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Ö N S Ö Z

�hanet ve Fesat Oda¤�

H�ristiyan dünyas�n�n, �Müslüman-Türk kkimli¤i-
nin kkökü mmutlaka kkaz�nacakt�r� yemini ile baßlayan
süreç, son günlerde büyük bir ivme kazand�. 

Ba¤�ms�z Türkiye Cumhuriyeti dört bir yandan ku-
ßat�ld��

Ve maalesef, hükümranl�k haklar�n�, IMF, Dünya
Bankas� ve AB gibi sömürgeci kurulußlara teslim
eden Türkiye, bu büyük tehlike karß�s�nda tamamen
savunmas�z ve çaresiz.

�ßte büyük önder Atatürk�ün �ihanet vve ffesat ooda-
¤�� diye nitelendirdi¤i Fener Rum Patrikhanesi üze-
rinden oynanan sinsi oyunlar, bu zincirin önemli bir
halkas�. 

Her f�rsatta, Türk yurdunun bölünüp parçalanma-
s� için faaliyet gösteren Fener Rum Patrikhanesi
�ekümenik� yani evrensenlik ünvan�n� almak için y�l-
lard�r sürdürdü¤ü savaß� kazanmak üzeredir.

Tarihi boyunca, temel politikas� �Türk-Müslü-
man� düßmanl�¤� olan Fener Rum Patrikhanesi, me-
ßum emellerine ulaßmak için, her geçen gün yeni bir
cephe kazanmaktad�r. 
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Bunun en çarp�c� örne¤i ise �Rum mmilitanlar�n BBe-
kaa VVadisi� ißlevi gören Heybeliada Ruhban Oku-
lu�nun yeniden aç�lma projesidir.

Fener Rum Patri¤i Bartholomeos müjdeyi (!) ver-
mißtir. Okul, 8 A¤ustos�ta aç�lacakt�r�

Ama bak�n bir strateji dehas� olan Atatürk ne de-
mißtir: 

�U¤ursuzluk vve ffelaket ssimgesi oolan RRum PPatrik-
hanesi�ni aart�k ttopraklar�m�zda bbar�nd�rmay�z. BBu tteh-
likeli öörgütü üülkemizde ttutmam�z iiçin nne ggibi nneden-
ler iileri ssürülebilir. BBu ffesat yyuvas�n�n ggerçek yyeri YYu-
nanistan ddegil mmidir?� 

�ßte bu kitapta, tarih boyunca �fesat vve iihanet ooda-
¤�� olan Fener Rum Patrikhanesi�nin çirkin yüzü orta-
ya konularak, çok büyük bir tehlike gözler önüne se-
rilmektedir.  

Her vatanseverin bu çal�ßmay� dikkatle okumas�
gerekiyor.

Sayg�lar�mla.

Sinan AAygün
ATO BBaßkan�



FENER RUM PATR�KHANES� 
�Ç�N VAT�KAN�A G�DEN YOL

Fener Rum Patrikhanesi�nin yürüttü¤ü faaliyetler,
Cemaat Vak�flar�n�n mülk edinmesine dair ç�kart�-
lan yönetmelik çerçevesinde yürütülen faaliyetler
de dikkate al�nd�¤�nda Patrikhanenin �Vatikan MMo-
deli ddini bbir ddevlet� kurma gayreti gösterdi¤ini
gözler önüne sermektedir.

TÜRK�YE�DE AAZINLIK
Türkiye�de, Lozan Antlaßmas�na göre, Rumlar, EEr-
meniler vve YYahudiler, 1925 tarihli Türk-Bulgar
Dostluk antlaßmas�na göre de H�ristiyan BBulgarlar
az�nl�k olarak kabul edilmißtir. Türkiye Cumhuri-
yeti az�nl�klar�n�n belirlenmesinde dini mensubiyet
esas kriter olarak al�nm�ßt�r.

FENER RRUM PPATR�KHANES��N�N SSTATÜSÜ
Az�nl�klara verilen haklar Lozan Antlaßmas�n�n 37-
45. maddelerinde düzenlenmißken, Patrikhane
meselesi görüßülmesine ra¤men, bir Türk kurumu
olarak kabul edildi¤inden, bu konuda anlaßmada
herhangi bir düzenleme yer almam�ß, �ngiltere vve
Yunanistan��n oortak ttaahhütleri iile PPatrikhane�nin
Türkiye�de kkalmas�na iizin vverilmißtir. 
Lozan Bar�ß Antlaßmas� müzakereleri s�ras�nda,
Rum Ortodoks Kilisesi�nin reisi olan Patri¤in, Türk

Hükümeti taraf�ndan atanan bir memur statüsünde,
Patrikhanenin de dini bir müessese olarak �stan-
bul�da kalmas� görüßü benimsenmißtir. Yani Lo-
zan�da belirlenen statüye göre, Fener Patrikhanesi,
siyasi ve idari görev ve imtiyazlar� bulunmayan, sa-
dece �stanbul�daki Rum az�nl�¤a yönelik, dini faali-
yet gösteren Türk yasalar�na tabii dini bir kuruluß-
tur. Bu nedenle, �Ekümeniklik� vasf� taß�mayan Pat-
rikhanenin tüzel kißili¤i de bulunmamaktad�r.KÜ�K-
L�K
�Ekümeniklik�, �evrensel�, �dünya çap�nda� an-
lamlar�nda kullan�lan, dünyadaki tüm Ortodoksla-
r�n dini önderli¤ini ifade eden H�ristiyanl�¤� yayma
amac�na yönelik, kiliseler aras� birli¤i ifade eden
bir kavramd�r. 
Fener RRum PPatrikhanesi, varl�¤�n� ve faaliyetlerini
Ayayorgi KKilisesi vve MManast�r� VVakf� binalar�nda
misafir olarak sürdürmektedir. Patri¤in, Patri¤i
seçecek olan Sen Sinod üyelerinin ve Patrikhane�-
nin di¤er çal�ßanlar�n�n Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaß� olmas� bir kurald�r.

LOZAN AANTLAÞMASINDA AAZINLIKLARA 
TANINAN HHAKLAR
Lozan Antlaßmas�nda Rumlar d�ß�nda aç�kça belir-
lenmiß bir az�nl�k olmamas�na ra¤men 42. madde-
nin, ��TTürkkiyee HHükkümeetti aaz�nl�kklaaraa aaitt kkilisseeleeree,
haavvraalaaraa, mmeezaarl�kklaaraa vvee ddi¤¤eer ddinsseel kkurumlaaraa
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heer ttürlü kkorumaa ssaa¤¤laamaay� yyükkümleenir� hükmü-
nün hoßgörülü yorumlanmas� sonucu Ermeni ve
Yahudiler de az�nl�k haklar�ndan yararland�r�lm�ß-
lard�r.

Lozan�da TTan�nan AAz�nl�k HHaklar�,
1) Hayat ve hürriyetlerinin tam olarak korunma-

s�
2) Din, mezhep ve inanç gereklerinin serbestçe

yerine getirilmesi
3) Ulaß�m ve göç serbestli¤inden yararlanma
4) Medeni ve siyasi haklardan faydalanma
5) Kanun önünde eßitlik
6) Kamu hizmetlerine al�nma, çeßitli meslek ve

ißleri serbestçe yapma
7) Dillerini serbestçe kullanma (mahkemeler da-

hil)
8) Her türlü dini ve sosyal kurumlar ile okul ve

di¤er e¤itim kurumlar�n� kurma ve yönetme
9) Aile hukuku ve kißi haklar�n�n kendi örf ve

adetlerine göre yürütülmesini sa¤lay�c� dü-
zenlemelerin yap�lmas� olarak ßekillenmißtir.

Ancak, bu hüküm Medeni Kanunun kabulü ve
az�nl�klar�n bu haklar�ndan 1925 y�l�nda feragat et-
meleri sonucu geçerlili¤ini yitirmißtir. 

AZINLIK FFAAL�YETLER�N�N 
DEÚERLEND�R�LMES�
Yunanistan ve Ermenistan��n Türkiye�den toprak
taleplerine ilißkin tarihi emelleri güncelli¤ini koru-
maktad�r. Bu sebeple ülkemizin karß� karß�ya bu-
lundu¤u tehdit de dikkate al�narak Rum ve Ermeni
az�nl�k ile, halen çeßitli ülkelerde yaßayan Rumlar
ve Ermenilerin faaliyetleri ve Yunanistan��n bu fa-
aliyetlere katk�s� üzerinde durmak gerekmektedir.

PATR�KHANE�N�N FFAAL�YETLER� 
Patrikhane statüsünü belirleyen �yaz�l� bir hukuk
metninin� bulunmamas�ndan da istifade ederek,
yurtiçinde ve yurtd�ß�ndaki temas ve faaliyetler ile
Lozan öncesindeki statüsünü tekrar kazanmak
üzere �Ekümeniklik� iddialar� ile ortaya ç�kmakta,
siyasi, dini, idari güç ve nüfuz kazanmaya çal�ß-
maktad�r.

