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Cemaat Vakıfları Temsilcisi - 2019 Çalışma Raporu 

İSTANBUL’DAKİ 
KÜLTÜREL MİRASIMIZ 73GİRİŞ

Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi’nin ikinci görev yılını geride bıraktı-
ğımız 2019 yılı çalışma raporumuzu sizlere üç bölüm halinde sunuyoruz. 

2019 yılı için taahhüt etmiş olduğumuz çalışmaları hayata geçirmiş ol-
maktan memnuniyet duyarak ilk bölümde bunlara ait görüşmeleri, faaliyet-
leri, ziyaretleri ve mali tablolarımızı sizlerle paylaştık. Ayrıca Temmuz ayında 
yayına açtığımız www.cemaatvakiflaritemsilcisi.com web sitemizi ziyaret 
ederek yaptığımız çalışmalara ait detayları bulabilirsiniz.

İkinci bölümde ise bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz ‘Öğretmenlerimiz’ 
adlı sergimizi kitapçığa dönüştürdük. 

Üçüncü bölümde, İstanbul’da yer alan toplumlarımıza ait kültürel mirası-
mıza yer verdik. Yer kısıtımızdan dolayı, özellikle İstanbul’da köklü geçmiş-
leri olan Rum ve Ermeni toplumlarının, tüm kültürel ve dini yapılarını yaz-
mamız mümkün değildi. Fakat okuyucuya bir fikir vermesi açısından bizlere 
göre muhakkak bilinmesi, görülmesi gereken azınlık yapılarını özetle sizinle 
paylaşmak istedik. 

Sergi çalışmamızda sundukları katkılar için RUMVADER, Ermeni Vakıflar 
Birliği, Hahambaşılık, İstanbul Süryani Kadim Meryemaana K. Vakfı, İstanbul 
Keldani K. Vakfı, Getronagan Ermeni Lisesi, TEAOV ve Paros’a teşekkür ederiz.

Kültürel miras çalışmamızı destekledikleri ve bilgilerini paylaşarak, sun-
dukları tüm katkılar için RUMVADER, Ermeni Vakıflar Birliği, Hahambaşılık, 
Surp Agop Ermeni Katolik H. V., Ermeni Protestan K. Vakfı, İstanbul Süryani 
Kadim Meryemana K. Vakfı, İstanbul Süryani Katolik Vakfı, Bulgar Ekzarhlığı 
Ortodoks K. Vakfı, İstanbul Keldani K. Vakfı, Gürcü Katolik K. Vakfı ve Karaim 
Vakfına teşekkür ederiz. Ermeni Ortodoks çalışması için fotoğraf desteğin-
den dolayı Mıgırdiç Ardzivyan’a, Yahudiler için Alberto Modiano’ya teşekkür 
ederiz. 

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’a ve Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a, uzun 
yıllar Vakıflar Genel Müdürümüz olan, 25 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Dr. Adnan Ertem’e 
diyaloğa ve işbirliğine açık yönetim biçimleri için teşekkür eder, ülkemiz için 
hayırlı ve bereketli bir yıl dileriz. 

Saygı ve selamlarımızla...
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Çalışma Takvimi
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01

02

03

10.30 Sylvia De-
epen (Hollanda 
İst. Başkonsolos 
Yard.) & Leone 
van Vlimmeren 
(Hollanda Avus-
turya Büyükelçi-
liği Diplomatı) 

04 9.30 Kartal 
Ermeni Vakfı YKÜ

05

06

17.30 Protokol 
Komisyonu ile 
iftar organizas-
yonu çalışması 
- Süryani Katolik 
Kilisesi

11.00 Vakıf 
Haftası programı 
- Ankara
14.00 VGM Vakıf-
lar Meclisi Top-
lantısı - Ankara

07
10.00 
Özgür Kaymak - 
Hahambaşılık

14.00 Kadıköy'de 
Kültürel Çeşitlilik 
Çalıştayı

08
10.00 
Ermeni Ortodoks 
Noel ziyareti

09

18.30 Protokol 
Komisyonu ile 
iftar organizas-
yonu çalışması 
- Süryani Katolik 
Kilisesi

10

11
14.00 VGM 
Vakıflar Meclisi 
Toplantısı - 
Ankara

14.00 VGM Vakıf-
lar Meclisi Top-
lantısı - Ankara 
(mazeretli)

14.00 VGM 
Vakıflar Meclisi 
Toplantısı - 
Ankara

12
11.00 Ömer 
Kantik'i ziyaret
12.00 Paros 
Dergisi röportaj

13 11.15
Gürcü Kilise Ayin

14
14.00 VGM 
Vakıflar Meclisi 
Toplantısı - 
Ankara

18.00 Protokol 
Komisyonu ile 
iftar organizas-
yonu çalışması 
- KEY Plaza

15
14.00 VGM 
Vakıflar Meclisi 
Toplantısı - 
Ankara

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
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01 New York Uçuş

02
10.00 Neira 
Omerovic Tez 
görüşmesi
12.00 Habertük 
röportaj

14.00 
VGM Vakıflar 
Meclisi Toplantısı 
- İzmir

03
14.00 Süryani 
kilisesi temel 
atma

18.00 Aras Ya-
yıncılık yeni yer 
açılış

04

05
14.00 VGM Vakıf-
lar Meclisi Top-
lantısı - Ankara 

New York'ta 
Ahtamar Sergi 
açılışı

06 Mardin VGM ile İstanbul Dönüş

07 VGM Diyarbakır

08
14.00 VGM Vakıf-
lar Meclisi Top-
lantısı - Ankara 

09

12.30 Zakarya 
Mildanoğlu &
Yorgo Papalyaris 
Yıl sonu raporu 
için Kültürel 
Miraslarımız 
çalışması 
hakkında istişare

10
14.00 VGM Vakıf-
lar Meclisi Top-
lantısı - Ankara 

11

12

13

14

15
12.00 Demokrasi 
ve Milli Birlik 
Günü Resepsiyo-
nu - Ankara

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Çalışm
alarım

ız
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16

10.00 Aren Dadır 
yüksek lisans tez 
görüşmesi
12.30 S. Caymaz 
& M. Odabaşı CB 
İletişim Başkanlığı

17

18

19
14.00 VGM Vakıflar 
Meclisi Toplantısı - 
Ankara

20
13.30 Seda 
Caymaz & Mustafa 
Odabaşı CB İleti-
şim Başkanlığı

21
14.00 VGM Vakıflar 
Meclisi Toplantısı - 
Ankara 
(mazeretli)

9.30 Eric 
Eggleston ABD 
Politika Konso-
losu

22
14.00 VGM Vakıflar 
Meclisi Toplantısı - 
Ankara

23
19.00 Ahtamar 
Sergi açılışı - Aya 
İrini Kilisesi

14.00 VGM Vakıflar 
Meclisi Toplantısı - 
Ankara

24

9.00 L. Vingas & T. 
Alcan & S. Ovadya 
& C. Ustabaşı ile 
gelecek yıl kon-
ferans düşüncesi 
hakkında istişare 
toplantısı

25

11.00 Türkiye 
Ermenileri Patriği 
Episkopos Sahak 
Maşalyan'a tebrik 
ziyareti
12.30 Noel Bay-
ramı Ziyaretleri

26
14.00 VGM Vakıflar 
Meclisi Toplantısı - 
Ankara

18.30 Öğretmen-
lerimiz sergimizin 
açılışı-Getronagan 
Lisesi

18.30 
Hanuka Bayramı 
Kutlaması - Gazi-
antep

27

18.00 Kilise ve 
restorasyonu 
hakkında kitap ta-
nıtımı - Edirnekapı 
Ayios 
Yeorgios Kilisesi

17.30 
Cemaat 
Başkanları 
toplantı

28
10.00 
Christine Şenkal 
(İBB)

29
18.30 
Hanuka Bayramı 
Kutlaması - 
Galata

30

31

16
20.20 Geleneksel 
Cemaat Vakıfları 
iftarı - CVK Otel

17

18.30 Protokol 
Komisyonu ile 
iftar organizas-
yonu çalışması 
- Süryani Katolik 
Kilisesi

18
13.30 Toros Alcan 
& Laki Vingas & 
Başak Ersen ile 
öğle yemeği

19 11.30 Surp Pırgiç 
Vakfında toplantı

20

21

22

23

24
14.00
VGM Vakıflar 
Meclisi Toplantısı - 
Ankara (mazeretli)

25
14.00 VGM Vakıflar 
Meclisi Toplantısı - 
Ankara

26
11.30 
Doğan Bermek 
(Alevi Fed.) - Ha-
hambaşılık

27
10.30 VGM Vakıflar 
Meclisi Toplantısı - 
İstanbul

28
14.00 VGM Vakıflar 
Meclisi Toplantısı - 
Ankara

18.00 Rum Cema-
ati ile toplantı

10.30 Edirne 
seyahat

29
10.00 Şişli Bele-
diye eski Başkanı 
Hayri İnönü veda 
ziyareti

10.00 VGM 
Vakıflar Meclisi 
Toplantısı - Edirne

20.30 İstanbul 
Fethinin 566. 
Yılı Kutlaması - 
Yenikapı

30
10.00 Tatyos 
Bebek-Av. Sebu 
Aslangil

19.00 Protokol 
Komisyonu ile 
iftar organizas-yo-
nu çalışması - CVK 
Otel

31

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Çalışm
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Çalışm
alarım

ız

14 Ekim 2010 - 25 Aralık 2019 yılları arasında, T.C. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'nde, Vakıflar Genel Müdürü olarak görev 
yapmış olan Sayın Dr. Adnan Ertem'i yeni görevi; Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı dolayısıyla tebrik eder, 
yeni makamında da başarılar dileriz.

Cemaat Vakıfları olarak, engin bürokratik deneyim ve bilgi-
siyle hakkaniyetli yönetim biçimi, eşit yaklaşımı ve daimi sami-
miyeti dolayısıyla kendisine şükranlarımızı sunarız.

Dr. Adnan Ertem'e Teşekkür ve Veda

Rum, Ermeni, Yahudi,
Süryani, Keldani, Bulgar, 

Gürcü ve Karayim Vakıfları 

Geleneksel Cemaat Vakıfları if-
tarımızın bu yılki ev sahibi Süryani 
Katolik toplumumuz idi. Kültür ve 
Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri 
Ersoy’un katılımıyla, her yıl oldu-
ğu gibi farklı inanç mensubu tüm 
toplumlarımız, Müslüman dostla-
rımızın mübarek ayında sofraları-
nı paylaştılar.

Açılış konuşmasını İstanbul Sür-
yani Katolik Vakfı Başkanı Zeki 
Basatemir yaptı. Ardından Cema-
at Vakıfları Temsilcisi Moris Levi 
konuşmasını yaptı ve Türkiyemize 
katkılarından dolayı Ermeni top-
lumundan gazeteci-yazar Rober 
Haddeciyan’a teşekkür ödülünü 
teslim etti. Rahatsızlığından dola-
yı katılımını iptal etmek zorunda 
kalan üstad Haddeciyan yerine 
ödülü Nor Marmara Gazetesi yazı 
işlerinden Makruhi Büyükhagop-
yan teslim aldı.

Ardından Sayın Bakan kapanış 
konuşmasını yaptı ve günün anısı-
na kendisine Süryani işi bir telkâri 
hediye edildi.

Geleneksel Cemaat Vakıfları İftarı (16.05.2019)
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Hanuka, İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren 
bir Musevi Bayramıdır. Ayrıca "Işık Bayramı" olarak da anılır. Hanukkah söz-
cüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelir.

 Gaziantep'te 40 yıl sonra, Museviler "Işık Bayramı" olarak da anılan "Hanu-
ka Bayramı"nı kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Gaziantep Sinago-
gu'nda 40 yıl sonra Hanuka Bayramı kutlandı. Kutlamaya Türk Musevi Cema-
ati Başkanı İshak İbrahimzadeh, 
Türkiye Musevileri Hahambaşısı 
Rav İsak Haleva, Hahambaşı 
Müşaviri Yaşar Bildirici, Dışişleri 
Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi 
Büyükelçi Adnan Keçeci ve Ga-
ziantep Büyükşehir Belediyesi 
eski Başkanı Asım Güzelbey’ın 
yanı sıra İsrail ile diğer ülkeler-
den gelen çok sayıda Gazian-
tepli Musevi katıldı.

Hanuka

Çalışm
alarım

ız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "82 milyonun tüm fertlerini bir ara-
da barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar ta-
rafından zehirlenmesine izin vermedik. Bundan sonra da bu hassasiyetimizi 
koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Musevilik 
inancına sahip bütün vatandaşların bayramını gönülden tebrik ederek, farklı-
lıkları zenginlik gören, din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir mede-
niyetin mensupları olarak her vatandaşın inancını özgürce yaşayabilmesine 
önem verdiklerini belirtti.

Bu anlayışla son 17 yılda farklı alanlarda hayata geçirilen reformlarla din 
ve vicdan özgürlüğünün önündeki engelleri tek tek kaldırdıklarını vurgulayan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin inancından, dış görünüşünden, kılık ve kıyafetinden dolayı 
ötekileştirilmesine asla müsaade etmedik. 82 milyonun tüm fertlerini bir ara-
da barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar ta-
rafından zehirlenmesine izin vermedik. Bundan sonra da bu hassasiyetimizi 
koruyacağız. Türkiye'yi tüm dünyaya örnek gösterilecek bir dayanışmayla bü-
yütmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle idrak ettikleri bu müstesna gün-
lerde, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlik-
ler diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hanuka Bayramı" Mesajı*

*www.iletisim.gov.tr sitesinden alınmıştır.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Köklü tarihimizden edindiğimiz 
birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatan-
daşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine bü-
yük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 
Aralık Noel Yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları Noel Yortuları dolayısıyla tebrik 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, 
inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve gelenek-
lerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zengin-
lik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğimizin 
temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak, 
bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdü-
rüyoruz.

Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, 
kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve 
hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatan-
daşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyo-
rum."

Cemaat Vakıfları Temsilcisi - 2019 Çalışma Raporu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Noel" Mesajı*

Çalışm
alarım

ız

Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğu-
munun kutlandığı bayramdır. Noel arifesi 24 Ara-
lık'tır ve 25 Aralık'ta başlayan bayram hafta bo-
yunca devam eder. Ülkemizde Ermeni Ortodoks 
Kilisesi Noel’i 6 Ocak tarihinde kutlar.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi temsilcimiz tüm 
toplumlarımızın dini önderlerine Noel tebrik ziya-
retinde bulundu. Fakat aynı gün, ilk olarak Noel 
Bayramını 6 Ocak’ta kutlayan Ermeni Ortodoks 
Patriklik Kilisesine özel ve önemli bir sebeple zi-
yarette bulunuldu. 

Ermeni Ortodoks toplumumuz 11 Aralık 2019 
tarihinde Türkiye Ermenileri Patriği olarak Epis-
kopos Sahak Maşalyan’ı seçtiler. Bu vesile ile 
Patrik’e yeni görevi dolayısıyla tebrik ziyaretinde 
bulunuldu. Ardından Rum Patrikhanesi, Ermeni 
Katolik Patriklik Kilisesi, Süryani Ortodoks ve Ka-
tolik Kiliseleri ve Keldani Kilisesi Noel tebrikleri 
için ziyaret edildi.

Noel

Suryani Katolik Kilisesi    

Suryani Ortodoks Kilisesi    

Moris LEVİ - Türkiye Ermenileri Patriği Sahak MAŞALYANKeldani Kilisesi

*www.iletisim.gov.tr sitesinden alınmıştır.
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TOPLUM ÖĞRENCİ 
SAYISI MEBLAĞ TOPLAM

Yahudi 9 2.200,00 ₺ 19.800,00 ₺

Ermeni Ortodoks 7 2.200,00 ₺ 15.400,00 ₺

Ermeni Katolik 3 2.000,00 ₺ 6.600,00 ₺

Süryani Kadim 2 2.200,00 ₺ 4.400,00 ₺

Keldani 4 2.200,00 ₺ 8.800,00 ₺

Gürcü 3 2.200,00 ₺ 6.600,00 ₺

Rum 3 2.200,00 ₺ 6.600,00 ₺

Süryani Katolik 2 2.200,00 ₺ 4.400,00 ₺

Bulgar 2 2.200,00 ₺ 4.400,00 ₺

Karayim 2 2.200,00 ₺ 4.400,00 ₺

TOPLAM 37 81.400,00 ₺

Burslar

Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’nde çalışanlarının üni-
versite öğrencisi yakınlarına 
yıllardır başarı bursu ver-
mekteyiz. Tarafımıza yapılan 
müracatlara göre 2018-2019 
eğitim-öğretim yılı bursla-
rını karşılayan vakıflarımız 
yandaki gibidir.

2019 Yılı VGM Vakıflar Meclisi'nin Azınlık Vakıfları 
ile ilgili Toplantı Kararları

TARİH KONU KARAR

08.07.2019
Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 
Vakfı adına tescil edilen taşınmazın 
mahkeme kararınca iptali

Onaylandı

21.10.2019
Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 
Vakfı'nın tescil başvurusunun yeniden 
değerlendirilmesi 

Reddedildi

Vakıflar Meclisi’nin Cemaat Vakıfları İle İlgili Kararları

Finansal Tablolar

TOPLUM

GELİRLER GİDERLER

2019 2020 TALEP

A. ÇALIŞAN GİDERLERİ
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, açılışını 25 Kasım Pazartesi 
günü Getronagan Ermeni Lisesinde gerçekleştirdiğimiz, 'Öğretmenlerimiz' 
adlı sergiyi organize ettik.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Ka-
sım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Her 
ne kadar dünyada sayısız ülke muhakkak kendilerine göre bir tarih belirle-
yip bu günü değişik tarihlerde kutluyorlarsada Türkiye ile birlikte 14 başka 
ülke daha 24 Kasım tarihini benimsemiştir ve "Öğretmenler Gününü" ülke-
miz ile birlikte kutlamaktadırlar.

Öğretmenler gününü kutluyoruz çünkü, hepimizin yaşamına neredeyse 
anne ve babalarımız kadar dokunmuş olan öğretmenlerimizi anımsamak 
yaşamımızı, yolumuzu, üslup ve hedeflerimizi kısaca kendimizi tekrar göz-
den geçirmemize neden oluyor. Ne mutlu kendisine bakıp görmeyi, sorgu-
lamayı ve bilginin dengenin ışığında karar verip sistemli çalışmayı öğreten 
öğretmenleri olmuş olanlara! Unutamadığımız öğretmenler bizlere dünya-
ya geniş bir perspektiften, farklıların gözünden de bakabilmeyi - olumlu, 
çalışkan, sistemli ve faydalı olmayı - kendi kusurlarımızı görüp düzeltmeyi- 
çok boyutlu, adil ve sorgulayıcı olmayı öğretmeye çalışan öğretmenlerdi.

 Ülkemizde dini azınlık cemaatlerinin mensuplarına atfedilen meslekler 
vardır: 

 Ermeniler kuyumcu-mimar, Yahudiler tüccar-tuhafiyeci-mefruşatçı olur-
lar gibi düşünülür ve ne yazık ki öğretmenlik bu meslekler arasında sa-
yılmaz ama tarih boyunca birçok köklü öğretim kurumundan çok sayıda 
dini azınlık toplumlarından unutulmayacak öğretmenler geçti. Bu kıymetli 
eğitimcileri hatırlamak ve anmak için de anlamlı bir sergi organize ettik. 
Hazırlık aşamasında fark ettik ki, yüzlerce eğitimcimiz tarih sahnesinden 
geçmiş. Dolayısıyla hepsine sergide yer vermemiz mümkün olamadı. Ser-
giden bulunan/bulunmayan, tüm muteber öğretmenlerimizin hatıraları-
nın önünde saygıyla eğiliyoruz. *

 *Moris Levi'nin açılış konuşmasından derlemedir. 
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Anna Vasiliadu 12 Mart 1892’de Hey-
beliada’da doğdu. Zapyon Rum İlko-
kulu ve Lisesine gitti, 1908’de mezun 
oldu. Yüksek öğretimi için yıllar sonra 

Sorbonne’a gitti. Yunanca, Fransızca, pedagoji, tarih okuyarak lise mezuni-
yetinden 25 yıl sonra üniversite diplomasını aldı ve İstanbul’a dönüp aynı yıl 
Yunanca ve Fransızca öğretmeni olarak Zapyon Rum Lisesine tayin edildi. 
Dört sene sonra okulun müdürü oldu ancak yabancı üniversite diploması ve 
Türkçesinin zayıflığı nedeniyle bu görevde bir yıl kalabildi. Görevine 26 sene 
boyunca öğretmen olarak devam etti. Arada, İoakimion Rum ve Merkez Rum 
Kız liselerinde de dersler verdi.

Anna Vasiliadu, açık sözlü, ciddi, ölçülü, asil, dindar kişiliği, adaletli, taraf-
sız öğretmenliği, yöntemi ve tecrübesi ile Rum öğretmenler arasında dikkat 
çekiciydi. Sade dış görüntüsü de dikkat çekerdi: Hep beyaz yakalı siyah ipek 
elbise giyer, birine özel eşyalarını, diğerine kitaplarını koyduğu iki çanta ta-
şırdı. Nezaketsizliğe, saygısızlığa, itaatsizliğe tahammülü yoktu, ciddi şekil-
de uyarırdı. Öğrencileri onu aşırı titiz bulsalar da “koruyucu meleğin” ihtiyaç 
hâlinde hep yanlarında olduğunu bildiklerinden sevip saydılar. Okulun sağ-
ladığı düzenli ve kontrollü eğitimin ve derslere devamlılığın faydasına ina-
nıyordu ve her fırsatta savundu. Ne kendisi ne de ablaları evlenmemişlerdi 
ancak öğrencilerine mutlaka aile kurmalarını nasihat eder, toplantılarında 
nişanlıları ve eşleri de kabul eder, annelere tavsiyelerde bulunurdu. Bağlı 
olduğu değerleri örnek teşkil ederek aktardığı bilgili ve özgüvenli mezunlar 
yetiştirmeyi başardı. 

Anna Vasiliadu piyano çalardı. Hem teoride hem pratikte çok iyi müzisyen-
di ama konservatuar mezunu bir ablası ile kıyaslanmamak adına bu beceri-
sini pek açığa çıkarmazdı. Son yıllarında bu ablasıyla Tarlabaşı’ndaki kışlık 
evlerini kapatıp taşındıkları Heybeliada’da 1 Aralık 1980’de vefat etti. Şişli 
Metamorfosis Rum Mezarlığı’nda defnedildi. 

8 Eylül 1871’de İstanbul Kumkapı’da doğdu. İlköğrenim dönemini semt 
ilkokullarında tamamlayıp Berberyan Okulundan 1887’de mezun olduktan 
sonra öğretmen olarak ilk görevini Kirmastı (bugün Mustafa Kemal Paşa) ilk 
okulunda üstlendi. Daha sonra Adapazarı İlkokulunda ve Berberyan Okulun-
da öğretmenlik yaptı. 1896-1900 senelerinde Dadyan Okulunda müdürlük 
yaptığı dönemde, muhafazakâr kesimde büyük tepki yaratan karma eğiti-
mi başlattı. İleriki yıllarda Samsun, Akşehir, Adana’daki Ermeni okullarında, 
1909’dan sonra ise İstanbul’da Berberyan Okulunda öğretmen olarak görev-
lendirildi. 1913’te Üsküdar Bağlarbaşı’nda kendi, Özel Aramyan Okulunu kur-
du. Bu okul 1920’de kapandıktan sonra Karagözyan Yetimhanesi  müdürlü-
ğünü 1928 yılına kadar üstlendi. Burada gerçekleştirdiği yenilikler arasında 
öğrencileri kunduracılık, marangozluk, ziraatçılık gibi zanaatlara alıştırmak 
olmuştur. Doğum günü olan 8 Eylül 1937 tarihinden vefatına kadar Bezazyan 
Okulunda öğretmen olarak çalıştı. Basında eğitim konusunda yazılan ve ya-
yınlanmış bir tabiat bilgisi kitabı vardır.

Anna VASİLİADU 

1892, İstanbul - 1980, İstanbul
Edebiyatçı - Vizyoner - Aydın

Aram NİGOĞOSYAN 

1871, İstanbul - 1937, İstanbul
Okul Kurucusu Yenilikçi Bir Eğitimci

Zapyon Rum Lisesi arşivinden. TEAOV Arşivi

Ö
ğretm

enlerim
iz  Sergisi



2726

Cemaat Vakıfları Temsilcisi - 2019 Çalışma Raporu 

İlk öğrenimini Bezazyan, Fransız 
Soeurs de Charité ve Dadyan okullarında 
tamamlayan Cezveciyan, 1922’de Arna-
vutköy Amerikan Kız Kolejinden mezun 
oldu. 1923’ten itibaren öğretmen 
olarak muhtelif okullarda eğitim verdi. 
1932’de Fransızca ve İngilizce öğretmeni olarak görevlendirildiği Getronagan 
Lisesinde ikinci müdürlüğe kadar terfi etti. 1986 tarihinde İstanbul’da vefat 
etti.

1884 yılında Maraş’ın Şekerdere sem-
tinde doğdu. İlk öğrenimini  semtin  
okulunda tamamladıktan sonra  Tarsus 
Sen Paul Kolejinden 1908’de mezun 
oldu. İki yıl sonra İstanbul’a gelip yük-
sek muallim mektebinin matematik 
dalına kayıt oldu, buradan mezuniye-
tinden sonra 1913 yılında İzmit Devlet 

Lisesi son sınıflarına matematik öğretmeni olarak atandı. 1923-1929 yılları 
arasında Viyana Mıhıtarist Okuluna müdür olarak görevlendirildi. Bu görevi 
ile birlikte bu okulda matematik ve İngilizce dersleri verdi. Öğretmen olarak 
Bezazyan, Şişli Terakki ve Esayan Liselerinde de çalıştı.

Armenak APRİKYAN  
1884, Kahramanmaraş - 1960, İstanbul
Matematik & İngilizce Öğretmeni 

Aşhen CEZVECİYAN 
1900, İstanbul - 1986, İstanbul
Dil Eğitmeni

4 Ocak 1873’te Bodrum’da doğdu. Altı 
yaşında Bodrum’da ilkokula başladı ve 
öncelikle İbrânîce’nin esaslarını öğren-
di. Dokuz yaşında, daha geniş bir Ya-

hudi cemaatine ve daha iyi eğitim imkânlarına sahip bulunan Rodos’a gön-
derildi. 1887’de ilkokulu bitirdikten sonra Bodrum Rüşdiyesine ve ardından 
İzmir İdâdîsine devam etti; mezun olduğunda İbrânîce, Türkçe, Arapça ve 
Farsça’nın yanında Fransızca’yı da öğrenmişti.

1894 yılı sonunda idâdî öğretmeni olarak Rodos’a giden Galanti burada 
Dünya Yahudi Birliği (Alliance israélite universelle) ve Rodos Yahudi cemaa-
tinin desteğiyle bir okul kurdu. Arkasından, bu okulun bağlı olduğu Alliance 
okullarının eğitim programında Fransızca ağırlık taşıdığından bazı Yahudi ay-
dınları ile birlikte Türkçe’ye daha fazla önem verilmesi için mücadeleye baş-
ladı. Rodos İdâdîsinde öğretmenlik yaparken altı yıl kadar da Maarif Nezâre-
tinin Cezâyir-i Bahr-i Sefîd (Oniki Ada) vilâyeti müfettişliğini yaptı.

1902 yılında Rodos’tan ayrılıp İzmir’e yerleşti ve yine öğretmenlik yapmaya 
başladı. Ayrıca İzmir’de çıkan Ladino ve Fransızca bazı gazetelerde, aşırı mu-
hafazakâr Osmanlı Yahudi cemaatini etkilemek için tenkit yazıları yayımladı.

Millî Mücadele yıllarında yabancı dillerdeki günlük basın bültenlerini Türk-
çe’ye çevirip Mustafa Kemal ve arkadaşlarına iletti. Dârülfünun reformunda 
kadro dışı bırakıldığından 1 Ağustos 1933’te müderrisliği sona erdi. Soyadı 
kanunundan sonra Bodrumlu soyadını alan Avram Galanti 1943 yılında Niğ-
de’den milletvekili seçildi; bu sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivin-
den faydalanarak Ankara Tarihi ile (I-II, İstanbul 1950-1951) Niğde ve Bor Ta-
rihi’ni (İstanbul 1951) yayıma hazırladı.

1946 seçimlerinden sonra milletvekilliği sona erince Ankara’dan İstanbul’a 
dönerek Kınalıada’ya yerleşti. Galanti, uzun süren rahatsızlığı sebebiyle son 
yıllarını Balat Or-Ahayim Yahudi Hastahanesinde geçirdi. 

