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halklar:  Yunanistan'daki müslümanlar

Yunanistan aslında bir Balkan devletidir ve bütün Balkanda olduğu gibi, yüzlerce sene 
Osmanlıların İmperatorluğunun bir parçası idi ve o yüzden birçok müslüman azınlıklara 
sahiptir. Ayrıca, eskiden milyonlarca Yunanlılar Amerika, Kanada ve Avrupa'nın başka 
devletlerine göç ederken, bugünlerde durum değişti: artık daha fazla insan Yunanistan'a 
göç ediyor. Onların büyük çoğunluğu da müslümandır. İşte, bugün bütün o müslümanlar 
için ayrı ayrı dua etmek istiyoruz.

TÜRKLER:
Birinci Dünya savaşından sonra Osmanlı İmperatorluğu yıkıldı, Yunanlılar da Türkiye'nın 
batı tarafını ele geçirdiler. Türkler buna karşı ayaklandı ve 1923 yılında Atatürk'ün 
önderliğinde Yunanlıları kovdu. Ardından iki devlet arasında ünlü Lozan Antlaşması 
imzalandı. Anlaştılar ki, Türkiye topraklarında geri kalmış olan 1,2 milyon Rum (Yunanlı) 
Yunanistan'a ve Yunanistan'da kalmış olan 400.000 Türk Türkiye'ye yerleştirilsin. 

Bu 'Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi' denilen olayın arkasından Türkiye'de hemen 
hemen hiç Rum kalmadı. Fakat Yunanistan'da bütün Türkler kovulmadı, bugüne kadar 
80.000 kişilik bir türk müslüman azınlığı yaşayamaya devam ediyor.

Yaşadıkları bölge kuzey Yunanistan'da, Selanik'ten türk 
sınırına kadar uzanıyor, ve 'Batı Trakya' adını taşıyor 
(Antik zamanında Trakyalılar, Greklerden ayrı bir halk 
idi. Bugünkü Trakya 3 devlete bölündü: Yunanistan, 
Türkiye ve en büyük parça Bulgaristan'da). En 'türk' 
kasaba Komotini'dir (türkçesi: Gümülcine). 1913'te üç 
ay kadar kısa bir zaman için oradaki türkler Batı 
Trakya'yı bağımsız bir devlet ilan ettiler. Ondan sonra 
soldaki bayrak Batı Trakyalıların sembolü oldu. 
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GR - Yunanistan

yer:  129.000 km2
         = TR'den 6 kat küçük
            BG'dan 20% büyük

Nüfus: 10,4 milyon
            yabancılar: 13%

Sehirler: 
 - Atina (4 milyon)
 - Selanik (1 milyon)

müslümanlar:

Türkler 90.000
Pomaklar 50.000
Arnavutlar 600.000



Lozan antlaşmasına göre Yunanistan hükümeti, Batı Trakya'daki azınlığı türk olarak değil, 
ama sadece 'müslüman' olarak tanıyor. Tarih boyunca Türkiye'nın birçok politikacıları 
oradaki türklerin duygularını kendi amaçları için kullanmaya çalıştılar.

 

         Gümülcine'de bir cami                    Erdoğan Gümülcine ziyaretinde

Dua edelim:

• Batı Trakya türklerinin arasında bir tek topluluk yok. Bir zaman Selanik'te bir avuç 
türk imana geldi, ama türkçe olarak toplantı yapmazdılar. Dua edelim ki, Ksanti 
(İskeçe), Komotini (Gümülcine), Aleksandrupolis (Dedeağaç) ve Tessaloniki 
(Selanik) kasabalarına misyoner gönderilsin.

• Dua edelim, Bulgaristan'daki imanlılar fırsat bulup Batı Trakya'daki türklerin 
arasında müjdelesinler. 

POMAKLAR:
Başka bir müslüman azınlığı Yunanistan'ın en
kuzeydeki Rodopi Dağları'nda yaşayan bulgar-
ca konuşan, Pomak halkıdır. Onların üçte ikisi
Bulgaristan'da ve ancak üçte biri Yunanis-
tan'da yaşıyor. Pomakların kimliği başkaları
tarafından hep inkar ediliyor: Yunanlılar
onları grek, Türkler ise türk sayıyor. 