Patrikhane�nin ddikkat ççeken öönemli ffaaliyetleri 
ßunlard�r:

a) 1950�li y�llardan sonra Kuzey ve Güney Amerika
Avustralya, Girit, Onikiadalar ve Yunanistan��n Ay-
naros Kasabas� (20 manast�rl�) kiliselerini dini
yönden kendisine ba¤lam�ßt�r.

b) 1989 y�l�nda Atina�da Fener Patrikhanesi�ne ba¤l�
olarak �Patrikhane UUzak DDo¤u MMisyonerlik TTeßkila-
t�� kurulmußtur.

c) 1992�de al�ß�lm�ß�n d�ß�nda �stanbul�da Ortodoks
Patrikler TToplant�s� yap�lm�ßt�r.
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d) �stanbul BBulgar OOrtodoks KKilisesi BBaßkanl�¤�na
�Ekümenik PPatrik� imzas� ile gönderdi¤i emirna-
mede, kilisenin bundan böyle Bulgar Ortodokslara
verece¤i do¤um, ölüm, nikah belgelerinin Slavca
yerine Yunanca doldurularak verilmesini, Bulgar
Kilisesi�nde yap�lan ayin ve törenlerde dil olarak
Rumca�n�n kullan�lmas�n� talep etmißtir.

e) Bartholomeos, Eylül 1993�de Bulgaristan�a yapt�¤�
bir ziyarette, tüm Ortodoks ülkelerinin Büyükelçile-
rinin kat�ld�¤� bas�na kapal� bir toplant� düzenlemiß,
toplant�da, Balkanlar�da bir �Ortodoks BBirli¤i� ku-
rulmas�, birli¤e dahil ülkelerin askeri, siyasi ve
ekonomik yard�mlaßmada bulunmalar� konular�
görüßülmüßtür.

f) 1993-1994 y�llar�nda 14 ülkeye gezi düzenleyerek
sadece dini liderlerle de¤il, Devlet Baßkanlar� ve si-
yasilerle de görüßmeler yap�lm�ß, AB Dönem Baß-
kan� ve Avrupa Parlamentosu Baßkan� ile de görüß-
melerde bulunulmußtur. Patri¤e genellikle Devlet
Baßkan� muamelesi yap�lm�ß, Patrik de �Ekümenik-
lik� iddialar� çerçevesinde �Ortodokslar�n LLideri�
görüntüsünü vermeye gayret göstermißtir.

g) 1997 y�l�nda �stanbul�da �Bar�ß vve HHoßgörü� isimli
uluslararas� bir konferans düzenlenmiß, sonuç bil-
dirisi Bartholomeos taraf�ndan �Ekümenik OOrto-
doks RRuhani LLideri� s�fat�yla imzalanm�ßt�r.

h) 9 ülkede �D�ß öörgütlenme� gerçekleßtirilmißtir.
i) 1997 y�l�nda BM Genel Kurulu�na kat�lm�ß, burada

�Yeni RRoma PPatri¤i� olarak takdim edilmißtir.

j) Fener RRum OOrtodoks PPatri¤i BBartholomeos, son
olarak 09-11 Aral�k 2001 tarihleri aras�nda Sela-
nik�de �Yurt DD�ß�nda YYaßayan YYunanl�lar KKonseyi�
(SAE)�nin 4. Dünya Kongresi�ne kat�lm�ßt�r. �21.
Yüzy�lda Helenizmin  birlik ve beraberlik içinde iß-
birli¤i yapmas�� mesaj�n�n verildi¤i konferansta,
Yunanistan Cumhurbaßkan��n� takiben söz alan
Bartholomeos yapt�¤� konußmada;

- Kongre�ye din adamlar�n�n en üst düzeyde kat�l�m�-
n�n, Ortodoks Kilisesi�nin uzun y�llar Helenizmin
ßekillenmesine ve idame ettirilmesine verdi¤i öne-
min göstergesi oldu¤unu, 

- �Yurt DD�ß�nda YYaßayan YYunanl�lar KKonseyi�
(SAE)�nin bu ad�m�n�n, dünya Helenizmini daha
büyük bir bütünleßmeye götürece¤ini,

- Helenizm ve Ortodoks Kilisesi�nin evrenselli¤inin
kültür temeli üzerine oturmas� gerekti¤ini belirt-
mißtir. Konferansta, K�br�s konusu, Ekümenik Pat-
rikhane, Yunanistan��n Balkanlar�daki rolü, Make-
donya konusu, Pontus Helenlerinin soyk�r�m�n�n
tan�nmas�, Ege�nin korunmas� konular�na ilißkin
olarak oybirli¤i ile kararlar al�nd�¤� aç�k kaynaklar-
dan ö¤renilmißtir.

- Tüm dünyada yaßayan Helenizmin mülki, dini ve
kültürel kimli¤ini muhafaza etmek ve Yunanistan
ile Yunanl�lar�n yaßad�klar� ülkeler aras�nda köprü
olarak kullanmak amac�yla kurulan �Yurt DD�ß�nda
Yaßayan YYunanl�lar KKonseyi� (SAE)�nin esas ama-
c�n�n, Yunan milli ç�karlar�n� uluslararas� platform-
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larda savunmak ve özellikle Türkiye aleyhinde
Dünya kamuoyunu etkilemek oldu¤u k�ymetlendi-
rilmektedir.
Konferansta, Fener PPatri¤i BBartholomeos�un görev
ve yetkilerini aßan davran�ßlarda bulundu¤u,
�Ekümeniklik� iddialar�n� devam ettirdi¤i, Yunan
milletinin bir temsilcisi oldu¤unu bir kez daha
gündeme getirdi¤i görülmektedir. Bu nedenle
Bartholomeos�un vatandaß� oldu¤u Türkiye Cum-
huriyeti�nin politikalar�na ayk�r� beyanlarda bulun-
mas�n�n ve bir siyasal organizasyondaki görev ve
yetkilerini aßan faaliyetlerinin Türkiye�nin ç�karla-
r�na ayk�r� oldu¤u, herhangi bir ißlem yap�lmama-
s� durumunda teamül olußturulaca¤�ndan önleyici
tedbir gelißtirilmesi ve al�nmas� önemli görülmek-
tedir.
Fener Patrikhanesi�nin y�k�c� faaliyetlerine karß�,
Ba¤�ms�z TTürk OOrtodoks PPatrikhanesi ��stanbul BBaß
Episkoposlu¤u VVakf� TTemsilcisi SSelçuk EErene-
rol�un görevlerinden istifa ederek göstermek iste-
di¤i tepkisi de anlaml� görülmektedir.
Fener Patrikhanesi, tüzel kißili¤i bulunmamas�na
ra¤men, �stanbul�daki Rumlara ait okullar, hastane-
ler vak�flar ve dernekler gibi kurulußlar� fiilen idare-
si alt�nda bulundurmakta, ayr�ca dan�ß�kl� yöntem-
lerle taß�nmaz mal da edinmektedir. Rum vatandaß-
lar vas�tas�yla kilise çevresinden 17 parsel araziyi
sat�n ald�rarak, kilise vakf�na ba¤�ßlatm�ßt�r. 

PATR�KHANE�N�N 55 AAÞAMALI PPLANI

�stanbul�da OOrtodoks ddünyas� iiçin yyeni bbir VVatikan
yaratmay� hhedefleyen PPatrikhane 55 aaßamal� bbir sstra-
teji iizlemektedir.

B�R�NC� AAÞAMA: TTürkiye CCumhuriyeti KKanunlar�-
n�n vvesayetinden vve eengellemelerinden kkurtulmak
Bilindi¤i gibi Fener Rum Patrikhanesi, Lozan An-
laßmas� gere¤ince �Az�nl�k sstatüsünde�dir. Dolay�-
s�yla, Patrik ve kendisine ba¤l� 12 metropolit an-
cak Türkiye vatandaß� olan ruhaniler aras�ndan se-
çilebilir. TC hükümetlerinin uygun görmedi¤i,
onaylamad�¤� herhangi bir ruhani bu göreve aday
bile gösterilemez. Fener Rum Patrikhanesi�ne �Va-
tikan SStatüsü� verme düßüncesinde olanlar, ilk
aßama olarak TC kanunlar�n�n vesayetinden kur-
tulmalar�n�n gereklili¤ine inanmaktad�rlar. Bunun
için de Patrikhaneye �Ekümeniklik� s�fat� vermek
yeterlidir. Türkiye bunu tan�d�¤� anda art�k Patrik-
haneyi kontrol edemeyecektir.

�K�NC� AAÞAMA: ��Suriçi ��stanbul�un PPatrikhanenin
Ekümenik ddamgas� aalt�nda eeski KKonstantinople
olarak yyeniden iihyas�
Patrikhane, Türk ve Rum ißadamlar�n�n sat�n ala-
rak �Az�nl�k Vak�flar��na, onlar�n da Patrikhaneye
hibe ettikleri gayri menkullerle, bu düßüncenin
altyap�s�n� önemli ölçüde gerçekleßtirmißtir.
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�stanbul�u sorunlar�ndan kurtarma gibi projelerle
de �Suriçi �stanbul� esas ßehirden ayr�l�r, kültürel
ve dini çehresi öne ç�kar�l�rsa, Vatikan�a giden yol-
da çok büyük bir merhale kat edilmiß olacakt�r. Zi-
ra BM, AAB, UUNESCO vve DDünya KKiliseler BBirli¤i gi-
bi kurulußlar�n parasal yard�m�yla ßehrin eski Bi-
zans ve H�ristiyan çehresi ön plana ç�kar�lmaya
çal�ß�lacakt�r.
Mülkiyetine sahip oldu¤u çevre araziyi yerleßime
kapatarak, kendi kontrolüne almaya çal�ßacakt�r.

ÜÇÜNCÜ AAÞAMA: HH�ristiyan üülkelerin ��stanbul�da
dini aateßelikler aaçmalar�
Ankara�da büyükelçilikleri bulunan tüm H�ristiyan
ülkeler, Patrikhane civar�nda yani Konstantinop-
le�de birer �Dini AAteßelik� açacaklard�r. Bunlar, bir
süre sonra Vatikanlaßacak, istikbaldeki devletin
büyükelçilikleri olacaklard�r.

DÖRDÜNCÜ AAÞAMA: BBM, AAB vve UUNESCO ggibi
uluslararas� kkurulußlar�n ssurlar iiçindeki ttarihi KKons-
tantinople�nin ��Aç�k Þehir� hhaline ggetirilerek, TTürki-
ye�nin hhükümranl�k hhakk�n� ttart�ßmaya aaçmalar�
Di¤er üç aßama gerçekleßti¤i andan itibaren Tür-
kiye art�k gelißmelerin önünü alamayacakt�r. Baß-
ta BM, AAB, UUNESCO, DDünya KKiliseler BBirli¤i vvb.
birçok uluslararas� kuruluß, tarihi Konstantinop-
le�nin restorasyonunda katk� sahibi olacaklard�r.

Þehrin Bizantinist ve H�ristiyan karakteri ön plana
ç�kar�lacakt�r. Sonuç olarak ßehir bu haliyle dün-
yaya aç�k bir ortak metropol haline getirilecek, di-
ni ateßelikleriyle, kültür mozayi¤iyle art�k bir Türk
ßehri de¤il, ßimdilik sembolik de olsa 270 mil-
yonluk Ortodoks dünyas�n�n kalbi ve k�blesi ola-
cakt�r. 

BEÞ�NC� AAÞAMA: VVatikan��n ((Bizans��n) rresmen
kurulußu
Bu safhada �Ekümenik� bir Patrikhanenin önderli-
¤inde Bizans yeniden ihya edilmiß olacak, önce �s-
tanbul�un tamam�, kademeli olarak da bo¤azlar�n
Avrupa yakas�ndaki topraklar�m�z elimizden ç�ka-
cakt�r.  