Avram GALANTİ
1873, Bodrum - 1961, İstanbul
İdadi Öğretmeni
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İstanbul okullarında Türkçe, Arapça 
ve Farsça dersleri verdi. 1907’de ya-
yınlanan “Ermenice-Osmanlıca Büyük 
Sözlük” ile 1912’de yayınlanan “Os-
manlıca-Ermenice Büyük Sözlük” adlı 
eserlerini Türk Dil Kurumu birebir basımıyla yayınladı. Sözlüklerde sözcük-
lerden başka, Ermenice ve Türkçe atasözlerinin ve söylemlerin çevirilerine 
de yer verdi. 

İstanbul Darülfünunu matematik bö-
lümü mezunudur. Galatasaray Lisesin-
de, Getronagan Lisesi’nde (1908-1933), 
Bezazyan ve Esayan Okullarında ma-
tematik dersleri  verdi. Ayrıca, Getro-

nagan Lisesinde 1927-33 yıllarında müdürlük görevini üstlendi. Yayınladığı 
aritmetik ve geometri ile ilgili ders kitapları uzun süre okullarda kullanıldı. 
Ayrıca Fransızca’dan Ermenice’ye, E. Sue ve Al. Dumas-fils’in bazı eserlerinin 
çevirilerini yaptı. 

Bedros Zeki GARABEDYAN
1869, İstanbul - 1937, İstanbul
Dil Bilimci

Bedros ADRUNİ
1883, İstanbul - 1944, İstanbul
Matematik Kitapları Yazarı - Öğretmen

Babası Dr. Vasil İngilizof, Okmeydanı 
Bulgar Hastanesinin efsanevi başheki-
miydi.  Babasının gece nöbetlerine bile 
götürdüğü Boryana hastanenin bahçe-
sinde büyüdü.

Boryana, Firuzağa İlkokulunun ar-
dından, Saint Benoit Fransız Kız Orta 
Okulundan mezun olduktan sonra lise 

eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesinde yaptı. Öğretmenlik ço-
cukluğundan beri idealiydi ama erkenden evlenip çoluk çocuğa karıştı. Son-
radan eşinin teşvik ve desteği ile tekrar üniversite sınavlarına girip 1975’te 
başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız ve Roman Dilleri 
Bölümünden 1980’de mezun olarak bir zamanlar kendisini de eğiten Saint 
Benoit Fransız Kız Orta Okulunda hazırlık sınıfları öğretmeni olarak çalışma-
ya başladı. “Öğrencileri sıfırdan alıp iki sene içinde haftada 24 saat Fransızca 
dersiyle belli bir seviyeye getirmek büyük bir keyifti benim için!” diyor Bor-
yana. 

10 şube, 270 öğrenci ve 34 öğretmenin olduğu hazırlık bölümünde Müdür 
Muavini Soeur Monique‘in emekliye ayrılmasıyla yerine geçti. Fransızca öğ-
retmenlerinin çoğu onun stajyerleriydi dolayısı ile uyumlu, verimli ve prob-
lemsiz bir çalışma içindeydiler.

Bu arada çocukları yurt dışında evlenip torunlar gelmeye başlayınca, 2007 
yılında artık onca yıl kendini çocuklara adamaktan, kendi yaşantısını ihmal 
ettiğini düşünerek kendi isteği ile istifa edip okuldan ayrıldı. 

“27 senelik hocalık ve idarecilik dönemimde, Saint Benoit Fransız Okulun-
da idealimi gerçekleştirmiş olmaktan ve hala eski öğrencilerimle arkadaş-
ça görüşmekten çok mutluyum” diyor Boryana Hoca. “Gençken çocuklar ve 
gençlerle uğraştım, şimdi yaşıtlarıma yardımcı olmak, onlara huzurlu bir or-
tam sunmak için çalışıyorum” diyen yılların eğitimcisi Boryana İngilizof Mun-
giuri, onca yıllık çalışma hayatından sonra köşesine çekilemedi ve gönüllü 
olarak uzun zamandan beri yönetim kurulunda olduğu Harbiye’deki Artigia-
na huzur evinin, on yıldan bu yana sorumlu müdürlüğünü yapmaktadır.

Boriana İngilizof MUNGİURİ
1947, İstanbul
Dil Öğretmeni

ParosTEAOV Arşivi
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Ortaköy’deki Aliance Israelite Universal Okulundan mezun oldu. Öğretmen-
liğe Birinci Karma Musevi İlkokulunda başladı. Fransızca öğretmenliği yapan 
Habib, mesleğe 1924 yılında başladı. 

Öğretmenlik görevini sürdürdüğü 1. Karma Musevi Ana ve İlkokulunda mü-
dür muavinliği görevine atandı.

1948’de Okul Müdürü Mösyö Behmuaras’in geçirdiği trafik kazası sonucu 
vefat etmesi nedeniyle aynı okulda müdür olarak görevine devam etti.

1972 senesinde yaş haddinden kanun gereği emekli oldu. Hayatını eğitime 
adamış biri olan Cemile Habib, emekli olduktan sonra 1982 senesine kadar 
okulda kalarak hiçbir bedel almadan yönetici olarak çalışmaya devam etti.  

Şalom Gazetesinde zaman zaman yazılar yazan Habib, 1982 senesinde 
okuldaki görevinden ayrılarak oğlu ile birlikte İsrail’e göç etti.

Cemile Palensya HABİB
1907, İstanbul – 1991, İsrail
Fransızca Öğretmeni Altı yaşından itibaren iki yıl Hasköy’deki din okulunda, ardından ise yine 

aynı semteki Alliance (Aliyans) okuluna devam etti.

1928 - 1933 yılları arasında Rodosta’ki Haham Okulunda eğitim gördü. 1933 
yılında İbrani dili ve Yahudi dini konularında öğretmenlik yapma hakkını da 
elde ederek okuldan mezun oldu ve ülkesine geri döndü. Aynı yıl İstanbul’da-
ki bazı okullarda öğretmen olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Musevi Li-
sesinde İbranice dersleri verdi ve bu lisanın öğretilmesine ve yaygınlaştırıl-
masına önemli katkılarda bulundu.

Vatani görevini tamamladıktan sonra 1936 yılında Hahambaşılık bünyesin-
deki dini meclise üye olarak atandı. Burada dini bilgisini derinleştirdi ve bir-
kaç yıl sonra dini meclisin sekreterliğine atandı.

1955 yılında Hasköy’de kendisinin de önemli katkılarıyla kurulan ‘’Ruhani 
Lisesi’’ müdürlüğüne atandı ve bu kurumu uzun yıllar başarıyla yönetti.

1960 yılında Türkiye Hahambaşısı Rav Rafael Saban’ın vefatını takiben Türk 
Musevi Cemaati bünyesinde yapılan seçimlerin ardından Türkiye Hahamba-
şısı seçildi ve 

7 Aralık 1961 tarihinde Neve Şalom Sinagogu’nda gerçekleştirilen İs’at Tö-
reni’nin ardından Türkiye Hahambaşısı görevini 2002 yılına kadar yürüttü.

Derin dini bilgisinin yanısıra İbranice, Fransızca, Judeo Espanyol, İtalyanca 
ve Rumca lisanlarını iyi derecede bilen Hahambaşı Asseo 14 Temmuz 2002’de 
vefat etti.

Türkiye Hahambaşısı 

Rav David ASSEO 
1914, İstanbul - 2002, İstanbul
İbranice ve Din Öğretmeni

Hahambaşılık Arşivi
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Polonya-Prusya sınırında, Narev nehri 
yakınlarındaki Novgorod’da 1870 yılın-
da doğan Rabbi David Markus 30 Aralık 
1900’de İstanbul’a geldi. 

Rabbi Dr. David Markus, Yeşiva’da ve 
Rabbi L. Schulevitz’in kurduğu Lom-
za’da okuduktan sonra 16 yaşında, Ma-
rianpol’da zamanın en büyük bilgele-
rinden biri olan ve kendisine “Rabbi” 

unvanını veren Rabbi Lobele Plotzker’in yanında eğitimine devam etti. O sıralar-
da ailesi Hollanda’ya göç edince, Friederik Wilhelm Lisesinin 10. sınıfına sınavla 
girdi. Ardından psikoloji, pedagoji ve felsefe tahsili gördüğü Bonn Üniversitesine 
girdi. Bu arada Köln’ün banliyösü Ehrenfeld’deki Katolik Lisesinde, Latince, Yu-
nanca ve matematik dersleri verdi. 

Almanya’daki Yahudi basını, Dr. Markus’un başarılarını yazmaya başlayınca, 
İstanbul’daki Aşkenaz Cemaati onu, dini lider (Hahambaşı) ve Goldschmidt 
okulunda müdürlük görevlerini üstlenmesi için İstanbul’a davet etti. 30 Aralık 
1900’de İstanbul’a gelip çalışmalarına başladı. 

Kısa süre sonra engin ufuklara doğru yol alabilmek için Goldschmidt okulun-
daki müdürlük görevini bıraktı ve gençliğin çağdaş kültürle gelişmesini, çocuk-
ların eğitimi içinse küçük Talmud Tora’yı bir okul haline dönüştürdü. Bu hareket 
Hilfsverein der Deutschen Juden’in ilgisini çekti ve Dr. Markus bu kuruluşun Tür-
kiye’deki güvenilir adamı oldu. Hilfsverein’in sağladığı fonlar sayesinde, kendisi, 
birkaç yıl Hasköy’deki Seror Ahayim ve Balat’taki Ahrida okulunu destekledi ve 
yönetti. Balat’ta kullanılmayan bir sinagogu Gan Yeladim’e (Anaokulu) dönüş-
türdü. Messilla Hadasha çiftliğinde bir Yahudi okulu kurdu. Hilfsverein’in baş-
kanı, Amerika’nın Türkiye elçisi olan, önce Yahudi Erkek Lisesi sonra da Yahudi 
Kız Lisesini kuran Baron Leishman’dı. 1908’de Meşrutiyet’in ilanından sonra Dr. 
Markus’un Türk uyruğuna geçme arzusu gerçekleşince, akşam kursları ile Türk 
dilini yaymayı amaçlayan bir dernek kurdu. Dr. Markus İstanbul’a geldiğinde Aş-
kenazlarla Sefaradlar arasında derin bir sürtüşme sürüp gidiyordu. Dr. Markus 
bu durumu sonlandırmak için çok çalıştı ve barışın temellerini attı. Okullar çağ-
daş eğitime yönelmeliydi ona göre. Bunu “El Cudyo” gazetesinde 15.10.1909 ta-
rihinde yazdığı bir makalede belirtiyor ve 2014’te 100. yılı kutlanan Musevi Lise-
sini, Bene Berit Cemiyetindeki arkadaşlarının desteği ile “Midraşa Yavne” adıyla 
kurdu. “Yavne” onun “Midraşa” okullar zincirinin son halkasıdır.

Dr. David MARKUS 
1870, Novgorod - 1944

Dimitrios Papakonstantinu 1915’de doğdu. Fener Rum Lisesinden ve Ati-
na Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Fener Rum Lisesinde ve 
Zapyon Rum Lisesinde 1943 -1965 yılları arasında edebiyat öğretmeni olarak 
görev aldı, eski ve yeni Yunanca dersleri verdi. Derslerinde saatlerce konu-
şur, öğrencilerini düşünmeye yönlendirir, hayal ve hedeflerinde yeni ufuklar 
açardı. Daha sonra Atina’daki liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı ve orada 
ortaokul müdürlüğüne atandı. 

Dimitrios Papakonstantinu aynı zamanda şiir yazıyordu. Eğitimini almamış 
ama tanınmış bir şair ve dürüst bir eleştirmen olarak İstanbul, Atina ve Sela-
nik’teki Vosporos, Pirsos, Nea Estia, Efthini, Nea Poria, Skepsi gibi en önem-
li edebiyat dergileri ile çalıştı. Aynı zamanda yayın hayatının ilk senesinde 
Tehni isimli edebiyat dergisini yönetti. İstanbul’da eğitime sunduğu katkı 
ve ayrıca yazdığı şiir derlemeleri için Atina Akademisi tarafından defalarca 
ödüller aldı. Kitap Eleştirisi isimli eseri için de Yunanistan Kültür Bakanlığının 
2. Devlet Deneme ve Eleştiri Ödülünü aldı. Ekümenik Patrikhane tarafından 
1986’da İsa Peygamberi Kilisesinin Kutsal İncili’nin bir ünvanı ile onurlandı-
rıldı.

Dimitrios Papakonstantinu ödülleri, karşılıkları önemsemeden inandıkla-
rını gerçekleştirmeye çalıştı: Özgürlük, eğitimde özveri, sorumluluk, insanı 
sevmek. İçtenliğini ve hassasiyetini hiçbir şeyin engellemesine izin vermedi.

Dimitrios PAPAKONSTANTİNU
1915, İstanbul - 1990, Atina
Edebiyatçı - Şair

Moşe Grosman RUMVADER Başkanı Andon Parizyanos ve Zapyon Rum Lisesi arşivinden.
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Dimitrios Frangopulos 1928’de Büyüka-
da’da doğdu. Büyükada Rum İlkokulunu ve 
Fener Rum Lisesini bitirdi. Atina Üniversitesi 
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ile Latin Dili Ede-
biyatı bölümlerinden 1954’de mezun oldu. 
Aynı yıl Fener Rum Erkek Lisesinde, daha 
sonra Heybeliada Ruhban Okulunun lise bö-
lümünde ve İoakimion Lisesinde Yunanca 
dersleri verdi, 8 Eylül 1958’de Zoğrafyon Rum 
Lisesine müdür olarak atandı ve bu görevi 35 
yıl boyunca başarıyla yürüttü. 

Geçmiş yıllar azınlık okullarında öğretmenlerin işlerine son verildiği, yeni tayinlerin 
engellendiği, katı teftişlerin yer aldığı dönemlerdi. İç dinamiklerin çıkmazları da ekle-
niyor, kalite etkileniyordu. Sıkıntıları saygı çerçevesinde ve iyi ilişkilerle aşmaya çalıştı. 
Sonraları kendisine neden İstanbul’dan gitmediğini soranlara “E ben gidersem, sen gi-
dersen, kim kalacak? Burası, bu okul, bu sokak, bu apartman, bu insanlar, bu kilise, bu 
şehir bize ait. Sen, ben, hepimiz gidersek, kim sahip çıkacak buralara?” diyordu. 750 
öğrencili zahmetli dönemde okulda 21 bölüm vardı. Zorluklara rağmen binaya 1962’de 
iki kat ekletti, bina ve kalorifer tesisatını yeniletti, fen, edebiyat ve matematik bölümle-
rini açtırdı, yabancı dil ve bilgisayar laboratuvarları kurdurdu, Ticaret Lisesinin eğitim 
programını güncelledi, eğitim kadrosunu yeter sayıda tutmaya çalıştı. 

Yıllarca öğrenci - öğretmen istatistiklerini tuttu, Rum toplumunun geleceği için Yu-
nancanın, güncel ve kaliteli eğitimin gücünü savundu.  Rum toplumunu çalışmak iste-
yip de Frangopulos Hoca’nın kapısını çalmayan araştırmacı yok gibiydi. Ulaşılabilirliği 
ve öğretme isteği yüzlerce yazıya, televizyon yayınına, araştırmaya ve incelemeye de-
ğer kattı. İstanbul’da 2006’da Zoğrafyon Mezunlar Derneğinin düzenlediği Rum toplu-
mu için dönüm noktasındaki “Bugün ve Yarın” konulu konferansın iki senelik hazırlık 
aşamasında metodolojisi ile ekibe destek oldu. Her şey Rum toplumuna, kültürüne ve 
tarihi mirasına faydalı olmalıydı.  Büyükada vakfında ve okullarında, Okullara Yardım 
Derneğinde, Fener Rum Lisesini Bitirenler Derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve Büyü-
kada Kültür Derneğinin kurulmasında öncülük gibi başka görevler de üstlendi.

RUMVADER’in, Zoğrafyon Lisesini Bitirenler Derneğinin ve Feriköy Kültür Derneğinin 
fahri üyesi ilan edilmiştir. Ekümenik Patrik 1. Bartolomeos tarafından Soyumuzun Bü-
yük Üstadı (Öğretmeni) payesi ile taltif edilmiştir. 

29 Eylül 2017 tarihinde vefat etti. Toplamda yaklaşık 4.800 kitap-dergi-araştırmadan 
oluşan ve isteği doğrultusunda araştırmacılara açılması amacıyla Beyoğlu Rum Orto-
doks Kilisesi Vakfına bağışlanan özel kütüphanesinin Dimitrios Frangopulos Kütüpha-
nesi adıyla Beyoğlu Panayia Kilisesi salonunda 8 Ekim 2019’da açılışı yapılmıştır.

1901 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Gedikpaşa Mesrobyan Okulunda ta-
mamladı daha sonra Tıbrotsaser Öğretmen Okulundan 1918 yılında mezun oldu. Aynı 
yıl Beşiktaş’ta Makruhyan Okulunda bir sene sürecek öğretmenlikten sonra 10 sene 
süre ile Kumkapı Bezciyan Okulunda öğretmenlik yaptı. Esayan Lisesi Müdürü Avedik 
Mesrobyan’ın daveti ile bu okula geçti, ilk öğrenim bölümünde sınıf öğretmenliği yaptı 
ve lise sınıfları genel yönetmeni görevi ile okul tarihinde yer alan efsanevi öğretmenler-
den biri oldu. 

Dimitros (Dimitri) FRANGOPULOS 

1928, İstanbul – 2017, İstanbul
Edebiyatçı - Hocaların Duayeni 

Eliz BİLEZİKÇİYAN      
1901, İstanbul - 1970, İstanbul
Efsane Sınıf Öğretmeni

RUMVADER Başkanı Andon Parizyanos arşivinden. TEAOV Arşivi
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1902’de Almanya’da doğdu. 1920 yılı-
na kadar ilk, ortaokul ve liseyi Friedberg 
(Hessen)’de okudu. 1920 yılında liseden 
mezun olduktan sonra Frankfurt’ta am-

cası Otto Hirsch’in bankasında çalışmaya başladı ve aynı zamanda üniversi-
tede Ekonomi ve Sosyal Bilimler okudu. 1922’de önce Münih, sonra da Gies-
sen Eyalet Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde hukuk eğitimini tamamlayıp 
1924’te mezun oldu.

1930’da Frankfurt’ta, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Alman ve Uluslarara-
sı Özel Hukuku dallarında doçent olarak ders verdi. 1931’de Frankfurt Asliye 
Hukuk Mahkemesine atandıktan sonra, 7 Nisan 1933 tarihli “Meslek Memur-
lukları Koşullarını Yeniden Düzenleme Yasası” gereği, “Ari Irk”a mensup ol-
madığı için, yargıçlık memuriyetini kaybettiği gibi, doçent olarak da öğrenim 
yaptırması yasaklandı. Hirsch, kısa bir süre sonra kendisine verilen turistik 
bir pasaportla Hollanda’ya geçti ve Amsterdam’da geçici olarak Ticaret Hu-
kuku okutma şansına sahip oldu. Sonrasında İstanbul Üniversitesinden da-
vet aldı. 

Türk hükümetinin tam yetkili temsilcisi Prof. Dr. Malche’in imzasını taşıyan 
ve İ.Ü.H.F. Ticaret Hukuku Kürsüsü için resmi çağrısını 1933 Eylülü sonunda 
alarak resmi sözleşmeyi 4 Ekim 1933’te Cenevre’de imzaladı. 

İstanbul Üniversitesinde göreve başlayan Hirsch, üçüncü yılın sonunda 
Türkçeyi mükemmel öğrendi. 

1933-1943 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde Ticaret Hukuku, Fikri ve 
Sınai Haklar alanlarında lisans ve doktora öğretiminde bulundu.

Hirsch, 1943-1952 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
(AÜHF) öğretim üyeliği görevindeyken, özellikle Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu ile Marka ve Patent Kanunu projelerinin hazırlanma-
sında “kodifikatör” olarak büyük rol oynadı.

Prof. Dr. Emin Alıcı, 1 Mart 1947 tarihinde manifaturacı bir babanın oğlu ola-
rak Adıyaman’da doğdu. Daha sonra taşındıkları Malatya’da Fırat ilkokulunda 
eğitim hayatına başladı. 1962 yılında Malatya Atatürk Ortaokulunu ve 1965 
yılında Malatya Lisesini bitirdi. Çok çalışkan ve zeki bir öğrenci olan Prof. Dr. 
Emin Alıcı, 1967 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak hekimlik 
mesleğine adım attı. 1973 yılında okulu bitirir bitirmez, aynı fakültede Orto-
pedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimine girdi. Prof. Dr. Emin Alıcı, uzmanlık 
eğitimini tamamlayıp, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olduktan sonra, ih-
tisasını yaptığı Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda 
baş asistan olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında profesörlük kadrosuna getirildi. 
Günümüze dek bu kadroda öğretim üyeliği yanı sıra 1996’dan bu yana Dokuz 
Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir. Prof. Dr. Emin Alıcı, 1996 ile 1999 yılları arasında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve 2000 ile 2008 yılları arasında iki dönem 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. “Aktif Tıp Eğitimi” ve “Probleme 
Dayalı Tıp Eğitimi” konularında önemli çalışmalar yaptı ve Türkiye’de ilk kez 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanmasını sağladı.

Türk Omurga Derneğini kuran Prof. Dr. Emin Alıcı, 1975 yılında başladığı ve 
bu güne dek 35 yıldır sürdürdüğü mesleki kariyerini, önemli başarı ve ödül-
lerle süsledi. Üst düzey bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarına aktarmak ko-
nusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Prof. Dr. Emin Alıcı, yayınları, çalış-
maları ve tasarladığı spinai sistemlerle, Türk omurga cerrahisi kadar, dünya 
omurga cerrahisine de önemli katkılarda bulunarak, omurga cerrahisinin 
öncülerinden biri olmayı başardı.

Prof. Dr. Ernst E. HIRSCH
1902, Almanya - 1985, Almanya 
Hukuk Profesörü

Prof. Dr. Emin ALICI
1947, Adıyaman 
Omurga Cerrahisi Profesörü

İstanbul Süryani Kadim Vakfı
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1889 yılında İstanbul Kumkapı’da doğdu. İlk öğrenimini Gedikpaşa Mesrob-
yan Okulunda, orta öğrenimini ise 1907’de Getronagan Lisesinde tamamladı. 
İki sene süreyle Bezciyan Okulunda yabancı dil dersleri verdi. 

1909’da, öğretmen olmak üzere girdiği devlet sınavında başarılı olup Av-
rupa’ya gönderildi. 1913 yılında Sorbonne Üniversitesinden tabiat bilimleri 
dalından büyük başarı ile mezun oldu. Yurda döndüğünde ilk görevi Balıkesir 
Sultanisi’nde üst sınıflarda öğretmenlik oldu. 1915 yılından itibaren Getrona-
gan, Tıbrotsaser, Hintliyan, Esayan ve Bezazyan Okullarında ders verdi. 1920 
tarihinde Kabataş Sultanisi’nde, 1924’de Şişli Terakki Lisesinde eğitime baş-
ladı, 1929’dan itibaren ise Pangaltı Lisesinde müdür olarak çalışmaya başla-
dığı için Şişli Terakki dışında diğer okullardaki görevinden ayrıldı. Bu arada 
1931’den 1954’e kadar 24 sene süre ile Galatasaray Lisesinde Fransızca ola-
rak biyoloji dersi verdi. G. Kürkçüyan eğitim alanındaki başarılarından dolayı 
Fransız hükümetince “Officier d’Académie” ve “Officier de l’İnstruction Pub-
lic” madalyaları ile taltif edildi. 1963 yılında Ocak ayında Pangaltı Lisesinin 
33 senelik müdürü olarak vefat etti.

Georgi P. Kostandov, 1944 yılında, 
Makedonya kökenli, Bulgar asıllı bir ai-
lede, İstanbul Aksaray- Langa’da doğ-
du. Önce İtalyan Lisesinden, ardından 

İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Kimya Mühendisliği Bölü-
münden mezun olduktan sonra uzun yıllar memuriyet, öğretmenlik ve yö-
neticilik yaptı. 1964 yılından itibaren İtalyan Lisesinde memur, laborant ve 
yardımcı öğretmen olarak çalıştıktan sonra 1976 yılında, aynı yerde fen ders-
leri öğretmenliği; 1984 yılında ise müdür yardımcılığı görevine getirildi. 2009 
yılında da emekli oldu.

Kostandov için İtalyan liseli olmak her zaman önemli bir değer olageldi. Ya-
rım asırdan fazla bir zamanı bu camiada geçirdi. İtalyan Dışişleri Bakanlığına 
bağlı devlet okulu niteliğinde olan İtalyan Lisesinde eğitimin dışında; genel 
mevzuat, uluslararası hukuk, çifte vatandaşlık, yabancılar ve yabancıların 
oluşturduğu cemaatlere ait vakıf şeklinde tescil edilmemiş taşınmazlar hak-
kında çeşitli araştırmalar yaptı. 1994 yılında kültür alanındaki çalışmalarıyla, 
İtalya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine olan kişisel kat-
kılarından dolayı, İtalya Cumhurbaşkanı adına İtalya Cumhuriyetinin Şöval-
ye unvanı ve Devlet Liyakat Nişanı ile onurlandırıldı.Bir dönem İstanbul’da 
hayli kalabalık bir cemaate sahip olan Bulgar azınlıkları hakkında yok dene-
cek kadar az olan Türkçe’de kaynaklara katkıda bulunmak adına emeklilik 
yıllarını bu konuda bilgi derlemekle geçirdi. Son zamanlarda kaleme alınmış 
en kapsamlı çalışmanın yazarı olarak kitabı yayınlandı; ‘İstanbullu Bulgarlar 
ve Eski İstanbul’ (2011)

İlk kitabının ardından Galatasaray Lisesi mezunu olan ve sonra Bulgaris-
tan diplomasisi için de çok önemli roller oynamış Simeon Radev’in anılarını 
Türkçeye çevirmeye girişti. ‘Galatasaray Mekteb-i Sultanisi: Resne’li Bulgar 
Bir Talebenin Hatıraları’ (1879-1898)  adlı ikinci ve son çalışması da böylece 
ortaya çıktı. 

Garabet KÜRKÇÜYAN (Gürcan)    
1889, İstanbul - 1963, İstanbul
“Officier d’Académie” Ödüllü Dil Öğretmeni

Georgi KOSTANDOV
1944, İstanbul - 2019, İstanbul
Fen Öğretmeni
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1892 yılında Harput’ta doğdu. Mezire Getronagan İlk Öğretim Okulundan 
mezun oldu. Orta öğrenimini o bölgedeki Fransız rahipler okulunda tamam-
ladı. 1911’de İstanbul’a gelip yüksek öğretmen okulunda matematik dalında 
eğitim gördükten sonra, 1915 yılında devlet okullarında matematik öğretme-
ni olarak göreve başladı. Uzun yıllar Işık, Pangaltı ve Getronagan Liselerinde 
öğretmen olarak çalıştı, ömrünün son yıllarında Getronagan Lisesi müdürlük 
görevini üstlendi. İlk okullar için yazdığı aritmetik ve geometri kitapları uzun 
yıllar kullanıldı.

Hamparsum Harutünyan’ın edebi alanlarda da çalışmaları vardır; kullan-
dığı mahlas “Zohagan” veya “Zohrab Garo”dur. Şiirleri; “Büyük Yanılmalar”, 
“Aydınlanma” ve “Tanrı Mağrur” başlıkları altında yayınlandı.

Esayan Lisesinin 1932 yılı mezunlarındandır. Fransa’da Sevres Yüksek Eği-
tim Enstitüsünden 1936 yılında lise matematik öğretmeni olarak mezun oldu. 
Aynı yıl İstanbul’a döndüğünde Esayan Lisesinde göreve başladı. 2. Dünya 
Savaşı dolayısıyla askere alınan Getronagan Lisesi matematik öğretmenileri-
nin yerine Getronagan Lisesinde de matematik dersini üstlenmek durumun-
da kaldı. Bu arada İstanbul Üniversitesinde yeni açılan doktora eğitimine de 
iştirak ederek 1941’de “Bilim Doktoru” derecesine ulaştı. 1948’de Esayan’a 
müdür olarak tayin edilir ve ilk iş olarak 1935-36’da kapanan lise bölümünü 
açtırdı (1951). Bu görevle birlikte 1949-1969 senelerinde 20 yıl süre ile Gala-
tasaray Lisesinde Fransızca ile matematik ve astronomi dersilerini de verdi. 

