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Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’ın bir gün önce yapılan Rum Ulusal 

Konsey toplantısında; kısa bir süre önce yapılan Apoel-Pınar Karşıyaka basketbol 

maçında, fanatik Rumlarca yapılan saldırıyı da görüştüğü öğrenildi. Pınar 

Karşıyaka takımının oyuncularına ve yöneticilerine yapılan taşlı sopalı saldırıyı 

tertipleyen aşırı ırkçı örgüt “Ulusal Halk Cephesi”nin (ELAM) ardında Kıbrıs 

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un (Chrysostomos of Kition) 

bulunduğu, bizzat Rum lider Hristofyas tarafından ifade edilmiştir.  
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Rum gazetelerinde yer alan haberlere göre Hristofyas; Rum Ulusal Konsey 

toplantısında, Kıbrıs Rum kesiminde aşırı milliyetçi çizgisiyle tanınan ELAM 

örgütünün, Başpiskopos Hrisostomos'un tarafından finanse edildiği açıklanmıştır. 

Bu örgüt aynı zamanda, Kıbrıslı Türklere yapılan saldırıları da organize 

etmektedir. Rum lider Hristofyas; bu hususta ellerinde gerekli bilgi ve belgelerin 

bulunduğunu ifade ettiği de Rum gazetelerinin haberlerinde vurgulanmaktadır.  

 

Bu gazetelerin haberlerine göre; Apoel-Pınar basketbol maçında ortaya çıkan 

olayların gündeme gelmesiyle başlayan tartışmada Demokratik Parti (DİKO) ve 

Rum Meclisi Başkanı Marios Karoyan de Başpiskopos Hrisostomos'u savunmaya 

çalışmaktadırlar.  

 

Anadolu Ajansı’nın bu konudaki haberine göre, ELAM üyelerinin boya 

tabancalarıyla askeri talimler yaptığı, Kıbrıslı Türklerin araçlarının tahrip edildiği 

ve Güney Kıbrıs'ta ikamet eden bir Kıbrıslı Türkün de bıçaklandığı şeklindeki 

bilgileri bizzat Hristofyas söylemiştir. 

Böyle bir organize saldırı için, televizyonlarda izlediğimiz görüntülerdeki 

oyuncularımıza saldıran o “güruh” mutlaka bir hazırlanma süreci yaşamıştır. Bu 

bağlamda ise Rum polis ya da istihbarat elemanlarınca bu kişilerin fark 

edilmemeleri de mümkün değildir. Hele arkalarında finansman ve moral destek 

olarak Rum tarafının dini lideri Başpiskopos Hrisostomos olacak ve bu desteğin 

farkın varılmayacak, bunu kabul etmek mümkün değildir. 

Ve bu noktada şu soru hemen akla geliyor: Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi 

Başpiskoposu Hrisostomos kimdir?  

Hrisostomos; Fener Rum Patriği Bartholomeos’a bağlı bir başpiskopostur. Attığı 

her adımdan, yaptığı her davranıştan Fener Rum Patrikhanesi’nin haberdar 

olmaması da düşünülemez.  

Kısa bir süre evvel bu sitede ele aldığımız, Amerika’daki Yunan Kilisesi’nde ortaya 

çıkan “Çocuk Ġstismarları ve Yolsuzluk Ġddiaları” hakkındaki yazımızda; Rum 

Patrikhanesi’nin olaya müdahalesinin ne şekilde olduğunu yazmıştık. Bu 

yazımızda; yolsuzluk ve taciz sanığı papazın manastırdaki odasına girip eşyalarını 

alması için gereken izni verip vermediğini öğrenmek için Amerikan Polisi’nin olay 

esnasında Patrikhane’ye telefon açarak talimat aldığını, ilgili Yunan gazetesini de 

kaynak göstererek vurgulamıştık. 

Şimdi Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos'un böyle maddi ve 

manevi yardım yaptığı aşırı ırkçı grup ELAM’a yapılan yardımlar için bilgi 

vermediğini düşünebilir miyiz? Hatta daha da ileriye giderek, kendi başına 

hareket eden, Dünya genelindeki Yunan kiliselerinin üzerinde ki bunlar arasında 

bizatihi Atina Başpiskoposu ve Aynaroz Manastırları da var. Zaman zaman 

Barholomeos’un gazabı bu kiliseler üzerinde baskı olarak baş göstermektedir. 

Kıbrıs Kilisesi’nin tek başına ya da hiç bilgi vermeden, icazet almadan hareket 

etmesi mümkün müdür? Böyle düşünmek için çok fazla pozitivist olmak ve 

bardağın sadece dolu tarafına bakar olmak gerekli... 



Tarihte Rum Patrikhanesi’nin bu şekilde başka vukuatları da var! 1948 ile 1972 

yılları arasında Patrik olan “Athenagoras” döneminde; İngiltere’den Kıbrıs’a 

Başpiskopos giden ve adata gitmeden Rum Patrikhanesi’ne uğrayarak talimat ve 

icazet alan “Kanlı Papaz Makarios”u da aynı Hrisostomos gibi Patrikhane 

atamıştı. 

10-11 Kasım 2008’de Rum Patrikhanesi’nde Ortodokslar arası bir toplantı yapıldı. 

Bu toplantıya katılan Hrisostomos'un ilk yaptığı işlerden biri; 1821 yılında, 

Osmanlı’ya karşı isyan hazırlığında iken yakalanarak asılan Patrik anısına 

kapatılan ve burada bir Türk büyüğü asılmadan açılmaması için fetva verilen 

meşhur ”Kin Kapısı”nın arkasında dua etmek olmuştur. 

Rum Patriği’nin emrinde, onun alt hiyerarşisinde bulunan, Kıbrıs Rum Ortodoks 

Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos’u ”Kin Kapısı”nın arkasında dua ederken ve 

Patrikhane’nin kapısında gösteren iki fotoğrafı bu yazımıza ekledik. Bu 

fotoğraflarla ilgili yorumu bu kadarla sınırlı tutacağız.  

Demokratik Parti (DİKO) ve Rum Meclisi Başkanı Marios Karoyan, Başpiskoposu 

savunmaya çalıştılar. Irkçı ELAM ile Kıbrıs Kilisesi’nin maddi manevi bağı çok gizli 

ilişkileri gözler önüne sermiştir. Elimizdeki fotoğraflar, çok iyi bilinen Patrikhane 

ve Kıbrıs Başpiskoposluğu’nun ast/üst ilişkileri ve mutlaka Kıbrıs Rum Kesimi 

siyasilerinin kendi iç siyasi çekişmelerinin bir yansımasını bu yazımızda ortaya 

koyduk. 

 

Türkiye topraklarında “Ortodoks Halifeliği” ile eş anlamlı sayılması gereken 

Patrikhane’ye “Ekümenik” sanının bir gün verilmesinin ülkemiz açısından ne 

kadar önemli olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Bu ürkütücü tablonun Kıbrıs 

tarafından da farklı bir görüntü görünmüyor ve bu bağlamda son derece dikkatli 

olunması gereklidir.  

 

 