Ekonomik darbo¤azlarla bo¤ußan, d�ß bask� ve
ambargolarla bunalar, PKK terör örgütü ve sözde
dost komßular�yla bo¤ußan bir Türkiye bu safhada
dünyay� karß�s�na alamayacakt�r. Bu mücadelede
hiçbir yerden destek de bulamayacakt�r.

YUNAN�STAN�IN PPATR�KHANE�YE 
VERD�Ú� HHEDEFLER
Yunanistan tüm Ortodoks ülkeler üzerinde etkinlik
sa¤lamak, Megali ��dea�y� canl� tutmak, Bizans��n mi-
rasç�s� olarak Patrikhaneyi ön plana ç�karmak mak-
sad�yla, Patri¤in faaliyetlerini desteklemektedir. 
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22 EEkim 11991�de BBirinci BBartholomeos PPatrik sse-

çildikten ssonra YYunanistan DD�ßißleri ttaraf�ndan

Fener PPatrikhanesi�ne ��Gerçekleßtirilmesi iistenen

hedefler� vverilmißtir. Bu hedefler ßunlard�r:

- Patrikhane�nin faaliyetlerinde �ekümenik� vasf�-

n� kan�tlamas�

- Patrikhane�nin Rus Kilisesi ve Do¤u Avrupa�da-

ki kiliselerle ilißkilerini güçlendirmesi

- Heybeliada Ruhban Okulu�nun faaliyete geçiril-

mesi

- �sviçre/ Þambiri Ortodoks merkezinin güçlendi-

rilmesi

PATR�KHANE�N�N SSTATÜSÜ DDIÞI FFAAL�YETLER�

Yunanistan taraf�ndan gösterilen hedefleri de kap-

sayacak ßekilde, Patrikhanenin statü d�ß� faaliyet-

lerini ßu baßl�klar alt�nda toplamak mümkün:

-  Ekümeniklik vasf�n� sa¤lama ve siyasi güç ka-

zanma girißimleri

- Yunanistan ile ilißkileri (Bizans��n ihyas�) ve Or-

todoks �ttifak� kurma girißimleri 

- �dari, sosyal ve ekonomik faaliyetleri

- Heybeliada Ruhban Okulunu açt�rma girißimleri

Patrikhanenin faaliyetleri ile bu faaliyetleri des-
tekleyen yo¤un yurtiçi ve yurtd�ß� temas ve ziya-
retler, Ortodoks cemaati bulunan ülkelerde ör-

gütlenme, kiliseler aras� ve dini sorunlar� çözme,
banka ve tv kurma girißimleri, statü d�ß� olarak
kendi içinde �Bakanlar KKurulu� benzeri, idari bir
yap�lanma gayreti ve Yunanistan�la gelißtirilen
s�k� ilißkiler topluca incelendi¤inde;
- Patrikhanenin �Ekümeniklik� vasf�n� kabul et-
tirmek suretiyle tüm ortodoks dünyas�n�n Patrik-
hanesi niteli¤ini yeniden kazanmay� amaçlad�¤�,
- Yunanistan��n Fener Patrikhanesine �Eküme-
nik vve VVatikan mmodeli bbir ddini ddevlet� statüsü ka-
zand�r�p, Patrikhanenin dini nüfuzunu da kulla-
narak �Ortodoks ��ttifak�� olußturmaya çal�ßt�¤�,
- Patrikhane�nin olußturulmaya çal�ß�lan orto-
doks ittifak�n içinde etkin rol alarak, Yunan �de-
alleri ile özlemlerine hizmet eden, bir kuruluß ol-
ma yönünde faaliyetlerini sürdürece¤i,
- Patrikhane bünyesinde �Bakanlar KKurulu�

benzeri bir yap�lanma olußturarak, kurulmas� dü-
ßünülen devlet için gerekli altyap�n�n olußturul-
maya çal�ß�ld�¤�,
- Ruhban Okulunu açma girißimlerinin de �s-
tanbul�da yaßayan 1200-1500 Rum az�nl�¤�n ger-
çek ihtiyaçlar�n� karß�lamaktan çok �Helen vve OOr-
todoks eemellerini� simgeleyen �siyasi bbir ttalep�

niteli¤inde oldu¤u de¤erlendirilmektedir.
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RUMLARIN KKARADEN�Z�E YYÖNEL�K 
FAAL�YETLER� 
Karadeniz Bölgesi Rumlar için, co¤rafi ve tarihi
olarak Helen idaresinin Türklere direndi¤i en son
bölge olmas� bak�m�ndan ayr� bir öneme sahip
olup, bölge Megali ��dea�n�n bir parças� durumun-
dad�r.

Yunanistan bu milli hedefini elde etmek maksa-
d�yla, 1916-1922 y�llar� aras�nda Karadeniz�den
göç eden Rumlar�n durumunu, öncelikle Yunan ve
Uluslararas� Kamuoyunun gündemine getirmeye
ve 19 MMay�s 11919 ttarihinin, PPontuslar�n ssoyk�r�m
günü oolarak kkabul eedilmesini ssa¤lamaya yyönelik
çabalar�n� ssürdürürken, PKK ile ißbirli¤i içerisin-
de, bölgeye yönelik faaliyetlerini de h�zland�rm�ß-
t�r. Bu kapsamdaki önemli faaliyetler ßunlard�r;

- Yunanistan 1974�ten itibaren Türkiye�ye karß� Er-
meni, Rum ve Kürt unsurlar�n birleßik mücadelesi-
ni sa¤lama çabas� içine girmiß ve bu amaçla �Kü-
çük AAsya vve KK�br�s HHalklar� MMücadele KKoordine
Komitesini� kurmußtur.

- Pontuslar�n soyk�r�m konusunu, Yunan ve Dünya
Kamuoyunun gündemine getirme çal�ßmalar�n�
h�zla devam ettirmektedir.

- 1992 y�l�nda Avrupa Parlamentosuna, Yunanistan
taraf�ndan �Pontuslu� Rumlar�n soyk�r�m�n�n kabul
edilmesi ve 19 May�s��n anma günü olarak tespiti-

ne ilißkin bir karar tasar�s� sunulmußtur. 19 MMay�s
Günü, ��Pontuslular�n SSoyk�r�m�n�n� aanma ggünü
olarak 11994 yy�l�nda YYunan PParlamentosunda kkabul
edilmißtir. 

- Türkiye�den göç eden Rumlar�n ve yabanc� mis-
yonlar�n bölgeye olan ziyaretleri artm�ßt�r.

- Türkiye�yi stratejik rakip olarak gören Yunanis-
tan��n Patrikhane ve PKK�y� da kullanarak Pontus�a
yönelik faaliyetleri ile, Karadeniz�in gelecek dönem
dünya ekonomisinde oynayaca¤� rolü de dikkate
alarak, bu konuda Türkiye�nin avantajlar�n� azaltma
gayretleri içinde olaca¤�

- Türkiye�den göç ederken, arazi ve gayri menkulle-
rinin tapular�n� yanlar�nda götüren Rumlar�n, halen
�ngiltere, Fransa ve Avusturalya�daki yak�nlar�n�
kullanarak, söz konusu tapular� uluslararas� hukuk
çerçevesinde dile getirerek Karadeniz Bölgesinden
toprak isteme çabalar�n� gündeme getirebilecekle-
ri, sözde Pontus soyk�r�m�n� uluslararas� kuruluß-
lara kabul ettirme yönünde, gayretlerini artt�raca¤�
de¤erlendirilmektedir.
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ERMEN�LER�N FFAAL�YETLER�N�N 
DEÚERLEND�R�LMES�
�stanbul KKumkap� EErmeni PPatrikhanesi, Ermenis-
tan�daki Eçmiyazin Katagikoslu¤u�na ba¤l� olup,
Büyük Ermenistan��n kurulmas�n� ve Ermenistan ile
birleßmesi yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ermenilerin ülkemizden talepleri, sözde soyk�r�-
m�n tan�nmas�, buna karß�l�k tazminat ödenmesi
ve toprak verilmesi olarak özetlenebilir. 
Bu maksatla Ermeni Terör Örgütleri, 1973�lerden
günümüze 31�i resmi görevli olmak üzere 47 va-
tandaß�m�z� ßehit etmißlerdir. 
6 Nisan 1980�de Lübnan�da ASALA ile PKK ara-
s�nda imzalanan bir antlaßma ile, ASALA Türki-
ye�ye yönelik terör hareketlerini Karaba¤�a kayd�r-
m�ß ve yerini PKK terör örgütüne b�rakm�ßt�r. 
Sözde Ermeni davas�n�n izlenmesi ise, daha ziya-
de ABD Kongresi ve Avrupa Parlamentosu gibi si-
yasi platformlara kayd�r�lm�ßt�r.
Anma faaliyetleri, 1996 y�l�ndan baßlamak üzere
çeßitlilik ve kapsaml� boyutlara sahip bir görünüm
arzetmißtir. Sözde soyk�r�m�n kabulüne yönelik ta-
lepleri de dile getirmeyi sürdürmüßlerdir.
Sözde soyk�r�m törenleri; 1997 y�l�nda geçen y�lla-
ra oranla daha sessiz ve olays�z geçmißtir. Sözde
soyk�r�m� daha çok siyasi platformlara çekme ça-
balar� yo¤unluk kazanm�ßt�r. Baz� yerlerde PKK-
ERNK temsilcilerinin de kat�l�m� dikkati çekmißtir.
Önceki y�llarda, Ermeni çevrelerin faaliyetleri, 24
Nisan tarihine odaklanm�ßken, bu y�l gözlenen bir
e¤ilim de, bu faaliyetlerin kitap yay�n�, sergi aç�l-

mas�, an�t dikilmesi gibi çal�ßmalarla, tüm y�la ya-
y�larak konunu sürekli canl� tutulmak istenmesi
olmußtur. 
Son olarak, Ermeniler son y�llarda faaliyetlerini
daha siyasi ve kültürel içerikli hale getirmißlerdir.
Ancak Ermeni terör örgütlerinin varl�klar�n� bugün
de muhafaza ettikleri bilinmekte olup, kendi uy-
gun görecekleri koßullarda yeniden terörist ey-
lemlere yönelebilecekleri de¤erlendirilmektedir. 