1961 yılı başından itibaren 27 Mayıs devrimini takiben teşkil edilen Kuru-
cu Meclis’e üye seçildi. Bu görev 10 ay sürdü. 1965 yılında T.C. döneminde 
Medeni Kanun’a göre kurulan ilk Ermeni Vakfı “Türk Ermeni Azınlık Okulla-
rı Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı”nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 1973 
yılında Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanmayan bir sebeple görevden alındı 
ve Paris’e gitmek zorunda kaldı. Emekli olacağı 1983 yılına kadar Paris’te 
Tıbrotsaser Okulunda idari müdür ve matematik öğretmeni olarak çalıştı. 
Yayımlanan iki kitabı vardır: “Uzaya Doğru” (1960) ve “Dünyanın Geçmişi ve 
Geleceği” (1975). 1989’un Eylül ayında Paris’te vefat etti.

Hamparsum HARUTÜNYAN    
1892, Elazığ - 1962
Edebiyatçı ve Matematik Geometri Öğretmeni

Hermine KALUSTYAN    
1914, İstanbul - 1989, Paris
Bilim Doktoru Matematikçi

TEAOV Arşivi TEAOV Arşivi
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Bahçecik’de bulunan Nersesyan-Şu-
şanyan Okulundan sonra Bahçecik 
Amerikan Kolejinde eğitimine devam 
etti. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Ortaköy Tarkmanças Okulunda müdür-
lük ve muhtelif okullarda Ermenice dil 
ve edebiyat öğretmenliği görevini üst-
lendi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi, Tarih bölümünü bitirip, aynı 
fakültede Ermenice tarihi kaynakları Türkçe’ye çevirmekle görevlendirildiği 
çeviriler, aynı fakülte ve Türk Tarih Kurumu tarafından neşredildi. Son görevi 
Getronagan Lisesi müdürlüğüdür.  

1866 yılında İstanbul Üsküdar’da doğ-
du. İlk ve orta öğrenimini Nersesyan 
- Yermonyan ve Berberyan okulların-
da tamamladı. Öğretmenliğe Beşiktaş 
Makruhyan Okulunda başladı daha son-
ra Tarkmanças ve Getronagan  okulla-
rında  devam etti. 1909 yılında kendi 
okulu “Nor Tıbrots”u (Yeni okul) kurdu. 
Hintliyan’a göre “eğitimin gayesi ve me-

todları zaman ve mekâna göre değişkendir.” Eğitim hususunda verdiği eser-
ler; “Pedagojik Söylevlerden Bir Demet” (1901), “Öğretme Metodu” (1908), 
“Samimi Yazılar” dizi (1913-22), “Öğretmenin Arkadaşı” (1925). Ayrıca Fran-
sızca ders kitapları çevirileri ve basında eğitimle ilgili yazıları zikredilebilir. 

Hrant DER-ANTREASYAN   
1892, Bahçecik - 1978, İstanbul
Dil ve Edebiyat Öğretmeni

Hovhannes HİNTİLİYAN     
1866, İstanbul - 1950, İstanbul
Okul Kurucusu - Devrimci Bir Eğitimci

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1997’de pro-
fesör olan Deleon, sahne sanatları tarihi ve yeme-içme kültürü üzerine Türk-
çe ve İngilizce otuzdan fazla kitaba imza attı.

Mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesinde ve Bilgi Üniversitesinde dersler ver-
di.

Deleon’un sahne sanatları tarihi kitapları arasında; ‘Bale Tarihi’, ‘Osman-
lı’dan Cumhuriyet’e Türk Balesi’, ‘Cumhuriyet Dönemi Türk Balesi’, ‘Harrold 
Pinter Tiyatrosu’, İstanbul’u anlattığı kitaplar arasında; ‘Pera Palas’, ‘Beyoğ-
lu’nda Beyaz Ruslar’, ‘Eski İstanbul’un Yaşayan Kiyapları’, Boğaziçi Gezi Reh-
beri’, ‘Anıtsal İstanbul’, yemek kültürü kitapları arasında; ‘Dünyadan ve İstan-
bul Barlarından Kokteyller’, ‘200 Türk Kokteyli’ yer alır.

Deleon, ayrıca, ‘Atatürk ve Dans’, ‘Leyla ile Mecnun’ gibi balelerin de libret-
tosunu yazdı.

Pek çok gazete ve dergide yazıları yayımlanan Jak Deleon 8 Temmuz 
2005’de yakalandığı beyin tümörüne yenik düşerek vefat etti.

Prof. Dr. Jak DELEON
1951, İstanbul – 2005, İstanbul
Sanat Tarihçisi
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Bulgaristan’ın Şip şehrinde, öğret-
men Aleksandr Poporuchev’in ailesin-
de doğu. Hepsi öğretmen altı kız ve bir 
erkek kardeşten ailede beşinci kızdır. 
Bölgede savaşın ve mücadelenin hakim 

olduğu yıllarda yetişti. Ağabeyi ateşkese kadar yaklaşık 13 ay yattığı Üsküp 
Kurşumli Han Hapishanesine atılıp baba evleri de ateşe verilince, anne Ma-
ria, bir daha dönmemek üzere İstanbul’daki kızı Sofia’nın yanına gitti. Se-
lanik Bulgar Kız Lisesinden mezun olduktan sonra Kira orada öğretmenliğe 
başladı. Daha sonra Sırbistan Novi Pazar’a, akabinde de 1923’te İstanbul’da-
ki Ekzarh Yosif I Bulgar Ortaokuluna öğretmen tayin edildi. Orada uzun yıllar 
boyunca yaptığı öğretmenlik yanında, “Drujestvo Radost” adındaki fukara-
perver kadınlar cemiyetinin başına geçti. Derneğin bir amacı muhtaç ailelere 
yardım iken, bir amacı da İstanbul’da yaşayan Bulgar ve Makedon azınlıkları 
tanıştırmak, kaynaştırmaktı .Burada Selanik Zagoriçeni (Vasiliada) köyün-
den Yanko Dimitrov ile evlendi. 1945’te komünist Bulgaristan’a göre aktivist 
sayılan ağabeyi nedeni ile maaşı kesildikten sonra bile yıllarca özveri ve oto-
rite ile Bulgar cemaati gençlerinin yetişmesine destek oldu, yardımlarla ve 
vefa borcu olarak eski öğrencilerinin desteği ile mesleğini sürdürürken, İs-
tanbul’da tek kalan Bulgar okulunda 1964’te sadece 2 öğrenci, 1972’ye ge-
lindiğinde ise 2 öğrenci kaldı. 1966’da okul öğrencisizlikten kapanınca İstan-
bul’u terketti.

Gidişinin ardından, yıllarca emek verdiği Yardımseverler cemiyeti onu onur-
sal başkanları ilan etti ve (1907-1979) kuruluşunun yetmişinci yılı münasebe-
ti ile kendisine mektup gönderildi: 

“Sevgili Bayan Alexandrova, 40 yılı aşkın bir süredir derneğimize özveri ile 
hizmet ettiniz. Cemaatimizin omurgası, duayeni oldunuz ve bu dernek saye-
nizde 70 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Özverili ve gönüllü hizmetinizle kültürel 
aydınlanmamızı sağladınız, cemaatimiz ve derneğimize yaptığınız her şey 
için minnettarlığımızı kabul edin. Size sağlık ve uzun bir ömür diliyoruz.”

1900 yılında Bakırköy’de doğan Terziyan, ilk öğrenimini Dadyan Okulun-
da tamamladıktan sonra öğretmenlik eğitimi veren Tıbrotsaser Okulundan 
(Kumkapı) mezun oldu. Muhtelif okullarda öğretmenlik yapmış olan Terzi-
yan, 1923 tarihinden itibaren Hintliyan okulunda göreve başladı. 1950’de Ho-
vhannes Hintliyan’ın vefatından sonra aynı okulun müdürlüğünü üstlendi. 
Çocuklar için yayınlanmış Fransızcadan çevrilen eserleri vardır (Freddy, Sans 
Famille -Hector Malot-). 

Kira Aleksandrova DİMİTROVA
1892, Bulgaristan - 1982, Bulgaristan
İstanbul Bulgar cemaatinin efsanevi 
öğretmeni

Keğanuş TERZİYAN   
1900, İstanbul - 1975, İstanbul
Çevirmen - Sınıf Öğretmeni
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Kriton Curi, Anastasia ile Vasil’in ikinci oğlu olarak 1942’de Bahariye’de 
doğdu. Kadıköy Rum İlkokulunu ve Zoğrafyon Rum Lisesini bitirdi. Sonraları, 
henüz çevreden bahsedilmezken hem Zoğrafyon Lisesinde hem farklı yer-
lerde çevreden bahsetmeye başlayan biyoloji hocası Dimitri Pandelaras’dan 
çok etkilendiğini belirtecekti. Robert Koleje girdi, İnşaat Mühendisliği bölü-
münde 1966’da lisans, 1968’de yüksek lisans derecelerini aldı. Doktorasını 
1974’de İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamam-
ladı, 1980’de doçentliğe, 1988’de profesörlüğe yükseldi.

Kriton Curi birçok alana damgasını vurdu: Boğaziçi Üniversitesinde 1977’de 
Çevre Bilimleri Enstitüsünü kurdu, 25 çevre dersi açtı ve müfredatını tanımla-
dı. Kurum, Türkiye’de bu alanda kurulan ilk enstitü, kendisi ise ilk Rum ensti-
tü müdürüdür.  Onlarca yüksek lisans ve doktora tezi yönetti, 42 uygulamalı 
araştırma projesi yürüttü, 33 ulusal ve uluslararası bilimsel sempozyum dü-
zenledi, çevre dergileri yayınladı. Çevreyle ilgili uygulamalar için belediyele-
re danışmanlık hizmeti verdi, uluslararası çevre örgütleriyle ilişkiler kurdu, 
çocukların çevre bilinci edinmeleri için çalışmalar yaptı. Enstitüde bir ilki 
daha gerçekleştirdi: Sosyal Çevre Bilimleri programını başlattı, sosyal çevre 
ekonomisi, çevre sosyolojisi, çevre hukuku, çevre psikolojisi, çevre etiği gibi 
konulara ağırlık verildi. Yine kendi girişimiyle 1989’da Boğaziçi Üniversitesin-
de Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) 
kuruldu. Çalışmaları ile yurtiçinden ve uluslararası çevrelerden pek çok ödül 
aldı. 

Zoğrafyon Rum Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi, 21 Ekim 1996’da ani vefatı 
sonrasında birer salonlarına ismini vererek Kriton Curi’yi onurlandırdılar. Ay-
rıca adına Çevre Vakfı kuruldu ve Kadıköy’deki bir parka ismi verildi. 

Prof. Dr. Kriton CURİ 
1942, İstanbul - 1996, İstanbul
Çevre Duayeni 
Türkiye’de İlk Çevre Enstitüsü Kurucusu 
ve Müdürü

Lazaros Lazaridis, Despina ile Teaye-
nis’in oğlu olarak 8 Nisan 1914’de Dere-
köy’de (Shinudi) doğdu.  Dereköy İlko-
kuluna ve Merkez’deki (Panayia) Merkez 
Lisesine gitti, lise 1927’de kapatılınca De-
reköy’ün 14 çalışkan öğrencisinin Hey-
beliada Ruhban Okuluna hazırlanmaları 
programı kapsamında özel dersler aldı, 
1929’da Ruhban Okuluna kabul edildi. 

Mezun olunca köyüne döndü, 1938’de Metropolitliğin sekreterliğini üstlendi ve 
İmroz Adası Albümü’nün yayın hazırlıklarına katıldı. Ruhban Okulu mezunu sı-
nıf arkadaşları ile 1947’de Dereköy Eğitim Derneğinin kurulmasına ve “İmroz” 
isimli derginin yayınlanmasına öncülük etti. 1950-1960 döneminde din dersleri 
vermeye başladı, sonra Dereköy ve Merkez’deki okullarda Yunanca dersleri ver-
di. 

Lazaros Lazaridis Ekümenik Patrik 1. Bartolomeos’un da öğretmeni olmuştu. 

Doğumunun 100. yıldönümünde Yunanistan’daki İmroz derneklerinin dü-
zenledikleri etkinlikte öğrencileri ve komşuları onu anlatarak andılar: “Sade, 
kanaatkâr, sağduyulu, akıllı, adetlere göreneklere ve doğduğu büyüdüğü top-
raklara bağlı, hemşerilerini fakirleri yetimleri seven koruyan ender bir insandı.  
Özellikle 60lı 70li yıllarda ada şartları çok zor iken çözümler bulmak için uğraştı. 
Öğrencilerine İmroz’u kusursuz davranışlarıyla onurlandırmalarını ve gururla 
İmrozluyum demelerini tembihlerdi. İyi bir din bilgisi öğreticisiydi.  Doğasever-
di, özellikle denizi ve balık avlamayı severdi. Dereköy’de sandalını bağladığı bir 
kulübe yapmıştı, hâlen Lazaros’un kulübesi olarak bilinir. Eleştireldi de. Geri 
kalmışlığı kaderciliği ataleti affetmiyordu, ileri gitmeyi kalkınmayı istiyordu. 
Dereköy Eğitim Derneği, meyve ağaçları fidanlığı oluşturulması, toprağın zen-
ginleştirilmesi için gübre kullanımı, halka bağcılık ayrıca kendisi ve komşusu 
Ksinos tarafından uygulamalı arıcılık eğitimi verilmesi ile Dereköy’ün gelişme-
sinde dönüm noktası oldu. Dernek, kültürel alanda da ilerlemeye ön ayak oldu. 
İmroz dergisinin yayınlanması Dereköylüler tarafından çok benimsendi, radyo 
yayını, konuşmalar, tiyatro oyunları, futbol karşılaşmaları vb. için vesile oldu.”

Lazaros Lazaridis 2 Haziran 1982’de Dereköy’de vefat etti, Dereköy Rum Me-
zarlığı’nda defnedildi.

Lazaros LAZARİDİS  
1914, İmroz - 1982, İmroz
İmrozlu Centilmen Öğretmen

Zoğrafyon Rum Lisesi arşivinden ve Prof. Dr. İrini Dimitriyadis’in “1950’den Günümüze Eğitim Hayatımızda Rumlar” isimli kitabından.
Ocak Şubat Mart 2015 ayları için yayınlanan 117 sayılı İmroz Dergisi’nde ona ithaf edilen sayfalarda yer alan editörlüğünü M. Boutaras’ın 
yaptığı yazıdan ve http://fanarion.blogspot.com/2014/08/blog-post_28.html’dan.
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Marika Hatsou 1936’da Burgazada’da 
doğdu. Zapyon Lisesinden 1958’de me-
zun oldu. Bir yıl sonra Burgazada İlko-
kuluna tayin edildi. Beş sene sonra dö-
nemin şartlarına uyarak başlatılan yeni 
eğitmenlerin eğitimi projesi kapsamın-
da sınavla seçilen burslu eğitimcilerden 
biri olarak Atina Arsakion Pedagoji Aka-
demisine gönderildi. Azınlık okulların-
da şartların zor olduğu 1964’de İstan-

bul’a döndü, beş sene atanmayı bekledi, 1969’da Büyükada Yetimhanesi için 
tayini çıktı. Göreve başladığında müdür pozisyonu boştu ancak tecrübeli, iyi 
eğitimli ve çocukları seven iki Türk müdür yardımcısı vardı. Okulun işleyişini 
zorlaştıran insanlarla da karşılaştı, sabırla çalışmalarına devam etti. Bir sene 
sonra Büyükada Yetimhanesinin müdürü oldu ve kurumun 1977’de kapatıl-
masına dek görevini sürdürdü. 

 Kıbrıs olayları nedeniyle 1964’de Büyükada Yetimhanesi de etkilenmiş, 20 
Nisan 1964 tarihinde resmi makamlarca gönderilen bir talimat ile binanın iki 
gün içerisinde tahliye edilmesi istenmişti. Kuruluş yılı olan 1903’den 1956’ya 
kadar binlerce çocuğun barındığı yetimhanenin kapısına mühür vurulmuştu. 
Okulda çalışanlar ve öğrenciler resmi yazışmaları, mutfak ve kişisel eşyaları-
nı büyük bir gayretle ve panik içinde taşımışlardı.  Derslerin Büyükada Rum 
İlkokulunda yapılmasına karar verilmişti.  177 öğrenciden kızlar merkeze 3 
km mesafedeki Hristos Manastırına, erkekler 6 km mesafedeki Ayios Niko-
laos Manastırına nakledilmişlerdi. Marika Hatsou Büyükada Yetimhanesinin 
müdürlüğüne başladığında tüm sınıflar mevcuttu ancak çalışma saatleri 
farklıydı. Yetimhanenin çocukları Büyükada Rum İlkokuluna okulun öğrenci-
leri evlerine dönmek üzere binadan çıktıklarında gidebiliyorlardı. Kışları hele 
de kar yağan günlerde ada şartları zordu. Derslerden sonra dönerlerken geç 
oluyordu. Manastır binaları ahşap ve bakımsızdı. Isınma imkânı kısıtlıydı. An-
cak Rum okul binalarının onarılmaları yasaklanmıştı. 

Marika Hatsou, Rum eğitimcilerin tayinleri yasak olduğundan Fener Rum 
Lisesine sekreter olarak atandı. Yasak kalkınca 1988’de Kurtuluş Rum İlkoku-
luna tayin edildi, 1993’de oradan emekliye ayrıldı. Rahmetli Adalar Metropo-
liti Sayın İakovos   onu 29 Ağustos 2014’de eğitime katkıları nedeniyle “Adalar 
Metropolitliğinin Altın Hacı” ile onurlandırdı.

1867 yılında Kerkük’ ün bir köyünde doğan Mar Adday Şer, 15 Ağustos 1889 
yılında Keldani Patriği X. Eliya tarafından ruhaniliğe yükseltildi. Doğu kilise 
havarisi anlamına gelen Adday adını aldı. 1899 yılında Başpiskoposun ölü-
mü üzerine Başpapaz Xori Adday önce Piskoposluğun patrik vekili sonra da 
Başpiskoposluk görevini üstlenen Yawsef Xayyat (Hayyat)’in sekreteri oldu. 
Bu dönemde Mar Adday Şer eserler kaleme almanın yanı sıra okullar ve hayır 
kurumlarında da çeşitli dinsel görevler üstlendi. Türkçe dinsel kitaplar yazdı, 
elyazma çalışmaları oldu. 1902 yılında Babil Keldani Patrigi II. Mor Emanuel 
Tuma onu Siirt Başpiskoposluğuna atadı. Mar Yakup manastırında bilimsel 
çalışmalarının yani sıra fakir/yoksul halka yardımlarıyla da bilinir.

1908 yılında hem topluluğu bağış toplamak hem de Doğu bilimcilerle doğ-
rudan ilişkiye geçmek amacıyla sırasıyla Beyrut, İstanbul, Roma ve Paris’e 
seyahatleri oldu. Bu seyahatleri sırasında II. Sultan Abdulhamid’i İstanbul’da 
ve Papa X. Puis’i Roma’da ziyaret etti. Topladığı bağışları hiçbir din ayrım 
yapmaksızın yoksulluk içinde yaşayan bütün insanlara dağıttı. Musul Do-
minikan okulunda Arapça, Türkçe, Fransızca ve Latince dillerini öğrendi. Ek 
olarak İbranice, Yunanca, Farsça, Kürtçe, Almanca ve İngilizce lisanlarına da 
hakimdi. Başpiskopos Adday Şer 20 Haziran 1915 yılında hayatinin en verim-
li çağında öldürülmüş olmasına rağmen bu kısacık hayatına 30’a yakın eser 
sığdırmıştır. Bu eserlerin 27 tanesi tespit edilmiştir. Son dönemlerde onun 
bilgisi ışığında Erbil Vakayanamesi, Urfa Akademesi ve Siirt Vakayanamesi 
adli eserler yazılmıştır.

Marika HATSOU 
1936, İstanbul - 2018, Atina
Vefakar Öğretmen

Mar Adday ŞER
1867 - 1915 
Tarih ve Din Bilimcisi Egitmen

  İstanbul Süryani Kadim Vakfı
RUMVADER Başkanı Andon Parizyanos arşivinden ve Kornilia Çevik Bayvertyan’ın “Konstantinupolitiki Prosopografia” (İstanbul Portresi) 
isimli kitabından.
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Menelaos Mavridis 1910’da Bakırköy’de doğdu. Bakırköy Rum İlkokulunu 
bitirdikten sonra Beyoğlu Sıraselviler Caddesinde bulunan Hacıhristu Yunan-
ca – Fransızca Lisesine girdi. Oradan mezun olunca İstanbul Üniversitesinde 
Matematik-Astronomi bölümüne girdi. Aynı zamanda İstanbul Güzel Sanat-
lar Akademisinde heykeltıraşlık dersleri aldı. Mezuniyetinden sonra ortaokul 
öğretmeni olarak 41 yıl boyunca Zapyon Rum, İoakimion Rum, Zoğrafyon 
Rum liselerinde ve Heybeliada Ruhban Okulunda görev aldı. Yunan Milli Ede-
biyatçılar Kurumu üyesiydi. 

Roman ve hikâye kitapları ile bir çocuk tiyatrosu yazdı, ayrıca gazete ve 
dergilerden köşe yazıları derlemeleri ve araştırmalar hazırladı. Tehni, Pirsos 
ve Vosporos dergilerine katkı sundu. Emekli olduğunda taşındığı Atina’da 
1998’de vefat etti.

Çok yönlü ilgi alanları vardı: Fotoğraf, slayt, resim, mozaikler, müzik ve el-
bette Bizans müziği. Hem İstanbul’da hem Atina’da Astronomi, Bizans Sanat 
Tarihi ve eski Yunanca dilbilgisi hakkında konferanslar verdi.

Menelaos MAVRİDİS 
1910, İstanbul – 1998, Atina
Matematikçi - Yazar - Çok Yönlü Yetenek

Türkiye`de profesörlük unvanı verilen ilk kişilerdendir.Elektromekanik 
Enstitüsünden elektrik mühendisi olarak mezun olduktan sonra 1936 yılın-
da daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi olan Yüksek Mühendis Mektebine 
asistan olarak girdi.

İTÜ Elektrik Fakültesinde kuvvetli ve zayıf akım kollarının gelişmesinde, la-
boratuvar projelerinin düzenlenmesi ve uygulanmasında katkıları oldu.

İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Karadeniz Teknik, Bursa Uludağ Üniversitele-
rinde dersler verdi. Aydınlatma disiplinin bir bilim dalı olarak kabul edilme-
sini sağladı. Bursa Uludağ Üniversitesinde Elektrik Fakültesinin kurucu üyesi 
ve dekan yardımcısı olarak görev aldı.

Aydınlatma, fotometri ve elektrik tesisleri ile ilgili yayınları vardır. İ.T.Ü. der-
gisi ve bültenlerinde, Elektroteknik Mecmuasında, Elektrik Mühendisliği Ya-
yın Organlarında yazıları yayınlandı.

Belçika Meteoroloji Bülteni, Uluslararası Aydınlatma Dergisi, Dünya Enerji 
Konferansı Tutanakları, Fransız İlimleri Akademisi Tutanakları, birçok ulusla-
rarası kongre kapsamında tebliğler sundu.

Birçok resmi ve özle kuruluş adına kent elektrifikasyonu, elektrik tesisleri 
projelendirilip gerçekleşmesini sağladı.

1981’de 45 yıllık akademi hayatının ardından kendi isteği ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Fakültesinden emekli olan Profesör Eske-
nazi Elektrik -Elektronik Fakültesinin çekirdeğini oluşturan Elektromekanik 
şubesinin kurucusu rahmetli Ord. Prof. Dr. Burhanettin Sezerar’ın önce öğ-
rencisi sonra yardımcısı olmak imtiyazına eriştiği için daima iftihar etmiştir.

Prof. Dr. Moiz ESKENAZİ
1914, İstanbul - 2007, İstanbul
Elektrik-Elektronik Profesörü

RUMVADER Başkanı Andon Parizyanos arşivinden.
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Eğitimini Deyrulzafaran Manastırında aldı. 1907 yılından Deyrulzafaran Ma-
nastırı’nın doğusundaki tepede bulunana Meryemana Manastırında beş yıl 
boyunca inzivaya çekildi. 5 Mart 1908 tarihinde Dayroyo Şarvoyo (Rahip Ada-
yı) olarak takdis edildi. 

1913 yılında inziva hayatından Deyrulzafaran Manastır öğretmenliğine 
atandı. Manastırdaki öğretmenliğine, burada bulunan matbaanın sorumlu-
ğu da eklendi. 18 Mart 1918 tarihinde Kadasetli Patrik Moran Mor İğnatius 
İlyas Şakir tarafından rahip olarak takdis edildi. 

Dolabani, bundan sonraki tüm hayatını kilise ve cemaate adadı. Önce 1919 
yılında Adana’da bulunan yetimhaneyi düzenledi, sonra, 1922 yılında Beyrut 
Yetimhanesinin müdürlüğünü yaptı ve 1926 yılında kilise ve vakıf işlerindeki 
aksaklıkları düzenlemek için üç yıl kalacağı Kudüs’e gitti. Kudüs’ten döndük-
ten sonra, Patrik Moran Mor İğnatius Efrem Barsavm tarafından, 1933 yılın-
da Deyrulzafaran Manastırı Müdürü ve Mardin bölgesine Patrik Vekili olarak 
atandı. 

20 Eylül 1947 yılında Mardin cemaatinin isteği üzerine Dönemin Kadaset-
li Patriği Moran Mor İğnatius Efrem Barsavm tarafından, Mardin Metropoliti 
olarak resmetti. 

Ruhani kişiliği yanında sosyal faaliyet ve kültüre de önem veren, zamanın 
hiçbir dakikasının boş geçmesine izin vermeyen ünlü yazar ve düşünür Dö-
lebeni’nin, Süryanice, Arapça ve Türkçe olarak derlediği, çevirdiği ve yazdığı 
eserlerin sayısı elliden fazladır.

İlk, orta ve lise eğitimini Mardin’de yaptı. 1959 yılında Mardin Lisesini bitire-
rek İstanbul Tıp Fakültesine girdi. 1965 yılında dereceyle mezun oldu. 1965-
72 yılları arasında Amerikan Hastanesinde İç Hastalıkları asistanlığı, Mardin 
Sağlık Ocağı hekimliği, SSK anlaşmalı hekimliği yaptı. 1973-78 yılları arasın-
da İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları kliniğinde dahiliye ihtisası yaptı. 1983 
yılında doçent, 1988 yılında profesörlüğe yükseltildi. Çalıştığı süre içerisinde 
106 tane makale, 2 kitap bölümleri yazdı. 3 dönem iç hastalıkları Anabilim 
Dalı başkanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babası Dilmener 2008 yılında emekli 
oldu. İç Hastalıkları Yardım Derneği, Tıp Fakültesi Vakfı, Türk Tıp Derneği ve 
Mardin Eğitim Vakfı kurucu üyesidir. Halen serbest hekimlik yapmaktadır.

Mor Filüksinos Hanna DÖLEBENİ
1885, Mardin, - 1969, Mardin
Manastır Öğretmeni

Prof. Dr. Murat DİLMENER
1942, Mardin -   
Dahiliye Profesörü

İstanbul Süryani Kadim Vakfıİstanbul Süryani Kadim Vakfı
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Babası Lazar, Maçka Palas’ın bahçe-
sinde çalışan bir bahçıvan idi. Binanın 
o yıllardaki mülkiyetinin sahibi, Niko-
la’nın San Giovanni Bosco İtalyan oku-
lunda eğitimini üstlendi. Fakat bu kişi-
nin ani vefatı, yaşamına farklı bir yön 
verdi. Burslar verilerek eğitimine de-
vam etmesi sağlanan Şapkarov’un son-
raki yaşamı ve topluma kazandırılması 

eğitimcilerinin eseridir. Bir süre Yosif I Bulgar Ortaokuluna devam ettikten 
sonra, tekrar İtalyan Ortaokuluna döndü ve 1953-54’te İtalyan Ticaret Lise-
sinden mezun oluktan sonra İktisadi ve Ticari İlimler Üniversitesine yerleşti. 
Genç Nikola üniversite yıllarında uyruğu nedeni ile dışarıda iş bulamayınca 
önce İstanbul İtalyan Lisesine sekreter olarak göreve alındı, ardından İtalyan 
Okulu ve İtalyan Kültür’de daimi İtalyanca hocası oldu. Bunun yanı sıra San 
Antonio, St. Esprit Kiliselerinde korolara katılırken, Devlet Opera ve Balesin-
den piyanist Elisabetta di Stefano, ve sopranolar Işın Güyer ve Bilge Görgan 
üçlüsü ile İzmir’e konserlere gitti. 

Vatikan, kendisinden, rahipsiz kalan İstanbul Bulgar Katolik kilisesi için, Yu-
goslav asıllı Peder Bogodinov’u yetiştirmesini istedi. Vatika, bu hizmetinin 
karşılığında yüksek hizmet berat ve madalyası ile taltif etti.

