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Önceki iki makalemizin ilk paragraflarında; Türkiye’de ABD’nin 

“Müttefik mi, Düşman mı” olduğunun artık sorgulandığını ve 

Afrin’deki harekât ile ilgili en büyük hasmımızın ise “sözde” 

müttefikimiz, “sözde” bizim gibi bir NATO üyesi olan ABD olduğunu 

vurgulamıştık. Bir yandan da Ege ve Kıbrıs’ta Bizans oyunlarının 

hızlandığından yola çıkarak, her zaman pusuda bekleyen “Helenizm”in 

bu puslu havada bir şeyler kapma planları yaptığına da işaret etmiştik.  

“Helenizm” trafiği artarak devam ediyor! Rum Patrikhanesi, 

Yunanistan ve ABD üçgeninde son birkaç haftada endişe verici bir trafik 

var! 6 Şubat’ta Heybeliada Ruhban Okulu’nda okulun yeniden açılması 

için Türkiye’de bulunan misyon temsilcileri, Büyükelçi ve 

Başkonsolosların katılımıyla “Halki İlahiyat Okulu'nun yeniden 

açılması için Ekümenik Patriğin yeni çağrısı” adı verilen bir toplantı 

yapılmıştı. 



 

Yeni bir toplantı 6 Şubat’ta yapılan bu toplantının önüne geçti! Patrik 

Bartholomeos, 1 Mayıs’ta beraberinde çok sayıda din adamı ile birlikte 

Heybeliada Ruhban Okulu’nda “İngiltere Büyükelçisi Sir Dominick 

Chilcott” ve “AHEPA” Amerikan Helenik Eğitim İlerleme Derneği'nin 

üst düzey üyelerini ağırladı. (American Hellenic Educational Progressive 

Association) 

Kaynak linklerde [1] okuyabileceğiniz makalemizde ayrıca son 

zamanlarda tırmanan Pontusçuluğa, Dünya’nın birçok yerinde sözde 

Pontus soykırımı toplantıları yapılmakta olduğuna ve 9 Şubat 2018’de 

İstanbul’daki “Zoğrafyon Rum Lisesi”nde sekizinci kez yapılan bir 

festivale ve bu festivale katılanların nedense sadece Pontusçular 

olduğuna dikkat çekmiştik.  

Bahsi geçen festival katılımcıları arasında bulunan AHEPA “Amerikan 

Helenik Eğitim İlerleme Derneği”nin kısa bir süre sonra İngiltere 

Büyükelçisi ile birlikte Türkiye’de tekrar boy göstermesi enteresandır ve 

dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur. 

AHEPA Başkanı “Carl R. Hollister” 1 Mayıs’ta Rum Patriği 

Bartholomeos’a hitaben yaptığı konuşmasında, Heybeliada Ruhban 

Okulu’nun yeniden açılmasının en büyük hakları olduğunu söyledi ve bu 

hususta her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını da belirtti. 

Konuşmasında şu detay fevkalade önemlidir: Carl R. Hollister sorumlu 

olduğu kurumun (AHEPA’nın) Ruhban Okulu'nu yeniden açma hakkını 

koruduğunu söylemiştir.  



(Carl (Icaros) R. Hollister: ABD’li işadamı AHEPA’nın 2017 Temmuz’da 

yapılan, 95. Konvansiyonunda genel başkanlığa seçilmiştir) 

AHEPA’nın Kanada kolunun Yüksek Komiseri ve Başkanı “Christos 

Argirious” ise toplanan maddi bir yardımı Heybeliada Ruhban Okulu'na 

verdi. (Miktar hakkında bilgi alınamamıştır.) 

“Patrik Bartholomeos, İngiltere Büyükelçisi, AHEPA Başkanı ve 

AHEPA’nın Kanada Başkanı Ruhban Okulu’nda neden 

toplandılar?” Diye düşünürken birden bire bugüne kadar “Helenizm 

Destekçiliği” için adı pek öne çıkmayan Kanada’dan enteresan bir 

haber aldık! 

