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Batı Trakya’da İslam ve 
Dini Özerklik Bağlamında 
‘240 İmam Yasası’

Ali Hüseyinoğlu

1. Giriş

Osmanlı imparatorluğu döneminde 
tüm Balkanlar coğrafyasında hakim olan is 
lam olgusu, etnik ayrışmalar ve bağımsızlık 
hareketleri sonucunda 19. ve 20. Yüzyıl’da 
oluşan yeni ulus devletler altında eski gücünü 
yitirmiştir. Yunanistan, Osmanlı’dan bağım
sızlığını kazanması bakımından bu ülkelere 
önemli bir örnek teşkil etmiştir. 1830 yılında 
bağımsız bir devlet olan Yunanistan, zaman 
içerisinde topraklarını genişletmiş ve 1947 yı
lında Oniki Adalar’ın kendi topraklarına ka
tılmasıyla birlikte ülke sınırları günümüzdeki 
halini almıştır.

1923 Lozan Barış Antlaşması, Türk-Yu- 
nan Nüfus Mübadelesi’nde hariç tutulan 
Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları’na 
bir dizi bireysel ve kolektif haklar öngörmek
tedir. Antlaşmanın 37-45 arası maddeleri eği
timden dini özgürlüklere kadar her iki azınlık 
grubunun çoğunluk toplumu içerisinde asi
mile olmadan hayatlarına devam etmelerini 
destekleyecek ve onları yaşadıkları topluma 
entegre olmalarına katkıda bulunacak bir 
dizi haklar sağlamıştır1. Lozan Barış Antlaş

ması uluslarararası bir metin olması bakımın
dan burada Türk ve Rum azınlıklara sağlanan 
özerklik, her iki resmi azınlık statüsü ve re
jiminin başlangıcı adına 1923’ten günümüze 
uluslararası bir güvence altındadır.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlı- 
ğı’nın Lozan rejimi kapsamında düzenlenen 
dini özerkliği* 1 2, Yunan devletinin zaman içeri
sinde farklı müdahaleleri sonucu kısıtlanmış
tır. Müftülük kurumundaki çift başlılık, vakıf 
heyetleri seçiminin yıllardır yapılmaması, ve 
özellikle de son yıllarda cami ve mezarlık gibi 
kutsal mekanlara yapılan nefret içerikli-Isla- 
mofobik saldırılar Azınlığın dini özgürlükleri 
bağlamındaki temel sorunların başında gel
mektedir.

Dini özerklik başlığı altında yer alan 
cami ve ibadethaneler ile ilgili konular, 
1923’ten günümüze kadar olan süreçte Batı 
Trakya’da özgürlükler bağlamında bireysel ve 
kolektif hak ihlallerinin en az yaşandığı alan
ların başında gelmektedir. Azınlık bireyleri 
özgürce ibadetlerini yapabilmekte, mevlitle
rini okutabilmekte, günde beş defa camiler
den ezan sesli bir şekilde okunabilmekte ve 
cenaze işlemleri Islami usullere göre gerçek
leşmektedir. Batı Trakya’nın dışında yaşayan 
ve büyük çoğunluğu göçmen olan Müslü- 
manlar yukarıda bahsedilen hakların büyük 
bir kısmına sahip değildir. Örneğin, Atina’da 
yaklaşık yarım milyona ulaşan bir Müslüman 
nüfus olmasına rağmen resmi olarak faaliyet 
veren bir cami 2017 itibarı ile hala mevcut 
değildir. Son gelen açıklamalara göre yapımı 
devam eden yaklaşık 400 kişi kapasiteli tek 
resmi caminin yılsonu itibariyle tamamlanıp
(*) Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü.

(**) Bu makalenin ilk hali Batı Trakya’da Dini Özerklik v e  240 imam  
Yasası, Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu — Bil
diriler (İstanbul: Türk Ocakları İstanbul Şubesi, 2016), ss.157-170 
olarak yayınlanmıştır.

(1) Seha L. Meray, (çev.) (1973), Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar, 
Belgeler, Takım II, Cilt 2, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınla
rı, 1973, s. 11-14.

(2) 1923 öncesi dönemde Yunanistan’ın farklı bölgelerinde yaşayan 
Müslümanların dini özgürlükleri, 1881 Istanbul Antlaşması veya 
1913 Atina Antlaşması gibi Yunanistan’ın Osmanlı ile imzaladığı 
ikili antlaşmalarla koruma altına alınmıştı. Bknz. Ali Hüseyinoğlu, 
“Continuity of Islam in the Southern Balkans: Muslim Turkish 
Minority of Western Thrace as a Case Study”, Islam in Southeast 
Europe: Past R eflections and Future Prospects, Eds, Osman Bakar; 
Mesut Idriz, Brunei Darussalam, UBD Press, 2014, s.171.



hizmete açılması beklenmektedir. ibadetha
ne ihtiyacı apartman bodrumları gibi gayrı 
resmi mekanlarda karşılanmaktadır.3

Yunanlı yetkililere dayandırılarak veri
len haberlerde ekonomik kriz ve Atina’dan 
göçlerin artması sonucu bazı ibadet yerlerinin 
kapanmasına rağmen4 günümüzde gayrı res
mi bu yerlerin sayısı 100 civarındadır. Resmi 
ibadet yeri yokluğunda Bayram namazları ise 
genelde Atina’daki stadyumlarda kılınmak
tadır5. Ayrıca, Atina’da Müslümanlara ait bir 
mezarlık da mevcut değildir. Yunanistan’ın 
başkentinde hayatını kaybeden Müslüman 
cenazeleri ya Batı Trakya’ya yollanıp orada 
defnedilmekte ya da geldikleri ülkelere yol
lanmaktadır. Selanik’te yaşayan Müslüman- 
lar da benzer sorunlarla karşılaşmaktadır6.

Ülke genelini göze aldığımızda, temel 
dini haklar bağlamında Batı Trakya sınırları 
dahilinde sağlanan dini özgürlüklerin kapsa
mı ve uygulanabilir olması ayrı bir önem ka
zanmaktadır. Bu bağlamda, gerek Lozan’da 
gerekse Yunanistan’ın imzaladığı diğer ikili ve 
çoklu antlaşmalarla garanti altına alınan dini 
özgürlükler Yunanistan’da etkin bir şekilde 
sadece Meriç’ten Karasu Nehri’ne kadar olan 
bölge sınırları içinde uygulanmaktadır.

Batı Trakya’daki camiler konusunda 
yakın zamana kadar yaşanan en önemli so
run aşırı milliyetçi, ırkçı ve islamofobik birey 
veya grupların camileri hedef almasıydı. Za
man zaman meydana gelen ve genelde mad
di hasarlanan saldırılan nefret içerikli bu tür 
saldırıların ortak özelliği fail(ler)inin bir türlü 
bulunup adalet önüne çıkarılmamasıdır. Ya
şanmış olan bu tür saldırılar azınlık ve çoğun
luk toplumu arasındaki tansiyon arttırmakta 
ve bölgede asırlardan beri devam edegelen 
birlikte yaşam olgusunu da zedelemektedir.

