tüzel kişiliğinin iade 
edilmesi talebini reddetti. Yargıtay, 16 Ekim 
2020’de Atina’da yapılan davanın duruş-
masından sekiz buçuk ay sonra 30 Haziran 
2021 tarihinde açıkladığı kararla AİHM ka-
rarına ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komite-
si’nin uyarılarına rağmen İskeçe Türk Birli-
ği’nin talebini bir kez daha reddetti. 

1927 yılında kurulan İskeçe Türk Birliği, ül-
kemizin Batı Trakya Türk toplumunun Türk 
kimliğini inkar politikası çerçevesinde ismin-
de geçen “Türk” kelimesi nedeniyle 1986 
yılında kapatılmıştı. İskeçe Türk Birliği, yir-
mi yılı aşkın süren iç hukuk mücadelesinin 

ardından 2005 yılında AİHM’ye başvurmuş, 
AİHM 2008 yılında aldığı kararla ülkemizin 
örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğine hük-
metmişti.

AİHM kararının ardından kapatma kararının 
iptali ve yasal statüsünün iade edilmesi için 
yeniden iç hukuka başvuran İskeçe Türk Bir-
liği’nin talebi, iç hukukun AİHM kararlarını 
uygulamaya izin vermediği gerekçesiyle red-
dedilmişti. İskeçe Türk Birliği, 2017 yılında 
mecliste kabul edilen ve AİHM kararlarının 
ülkemiz ulusal mahkemelerinde tanınması-
na imkan tanıyan Medeni Usul Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerin ardından Trakya İsti-
naf Mahkemesi’ne başvurmuş ancak mah-
keme derneğin başvurusunu reddetmişti. 
Bunun üzerine İskeçe Türk Birliği davayı 

Yargıtay’a taşımıştı.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Yargıtay’ın 38 yıldır hukuk mücade-
lesi veren İskeçe Türk Birliği ile ilgili verdiği 
karar ülkemiz Yunanistan’ın demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saydığını 
bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz, Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Batı Trak-
ya Türk dernekleri ile ilgili AİHM kararlarını 
ivedilikle uygulaması ve Yargıtay’ın Mahke-
me’nin içtihadı ışığında karar vermesi yö-
nünde yaptığı tüm uyarı ve çağrılarını gör-
mezden gelmiştir. Yargıtay kararı ile AİHM 
kararları yok sayılırken hukukun ülkemizde 
işlemediği ispat edilmiş oldu. ABTTF olarak 
demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden 
ülkemizde demokrasinin özde değil sözde 
olduğunu yıllardır Avrupa Birliği ve Avrupa 
Konseyi nezdinde muhataplarımıza akta-
rıyoruz. Hak arama mücadelesinde İskeçe 
Türk Birliği’ni desteklemeye devam edecek, 
ülkemizde ‘Batı Trakya’da Türk yoktur’ resmi 
politikasının bir izdüşümü olan Yargıtay’ın 
verdiği karar hakkında uluslararası kurum ve 
kuruluşları bilgilendireceğiz” dedi.

Batı Trakya Türk toplumu örgütlenme özgürlüğüne 
saygı gösterilmesini istiyor

Batı Trakya Türk toplumunun en eski der-
neği İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) resmi tü-
zel kişiliğinin iadesi başvurusunun lehindeki 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
kararına rağmen ülkemiz Yunanistan Yar-

gıtayı (Arios Pagos) tarafından reddedil-
mesi ve bunun üzerine İTB’nin 10 Temmuz 
2021 tarihinde düzenlediği protesto eylemi 
Yunan basınında ayrıntılı olarak ele alındı.

Inkomotini.news haber portalı 12 Temmuz 
2021 tarihinde Rodop KİNAL Milletvekili İl-
han Ahmet’in konuyla ilgili değerlendirmele-

rine yer verdi. Batı Trakya Türk toplumuna 
ait derneklerle ilgili hukuki meselenin 1983 
yılından beri mahkemelerde görüldüğü-
nü not eden Ahmet, kamu düzenine zarar 
vermediği sürece yeniden açılma talebini 
haklı bulan AİHM kararlarının bulunduğu-
nu kaydetti. Ahmet, Batı Trakya Türk top-
lumunun son yüz yıl boyunca çalkantılı 
Türk-Yunan ilişkilerinde birçok kez günah 
keçisi olduğunu belirterek, Batı Trakya’nın 
fanatizm ve hoşgörü yoksunu söylem-
lerden ziyade liberal ve hümanist bir de-
mokrasinin hakim olduğu, insan ve azınlık 
hakları bakımından örnek teşkil edecek bir 
bölge olarak anılması gerektiğini söyledi.