1 Mayıs’ta yapılan bu enteresan toplantıdan sadece 2 gün sonra, 3 

Mayıs’ta; Quebec eyaletinde yer alan ve 450 bin civarında nüfusu olan 

“Kanada Laval Kenti Meclisi” Sözde Pontus Katliamını Tanıdı! 

Laval Şehri Meclisi 1914-1922 yılları arasında meydana gelen Pontus 

katliamını; soykırımın tanınması ve soykırımda ölenlerin 

onurlandırılması söylemi ile mecliste oybirliğiyle kabul etti ve “Bir 

milyondan fazla Yunanlı ve diğer azınlıklar Osmanlı ve Türk milliyetçi 

güçleri tarafından Küçük Asya'da öldürüldüler ya da kovuldular.” 

iddiasında bulunuldu. Alınan kararın belgesi Montreal Başkonsolosu 

Deniz Barkan Umruk’a da gönderilmiştir. 

Yunanistan Kanada Büyükelçisi “Dimitris Azemopoulos”, 

milletvekillerine ve meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti 

ve sosyal medya hesabında şunları paylaştı: “Oybirliği! Evet, 

Kanada'nın en büyüklerinden biri olan Laval Belediyesi Meclisi 

oybirliği ile Pontus Soykırımını tanıdı! Hakikat ve adalet her 

zaman sonunda zaferle kazanır. Dürüst olmak gerekirse, bu 

alınan karara katkıda bulunan herkese derin bir şekilde 

minnettarım.” 

Kanada'daki Helenik Kongresi ise Laval Kenti’nin bu kararı için şu 

ifadeleri kullandı: 

 “Quebec'teki Hellenik topluluğu için tarihi bir karardır. Burada, 

Quebec ve Kanada'da, Yunan atalarımıza ve insanlığımıza karşı 

yapılan bu acımasız ve iğrenç suçları gelecek nesillere 

hatırlatmak hepimiz için bir görevdir.” 



 

 
 

 

 

 



“Megali İdea”nın en büyük destekçileri Rum Patrikhanesi’nin 
himayesinde, Amerika’da yapılanmış ve bir devlet yapısı gibi organize 

edilmiş ABD’deki Archonlar topluluğudur. Fener Rum Patriği’nin 

başkanlığında sivil ve ruhanilerden oluşan adeta bir “Hükümet” modeli 
şeklinde çalışan bu kişilere kısaca “Archon” deniyor. Archonluk, tüm 

imkânlarını “Megali İdea” emelleri için ortaya koyabilecek kişilerden 
oluşan “Paramasonik” bir yapılanmadır. Eski Rum Patriklerinden 

1.Athenagoras’ın oluşturduğu bu yapılanma; 1966 yılında “Order of 

Saint Andrew The Apostle Archon of The Ecumenical 
Patriarchate” adıyla bir derneğin Amerika’da kurulması ile devam etti. 

Archonlar, şu anda ABD’de inanılmaz siyasi ve ekonomik güce 
sahiptirler. [2] 

 

 
 
 

ARHONLARIN ANA AMAÇLARI ŞUNLARDIR:  
 

 
1- Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde, Heybeliada Ruhban 

Okulu konusunda lobi çalışmaları yapmak.  

 
2- Patrikhane’nin mülk edinme konusu ve Rum vakıflarının mal 

varlıklarının iadesini sağlamak.  
 

3- Türk Hükümeti’nin Patrik seçimine ve Sen Sinod’un oluşumuna 

müdahale etmemesini temin etmek.  
 

4- Rum Patrikhanesi’nin "Ekümenizm"liğinin Türkiye tarafında 
tanınmasını sağlamak. 