2007 yılında yeni bir yasanın Yunan 
Parlamentosu’nda kabul edilmesi Batı Trak
ya’da dini otonomi alanındaki tartışmalardan 
yeni bir boyut kazandırmış oldu. Bu çalışma
nın temel amacı, Batı Trakya’da ‘240 imam 
Kanunu’ olarak da bilinen yeni düzenlemeyi

farklı açılardan analiz etmektir. Bu bağlam
da, Batı Trakya’da İslam ve dini özgürlüklerle 
ilgili Yunanca, İngilizce ve Türkçe kaynak
lar kullanılmaktadır. Kanun’un 2007 yılında 
onaylandığı ve 2013 yılında revize edilerek 
tekrardan yürürlüğe girdiği göz önüne alındı
ğında, bu çalışmanın özellikle Türkçe Azınlık 
basınında ve Yunanca bölgesel-ulusal basın
daki 240 İmam Kanunu’nun yansımalarından 
faydalanması ayrı bir önem ve anlam kazan
maktadır. Bu çalışmada ortaya konan temel 
argüman şudur: Dışarıdan yüzeysel bakıldı
ğında başka bir negatif hak olarak da yorum
lanabilecek 240 İmam Yasası’nın detayları ve 
derinlemesine analizi, makalenin ilerleyen 
bölümlerinde ortaya konulacak temel sebep
lerden dolayı Batı Trakya Türk Azınlığı’nın 
dini özerkliğini gerek orta gerekse de uzun 
vadede zedeleme ihtimalinin yüksek olduğu
nu göstermektedir.

2. 2007  ve Yeni Düzenleme

Osmanlı Dönemi’nden günümüze ka
dar olan süreçte imamların belirlenmesi ve 
maaşlarının ödenmesi cami cemaati veya bü
yük şehirlerdeki vakıf idare heyetleri tarafın
dan karşılanmaktaydı. 1923 yılından itibaren 
Yunan resmi makamları bu hakkı dini özgür
lükler kapsamında yorumlamış ve temayülün 
Osmanlı yıllarında olduğu gibi aynen devam 
etmesini benimsemiştir7. Camilerde görev 
alan imamların belirlenmesi ve din adamı gö
revlerini yerine getirmesi konusunda 2000’li 
yılların sonuna kadar olan süreçte Müslüman 
Türk Azınlık ile Yunan resmi kurumları ara-
(3) Ali Huseyinoglu (2016), Islam and Religious Liberties in Western 

Thrace, Greece, Muhammet Savaş Kafkasyalı (ed.), Islam in the 
Balkans: Unexpired H ope (Vol4), From Times o f  G lory to  Times o f  
H umility (Ankara: T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA), ss. 41-44.

(4) Kostas Onisenko, “O ^aKskoç «TÇa^i g t ^ v  AG^va»”, K a th im ein i , 

16 Kasım 2014.
(5) ‘“Yunanistan, Atina’daki Müslümanlara Bayram namazı için iki 

stadyum tahsis etti”, http://www.azinlikca.net/bati-trakya-haber/ 
yunanistan-atinadaki-muslumanlara-bayram-namazi-icin-iki-stad- 
yum-tahsis-etti-722014.html, 5 Temmuz 2014.

(6) “Selanik’teki Türkler cami ve mezarlık talebinde ısrarcı”, Gündem  
(Gümülcine) , 29 Mart 2013.

(7) Ali Huseyinoglu, “Endurance of Islam at the South-easternmost 
Edge of the European Union: The Case of Western Thrace, Gre
ece”, Al Jazeera C enter for Studies, http://studies.aljazeera.net/Re-
sourceGallery/media/Documents/2013/3/5/2013351030680734A- 
li%20Huseyinoglu.pdf, 18 Ocak 2015.
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sında herhangi önemli bir problem yaşanma
mıştır.

2007 yılında Yunan Parlamentosu’n- 
da onaylanan bir kanun, Batı Trakya’daki 
dini özgürlükler bağlamında yeni bir soru
nun yaşanmasına yönelik bir başlangıcı tem
sil etmektedir. Farklı düzenlemeleri içeren 
3536/2007 Numaralı Torba Yasa’nın 36-40 
arası maddeleri, 1923’ten günümüze ilk kez 
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na yö
nelik Yunanistan’a 240 din adamı tayin etme 
yetkisi getirmiştir. Tayin edilecek kişi sayı
sından dolayı bu kanun Batı Trakya Azınlık 
literatürüne ‘240 imam Kanunu’ olarak geç
miştir ve halk arasında bu isimle anılmakta
dır. Bölgede yaptığım gözlemlerden, Azınlık 
bireyleri arasındaki günlük diyaloglardan 
ve bölgede yayınlanan Türkçe gazetelerden 
çıkardığım sonuç bu kanuna yönelik ‘240 
imam Kanunu’ ifadesinin kullanılmasıdır. Bu
yüzden, bu çalışma bahse konu kanuna ve 
onun 2013 yılında revize edilmiş haline atfen 

52 aynı ifadeyi kullanmaktadır.

Atanmış üç müftülük kurumuna ayrılan kon
tenjanlar da aynı maddede belirtilmektedir: 
Gümülcine Müftülüğü (100 kişi), iskeçe 
Müftülüğü (100 kişi), Dimetoka Müftülüğü 
(40 kişi). Ayrıca bu kontenjan dahilindeki 40 
kişinin ilahiyat — İslam Bilimleri Fakültesi 
mezunu olanlara ayrıldığı vurgulanmış, geri 
kalan 200 kişinin ise Kuran’ı öğretebilecek 
seviyede olan medrese veya ortaokul mezunu 
olan Azınlık üyeleri arasından belirleneceği

ifade edilmiştir. Yunan Resmi Gazetesi’n- 
de (FEK) yayınlanan ilgili bakanlık kararına 
göre, 86 ortaokul ve lise mezunu ile 14 yükse
köğretim mezunu iskeçe Müftülüğü’ne ve 85 
ortaokul ve lise mezunu ile 15 yükseköğretim 
mezunu da Gümülcine Müftülüğü’ne bağlı 
olarak çalışmaları öngörülmektedir. Dimeto
ka Müftülüğü için de bu rakam 29 ve 11’dir8.

Atanacak kişilerin dokuz aylığına gö
revlendirileceği, çalışma tarihlerinin 1 Eylül — 
31 Mayıs arası olduğu ve devlet memurlarına 
sağlanan IKA sigortası ile çalışacakları Mad
de 37’de açıklığa kavuşturulmuştur.

Azınlık arasında en yoğun tepkiye se
bebiyet veren Madde 38 ise atanacak olan 
din görevlilerini belirleyecek komiteyi açık
lamaktadır. Buna göre üç Bakanlık görevli
si ve Yunan üniversitelerinde islam üzerine 
uzmanlaşmış iki akademisyen ile toplam beş 
kişilik bir kurul atanacak olan 240 imamı be
lirleyeceklerdir.