SONUÇ OOLARAK:
Türkiye�de yaßayan Rum ve Ermeni az�nl�k ile Di-
aspora Ermenileri ve Rumlar�n Yunanistan��n ön-
cülü¤ünde Türkiye aleyhtar� faaliyetlerini sürdüre-
cekleri,
Türk Bayra¤�n�, kendi insan� d�ß�nda ortakl�k kur-
du¤u PKK Terör Örgütü, Rumlar ve Ermeni göste-
ricilere yakt�ran Yunanistan��n;
a) Türkiye topraklar� üzerinde baßlatt�¤� bu �özel

savaß�� bütün vas�talar� kullanarak her alanda
yayg�nlaßt�raca¤�,

b) Fener Patrikhanesi ile ilgili olarak Türkiye�nin
inisiyatifinde bir çözüm öngörülmedi¤i tak-
dirde, bu kurulußun d�ß kamuoyunun deste-
¤ini alarak ülkemizin iradesi d�ß�nda bir yap�-
lanmaya gidebilece¤i düßünülmektedir. 

Bugün ve gelecekte milli güvenli¤imizi, birlik ve
bütünlü¤ümüzü etkileyen bu ve benzeri sorunlar-
la ilgili olarak startejik öngörü modelleri gelißtiri-
lerek bir disiplin içerisinde uygulanmas� gerek-
mektedir. 
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PATR�KHANE�N�N DD�ÚER DDEVLETLERLE 
OLAN ��L�ÞK�LER�

ABD-Patrikhane ��lißkileri:

Kuzey vve GGüney AAmerika OOrtodoks KKiliseleri BBaß-
piskoposu YYakovas, düßmanca hareketleri nedeni
ile Türk vatandaßl�¤�ndan ç�kar�lmas� sonras�nda
Fener Rum Patri¤i taraf�ndan yurt d�ß�na atanm�ß-
t�r. Patrikhanenin evrensel sözcüsü gibi görev ya-
pan Yakovas, ayn� zamanda ABD�de güçlü Yunan
lobisinin de baß�n� çekmektedir.
ABD�de yaßayan Ortodokslar, gerek Yakovas��n ve
gerekse Ortodoks YYunan aas�ll� Senatör DDr. JJohn
Bredames�in yönlendiricili¤inde yo¤un propagan-
da ve lobicilik faaliyeti yürütmektedirler. Kuzey ve
Güney Amerika Baßpiskoposlu¤u, O�conner aand
Hannan isimli bir avukatl�k ve lobi firmas� ile de
01 Ocak 1997 tarihinde bir anlaßma imzalam�ßt�r.
Söz konusu güçlü lobicilik faaliyetlerinin etkisi ile,
-21 Mart 1994�te Baßbakan ÇÇiller�e CClinton�un
��Paattrikkhaaneenin ssttaattüssündee ddee¤¤ißikklikk yyaap�lmaass��
iste¤ini dile getiren mektubun iletilmesi,
-ABD D�ßißleri Bakanl�¤��nca Patrikli¤in �stan-
bul�da uluslararas� konferanslar düzenlenmesi
içerikli faaliyetlerine destek olunmas� gibi sonuç-
lar elde etmektedirler.
Ayr�ca, ABD kkongresi üüyelerinden OOlympia JJ.
Snowe taraf�ndan ABD Senatosu D�ß �lißkiler Ko-
misyonu�na 11 A¤ustos 1995�te, Fener Rum Pat-

rikhanesi�nin güvenli¤i ile ilgili bir tasar� sunul-
mas�nda, an�lan lobicilik faaliyetlerinin etkisi ol-
mußtur. Söz konusu tasar�da, Fener Rum Orto-
doks Patrikhanesi�nin terörist sald�r�lar�n yan� s�ra,
Türk Hükümeti�nin �stanbul Belediyesi�nin ve Türk
bas�n�n�n olumsuz tutumlar�na maruz kald�¤�, bu
nedenle ABD yönetiminin ve BM Güvenlik Konse-
yi�nin Patrikhane ve mensuplar�n�n korunmas� ve
faaliyetlerinin k�s�tlanmamas� hususlar�nda Türk
hükümeti nezdinde girißimlerde bulunmalar� ge-
rekti¤i vurgulanmaktad�r.
Di¤er taraftan;
-Boston OOrtodoks TTeoloji OOkulu son s�n�f ö¤renci-
lerin olußan 19 kißilik stajyer grubunun, 07 A¤us-
tos 1999 tarihinde �stanbul�a gelerek Heybeliada
Özel Rum Erkek Lisesi Vakf�na ait binalarda misa-
fir edilmesi,
-Fener Rum Patrikhanesinin girißimi ve merkezi
Newyork�ta bulunan Din vve BBar�ß ÜÜzerine DDünya
Konferans� (WCRP) örgütünün ißbirli¤iyle gerçek-
leßtirilen �Ortodoks KKiliseler vve AAvrupa HH�ristiyan
Demokrat PPartileri aaras�nda IIV. DDiyalog� isimli
uluslararas� toplant�n�n, 08-09 Haziran 2000 ta-
rihlerinde �stanbul�da yap�lmas�, Fener Rum Pat-
rikhanesi�nin ABD ile olan diyalogunu ortaya koy-
maktad�r.
Bilindi¤i gibi ABD�nin hedefi �Yeni Dünya Düze-
ni�nde �Tek Baßl�, Tek Merkezli� bir dünya mey-
dana getirmektir. Yaklaß�k 50 y�l boyunca �Çift
Baßl�� bir dünyan�n s�k�nt�lar�n�n kendisine ne ka-
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dar pahal�ya mal oldu¤unu görmüßtür. Bugün için
Rusya her ne kadar eski gücünden çok uzaklaßm�ß
görünse de, gerek nüfusu, gerek co¤rafyas�, gerek
yeralt�-yerüstü zenginlikleri ve gerekse askeri gü-
cüyle her zaman süper güç olmaya namzet bir ül-
kedir.
Rusya, yeni ßekillenmede gelecekteki yap�s�n� Or-
todoks kilisesi ve Slav milliyetçili¤i üzerine bina
edebilecektir. Ancak, halihaz�rda Rus yöneticileri,
eski komünist sistemin e¤itim ve düßünce yap�-
s�yla yetißtikleri için �Din oolgusuna, kkiliseye� ge-
reken s�cakl�kta bakamamaktad�rlar. Bu durum,
ABD�nin Ortodoks alemi hakk�ndaki plan ve proje-
leri için önemli bir avantajd�r. Di¤er yandan yakla-
ß�k 270 milyon Ortodoks aleminin ezici ço¤unlu-
¤unun (yaklaß�k 200 milyon) Rus olmas� ise ABD
için bir dezavantajd�r.
Öte yandan Heybeliada Ruhban Okulunun yeniden
e¤itime aç�lma konusunda büyük destek veren
ABD�nin bu dezavantaj� ortadan kald�rmak için
�Rum MMilli KKilisesi� olan Fener Patrikhanesi�ne
�Ekümeniklik� s�fat� ve yetkisi kazand�rmak sure-
tiyle, Ortodoks aleminin kontrolünü Rusya�n�n
elinden almak düßüncesindedir. Böylece Türki-
ye�de sadece 2000-3000 tüm dünyada ise 8-10
milyon müntesibi bulunan bir kilise ile, 270 mil-
yonluk Ortodoks alemini, özellikle Rusya�n�n yeni
yap�lanmas�ndaki iki aya¤�ndan birini kontrol et-
miß olacakt�r. 

Rusya-Patrikhane ��lißkileri:

Rusya�daki Ortodoksluk, tüm dünya Ortodokslu¤u
için çok büyük önem taß�maktad�r. Rusya�y� dikka-
te almadan Ortodoks aleminde hiçbir girißim yap�-
lamayaca¤� dünya kamuoyu taraf�ndan bilinmek-
tedir.
Özellikle SSCB�nin da¤�lmas�ndan sonra yeniden
Çarl�k dönemindeki gücüne kavußan Rus Orto-
doks Kilisesi, tüm Ortodokslu¤un temsilcisi ve
koruyucusu oldu¤unu her f�rsatta vurgulamakta-
d�r. �stanbul�daki Fener Rum Ortodoks Patrikhane-
si, statü itibariyle �Eßitler aaras�ndaki bbirinci� duru-
mundaysa da son sözün söylenmesinde en büyük
pay yine de Rus Ortodoks Kilisesindedir.
Rusya�da geçmißte oldu¤u gibi günümüzde de Or-
todoks aleminin her milletine özgü, milli kilise
vard�r. Ayr�ca 1821�den itibaren güçlendirilmiß ve
fakat 1912�de gücü ezilmiß olan Grek Ortodoks Ki-
lisesi de bulunmaktad�r. Günümüzde Rus Orto-
doks Kilisesiyle Grek Ortodoks Kilisesi, birlikte
Ortodokslu¤un en önemli temsilcileri durumun-
dad�rlar. Rus Ortodoks Kilisesi, SSCB�nin da¤�l-
mas�yla yeniden ve eskisinden çok daha güçlü
olarak ortaya ç�km�ßt�r. Tarihteki tüm iddialar�n�
yeniden gerçekleßtirme çabas�na giren bu kilise-
nin kendisi için koydu¤u nihai hedef, �stanbul�un
Ortodoks kimli¤inin, Rus Ortodoks Kilisesi�nin
denetimi alt�na al�narak bir kez daha tarih sahne-
sine ç�kart�lmas�d�r.
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Fener Rum Patrikhanesi, eski Sovyetlerin da¤�l-
mas� sonras�nda Rus Ortodoks Kilisesi�ni karß�s�-
na alma pahas�na ABD�nin de deste¤i ile Rus Or-
todoks kilisesine ba¤l� Ukrayna ve Estonya kilise-
lerini ba¤�ms�z kilise olarak tan�ma karar� alm�ß,
bu karar�n arkas�nda Rusya�n�n bulunmas�, Rusya
Patrikhanesi�ni rahats�z etmißtir. Bu konu Fener
Rum Patrikhanesi ile Rus Patrikhanesi aras�ndaki
anlaßmazl�klar�n temelini olußturmaktad�r. ABD ve
Avrupa Birli¤i�nin de Fener Rum Patrikhanesi�ne
karß� son zamanlarda artan ilgisinin alt�nda yatan
nedenlerden birisi de ortak ç�karlar do¤rultusunda
Fener Rum Patrikhanesi�nin alm�ß oldu¤u bir ka-
rard�r.
Bu temel anlaßmazl�¤a ra¤men, Rus OOrtodoks PPat-
ri¤i AAlexy III�nin girißimleriyle 20 Ocak 1996 tari-
hinde Fener Patrikhanesi�yle bir protokol imzalan-
m�ß ve 201 say�l� bu protokole göre �iki kilise bir-
birlerinin ç�karlar�n� zedelememe ve birbirlerinin
etki alan�na müdahale etmeme karar�� alm�ßlard�r
Fener Rum Patrikhanesi ile Moskova Patrikhanesi
aras�nda imzalanan ve Estonya�da faaliyet göste-
ren 87 kilisiye ba¤l� cemaatin 52�sinin, Fener Rum
Patrikhanesi�ne 29�unun Moskova Patrikhanesi�ne
ba¤l� olarak faaliyetlerini sürdürmesini karara
ba¤layan anlaßma, Fener Rum Patrikhanesi�nin
zaferi olarak nitelendirilebilir.
Ancak Estonya�daki 6 kilisenin cemaatinin ise
hangi Patrikhaneye ba¤l� olarak faaliyetlerini sür-

dürece¤i konusundaki kesin karar verilememißtir.
Di¤er taraftan 01 Temmuz 1993 tarihinde Rusya
ile Yunanistan aras�nda imzalanan 12 maddelik
Anlaßma ile;
-�slam ve Türk tehlikesine karß� ortak askeri sa-
vunman�n,
-Balkanlardaki Türk-�slam tehlikesine karß� ortak
mücadelenin,
-Yunan ve Ortodoks kiliselerinin ißbirli¤inin sa¤-
lanmas� önem arzetmektedir.