Bulgaristan'ın güneyinde düşük sayıda Pomak
imanlılar ve 2 de toplulukları bulunuyor. Oysa
Yunanistan'da tek bir imanlı bile bilinmiyor.
Pomaklar 17. ve 18. yüzyılda Osmanlılar
tarafından zorla müslümanlaştırıldı. O yüzden
halk olarak bugüne kadar çok kapalıdırlar,
yabancılara ancak çok zor güvenirler.

Dua edelim:

Yunanistan'daki Pomaklara müjdelemek için
Ksanti (İskeçe) kasabası önemlidir. Bütün
kuzey Yunanistan'da ancak çok az protestan
yaşıyor. O yüzden Pomaklar gibi azınlıklara
müjdeleme işini ya Bulgaristan'dan, ya da başka devletlerden gelen bir misyoner 
üstlenmesi lazım. Dua edelim, Rab tam öyle sabırlı ve sevgi dolu birisini göndersin.
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Pomakların yaşadığı Meduza köyü

İskeçe'de haftalık pazar



ARNAVUTLAR:

Yunanistan'da en büyük azınlık Arnavutluk'tan (Albania) gelen halktır. Yüzlerce yıldan beri
Arnavutlar özellikle Atina'nın etrafına yerleştiler. Birçokları da asimile oldu, yani 
tamamen Yunanlarlılara uyup onlardan farksız oldu. 

Ama özellikle 30 yıldan beri, yani Arnavutluktaki komunist rejimin yıkılışından sonra 
yüzbinlerce kişi gelip bütün devlete yayıldılar, her yerde ucuz işçi olarak çalıştırılıyorlar. 
Arnavutluk'ta birçok kilise kuruldu ve Rab gerçekten harika bir biçimde işledi. Ve oradaki
yeni kiliseler Kosovo'da da müjdeliyorlar, orada da Mesih'i yayıyorlar. 

Yunanistan'da birkaç yüz Arnavut Mesihi kabul ettiler. Ama toplulukların sayısı henüz çok 
düşüktür. Çoğu Yunanca yada İngilizce konuşan topluluklara katılıyor. 

Dua edelim:

• Yunanistan'daki Arnavutlar fanatik müslüman değildir, daha fazla ilgisiz yada 
açıkça ateist düşüncesindedirler. Rab onları uyandırsın, ruhsal gerçeklere karşı bir 
iştah versin.

• Atina'da PORTA adında bir amerikalı misyon için dua edelim: oradaki Arnavut 
imanlılarla ilgileniyor ve müjdeliyor.

MÜLTECİLER:

Son olarak savaştan kaçarak Yunanistan'a gelen yabancılar için dua edelim. Kosovo, İrak, 
Libya, Afganistan ve özellikle Suriye'den yüzbinlerce kişi Yunanistan üzerine Avrupa'ya 
yerleştiler. 2016 resmi sayısı 56.000 idi, ama gerçek sayı onun birkaç katıdır. Yunanistan 
hükümeti onların arasında sadece 1% gerçek mülteci olarak kabul ediyor. 

Çoğu ya Libya ve başka kuzey Afrika devletleri, yada Türkiye'den kayıklara binip 
Yunanistan'ın bir adasına varmaya çalışıyor. Bu tehlikeli yolcuğu yapmak için çoğu yüklü 
para (5000 euro kadar) kaçakçıklara ödüyorlar.

Dua edelim:

• Nasıl İran'dan Türkiye üzerinden kaçanların arasında binlerce İranlı Türkiye'de 
imana geldiyse, aynı biçimde Yunanistan'da da yüzlerce Suriyeli, İraklı, Afganlı ve 
Afrikalı müslüman Rab İsa'yı bulsunlar. Avrupa'ya değil, ama Rabbin krallığına 
yerleşmeye çalışsınlar. 
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