Madde 39’da vurgulanan yasanın 
yürürlüğe girmesini takiben ilk beş yıl içeri
sinde atanacak olan kişilerin, Gümülcine ve 
iskeçe’nin Şahin Kasabası’nda faaliyet veren 
medreselerden mezun olanların yanında ilko
kul mezunu Azınlık bireyleri olmaları yeter- 
lidir. Ortaokul eğitimi almamış bu kişilerin 
Kuran’ı okuma ve öğretme bilgisine sahip 
olmaları gerekmektedir.

Madde 40 uyarınca her üç müftülüğe 
toplam 10 kişilik bir kontenjan uygulanmak
tadır. Buna göre 240 atanacak olan Azınlık 
mensuplarından 10 tanesi müftülük bina
larında görev yapmaları öngörülmektedir. 
Bu kişilerin yedi tanesinde üniversite mezu
nu, üç tanesinde de lise mezunu olma şartı 
aranmaktadır. Aynı maddeye göre iskeçe ve 
Gümülcine müftülüklerinde birer lise ve üçer 
üniversite mezunu, Dimetoka Müftülüğünde 
ise birer lise ve üniversite mezunu 240 imam 
Kanunu kapsamında görev yapacaktır.
(8) FEK (Yunan Resmi Gazetesi) A’42, 23.2.2007.

Bu çalışmanın temel konusunu oluş
turan 3536/2007 Numaralı Kanun hakkında 
yorum yapmaya yönelik ilgili kanunun mad
delerini kısaca açıklamak gerekmektedir:

Madde 36’da belirtildiği gibi bu uygu
lamanın temel amacı Azınlığın dini ve manevi 
gelişimine katkı sağlamaya yöneliktir ve bu 
bağlamda Batı Trakya’daki atanmış müf
tülükler kapsamında 240 din adamı tayin 
edilecektir. Aynı maddeye göre bu kişilerin 
görevi Müslümanların kutsal kitabı olan Ku- 
ran’ın camilerde okunması ve anlatılmasıdır.



imamlar konusunda bu düzenlemenin 
Yunan Resmi Gazetesi’ndeki ilanı ve yürür
lüğe konması Batı Trakya Türkleri adına tam 
anlamıyla bir sürpriz olmuştur. Bunun başlı
ca sebepleri arasında Azınlığın bu bağlamda 
herhangi bir talepte bulunmaması gelmek
tedir. Dini özerklik çerçevesinde müftülük 
ve vakıflar gibi alanlarda kronikleşen temel 
problemlere yıllardır talep ettiği halde Yunan 
devletinden bir yanıt bulamayan Azınlık top
lumu, toplu bir taleplerinin olmadığı bir konu 
hakkında yeni bir uygulama ile karşı karşıya 
kalmıştır. Bu uygulamaya derinlemesine ba
kıldığında, aslında bu yönde Yunan devleti
nin bir çalışma yaptığının ilk sinyalleri yasanın 
ilanından bir yıl önce verilmişti. 5 Şubat 2007 
yılında dönemin Dışişleri Bakanı Dora Bako- 
yannis Batı Trakya ziyareti kapsamında Gü- 
mülcine Sanayi ve Ticaret Odası’nda yapmış 
olduğu konuşmada bölgenin daha demokra
tik ve açık bir toplum olması adına Gümül- 
cine, iskeçe ve Dimetoka Müftülüklerine 
240 kişilik din öğreticisi kontenjanı ayrılma
sı üzerinde Yunan Milli Eğitim ve Din işleri 
Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları yaptığını ilan 
etmişti240 9.

240 imam Kanunu’na yönelik Azınlık
tan gelen ilk tepkiler oldukça net ve olum
suzdu. Adeta Azınlığı yok sayarak Atina’da
ki karar alma mercilerinin tek taraflı olarak 
Azınlığa sundukları düzenlemeye gerek esas 
gerekse içerik bağlamında sert eleştiriler ge
tirildi. En öne çıkan ve en çok eleştirilen kıs
mı ise Azınlık ile diyalog yapılmadan kararın 
alınması değildi çünkü bu alışılagelmiş bir 
metottu; 1923 sonrası Azınlık ile ilgili alınan 
kararlara bakıldığında çok büyük bir kısmı
nın bu yöntemle alındığı ortaya çıkmaktadır. 
Müslüman Türk Azınlık bireylerinin en yoğun 
şekilde eleştirdikleri birinci husus imamları 
belirleyecek olan komisyonun yapısına yöne
lik olmuştur. Komisyon üyelerinin hiçbirinin 
Azınlık üyesi olmaması ve akademik anlamda 
islam dinine vakıf olsalar dahi Müslüman ol
mamaları, yasayı Azınlık arasında daha fazla 
tartışılır hale getirmiştir.

ikinci bir eleştiri de imam olma veya 
dini öğretme kriterinin ilkokul seviyesine 
kadar indirgemesine yöneliktir. Diğer bir 
deyişle, aday bulunamadığı takdirde Hristi- 
yan Yunanlılardan oluşan komisyon ilkokul 
eğitimi alan bir Azınlık bireyini din öğreticisi 
olarak atayabilecektir. Üçüncü ve son temel 
eleştiri ilgili yasada atanacak olan bu kişilerin 
tam olarak ne görev yapacakları yönünde
dir; sadece okullarda mı çalışacaklar, sadece 
camilerde mi Kuran ve islamı öğretecekler, 
her ikisi mi, yoksa sadece camilerde imam 
olarak mı çalışacaklar? Bu ve benzeri soru
lar kanunda açıkça yer almadığından dolayı 
Azınlık toplumu içerisinde kanun hakkında 
farklı görüş, yorum ve söylentilere sebebiyet 
vermiştir.

Dora Bakoyannis’in Gümülcine’den 
ilan ettiği bu yeni düzenlemeye bir tepki de 
Yunan siyasi parti ve medyasından geldi. Mu
halefet partileri yaptıkları açıklamalarda uy
gulamanın doğru ve yerinde olduğunu fakat 
komisyonun yapısının tamamının devlet tara
fından atanmış kişilerden oluşacak olmasının 
yanlış olduğunu ifade ettiler.10 11 Yunan devleti 
tarafından atanmış olan Gümülcine Müftüsü 
Hafız Meço Cemali’nin de komisyonun yapı
sı konusundaki eleştirisi ve memur olmasına 
karşın kanuna riayet etmeyip kendi müftülük 
makamında o kişilerin sözleşmelerini imza- 
lamaması11, 2007 yılında çıkan bu yasanın 
tam olarak uygulanmamasında önemli bir 
rol oynamıştır. Her ne kadar benzer bir tavır 
iskeçe ve Dimetoka’daki Atanmış Müftülük 
makamlarında tarafından gösterilmemiş olsa 
da, yukarıda ifade edilen temel sebep ve eleş
tirilerden dolayı 240 imam Kanunu tam ma
nasıyla hayata geçirilememiştir.