Yunanistan-Patrikhane ��lißkileri:

Yunanistan��n 1829 y�l�nda ba¤�ms�zl�¤�n� kazan-
mas�ndan sonra �stanbul Fener Rum Ortodoks
Patrikhanesi her geçen gün Yunan hükümetinin
ç�kar ve buyruklar� do¤rultusunda hareket etmeye
baßlam�ßt�r. Yunanistan��n ba¤�ms�zl�¤�n� kazan-
mak için yürüttü¤ü faaliyetlere önemli ölçüde des-
tek veren Patrikhane, Yunanistan ba¤�ms�zl�¤�n�
kazand�ktan sonra da bu deste¤ini art�rarak devam
ettirmißtir.
Osmanl� �mparatorlu¤u�nun I. Dünya Savaß��ndan
yenik ayr�lmas� ve mütareke döneminin baßlama-
s�yla birlikte, Patrikhane Bizans�� yeniden diriltmek
ve Türk topraklar�ndan bir k�sm�n� Yunanistan�a
ba¤lamak için yo¤un faaliyete girißmißtir. Bu
amaçla büyük Yunanistan hayalini gerçekleßtir-
mek için faaliyet gösteren Etniki EEterya, MMavri MMi-
ra gibi cemiyetler ile Patrikhaneyi bir merkez ola-
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rak kullanm�ßlard�r. Patrikhane ayr�ca Karadeniz
Bölgesindeki Rum çetelerini de desteklemißtir. 
Fener Rum Patrikhanesinin Yunan isyanlar� s�ra-
s�nda, Girit Adas��n�n, Mora�n�n elimizden ç�kma-
s�nda, Kurtuluß Savaß� verdi¤imiz y�llarda Patrik-
hanenin destekleriyle kurulan Mavri MMira vve PPon-
tus CCemiyetleri vas�tas�yla Anadolu�nun çeßitli yö-
relerinde Rum az�nl�¤�n girißti¤i ayaklanmalarda
önemli bir rol oynad�¤� gerçektir.
Patrikhaneyi Yunanistan�la birleßtirmesi konusun-
da, yar� resmi de olsa siyasi program�n�n baß�na
alan Venizelos�un bu dönemde �stanbul�a yollad�-
¤� iki siyasi temsilcinin, Patrikhane ile ißbirli¤i ya-
parak �stanbul�dan toplanan çok say�da gönüllü
Rum�u silahland�r�p, �zmir ve Trakya�ya gönderdik-
leri muhtelif tarihçiler taraf�ndan ifade edilmekte-
dir. Ayr�ca, �stanbul�un 16 Mart 1920�de �tilaf Dev-
letleri taraf�ndan ißgal edilmesinden sonra, Patrik-
haneye Bizans��n çift baßl� kartal armas�n� taß�yan
bayra¤� çekilmißtir. (Fener Patrikhanesi Bizans��n
çift baßl� kartal armas�n� bugün de kullanmaktad�r)
Bu durum bize Bizans��n tekrar diriltilmesi için va-
rolan ruhun hiçbir zaman ölmedi¤ini ve uygun bir
zemin buldu¤unda tekrar ortaya ç�kabilece¤ini
göstermektedir.
Lozan Antlaßmas��n�n imzalanmas�ndan sonra, Fe-
ner Rum Ortodoks Patrikhanesi�ne yeni bir statü
kazand�r�larak Osmanl� Devleti dönemindeki ayr�-
cal�klar�n�n kald�r�lmas�, Patrikhane ile Yunanistan
aras�ndaki ilißkilere bir durgunluk getirmiß ve nis-

peten Yunanistan��n Patrikhane üzerindeki nüfuzu-
nu k�rm�ßt�r.
Ancak bu durum Yunanistan ile Patrikhane aras�n-
daki ba¤� tamamen koparmam�ßt�r. Günümüzde de
Patrikhane ile Yunanistan aras�ndaki ilißkiler aç�k
bir ßekilde devam ettirilmektedir. 
1992 y�l�nda, Girit Adas��nda Patrik BBartholome-
os�un ßerefine verilen bir yemekte, dönemin Yuna-
nistan BBaßbakan� MMichotakis�in Fener Patri¤ine
hitaben yapt�¤� konußmada �Say�n Patrik, tüm He-
lenizm�in ve özellikle vatan�m�z�n s�n�rlar� içinde
yaßayan 10 milyon Yunanl�n�n yan�n�zda oldu¤unu
unutmaman�z� isterim� ßeklindeki ifadeleri, Yuna-
nistan��n Patrikhaneye bak�ß aç�s�n� göstermesi
bak�m�ndan önemlidir.
Esas itibariyle Yunanistan Patrikhaneyi �Büyük
Yunanistan� hayalini gerçekleßtirmek için bir te-
mel taß� olarak görmektedir.
Bu ba¤lamda, Patrikhanenin faaliyetlerine destek
olmak Yunanistan�da hükümet, muhalefet ve tüm
bas�n�n mutabakata vard�¤� bir devlet politikas�d�r.
Bas�n-yay�n organlar�nda her f�rsatta Patrikhane-
nin sözde �Ekümenik� vasf� vurgulanmaktad�r.
Ayr�ca Yunanistan��n bilhassa Türkiye�nin de taraf
oldu¤u her konuyu iki ülke aras�ndaki boyutundan
ç�kararak destek sa¤lamak amac�yla uluslararas�
boyuta çekme ve Bat�-H�ristiyan toplumunu arka-
s�na alma al�ßkanl�¤� bilinmektedir. Bu çerçevede
Yunanistan, Fener Patrikhanesi konusunu da
uluslararas� gündeme getirmek ve destek sa¤la-
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mak amac�yla ��Paattrikkhaaneenin EEkkümeenikk ÖÖzeelli¤¤i-
nin OOrttodokkss KKilisseessini vvee OOrttodokkss aaleemini iilgi-
leendireen bbir kkilissee vvee mmeezheep kkonussu ooldu¤¤u� gö-
rüßünü ortaya atm�ßt�r.
Nisan 1994�de Yunanistan hükümet sözcüsünün
Selanik�te yapt�¤� aç�klamada, ��Paattrikkhaanee kkonu-
ssunun bbir TTürkk-YYunaan kkonussu ddee¤¤il uulusslaaraaraass�
bboyuttu oolaan bbir mmeesseelee ooldu¤¤unu� vurgulamas�,
yine ayn� konuya ilißkin olarak Yunanistan�da ku-
rulu bulunan partilerden YDP lideri Evrt�in ��Ortto-
dokkss PPaattrikkhaaneeyee kkaarß� yyaap�laaccaakk ggirißimleer ootto-
maattikkmaan bbüttün OOrttodokkss kkilisseeleerinee vvee YYunaan
ulussunaa yyaap�laan bbir ggirißim oolaaraakk kkaabbul eedileecceekk-
ttir. HHeeleenizmin ttaarihi bboyuttunu ggösstteermee zzaamaan�
geelmißttir. HHeeleenizmee kkaarß� iindirileen ddaarbbeeleeree sson
vveerilssin. BBaaßkkaa kkaaybbolmuß vvee uunuttulmuß vvaattaanlaar
olmaass�n� ßeklindeki ifadeleri, Yunanistan��n bu
amac�n� bütün ç�plakl�¤� ile gözler önüne seren bir
baßka örnektir.
Yunanistan ve Fener Rum Patrikhanesi�nin ortak
amaç do¤rultusunda yürüttükleri faaliyetlerine ba-
k�ld�¤�nda Yunanistan��n;
-1991�de Fener Patri¤i�nin Türk vatandaß� olmas�
zorunlulu¤unun kald�r�lmas�n� talep etti¤i,
-1993�de Ayasofya�n�n yeniden Ortodoks ibadeti-
ne aç�lmas� iste¤ini dile getirdi¤i, 
-Avrupa�da Bizans�� hat�rlatma kampanyalar� baß-
lat�ld�¤�,
-Moskova�da sermayesini Yunanl� ißadamlar�n�n
sa¤lad�klar� ilk ve tek Ortodoks bankas�n�n kurul-
du¤u,

