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İstanbul’da mukim Fener Rum Kilisesi, gerçekte, Lozan Antlaşması’nın “Söz-
lü” mutabakat çerçevesi bölümünde yer alan “Özel İzin”  nedeniyle sadece 
İstanbul’daki Ortodoks dini inancasına bağlı TC Devleti vatandaşı Rumlara 
ruhani hizmet vermek yetkisiyle sınırlı bir dini kurumdur. Oysa son 13 yıldır 
bu kilisenin başı Başpiskopos Bartolornew I. kendisinin “Ekümenik Patrik” ol-
duğunu öne sürmektedir. Kendisinin devlet tarafından tanınmamış ve veril-
memiş olan bu unvanı kullanamayacağı Yüksek Mahkeme kararıyla da onan-
mış olmasına rağmen, Başpiskopos Bartolornew I. bu unvanı kullanmakta 
direnmekte ve mahkeme kararını yok saymakta ısrar etmektedir.

Öte yandan Türkiye içinde, kendilerini AB ve ABD yandaşı liberaller 
olarak tanıtan bir çevre de onun, yasalara aykırı olan bu ısrarına, alkış tut-
makta ve “Ekümenikliğinin” AB baskısıyla tanınmasını istemektedirler. İlginçtir 
ki, dünyadaki bu geniş Ortodoks nüfusa sahip olan Rusya bile bu konuda 
Türkiye’ye böyle bir baskı yapmamaktadır. Bu Liberal, gerçekte Apologist çev-
reye göre: “Patrikhane tarihinin hiçbir döneminde ‘Devlet İçinde Devlet’ yada ‘Vatikan 
Tipi/Papalık gibi’ bir statü istememiştir”. Bu AB yandaşlarına göre Patrikhanenin 
böyle “Gizli” bir isteğinin olduğunu öne sürmek bir “Komplo Teorisidir”!

Bu yazının konusu da işte bu “Komplo Teorisidir”. Ekte okuyacağınız bel-
geleri (özgün Fransızca ve İngilizce) lütfen dikkatlice inceleyiniz. Patrikhane, 
bu sözde Liberallerin öne sürdükleri ve Türkiye’ye yutturmaya çalıştıkları gibi, 
“Vatikan Tipi” bir “Doğu Papalığı” kurmak istemiş midir, kararı siz verin.

A. Birinci Belge:

Milletler Cemiyeti (League of Nations) Genel Sekreteri Ekselans Eric Drum-
mond tarafından, kendisine yapılmış olan bir “Başvuru” üzerine yazdığı ve 
Asamble’ye ilettiği Tutanaktır. İki sayfadır. Tarih: Genel Sekreteri Ekselans 
Eric Drummond’un kendi el yazısı ve inisyalleriyle verilmiştir. 23.5.1922. Arc-
hieve Kalsör R 599 Dosya 20940. Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Ekselans 
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Eric Drummond cevabı yorum ve tutanakta kendisine yapılan başvuruyu de-
ğerlendirmiştir.

Buna göre; 

a. “Ekümenik Patrikhane” şeklindeki tanımlamayı kabul etmemiş ve sade-
ce “Patrikhane” diye söz vermiştir.

b. Türk İmparatorluğu’nun (Turkish Empire) halen “Barış” görüşmeleri 
sürecinde olduğunu ve Patrikhanenin “Bağımsız Devlet / Hükümet” olmadığını ve 
nihai statüsünün bu barış görüşmelerinin sonunda belirleneceğini, dolayısıy-
la şimdi böyle RESMİ başvuru işlemini başlatmayacağını dikte ettirmiştir. 

c. Ekselans Eric Drummond, Patrikhane adına kendisine başvuruda 
bulunan Dr. Michel Keledji’ye bu yanıtı vermesinden sonra bu kişinin arala-
rında geçen görüşmenin “Confidental” (gizli) olarak tutulmasını rica ettiğini de 
tutanağa geçirtmiştir. 