(9) Dora Bakoyannis, Tam Konuşma Metni, Gümülcine, 5 Şubat
2007, s.8.

(10) F. Kalliagopoulou, “AvrıSpdosıç avTinoXixsuanç gt̂ v nspıoSsia 
MnaKoyıavvn”, K ath im ein i, http://www.kathimerini.gr/277195/ 
article/epikairothta/politikh/antidraseis-antipoliteyshs-sthn-perio- 
deia-mpakogiannh , 9 Şubat 2007.

(11) M. Martidou, “70 ıspoSıSdoKa^oı npoo^s'oyouv SiKaoTiKd KaTd 
tou Moû tT ’, Xronos (G ümülcine), 21 Nisan 2010.
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3. 2 0 13  ve Revizyon

Düzenlemeye yönelik Azınlık ve ço
ğunluk toplumundan gelen yoğun tepkileri 
değerlendiren Yunan makamları, yasayı ta
mamen kaldırmak yerine revize etme yoluna 
gitti. 21 Aralık 2012 tarihinde Yunan Parla- 
metosu’na gelen yeni yasa, Parlamentoda yer 
alan Azınlık milletvekillerinin tüm itirazlarına 
eleştirilerine rağmen onaylanıp yasalaştı. Yasa 
hakkında Meclis Genel Kurulu’nda söz alan 
PASOK Milletvekili Hacıosman’ın konuşma
sında öne çıkan bu uygulamanın farklı yön
lerden ne denli yanlış ve tek taraflı hazırlan
dığına yönelik olduğu ön plana çıkmaktadır:

“Bu değişiklik önümüze geldiği ve oy
landığı takdirde, Azınlığın devlete karşı duyduğu 
tüm güven yitirilecektir...Bu yasa değişikliğinden 
sorumlu olan herkese soruyorum: Müftü konusu 
çözüldü mü? Azınlık, 1985 yılından bu yana, 
Müftü sorununun çözülmesini istiyor Aradan 
onca y ıl geçti. Bizleri hiç kimse dinlemedi. Vakıf
lar konusunu çözüme ulaştı mı? Vakıflarımızda 
1967 yılına kadar seçim yapılıyordu, fakat Cunta 
rejiminin gelmesiyle birlikte, yeni vakıf yönetimi 
tayin edildi, halen de aynı yönetim göreve devam 
etmektedir. Azınlık eğitimindeki mevcut sorunları 
gördünüz mü? Çocuklarımız bu okullardan ne ya
zık ki, cahil olarak mezun oluyorlar sayın millet
vekilleri. Bu sorunlara eğilin, çocuklarımızın iyi 
bir eğitim almasını sağlayın. Bütün bu sorunları 
görün. imamlarla ilgili bu konu nereden ortaya 
çıktı? Azınlık sizden böyle birşey istedi mi? Hayır 
Bölge ve Azınlık milletvekili olarak, bu değişik
lik hakkında, benim görüşümü isteyen oldu mu? 
Hiç kimse. Böyle bir şeyin dolaştığını öğrendiğim 
andan itibaren büyük zarar yaratacağını bildiğim 
için, Meclise sunulmaması yönünde büyük müca
dele verdim. Sizlere açıkça söylüyorum, bu, ülkem 
Yunanistan’ı ve bölgem Trakya’yı çok büyük bir 
zarara uğratacaktır. Bu konuyu bölge insanıyla, 
Azınlık mensuplarıyla oturup konuştunuz mu? 
Konuyu ne bölge milletvekilleriyle görüştünüz, 
ne de, hükümet oluşumunda yer alan bir partinin 
mensubu ve bir Azınlık milletvekili olan benim 
görüşümü aldınız. Peki bu konuyu kiminle görüş
tünüz? Bu tür kararlar kimler tarafından alındı? 
Bu değişiklik bölgeyi, düzeltilmesi mümkün ol
mayan bir zarara uğratacaktır. 10 kişiye fayda sağ
layacak bir şey için, tüm azınlığı karşınıza almış 
olacaksınız. Devlet olarak azınlığın tüm güvenini

kaybediyorsunuz ki, bu durum, ülkemizin hem 
yurtiçi hem de yurtdışında büyük bir darbe alma
sına sebep olacaktır. ”12

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlı
ğının ezici çoğunluğunun ve onları Yunan 
Parlamentosu’nda temsil eden her üç mil
letvekillerinin tüm itirazlarına rağmen yeni 
düzenleme kanunlaştı ve yürürlüğe kondu. 
4115/2013 numaralı yeni yasaya göre 2007 
yılında çıkan 240 İmam Yasası’nda bir dizi 
değişiklik yapıldı. Bu bağlama üç temel husus 
ön plana çıkmaktadır.

İlk olarak 3536/2007 numaralı yasanın 
36. Paragrafı’nda atanacak olan imamların 
hangi görevleri yapacakları belirtilmiş oldu. 
Buna göre atanmış müftülüklere bağlı çalışa
cak olan imamların bir kısmı müftülük per
soneli olarak çalışacak, bir kısmı camilerde 
Kuran-ı Kerim öğretecek ve diğerleri de Türk 
Azınlık çocuklarının devam ettikleri Yunan 
ortaokullarında (İslam’ın öğretileceği) din 
dersinde öğretmeni olarak çalışacaklardır. 
Atanacak olan din görevlilerinin halihazırda 
görev yapan imamların yerine geçip, namaz 
kıldırmak veya cenaze işlemleri gibi imam
lık vazifelerini yerine getirmeleri ile ilgili 
olarak yasanın hiçbir maddesinde herhangi 
bir hüküm mevcut değildir; hukuki bağlam
da sadece camilerde Kuran öğreticisi olarak 
görevlendirilmeleri yasaya göre mümkün gö
rünmektedir.

İkinci ve göze çarpan en önemli de
ğişiklik yasaya yönelik en fazla eleştirinin 
yöneltildiği komisyon olmuştur. Yeni yasaya 
göre imamları belirleyecek olan beş kişilik 
komisyonun azınlık üye sayıları arttırılmış 
olup komisyon müftü başkanlığında toplana
cak, üyelerinin üçü Azınlık üyelerinden olu
şacak ve diğer iki üye de ilgili bakanlık yetki
lileri memurlarından oluşacaktır. Uçüncüsü, 
müftülüklere atanacak kişilerin oranında ra
kamsal bir değişiklik söz konusudur. Buna 
göre Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka atan-
(12) “Milletvekili Hacıosman 240 imam yasasını sert dille eleştirdi”, 

Gündem, http://www.gundemgazetesi.com/news/detay_manset. 
php?ıd= 1933, 16 Ocak 2013.

http://www.gundemgazetesi.com/news/detay_manset


mış müftülüklerine ayrılan imam kontenjanı 
sırasıyla 120, 80 ve 40 olarak belirlenmiştir. 
Dördüncü ve son nokta atanacak olan din 
görevlilerinin eğitim durumu ile ilgilidir. Böy- 
lece, 2007 yılında çıkartılan yasadaki kriterler 
değişmemiş, başvuru yapacak kişilerin yeter
sizliği durumunda - sadece 2013-2018 yılları 
arası döneme mahsus olmak üzere - ortaokul 
veya ilkokul mezunu olan Azınlık bireyleri 
dahi en az 10 sene Kuran öğretici olarak tec
rübeleri olmaları durumunda bu yasa dahilin
de atanabileceklerdir13.