İtalyanca’ya çevirdiği, bilim adamı Atilla Çetin’in Başbakanlık arşivlerinde-
ki ‘Osmanlı İmparatorluğu Kılavuzu’ onun sayesinde bugün İtalya’daki bütün 
bilimsel kuruluşlarda yer almaktadır. Ayrıca Nasreddin Hoca’nın fıkralarını 
İtalyanca’ya kazandırdı. 1988/1995 yıllarında Perugia’ya giderek eğitimci ola-
rak bilgilerini güncelledi. 1992 yılında bazı nedenlerle ayrılmak zorunda kal-
dığı İtalyan Lisesindeki görevinin ardından İtalyan Konsolosluğu’nda emek-
liliğine kadar arşiv sorumlusu ve sekreter olarak çalıştı. Bu esnada, ‘Topkapı 
sarayı, Bir rehberin gözünden İstanbul / Doğunun kapısı İstanbul’, ‘Ayasofya 
mozaikleri / Türk halılar ı/ Türk mutfağı’, ‘Türkçe - İtalyanca /İtalyanca - Türk-
çe mini sözlük’, ‘Türkçe- İtalyanca / İtalyanca - Türkçe Ticari Terimler sözlü-
ğü’, ‘Teknik Terimler Sözlüğü’, ‘İtalyanca Terimler Sözlüğü’ eserlerini topluma 
kazandırdı. Bulgar parlamentosu da buradaki cemaatin arasında yükselen 
bu değeri görmezlikten gelmedi ve bir altın madalya ile çalışmalarını takdir 
ederken Sofya’da bir sokağa onun adını verdi.

Nikola ŞAPKAROV
1935, İstanbul - 2000, İstanbul
İtalyanca Öğretmeni

1874’te yedi yaşında iken, annesi, 
Naum Faik’i, Diyarbakır Süryani Kadim 
Meryem Ana Kilisesi bahçesi içinde bulu-
nan mektebe kayıt etti. İptidai ve rüştiye 
düzeyinde devam eden ilköğrenimini bi-
tirdikten sonra, Süryani Kadim Kardeşler 
Cemiyeti tarafından Diyarbakır’da kurul-
muş olan lise düzeyindeki okula 1881’de 
kaydedildi. Sekiz yıla yakın bu okulda de-
vam etti. Bu eğitimi süresince Süryanice, 

Arapça, Türkçe, Farsça dilleriyle beraber musiki, tabiî ilimler, matematik, spor, 
Fransızcaya giriş derslerini okudu. Bu okul ekonomik nedenlerden dolayı henüz 
Nâum, eğitimini tamamlayamadan kapandı. O, kendini yetiştirmeye çalışırken, 
başka ilim adamlarından da dersler aldı. 

Mensubu bulunduğu Süryani Kadim cemaatinin Diyarbakır şehir merkezi ve 
çevresindeki okullarında ve bir sürede Urfa’da öğretmenlik yaptı.

1889’da Patrik IV. Petrus, Diyarbakır’a geldiğinde, Nâum Faik’i, İncil’i Şem-
maslık rütbesine takdis ile atamasını yaptı. Bu takdis ve atama ile kilise içinde 
de öğretmenlik mesleğini devam ettirme görevini almış oldu.

Nâum, Diyarbakır’daki okulda dört yıl çalıştıktan sonra, Beyrut’ta bulunan fa-
kültede eğitim almak amacıyla, bu okuldan ayrıldı. Humus, Beyrut ve Kudüs-ü 
Şerif’te bulundu. Buralarda gerek mesleğini icra etmeye, gerek mesleğiyle ilgili 
kendini geliştirmeye devam etti. 

Nihayetinde vatanına dönen Nâum, 1904’te Diyarbakır’da üçüncü kez öğret-
menliğe başladı. Bir yandan okuldaki işleri düzenliyor, bir yandan da Rahip İlyas 
Şakir’in risalelerini yazıyordu. Nâum Faik öncülüğünde kurulan “İntibah” [uya-
nış] Derneğinin hedef ve politikaları doğrultusunda çalışmaya başladı. Kendisi 
bu derneğin yayın işlerini düzenleyip, bültenlerini de yazdı. Bir yıl sonra Şark 
Yıldızı adlı Süryanice gazeteyi, Diyarbakır’da yayınlamaya başladı.

Öğretmenlik mesleğine yirmi dört yıl devam etti. 1912’de öğretmenlik mesle-
ğinden ayrılarak Amerika’ya göç etti. Nâum, Amerika’da da kurumsal anlamda 
olmasa da, öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluğuna devam etti. Bu 
anlamda 1916’da Bethnahrin/Mezopotamya adlı gazeteyi Süryanice, Arapça 
ve Türkçe dillerinde olmak üzere çıkardı. Keldani Asurîlerinin kurmuş oldukları 
Vatan Derneğinin yayınlamış olduğu İttihad/Birlik Gazetesini de sorumlu yayın 

yönetmenliğini yürüttü. Bu durum 1930’da ölümüne kadar devam etti. 

Naum Faik PALAK
1868, Diyarbakır - 1930, Amerika 

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Paros
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Ailesiyle birlikte Bursa’da İstanbul’a göç etti. Öğrenimini İstanbul’da Muse-
vi Lisesinde tamamladı. Kısa bir süre İsrail’de eğitim gördü. Yurt dışında ev-
lendiği ve çok genç yaşta kaybettiği eşinin vefatından sonra tekrar İstanbul’a 
döndü. 

Kendisinin de eğitim gördüğü Musevi Lisesi dahil birçok okulda İbranice ve 
din dersleri öğretmenliği yaptı. İbranice dil kılavuzları da dahil olmak üzere 
Musevi dini esaslarını açıklayan yirmiye yakın kitabı yayınlandı. Kitaplarının 
bir bölümü “El Tiempo” Gazetesinde yayınlanan Behar, 1969 yılında İsrail’e 
göç etti. Burada korunmaya muhtaç kızları barındıran Or-Ahayim adlı okulda 
öğretmenlik yaptı. 

İsrail’in Bat Yam kentinde çoğunlukla Türkiye kökenlilerin devam ettiği bir 
sinagogun başkanlığını yapan Rav Nissim Behar, uzun süren bir rahatsızlık 
döneminden sonra 24 Eylül 1990’da vefat etti.

Rav Nissim BEHAR
1912, Bursa - 1990, İsrail
İbranice ve Din Öğretmeni

Ailesinin 1962 yılında İstanbul’a göç 
etmesi ile beraber eğitimine Maçka İl-
koğretim Okulunda başladı ve Yeşilköy 
Arif Şenel İlkokulundan diplomasını 
aldı. Sırası ile Yeşilköy Orta Okulu ar-
dından Yeşilköy Lisesinden 1975 yılında 
mezun oldu. 

Yüksek Öğrenim için girdiği İstanbul 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 1981 yılında mezun oldu. 1988 yılın-
da A.B.Devletlerinde National Dental Board Diploması aldı. Bu tarihten son-
ra Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi 
A.B.Dalında doktora programına başladı. Aynı zamanda araştırma görevlisi 
kadrosu ile eğitimci olarak kariyerine devam etti. 1992 yılında Endodonti 
Bilim Alanında doktorasını tamamladığı sırada fakültenin İngilizce eğitime 
geçmesi ile birlikte öğretim görevlisi kadrosuna atandı ve Diş Hekimliği Te-
orik ve Pratik dersleri vermeye başladı. 1995 yılında doçentlik sınavını ver-
dikten 6 yıl sonra 2001 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Eğitimci olarak 
Diş Hekimliği öğrencilerine kanal tedavisi konuları ile ilgili teorik ve pratik 
dersler vermekle beraber, Endodonti Bilim Dalında yapılmış birçok ulusal ve 
uluslararası kongrelere katıldı ve seminerler vererek gerçekleştirdiği proje-
leri ve araştırmaları sundu. Eğitim hayatının yanı sıra değişik dönemlerde 
fakülte kurulu yönetim kurulu üniversite senato üyesi görevlerini sürdürdü 
ve 2008-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü-
sünde Müdür olarak görev aldı. Ayrıca görev yapmakta olduğu fakültede Diş 
Hastalıkları ve Tedavisi A.B.Dalı Başkanı (2010-2011), Restoratif Diş tedavisi 
A.B.D Başkanı (2012-2015), Klinik Bilimleri Bölüm Başkanı (2014-2017) ola-
rak görev aldı. 2015 yılında M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinde insan üzerinde 
yapılacak araştırmaları denetlemek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı olarak ça-
lışan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunu kurdu ve başkanlığını yürütmektedir. 
Kendi fakültesinin ve bazı fakültelerin bilimsel dergilerinde editör kurulunda 
yer almakta ve yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış uluslararası kongrelerde ve 
dergilerde basılmış yüze yakın yayını, bin iki yüz atıfı ve kendi bilim alanında 
basılmış Endodonti kitabında iki adet bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Evli ve 
bir çocuk annesidir.

Nimet GENÇOĞLU 
1958, Mardin 
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İlk öğrenimini Esayanda, orta öğrenimini ise Getronagan Lisesinde tamam-
ladı (1949). Yüksek öğrenimi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde tamam-
ladıktan sonra uzun yıllar Fizik Kürsüsünde yardımcı öğretim üyesi olarak 
çalıştı. Bu arada Esayan ve Bezazyan okullarında fen dersleri öğretmeni ola-
rak görev üstlendi. 1996 yılından itibaren yaşamını yitirdiği 2016 yılına kadar 
Türk Ermeni Azınlık Okulları Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kuru-
lunda çalışan Nıvart Boyacı, işbu vakfın yayınladığı JBİD Çocuk Dergisi’nin 
1998-2016 yılları arasında mesul müdürlüğünü üstlendi. Ayrıca Fen dersleri 
öğretmenleri ile işbirliği içinde Ermeni okullarının 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencileri 
için Aritmetik kitapları da hazırladı.

Vaftizde kendisine Krikor adı verildi. Henüz 10 yaşındayken ailesinden ayrı-
larak 1892’de Viyana Mıhitarist Manastırı Okuluna girdi. 1899’da rahip olmak 
üzere Hımayak adını aldı ve Mıhitarist Tarikatına dahil oldu. 1904 yılının Ha-
ziran ayında rahip olarak takdis edildi. Önce Viyana Mıhitarist Manastırında 
öğretmenlik yaptı, daha sonra Viyana Mıhitaristlerinin yayın organı Hantes 
Amsorya (Aylık) Dergisinde redakatör olarak çalışmaya başladı. 1909’dan iti-
baren önce İzmir ve Aydın’daki Mıhitarist okullarında öğretmen ve yönetici 
olarak görevlendirildi. Bu okullarda Fransızca öğrenme imkanı olduğu için 
“Aşkı Memnu” romanının yazarı Halit Ziya Uşaklıgil de Per Hımayak Hampar-
yan’ın öğrencileri arasında yer aldı. 

Birinci Dünya savaşı sonrası, İstanbul’daki Viyana Mıhitaristleri okulunda 
öğretmen (Eski ve Yeni Ermenice, Fransızca, Almanca) ve yönetici olarak ha-
yatının sonuna kadar (1952) görev yaptı. Bu süre içinde okul, lise seviyesine 
yükseldi ve Pangaltı Lisesi adını aldı. Dil ve Tarih konularındaki araştırmaları 
Hantes Amsorya Dergisinde yayınlandı. Ayrıca, Sprach - Brockhaus sözlüğü-
nü esas alan bir geniş Almanca-Ermenice sözlüğü hazırlamış olsa da ne yazık 
ki tamamlama imkanı bulamadığından bu çalışması yayınlanamadı.

Nivart BOYACIYAN      
1929, İstanbul - 2016, Sivas
Aritmetik Öğretmeni

Per Hımayak HAMPARYAN 
1881, Erzurum - 1952
Dil Bilimci - Üst Rahip
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İstanbul Onbirinci İlkokulunun ardından, Saint Benoit Fransız Lisesinde ve 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu. Aynı üniversitede 1964’te 
Medeni Hukuk Doçentliğine atandı. 1966-1968 yıllarında Jandarma Genel 
Komutanlığı nezdinde yedek subay olarak ifa ettiği vatani görevi sırasında 
Jandarma Genel Komutanından takdirname aldı. Askerlik görevini ifa ettik-
ten sonra İstanbul Üniversitesindeki görevine döndü. 1972’de profesörlüğe 
yükseldi. 1984’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Maliye ve Ekonomi 
Bölümü Başkanlığına ve Vergi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığına atandı. 
Vefatına kadar bu görevlerine ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Araş-
tırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı görevine devam devam etti.

Prof. Dr. Selim Kaneti Societé De Legislation Comparée, Institut Internati-
onal Des Finances Publiques kuruluşlarının üyesi ve Hanri Capitant Hukuk 
grubunun genel sekreteri idi. 

Türkçeden başka Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca bil-
mekteydi.                                  

Birçok uluslararası ve ulusal kongre, seminer ve sempozyumlara katılan 
Prof. Dr. Selim Kaneti’nin yayınlanmış 13 kitabı ve 150’yi aşan çeşitli dillerde 
makale ve bilimsel tebliğleri vardır. Makalelerin bir kısmı uluslararası dergi-
lerde yayınlandı.

Evli ve 2 çocuğu olan Kaneti, vefatına kadar Türkiye Hahambaşılığı Fahri 
Müşavirler Kurulu Başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Selim KANETİ
1934, İstanbul - 1992, İstanbul    
Hukuk Profesörü

1848 yılında İstanbul Hasköy’de doğdu, Nersesyan okullarından 1866’da 
mezun oldu. Pedagog, şair ve iktisatçı, bilhassa eğitim konularıyla meşgul 
olmuş ve 1876’da Berberyan Okulunu kurmuştur. Pedagog olarak görüşleri 
güzellik, iyilik ve hakikat prensiplerine dayanır. Bu hususta yazdığı eserler; 
“Bir Öğretmenin Sözleri” (1901), “Okul ve Edebiyat” (1907) başlıklarıyla ya-
yımlandı. Toplum hayatında kadının önemini vurgulamıştır. 1907’de İstan-
bul’da  vefat  eden Reteos  Berberyan’ın yerine  Berberyan Okulunu 1922’ye 
kadar evlatları Onnik ve Şahan Berberyan idare ettiler. 1924 yılında Kahire’ye 
nakledilen okul 1934 yılında kapandı. Okulun mezunları arasında Rupen Se-
vag, Şahan Şahnur, Vahan Tekeyan, Hovhannes Hintliyan gibi yazar ve eği-
timciler vardır.

Reteos BERBERYAN     
1848, İstanbul - 1907, İstanbul
Okul Kurucusu - Edebiyatçı
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İlköğretimini Bursa’daki Kevorkyan Okulunda tamamladı. Bu okulda veri-
len eski Ermenice, Türkçe, Arapça ve Farsçayı kendi çabaları ve özel dersler 
yardımıyla geliştirip 1883 yılında, on sekiz yaşında, öğretmenliğe başlamış 
olup, 61 sene boyunca aralıksız olarak, 26 Ocak 1944’teki ölüm tarihine dek 
devam etti. Eğitim hayatı boyunca Viyana ve Venedik Mıhitarist, Bezciyan, 
Esayan, Berberyan, Bezazyan, Nor Tbrots Okulu, Mercan İdadisi ve Sen Ge-
orge Lisesinde dersler verdi. Farsça yazdığı şiirler ve nesir yazılar 1901’de 
“Gülşeni Edep” başlığı altında yayınlandı. Divan edebiyatı tarzıyla yazdığı şi-
irler “Hatıra” başlığı altında toplandı. Ermenice olarak “Osmanlı Şiir Sanatı” 
eserinde aruz vezni ile yüzyıllardır yazılan şiirleri, 22 yaşındayken yayınlanan 
“Miratûn Nikyat” çalışmasında Arap ve Fars şairlerin eserlerini Türkçeye çe-
virerek tanıtmıştır. Henüz yayınlanmamış olan, Fuzuli hakkında yazdığı bir 
araştırma mevcuttur. Zamanın, Ermenice ve Türkçe basınında edebi araştır-
malarına ait yazılar yayınlandı.

Esayan Lisesinde öğrenimini tamamladı ve mezun olunca tekrar Esayanda 
öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1957 yılından 1974 yılına kadar Karagöz-
yan Yetimhanesi müdürlüğünü büyük bir özveri ile yaptı. Emeklilik dönemin-
de de gerek öğretmen olarak, gerekse dini görevler üstlenerek gençlere özel 
dersler verdi. Öğrencilerin ana dillerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Ayrıca 
1981-91 yılları arasında Türk Ermeni Azınlık Okulları Öğretmenleri Yardım-
laşma Vakfı Yönetim Kurulunda çalışan Siranuş Feruhan, 1997 yılında İstan-
bul’da vefat etti.

Stepan Hilmi GURDİKYAN    
1865, Bursa - 1944, İstanbul
Dil Bilimci - Şair

Siranuş FERUHAN    
1912, Sivas - 1997, İstanbul
Fedakar Bir Eğitimci

TEAOV ArşiviTEAOV Arşivi
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1950 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bö-
lümünden mezun oldu. 1964 yılında aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümünden Doktora derecesini alarak, 1970 yılında Doçent, 1979 
yılında da Profesör oldu. 1962-66 yıllarında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bö-
lümünde konferansçı ve uzman olarak, 1966-82 yıllarında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Beşeri İlimler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 
1967 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi lise modern man-
tık reform komisyonu üyesi, 1967-76 yıllarında lise felsefe öğretmenlerine 
hizmet içi modern mantık yaz kursları öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1983-
1994 yıllarında kurulması için öncülük ettiği ODTÜ Felsefe Bölümünün baş-
kanlığını 1994’te emekli olana dek yürüttü. Halen aynı bölümde yarı zamanlı 
öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Mantığa dayalı analitik düşünme geleneğinin, felsefe eğitim ve araştırma-
ları için vazgeçilmez bir öğe olması yönünde çaba gösteren Teo Grünberg’in 
bir bölümü uluslararası dergilerde yayınlanmış 35’i aşkın makale ve bildirisi 
ile 20’ye yakın kitabı bulunmaktadır.

Modern mantığı Türkiye’de üniversite ve lise eğitimi düzeyinde kabul et-
tirip yaygınlaştırması, çok sayıda eleman yetiştirerek bu alanın ülkemizde 
kurumsallaşmasında ve gelişiminde belirleyici hizmetleri nedeniyle Prof. Dr. 
Teo Grünberg’e 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü verildi.

Prof. Dr. Teo GRÜNBERG
1927, İstanbul               
Felsefe Profesörü

Teoharis Anestidis 1924’de Fener’de doğdu. Temel eğitimini Cibali’deki  
Zafiropula Eğitim Kurumunda ve Fener’deki Maraşlı İlkokulunda aldı. Fener 
Rum Lisesine, sonra Heybeliada Ruhban Okuluna geçti ve 1948’de mezun 
oldu. Üç sene sonra Fener Rum Lisesine ve İoakimion Kız Lisesine din der-
si öğretmeni olarak atandı. Ancak 1964’de birçok başka eğitimciye yapıldı-
ğı gibi hiçbir esaslı sebep açıklanmadan eğitmenlik görevi durduruldu. Te-
dirginlik ve sıkıntılar dönemiydi, soğukkanlılıkla karşıladı, tevazu ederek ve 
fedakârca, çalışmasına sevdiği okulun sekretaryasında devam etmeyi kabul 
etti. Daha sonra 1979’da Yunanistan’daki bir liseye tayin imkânı buldu ve ora-
daki görevini emekliliğine dek sürdürdü.

Teoharis Anestidis aynı zamanda muganni ve usta bir kilise müziği erba-
bı idi. Heybeliada Ruhban Okulunda okurken kilise müziği derslerini Balıklı 
Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırının Başmugannisi Mihail Hatziatana-
siu’dan almıştı. Hatta öğrencilik yıllarında yaz tatillerinde Aya Nikola Yeniköy, 
Panayia Aya Vlaherna ve Meryem Ana Balat kiliselerinde ilahiler okurdu. Me-
zuniyetinden sonra Heybeliada Aya Nikola Kilisesine okuyucu olarak atandı. 
İstanbul’dan ayrıldığı seneye kadar da art arda Aya Nikola Galata, Taksiarhis 
Balat, Aya Mina Samatya, Aya Konstantin ve Eleni Beyoğlu, Taksiarhis Arna-
vutköy ve Aya Dimitri Kurtuluş kiliselerinde okuyuculuk yaptı.

Teoharis Anestidis her zaman İstanbullu ve Fenerli kökeni ile gururlanırdı. 
Gerçek anlamıyla “örnek” insandı, sabırlı, uysal, kibar, her zaman yardımcı 
olmaya hazır, tartışmasız bir İstanbul efendisi. Birçok öğrencisine teorik ve 
uygulamalı okuyuculuk sanatını öğretti. Sanatı ve tecrübeleri ile ilgili kitap-
lar ve CD’ler ayrıca kilise çevrelerinden kişiler hakkında biyografiler yayınladı. 

Teoharis ANESTİDİS 
1924, İstanbul – 2019, Atina
Teolog - Muganni

RUMVADER Başkanı Andon Parizyanos arşivinden.

Ö
ğretm

enlerim
iz  Sergisi



6766

Cemaat Vakıfları Temsilcisi - 2019 Çalışma Raporu 

1887’de Bakırköy’de doğan Çerçyan 
ilk öğrenimini Dadyan Okulunda, orta 
öğrenimini Bahçecik Amerikan Kolejin-
de, yüksek öğrenimini Robert Kolejde 
tamamladı ve 1907’de aynı okulda öğ-
retmen olarak görevlendirildi. 1910-11 
yıllarında ABD’de New-York Packard 
Yüksek Ticaret Okulunda eğitimini ge-
liştirdikten sonra İstanbul’a dönerek 
Robert Kolejdeki görevine devam etti. 50 yıl boyunca erkek ve kız bölüm-
lerinde matematik ve kaligrafi (güzel yazı) dersleri verdi. Türkiye’de Latin 
harflerinin kabulünden sonra kaligrafi ile ilgili albümler neşretti. Atatürk’ün 
bilinen imzasını şekillendiren Çerçyan, 1975 tarihinde İstanbul’da hayata 
gözlerini yumdu.

Vahram ÇERÇYAN  
1887, İstanbul - 1975, İstanbul
Atatürk’ün İmzasını Şekillendiren Kaligrafi 
ve Matematik Öğretmeni

İlk ve orta eğitimini doğum yerindeki 
Aramyan Okulunda daha sonra Getro-
nagan Okulunda aldı. Bu okuldan me-
zun olduğu 1913 tarihinden itibaren 
öğretmen olarak çalışmaya başladı. 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İstan-
bul’a gelen Burmayan muhtelif okullar-
da öğretmenlik görevini üstlendi. 1933 
yılında Üsküdar Cemaran, on sene son-
ra Kadıköy Aramyan-Uncuyan, 1957’den 
itibaren Ortaköy Tarkmanças Okulu mü-

dürlük görevinde bulundu. 1968’de emekli olan V. Burmayan, özellikle eğitim 
konusunda olmak üzere, gezi ve anılarını yazmaya başladı. 1983’de “Okul 
Kendi Ruhuyla”, 1985’de “Aramyan Okulunun Yüz Yıllık Tarihi”, adlı eserleri-
nin kitap olarak yayınlanmasının yanısıra, 1987’de İstanbul’da ölümünden 
sonra 1999’da basında yayınlanan yazıları “Zavallı Kağıt Parçaları” başlığı al-
tında toplandı.

Vahram BURMAYAN    
1893, Adapazarı - 1987, İstanbul
Araştırmacı - Yazar - Eğitimci

Vasilios Muçoğlu 1911’de Kumkapı’da 
doğdu. Fener Rum Lisesinin ardından 
1935’de İstanbul Üniversitesi Pozitif 
Bilimler bölümünden mezun oldu.  Ma-
tematik ve astronomide uzmanlaştı. 
Eski ve modern Yunancaya da vakıftı.  
Öğretmenliğe 1930’da Fener Rum Lise-

sinin ilkokulunda başladı, 1935’de Zoğrafyon Rum Lisesinin ilk, orta ve lise 
bölümlerinde matematik ve kozmografya dersleri verdi, 1939’da İoakimion 
Rum Kız Lisesinin müdürü, 14 Aralık 1939’da Zoğrafyon Rum Lisesinin mü-
dürü oldu. 

Zoğrafyon Rum Lisesinde Yunancada Dimitris Manos, pozitif bilimlerde 
Emilios Karusos, biolojide Dimitris Pandelaras, ticarette Platon Hristidis, fi-
zikte Alekos Aleksandridis, resimde Aleksandros Apostolu ile liberal eğitim 
sistemini uygulamaya geçirdi. Özelinden vakit ayırarak ücretsiz matematik 
kursları düzenledi ve liseyi İstanbul’daki matematikte başarılı kurumların 
arasında ilk sıralara taşıdı. Yeniden oluşan şartları gözeterek 1948’de Ticaret 
bölümünü kurdu, çalışanlar için gece okulunu başlattı. İl MEM tarafından ka-
pattırılmış olan okul kütüphanesini açtırmayı başardı ve idaresini öğrencile-
re devretti. Fizik kimya laboratuvarlarını geliştirdi. Öğrenci odaklı, interaktif, 
katılımcı eğitim modelini uygulayarak öğrencilerin tecrübelerini arttırmayı 
hedefledi. Deneyim ve karşılıklı güven tesisi adına gezilerin, toplantıların, 
hatta ilk olarak açılan kantinin finansal idaresini öğrencilere havale etti.  Di-
mitris Manos ile edebiyat, satranç, atletizm, rekreasyon vb. konularda karşı-
lıklı öğretme sınıfları oluşturdular ve eski Yunancayı herkese ulaşılır kıldılar. 
Yunanistan’da eski Yunancayı zorunlu dersler arasına ekleyen 1964 düzen-
lemesinden çok önce Zoğrafyon eski Yunancanın öğretimi ile tanıştı. Okul-
lar arası atletizm karşılaşmalarında dereceler alındı. Öğrenci sayısı 300’den 
600’e çıktı.  

Dimitris Manos 1956’da İstanbul’a, Vasilios Muçoğlu ise 1958’de beklenme-
dik şekilde hayata veda ederlerken arkalarında sağlam bir eğitim yapısı bı-
raktılar. 

Vasilios MUÇOĞLU 
1911, İstanbul – 1957, İstanbul
Pozitif Bilimci - Entellektüel

Politis Gazetesi Ocak 2018, Yunanistan’daki Zoğrafyon Rum Lisesi Mezunlar Derneği’nin Başkanı Nikos Kolman’ın makalesinden.TEAOV Arşivi
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Vasilios Stavridis Toma ile Tiresia’nın çocuğu olarak 28 Aralık 1925’de Gala-
ta’da doğdu. Temel eğitimini Boyacıköy Rum İlkokulunda aldı. Orada ileride 
kariyerinde yardım edecek olan Heybeliada Ruhban Okulu öğretmeni, İlahi-
yat profesörü, İoannis Panayotidis’i tanıdı ve onunla bağ kurdu. Eğitimine 
1941’e dek Fener Rum Lisesinin ortaokulunda devam etti, sonra da 1947’de 
üstün başarı ile mezun olduğu Heybeliada Ruhban Okuluna   yazıldı. Lisan-
süstü eğitimini ABD’de Massachusetts  Andover Newton’da gerçekleştirdi. 
Doktorasını Boston’daki Teoloji Üniversitesinde yaptı ve 1951 yazında İstan-
bul’a döndü. Aynı senenin Ekim ayında, henüz 26 yaşında iken Heybeliada 
Ruhban Okulu’nun Din Tarihi pofesörlüğüne atandı.  Heybeliada Ruhban 
Okulu 1971’de kapatıldı. Faaliyetlerini İstanbul’da yorulmadan devam ettir-
di.

Vasilios Stavridis, kendisini kilise çevrelerinde dünyaca ünlü kılan kitaplar, 
makaleler, kitap tanıtımları, konuşmalar vb. yazdı, bilimsel konferanslara, 
sempozyumlara, etkinliklere, ders anlatımlarına katıldı, demeçler verdi. Ekü-
menik Patrik 1. Bartolomeos 1 Ocak 1992’de onu İsa Peygamberi Kilisesinin 
Kutsal İncili’nin Eğitimcisi ünvanı ile onurlandırdı.

Vasilios Stavridis 19 Şubat 2016’da vefat etti, Arnavutköy Rum Mezarlığı’n-
da defnedildi.