 

 



Archonlar son zamanlarda gerek resmi web sayfalarında ve gerekse 
çeşitli sosyal medya hesaplarından Türkiye’ye saldırmaktadırlar. Örnek 

olarak; 4 Mayıs’ta yapılan bir paylaşımda, Rum Patriği ve Sen Sinod 

üyelerinin bir fotoğrafı şu ifadelerle paylaşıldı: “Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, Türkiye'deki hükümet 

yetkilileri; Ekümenik Patriğin seçilmesinin içsel Kilise sürecine 
müdahale etmektedir. Bu keyfiyete göre; Türk hükümeti 

herhangi bir patrik adayını keyfi olarak veto edebilmektedir.” 

 

Halen ülkemizde tutuklu, ABD’li “Papaz Brunson” için ise şu paylaşım 

yapıldı: “Bir yıldan fazla bir süredir bir Türk hapishanesinde 

bulunan masum ABD vatandaşı olan papaz Andrew Brunson'un, 

inancından dolayı serbest bırakılması için dua ediniz. 

Yargılanmasının 2. günü yarın 7 Mayıs’tadır. Zaman; şimdi 

Hıristiyan kardeşimize karşı durmak ve serbest bırakılmasını 

talep etmek zamanıdır.” 

Yeni Vakıflar Kanunu’nun, 41. Maddesi gereğince 28 Aralık 2008’de 

yapılan “Vakıflar Meclisi’ne “Azınlık Vakıfları Temsilcisi” olarak 

“Pandeli Laki Vingas” seçilmişti. Laki Vingas Rum vakıflarında ve 

derneklerinde halen çeşitli görevlerde bulunan Rum Cemaati’nin önemli 

bir mensubudur. Laki Vingas; 25 Mart 2011’de “Boyacıköy Rum 

Kilisesi”nde yapılan bir törenle “Archon” ünvanı almıştı.  

ABD’de Archonlar tarafından her yıl özellikle Türkiye’yi hedef alan 

kararların alındığı “Din Özgürlüğü Zirvesi” yapılmaktadır. Bu seneki 

zirve 5 Mayıs’ta yapıldı. Archonlar bu zirvede “Papaz Brunson”un 

serbest bırakılması için kamuoyu yaratılmasına “Türkiye'de, 

demokratik ülkelerdeki devredilemez insan haklarına ilişkin 

olarak çok az ilerleme kaydedildiğini üzüntüyle not ediyoruz. 

Bunların arasında, Türkiye Hükümeti’nin Ekim 2016'dan bu yana 

Amerikalı Papaz Andrew Brunson’u esir tutmaya devam 

etmektedir ve din özgürlüğü kavramı da göz ardı edilmektedir. 

Türkiye Hükümeti’ne Papaz Brunson'u derhal serbest bırakmaya 

ve din özgürlüğüne karşı bağlılığını yeniden teyit etmeye 

çağırıyoruz.” Şeklinde ifadelerin de yer aldığı için bir karar aldılar ve 

10 Mayıs’ta resmi web sitelerinde yayınladılar.  

ABD Rum Başpiskoposluğunda, ABD Başpiskoposu Demetrios’un ev 

sahipliğinde yapılan bu zirvenin Patrikhane için dinsel özgürlük 

arayışındaki ilerlemeleri değerlendirmek için yapıldığı da belirtilmiştir. 

Çok sayıda Archonun katıldığı toplantıya Fransa Metropoliti 

“Emmanuel” ve “Laki Vingas” da katıldı. 
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[1]http://www.21yyte.org/tr/arastirma/teostrateji-arastirmalari-

merkezi/2018/02/17/8820/abd-patrikhane-ve-helenizm-trafigi 

 

http://soyledik.com/tr/makale/7023/abd-patrikhane-ve-helenizm-

trafigi--bojidar-cipof.html 

 

[2]http://www.21yyte.org/tr/yazi6381-

Archonlarin_Turkiyedeki_Endise_Verici_Faaliyetleri_.html 
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