3.1 R evizyondan  G ünüm üze ‘240 
İm am  Yasası ’

2007 yılında kabul edilen 240 İmam 
Kanunu’nu revize eden yasanın Resmi Ga- 
zete’de yayınlanması ve sonrasında kanunun 
uygulanması ile ilgili temel gelişmeler bir yıl 
içindeki gelişimi aşağıdaki şekilde gerçekleş
miştir:

2 Nisan 2013: Her üç müftülük için 
Komisyonların kimden oluşacaklarına dair 
Bakanlık Kararının yayınlanması

15 Mayıs 2013: 240 İmam Kanunu çer
çevesinde 90 İmam alımı yapılacağının ilan 
edilmesi

Gümülcine Müftülüğü: 45 kişi

İskeçe Müftülüğü: 30 kişi

Dimetoka Müftülüğü: 15 kişi14 15

2 Ağustos 2013: 90 kişilik pozisyon için 
aday listenin açıklanması

Gümülcine Müftülüğü: 2 üniversite 
mezunu, 18 ortaokul-lise mezunu, 15 ilkokul 
mezunu (Toplam 35 aday)

İskeçe Müftülüğü: 1 üniversite mezu
nu, 16 ortaokul-lise mezunu, 6 ilkokul mezu
nu (Toplam 23 aday)

Dimetoka Müftülüğü: 10 ortaokul-lise 
mezunu, 3 ilkokul mezunu (Toplam 13 aday)
15

2 Ekim 2013: Yunan Eğitim ve Din İş
leri Bakanlığı tarafından 64 kişilik kazananlar 
listenin onaylanması.16

(90 kişilik toplam kontenjanın 26’sı 
boş kalmıştır)

15 Ekim 2013: Boş kalan 26 kişinin 
240 İmam Kanunu çerçevesinde alınmasına 
yönelik başvurunun ilan edilmesi17

29 Kasım 2013: Yunan devlet okulla
rında İslam Din dersinin öğretilmesi konusu 
hakkında gerekli prosedürün ilan edilmesine 
yönelik Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı 
kararının yayınlanması18

7 Ocak 2014: 26 kişilik pozisyon için 
aday listenin açıklanması 19

Gümülcine Müftülüğü: 1 üniversite 
mezunu, 15 ortaokul-lise mezunu, 9 ilkokul 
mezunu

İskeçe Müftülüğü: 3 üniversite mezu
nu, 3 ortaokul-lise mezunu, 2 ilkokul mezunu

Dimetoka Müftülüğü: 4 ortaokul-lise 
mezunu

240 İmamlar Kanunu’nun revize edil
mesine yönelik Meclis çatısı altındaki deği
şiklik önerilerinin ele alınmasında Azınlık 
milletvekilleri net olarak tavırlarını ortaya 
koymuş ve bu yasanın revize edilmesine karşı 
çıkmışlardır. Hatta aşırı milliyetçi Altın Şafak 
Milletvekilleri ve Azınlığa mensup vekiller
(13) FEK A’ 24, 30.1.2013.
(14) FEK B’ 1183, 15.5.2013.
(15) Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı -  ‘240 İmam’ Belirleme 

Komisyonu, Kazananlar Listesi, Protokol No: 37, No:38, No:39, 
Gümülcine, 2 Ağustos 2013.

(16) Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Kararları, Protokol No: 
141361/A3, Protokol No: 141359/A3, Protokol No: 141356/A3, 
Marousi-Atina, 2 Ekim 2013.

(17) FEK B’ 2598, 15 Ekim 2013.
(18) Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Kararı, Protokol No: 

182721/A3, Marousi-Atina, 29 Kasım 2013.
(19) Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı - ‘240 İmam’ Belirleme Ko

misyonu, Kazananlar Listesi, Protokol No: 4,No:5,No:6, Gümül
cine, 7 Ocak 2014. Y
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arasında tartışmalar yaşanmış, bu sürtüşme 
PASOK Milletvekili Ahmet Hacıosman’ın 
Meclis Genel Kurulu’nda Altın Şafak Mil
letvekilleri tarafından “ajan olması”na kadar 
varmıştır.20 SYRIZA (Radikal Sol Koalisyon) 
ve DIMAR’dan gelen ‘hayır’ oylarına rağmen, 
düzenlemelerin kabul edilmesi ve akabinde 
yasanın resmi gazetede yayınlanarak yürürlü
ğe girmesi, Azınlık toplumunda yoğun eleşti
rilere sebep olmuştur. Gerek Azınlık millet
vekillerinden gerekse de Azınlık sivil toplum 
kuruluşlarından yapılan açıklamalar ve kına
ma metinlerinde altı çizilen temel husus, 240 
Imam Kanunu Azınlığın dini ve eğitim özerk
liğini zedelediği ve Azınlığa rağmen (Azınlı
ğın görüşü alınmadan, tek taraflı) bu kararın 
alındığı yönündedir.

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı iti
bariyle, 240 Imam Kanunu kapsamında 23 
Azınlık mensubu Yunan devlet okullarında 
ilk din (İslam) dersini 10 Ocak 2014 tarihin
de işlemeye başlamıştır21. Bu kapsamında gö- 

56 rev alan Azınlık mensuplarının sayısı bir son
raki eğitim yılı için 64’e yükseltileceği bizzat 
Eğitim ve Din Işleri Bakanı tarafından ifade 
edilmiştir22. Bu düzenlemenin daha verimli 
ve düzgün çalışması adına çoğu Yunanlı aka
demisyenlerden oluşan yedi kişilik bilimsel 
bir kurul da kurulmuştur23. 2015’den günü
müze olan süreçte Temmuz veya Ağustos iti
bariyle Yunan Resmi Gazetesi’nde yayınlanan 
ilanlara göre her yıl 120 Azınlık bireyinin, 240 
Imam Kanunu kapsamında dokuz aylık söz
leşmeli olarak göreve başlaması öngörülmek- 
tedir.24 Geçtiğimiz günlerde yayınlanan resmi 
başvuru ilanında da bu rakam 120 olarak be- 
lirtilmiştir.25