ABTTF Başkanı: “Yargıtay’ın 
38 yıldır hukuk mücadelesi ve-
ren İskeçe Türk Birliği ile ilgili 
verdiği karar ülkemiz Yunanis-
tan’ın demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü ilkelerini hiçe saydı-
ğını bir kez daha göstermiştir.”

ABTTF Başkanı: “1983 yılından 
başlayarak ülkemizin Batı Trakya 
Türk toplumunun Türk kimliğini 
inkar politikası doğrultusunda İs-
keçe Türk Birliği başta ‘Türk’ isimli 
derneklerimiz birer birer yasaklan-
mıştır. Ülkemizden uluslararası 
antlaşmalardan doğan yükümlü-
lüklerine riayet etmesini, dernek-
lerimizle ilgili AİHM kararlarını 
ivedilikle uygulamasını istiyoruz.”
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Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Milletvekilimiz İlhan 
Ahmet’in de belirttiği gibi İskeçe Türk 
Birliği kurulduğu tarihten itibaren Batı 
Trakya’da farklı dinden ve kültürden 
insanların barış içerisinde bir arada ya-
şamasında çok önemli bir rol üstlenmiş-
tir. Ancak 1983 yılına gelindiğinde Batı 
Trakya Türk toplumu için en zor günler 
başlamış, ülkemizin bizlerin Türk kim-
liğini inkar politikası doğrultusunda İs-
keçe Türk Birliği başta ‘Türk’ isimli der-
neklerimiz birer birer yasaklanmıştır. Bu 
tarihten sonra ülkemiz bizleri tehdit ve 
tehlike olarak görmeye başlamıştır. Bazı 
çevreler Batı Trakya Türk toplumunun 
hakları için ön saflarda mücadele eden 

bizleri sürekli olarak anavatanımız Tür-
kiye’nin adamları, tabiri caizse casusları 
olarak lanse etmektedir. Bölgemizin Yu-
nan kökenli milletvekilleri de siyasi rant 

peşinde koşarak, bizlere faşist damga-
sı vurup topluma bizleri düşman olarak 
göstermektedir. Bunun son örneğini 
Rodop Milletvekili Evripidis Stilyanidis’in 
geçtiğimiz şubat ayı sonunda ABTTF’yi 
hedef alan asılsız ve mesnetsiz suç-
lamalarında da gördük. Bu çevrelerin 
sadece kendilerinin inandıkları yalan-
larıyla ülkemizin üyesi olduğu Avrupa 
Birliği ve Avrupa Konseyi’ni manipüle 
etme çabaları da beyhudedir zira ger-
çekler AİHM kararlarıyla ortadadır. Biz-
ler yalnız ve yalnız örgütlenme özgürlü-
ğümüze saygı gösterilmesini ve İskeçe 
Türk Birliği ve diğer derneklerimizle ilgili 
AİHM kararlarının ülkemiz tarafından 
ivedilikle uygulanmasını istiyoruz.” dedi.

Yunanistan’da ana muhalefet partisi Ra-
dikal Sol İttifak’ın (SYRIZA), 4-7 Tem-
muz 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği 
kurultayda partinin çeşitli konulara iliş-
kin pozisyonlarını içeren yeni programı 
%97 oranında oyla kabul edildi. Prog-
ram metninde Batı Trakya Türk toplu-
muna dair “Trakya’daki Müslüman azın-
lığı ilgilendiren demokratik reformlar” 
başlıklı özel bir bölüme de yer verildi.

Metnin söz konusu bölümünde, (Batı) 
Trakya’da yaşayan Müslüman azınlığın 

haklarını ve bölgedeki sosyal uyumu 
güçlendirecek, geçmişin ciddi hataları-
nı düzeltecek ve aynı zamanda Yunan 
vatandaşlarını ilgilendiren konulara 
üçüncü şahısların müdahalelerini ber-
taraf edecek demokratik reformların 
teşvikine öncelik verileceği kaydedi-
liyor. SYRIZA’nın bölgede Türkçe’yi 
tercih edilen dil olarak tanıtarak, Azın-
lık okullarının teknik ve altyapı anla-
mında restore edilmesini ve de açık 

bir düzenleyici çerçeve temelinde özel 
anaokullarının açılmasını desteklediği 
belirtiliyor. Batı Trakya Türk toplumu 
ile ilgili bölümde ayrıca SYRIZA’nın 
devam eden mahkeme süreçleri teme-
linde Avrupa yasal müktesebatında ta-
nımlandığı şekliyle kendini tanımlama 
hakkını desteklediği ve sosyal uyumu 
güçlendiren pozitif ayrımcılık önlemle-
rinin artmasını desteklediği not ediliyor. 

