
 

HELENİZM’DE MUDANYA PLANI! 
 

 

Araştırmacı yazar Bojidar Çipof, Mudanya’nın Zeytinbağı 

Beldesi’ndeki Kemerli Kilise’yi satın alan 250 bin Euro’luk 

finansmanlığın perde arkasını yazdı… 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Mudanya ve Gemlik’te bir dizi incelemelerde 

bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yol haritasını ortaya çıkaran 

araştırmacı yazar Bojidar Çipof, Zeytinbağı Beldesi’nde Rum Patrikhanesi 
tarafından geçtiğimiz ay 250 bin Euro’ya satın alınan Kemerli Kilise ile bu 

planın adım adım işlediğini öne sürdü.  

 

İzmir’de yayımlanan İlk Kurşun Gazetesi’nde geçtiğimiz yıl yayımlanan 
yazısında Bursa’da Helenizm yayma hareketinin ilk adımının Mudanya’nın 

Zeytinbağı (Tirilye) Beldesi’nden atıldığına vurgu yapan Çipof,  şimdi de 

“Helenizm artık Türkiye’de hortlamaya hazır” dedi. Fener Rum 

Patrikhanesi’ne karşı 1996 ve 2007 yıllarında açtığı iki davası Yargıtay 
İçtihadı haline gelen araştırmacı yazar Bojidar Çipof, yayınladığı son 

yazısında Bursa-Mudanya ve Zeytinbağı üçgende olup bitenleri analiz 

etti. “Kemerli Kilise” olarak da bilinen “Panagia Pantovaasilissa” adlı 

eski kilisenin kısa bir süre evvel Rum Patrikhanesi tarafından satın 

alındığını hatırlatan Bojidar Çipof, Bartholomeos’un, Zeytinbağı’ndaki bu 
metruk ve dört duvar kalmış kiliseye senede birkaç kez gelerek ziyaretler 

ve ayinler yaptığını anlattı. Çipof, yazısında şu görüşlere yer verdi: 

 

 
 

250 BİN EURO’LUK FİNANSMAN… 

 

“(…) Geçen süre içinde Rum Patriği Bartholomeos, Zeytinbağı’ndaki bu 
kiliseye gelmeye devam etti. Bazen korsan bir ayin, bazen de günübirlik 

bir gezi mahiyetinde yanında cemaat mensupları ile birlikte bu ziyaretleri 

yaptılar.  Esnaf da bu ziyaretlerden ziyadesiyle mutlu oldu! Ve geçen sene 

ortalarında Patriğin parlak elemanlarından, akademik kariyeri hayli yüksek 

olan “Elpidophoros” dini lakaplı metropolit “Yani Lambriniadis”e “Bursa 
Metropolitliği” unvanı verildi. Şahıs gerçekten birçok lisan bilen, kariyeri 

yüksek ve en önemlisi sosyal medyadaki tüm imkânları kullanabilen ve 

çevresi de çok geniş olan bir kişi… 

 
Lambriniadis, Bursa Metropoliti olduğunda ilk yaptığı iş, bastırdığı bir 

broşürde Bizans dönemi Yunanca Bursa haritasına yer vermesi oldu.. 

Heybeliada Ruhban Okulu’ndan da sorumlu Başpapaz olarak tayin edilen 

Bursa Metropoliti Lambriniadis, sosyal medyada Ruhban Okulu profilleri 
açmakta ABD Büyükelçisi’ni adada ağırlamaktadır.  6 Şubat’ta adada 

yapılacak bir tören ile de bu resmileşecektir. Cunda Metropolitliği ise 

boştur. 

 
 

 



 

 

 

 
 

(…)Yani (Elpidophoros) Lambriniadis, son günlerde çok faaldir. 

Zeytinbağı’ndaki kilisenin 250 Bin Euro’ya satın alınmasını ve finansmanını 

sağlamıştır. Bu tabi bazı çevrelerce çok takdir topladı. Patriğin bir dönem, 
özellikle bir önceki görevi olan, Sen Sinod Genel Sekreteri iken her daim 

yanında olan Lambriniadis için Bartholomeos ile arasında gizli bir güç 

kavgası olduğu da söylenmektedir. 

 
 

 

“MUDANYA İLE YAZILANLAR GERÇEKLEŞİYOR…” 

 
(…)Yazdığımız her şey bir süre sonra hakikat oluyor. Mudanya ile ilgili de 

çok şey yazdık ve hepsi tek tek gerçekleşti. Büyük bir pazılın parçalarını 

birer birer birleştiriyorlar. Bunları ayrı ayrı ele alırsak ve iyimser bir gözle 

bakarsak “Ne var bunda?” demek de olası… Ama durum öyle değil. Tüm 

perspektife bakıldığında durum hiç iç açıcı değil!” 
 

 

 

ZEYTİNBAĞI’NA UYARI… 
 

Öte yandan Bojidar Çipof, “Patrikhanenin onararak ayin yapmayı 

planladığı kilisenin anahtarının belediyeye verileceği ve tarihi 

yapının günübirlik ziyaretlere de açık tutulacağı” yönünde görüş 
belirten Zeytinbağı Belediye Başkanı Ali Turan’a da gönderme yaptı. 

Belediyelerin bu konuda yanlış davrandığını ileri süren Çipof, “Turizmden 

anlık gelecek katkılar öncelikli olarak gözleri boyamakta. En büyük hata ise 

bu gelişmeleri münferit olarak değerlendirip, hoşgörü ve diyalog içerisinde 

değerlendirmektedir. Bir bütün olarak bakıldığında Anadolu yani onlara 
göre Küçük Asya’yı yeniden ele geçirme süreci başlamıştır. Yeni anayasa 

çalışmaları çerçevesinde umarız ki, Rum Patrikhanesini Vatikanlaştıracak, 

Türkiye’de ‘Ortodoks Halifeliği’ misali bir yapı oluşturacak bir gol 

yenmez” dedi.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

http://www.mudanyagazetesi.com/haber_

detay.asp?haberID=635 

 
 

 

"HELENİZM TÜRKİYE'DE HORTLAMAYA 

HAZIR" MAKALESİ’Nİ POYRAZ FM'DE 
DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ    

 

http://youtu.be/yzyFy2Zlmv4 
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