1902 yılında Arapgir’de doğdu. İlk öğrenimini Kumkapı’da Bezciyan Okulun-
da, orta öğrenimini ise Bakırköy’de Bezazyan Okulunda (İdadi) tamamladı. 
Dokuz sene süreyle Bezciyan, Bezazyan ve Boğosyan - Varvaryan okullarında 
öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi diş hekimliği bölümünde 
tahsiline devam ettti ve 1933 yılında mezun oldu. 1960-1971 yılları arasında 
Samatya’da Sahakyan-Nunyan Lisesinde müdürlük görevinde bulunan Dö-
şemeciyan, lise sınıflarında yardımcı ders kitabı olarak halen kullanılmakta 
olan Ermeni edebiyatına ait dört adet antoloji ve bir adet Ermeni edebiyat 
tarihi kitabının yazarıdır. Ayrıca Makruhi ve Koharig Diraduryan kardeşlerle 
beraber ilkokul 4. ve 5. sınıflar için halen kullanılmakta olan okuma kitapla-
rını yazdı. Basında edebi ve eğitim ile ilgili konularda yazılar yayımlamış olan 
V. Döşemeciyan 1992 yılında İstanbul’da vefat etti.

Vasilios STAVRİDİS
1925, İstanbul - 2016, İstanbul
Teolog - İlahiyat Profesörü

Verjin DÖŞEMECİYAN    
1902, Malatya - 1992, İstanbul
Edebiyatçı 

Trakya Democritus Üniversitesi- Yard. Doç. Dr. Pashalis Valsamidis arşivinden. TEAOV Arşivi
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Lisans (1969) ve Yüksek Lisans (1970) derecelerini O.D.T.Ü. Kimya Mühen-
disliği Bölümünden, Doktora (1974) derecesini Hacettepe Üniversitesi Kim-
ya Bölümünden aldı. Doktora sonrası çalışmalarını 1975-1976 arasında Na-
tional Coal Board Research Establishment, Cheltenham’da (İngiltere) yaptı. 
1979 yılında kömürle ilgili üstün başarıları dolayısıyla Sınai Kimya Doçenti ol-
muştur. 1970-1980 yılları arasında akademik görevde bulunduğu Hacettepe 
Üniversitesinden ayrılan Prof. Yürüm, 1980-1982 yılları arasında University 
of Tennessee’de (A.B.D.) Fulbright misafir profesörü ve 1982-1985 yılları ara-
sında The Weizmann Institute of Science’da (İsrail) ‘senior scientist’ olarak 
çalıştı.

1985 yılında Hacettepe Üniversitesinde profesörlüğe atandıktan sonra 
1986-1989 yılları arasında Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1989-
1999 yılları arasında da İnorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerin-
de bulundu. Bu dönemde, 1993-1999 yılları arasında Kimya Bölümü başkan-
lığı yapmıştı. 1999 yılında Sabancı Üniversitesinde çalışmaya başladı. 

2018 yılında Dünya çapında yapılan bir değerlendirme sonucunda Prof. Dr. 
Yuda Yürüm’ün nanoteknoloji konusunda en başarılı araştırmacılardan birisi 
olduğu açıklandı. Kimya ve malzeme bilimi alanlarında ülkemizin bilim ve 
teknoloji alanında büyük bir değeri oldu.  Kendi araştırma grubuyla, yurti-
çinde ve yurt dışındaki sayısız iş birlikleriyle, yayınlarıyla, yetiştirdiği insan 
kaynağıyla, aldığı ödüllerle üstün hizmetler kaydeden önemli bir bilim insanı 
olmayı başardı.

27 Nisan 2019’da hiç beklenmedik bir anda hayata gözlerine yuman Profe-
sör, ömrünün son gününe kadar akademik hayatını sürdürdü.

Prof. Dr. Yuda YÜRÜM
1946, Ankara - 2019, İstanbul         
Kimya Profesörü
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Osmanlı döneminde Rum 
toplumunun en eski ve kök-
lü okullarından biri olan bu 
okulun tarihi 1454'e kadar 
dayanmaktadır. Yüzyıllar bo-
yunca Patrikhane Akademisi 
ve Rum Mekteb-i Kebiri gibi 
isimlerle anılarak eğitim ve-
ren okul, Osmanlı saray ter-
cümanlarının, Eflak ve Buğ-
dan beylerinin üst düzeyde 
din adamlarının yetişmesin-
de önemli bir rol oynadı. Fener semtinin tepesinde bir taç gibi oturan bugünkü 
okul binası 1880-1882 yılları arasında mimar Kostantinos Dimadis tarafından 
inşa edilmiştir. Mimarın ustalıkla kullandığı tuğlalar binaya Bizans mimarisini 
çağrıştıran görünümler verir.

Ancak yapının genel görünümü daha çok bir İngiliz ya da İskoç şatosu ka-
dar görkemlidir. Binanın ortasındaki küçük kubbenin içinde ise okulun rasat-

hanesi bulunmaktadır. Rumların 
Megali Tu Yenus Sholi (Rum Mil-
letinin Büyük Okulu) Türklerin 
ise Rumların Büyük Mektebi ya 
da Kırmızı Mektep adını verdik-
leri ve sadece erkek öğrencilerin 
okuduğu okul günümüzde Özel 
Fener Rum Lisesi adı ile karma 
eğitim vermektedir.

Taksim Meydanı'nın Sıraselviler yö-
nünde ve Ayia Triada Rum Ortodoks Ki-
lisesi'nin yanında yer alan Zapyon Rum 
Lisesi, mimar İoannis İoannidis'in plan-
ları, büyük hayırsever Konstantinos 
Zappas'ın maddi desteği ve Sultan 2. 
Abdülhamid'in izni ile 1883-1885 yılları 
arasında inşa edilmiş ve kız öğrencile-
rin eğitimine tahsis edilmiştir. Okulun 
yapımını maddi desteği ile sağlayan 
Zappas'ın adına istinaden okula Zap-
yon adı verilmiştir. Kısa zamanda eğitim 
kalitesi ile ön plana çıkan okul İstanbul 
ve Türkiye dışından da çok sayıda yatı-
lı öğrenci kabul etmekte ve Zapyon'un 

diploması her yerde büyük bir ayrıcalıkla kabul görmekteydi. Cumhuriyet dö-
neminde de uzun yıllar kız lisesi olarak hizmet veren okul günümüzde karma 
öğrenci kabul etmektedir. 
Anaokulundan liseye ka-
dar kesintisiz eğitim veren 
Zapyon halen İstanbul'da 
en fazla öğrencisi olan 
Rum okuludur. Bakımı çok 
masraflı olan iç mekan-
ları ve dış cephesi zaman 
zaman restore edilerek 
ayakta tutulmaya çalışıl-
maktadır.

Vakıf Başkanı: Tanaş ANGELİDİS
Kurucu Temsilcisi: Tanaş ANGELİDİS
Okul Müdürü: Dimitro ZOTOS

Vakıf Başkanı: Vasiliki PETRİDİS
Kurucu Temsilcisi: Nikolaos KEFALAS
Lise Müdürü: Andon İLYADİS
İlkokul ve Ortaokul Müdürü: Evangelia KANARİ

Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı
Fener, Sancaktar Yokuşu, No:36, 34087 Fatih / İstanbul Tel:+90 212 521 22 52
E-mail: fenerlisesi@hotmail.com

Zapion Rum Kız Lisesi Vakfı
Katip Mustafa Çelebi, Meşelik Sk. No:9, 34433 Beyoğlu / İstanbul 
Tel:+90 0212 244 28 76 - Faks: +90 212 244 39 14 
E-mail: eforeiazappeiou@gmail.com  •  zapyon1875@yahoo.com

Mimarı: Kostantinos DİMADİS
Tamamlanma tarihi: 1880 -1882

Mimarı: İoannis İOANNİDİS
Tamamlanma tarihi: 1883 -1885

Özel Fener Rum Lisesi ve Ortaokulu Özel Zapyon İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi

Rum Rum
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Ekümenik Patrikhane
M.S. 585 yılından beri Ekümenik (Ev-

rensel) ünvanını taşıyan İstanbul Rum 
Patrikhanesi, dünya üzerinde 300 mil-
yonu aşan inananları ile Ortodoks 
Hristiyan Kilisesine manevi önderlik 
etmektedir. Dünya Ortodokslarının en 
yüce makamı olan Ekümenik Patrik-
hane 17 yüzyılı aşan bir süreden beri 
merkezini İstanbul'da (Konstantinupolis) muhafaza etmektedir. Ekümenik İs-
tanbul Patrikhanesi Türkiye dışında Balkanlar, Yunanistan, Batı Avrupa, Asya, 
Kuzey ve Güney Amerika ve Avustralya'da yaşayan ve farklı etnik kökenlere 
sahip milyonlarca Ortodoks Hristiyanın dini yaşamlarını düzenlemekte ve yö-
netmektedir.

Ayios Yeorgios Patrikhane Kilisesi 
Ekümenik İstanbul Patrikhanesi’nin 1600 yılından beri merkezi olan Ayios 

Yeorgios Kilisesi, kuruluşundan bu yana Patrikhaneyi İstanbul'da ağırlayan 
beşinci kilisedir. Fener'de daha önce 
rahibelerin yaşadığı bir manastırın 
kilisesi olan Ayios Yeorgios, Patrik 2. 
Mattheos döneminde (1598-1601) Pat-
rikhane’nin buraya taşınması üzerine 
Patrikhane Kilisesi olmuştur. Yangınlar 
nedeni ile defalarca tahrip olan kilise 
günümüzdeki görünümünü 1836 yılın-
da kazanmıştır. Yakın zamanda Patrik 
Bartolomeos Hazretlerinin çabaları ile 

ciddi bir bakım ve onarımdan geçirilmiştir. Ayios Yeorgios Kilisesi geleneksel 
üç nefli bazilika planlı bir yapıdır. Özellikle ikonostasisi oyma ahşap işçiliğinin 
istisnai güzellikteki bir örneğidir. Kilise içinde Bizans'tan günümüze ulaşabilen 
ve Ortodoks Hristiyan dünyası için paha biçilmez değere sahip, çok sayıda iko-
na ve aziz rölikleri bulunmaktadır.

Zoğrafyon Rum Lisesi, Galatasaray'da Tur-
nacıbaşı Sokağı'nda daha önce mevcut olan 
ancak eskiliği ve darlığı nedeni ile ihtiyacı 
karşılayamayan Panayia Rum Okulu'nun 
yerine inşa edilmiştir. Mimar Periklis Foti-
yadis'in planları ve dönemin büyük hayır-
severlerinden banker Hristaki Zoğrafos'un 
maddi desteği ile yapılan okul binası 1893-
1894 eğitim yılında erkek okulu olarak açıl-
mıştır. Okul binasına maddi destek veren 
banker Zoğrafos'un adına istinaden Zoğraf-
yon adı verilmiştir.1998-1999 ders yılından 
beri karma eğitim vermektedir. 

Vakıf Başkanı: Yorgo PAPALYARİS
Kurucu Temsilcisi:  İstirati DOLÇİNYADİ 
Okul Müdürü:  Yani DEMİRCİOĞLU 

Fener Rum Patrikhanesi Avlusunda Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Fener, Dr. 
Sadık Ahmet Cd. No: 19, 34083 Fatih /İstanbul Tel:+90 212 531 96 70 (5 hat)
E-mail: patriarchate@ec-patr.org

Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı 
Galatasaray, Turnacıbaşı Sk. No: 15 Galatasaray 34433, Beyoğlu / İstanbul 
Özel Zoğrafyon Rum Lisesi 
Tel: +90 212 244 27 89 / +90 212 293 96 66 - Fax:+90 212 293 95 17 
www.stavrodromion.org  • E-mail: info@stavrodromion.org • zograf1893@gmail.com

Kilise Mimarı: Aristidis PASADEOS 
İdari Bina Mimarı: Hacı Nikoli NİKİTAİDİS
Tamamlanma tarihi: 1598 - 1601

Mimarı: Periklis FOTİYADİS 
Tamamlanma tarihi: 1893 -1894

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Özel Zoğrafyon Rum Lisesi
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Büyükada'nın Hristos 
Tepesi'ne 1898 yılında ya-
bancı bir şirket tarafından 
otel ve kumarhane olarak 
yaptırılan binaya Sultan 
2. Abdülhamid'in izin ver-
memesi üzerine, o günler-
de bir yetimhane için uy-

gun yer arayan Rum cemaati, dönemin büyük hayırseverlerinden Eleni Zarifi 
ve oğlu Leonida Zarifi'nin maddi desteği ile söz konusu binayı satın almış ve 
Padişah'ın onayını da sağlamıştır. Dönemin Patriği 3.Yoakim'in de katıldığı bir 
törenle 1903 yılında hizmete giren yetimhane, resmi makamlar tarafındanço-
cukların can güvenliği için tehlikeli olduğu gerekçesi ile 1964 yılında kapatıl-
masına kadar binlerceyetim çocuğu büyütüp topluma kazandırmaya çalış-
mıştır. Dünyanın en büyük ahşap yapılarından biriolan 206 odalı yetimhane 
binası 1964'den sonra doğa koşullarının da etkisi ile hızlı bir tahribat süreci-
negirmiştir. Malın sahibi olan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi ile VGM arasın-
daki anlaşmazlık her nekadar Patrikhane lehine sonuçlanmış olsa da aradan 
geçen zaman binanın daha da harap olmasınayol açmıştır. Günümüzde her 
an yıkılma ve yanma tehlikesi ile karşı karşıya olan bina 15 Mart 2018’deEuro-
pa Nostra'nın 'Avrupa'nın Tehlike Altındaki 7 Kültür Mirası' listesine alınmıştır. 
Bina, Avrupa'nın enbüyük tek parça dünyanın ise ikinci en büyük tek parça 
ahşap yapısıdır.

İstanbul'da 1860'larda yaşanan büyük kolera salgınından sonra halkın sağ-
lığını tehdit eden ve yerleşim alanları ile iç içe olan mezarlıkların şehir dışına 
çıkarılması öngörülmüştür. Taksim'in ortasında günümüzdeki Ayia Triada Rum 
Ortodoks Kilisesi ile Zapyon Rum Lisesi'nin bulunduğu yerde bulunan Rum 
mezarlığının 1865 yılında o zamanlar bomboş bir yer olan Şişli'ye nakledilme-
sine karar verilmiştir. Başlarda ulaşım zorlukları nedeni ile tepki gören mezar-
lık zamanla kentin en değerli anıtsal mezarları ile dolmuş ve tanınmış Rum ai-
leleri burada gömülmeyi bir ayrıcalık olarak görmüşlerdir. İstanbul'da yaşamış 
ve ölmüş olan tanınmış Rum ailelerinin yaptırmış oldukları mozole ve anıtsal 
mezarlar Paris, Cenova mezarlıkları ya da Atina 1. Mezarlığındaki mezar anıtla-
rından geri kalmayacak düzeydedir. Ne yazık ki; 6-7 Eylül 1955 gecesi yaşanan 
korkunç olaylar sırasında Şişli Mezarlığı da çapulcuların saldırısına uğramış ve 
her biri eşsiz sanat eseri  olan mezarların bir kısmı tahrip edilmişlerdir. Beyoğlu 
Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı, Patrik Bartolomeos Hazretleri'nin 
onay ve destekleri ile 2009 yılında Şişli Mezarlığı’nı onarıma girişti ve yorucu iki 
yıllık bir çalışmadan sonra Şişli Mezarlığı yeni görünümüne kavuştu. Bakım ve 
temizlikleri yapılan mermer anıtsal mezarların ve mozolelerin önlerine içlerin-
de yatanlar hakkında birkaç dilde bilgi veren tabelalar yerleştirildi. İoannis ve 
Pavlo Skiliçis kardeşlerin 1888 yılında yaptırmış oldukları ve oldukça yıpranmış 
olan Metamorfosis Rum Ortodoks Mezarlık Kilisesi’nin de yakın dönemde ba-
kımı ve restorasyonu gerçekleştirildi. Kilise geleneksel olarak cenaze törenleri 
ve mevlut ayinleri için kullanılmaktadır.Bu emeklerinin karşılığında Şişli Rum 
Mezarlığı, “ASCE 2018 yılı Koruma Ödülü”'ne layık görülmüştür.

Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı
İstanbul Fener Rum Patrikhanesi
Dr. Sadık Ahmet Cd. No: 19, 34083 Fatih / İstanbul Tel:+90 212 531 96 70 (5 Hat) 
E-mail: patriarchate@ec-patr.org • pringiposorphanage@gmail.com
theologicalschoolhalki@gmail.com • www.theologicalschoolhalki.com

Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı 
Büyükdere Cd. No:41 34381 Şişli / İstanbul Tel:+90 212 252 88 85 - Faks:+90 212 252 88 86
www.stavrodromion.org • E-mail: info@stavrodromion.org
Müdür: Manol SEYİSOĞLU • E-mail: manol.seyisoglu@stavrodromion.org

Mimarı: Alexendre VALLAURY 
Tamamlanma tarihi: 1898

Kilise Mimarı:  İoannis ve Pavlo SKİLİÇİS
Kilise Tamamlanma tarihi: 1888

Büyükada Rum Yetimhanesi Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı
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Hz. Meryem'in 'Tapınağa Takdimine' it-
haf edilen Panayia Kilisesi Pera (Beyoğlu) 
bölgesinin en eski Rum kilisesidir. Sultan 
3. Selim'in izni ile mimar Hacı Komninos 
Kalfa tarafından inşa edilmiş ve 1804 yılın-
da ibadete açılmıştır. Daha sonraki yıllarda 
yapılan eklerle genişletilen kilise binası gü-

nümüzdeki beş nefli büyük bazilika şeklini almıştır. İstiklal Caddesi yönüne 
dönük büyük bir çan kulesi bulunmaktadır. Kilisenin istisnai güzellikte ahşap 
işçiliği örneği olan ikonostasisi ve Kariye Müzesi'nden (Moni Tis Horas) kopya-
lanan duvar resimleri dikkat çekicidir. Çok yakınında bulunan İngiltere Baş-
konsolosluğuna 20.11.2003 tarihinde yapılan terör eylemi sırasında meydana 
gelen patlamadan büyük zarar gören kilise, köklü bir onarımdan sonra, 21 Ka-
sım 2009 günü yeniden ibadete açılmıştır. 

Hristiyanlığın Kutsal 
Üçlüsü 'ne (Baba, Oğul ve 
Ruh ul Kudüs) ithaf edil-
miş olan bu kilise, Pera 
(Beyoğlu) bölgesinin en 
görkemli Rum kilisesidir. 
İlk mimarı olan Podesa-
ros'un planları ve Sultan 
Abdülaziz ile Sultan 2. 
Abdülhamit'in izinleri ile 
1867-1880 arasında,13 
yılda mimar Vasilaki İoanidis Efendi tarafından tamamlanmıştır. İstanbul'un 
fethinden sonra kentte Rum cemaati tarafından inşa edilmiş olan en büyük 
kiliselerden biridir. Büyük bir kubbe ile taçlandırılan kilise haç planlıdır. Gotik, 
neo Bizans ve eklektik izler taşıyan bina iki zarif çan kulesi ile dikkati çeker. 
Mermer ikonostasisi ve vitray kaplı gül pencereleri mekana ayrı bir güzellik 
katmaktadır. İkonalarının çoğu geleneksel Bizans tarzı yerine Batı tipindedir. 

Son yıllarda köklü bir 
onarım geçiren kilise 
23 Mart 2003'de yeni-
den ibadete açılmış-
tır.

Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı 
Galatasaray, Emir Nevruz Çıkmazı No:24 - 34330 Beyoğlu / İstanbul
Tel:+90 212 244 11 84 - Faks:+90 212 244 15 79 
www.stavrodromion.org • E-mail: info@stavrodromion.org

Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı 
Taksim, Meşelik Sk. No:7 34430 Beyoğlu / İstanbul
Tel:+90 212 252 88 85 • Faks:+90 212 252 88 86 
www.stavrodromion.org • E-mail: info@stavrodromion.org

Mimarı: Hacı Komninos KALFA 
Tamamlanma tarihi: 1804

Mimarı: Podesaros ve Vasilaki İOANİDİS 
Tamamlanma tarihi: 1867-1880

Beyoğlu Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Taksim Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi
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Haliç'te Fener semtinin sırt-
larında bulunan ve Meryem 
Ana'ya ithaf edilmiş olan bu 
küçük kilise, Bizans'tan günü-
müze kadar Rum cemaatinin 
elinde kalan ve fetihten sonra 
camiye çevrilmeyen nadir bir 
yapıdır. Aslı dört yapraklı yonca 
planlı olan kilise binası zaman 
içinde yapılan eklerle aslından 
hayli farklı bir görünüm kazan-
mıştır. Latin işgalinin verdiği büyük zarar sırasında tahrip olan daha eski bir 
kilisenin yerine Bizans Prensesi Maria Paleologina tarafından yaptırılmıştır. 
Yapımın 1261 ila 1282 arasındaki yıllarda gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 
Prenses Maria Paleologina siyasi nedenlerle kendinden yaşça çok büyük olan 
Moğol Hanı ile evlendirilmiş ve Moğol ülkesine gelin olarak gönderilmiştir. Ha-
nın ölümünden sonra zorlu ve uzun bir yolculukla Bizans'a dönen ve kendini 
dine adayan prenses halk tarafından 'Moğolların Gelini' olarak anıldığından 
yaptırıp Meryem Ana'ya ithaf ettiği kiliseye de 'Moğolların Meryemi' ismi yakış-

tırılmış ve İstanbul 
Rumları tarafından 
günümüze kadar 
'Panayia Muhlioti-
sa' olarak anılmış-
tır. 

Heybeliada Ümit Tepesi'nde bulunan Ayia Triada Manastırı'nın ilk yapım 
tarihi 9. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Manastırın günümüzdeki kilise binası 
1844 yılında yapılmıştır. Üç nefli, bazilika planlı, oldukça küçük bir yapıdır. Ki-
lise, 1999 depreminde zarar görmüş, 2001 yılında ciddi bir tamirat görmüştür.
Ayia Triada Manastırı bünyesinde bulunan Heybeliada Ruhban Okulu, 1844 
yılında Ortodoks din adamlarına yüksek düzeyde eğitim vermek amacı ile 
açılmıştır. 1894 depreminde çok büyük zarar gördüğü için yıkılan okul bina-
sı mimar Periklis Fotiadis'in planları ve tanınmış Rum banker ve  hayırsever 
Pavlo Skiliçis Stefanovik'in maddi desteği ile yeniden yaptırılarak 1896 - 1897 
ders yılında tekrar eğitime açılmıştır. Zemin katı üzerine oturtulmuş iki kattan 
oluşan binanın ön cephesindeki ana giriş kapısı, mermer merdivenleri, mer-
mer sütunları ve üçgen alınlığı ile bir antik Yunan tapınağı kadar göz alıcıdır. 
Kapatıldığı 1971 yılına kadar çok sayıda üst düzeyde din adamı yetiştiren okul 
halen Türkiye ile Yunanistan arasında sık 
sık dile getirilen çözüm bekleyen sorun-
lardan biridir ve güncelliğini korumakta-
dır.

Fener Meryemana Rum Ortodoks (Kanlı) Kilisesi Vakfı  
Balat, Tevkii Cafer Mh. Firketeci Sk. No: 5 34087 Fatih / İstanbul 
Tel: +90 212 521 71 39  

Heybeliada Aya Triada Tepe Manastırı Vakfı
Heybeliada Rum Ruhban Okulu Vakfı 
Ümit Tepesi No:3  81340 Heybeliada, Adalar / İstanbul Tel:+90 216 351 85 63 
www.theologicalschoolhalki.com • E-mail: theologicalschoolhalki@gmail.com 

Tamamlanma tarihi: 1261 - 1282 Mimarı: Periklis FOTİADİS  
Tamamlanma tarihi: 1844

Panayia Muhliotisa Kilisesi Heybeliada Aya Triada Manastırı ve Heybeliada Rum Ruhban Okulu
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Galata ile Tophane'yi birleştiren Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan okul 
bir zamanlar çok yoğun bir Rum nüfusun yaşadığı Galata'daki Rum okullarının 
yetersiz kalması üzerine, dönemin tanınmış hayırseverlerinden Eleni Zarifı'nin 
maddi ve manevi desteği ile yaptırılmış ve 1903 yılında eğitime açılmıştır. Gör-
kemli neo klasik yapısı ile ön plana çıkan bina 2000-2007 arasında anaokulu 
olarak kullanıldıktan sonra öğrenci yokluğundan eğitim faaliyetini durdur-
muştur. 2012 yılından bu yana birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan okul 
binası geçmişten gelen mirası-
nı koruyarak başta Rum kimliği 
ve kültürel mirası ile beraber 
ve bugünden geleceğe yönelik 
bir perspektif yaratarak tüm İs-
tanbul'u kucaklayan bir kültür, 
sanat ve eğitim alanı olarak fa-
aliyet göstermektedir. 

Kadıköy'ün Bahariye semtinde bu-
lunan ve Hristiyanlığın Kutsal Üçlüsü 
'ne (Baba, Oğul, Ruh  UI Kudüs) ithaf 
edilmiş olan kilise, fetihten sonra 
İstanbul'da Rumlar tarafından ya-
pılmış olan güzel  ve görkemli bir-
kaç kilisenin sonuncusudur. Sultan 
2.Abdülhamid'in izni ile mimar Veli-
sarios Markopulos tarafından üstle-
nen inşaata 1887 yılında başlanmış 
ve yapımı 18 yıl sürmüştür. Kilise, 10 
Nisan 1905 tarihinde ibadete açıl-
mıştır. Sekiz metre çapındaki ve 27 
metre yüksekliğindeki görkemli kub-
besinin dışında iki adet çan kulesi de 
dikkati çeker. Haç planlı olan kilise 
üç neflidir. Mermerden yapılmış olan 
istisnai güzellikteki ikonostasisi, 

despot tahtı ve amvonu (vaiz kürsüsü) Ati-
na'lı tanınmış heykeltıraş Domvros'un eser-
leridir. Atina'da Parthenon'un yapımında 
kullanılan Pendeli Dağı'nın mermerleri kul-
lanılarak yapılmışlardır. Dönemin tanınmış 
Rum ikona ressamlarından Nikolaos Keşanlı 
tarafından yapılmış olan bazı ikonalarda Rö-
nesans ve Batı tipi resim geleneğinin etkileri 
görülür. Ahşap işçiliğinde ise barok ve Rus 
geleneğinin yansımaları gözlemlenmektedir.

Galata Rum İlkokulu Vakfı 
Galata, Kemeraltı Cd. No:25, 34424 Beyoğlu / İstanbul Tel: +90 212 293 63 73
www.galatarumokulu.blogspot.com • E-mail: galatarum@gmail.com 

Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı 
Caferağa Mh. Hacı Şükrü Sk. No:17, 34710 Kadıköy / İstanbul 
Tel: +90 216 347 10 55  • E-mail: kliseler@hotmail.com

Tamamlanma tarihi: 1885 Mimarı: Velissarios MARKOPULOS   
Tamamlanma tarihi: 1887 - 1905

Kadıköy Aya Triada Rum Ortodoks KilisesiGalata Rum Okulu
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İstanbul'un en eski ve 
büyük hastane komp-
lekslerinden biri olan 
Balıklı Rum Hastanesi 
adını az ilerisinde bulu-
nan tarihi Rum manastırı 
ve ayazması Balıklı Mer-
yem Ana Rum Ortodoks 
Manastırından almıştır. 
Yedikule Surlarının dı-
şında o zamanlar 'Küçük 
Harman Yeri' denilen ge-
niş bir alana 1837 yılında 

inşa edilen ilk bina 1839 da hasta kabulüne başlamıştır. Zaman içinde 20. yüz-
yılın başlarına kadar eklenen görkemli binalarla Osmanlı İmparatorluğu içinde 
ve onun sınırları dışında yaşayan Rumlara her türlü sağlık hizmeti veren büyük 
bir hastane kompleksine dönüşmüştür. Hastane bünyesinde bakıma muhtaç 
yaşlılar için büyük bir huzurevi ve bir zamanlar tümü Hristiyan olan hastala-
rın dini ihtiyaçlarını karşılamak için Ayios Haralambos isimli küçük bir kilise de 
bulunmaktadır. Günü-
müzde ırk ve din ayırımı 
yapılmadan tüm İstan-
bul halkına sağlık hiz-
meti veren Balıklı Rum 
Hastanesi'nde uyuştu-
rucu madde bağımlıla-
rının tedavi edilip toplu-
ma kazandırmaları için 
oluşturulan özel bölüm 
başarılı çalışmaları ile 
tanınmaktadır. 