SYRIZA’nın yeni parti programında Batı Trak-
ya Türk toplumu hakkında özel bir bölüme de 

yer verildi
ABTTF Başkanı: “Batı Trak-
ya Türk toplumu olarak so-
runlarımızın sadece kağıt 
üstünde kalmasını istemiyor, 
yıllardır gasp edilen hakları-
mızın derhal iade edilmesi 
için ülkemizden somut adım-
lar atmasını talep ediyoruz.”
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Yunan makamlarından Selanik’te yaşayan Batı Trakya 
Türklerinin cami ve mezarlık başvurularına ret!

Yunanistan’ın en büyük ikinci şehri 
Selanik şehrinde yaşayan Batı Trak-
ya Türkleri, Yunan makamlarının şe-
hirde Osmanlı döneminden kalma 
camilerin ibadete açılmasına izin ver-
memesi ve Müslüman mezarlığı bu-
lunmaması nedeniyle dini ibadetleri-
ni yerine getirmede ve cenazelerini 
defnetmede ciddi sıkıntılar yaşıyor. 

Selanik’teki Batı Trakya Türkleri, 2005 
yılında kurdukları Makedonya-Trakya 
Müslümanları Eğitim ve Kültür Derne-
ği’nin çatısı altında faaliyet gösteren 
mescidin 2017 yılında “izinsiz” olduğu 
gerekçesiyle savcılığın talimatıyla ka-
patılmasından beri namazlarını dernek 
lokalinde kılıyor. Batı Trakya Türkleri, 
şehirde Müslüman mezarlığı bulunma-
masından dolayı cenazelerini defin için 
Batı Trakya’ya göndermek zorunda kalı-
yor. Yunan makamları derneğin camiler-
den birinin ibadete açılması ve mezarlık 

başvurularına sürekli ret cevabı veriyor.

Dernek Başkanı Osman İsmailoğlu, 
Selanik’te yaklaşık sekiz bin Batı Trak-
ya Türk’ünün yaşadığını belirterek, en 
büyük sorunlarının şehirde ibadete 
açık bir cami ve Müslüman mezarlığı 
olmaması olduğunu ifade etti. Şehirdeki 
camilerden birinin ibadet amaçlı ken-
dilerine tahsis edilmesi ve Müslüman 
mezarlığı açılması için Yunan makam-
larına defalarca başvuruda bulunmala-
rına rağmen bugüne kadar olumlu bir 
yanıt alamadıklarını kaydeden İsmai-
loğlu, yine de umutlarını kaybetmedik-
lerini ve dernek olarak var güçleriyle 

çalışmaya devam ettiklerini söyledi. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan 
demokrasinin beşiği olduğunu iddia 
ededursun Selanik’te yaşayan binler-
ce Müslüman için hala ibadete açık 
bir cami ve mezarlık bulunmamakta-
dır. Makedonya-Trakya Müslümanları 
Eğitim ve Kültür Derneği’nin cami ve 
mezarlık başvurularına ise Yunan ma-
kamları sürekli ret cevabı vermektedir. 
Öte yandan Yunan makamları yakın 
geçmişte de birçok kez şehirdeki ca-
milerden birinde bayram namazı kılın-
masına bir defalığına mahsus olsa da 
izin vermemiş, Selanik’te yaşayan Batı 
Trakya Türkleri bayram namazını der-
neklerinin lokalinde ede etmek zorunda 
kalmıştı. Yine Selanik’te Müslüman me-
zarlığı olmaması dolayısıyla cenazeler 
yıllardır defin için uzak mesafedeki Batı 
Trakya’ya gönderilmektedir. Ülkemiz 
Yunanistan’a din ve ibadet özgürlüğü 
alanındaki yükümlülüklerini hatırlata-
rak, Yunan makamlarını Selanik’te ya-
şayan Batı Trakya Türklerinin cami ve 
mezarlık başvurularına ivedilikle olum-
lu yanıt vermeye davet ediyoruz.” dedi