Azınlıktan devam edegelen tepkilerin 
yanında Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bu yasal 
düzenlemenin Batı Trakya Türk Azınlığı’nın 
eğitim ve din alanındaki özgürlükleri kısıtla
dığı ve Yunanistan’ın Azınlığın meşru talep
lerini göz ardı ettiğinin altı çizilmiştir26. Ben
zer açıklamalar dönemin başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın mevkidaşı Antonis Sama
ras ile Katar’daki görüşmesinde de gündeme

gelmiş, Erdoğan’ın 240 İmam Kanunu’nun 
iptal edilmesi yönündeki talebi Yunan med
yasında geniş yankı bulmuştur27. Yunanistan 
tarafından verilen cevap mahiyetindeki açık
lamalarda, bu konunun Yunanistan’ın bir iç 
meselesi olduğu ve Türkiye’nin gerçekleri 
saptırmaması ifade edilmiş, ayrıca Türki
ye’nin İstanbul’daki Rum Azınlığın haklarına 
yönelik uygulamaların tekrardan gözden ge
çirmesi gerektiği vurgusu yapılmıştır. Yunanlı 
hükümet yetkilileri farklı ulusal ve uluslara
rası platformlarda, 240 Imam Yasası’nın dini 
özgürlükler bağlamında diğer ülkelere örnek 
olacak bir uygulama olduğu ifade edilmiş- 
tir28.

Yukarıda bahsedilen tüm eleştirilere 
rağmen uygulamaya konan 240 İmam Ka- 
nunu’nu üç temel boyutta ele almak yasanın 
önümüzdeki yıllarda işlevselliği ve karşılaşı
lacak problemleri öngörme bakımında önem 
arz etmektedir.

Birincisi, 240 İmam Yısası’nın devlet 
okullarına bakan yönüdür. Yasa kapsamında 
atanacak olan Azınlık bireylerinin bir kısmı 
Yunan okullarında müfredatta olan din der
sinde İslam ve Müslümanlığı anlatmakla yü
kümlü olacaklardır. Böylelikle, Selanik Özel 
Pedagoji Akademisi’nden (SÖPA) mezun 
olup atanamayan Azınlık mensuplarının söz
leşmeli personel olarak istihdamları sağlan-
(20) “Mecliste Hacıosman’a sözlü saldırı”, M illet (Iskeçe), 17 Ocak

2013.
(21) “ ‘Made in Greece’ din eğitimi başladı!”, Gündem, 17 Ocak 2014.
(22) “Zt̂  ^sıovoT^Ta Gips^sı t̂ v npoco%  ̂tou o AvSpeaç AopepSoç”, 

Xronos, 29 Ağustos 2014.
(23) Stavros Fanfanis, “©paK^: 7^sXnç ernTpon  ̂npoTSİveı avaymieç 

vo^oöeTiKeç puO^iceıç yıa Op ĉKSuTiKohç ıspoupyooç Ickd^”, 
X ronos, 1 Mart 2013.

(24) 2015 yılı için Bknz. http://www.minedu.gov.gr/publications/
docs2015Z150813_prokiriksi_moufties.pdf, 09.08.2017 ; 2016 yılı 
için FEK B’ 2283, 25.07.2016.

(25) FEK B’ 2757, 08.08.2017.
(26) “18 Ocak 2013, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Kamuoyunda 

‘240 İmam Yasası’ Olarak Bilinen 2007 Tarihli Yasada Deği
şiklik Yapılmasını Öngören Yasa Taslağının Yunanistan Parla- 
mentosu’nda Kabul Edilmesi Hakkındaki Bir Soruya Cevabı”, 
T.C. Dtş^leri Bakanlığı, 18 Ocak 2013, http://www.mfa.gov.tr/ 
sc-2_-18-ocak-2013_-disisleri-bakanligi-sozcusunun-kamuo- 
yunda-_240-imam-yasasi_-olarak-bilinen-2007-tarihli-yasada-de- 
gisiklik.tr.mfa, 17 Aralık 2014.

(27) Aris Ravanos;Aggelos Athanasopoulos, “Anocupcn tou vö^ou yıa 
touç ı^d^nSsç İ t r ic e  ano tov Za^apa o EpvToyav cto KaTdp”, 
To Vima, http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=495540, 15 
Ocak 2015.

(28) Marianna Xanthopoulou, “nöke^oç avaKOivracsrav ^STa^o 
EkkdSaç Kaı ToupKİaç”, Empros (Iskeçe) , 23 Ocak 2013.

http://www.minedu.gov.gr/publications/
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=495540


mış olacaktır. Nitekim, ilk yıllarında Kanun 
kapsamında atanan 64 Azınlık üyesinin 23’ü 
okullarda görevlendirilmiştir, ve bu 23 kişi
den 22’si SÖPA mezunudur29. Yunan devlet 
okullarında eğitim ve öğretim dili Yunanca
dır. Bunun dışında herhangi bir dilde eğitim 
mümkün değildir. Böylelikle din dersinden 
sorumlu olan din öğreticileri, dersi takip ede
cek olan Azınlık öğrencilerine İslam ile ilgili 
konuları Yunanca ve Arapça öğretmekle yü
kümlüdürler.

Bu uygulamaya öğretmen boyutundan 
baktığımızda, kanun kapsamında atanan ki
şilerin gerek formasyon gerekse eğitim ba
kımından İslam’ı Yunanca öğrenme durumu 
mevcut değildir. Çünkü Yunanistan’da geç
mişten günümüze İslam teolojisini konusun
da Yunanca eğitim veren herhangi bir üniver
site veya yüksekokul mevcut değildir. Sadece 
bazı üniversitelerde İslam ile ilgili dersler 
mevcuttur. Son yıllarda Selanik Aristotelio 
Universitesi’nde İslam Teolojisi programının 
hayata geçirilmesi haberleri Yunan medyasın
da geniş yankı bulmasına rağmen30 dört yıllık 
eğitim veren İslam Çalışmaları Bölümü altın
da 2016 yılında açılmıştır.31

Sadece Azınlık öğrencilerinin yer aldığı 
medreselerde ve 1966-2010 arası faaliyet ver
miş SÖPA’da İslam ile ilgili dersler Yunanca 
işlenmemektedir. 240 İmam Kanunu dahilin
de okullarda görev yapacak olanların genel
de SÖPA mezunu olacak olma durumunu 
dikkate aldığımızda, gerek dil bakımından 
gerekse de formasyon eksikliği bakımından 
İslam’ın Yunanca olarak öğretilmesi eğitim 
açısından sorunları da beraberinde getirecek 
olması kaçınılmazdır.

Aynı konuyu öğrenciler açısından ele 
aldığımızda ortaya çıkan tabloya göre derse 
katılan öğrencilerin tümü Azınlığa mensup 
olmalarından dolayı, İslam’a yönelik temel 
esasları gerek Azınlık ilkokullarında gerekse 
de camilerde düzenlenen Kuran kurslarında 
Türkçe ve Arapça olarak öğrenmişlerdir. Bu 
yüzden, ortaokul seviyesinde İslam’ın Yunan

ca öğretilmesi onlar ve aileleri adına önemli 
bir ihtiyacı karşılama bağlamda ciddi önem 
arz etmeyebilir ve zaten seçmeli olan bu dersi 
takip etme ihtiyacını tamamen ortadan kaldı - 
rabilir. Kısaca söylemek gerekirse bu kanun, 
öğretmen ve öğrenciler kendi anadillerinde 
mümkün olmasına rağmen, kendi dinleri 
olan İslam’ın öğretilmesi ve öğrenilmesini 
Türkçe yerine ülke dili olan Yunanca ile sağ
lamaktadır.