Boğaz'ın Yeniköy sem-
tinde bulunan Zoğrafyon 
İlköğretim Okulu mimar 
Kostantinos Dimadis ta-
rafından banker Hrista-
ki Zoğrafos'un 1000 al-
tın bağışı ile 1871-1872 
arasında inşa edilmiştir. 
Neo-Bizans üslubunun 
etkili olduğu yapı 1954 
yılında Yeniköylü mimar 
Vasil Vingas tarafından restore edilmiştir. Öğrenci yokluğundan 1980 yılında 
kapanan okul binası bir süre maddi imkanları yetersiz Rum ailelerine barınak 
olarak tahsis edilmiştir. 2012 yılında Doç.Dr. Mehmet Alper yönetiminde yapı 
ile ilgili restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Okulun restorasyonunun gü-
nümüzde pek çoğu işlevini yitirmiş olan Rum okul binalarının değerlendiri-
lerek yeniden hayata geçirilmeleri için bir örnek oluşturması amaçlanmıştır. 
Sonuç olarak bu tescilli anıtsal eserin restorasyonu başarı ile tamamlanmış 
ve Tarabya İngiliz Okulları adı ile anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerine 
eğitim veren çağdaş bir okula dönüşmesi sağlanmıştır. Yapılan başarılı res-
torasyon ve çalışmalarla Yeniköy Zoğrafyon Okulu 2018 de “Europa Nostra 
Koruma Ödülü”ne layık görülmüştür.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı 
Belgrad Kapı Yolu, No:2 Kazlıçeşme, 34020 Zeytinburnu / İstanbul 
Tel: +90 212 547 16 00 • 664 21 90 • Faks:+90 212 510 20 75
www.baliklirum.com • E-mail: info@baliklirum.com 

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Ve Mektebi Vakfı  
Köybaşı Cd. No: 66, Yeniköy 34464 Sarıyer / İstanbul 
Tel: +90 212 223 23 06 • E-mail: info@nihori.org

Tamamlanma tarihi: 1837 Mimarı: Kostantinos DİMADİS    
Tamamlanma tarihi: 1871 - 1872

Yeniköy Zoğrafyon İlköğretim OkuluBalıklı Rum Hastanesi
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Petrakis Mimaridis tarafından 16 yılda inşa edilen kilise 1893 yılında bitiril-
miş ve 1894'te Patrik VIII. Neofitos tarafından ibadete açılmıştır. Kilise bir avlu 
içinde yer alır. Genel plan şeması kapalı haç olup, iki renkli düzgün kesme 
taştan inşa edilmiştir. Doğu-batı ekseninde uzanan Naosun iki yanında son 
derece yüksek sivri külahlı çan kuleleri vardır. Batıda narteks ve doğuda üç 
bölümlü apsis yer alır. 
Ana mekan kubbe ile 
örtülmüştür. Kilise cep-
helerde kademeli olarak 
yükseltilmiştir. Batı cep-
hesinde iki kule arasın-
da üçgen alınlığı olan bir 
kule yer alır. Kilisede üs-
lup olarak erken neogo-
tik özelliklerin egemen 
olduğu görülmektedir. 

Beyoğlu Yenişehir Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı
Yenişehir, Hacı İlbey Sk. No:6, 34435 Beyoğlu / İstanbul
Tel:+90 212 250 21 84 • E-mail: beyogluevangelistria@gmail.com

Mimarı: Petrakis MİMARİDİS     
Tamamlanma tarihi: 1894

Panayia Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi

Rum Rum

Vasilios Çilenis'in 1895-1898 
arasında inşa ettiği anıtsal Pa-
nayia Elpida Kilisesi, tarihsel 
kaynaklara göre 16. yüzyıl-
dan beri var olan ama daha 
sonra yangınlar geçirip tahrip 
olan eski yapının yerinde ya-
pılmıştır. Kilise 23 Nisan 1901 
'de ibadete açılmıştır. Yapı 
düzgün kesme taştan ve etrafı 
duvarlarla çevrili bir avlu için-
de inşa edilmiştir. Doğu-batı 
ekseninde kapalı haç planlı-
dır. Merkezi bölüm kubbe ile 
örtülmüştür. Yapının güney ve 

kuzey köşelerinde sütunlar ve friz tipi öğelerle süslenmiş iki kubbeli çan kulesi 
yer almaktadır. İstanbul'da eklektik mimarinin uygulandığı en çarpıcı örnek-
lerden biridir.

Kumkapı Aya Kiryaki Elpida Rum Ortodoks Kiliseleri Vakfı  
Kumkapı, Gerdanlık Sk. No: 41, 34130 Fatih / İstanbul Tel: +90 212 517 18 58 

Mimarı: Vasilios ÇİLENİS       
Tamamlanma tarihi:  1898

Kumkapı Panayia Elpida Rum Ortodoks Kilisesi

İstanbul’daki 
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Dört korint sütunlu giri-
şiyle bir ilköğretim okulun-
dan çok eski antik Yunan 
yapısına benzemektedir. 
Odessa'nın sayılı zengin-
lerinden olan Rum tüccar 
Grigoris Maraslis tüm eği-
tim-öğretim giderlerini 
karşılayacağı bu okulu yap-
tırmaya karar verir. Okul 
tamamlanır ve 1901 'de 
eğitim vermeye başlar. 

Pera (Beyoğlu) bölgesinin ikinci 
eski kilisesi olan bu yapı, mimar 
K. Karaca tarafından 1856-1861 
yılları arasında beş senede inşa 
edilmiş ve 09 Nisan 1861 de iba-
dete açılmıştır. Haç planlı ve kub-
beli olan kilise binası, iki adet 
çan kulesi ile dikkati çeker. İstan-
bul'un (Konstantinupolis) kuru-
cusu olan imparator ve annesi 
azize Eleni'ye ithaf edilmiş olan 
bu kilisenin özel günü her yıl 21 
Mayıs'ta kutlanır. Yakın dönemde 
köklü bir tamirat geçiren kilise 21 
Mayıs 1999 da yeniden ibadete 
açılmıştır. 

Fener Maraşlı Rum İlkokulu Vakfı  
Yavuz Sultan Selim, Dr. Sadık Ahmet Cd. No:32, 34083 Fatih / İstanbul 
Tel: +90 212 635 33 35

Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı   
Kalyoncukulluğu Cd. No:176 Tarlabaşı, 34435 Beyoğlu / İstanbul 
Faks: +90 212  256 86 86  • E-mail: info@stavrodromion.org 
www.stavrodromion.org 

Tamamlanma tarihi: 1901 Mimarı: K. KARACA     
Tamamlanma tarihi:  1856 -1861

Ayios Konstantinos ve Eleni Rum Ortodoks KilisesiÖzel Maraşlı İlköğretim Okulu

Rum Rum

İstanbul’daki 
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İsa Peygamber'i vaftiz eden Aziz İo-
annis Prodromos'a (Aziz Yahya) adan-
mış olan Ayios İoannis Rum Ortodoks 
Kilisesi'nin tarihi Bizans dönemine 
uzanmaktadır. İkonoklasm döneminde 
833'te Burgazada'ya sürgüne gönderi-
len Aziz Methodius yaklaşık yedi yılını 
mahkum edildiği zindanda geçirmiştir. 
Kilise, 841'de İmparatoriçe Theodora 
tarafından zindanın üstüne yaptırılmış-
tır. Kilise, 1759 ve 1817 yıllarında onarıl-
mış, 1894 depreminde ise ikiye ayrıla-

rak kullanılamayacak duruma gelmiştir. Günümüzdeki yapı 1896 - 1899 yılları 
arasında, Kırmızı Mektep olarak da bilinen Fener Rum Lisesinin mimarı Kos-
tantinos Dimadis'in mimar oğlu Nikolaos Dimadis tarafından inşa edilmiştir. 
İbadete açılışı 11 Temmuz 1899'da 100. yıldönümü ise 1999'da yapılan kilise, 
17 Ağustos 1999 depreminde yine ciddi şekilde hasar görmüş ve baştan restore 
edilmiştir.

Yapı, kırmızı Fransız tuğladan üç nefli kapalı haç planlı kubbeli bazilika olarak 
inşa edilmiştir. Merkezi bölüm yüksek kasnaklı kurşun kubbe ile örtülmüştür. 
Fransız tuğlalı dış duvarlar 1958'de sıvalanmış, bazı bölümlerde ise eski tuğ-
lalar korunabilmiştir. Narteksin solunda ve sağında iki sütunlu, kemerli birer 
kapıdan girilen iki bölüm vardır. Soldaki bölümden 11 basamaklı dar bir mer-
divenle Aziz Methodius'un mahkum edildiği zindana inilir. Sağdaki bölümden 
merdivenlerle üst kata, toplantı sa-
lonu bölümüne çıkılır. İkonostasi, 
ambon ve despot tahtı zengin ahşap 
işçilikleri ile dikkat çekmektedirler.
Batı cephesinde iki çan kulesi yük-
selmektedir. Ana kilisenin arkasında 
içinde kuyu bulunan, Aya Yani Ayaz-
ması bulunmaktadır.

Taksiarhis Rum Orto-
doks Kilisesi, İstanbul Bo-
ğazı'nın Rumeli yakasında 
Arnavutköy Satış Meyda-
nı’nda yer almaktadır. Ki-
lisenin 16. yüzyılda zengin 
Rumlar tarafından iyileş-
tirici gücü olduğuna ina-
nılan baş melek Mikail'e 
ithaf edildiği bilinmekte-
dir.Bizans döneminde bu 
kilise ile ilgili bilgiler olmasına rağmen, kilise üzerinde bu dönemi anlatan bir 
kitabe yoktur. Yapının birçok kez tahrip olduğu ve tamir edildiği bilinmektedir. 
Bugünkü kilise 1896-1899 tarihlerinde inşa edilmiştir. Yapının kitabesinden 
Muzuros Paşa tarafından yapıldığı okunmaktadır. Naosun güneyinde Muzuros 
Paşa'ya ait bir aile kabristanı bulunur.Taksiarhis kilisesi geniş bir avlu içeri-
sindedir. Avluya giriş güneybatıdandır. Yapının güneybatısında Ayia Paraskevi 
Parekklesionu yer almaktadır. Yapı malzemesi kesme taş üzerine sıvadır. Ki-
lise doğu ve batı ekseninde kapalı haç planıyla inşa edilmiştir. Çatı olarak iki 
meyilli kırma çatı kullanılmıştır. Kuzey ve güneyde bulunan haçın çatısı daha 
yüksek bir kotta tutularak binaya anıtsal bir görünüm kazandırılmıştır. Ana 

naosta kubbe kullanılmış-
tır. Batı ekseninde ise çan 
kulesi bulunur. Kilise 19. 
yüzyıl mimari özelliklerini 
taşımaktadır. İç ve dış öğe-
lerde eklektik bir süsleme 
kullanılmıştır. Bu kilise bu 
çevrede bulunan kiliseler 
arasında en anıtsal yapıdır.

Burgazada Aya Yani Rum Ortodoks Kilisesi ve Rum Mezarlığı ve Mektebi Vakfı
Burgazada, Takım Ağa Sk. No:19, 34375, Adalar / İstanbul 
Tel: +90 216 381 14 01 

Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı  
Satış Meydanı No: 16, Arnavutköy, 34345  Beşiktaş / İstanbul 
Tel: +90 212 263 57 44 • Faks: +90 212 263 57 44 
www.megalorevma.org • E-mail: info@megalorevma.org

Mimarı: Kostantinos DİMADİS      
Tamamlanma tarihi:  1899

Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks KilisesiBurgazada Ayios İoannis Prodromos Kilisesi

Tamamlanma tarihi: 1896 -1899

Rum Rum
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Periklis Fotiadis'in 1895-
1901 arasında inşa ettiği 
ihtişamlı Ayia Kiriaki Kilise-
si, tarihsel kaynaklara göre 
16. yüzyıldan beri var olan 
ama daha sonra yangın ge-
çiren ve 1894 depreminde 
yıkılan eski yapının yerinde 
yapılmıştır. Kilise, 1901 'de 
ibadete açılmıştır. Yapı düz-
gün kesme taştan ve etrafı 
duvarlarla çevrili bir avlu 
içinde dikdörtgen ve merkezi planlı olarak inşa edilmiştir. Merkezi bölüm kub-
be ile örtülmüştür. Kubbedeki pencere açıklıkları yapıya etkileyici bir aydınlık 
sağlamaktadır. Naosu çevreleyen ortadaki sekiz sütun sekizgen bir şema oluş-
turmaktadır. Yapının güney ve kuzeyinde sütunlar ve tuğla silmelerle süslen-
miş iki kare kesitli kubbeli çan kulesi yer almaktadır. Kuzey ve güneyde yer alan 

merdivenlerle ula-
şılan yapı "Merdi-
venli Kilise" olarak 
da adlandırılmak-
tadır. Kilise mimari 
özellikleri itibariyle 
Neo-Bizans üslubu-
nu yansıtmaktadır.

Şifa dağıtan Aziz Pan-
teleimon'a ithaf edilen 
İstanbul'daki en eski iba-
dethanelerden olan ki-
lise, tarihsel kaynaklara 
göre 6. yüzyıldan beri var 
olan ama birçok kez tah-
rip olan ve yeniden yapı-
lan eski yapının yerinde 
1831'de inşa edilmiş, 26 
Temmuz 1872'de geçirdi-

ği yangın sonrasında ise Nikolaos Zikos tarafından 1890-1892 arasında tek-
rar yapılmıştır. Kilise, 27 Haziran 1892'de tekrar ibadete açılmıştır. Kapalı haç 
planlı üç nefli bazilika şeklindeki taş kilisenin merkezindeki kubbe dört Ko-
rint sütuna oturmaktadır. Ahşap ağırlıklı neo barok tarzındaki ikonostasis ve 
minberi özellikle ilgi çekmektedir. Kilisenin yanında, yol üzerinde, kare planlı 
küçük bir ayazma bulunmaktadır. Zarif bir mimari yapıya sahip mermerden 
avlu giriş kapısının üzerinde Andon Hüdaverdioğlu tarafından 1911 yılında ek-
lenmiş olan bir çan kulesi bulunmaktadır. 

Kumkapı Aya Kiriaki Elpida Rum Ortodoks Kiliseleri Vakfı 
Kumkapı Kadırga, Liman Cd. No: 21, 34130 Fatih / İstanbul Tel: +90 212 517 18 58 

Kuzguncuk Aya Panteleimon Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı   
Kuzguncuk, İcadiye Cd. No: 80, 34674 Üsküdar / İstanbul 
Tel: +90 (216) 553 07 43 • E-mail: agpandeleimonkilisesi@hotmail.com

Mimarı: Nikolaos ZİKOS       
Tamamlanma tarihi:  1892

Mimarı: Periklis FOTİADİS        
Tamamlanma tarihi:  1895

Kuzguncuk Ayios Panteleimon Rum Ortodoks KilisesiKumkapı Aya Kiriaki Rum Ortodoks Kilisesi

Rum Rum

İstanbul’daki 
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Silivrikapı'da Rum 
Ortodoks Mezarlı-
ğı'nın yanında yer 
alan ve Meryem 
Ana'ya ithaf edilmiş 
olan kilise, anlamı 
hayat veren kaynak 
olan Zoodohos Piyi 
Kilisesi olarak da 
bilinir. Tarihsel kay-
naklara göre ma-
nastırın ve şifalı kay-

nağının geçmişi 5. yüzyıla kadar uzanır. Bugünkü yapı eski yapının temelleri 
üzerinde 1834'de açık renkli düzgün kesme taştan dışı sıvasız dikdörtgen plan-
lı üç nefli olarak etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir avlu içinde inşa edilmiş, 2 
Ocak 1835'de ibadete açılmıştır. Yapı 1894'deki depremden ve 6-7 Eylül yangı-
nından zarar görmüş 1960'da onarılmıştır. Yakın dönemde tekrar restore edil-
miş, 28 Nisan 1995'de yeniden ibadete açılmıştır. Kilise, çeşitli yerlerine dağıtıl-
mış toplam yirmi dokuz pencere ile aydınlatılmaktadır. Kilisenin sağ tarafında 
kırmızı balıklarıyla ve şifalı suyuyla bilinen ayazması yer almaktadır. Ayazmaya 
inen merdivenlerin sonunda Bizans döneminde sur dışında kalan şehirle gizli 
irtibatı sağlayan tünelin girişi hala mevcuttur. Avlunun zemin döşemesi dikkat 
çekicidir. Yer döşemesi olarak Karaman-
lı Hristiyanlara ait mermer mezar taşla-
rı kullanılmıştır. Avlunun batı tarafında 
din adamlarının naaşlarının bulunduğu 
mezarlık yer almaktadır. İstanbul'da Or-
todoks cemaatinin ruhani liderliğini yap-
mış olan patrikler 1842'den beri bu kili-
senin mezarlığında defnedilmektedir. 

Baş melekler Mikael ve Gab-
riel'e ithaf edilmiş bulunan ve 
tarihsel kaynaklara göre 16. 
yüzyıldan beri var olan ama 18. 
yüzyılda çıkan yangında tahrip 
olan Aya Strati Rum Ortodoks 
Kilisesi 1833'te yenilenmiş ve 
tekrar ibadete açılmıştır. Kilise 
1999'da tekrar restore edilmiş-
tir. Yapı, etrafı duvarlarla çevri-
li bir avlu içinde dikdörtgen üç 
nefli bazilika planlı olarak inşa 
edilmiştir. Naosta nefler, altışar sütunlu sıralarla ayrılmışlardır. Kiliseye biti-
şik, kare kesitli, üst bölümü tuğla ile örülmüş yüksek bir çan kulesi mevcuttur. 
Avluda, şifa arayanların çokça ziyaret ettikleri Zulopetra olarak da bilinen Ayi-
os Nikolaos Ayazması bulunmaktadır. 

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı 
Silivri Kapı Yolu No: 3, 34098 Zeytinburnu / İstanbul 
Tel: +90 212 582 94 56 • E-mail: info@baliklirum.com

Balat Aya Strati Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı   
Balat, Ayan Cd. No: 25, 34087 Fatih / İstanbul 
Tel: +90 212 631 88 73  • 90 212 251 68 01

Mimarı: Nikolaos PAĞCIOĞLU ve Marki KALFA         
Tamamlanma tarihi:  1834

Balat Aya Strati Rum Ortodoks KilisesiBalıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı

Tamamlanma tarihi: 1833

Rum Rum

İstanbul’daki 
Kültürel M
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Sıraselviler Caddesi'nin paralelinde-
ki Maç Sokak'da yer alan Özel Merkez 
Rum Kız Mektebi 1844'de ahşap bir bi-
nada fakir kızların eğitimi için faaliyete 
başlamıştır. İlk bağışçılar Spandonis 
ile Paleologos olmuşlardır. Daha son-
ra büyük hayırseverler Yeorgios Zarifis 

ile eşi Eleni ve kardeşi Stefanos Zafiropulos'un bağışlarıyla mimar Franciscos 
Mavrogordatos tarafından 1891'de şimdiki binanın inşasına başlanmış, oku-
lun açılışı 12 Ekim 1893'te yapılmıştır. O yıllarda öğrenci sayısı 700'ü aşmakta, 
okul üst düzey eğitim sunmakta, modern dersler ve yeni bölümler eklenmekte, 
mezunlar ise ilkokullarda öğretmenlik yapabilmektedir. İlkokula 1950Ii yıllar-
da erkek öğrenciler de kabul edilmeye başlanır, 1953'te anaokulu açılır. Ancak 
1955 ve özellikle 1964 sonrasında öğrenci sayısı şiddetli bir şekilde düşmeye 
başlar. Öğrenci yetersizliğinden eğitim ve öğretim 1999'dan sonra tamamen 
durur. Yapı dikdörtgene benzer şekle sahiptir. Girişinin bulunduğu Maç Sokağa 
yaklaşık 30m cephelidir. Giriş kapısından zemine ve buradaki avluya, avlunun 
sağından okul binasına girilir. Avlunun 
sol tarafındaki merdivenlerden oku-
lun parlak zamanlarında öğrencilerle 
dolup taşan üst bahçeye çıkılırdı. İç ve 
dış mekanlarında tahribatlar oluşmuş 
bulunan yapı "Korunması Gerekli Kül-
tür Varlığı" olarak tescil edilmiştir.

Profitis İlias'a (Hazreti İlyas) ithaf edil-
miş olan Profıtis İlias Rum Ortodoks Ki-
lisesi'nin tarihi Bizans dönemine uzan-
maktadır. Tarihsel kaynaklara göre 9. 
yüzyılda yapılmış, daha sonra harap 
olmuştur. Günümüzdeki yapı 1804'te 
geniş bir avlu içinde taştan üç nefli ba-
zilika planlı olarak inşa edilmiş, 1831'de 
büyük restorasyon geçirmiştir. Merke-
zi bölüm uzunca beşik bir tonoz kubbe 
ile örtülmüştür. Kuzey batısında kesme 
taştan yapılmış bir çan kulesi yüksel-
mektedir. Yakın dönemde bazı bölüm-
leri tekrar restore edilen kilisenin, dış 
cephesi ahşap olan narteksi, freskolarla 
süslenmiş apsis duvarı, ahşap ikonos-
tasisi, ahşap varak işlemeli ambonu ve ahşap işçilikli despot koltuğu dikkat 
çekmekte, iç süslemeler eklektik üslubu yansıtmaktadırlar. Kilisenin avlusun-
da Profitis İlias Ayazması ve avluya girişin sol tarafında duvarın dibinde din 
adamlarına ait kabirler bulunmaktadır. 

Beyoğlu Merkez Rum Kız Mektebi Vakfı 
Katip Mustafa Çelebi Mh. Maç Sk. No: 20, 34433 Beyoğlu / İstanbul
Tel: +90 212 244 19 69

Üsküdar Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı
Bağlarbaşı Yenimahalle, Murat Reis, Hacı Murat Sk. No: 10, 34664 Üsküdar / İstanbul 
Tel: +90 (216) 492 81 62 

Mimarı: Frangiskos MAVROGORDATOS         
Tamamlanma tarihi:  1893

Üsküdar-Bağlarbaşı Profitis İlias Rum Ortodoks KilisesiÖzel Merkez Rum Kız İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi

Tamamlanma tarihi: 1804

Rum Rum
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İstiklal Caddesi'nin ortasında bulu-
nan Sismanoglio Megaro, Kapadokyalı 
hayırsever Sismanoglu ailesinin kona-
ğı olarak takriben 1880lerde inşa edil-
miştir. Bu aileye mensup 1857 İstanbul 
doğumlu Konstantinos Sismanoglu 
(ölümü 1951, İstanbul), binayı 1939'da 
İstanbul'da Yunanistan Başkonsolos-
luğu'nun kurulabilmesi adına Yunanis-
tan hükümetine bağışlamıştır. Ancak 
Il. Dünya Savaşı ve dönemin ekono-
mik-politik şartları sebebiyle bina 
oyıllarda kullanılamamış, 1973 yılında 
ise koruma altına alınmıştır. Barok ve 
klasik mimarisi ile tarihi önem taşıyan 
binanın Türkiye ile Yunanistan arasın-
daki ilişkilerin düzelmesinden sonra 
1999'da onarılması gündeme gelmiş, 2000 yılında çalışmalara başlanmış ve 
2003 yılında ise restorasyonu tamamlanmıştır. Yunanistan İstanbul Başkon-
solosluğu'nun binası olarak faaliyete geçen Sismanoglio Megaro, o tarihten 
bu yana çok yönlü kültürel ve eğitsel etkinliklere ev sahipliği yapmakta, aynı 
zamanda konsolosluk rezidansı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, iki dilden olu-

şan ve ödünç kitap veren bir kütüphanesi mev-
cuttur. Kütüphane, özel olarak tasarlanmış ve 
döşenmiş bir bölümünde Yunanistan İstanbul 
Başkonsolosluğu'na hibe edilen Peder Meletios 
Sakulidis'in (1926-2009) İstanbul baskısı zengin 
kitap koleksiyonunun bir kısmına da ev sahipliği 
yapmaktadır. Sakulidis Koleksiyonu, 18. ve 20. 
yy. başlarında, başta İstanbul olmak üzere Yu-
nan dokusunun bulunduğu şehirlerde, Yunanca 
ve başka dillerde yayınlanmış kitaplardan oluş-
makta ve araştırmacılara hizmet etmektedir.

Görkemli Panayia Apart-
manı, Heybeliada Ruhban 
Okulu, Özel Zoğrafyon Rum 
Lisesi, Kumkapı Aya Kiryaki 
ve Balat Taksiarhis Rum Or-
todoks kiliseleri, Büyükada 
Sabuncakis Köşkü gibi ih-
tişamlı yapıların mimarı ve 
1999'da yanan ünlü Büyü-
kada Seferoğlu Köşkü'nün 
tasarımcısı Periklis Fotiadis 
tarafından Beyoğlu Panayia 
Rum Ortodoks Kilisesinin 
mülkü olarak 1910'da inşa 
edilmiştir. Yapı kâgir olup 
volta tipi döşeme sistemin-
dedir.  Bulunduğu çıkmaz 

sokağın uzunluğuna yaklaşan derinliğe sahiptir. Beyoğlu'nun ilk çok katlı 
binalarından olan ve dış cephesin-
deki süslemelerle dikkat çeken dört 
katlı binanın zemin katı kafelere ve 
başka mağazalara ev sahipliği yap-
maktadır. Üst katlarında ise konut 
olarak kullanılmakta olan daireler 
yer almaktadır

İstiklal Cd. No: 60, 34433 Beyoğlu / İstanbul 
E-mail: sismanogliomegaro@gmail.com

Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı 
Galatasaray, Emir Nevruz Çıkmazı No: 2, 34330 Beyoğlu / İstanbul 
Tel: +90 212 244 11 84 • Faks: +90 212 244 15 79 
www.stavrodromion.org • E-mail: info@stavrodromion.org 

Mimarı: Periklis FOTİADİS          
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Beyoğlu Panayia ApartmanıSismanoglio Megaro
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Patrik Hovagim ma-
kamını 1461 yılında 
Samatya’da eski bir 
Bizans manastırı külli-
yesinde tesis etmiştir. 
Hovagim’den Tavit I.’e 
yirmi patrik Samat-
ya’da tahta çıkmıştır. 
1641’de Patrik Tavit 
I. makamı Kumka-
pı’ya nakletmiştir ve 
o günden günümüze 

dek Türkiye Ermenilerinin ruhani merkezi buradadır. 1718’de, Bitlisli Patrik 
Hovhannes IX. (Golod) döneminde vuku bulan ve otuzdört saat süren büyük 
yangında Patrikhane ve kilise harap olmuş, fakat kısa sürede yeniden inşa 
edilmiştir. 1820’de tekrar yanan Patrikhane, Mimar Hovhannes Serveryan ta-
rafından bir kez daha inşa edildiyse de, 1826’daki bir yangın Patrikhane’yi bir 
kez daha kül etmiştir. Bu kez Hassa Mimarı Krikor Amira Balyan ve Garabed 
Amira Dövletyan Patrikhane ve külliyesini yeniden inşa ettiler. Bugünkü bina 
ise 1913’te, Patrik Hovahannes XII. (Arşaruni) döneminde, Krikor Melidos-
yan’ın mimarlığında inşa edilmiştir.

Günümüzdeki bina 90 yıla yakın hizmet verdikten sonra, Marmara depre-
minde (17 Ağustos 1999) hasar gördü. Aynı üslupla yeniden inşa için gerçek-
leştirilen izin başvurusu reddedildi. Bu durumda tek çare olarak onarım yolu-
na gidildi. Üç buçuk yıllık büyük bir onarımdan sonra, Patrikhane ve külliyesi 
köklü bir onarımdan geçmiş oldu. Patrik Hazretleri ve sekreterya 2004 yılı 
son baharında Patrikhaneye taşındılar.

1641’de İstanbul Ermenileri Pat-
riklik Merkez Kilisesine (katedral) 
dönüşen kilise başlangıçta Bizans 
kilisesidir. 1645, 1718, 1762’de ciddi 
hasar veren yangınlar görmüştür fa-
kat dönemin Patriklerini girişimiyle 
hasarlar hızla giderilmiştir. Nihaye-
tinde Patrik Zakarya kilisenin etrafı-
nı taştan duvarla çevirerek kilisenin 
yangından etkilenmemesi için bir 
havuz ve tulumbayla önlem almıştır 
fakat 1826’da bir yangın daha geçirir, 
kilise ve patrikhane tamamıyla kül 
olur. Sultan II. Mahmut’un fermanıy-
la taştan inşa ettirir ve 1828’de yeni-
den ibadete açılır. 

Patriklik Merkez Kilisesi 1847’de kısmi bir onarım daha geçirir. 1870’de Pat-
rik Vanlı Mıgırdiç Hrimyan’ın (Hayrig) çabalarıyla batı girişine taştan bir çan 
kulesi inşa edilir. Bu kule 1999 Marmara Depremi’nde hasar görmüş olsa da, 
onarımdan sonra hala kullanılmaktadır. 1902’den sonraki son onarımı 1985’te 
gerçekleşmiştir. 17. yüzyıl sonlarından başlayarak, 18. ve 19. yüzyıllarda Pat-
riklik kilisesinin avlusunda matbaa tesis edilmiş ve burada önemli kitaplar 
yayınlanmıştır.