-Atina�da Türklerin ve �slam��n etkisini k�rmak, �s-
tanbul�u yeniden kazanmak amac�yla bir siyasi
parti ve bir vak�f olußturdu¤u görülmektedir.
Yak�n dönemde 22-28 Eylül 1997 tarihleri aras�n-
da, AB DDönem BBaßkan� JJacques SSanter�in himaye-
lerinde ve Fener Rum Patrikhanesi�nin koordine-
sinde �Karadeniz TTehlikede� konulu bir sempoz-
yum düzenlenmißtir. Trabzon�dan baßlayarak Ba-
tum, Novorossysk, Odesa, Sulina, Varna ve �stan-
bul limanlar�na u¤rayarak Selanik�te son bulacak
ßekilde seyir halindeki bir gemide gerçekleßtirilen
sempozyuma Avrupa ülkeleri ve Türkiye�den çok
say�da din, bilim ve iß adam� kat�lm�ßt�r. (Kat�lan
329 kißiden 21�i Türk�tür)
Patrik BBartholomeos, 28 Eylül-02 Ekim 1997 ta-
rihleri aras�nda sempozyum kapsam�nda Selanik�i
ziyaret etmiß, Selanik�te Yunan ve Bizans bayrak-
lar� alt�nda askeri tören ve Yunan milli marß� eßli-
¤inde Yunan Cumhurbaßkan�, Baßbakan, General-
ler, PKK ile yak�n ilißkileriyle tan�nan milletvekille-
ri, AB ülkelerinin Selanik Konsoloslar� ve din
adamlar�ndan olußan kalabal�k bir topluluk tara-
f�ndan karß�lanm�ßt�r. 
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AVRUPA BB�RL�Ú� ��LERLEME RRAPORU
AB iilerleme rraporunda yyer aalan ttespitlerden 
özellikle aaz�nl�klara iifade öözgürlü¤ü vve iinsan 
haklar�na iilißkin oolanlar ddikkat ççekicidir.
Raporda;
H�ristiyan kiliselerin özellikle sahip olduklar� gay-
ri menkullerle ilgili olarak zorluklarla karß�laßma-
ya devam ettikleri, Heybeliada Ruhban Okulu�nun
1971 y�l�nda kapat�lmas�ndan beri bir gelißme ol-
mad�¤� ve çeßitli kiliselerin hukuki statülerini ka-
büldeki eksiklik dile getirilmekte,
�nanç özgürlü¤ü alan�nda, gayri-müslim gruplara
yönelik hoßgörünün artt�¤� belirtilirken, Sünni ol-
mayan Müslüman topluluklar�n (Alevilerin) duru-
munda bir gelißme olmad�¤�, Alevilere resmi yak-
laß�m�n de¤ißmedi¤i, Alevilerin Diyanet �ßleri Baß-
kanl�¤�nda temsil edilmedi¤i, zorunlu din e¤iti-
minde ve okul kitaplar�nda Alevi mezhebinin ö¤re-
tilmedi¤i ve devletin mali deste¤inin sadece Sün-
ni Müslüman camilere ve dini vak�flara verildi¤i
vurgulanmakta,
Kültürel haklarla ilgili olarak yap�lan anayasal de-
¤ißikli¤e ra¤men, ortak gelenek ve kültürel kimli-
¤e sahip etnik gruplar�n üyelerinin kendi kültürel
kimliklerini ve kendi dillerini kullanma alan�nda
bir gelißme olmad�¤� ifade edilmekte,
�nsan haklar� alan�nda 2001 y�l�nda iki HADEP
mensubu kißinin Þ�rnak/Silopi �lçe Jandarma Ko-

mutanl�¤� taraf�ndan gözalt�na al�nd�ktan sonra
kayboldu¤u konusunun hala aç�klanmad�¤� vurgu-
lanmakta,
�ßkence ve kötü muamele ile ilgili durumun son
düzenli rapordan beri düzelmedi¤i, ciddi bir ßekil-
de kayg� nedeni olmaya devam etti¤i ve gözalt�n-
da ißkence ve kötü muamele olaylar�n�n sürdü¤ü
ileri sürülmekte,
Ayr�ca, Türkiye�nin 1923 tarihli Lozan Antlaßma-
s��nda tan�nan az�nl�klar d�ß�nda baßka az�nl�k tan�-
mayarak, Avrupa Konseyi�nin �Az�nl�klar�n KKorun-
mas� ÇÇerçeve AAnlaßmas�n�� imzalamad�¤�n�n üze-
rinde durulmaktad�r.

Malumlar� oldu¤u üzere Türkiye ile Avrupa Birli¤i
az�nl�k kavramlar�n� farkl� de¤erlendirmektedir. Tür-
kiye, Avrupa Birli¤i�nin tersine, Avrupa Konseyi�nin
�Az�nl�klar�n KKorunmas� ÇÇerçeve AAnlaßmas�nda�
öngörülen ulusal az�nl�k kavram�n� henüz kabul et-
memekte, az�nl�k kavram�ndan sadece Lozan Ant-
laßmas��nda say�lanlar� anlamaktad�r.
Az�nl�klar konusunda kesin ve kal�plaßm�ß stan-
dartlar tespiti çok güçtür; her ülkenin etnik, sos-
yal, tarihi özellikleri gözönünde tutularak, az�nl�k
sorunlar�na çözüm yollar� aramas� gereklidir.
Türk Hukuk Sisteminde kural olarak az�nl�k kavra-
m� yer almamakla birlikte, Lozan Antlaßmas�nda
yer alan Müslüman olmayan az�nl�klar bu kural�n
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tek istinas�n� olußturmaktad�r. Bu ba¤lamda, Tür-
kiye�de az�nl�k olarak sadece dini az�nl�klar bulun-
maktad�r.
Di¤er taraftan, Türkiye Anayasas�, etnik k�staslara
dayal� ayr�mc�l�¤� tamamen d�ßlamakta olup, tüm
Türk Vatandaßlar� kanun önünde ayn� hak ve yü-
kümlülüklere sahiptir.
Kißinin etnik benli¤ine sahip olmas� ve bunu ko-
rumas� vatandaß�n ne kadar meßru hakk� ise, üni-
ter bir devlette vatandaßlar�n bir yurttaßl�k sadaka-
tine sahip olmalar� da o kadar görevleridir. Yurt-
taßl�k kimli¤inin kültürel kimlikten önce gelmesi
gerekmektedir.

CEMAAT VAKIFLARI 
YÖNETMEL�Ú�

"Cemaat VVak�flar�n�n TTaß�nmaz MMal EEdinmeleri,
Bunlar ÜÜzerinde TTasarrufta BBulunmalar� vve TTasar-
ruflar� AAlt�nda BBulunan TTaß�nmaz MMallar�n BBu VVa-
k�flar AAd�na TTescil EEdilmesi HHakk�nda YYönetme-
lik", Resmi Gazete'nin 24 Ocak 2003 tarihli say�-
s�nda yay�mlanarak yürürlü¤e girdi. 

Sözkonusu yönetmelik, AB'ye uyum çerçevesinde
ç�kar�lan 4771 say�l� yasa paketi içinde yer alan
Vak�flar Kanunu'ndaki de¤ißiklik dayanak yap�la-
rak haz�rland�. 

�Vak�flar�n�n TTaß�nmaz MMal EEdinmeleri vve BBunlar
Üzerinde TTasarrufta BBulunmalar� HHakk�nda YYönet-
melik", ilk kez, 57. Hükümet döneminde, 4 Ekim
2002'de yay�nland�. 58. Hükümet döneminde ya-
y�mlanan yeni yönetmelikle 4 Ekim tarihli yönet-
melik yürürlükten kald�r�ld�. 

Yönetmelik, vakfiyeleri olup olmad�¤�na bak�lmak-
s�z�n Vak�flar Kanunu gere¤ince tüzel kißilik ka-
zanm�ß Türkiye'deki gayrimüslim cemaatlere ait
vak�flar�n, dini, hayri, sosyal, e¤itsel, s�hhi ve kül-
türel alanlardaki ihtiyaçlar�n� karß�lamak ve sadece
bu alanlardaki amaçlar�n� sürdürecek geliri sa¤la-
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mak üzere taß�nmaz mal edinmelerine ilißkin esas-
lar� belirliyor. 

AB 6. Uyum Yasalar� çercevesinde 19 Haziran 2003
tarihinde Vak�flar Yasas�'nda de¤ißikli¤e gidildi ve
cemaat vak�flar�n�n tasarruflar� alt�nda bulundu¤u
belirlenen taß�nmaz mallar�n vak�f ad�na tescili için
yap�lacak baßvurular bak�m�ndan öngörülen 6 ayl�k
süre 18 aya ç�kar�ld�. Buna göre, Cemaat Vak�flar�,
4903 say�l� yasan�n yürürlü¤e girdi¤i tarihten itiba-
ren 18 ay içinde tescil baßvurusunda bulunabile-
cekler. 

Yönetmelik ile birlikte Türkiye'de faaliyette bulu-
nan 160 cemaat vakf�n�n da listesi yay�nland�. 

CCEEMMAAAATT VVAAKKIIFFLLAARRIINNIINN 
TTAAÞÞIINNMMAAZZ MMAALL EEDD��NNMMEELLEERR��NNEE ��LL��ÞÞKK��NN

YYÖÖNNEETTMMEELL��KK

Devlet BBakanl�¤� vve BBaßbakan YYard�mc�l�¤�ndan :: 
Resmi GGazete: 224 OOcak 22003 -- 225003 

Cemaat Vak�flar�n�n Taß�nmaz Mal Edinmeleri, 
Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmalar� ve Tasar-

ruflar� Alt�nda Bulunan Taß�nmaz Mallar�n Bu Vak�flar
Ad�na Tescil Edilmesi Hakk�nda Yönetmelik 

B�R�NC� BBÖLÜM 
Amaç, KKapsam vve DDayanak

Amaç 
Madde 1 - Bu Yönetmeli¤in amac�, 5/6/1935 tarih-

li ve 2762 say�l� Vak�flar Kanununun de¤ißik 1 inci
maddesinde yer alan hükümlerle ilgili uygulama usul
ve esaslar�n� belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik; vakfiyeleri olup olmad�-

¤�na bak�lmaks�z�n 2762 say�l� Vak�flar Kanunu gere-
¤ince tüzel kißilik kazanm�ß Türkiye'deki gayrimüslim
cemaatlere ait vak�flar�n, dinî, hayrî, sosyal, e¤itsel,
s�hhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlar�n� karß�lamak ve
sadece bu alanlardaki amaçlar�n� sürdürecek geliri
sa¤lamak üzere taß�nmaz mal edinmeleri ve taß�nmaz
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mallar� üzerinde tasarrufta bulunmalar� ile bu vak�flar�n
ayn� alanlardaki ihtiyaçlar�n� karß�lamak ve sadece bu
alanlardaki amaçlar�n� sürdürecek geliri sa¤lamak üze-
re, her ne surette olursa olsun, tasarruflar� alt�nda bu-
lunan taß�nmaz mallar�n vak�f ad�na tesciline ilißkin
usul ve esaslar� kapsar. Söz konusu vak�flara ait liste
bu Yönetmelik ekindedir. 