B. İkinci Belge:

Ekselans Eric Drummond’la yapılan bu görüşmeden sonra bu kez bizzat Pat-
rik Meliton tarafından yazılmış bir nevi “itimatname” niteliğindeki belgedir. 
Ekumenik Patrikhane antetli (değerli evrak) kağıda Fransızca olarak yazıl-
mıştır. Tarih: Constantinople 30/12 Haziran 1922’dir. Muhatabı Ekselans Eric 
Drummond’dur. Kayıt no : 3094’dür ve Meliton imalıdır. 

Patrik İtimatname’de, kendisi tarafından, Ekumenik Patrikhane’yi ve 
tüm Orta Doğu’daki Ortodoksları temsilen atanmış olan dr. Michel Keledji’nin, 
Milletler Cemiyeti tarafından da RESMEN temsilci olarak kabul edilmesini 
istemektedir. 

Belgelerde adları geçen kişilerle ilgili bazı kısa bilgiler de vereceğim. 
Ama önce bir uyarıda bulunayım. Patrik Bartolomew  I’nin Türkiye Cumhuriye-
ti Devletinin yasalarına ve Yüksek Mahkeme kararına aykırı olarak “Ekumenik” 
unvanını kullanması suçtur. Kaldık ki, TC vatandaşı olan bir kimse, mevcut 
anayasadaki “Laiklik” ilkesi gereği, kendisini bir dinin en üst ve tek temsilcisi 
olarak ilan ve beyan edemez. Bu da anayasal suçtur. İlgililere duyurulur.

Patrik Meliton (Metaksakis) Türk düşmanı bir adamdı. 1917’deki Bolşe-
vik İhtilali sırasında çökertilen Rus Ortodoks Kilisesini değil, daha sonra ku-
rulmuş olan sahte Patrikhane’yi ve Komünist rejimi savunuyordu. Meliton’un 
Rus Ortodokslarına sahip çıkmaması nedeniyle bugün de iki kilisenin arası 
açıktır. Meliton ayrıca çok garip bir girişimde bulunmuş ve Ortodoks Dinsel 
Takvimi’ni değiştirerek yerine Katolik Dini Takvimini Fener Patrikhanesine 
getirmişti. Bu da çok derin bir hakaret olarak tarihe geçmişti. Ve nihayet; 
Meliton Mason’du. 1935’de ölüm döşeğindeyken başucunda bekleyen genç 
papazlardan biri onun kendisine Mason olduğunu ve cenazesinde Masonik 
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tören yapılmasını istediğini açıklamıştı. Bu genç papaz da Mason’du ve adı 
da Athenogoras’tı (1886-1972). İkisi de İskoç Ritine bağlı Loca’ya kayıtlıydılar. 
Meliton’un Milletler Cemiyetine yaptığı bu başvuruyu öğrenen Sırp Ortodoks 
Kilisesinin başı Justin Chelije, “Meliton Doğu Papazı olmak istiyor” demişti. Justin 
daha sonra Aziz ilan edildi. 

Eric drummond (1876-1951) çok soylu bir ailenin 16. Reisi’ydi.(Earl) 
Bu İngiliz diplomat 1919-1933 yılları arasında Milletler Cemiyetinin ilk Genel 
Sekreteri olarak görev yaptı. Daha sonra İngiltere’nin Roma Büyükelçisi oldu. 
1947-1951 yılları arasında ise Liberal Parti’nin Başkanıydı. 

Dr. Michel Keledji, adıyla tanınan kişi kökenli itibariyle Rum de-
ğil Ermeni’ydi. Keledjiyan olan soyadını kısaltmıştı. Bir dönem Yunanistan 
Başbakanı’na danışmanlık yapmış, kısa bir süre için de bakanlıkta bulunmuş-
tu. Halen ailesi, ABD’dedir. Keledjian ailesi Ermeni Soykırım yalanı konusun-
da ABD’de çok etkili bir grup oluşturmuşlardır.

Bu kısa bilgilerden sonra belgeleri okumaya geçebilirsiniz. İlk üç say-
fa orijinaldir diğer iki sayfa ise kolay okunmasını temin etmek için yapılmış 
transcription’dur.
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Belge 1.
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Belge 2.
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Belge 3.