Kilisenin şimdiki ana 
sunak ve yan sunakla-
rı, Kayseri Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisesi’nde-
ki sunakların benzer-
liğinde, Patrik Mesrob 
II. Hazretleri’nin tali-
matı, hayırseverlerin 
maddi desteği ile 2006 
yılında yapılmıştır.

Sevgi Sk. No: 6 34130 Kumkapı / İstanbul Sevgi (Şarapnel) Sk. No: 3, 34130 Kumkapı / İstanbul
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Surp Vortvots Vorodman Kilisesi veya diğer bir adıyla Patrik Mesrob II. Kül-
tür Merkezi Kumkapı Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu gözeti-
minde bulunan dört kiliseden biridir.

Surp Vortvots Vorodman Kilisesi I. Dünya Savaşı sırasında depo olarak kul-
lanılmış, 1940’lı yıllarda zincir ve halat fabrikası olarak hizmet vermiştir. Kilise 
binası, 1966 ve 1975 yıllarında Varto’da ve Lice’de meydana gelen deprem-
lerden sonra, Ermeni depremzedelere barınak da olmuştur. Bina, uzun yıllar 
gerekli onarımlar yapılamadığından zamanla harap olmuştur.

16 Kasım 2008 tarihinde göreve seçilen Kumkapı Meryem Ana Ermeni Kili-
sesi Vakfı Yönetim Kurulu döneminde, 2010 Avrupa Kültür Başkenti programı 
kapsamında restorasyonu gerçekleştirilen Vortvots Vorodman Kilisesi, 28 Ara-
lık 2011 tarihinde dini ve resmi törenlerle açılmıştır. Bu yapının onarımını ilk 
kez gündeme getiren ve bir kültür merkezi olmasını arzu eden Kadasetli Patrik 
Mesrop II. Hazretleri’dir. Bu nedenle Surp Vortvots Vorodman Kilisesi, Patriğe 
ithafen Patrik Mesrop II. Kültür Merkezi olarak da adlandırılmıştır. Dini işlevi 
de devam eden Vortvots Vorodman Kilisesi tarihi ve mimari yapısı ile konser, 
sergi gibi çeşitli kültürel etkinliklerin yeni adresi olarak, İstanbul’un sanatsal 
ve kültürel yaşamında özel bir yer tutacak özelliklere sahiptir.

Bu kilise “Panaia Perivlebdos” (Surp Asdvadzadzin, Azize Meryem Ana) adlı 
Bizans Manastırı üzerine inşa edilmiştir. Osmanlı uyruğundaki Müslümanlar 
tarafından ise, altındaki ayazma ve büyük sarnıç sebebiyle “Sulu Manastır” 
olarak anılırdı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethinden sonra köylerden 
İstanbul’a göç ettirilen Ermenileri Samatya’ya yerleştirdi. 1461’de ise Bursa 
Ermenileri Ruhani Önderi Episkopos Hovagim’i İstanbul’a getirterek “Erme-
ni Patriği” olarak tanıdı. Buradaki Rumlara ait olan ve Ermenilere teslim edi-
len Kilise, 1641 yılına kadar Patriklik Merkez Kilisesi olarak kullanıldı. 1660’da 
vuku bulan yangın kilisenin yarısını harap etmiş ve 1722’de Patrik Hovhannes 
Golod zamanında Hassa Mimarı Melidon Kalfa Araboğlu tarafından üç kilise ile 
birlikte yeniden inşa edilmiştir fakat bunlar 1782’deki yangında kül olmuşlar-
dır. Kilise 1804’te Bayburtlu Patrik Hovhannes XI.’un döneminde restore edil-
dikten sonra, 1832’de Mimar Hagop Amira Güllabyan ve Mimar Minas Kalfa’nın 
çabalarıyla tekrar restore edilmiştir Fakat 1866’daki yangında kilise ve onun 
bitişiğindeki Sahakyan Nunyan ve Vartuhyan karma okulları kül olmuştur. Ni-
hayet 1885’te Mikayel ve Hovhannes Hagopyan kardeşlerin maddi desteği ve 
Bedros Nemtze’nin mimarlığında, okul kargir olarak yeniden inşa edilmiştir. 
Kilisenin yüksek bir çan kulesi bulunmaktadır. Son restorasyonu ise 2006 yılın-
da yapılmış ve Patrik Mesrob II. Hazretleri tarafından ibadete açılmıştır.

Sevgi (Şarapnel) Sk. No: 3, 34130 Kumkapı / İstanbul Marmara Cad. No: 47, 34098 K. M. Paşa / İstanbul
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1503 tarihli “Üç Horan” 
isimli elyazması ve sul-
tanlık mühürlü bir senede 
göre kilise arazisi o tarih-
lerde satın alınmıştır.

1805’te Galata Surp Lu-
savoriç Kilisesi’nin mü-
tevellisi Krikor Amira Ke-
vorkyan-Çerazyan cemaat 
üyelerinin işbirliğiyle, baş-
ka elyazmaları ile birlikte 

kilise arazisinin satın alınış hüccetini bulmuş fakat toprağı yeniden satın ala-
rak S. Eçmiyadzin çocuk okulunu inşa etmiştir. Daha sonra elde etmiş olduğu 
fermanla okulu kiliseye dönüştürmüş ve kilise S. Eçmiyadzin temsilcisi Başe-
piskopos Aliksan’ın eliyle 1807’de “Amenasurp Yerrortutyun” adıyla kutsan-
mıştır. 1810’da kül olan kiliseyi tekrar inşa etme girişimleri olsa da başarıya 
ulaşamamıştır.

Mevcut kilisenin temeli 1836’da atılarak Patrik Madteos Çuhacıyan önder-
liğinde Cemaat Meclisi kararıyla yeniden inşa girişimi başlamıştır. Bağdasar 
Amira Kasbaryan-Çerazyan mütevelli atanmıştır, kilisenin mimari çalışmaları-
nı ise Garabed Amira Balyan, Hovhannes Amira Serveryan ve Usta Minas Ağa 
üstlenmiştir. İnşası iki senede tamamlanarak 1838’de Patrik Isdepanos Ağavni 
tarafından ibadete açılmıştır.

Kilise’nin bir bölümü 1845’te yeniden onarılmış, 1846’da avluda açılan Na-
regyan okulunun yanında daha sonra yetimhane olarak kullanılan bir bina 
da inşa edilmiştir(Bu bina 1897’de dispansere dönüştürülür). Kilise ve külli-
yesi 1000 m2’lik bir alanı kaplar. Kilisedeki resimler ressam Hacı Mıgırdiç Bı-
çagyan’ın imzasını taşır. Kilise grekoromen bazilika tarzda kemerli bir tavana 
sahiptir. İç kısım ise korint üslubunu 
yansıtır. 1989’da önemli bir onarım ve 
restorasyona tabi tutulan yapının son 
onarımı 2000 yılında gerçekleşerek Ba-
şepiskopos Şahan Sıvacıyan’ın eliyle 
kutsanıp ibadete açılmıştır.

Kemeraltı Sakızcılar Sk. No: 3, 34425 Karaköy / İstanbul Sahne Sk. No: 6, 34435 Galatasaray / İstanbul
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İstanbul’daki bilinen en 
eski Ermeni kilisesidir. Ar-
maş manastırının kütüp-
hanesinde bulunan bir 
elyazmasına göre Gozma 
isimli bir tüccar 1391’de 
Gafa’dan İstanbul’a gele-
rek S. Krikor Lusavoriç Kili-
sesi’ni inşa ettirmiştir. Aved 
isimli bir demirci ise Surp 
Haç Şapeli’ni yaptırmıştır. 

Bina 1660’da Galata’da meydana gelen yangından mucizevi bir şekilde kur-
tulmuştur. 1731’de tamamıyla kül olan bina 1733’te Patrik Golod zamanında 
Sarkis kalfa tarafından yeniden inşa edilmiştir. 1771’de kilise tekrar kül olur ve 
yeniden inşası 1799’da Minas Kalfa mimarlığında tamamlanmıştır. Kilise’nin 
yanına Surp Haç ve Surp Garabed şapelleri eklenmiş, 1888’de iç duvarlar ke-
mer şeklinde açılarak üç ibadethane birleştirilmiştir.

1958’de şehrin yapılandırılma çalışmaları nedeniyle, kilise tamamen istim-
lak edilerek toprağın büyük bir bölümü genişletilecek olan caddeye tahsis 
edilmiştir. Patrik Karekin Haçaduryan’ın tavsiyesiyle, mimar Bedros Zobyan 
tarafından hazırlanan taslak, Eçmiyadzin tarafından da kabul görerek işleme 
konmuş ve kalan mevcut alan üzerine 1962’de bugünkü Surp Krikor Lusavo-
riç kilisesi kubbeli tarzda inşa edilmiştir. Yeni Kilise 1966’da Patrik Şınorhk’un 
eliyle yeniden kutsanarak ibadete açılmıştır. İstanbul’da klasik Ermeni mima-
risi tarzında inşa edilmiş olan tek kilisedir. Alt katında, içinde Patrik Hovhan-
nes IX.’un (Golod) kabrinin de bulunduğu Amenapırgiç şapeli bulunur. 1741’de 
vefat eden bu önemli Patrik kilisenin içine gömülmüştür.

Duvarlarda kiliseye ait eski yazıtlar ve çok kıymetli porselen kalıntılar bulun-
maktadır.

Kilise 2005 yılında onarıma tabi tutulmuş ve Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin 
eliyle kutsanarak ibadete yeniden açılmıştır. Kilisenin son onarımı ise 2011 
yılında gerçekleştirilerek Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan tara-
fından kutsanarak yeniden ibadete açılmıştır.
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İlk olarak Rahip Krikor Taranağtzi 1623’te Beşiktaş’ta iki papazı olan bir şa-
pelden bahseder. 18. Yüzyıl tarihçisi Sarkis Tıbir Sarraf-Hovhannesyan’a göre, 
Beşiktaş’taki kilise 1759’da yıkılmıştır.

Şemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi’nin Osmanlıca olarak kaleme almış 
olduğu tarihten bu yıkılan kilisenin Eğinli Yakup Amira’nın bağışlarıyla yapılmış 
olduğunu öğreniyoruz. Kilise izinsiz olarak genişletilmiş olduğu gerekçesiyle yı-
kılmış. Kilise 19. Yüzyıl başlarında bu kez ahşap olarak yeniden inşa edilmiştir.

Kilise, 1838’de ise hassa mimarı Garabed Amira Balyan tarafından görkemli 
bir kargir bina tarzında yeniden yapılmıştır. Kubbeli yapıların yasak olduğu o 
dönemde nadir kubbeli eserlerden biri olma özelliğini taşımaktaydı. Mimari 
bir ustalık eseri olarak ise dışarıdan belli olmayan bir iç kubbeyle donatılmıştı. 
Kubbe ve duvar bezemeleri batı üslubunu yansıtıyordu. İç duvarlar 19. yüzyılın 
ünlü ressamlarından Hovhannes Umed Beyzad tarafından yapılmış olan bü-
yük simetrik resimlerle süslenmiştir.

Kilise 1987’de Patrik Şınorhk  döneminde görkemli bir şekilde yenilendi. Av-
luda Erol Sarafyan tarafından yapılmış olan ve 1993 yılında açılışı yapılan Ga-
rabed ve Sarkis Balyan’ların büstleri bulunmaktadır.

Kilise’nin son köklü onarımı 2013 yılında tamamlanarak Patrik Genel Vekili 
Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından takdis edilerek ibadete yeniden açıl-
mıştır.

Kilisenin güney duvarının dış yanına ünlü devlet simalarından Osmanlı Dış 
İşleri Bakanı Harutyun (Artin) Paşa Dadyan (1830-1901) gömülüdür.

Şahadet Sk. No: 13, 34379 Feriköy / İstanbul İlhan Sk. No: 28, 34353 Beşiktaş / İstanbul
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Feriköy’ün az sayıdaki cemaati kendi kilisesine sahip olmak amacıyla 
1859’da Srpotz Vartanants Kilisesi’nin temelini atmış, ancak inşaatı bitire-
memişlerdir. Pera Kilisesi’nin yönetim kurulu sayesinde yarı kalmış inşaat 
1861’de biter ve ibadete açılır.

Kilisenin arazisini 1858’de Fethullah isimli bir Süryani bağışlamıştır. Kilise 
1903’de Zenop Bey Merametciyan’ın bağışlarıyla temelinden onarılmıştır. 
Merametciyan Okulu ise 1912’de kilisenin bitişiğindeki arsanın üzerine kargir 
olarak inşa edilmiştir. 1929’da Kilise’yi kargir olarak inşa etme çalışmalarına 
başlanır. 1929’da gerçekleşen temel atma töreninin ardından 1931’de Patrik 
Mesrob I. Naroyan’ın eliyle kilise kutsanarak ibadete açılır. Kilisenin bu yeni-
den inşası ile ilgili planlar inşaatın mimarlığını da üstlenmiş olan Getronagan 
Okulu Müdürü Keğam Kavafyan tarafından hazırlanmıştır.

2006 yılında köklü bir onarımdan geçen Kilise Patrik Mesrob II. eliyle kutsa-
narak ibadete yeniden açılmıştır.

Son onarım 2011 yılında gerçekleşerek Kilise Patrik Genel Vekili Başepisko-
pos Aram Ateşyan tarafından kutsanarak ibadete açılmıştır.
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Bu kilise ilk olarak 1665’te Surp Giragos ismiyle anılmıştır. Eğin’den ve ona 
bağlı Abuçeh köyünden göçerek Ortaköy’e yerleşmiş olan Ermeniler’e aitmiş. 
O tarihlerde bir şapel olan kilise, 1725’te Patrik Hovhannes IX. Golod zamanın-
da kendisi tarafından tekrar yaptırılarak Surp Asdvadzadzin olarak adlandırıl-
dı. Açılışı ise Kumkapı Patriklik Merkez Kilisesi’nde 1726’da Katolikos takdis 
edilmiş olan Başpatrik Garabed Ulnetzi’nin eliyle gerçekleştirildi.

Daha sonra 1825’te ahşap kilisenin yerine taş yapım yeni bir kilise inşa 
edilir. Tavanın merkezine, zarif bir avizenin de asılı olduğu yere ihtişamlı bir 
gül motifi bezemesi yerleştirilmiştir. Demirden sırıklarla inşa edilmiş bir çan 
kulesi bulunmaktadır. Kilise’nin sağında Surp Isdepanos şapeli, solunda ise 
Surp Yerrortutyun şapeli bulunmaktadır. Vaftiz kurnasının yapımı ise 1824’te 
tamamlanmıştır.

Uzun bir köklü yenileme sürecinden sonra Patrik Genel Vekili Başepiskopos 
Aram Ateşyan tarafından kutsanarak 2012 yılında yeniden ibadete açılmıştır.

Bu semtte yaşayan 
Ermeniler bilinmeyen 
tarihlerde, değişik ne-
denlerle İstanbul’un 
çeşitli semtlerinden 
ve Anadolu’nun farklı 
şehirlerinden buraya 
gelmişlerdir. Semtin ilk 
kilisesini 1689’da Ba-
lat’lı Peder Apraham 
yaptırmıştır. 1727 yılın-

da da Patrik Hovhannes IX. Golod’un emriyle kilise yeniden inşa edilirken bir 
vasiyetten yararlanılarak avluya iki adet çeşme yaptırılmıştır.

Daha sonra 1779, 1781, 1782, 1785, 1790, 1808 yıllarında bina değişik  ona-
rımlara tabi tutulmuş, yeni kilise Balat’lı Patrik Garabed III. zamanında daha 
geniş bir alana ve ayrıntılı bir planla da Hovhannes Amira Serveryan’ın mimar-
lığında kargir olarak inşa edilmiştir. Kilisenin girişinde Başepiskopos Krikoris 
Alaetciyan’ın girişimiyle 1882’de taş yapıda yüksek bir çan kulesi inşa edilmiştir 
Kilisede beş kapı ve bir üst galeri bulunmaktadır. 1892’de Başepiskopos Kriko-
ris Alaetciyan’ın girişimiyle kurulan bir heyetin çabalarıyla kilise yenilenmiştir.

1831’de kilisenin avlusuna iki sarnıç inşa edilmiştir. 1930’da ise Garabed 
Odabaşyan’ın hayırseverliğiyle bir çeşme inşa 
edilmiştir. Kilisenin toplantı odası, salonu ve 
bitişik binaları 1950’de ünlü hayırsever Kalust 
Gülbengyan tarafından yeniden inşa edilmiş-
tir. Surp Haç Kilisesi’nin çatısı silindirik şekilde 
bazilik tarzda ve ahşap yapıdadır.

Kilise kargir olmasına rağmen zamanla çatı-
nın onarım sorunu doğmuştur. Bu onarım ise 
Üsküdar’da doğmuş ve bu kilisede vaftiz edil-
miş olan ünlü hayırsever Kalust Gülbengyan’ın 
fonu sayesinde gerçekleştirildi. Son onarım 
1998 yılında gerçekleştirilmiştir.

Cibinlik Sk. No: 5, 34347 Ortaköy / İstanbul Selamsız, Kozanoğlu Sk. No: 1, 34664 Üsküdar / İstanbul
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Bu kilisenin adına ilk kez 1722’de rastlanır. Kilise önceleri Surp Asdvadza-
dzin olarak adlandırılmıştır. Patrik Apraham I. zamanında Harutyun Amira 
Noradungyan’ın hayırseverliğiyle yeniden inşa edilerek açılışı 1814’de ger-
çekleştirilmiştir. 1840 depreminden sonra da bir onarıma tabi tutulmuştur. 
1855’te kül olan kilise kargir olarak, Patrik Hagop III. zamanında ve Erzurumlu 
Hacı Garabed Ağa Muradyan’ın hayırseverliğiyle yeniden inşa edilmiş, açılı-
şı 1858’de gerçekleştirilmiş olan kilise bu günden sonra Surp Takavor ismiy-
le anılmıştır. Aynı yıl, kilise avlusunda Hamazasbyan okulu ve Muradyan kız 
okulu kurulmuştur. 1936’da Hovhannes Noradungyan’ın hayırseverliğiyle 
kilisenin iç avlusu genişletilmiştir. Herman Türkmen’in hayırseverliğiyle son 
zamanlarda kilisenin giriş bölümü ahşap çatıyla kaplanmış ve üç taraftan da 
camla kapatılmıştır.

2006 yılında onarım görerek Patrik Mesrob II. eliyle kutsanıp yeniden ibade-
te açılmıştır. 2007 yılında ise çan kulesi yeniden inşa edilmiştir.

Kilisenin son onarım çalışmaları 2011 yılında tamamlanarak Patrik Genel 
Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından ibadete açılmıştır. Bu vesileyle 
kilisenin giriş bölümüne Surp Stepanos’a ve Sırpotz Karasnitz Mangantz’a it-
hafen iki sunak ilave edilmiştir.

1832 yılında kurulmuş ve açılışı 31 Mayıs 1834’te Patrik Isdepanos II. Ağav-
ni Zakaryan’ın eliyle gerçekleştirilmiş olan Surp Pırgiç Hastanesi cemaatin en 
büyük insani yardım kurumudur. Kurucusu ise Harutyun Amira Bezciyan’dır.

Cematin hayırseverleri, Mikayel Amira Pişmişyan, Garabed Amira Balyan, 
Hovhannes Amira Dadyan, Gülbengyan’lar ve sayısız birçokları kurumu deva-
sa bağışlarıyla ayakta tutmuş ve her geçen yıl yeni binalarla ve ilavelerle zen-
ginleştirmişlerdir. İlk zamanlarda sadece akıl hastalarını barındırma amacı 
güdülmekteyken, Mikayel Hagopyan 1904 yılında hastanenin yerine bir yeni-
sini yapmayı planlar ve bu amaçla mimar Kevork Arslanyan’ın hazırladığı plan 
kısa zamanda (1906) mevcut muhteşem yapıyı üç bölümlerle ortaya çıkartır. 
Bunlar hayırseverlerine ithafen Hagopyan, Gülbengyan ve Unciyan isimleriy-
le, Patrik Mağakya Ormanyan tarafından açılır.

Hastanede 1832 ve 1848 yılları arasında Ermeni doktor bulunmuyordu. Ku-
rum Rum ve İtalyan doktorlar tarafından yönetilmiştir. İlk Ermeni doktor Dr. 
Hagop Bey Hovhannes olmuştu. Şimdilerde hastane, yönetim kurulu tarafın-
dan yönetilmektedir.

Muvakkithane Cd. No: 44/1, 34710 Kadıköy / İstanbul Zakirbaşı Sk. No. 32, 34021 Kazlıçeşme / İstanbul

Surp Pırgiç Ermeni HastanesiKadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi 

Ermeni Ortodoks Ermeni Ortodoks

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız



115114

Cemaat Vakıfları Temsilcisi - 2019 Çalışma Raporu 

Okul, Dr. Neskov isimli bir Rus doktor tarafından hastane olarak inşa edilen 
bir binanın içinde 1912’de açılmıştır. Dikran Karagözyan’ın vasiyeti doğrultu-
sunda ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yetimhanesinden 113 öğrenci ve 16 
kişilik öğretmen kadrosu getirilir. Yetimhanenin, erkek yetimlere bakmak ve 
onlara zanaatler öğretmek konusunda önemli bir rolü vardı. Bugün onarılmış 
binada okul anaokulu, ilkokul ve ortaokul bölümleriyle faaliyet göstermekte-
dir.

1706 tarihli bir tapu senedinde Surp Haç isimli bir okula Muallimhane is-
miyle rastlanır. Üsküdar’ın ünlü yangınları 1791’de, 1825’te ve 1846’da okul 
binasını küle döndürür. Bina son kez 1892’de yeniden inşa edilir. 1919’da oku-
lun bir bölümü 1938 yılına kadar yetimhaneye dönüştürülür. 1953’te Patrik 
Karekin I. Haçaduryan’ın çabalarıyla Surp Haç Okulu; ortaokul, lise ve ilahiyat 
bölümleriyle ruhban okuluna dönüştürülür. İlahiyat bölümü 1967’de kapanır 
ve okul Surp Haç Lisesi ismiyle varlığını sürdürmeye devam eder. 1987-1988 
yılında karmaya dönüştürülen Okul şimdilerde dört yıllık lise seviyesinde eği-
tim vermektedir. 

1980’li yıllardan sonra vakıf statüsü ile ilgili sorunlar yaşayan kurumun Vakıf 
olma statüsü 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden tanın-
mıştır.

Abide-i Hürriyet Cad. No: 228, 34381 Şişli / İstanbul Ekmekçibaşı Sok. No. 3, 34664 Üsküdar / İstanbul

Surp Haç Tıbrevank Ermeni LisesiKaragözyan Yetimhanesi

Ermeni Ortodoks Ermeni Ortodoks
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1865 yılında devlet tarafından tahsis edilmiş olan 50 bin m2 genişliğindeki 
Şişli Mezarlığı zamanla gerçekleşen ilavelerle bugünkü görünümünü kazan-
mıştır. 1893 tarihli bir fermanla mezarlık girişinin iki yanına müdüriyet veya 
din adamları ve bekçiler için binalar yapılmıştır.

Bu eski binalar Patrik Mağakya Ormanyan’ın tasarımıyla ve Mihran Kalfa ta-
rafından 1903’te kemerli görkemli bir kapı ilavesiyle yeniden inşa edilmiştir.

Mezarlıkta, etkileyici görünüşleriyle ziyaretçilerin dikkatini çeken birçok 
muazzam ve hoş görünüşlü anıt ve mezar taşı bulunmaktadır.

Mezarlıkta devlet adamları, siyasetçiler, kamu çalışanları, eğitimciler, tiyat-
rocular, şairler, yazarlar, hukukçular, hekimler ve çeşitli mesleklere ait kişiler 
gömülü bulunmaktadır. Bu mezarlık 31 adaya bölünmüştür. Din adamlarına 
ait olan özel bölümde Patrikler de bulunmaktadır.

İstanbul’un en eski iki Ermeni me-
zarlığından birisidir. 1554’te Şer’i 
devretme yazısıyla Ermeni Cemaati 
mülküne geçmiştir. Zamanla mezar-
lığın içinden bir yol açılarak mezarlık 
“Büyük Balıklı” ve “Küçük Balıklı” ola-
rak ikiye ayrılmıştır. Planı ise 1919’da 
hazırlanmıştır. Yaklaşık 500 adet me-
zar taşının bulunduğu mezarlıktaki 
en eski kayıt 1618 yılını gösterir.

Mezarlık girişinin sağında 1985’te 
Sarkis Gövderelioğlu’nun hayırse-
verliğiyle yapımı tamamlanmış olan 
Surp Sarkis Şapeli bulunmaktadır.

Abide-i Hürriyet Cd. No: 4, 34381 Şişli / İstanbul Seyit Nizam Yolu No: 8, 34015 Silivrikapı / İstanbul

Balıklı Ermeni MezarlığıŞişli Ermeni Mezarlığı

Ermeni Ortodoks Ermeni Ortodoks
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Şınorhk Mıgırdiç Amira Miricanyan’ın hayırseverliğiyle İstanbul’daki ilk Erme-
ni okulu 1790’da Kumkapı’da açılmıştır. 1826’da büyük bir yangın patrikhane-
yi ve okulu adeta kül yığınına döndürür. 1830’da Harutyun Amira Bezciyan’ın 
hayırseverliğiyle yeniden inşa edilir. Konuşma, ikna ve işbirliği açısından sıra-
dışı bir yeteneğe sahip olan Bezciyan, Saray’da da büyük bir güven ve sevgiye 
mazhar olmuştur. Bu sayede de hayırsever hizmetleriyle cemaat için çok fay-
dalı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1916-17 yıllarında bir yangın 
okulda zarara neden olur, ancak 1925’te yenilenerek yeniden açılır. 1945’te 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle ortaokula dönüştürülür. Okul halen anasınıfı, 
ilk ve ortaokul olarak faaliyet göstermektedir.

Okul Patrik Nerses II. Varjabedyan’ın 
özel çabalarıyla kurulmuştur. Bina Patrik 
Nerses zamanından önce inşa edilmiş olsa 
da, maddi ve de yönetimsel sorunlar ne-
deniyle Patrik Nerses, okulun açılışını gör-
me mutluluğuna nail olamamıştır. Okul 
eğitim-öğretime 14 Eylül 1886’da Patrik 
Harutyun Vehabedyan zamanında, başla-
mıştır. Okulun semtinde az sayıda cema-
at mensubu bulunmaktaydı. Öğrenciler 
uzak semtlerden öğrenime gelip bu asırlık 
eğitim yuvasının çatısı altında toplanmış-
lardı. Zaten okul kuruluşundan itibaren 
“Merkezi” bir okul olarak düşünülmüştü. 
Farklı semtlerin ilkokullarından mezun 

olan başarılı öğrenciler burada eğitimlerini tamamlayıp gelecekte İstanbul ve 
taşradaki okullarda öğretmen olarak hizmet verebileceklerdi. Okul hep en ba-
şarılı liselerin arasında yer alarak çok sayıda değerli birey yetiştirmiştir. Bunlar 
hem İstanbul’da hem 
de yurt dışında saygın 
mevkilere sahip ola-
rak Getronagan adını 
yüceltmişlerdir. Okul 
günümüzde dört yıllık 
lise olarak faaliyet gös-
termektedir.

Sevgi Sk. No. 1, 34130 Kumkapı / İstanbul Kemeraltı, Sakızcılar Sk. No. 19, 34425 Karaköy / İstanbul

Getronagan Ermeni LisesiBezciyan Ermeni İlköğretim Okulu

Ermeni Ortodoks Ermeni Ortodoks
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Okulun kurucusu Rahibe Sırpuhi Nışan-Kalfayan’dır. 1866’da kurulmuş olan 
okul 1900 yılına kadar yetimhane ve el sanatları okulu olarak hizmet vermiş-
tir. 1900’dan 1928 yılına kadar kız yetimlere çatı olmuş ve onları evliliklerine 
kadar sahiplenmiştir. 1928’de yatılı okula dönüştürülerek varlığını sürdür-
müştür.

Halıcıoğlu’ndaki okul 1971’de I. Boğaz Köprüsü inşası sırasında civar yolları-
nın açılması sebebiyle istimlak edilerek yıkılır ve okul Üsküdar’a taşınır.

Bağlarbaşı’nda bulunan bugünkü okul binası Kalfayan öğrencilerinin yatak-
hanesi olarak hizmet vermektedir. Kalfayan okulu ise Üsküdar’daki Semerci-
yan-Cemaran Okulu binasında ilk ve ortaokul bölümüyle faaliyet göstermek-
tedir.

1838’de Cemaran ismiyle inşa edilen okul, 1841’de hastane olarak kullanıl-
mıştır. 1846’da tekrar okula dönüştürülen bina 1887’de vuku bulan bir yan-
gın ile küle döner. 1911’de Levon Semerciyan isimli bir hayırsever aynı yerde 
bugünkü görkemli binayı inşa ederek ismini de Semerciyan Cemaran olarak 
değiştirir.