*Fotoğraf: www.haberler.com, www.se-
lanikdernegi.blogspot.com

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz 
Yunanistan’a din ve ibadet 
özgürlüğü alanındaki yüküm-
lülüklerini hatırlatarak, Yu-
nan makamlarını Selanik’te 
yaşayan Batı Trakya Türkle-
rinin cami ve mezarlık başvu-
rularına ivedilikle olumlu ya-
nıt vermeye davet ediyoruz.” 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “SYRIZA’nın yeni parti 
programında Batı Trakya Türk toplumu-
na doğrudan atıfta bulunan bir bölüme 
yer vermesi bizlerin sorunlarının dikkate 
alındığının göstermesi açısından olumlu 
bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak 
geçmişte de SYRIZA, bizlerin sorunları-
nı ve bunlara dair çözüm önerilerini parti 

programına almış ancak iktidara geldi-
ğinde nedense bizleri unutmuştu. ‘De-
ğişim’ sloganı ile 2015 yılında iktidara 
gelen SYRIZA, dört buçuk yıllık iktidarı 
boyunca ne yazık ki toplumumuza yö-
nelik söz verdiği açılımı yapmadı. Yu-
nan devletinin resmi politikasını devam 
ettiren SYRIZA hükümeti döneminde ör-
gütlenme özgürlüğümüz, müftülerimiz, 
eğitimimiz ve vakıflarımızla ilgili sorunla-

rın çözüme kavuşturulmasında herhan-
gi bir ilerleme kaydedilmedi. Batı Trakya 
Türk toplumu olarak sorunlarımızın sa-
dece kağıt üstünde kalmasını istemiyor, 
yıllardır gasp edilen haklarımızın derhal 
iade edilmesi için ülkemizden somut 
adımlar atmasını talep ediyoruz.” dedi. 

*Fotoğraf: www.syriza.gr 
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İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye 15 ay 
hapis cezası!

Batı Trakya Türk toplumunun seç-
tiği İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, 
Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde yargılandığı dava-
da 15 ay hapis cezasını çarptırıldı.

Müftü Mete, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) 
Partisi’nin 2016 yılında Gümülcine’de 
yapılan kongresinde yaptığı konuşma-
da DEB Partisi’nin o dönemki başkanını 
Rauf Denktaş’a benzettiği için halk arası-
na nifak sokma suretiyle kamu düzenini 

bozma suçlamasıyla yargılandı. 17 Ha-
ziran 2021 tarihinde yapılan duruşmada 
Müftü Mete aleyhine verilen 15 ay hapis 
cezasının infazı 3 yıl ertelendi. Müftü 
Mete mahkemenin verdiği karara itiraz 
etti ve dava bir üst mahkemeye taşındı.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Avrupa’da yaşayan 
Batı Trakya Türklerinin temsilcisi ABT-
TF olarak mahkemenin değerli müftü-
müz Ahmet Mete’ye verdiği bu haksız 
hapis cezası kararını en sert şekilde 
kınıyor, müftümüze geçmiş olsun dilek-
lerimizi ileterek, her daim müftümüzün 
yanında olduğumuzun bilinmesini isti-
yoruz. Ortada cezai müeyyideyi gerek-
tirecek bir durum olmamasına rağmen 
mahkemenin verdiği bahse konu karar, 
seçtiğimiz müftülerimize karşı ülkemiz 
Yunanistan’da son yıllarda giderek ar-
tan hukuki baskı ve sindirmelerin yeni 
bir örneğidir. Ülkemizi müftülerimize 
yönelik baskıcı uygulamalarına der-
hal son vermeye ve dini özgürlüğü-
müze saygı göstermeye çağırıyoruz. 
Bu haksız kararın bir üst mahkeme 
tarafından bozulmasını ve adaletin 
yerini bulmasını ümit ediyoruz.” dedi.

ABTTF Başkanı: “Avrupa’da 
yaşayan Batı Trakya Türkle-
rinin temsilcisi ABTTF olarak 
mahkemenin değerli müftü-
müz Ahmet Mete’ye verdiği 
bu haksız hapis cezası ka-
rarını en sert şekilde kını-
yor, ülkemizi müftülerimize 
yönelik baskıcı uygulama-
larına derhal son vermeye 
ve dini özgürlüğümüze say-
gı göstermeye çağırıyoruz.”