Kanun’un ikinci boyutu camiler ko
nusu ile ilgilidir. 240 İmam Kanunu kapsa
mında atanan kişilerin küçük bir kısmı Yu
nan devlet okullarında ve Atanmış Müftülük 
ofislerinde çalışmalarına, büyük bir kısmı da 
atanmış müftülüklere bağlı olan camilerde 
kuranı öğreticisi olarak görev yapacaklardır. 
Fakat halihazırda Batı Trakya’da camilerin 
büyük bir kısmında Gümülcine ve İskeçe 
Seçilmiş Müftülüklerine bağlı kuran kursları 
düzenlenmektedir32. Bu durumda aşağıdaki 
temel belirsizlikler söz konusu olmaktadır: 
240 İmam Kanunu dahilinde atanan kişiler 
kursların mevcut olduğu bu camilere de ata
nacaklar mıdır? Bu durumda müftülük ma
kamı ile ilgili olduğu gibi Kuran’ı öğretmek 
anlamında bir çift başlılık yaşanabilir mi? Bu 
uygulamanın temel hedeflerinden biri seçil
miş müftülüklerin camilerde organize ettikle
ri Kuran kurslarını orta ve/veya uzun vadede 
sona erdirmek mi?

‘240 İmam Kanunu’ ile ilgili Yunanlı 
yetkililerin kanun hakkında altını sıklıkla çiz
dikleri temel nokta, İslam’ın Yunan okulların
da ve Kuran-ı Kerim’in camilerde öğretilecek 
olması yönündedir. Bu çerçevede resmi dilde 
sorun yaşayanlar 2016 yılından günümüze 
Gümülcine’deki Trakya Dimokritos Univer-

(29) “Suvsvısu^n oto «X» gs svav IspoSıSdoKa^o: A^nos niora tov
xnç avspyiaç Kaı eyıvs ıspoSıSdoKa^oç”, X ronos, 11 Ocak

2014.
(30) Bknz. Aggelos Athanasopoulos, “noıoı Ssv 0eXouv tiç ıo^agıKeç 

onouSsç”, To Vima, 7 Haziran 2014.
(31) FEK A’ 69, 19.04.2016. Bu program hakkında daha fazla bilgi için 

http://www.theo.auth.gr/el/islamic-studies, 01.08.2017.
(32) Bknz. http://www.gumulcinemuftulugu.info/default.aspx?Id=96, 

2 Ocak 2015; http://www.iskecemuftulugu.org/etkinlikler.php, 2 
Ocak 2015.
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sitesi’nde Yunanca dil kursları düzenlenmek
tedir.33

Kanunun revize edilmiş halinin üzerin
den dört yıl geçmesine rağmen müftülükler
de ve bazı okullarda görevli olanlar haricinde 
— ki bu az bir rakama tekabül etmektedir — 
kanun kapsamında devlet tarafından “kuran 
öğreticisi” olarak dokuz aylığına atanan bu 
kişilerin küçük bir kısmı camilerde Kuran 
kursu organize etmektedir. Halihazırda Batı 
Trakya’nın her üç ilinde Kuran kurslarının 
büyük bir kısmı Gümülcine ve Iskeçe Seçil
miş Müftülüklerine bağlı imamlar tarafından 
düzenlenmeye devam edilmektedir.

Böylelikle, aynı camide farklı iki müf
tülük kurumuna ait iki farklı kurs söz konusu
değildir. Lakin, ‘240 Imam Kanunu’ kapsa
mında Kuran kurslarının yaygın bir şekilde 
camilerde uygulanması halinde Azınlık birey
lerinin nasıl bir tavır takınacaklarını ayrı bir 
önem kazanacak ve bu kanunun uygulana- 

58 bilirliğini yakından ilgilendirecektir. 2017 iti
bariyle uygulamanın henüz daha camiler bo
yutunda yaygınlaşmamasından dolayı atanan 
imamların camilerdeki faaliyetleri konusunda 
herhangi bir derinlemesine analiz yapmak 
mümkün değildir. Ayrıca küçük birkaç olay 
dışında34 kuran kurslarına yönelik atanmış ve 
halk tarafından belirlenmiş din görevlisi ara
sında bir olay yaşanmamış olmasına karşın, 
önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek olmasının 
ihtimal dahilinde olması bu çalışmanın öne 
sürdüğü argümanlar arasında yer almaktadır.

Yasasın üçüncü boyutu ise ülke ekono
misini dolayısıyla da Yunan toplumunu yakın
dan ilgilendirmektedir. Batı Trakya Türkleri 
ile diyalog kurulmadan ve Azınlığın herhangi 
bir toplu talebi olmamasına rağmen çıkartılan 
240 Imam Yasası, Yunan ekonomisine ekstra 
bir yük getirmektedir. Çünkü 9 aylık söz
leşmeli olarak çalışacak olan tüm imamların 
maaşları Bakanlık ile yapacakları sözleşme 
sonucu devlet tarafından karşılanacaktır. Ay
rıca imamların eğitimi ve ders materyallerinin

hazırlanması gibi konular da gerekli harca
maların yapılması öngörülmektedir.

Örneğin, 2014 yılı başında Selanik 
Aristotelio Üniversitesi’nin üstlendiği ve 240 
Imam Kanunu dahilinde atanan Azınlık bi
reyleri ile birlikte Batı Trakya’daki devlet or
taokul ve liselerinde görev yapan 93 Yunanlı 
teoloğa yönelik altında 22 ay sürecek olan 
programların toplam bütçesi 120.000 Avro 
olarak onaylanmıştı35.