Dayanak 
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2762 say�l� Vak�flar Ka-

nununun de¤ißik 1 inci maddesine dayan�larak haz�r-
lanm�ßt�r. 

�K�NC� BBÖLÜM 
Cemaat Vak�flar�n�n Taß�nmaz Mal Edinmeleri

Edinilebilecek ttaß�nmaz mmallar�n kkapsam� 
Madde 44 -- Cemaat vak�flar�; Vak�flar Genel Müdür-

lü¤ünün izni ile dinî, hayrî, sosyal, e¤itsel, s�hhî ve
kültürel alanlardaki ihtiyaçlar�n� karß�lamak üzere sat�n
alma, vasiyet, hibe ve sair yollarla taß�nmaz mal edine-
bilirler. 

Baßvurunun ßekli vve iistenilen bbelgeler 
Madde 55 -- Cemaat vak�flar� taraf�ndan taß�nmaz mal

sat�n alma ve ayni haklarla ilgili di¤er tasarruflara iliß-
kin baßvurular, vakf�n ba¤l� oldu¤u Vak�flar Bölge Mü-
dürlü¤üne yap�l�r. 

Baßvuruda; 
a) Taß�nmaz mal�n nevi, imar durumu ve ac�k adre-

si, halihaz�rda ne amaçla kullan�ld�¤�, hangi amaç için
iktisap edilmek istendi¤i, 

b) Vakf�n malî durumunu gösteren son y�la ait bi-
lançosu, gelir-gider tablosu, 

c) Vak�f yönetimi taraf�ndan al�nm�ß gerekçeli karar, 
d) Taß�nmaz mal�n durumuna ilißkin; Vak�f Gayri-

menkul Ekspertiz De¤erlendirme A.Þ., Emlak Gayri-
menkul Ekspertiz A.Þ., T.C.Ziraat Bankas�, Ticaret ve
Sanayi Odas�, Mimarlar Odas� herhangi birinden al�n-
m�ß ve birden fazla eksper taraf�ndan düzenlenmiß eks-
pertiz raporu, 

e) Ba¤�ß ve vasiyet halinde tasarrufa ilißkin yasalar-
ca öngörülen belge, istenecektir. 

De¤erlendirme ve sonucunda yap�lacak ißlemler 
Madde 6 - Baßvurular, Vak�flar Bölge Müdürlü¤ü

görüßü ile birlikte Vak�flar Genel Müdürlü¤üne gönde-
rilir. Gerekti¤inde; ilgili Bakanl�k, kamu kurum ve ku-
rulußlar�n�n görüßü al�narak konu yetkili Daire Baßkan-
l�¤� görüßü ile birlikte Vak�flar Meclisine intikal ettirilir.
Vak�flar Meclisi taraf�ndan konu incelenir, eksik bulu-
nan hususlar vakfa tebli¤ edilir. Tebli¤den itibaren iki
ay içerisinde eksikliklerin tamamlanmamas� halinde
talepten vazgeçilmiß say�l�r. �stenilen belge ve bilgile-
rin eksiksiz olmas� halinde Vak�flar Meclisi karar� ilgi-
li vakfa baßvurudan veya eksikli¤i giderildi¤i tarihten
itibaren iki ay içerisinde gerekçeli olarak bildirilir. Va-
k�flar Meclisinin olumlu karar�n� takiben vakfa, yetki
belgesi verilir. 
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ÜÇÜNCÜ BBÖLÜM 
Cemaat VVak�flar�n�n TTaß�nmaz MMallar� ÜÜzerinde 
Tasarruflar�

Tasarruf YYetkisinin KKullan�lmas� 
Madde 77 -- Cemaat vak�flar�, taß�nmaz mallar� üze-

rinde; dinî, hayrî, e¤itsel, s�hhî, sosyal ve kültürel
alanlardaki ihtiyaçlar�n� karß�lamak ve sadece bu alan-
lardaki amaçlar�n� sürdürmek üzere tasarrufta buluna-
bilir. Ayni haklara ilißkin tasarruflar Vak�flar Genel Mü-
dürlü¤ünün iznine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BBÖLÜM 
Ba¤�ß vve VVasiyet
Madde 8 - Vasiyetname veya ba¤�ß yoluyla cemaat

vak�flar� ad�na tescil edilmek istenilen taß�nmazlar hak-
k�nda; ba¤�ß�n veya vasiyetin konusu olan taß�nmaz�n
vakf�n tasarrufuna 9/8/2002 tarihinden önce geçmiß
olmas� halinde bu Yönetmeli¤in geçici 1 inci madde-
sindeki, 9/8/2002 tarihinden sonra geçecek olanlarda
ise ikinci bölümde yer alan hükümler uygulan�r. 

BEÞ�NC� BBÖLÜM 
Di¤er HHükümler
Cemaat vak�flar�n�n tasarruflar�nda bulunan taß�n-

mazlar�n tescili 

Geçici MMadde 11 -- Cemaat vak�flar� 9/8/2002 tarihi-
ne kadar tasarruflar� alt�na giren taß�nmaz mallar�n va-
k�flar� ad�na tescili için 9/8/2002 tarihinden baßlayarak

alt� ay içinde vakf�n ba¤l� bulundu¤u Bölge Müdürlü-
¤üne yaz�l� olarak baßvuruda bulunurlar. 

Baßvuruda ßu belgeler istenir; 
a) Taß�nmaz mal�n nevi, il, ilçe, mahalle, pafta, ada

ve parsel numaras� ve aç�k adresi, halihaz�rda ne
amaçla kullan�ld�¤�, fiziki ßartlar� itibariyle halihaz�rda-
ki durumu, ne ßekilde vakf�n tasarrufuna geçti¤i, 

b) Taß�nmaz mal�n vakf�n tasarrufuna ilißkin
9/8/2002 tarihinden önceki bir tarihi taß�yan, aßa¤�da-
ki belgelerden bir veya makbul say�labilecek eß de¤er
bir belge; vergi kayd�, emlak vergi beyannamesi, kira
kontrat�, elektrik, su, do¤algaz faturas�, tasdikli irade
suretleri ile fermanlar, muteber mütevelli, sipahi, mül-
tezim temessük veya senetleri, kay�tlar� bulunmayan
tapu veya mulga hazinei hassa senetleri veya muvak-
kat tasarruf ilmuhaberleri, tasdiksiz tapu yoklama ka-
y�tlar�, mülkname, vasiyetname ve vasiyet tenfiz karar-
lar�, muhasebat� atika kalemi kay�tlar�, mubayaa, istih-
kam ve ihbar hüccetleri, evkaf idarelerinden tapuya
devredilmemiß tasarruf kay�tlar�. 

Baßvurular, Vak�flar Bölge Müdürlü¤ü görüßü ile
birlikte Vak�flar Genel Müdürlü¤üne gönderilir. Gerek-
ti¤inde; ilgili Bakanl�k, kamu kurum ve kurulußlar�n�n
görüßü al�narak konu yetkili Daire Baßkanl�¤� görüßü
ile birlikte Vak�flar Meclisine intikal ettirilir. Vak�flar
Meclisi taraf�ndan konu incelenir, eksik bulunan hu-
suslar vakfa tebli¤ edilir. Tebli¤den itibaren iki ay içe-
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risinde eksikliklerin tamamlanmamas� halinde talepten
vazgeçilmiß say�l�r. �stenilen belge ve bilgilerin eksik-
siz olmas� halinde Vak�flar Meclisi karar� ilgili vakfa
baßvurudan veya eksikli¤in giderildi¤i tarihten itibaren
iki ay içerisinde gerekçeli olarak bildirilir. 

Baßvurunun Vak�flar Meclisi taraf�ndan uygun bu-
lunmas� halinde vakfa tescil talebinde bulunmaya esas
olmak üzere talebe konu taß�nmaz mal�n vakf�n tasar-
rufunda bulundu¤unu, tashihen tescilin yap�lmas�n�n
Vak�flar Genel Müdürlü¤ünce uygun bulundu¤unu be-
lirten yetki belgesi verilir. 

Yürürlükten kkald�r�lan yyönetmelik 

Madde 9 - 4/10/2002 tarih ve 24896 say�l� Resmi

Gazetede yay�mlanarak yürürlü¤e giren Cemaat Vak�f-

lar�n�n Taß�nmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerinde

Tasarrufta Bulunmalar� Hakk�nda Yönetmelik yürürlük-

ten kald�r�lm�ßt�r. 

Yürürlük 

Madde 10 - Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürür-

lü¤e girer. 

Yürütme 

Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Vak�flar

Genel Müdürlü¤ünün ba¤l� oldu¤u Devlet Bakan� yü-

rütür. 

FFAAAALL��YYEETTTTEE BBUULLUUNNAANN CCEEMMAAAATT VVAAKKIIFFLLAARRII

1- Beykoz Aya Paraßkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
2- Büyükada Panayia Aya Dimitri Profiti �lya Rum Ortodoks

Kilisesi ve Mektebi Vakf� 
3- Heybeliada Aya Triada Tepe Manast�r� Vakf� 
4- Heybeliada Aya Nikola Rum Ortodoks Vakf� 
5- Heybeliada Rum Ruhban Okulu Vakf� 
6- K�nal�ada Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
7- Burgazada Aya Yorgi Karipi Manast�r� 
8- Burgazada Aya Yani Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
9- Fener Maraßl� Rum �lkokulu Vakf� 

10- Fener Yoakimion Rum K�z Lisesi Vakf� 
11- Fener Rum Erkek Lisesi Vakf� 
12- Feriköy 12. Apastol Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi

Vakf� 
13- Fener Tekfursaray Panayia Hançerli Rum Ortodoks Kili-

sesi Vakf� 
14- Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
15- Fener Meryem Ana Rum Ortodoks (Kanl�) Kilisesi Vakf� 
16- Kurtuluß Aya Tanaß Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Ki-

lisesi ve Mektebi Vakf� 
17- Beyo¤lu Rum Ortodoks Kileseleri ve Mektebi Vakf� 
18- Beßiktaß Cihannüma Rum ortodoks Kilisesi Vakf� 
19- Beßiktaß Nanayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
20- Yenimahalle Aya Yani Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
21- Bebek aya Haralambos Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
22- Çengelköy Aya Yorgi Rum Ortodoksk Kilisesi Vakf� 
23- Fatih E¤rikap� Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
24- Aksaray Langa Aya Todori Rum Ortodoks Kilisesi 
25- Ba¤�ms�z Türk Ortadoks Kiliseleri ve Patkirhanesi Vakf� 
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26- Ayvansaray Aya Dimitri, Aya Vlaharne Rum Ortodoks
Kilisesi ve Mektebi Vakf� 