2014 yılından beri programın devam 
ettiği ve devlet bütçesi tarafından finanse 
edildiği göz önüne alındığında, ekonomik 
kriz ile boğuşan, tasarruf ve kemer sıkma 
tedbirleri yüzünden maaşlarda kesintiye gi
den, işçileri erken emekliye ayıran ve vatan
daşlarından ek vergiler almak zorunda kalan 
bir Yunanistan için 240 kişiye istihdam sağla
mak şüphesiz Yunan ekonomisine ek bir yük 
anlamına gelmektedir. Böylelikle, ekonomik 
alanda kendisini zor günlerin beklediği 26 
Ocak 2015 tarihinde kurulan ve hala ülkeyi 
yönetiminde olan SYRIZA — ANEL (Bağım
sız Yunanlılar) koalisyonunun bu kanunun 
uygulanması adına önümüzdeki yıllarda ta
kınacağı tavır ayrı bir önem kazanmaktadır. 
Yukarıda da belirtildiği üzere 2013 yılında 
Kanun’un revize edilmiş haline SYRIZA’dan 
tepkiler mevcuttu. Lakin 2013’ten günümü
ze Koalisyon Hükümeti’nin büyük ortağı 
olan Tsipras liderliğindeki SYRIZA, geçmiş
te ortaya koyduğu karşıt görüşünün aksine 
Yunan hükümet ortağı olduğu günden günü
müze takındığı tavır ‘240 Imam Kanunu’nun 
uygulanmasına yönelik olmuştur.
(33) Konstantinos Markendoudis, ‘M aG ^ aıa  EXXnviK6v yıa touç 

IspoSıSaoKd^ouç t̂ ç PoSon^ç’, http://www.paratiritis-news. 
gr/article/186842/Mathimata-Ellinikon-gia-tous-Ierodidaska- 
lous-tis-Rodopis, 25.12.2016 ; ‘25 IspoSıSdoKa^oı t̂ ç ©pdK^ç ^s 
moTOftoınTiKÖ sM-nvo^aGsıaç’ , http://www.paratiritis-news.gr/ar- 
ticle/193637/25-Ierodidaskaloi-tis-Thrakis-me-pistopoiitiko-elli- 
nomatheias, 27.07.2017.

(34) ABTTF Yunanistan 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Rapo- 
ru’na paralel bir rapor hazırladı’, http://milletgazetesi.gr/view. 
php?id=4088, 26.11.2015.

(35) https://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/13727076, 5 Ocak
2015. Program detayı için Bknz. http://www.edulll.gr/?p=24156, 
22 Ocak 2015.

http://www.paratiritis-news
http://www.paratiritis-news.gr/ar-ticle/193637/25-Ierodidaskaloi-tis-Thrakis-me-pistopoiitiko-elli-nomatheias
http://www.paratiritis-news.gr/ar-ticle/193637/25-Ierodidaskaloi-tis-Thrakis-me-pistopoiitiko-elli-nomatheias
http://www.paratiritis-news.gr/ar-ticle/193637/25-Ierodidaskaloi-tis-Thrakis-me-pistopoiitiko-elli-nomatheias
http://milletgazetesi.gr/view
https://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/13727076
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4. Sonuç

2007 yılında Yunan Parlamentosu’nda 
onaylanan fakat özellikle Müslüman Türk 
Azınlık toplumundan gelen yoğun itirazlar 
sonucu 2013 yılında revize edilerek tekrar 
yürürlüğe konan bu yasa, Batı Trakya’daki 
İslam ve dini özgürlükler bağlamında yeni sa
yılabilecek bir düzenlemedir. Bu çalışmanın 
öne sürdüğü ana argüman, ‘240 İmam Kanu- 
nu’nun Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı 
ile herhangi bir diyalog kurulmadan, toplum 
mensupları, ileri gelenleri ve Azınlık Millet
vekillerinin tüm itirazlarına rağmen hayata 
geçirilmesi ve kanunun uygulanması yönün
de Atina’nın takındığı tavrın gayet net ve açık 
olduğudur.

Uygulamanın nispeten yeni olması ha
sebiyle Azınlık eğitim ve din özerkliği konula
rı üzerinde orta ve uzun vadede nasıl bir etki 
oluşturacağını şimdiden saptamak oldukça 
zordur. Fakat kanunun yasalaşması ve revize 
edilme sürecindeki gelişmeler ele alındığında 
müftülerin ve vakıf idare heyetlerinin atan
maları misali, bir “Azınlığa rağmen, Azınlık 
için” dayatmasına daha Yunanistan tarafın
dan imza atıldığı görülmektedir.

Batı Trakya Türklerinin tarihi varlığı
nı, dini, kültürel ve sosyo-ekonomik hayatı
nı ilgilendiren konular bağlamında Atina’nın 
bu ve benzeri uygulamalara imza atmasına 
1923’ten günümüze sıklıkla rastlanmaktadır. 
240 İmam Kanunu dahilinde açılacak olan 
derslere, gönüllü katılım esası göze alınarak 
Yunan devlet ortaokul ve liselerine devam 
eden-edecek öğrencilerin sayısı, öğrenci ai
lelerinin bu yöndeki tutumu ve bu kanun 
dahilinde camilerde kuran öğreticisi olarak 
çalışacak Azınlık mensuplarının Batı Trak
ya’nın her üç ilinde Müslüman Türk Azınlık 
toplumu tarafından nasıl karşılanacağı yakın 
gelecekte daha da belirginleşecektir.

Fakat, son dört yıldır Kanun tarafından 
atananlar ve faaliyetleri göz önüne alındığın
da bu çalışmanın öne sürdüğü bir diğer argü
man, ‘240 İmam Kanunu’nun asıl hedefi ve 
amacının, Kuran’ın camilerde halk tarafından 
belirlenmiş imam ve din görevlilerinden çok 
atanacak olan Azınlık mensubu din hocaları 
tarafından öğretilmesidir. Çünkü görev ya
pacak olanların büyük bir kısmının müftülük 
veya devlet okullarından çok camilerde görev 
almaları öngörülmektedir.

2013 yılından günümüze Kanun’un 
camiler boyutunu ele aldığımızda halihazır
da Batı Trakya’nın birçok yerleşim yerinde 
Gümülcine ve Iskeçe’deki Seçilmiş Müftü
lükler tarafından yıllardır düzenlenen Kuran 
kurslarına herhangi bir alternatif veya paralel 
kursun ilgili kanun kapsamında açılmadığı 
aşikardır. Aynı yerleşim yerinde iki farklı kur
sunun olmaması sonucu Kuran’ın camilerde 
Müslüman Türk öğrenci ve yetişkinlerine öğ
retilmesi bağlamında herhangi bir çift başlı
lıktan da bahsetmek 2017 itibarı ile mümkün 59 
değildir.

Yalnız, geleceğe yönelik projeksiyon 
bağlamında bu makalede analiz edilen dü
zenleme kapsamında önümüzdeki yıllarda 
atananların sayısının 240’a ulaşması ve/veya 
atananların Kuran kursu düzenlemeye başla
yacak olmaları, Kuran-ı Kerim’in camilerde 
öğretilmesine yönelik yeni sorunları berabe
rinde getirmesi ve 1990’lardan günümüze 
müftülükler adına devam edegelen bir atan- 
mış-seçilmiş çift başlılığına yol açması kuvvet
le muhtemel görünmektedir. Bu durumda, 
özellikle Azınlık mensubu Müslüman Türk 
anne ve babaların gönüllü olarak çocukları
nı bu kurslara gönderip göndermeme konu
sunda nasıl bir tavır takınacağı ayrı bir önem 
kazanacak, bu da 2007 yılında kanunlaşan 
uygulamanın kaderinin tayini noktasında kilit 
rol oynayacaktır.
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