27- Üsküdar Profiti �lya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi
Vakf� 

28- Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi
Vakf� 

29- Yeßilköy Aya �stepanos Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
30- Alt� Mermer Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
31- Cibali Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
32- Kuzguncuk Aya Pandeliimon Rum Ortodoks Kilisesi 
33- Kumkap� Aya Kiryaki Elpida Rum Ortodoks Kiliseleri

Vakf� 
34- Balat Aya Strati Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
35- Balat Panayia Balino Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
36- Zapion Rum K�z Lisesi Vakf� 
37- Sarmaß�k Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
38- Topkap� Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
39- Hasköy Aya Paraykevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
40- Salmatomruk Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
41- Kuddusü Þerif Rum Patrikhanesine Ba¤l� Yeniköy Aya

Yorgi Kilisesi ve Manast�r� Vakf� 
42- Galata Rum �lkokulu Vakf� 
43- Tarabya Aya Paraßkevi Rum Ortodoks Kilisesi ve Mek-

tebi Vakf� 
44- Paßabahçe Aya Konstantin Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
45- Kuruçeßme Aya Dimitri Aya Yani Rum Ortodoks Kilise-

si Vakf� 
47- Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi

Vakf� 
48- Boyac�köy Panayia Evangelistra Rum ortodoks Kilisesi

Vakf� 

49- Kad�köy Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakf� 
50- Bal�kl� Rum Hastahanesi Vakf� 
51- Büyükdere Aya Paraßkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
52- Bak�rköy Aya Yorgi Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kilise-

leri ve Mektepleri Vakf� 
53- Kandilli Metemorfosis Hz. �sa Rum Ortodoks Kilisesi

Vakf� 
54- Koca Mustafa Paßa Belgrad Kap� Panayla Rum Ortodoks

Kilisesi Vakf� 
55- Koca Mustafa Paßa Samatya Aya Nikola Rum Ortodoks

Kilisesi Vakf� 
56- Koca Mustafa Paßa Samatya Aya Yorgi Rum Ortodoks

Kilisesi Vakf� 
57- Samatya Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
58- Koca Mustafa paßa Samatya Aya Konstantin Rum Orto-

doks Kilisesi Vakf� 
59- Samatya Aya Mina Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
60- Beyo¤lu Yenißehir Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi

Vakf� 
61- Fener Rum Patrikhanesi Valsunuda Aya Yorgi Rum Or-

todoks Kilisesi Vakf� 
62- Yeniköy Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
63- Dereköy Aya Marina Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
64- Tepeköy Evangelismos Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
65- Zeytinliköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
66- Bademliköy Pahayia Kimisis Rum Ortodoks Kilisesi

Vakf� 
67- Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi

Vakf� 
68- Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
69- �skenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakf� 
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70- Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
71- Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakf� 
72- Alt�nözü Tokaçl�köyü Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
73- Samanda¤� Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
74- �skenderun Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
75- Alt�nözü Sar�lar Mahallesi Rum Ortodoks Kilisesi Vakf� 
76- Feriköy Surp Vartanaß Ermeni Kilisesi Vakf� 
77- Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Mektebi ve Mezarl�¤�

Vakf� 
78- Üsküdür Surp Hac Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarl�¤�

Vakf� 
79- Eyüp Surp Ye¤iya Ermeni Kilisesi Vakf� 
80- Eyüp Surp Astvazazim Ermeni Kilisesi ve Arakelyan

Mektebi ve Mezarl�¤� Vakf� 
81- Narl�kap� Surp Hovannes Ermeni Kilisesi Vakf� 
82- Rumelihisar� Surp Sanduth Ermeni Kilisesi Vakf� 
83- Kad�köy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Aramyan Uncu-

yan Mektebi ve Mezarl�¤� Vakf� 
84- Kuzguncuk Surp Kirkor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakf� 
85- Beßiktaß Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi

Vakf� 
86- Ortaköy Surp Kirkor Losavoriç Ermeni Katolik Kilisesi

Vakf� 
87- Ortaköy Surp Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi ve

Mektebi Vakf� 
88- Boyac�köy Surp Yeris Mangas Ermeni Kilisesi Vakf� 
89- Kandilli Surp Arakelos Ermeni Kilisesi Vakf� 
90- Kartal Surp Nißan Ermeni Kilisesi Mektebi Vakf� 
91- Yenikap� Tetaos Patri¤imeos Ermeni Kilisesi Vakf� 
92- K�nal�ada Surp Kirkor Losavoriç Ermeni Kilisesi Mekte-

bi ve Mezarl�¤� Vakf� 

93- Gedikpaßa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakf� 
94- Gedikpaßa Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi Vakf� 
95- Bak�rköy Surp Astvazazin Meryemana Kilisesi ve Mek-

tebi Vakf� 
96- Balat Surp Hreßtegabet Ermeni Kilisesi ve Mektebi

Vakf� 
97- Karaköy Surp P�rg�ç Ermeni Katolik Kilisesi Vakf� 
98- Beyo¤lu Anarath�gutyun Ermeni Katolik Rahibeler Ma-

nast�r ve Mektebi Vakf� 
99- Beyo¤lu Üç Horon Ermeni Kilisesi Vakf� 
100- Beyo¤lu Ohannes Gümüßyan Ermeni Kilisesi Vakf� 
101- Beyo¤lu Aynal� Çeßme Ermeni Protestan Kilisesi Vakf� 
102- Beyo¤lu Surp Gazer Ermeni Katolik Mihitaryan Manas-

t�r ve Mektebi Vakf� 
103- Pangalt� Ermeni Katolik Mihitaryan Manast�r ve Mektebi

Vakf� 
104- Yeniköy Küddipo Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi Vakf� 
105- Þißli Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakf� 
106- Taksim Surp Agop Ermeni Hastanesi Vakf� 
107- Kumkap� Surp Harutyun Ermeni Kilisesi ve Mektebi

Vakf� 
108- Hal�c�o¤lu Meryemana Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi

ve Kalfayan Yetimhanesi Vakf� 
109- Kumkap� Meryemana Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakf� 
110- Kuruçeßme Surp Haç Ermeni Kilisesi Vakf� 
111- Büyükdere Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi Vakf� 
112- Koca Mustafa Paßa Surp Kevork Ermeni Kilisesi Mekte-

bi ve Mezarl�¤� Vakf� 
113- Koca Mustafa Paßa Anarathigutyun Ermeni Katolik Kili-

sesi vakf� 
114- Topkap� Surp Nikagos Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakf� 

45 46

cmk

cmk

cmk

cmk



115- Galata Surp Lusavoriç (Çerçiß) Ermeni Kilisesi ve Mek-
tebi Vakf� 

116- Yeßilköy Surp �stepanos Ermeni Kilisesi Mektebi ve Me-
zarl�¤� Vakf� 

117- Hasköy Surp �stepanos Ermeni Kilisesi ve Mektebi
Vakf� 

118- Apelo¤lu Andon Vakf� Hayrat�ndan Yeniköy Ohannes
M�¤�rd�ç Ermeni Kilisesi 
- Büyükdere Surp Bo¤os Ermeni Kilisesi 
- Büyükada Surp Astvazazin Verapohum Ermeni Katolik
Kilisesi 
- Sak�za¤ac� Ermeni Katolik Kilisesi 
- Beyo¤lu Surp Yerurtutyun Ermeni Katolik Kilisesi 
- Kad�köy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi 
- Tarabya Surp Andon Ermeni Katolik Kilisesi 

119- Yedikule Surp P�rgiç Ermeni Hastanesi Vakf� 
120- Kumkap� Meryemana (Drasular) Ermeni Kilisesi Vakf� 
121- Beykoz Surp Nikagos Ermeni Kilisesi Vakf� 
122- �skenderun Karasun Manuk Ermeni Katolik Kilisesi

Vakf� 
123- Samanda¤� Vak�fl� Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakf� 
124- Kayseri Surp Kirkor Ermeni Kilisesi Vakf� 
125- Diyarbak�r Ermeni Surp Küçük Kilise H�d�r �lyas Surp

Gregos Kiliseleri Vakf� 
126- Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakf� 
127- Büyükada Hased Leavram Musevi Sinagogu Vakf� 
128- Hasköy Mealem Musevi Sinangogu Vakf� 
129- Beyo¤lu Musevi Hahamhanesi Vakf� 
130- Beyo¤lu Seferadimi-Neveßalom Musevi Sinagogu

Vakf� 
131- Ortaköy Musevi Etz-Ahayim Sinagogu Vakf� 

132- Sirkeci Musevi sinagogu Vakf� 
133- Kuzguncuk Bet-Yaokov Musevi Sinagogu Vakf� 
134- Galata Yüksek Kald�r�m Eßkenazi Musevi Sinagogu

Vakf� 
135- Hasköy Türk Karaim Musevi Vakf� 
136- Kad�köy Hemdat �srael Sinagogu Vakf� 
137- Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi Vakf� 
138- Balat Ahrida Musevi Sinagogu Vakf� 
139- Ankara Musevi Sinagogu Vakf� 
140- Bursa Türk Musevi Cemaati Vakf� 
141- Çanakkale Mekor Hayim Musevi Sinagogu Vakf� 
142- Antakya Musevi Havras� Vakf� 
143- �skenderun Musevi Havras� Vakf� 
144- K�rklareli Musa Sinagogu Vakf� 
145- Diyarbak�r Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakf� 
146- Beyo¤lu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakf� 
147- Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakf� 
148- Mardin Süryani Kadim deyrulzafaran Manast�r� ve

Kiliseleri Vakf� 
149- Mardin Süryani Protestan Kilisesi Vakf� 
150- Midyat Süryani Protestan Kilisesi Vakf� 
151- Midyat Süryani Deyrulumur Margabriel Manast�r� Vakf� 
152- Midyat Süryani Kadim Cemaati Marborsom ve 

Mart Þemuni Kiliseleri Vakf� 
153- �dil Süryani Kadim Kilisesi (Mardodo) Vakf� 
154- Diyarbak�r Keldani Katolik Kilisesi Vakf� 
155- Keldani Katolik Kilisesi Vakf� 
156- Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakf� 
157- Bulgar Ekzarhl�¤� Ortodoks Kilisesi Vakf� 
159- Þißli Gürcü Katolik Kilisesi Vakf� 
160- Mersin Tomris Nadir Mutri Kilisesi Vakf� 
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