Okul halen anasınıfı bölümüyle faaliyet göstermektedir. Aynı binada Kalfa-
yan Okulu da faaliyet göstermektedir.

Yenidersane Sk. No: 16, Bağlarbaşı, 34664 Üsküdar / İstanbul Yenidersane Sk. No: 16, Bağlarbaşı, 34664 Üsküdar / İstanbul

Semerciyan Cemaran OkuluKalfayan İlköğretim Okulu

Ermeni Ortodoks Ermeni Ortodoks

Nersesyan-Yermonyan İlköğretim Okulu

Bu bina 1871’de kargir olarak mimar Krikor Nersesyan ve tüccar Arakel 
Taşcıyan tarafından yaptırılmıştır. Önceleri kız ve erkek öğrenciler için iki bö-
lümden oluşan Okul, “Taş Mektep” ismiyle anılmaktaydı. Daha sonra 1915’te 
karma olarak varlığını sürdürmüştür. İlk müdürü Arnavutyan Efendi 1871’den 
1890’a kadar görevini sürdürmüştür. 1916’da Birinci Dünya Savaşı’nda kapa-
nan Okul 1924’de yeni bir yönetmelikle eğitime yeniden başlamıştır. Okulun 
ahşap olan iç yapısı zamanla eskidiğinden, 1972’de Kalust Gülbenkyan Fonu 
tarafından yeniden inşa edilmiştir. Öğrenci yokluğu sebebiyle 2011 tarihinde 
kapanarak eğitim hayatına son verilmiştir.

İstanbul’daki 
Kültürel M
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ız
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Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin bitişiğinde bulunan Naregyan Okulu 1890 yı-
lında cemaatin eğitim ihtiyaçlarına yetersiz kaldığı için, Hovhannes ve Mıgır-
diç Esayan kardeşler 1895’te Surp Harutyun Kilisesi’ne yakın bir arazi satın 
alarak, hem kendi adlarına bir okul kurmuş hem de Surp Harutyun Kilisesi’ni 
yenilemişlerdir. 1908’de okula kız lisesi için izin verilmiş, 1912’de hayırsever 
bir vatandaş tarafından genişletilen bina 1913’te karma eğitime başlamıştır. 
Ancak, Birinci Dünya Savaşı esnasında bina hemşirelere tahsis edilmiştir. Tür-
kiye’nin ilk laboratuvarı 1921’de burada kurulmuş, 1922’de bir bölümü yetim-
hane olarak kullanılan okul 1923’te yeniden eğitime başlamıştır. Okul halen 
anasınıfı, ilk ve ortaokul ve dört yıllık lise bölümleriyle karma öğrencilere eği-
tim vermektedir.

Meşelik Sk. No. 34, 34433 Taksim / İstanbul

Esayan Ermeni İlköğretim Okulu ve Lisesi

Ermeni Ortodoks Ermeni Ortodoks

Sultan Abdülmecid’in özel fermanıyla 1831’de Nunyan kreşi ile Sahagyan 
Okulu inşa edildi. 1876’da hayırsever Gümüşyan ve Kalusdyan ailelerinin 
bağışlarıyla, ahşap olan bu binalar kargire dönüştürüldü. 1943’teki yangın 
Nunyan kreşini küle döndürmüş, 1962’de ve 1973’te Kalust Gülbenkyan fonu 
ve cemaat hayırseverlerinin bağışlarıyla okul yenilenerek bütünüyle kargire 
çevrilmiştir. 1960’ta ortaokul, 1966’da ise lise bölümleri açılmıştır. Okul halen 
anasınıfı, ilk ve orta okul ve 4 yıllık lise bölümleriyle karma öğrencilere eğitim 
vermektedir.

Marmara Cd. No. 55, 34098 K.M. Paşa / İstanbul

Sahakyan-Nunyan Ermeni İlköğretim Okulu ve Lisesi

İstanbul’daki 
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Sultan II. Mahmud 'un verdiği 7 Ekim 
1831 tarihli fermanla, Ermeni Katolik 
cemaatinin İstanbul'da inşa ettikleri 
ilk Ermeni Katolik Kilisesidir. Gala-
ta’da yaşayan Katolik Ermeni cemaati 
kendi aralarında para toplayarak Ke-
meraltı Caddesi üzerindeki, evvelce 
Patrikhane olarak kullanılıp daha son-
ra Patrikhanenin Surp Asdvadzadzin 
Kilisesine taşınmasıyla boş ve metruk 

kalan, üzerinde papaz odalarının da bulunduğu yeri satın aldılar. Gerekli izinler 
alındıktan sonra 15 Temmuz 1831’de temeli atılan bina 13 Ocak 1834’de ibade-
te açıldı. İlk Ermeni Katolik kilisesi olduğu için oldukça özenli yapılan binanın 
dıştan hantal görünüşüne rağmen Kuyu Sokağına bakan taraftaki giriş ve iç 
mekandaki düzenlemeleri sanki bir antik tapınağa benzetilmek istenmiştir. 

Geniş bir kubbeli bazilika planına sahip olan yapı da orta mekanın üzerini 
içten tonoz ve yarım kubbeler dıştan düz bir çatı örter. Altı payenin arşitravla 
birbirine bağlandığı ve merdivenle çıkılan giriş bir Grek Tapınağı havasında-
dır. Dışarıya taşkın apsisin fresk tarzında boyanmış, nişleri gösteren mimari bir 
kompozisyon içinde Aziz Tatyos ve Aziz Partoghemios’u temsil eden figürler 
vardır. Ana apsisin yanındaki küçük apsisi olan şapel vaftizhane olarak kul-
lanılmaktadır. Kilisenin beş ayrı yerde sunağı mevcutur. Bunlardan bir tanesi 
Meryem Ana’ya adanmış olup ince sütunlar ve per-
delerin çevrelediği mekanda Meryem ve Çocuk İsa 
başlarında kral taçları ile canlandırılmıştır. 

Kilisenin yapımı sürerken İstanbul’da Veba salgını 
baş göstermiş, bunun üzerine Ermeni cemaati bu 
ikonayı 25 Mart günü bütün İstanbul sokaklarında 
dolaştırmış, akabinde ve veba salgını birden bitmiş-
ti. Sultan II. Mahmut da bu kiliseye teşekkür mahiye-
tinde kuyrukluyıldız şeklinde elmas bir iğne hediye 
etmiştir. Bu olay o tarihten beri Paskalya yortusunun 
ertesinde, ölüler gününde, görkemli bir ayin ve ölü-
ler için dua sonrasında mucizevi resmin sembolik 
olarak bahçede kilise çevresinde dolaştırılmasıyla 
anılmaktadır. 

Karaköy Meydanı, Karaköy, Beyoğlu / İstanbul

Galata Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi

Ermeni KatolikErmeni Katolik

Ortaköy Dereboyu sokakta 1839 yılında inşa edilmiştir. Sultan II. Mahmut’un 
6 Ocak 1830 tarihinde verdiği irade ile Katolik Ermeniler kilise inşa etme hak-
kını elde etmişlerdi ancak pratikte bu konuda çeşitli sorunlar yaşanıyordu. 
Bu sorunları aşmak için mevcut kiliseyi onarma bahanesiyle izin alınıp yeni 
kiliseler inşa edilmeye başlandı. 19. Yüzyılın başlarında Ortaköy’deki Katolik 
nüfusun artması üzerine, 5 Kasım 1837 tarihli fermanla inşa edilerek, 6 Ocak 
1839 tarihinde İstanbul’un ikinci Ermeni Katolik kilisesi olarak ibadete açıldı.

Kısmen dahi olsa kilisenin mimarisi Roma bazilikalarını andırır. Merkezi bir 
nefden ve iki koridordan meydana gelmiştir. Tavanı yeterince yüksek, hayli 
zengince süslü ve yarım tonoz şeklinde olup, orta kısım sekiz sütüna dayatıl-
mıştır. Başlıca sunağın üst kısmındaki büyük tablo Aziz Krikor Lusavoriç’in, 
Hristiyanlığı yeni kabul etmiş Ermenistan Kralı II. Dırtad’ı vaftiz ederken gös-
termektedir. Kilisenin ayrıca 4 
küçük sunağı daha vardır. Kutsal 
mabedin eni boyunca, kadın-
lar için, üst üste yapılmış iki kat 
balkonu vardır. Ancak kadınların 
balkona yerleştirme usulünden 
1850’li yıllarda vazgeçildiğinden 
bu tarz inşaatlar da terkedilmiş 
oldu.

Ortaköy, Dereboyu Cd. No:76, 34347 Beşiktaş / İstanbul

Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi
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Ermeni Katolik Ermeni Katolik

Beyoğlu Asmalımescit Perukar Sokak’ta 1762 tarihin-
de inşa edilmiştir. 16. Yüzyılın ikinci yarısında, Avusturya 
İmparatorluğu'nun himayesindeki dört Katolik rahip, 
Pera'da Saint Antoine Kilisesi'nin alt kısmında yer alan 
arsayı satın alıp, burada ahşap bir kilise ve konukevi 
inşa ettirir. “Sainte Trinité-Surp Yerrortutyun”adını alan 
kilise 1762'de yanar ancak tekrar inşa edilir, 1802'de La-

tin toplumunun katedrali olur. 1831'de bir kez daha yanar ve 1836'da tekrar 
açılır. 1854 yılına kadar İstanbul Latin patrik vekillerinin merkezi olarak hiz-
met veren kilise, rahip meskeni ve bitişikteki iki evle birlikte, 25 Mayıs 1857'de 
Katolik Ermeniler tarafından satın alınır ve 30 Mayıs'ta Ermeni Katolik rahipler 
bu kilisedeki ilk ayinlerini düzenlerler. Ermeni Katolik toplumunun kiliseyle 
beraber edindiği evlerin akıbeti bilinmemektedir. Papa Vekili Mussabini ile Er-
meni Katolik toplumunun ruhani reisi Andon Hasun ve Avusturya Elçisi Baron 
Prokesch Osten arasında yapılan satış anlaşmasında, Avusturya İmparatorlu-
ğu'nu simgeleyen armanın kilise kapısında kalması şartı yer alır. 

Ayinleri yöneten Episkoposun kürsüsünün karşısında Habsburg Hanedanına 
ait Avusturya Kartalı arması ile işaretlenmiş, eskiden Avusturya elçisi için hazır-
lamış bir küçük balkon mevcuttur. Orgun bulunduğu tribün kısmı kilisenin tüm 
enini kaplamaktadır. Ayinlere iştirak eden halkın bulunduğu mahal mermer 
parmaklıkla diğer alandan ayrılmıştır. Baş sunak dışında iki yan sunak daha 
vardır, biri Azize Anna’ya diğeri ise Meryam Ana’ya ithaf edilmiştir. Sunakların 
üzerindeki resim-
lerin İtalya’dan 
gemiş oldukları 
tahmin edilmesi-
ne rağmen kim-
lerin eseri olduğu 
bilinmemektedir.

Asmalı Mescit, İstiklal Cd. No: 142, 34430 Beyoğlu / İstanbul

Beyoğlu Surp Yerrortutyun Ermeni Katolik Kilisesi

Samatya, Abdurrahman Nafız Gürman Caddesi üzerinde 1856 yılında alınan 
padişah fermanıyla 1857 yılında inşa edilmiş, 27 Kasım 1857 tarihinde takdis 
edilerek ibadete açılmıştır.

Temeli 1856 yılında atılan Korentyen uslüptaki kağir kilisenin mimarı Andon 
Tülbentciyan’dır. Tek nefli plan şemasına sahip kilise, gavit (giriş mekanı), 
naos, koro alanı, galeri, soyunma odası, vaftiz odası, kuzeydoğu ve güneybatı 
balkonlarından oluşmaktadır. Kilise düzgün olmayan dörtgen planlı bir avlu 
içine inşa edilmiştir. Avlu mekanına ana giriş kuzeybatı cephesinden sağlan-
maktadır.

Mabetin üç sunağı vardır. Ana sunak Meryam Ana’yı canlandıran, yan sunak-
larda ise Aziz Krikor Lusavoriç ve Mutlu Der Gomidas’a ithaf edilmiş resimler 
vardır. Kilise bir bahçe içinde bulunmaktadır, arkada iki bina mevcuttur. Biri 
kilisede görevli rahibin meskeni olup, diğeri 1845’de kurulmuş ancak günü-
müzde mecut olmayan Mesrobyan Okulunun binasıydı.

Kocamustafapaşa, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cd. No:156, Fatih / İstanbul

Samatya Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Kilisesi

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
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Ermeni Katolik Ermeni Katolik

2 Kasım 1856 tarihli padişah fer-
manıyla İstanbul, Büyükada Meh-
metçik Sokak’ta 1858 yılında, Andon 
Apelyan adlı bir hayırseverin maddi 
yardımlarıyla inşa edildi. Kilisenin 
yanında rahiplerin ikametine mah-
sus bir mesken ile kiliseye gelir temin 
etmek amacıyla iki de ev yaptırıldı. 
Andon Ağa Apelyan 2 Ekim 1859 ta-

rihinde vefat edince, vasiyeti gereği naaşı kilisenin bodrumunda defnedildi.
Kilisede üç sunak vardır. Ana sunak Meryem Ana’nın bedeni ve ruhuyla be-

raber göğe çıkışına ithaf edilmiş olup, sunağın üstündeki büyük resimde Mer-
yem Ana’nın Kutsal Üçlü Birlik tarafından taç giydirilmesini canlandırılmakta-
dır. Diğer iki sunak Aziz Antuan’a ve Azize Anna’ya ithaf edilmiştir. Ana sunağın 
arkasında bir sakristi (rahip soyunma odası) mevcuttur. Cadde üzerinde, bir 
bahçe içinde yer alan yapının çan kulesi dikkat çekicidir. 
Tuğla malzemesiyle iki yarım kemerli bir kompozisyon 
görülür ve yarım yuvarlak bir alınlık ve üzerinde haçla 
sona erer. Cephenin orta aksında bir gül pencere yer alır. 
Naos tek nefli bir mekandır.

2015 yılında kilise ve rahip evi köklü bir restorasyonla 
günümüzdeki durumuna gelmiştir.

Büyükada-nizam, Kadıyoran Cd. No:16, 34970 Adalar / İstanbul

Büyükada Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) 
Ermeni Katolik Kilisesi

Bedros Mısırlı ve kardeşleri Lusi ile Sofi’nin mali katkılarıyla Piskoposluk 
konutu, ibadethane ve papaz evinin meydana getirdiği bir komplekstir. Kili-
senin bulunduğu geniş arazi ve üzerindeki ahşap ev Boğos Bilezikçi tarafın-
dan 1838’de Ermeni Katolik cemaatine bağışlanmıştır. 15 Haziran 1864’de II. 
Abdülhamid’in verdiği ferman ile Andon Tülbentçiyan’ın çizdiği ve uyguladı-
ğı proje kapsamında Patrikhane Kilisesi ve bitişiğindeki Patrikhane binası 18 
ayda bitirilmiş, kilise 6 Kasım 1866’da kutsanarak ibadete açılmıştır. 1870’te 
Beyoğlu’nda çıkan büyük yangında Patrikhane binası ve müştemilatı mahvo-
lur, ancak Surp Asdvadzadzin Kilisesi, çan kulesi ve locaları hariç, yangından 
etkilenmez. Binalar 1880-1881 yıllarında onarılır. Büyük bir avlu içinde tek 
nefli bazilika planında olan kilisenin etrafını dört katlı piskoposluk sarayı, kü-
tüphane, rahiplere mahsus lojmanlar ve matbaanın bulunduğu bir kompleks 
çevreler. 

Kilisenin ana girişinin yanında Bedros, Lusi ve Sofi Mısırlı’nın mermer lahit-
leri vardır. Surp Krikor Lusavoriç’e ait bir rölik de gayet kıymetli bir muhafaza 
içinde korunmaktadır. Ana mekanda duvarda Fransa İmparatoriçesi Eugè-
nie’nin hediyesi olan büyük boy İsa’nın göğe yükselişini gösteren goblenden 
yapılmış bir tablo da bu kilisenin kıymetli eşyaları arasındadır. Meryem’e 
atanmış olan büyük üçgen alınlıklı, yuvarlak kemerlerin içinde aziz figürleri-
nin bulunduğu sunak son derece güzel bir işçiliğe sahiptir. Yunan ve Roma mi-
marisinin klasik unsurlarını içinde barındıran bir katedral olarak düzenlenmiş 
bu kilise neokalasik bir mimaride inşa edilmiştir.

Asmalı Mescit, İstiklal Cd. No: 142, 34430 Beyoğlu / İstanbul

Sakızağacı Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) 
Ermeni Katolik Patriklik Kilisesi
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Taksim Meydanı’nda, İstik-
lal Caddesi girişindeki Fransız 
Konsolosluğu’nun bitişiğinde 
1837 yılında inşa edildi. 1832 
yılında şimdiki kilisenin yerin-
de 52 odalı bir huzurevi/has-
tane ve içinde küçük bir mabet 
olan bir yapı vardı. 1838 son-
larına doğru hastanenin bir-
kaç odası feda edilerek ahşap 
bir kilise inşa edildi. Kilisenin 
yapımından sonra huzurevi/
hastane faaliyetini 1839’a ka-
dar sürdürdü. O yıldan sonra 
hastane servisi Surp Agop Has-
tanesi ile birleşmek üzere Elmadağ’a taşınınca Taksim’de sadece huzurevi ve 
ahşap kilise kaldı.  

Artan cemaate artık yeterli olmayan ahşap kilisenin yerine 7 Nisan 1860’da 
mimar Garabet Tülbentciyan tarfından bugünkü kilisenin temeli atıldı, ancak 
1861’de inşaatı bitirmeden vefat edince, görevi küçük kardeşi Andon Tülbent-
ciyan devraldı ve 1863 yılında inşaatı bitirdi.

Küçük bir avludan geçerek, cephesinin tüm enine uzanan 6 mermer basa-
makla kilisenin eşiğine varılır. Ortadaki ana kapıdan ve yandaki iki kapıdan 
da içeri girilebilinen kilise birçok stillerin karışımını sergiler. Yan taraflarda 
Korentyen stilin hakim olmasına ragmen, fresklerle donatılmış sekizgen bü-
yük kubbe biraz da olsa Roma sanatını anımsatırsa da genellikle Ermeni mi-
marisinden esinlenmiştir. Kilisede 5 sunak vardır. Baştaki sunak Aziz Hovhan 
Vosgeperan adına vakfedilmiş olup azizin büyük bir tablosu yer almaktadır. 
Kilisenin merkezinde asılı olan göz kamaştırıcı, hatırı sayılı boyuttaki Kristal 
avize ve duvarlardaki narin aplikler tapınağın güzelliğini bir kat daha arttır-
maktadır. Ayinlere ayrılan mahalin sağında vaftiz yeri, solunda ise geniş bir 
sakristi (soyunma odası) bulunmaktadır. Nispeden yüksek olan çan kulesi, 
ahenkli seslere sahip üç çan barındırmaktadır. Kilise Surp Agop Hastanesi 
Vakfının yönetimindedir.

Şehit Muhtar, Ana Çeşmesi Sk. No:6, 34435 Beyoğlu / İstanbul

Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi

Ermeni Katolik Ermeni Katolik

1911 yılında inşa edildi. Uzun yıllar çeşitli kişilere kat kat kiraya verilen bina 
özel bir şirketle yapılan yap-işlet-devret anlaşması gereği, binanın dış cephe-
si askıya alınıp aynen muhafaza edilmek suretiyle içinin çelik konstrüksiyon 
olarak yeniden inşa edilmesiyle günümüzde çok katlı alış veriş merkezi olarak 
işlevini sürdürmektedir.

Vosgeperan Apartmanı

İstanbul’daki 
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Yeniköy, Köybaşı 
Caddesi Çirozluk dura-
ğında 1848 yılında, Ho-
vhannes Ağa Kuyum-
cuyan’ın satın aldığı 
geniş bir arazi üzerinde 
Hovhannes Ağa Tıngır-
yan’ın finansmanıy-
la Aziz Vaftizci Yahya 
(Hovhannes Mıgırdiç) 
adına ithaf edilen ah-
şap bir kilise ve gelir 
temini amacıyla üç ahşap ev inşa edildi. 19 Temmuz 1864 tarihinde ise ahşap 
kilisenin sağında meşhur banker Hovhannes Ağa Tıngıryan bugünkü kilise 
binasının temelini attırdı. Kilise ve ruhban meskeni 1866 yılının ilkbaharında 
tamamlandı. Tıngıryan’ın ve ailesinin mezarı kilisenin altında bulunmaktadır.

Büyük giriş kapısının üstündeki kabartma İsa Mesih’in vaftiz sahnesini be-
timleyen klasik “rosace” adeta gotik bir esinlemenin eseridir. Beyzi dilim şek-
lindeki pencereler de bu görüşümüzü kanıtlamaktadır. Zengince bir çerçeve 
ile donatılmış ana sunağın arkasındaki büyük resim, İsa Mesih’in habercisi 
olan Vaftizci Yahya’nın Ürdün nehri kenarında vaaz verdiği anı betimlemekte-
dir. Diğer iki küçük sunak Aziz Yusuf ile Azize Lüsi’nin adlarına vakfedilmiştir. 
Bunun nedeni ise Tıngıryan’ın babasının adının Yusuf, annesininkinin ise Lüsi 
olmasındandır. Kilisenin yan duvarlarını süsleyen diğer resimler Petrus, Pa-
ulus, Yuhanna, Tadeus ve Bartolomeus adlı havarileri temsil etmektedir. Hü-
nerle ahşaptan yapılmış ve kristallerle süslenmiş altın sarısı büyük avize ve 
tüm dikkatleri çeken bir vaiz kürsüsü mimari bütünlüğe uyum sağlamaktadır.

Yeniköy Mh. Köybaşı Arkası Sk. Sarıyer / İstanbul

Yeniköy Surp Hovhannes Mıgırdiç Ermeni Katolik Kilisesi

Ermeni Katolik Ermeni Katolik

Osmanağa, Ali Suavi Sk. No 1 D:1A, 34714 Kadıköy / İstanbul

Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi

Kadıköy Altıyol Meydanında 1980 yılında ahşap bir şapel olarak inşa edilen 
Surp Levon Kilisesi, artan nüfusun ihtiyacını karşılayamaz hale gelince, daha 
büyük bir kilise binası yapılmak üzere, 14 Mayıs 1905 tarihli fermanla 1908 
başlarında yıktırılır ve aynı yerde yeni kargir bir kilise inşaatına başlanır. Kilise 
ve ek meskenin plan çalışmaları Kadıköy’lü Devlet mimarı Boğos Bey Makas-
tar’a aittir. 1911 yılında inşaatı biten kilisenin mezarlığı ve dört de akarı vardır. 
Günümüzde mülkiyeti belediyeye geçmiş ve mezarlık vasfını kaybetmiş olan 
alanda bir çay bahçesi vardı. Kilise vakfı tarafından açılan dava vakıf lehine 
sonuçlanmak üzeredir. Çay bahçesi yıktırılmıştır.

Geniş bir bahçenin ortasındaki kilise 1230 m2 bir alanı işgal etmektedir. Mer-
kezdeki nef kısmı, kenarlardan çift sütunlarla ayrılmış olup, kısmen dahi olsa 
romen bazilikalarının mimari tarzını hatırlatır. Ana sunak Papa Aziz Levon’un 
adına ithaf edilmiştir. Sunağın üstündeki büyük resim onu betimler. Sağ ve 
soldaki iki küçük sunaktan biri 
Hazreti İsa’nın kutsal kalbine, 
diğeri ise bakire Meryem’e 
adanmıştır. Pek yüksek olma-
yan çan kulesinde, ayrı bo-
yutlarda, üçü Venedik’ten ge-
tirilmiş, biri de eski kiliseden 
kalma dört çan bulunmakta-
dır. 

İstanbul’daki 
Kültürel M
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Halaskargazi, Süleyman Nazif Sk. No:21, 34371 Şişli / İstanbul

Pangaltı Ermeni Katolik Mıhitaryan 
Manastır ve Mektebi Vakfı

Ermeni Katolik Ermeni Katolik

• PANGALTI ANARAD HIĞUTYUN ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ

Surp Asdvadzadzin Anarad Hiğutyun Kilisesi, 1866 yılında manastır olarak 
inşa edilmiştir. Mıhitaryan Okulu’nun bahçesinde yer alan kilise, dönem itiba-
riyle şehir merkezinden uzak, sadece rahiplerin yararlanması amacıyla küçük 
ve ahşap bir yapı olarak inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır. Viyana Mekhita-
ristler Birliği rahipleri tarafından yöneltilen ve 1974 yılında onarımdan geçen 
kilise halen faaldir.

• PANGALTI İNCİ PASAJI VE İNCİ SİNEMASI

1946 yılında inşa edilen İnci Pasajı ve uzun yıllar Yeşilçam filmlerinin halk-
la buluşma noktası olan İnci Sineması, 2014 yılında yıkılarak, Pangaltı Erme-
ni Katolik Mıhitaryan Manastır ve Mektebi Vakfına ait yaklaşık 15 dönümlük 
arazide, kültür varlığı olarak onaylanan okul ve kilise dışında kalan arazide, 
yaklaşık 5 seneden bu yana süregelen rezidans, otel ve AVM kompleksi inşaatı 
bitmek üzere.

• PANGALTI MIHİTARYAN LİSESİ

Mıhitryan Okulu 1825 yılında, Viyana Mekhitaist Birliği tarafından Beyoğ-
lu’nda, Galatasaray ile Ağacami arasında, Birliğe ait bir arazide inşa edilen 
üç katlı bir binada, 60 öğrencili bir erkek lisesi olarak açılmıştır. Birlik, 1839 
Beyoğlu yangınında okul binasının da yanmasından sonra geçici sürelerde ve 
farklı mekanlarda, kesintili de olsa eğitime devam eden okul için, 1865 yılın-
da Pangaltı’daki Kalpakçıyan arazisi olarak bilinen arsayı, üzerindeki binayla 
birlikte satın alır. 1866 yılında buraya taşına okul halen aynı yerde eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 1923 yılına kadar Mekhitarist Birliğine 
bağlı rahiplerin müdürlük yaptığı okulda Ermeni olmayanlar da eğitim göre-
bilirken, Cumhuriyet ile birlikte kurumun statüsü “Ermeni Azınlık Lisesi” ola-
rak değiştirilmiştir. Okulun orta ve lise kısımları 1988 yılında karma eğitime 
geçmiştir.

İstanbul’daki 
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Büyükdere, Piyasa Cd. No:5, 34453 Sarıyer / İstanbulTarabya Mh. Haziran Sk. Sarıyer / İstanbul

Büyükdere Surp Boğos Ermeni Katolik KilisesiTarabya Surp Andon Ermeni Katolik Kilisesi

Ermeni Katolik Ermeni Katolik

Büyükdere sahil yolunda 1885 
yılında, Darphane müdürlerinden 
Boğos Amira Bilezikçiyan tarafın-
dan yaptırılmıştır. İspanyol Sefare-
tinin yanında önce ahşap sonra da 
kargir olarak inşa edilmiştir. Artık 
ihtiyacı karşılayamayan ahşap kili-
senin yerine, 1859 yılında yandaki 
arazinin satın alınmasıyla yeni bir 
kilisenin planlanmasına başlan-
mıştır. 1882 yılında ahşap kilise 
yıktırılarak yerine taştan bir kilise, 
rahip evi, bir okul ve dört  ahşap ev 
imşa edilerek kilisenin 1885 yılında 
tekrar ibadete açılması sağlanmıştır. Yapım masrafı Kilikya Patrikliğince kar-
şılanmış, yanan dört ahşap evin yerine rahip evinin arkasında kalan mahalde 
üç katlı bir bina inşa edilmiştir. Mimarı Krikor Hürmüzyan’dır.

Yapı doğu ve batı eksenine oturtulmuş olup, tek nefli plan şemasıyla inşa 
edilmiştir. Apsis ve yarım yuvarlağında üçgen bir alınlıkla sona eren bir su-
nak ve niş bulunmaktadır. Apsis ve koronun bulunduğu iç bölüm, hafifçe siv-
rilen bir kemerle ana mekandan ayrılmaktadır. Kemer iki taraftaki sütunlarla 
sonlanmaktadır. Sütun başlıkları iki kat palmet motiflidir. Yapının dış yapısı 
neogotik üslubuyla dikkat çekmektedir. Yapının batı cephesindeki Gotik üs-

lubunu tekrarlayan bir 
dış cephe yapısı vardır.
Kapının üstündeki ek-
sende bir gül pencere 
yer almaktadır. Batı cep-
hesindeki pencerenin 
üstünde sivri ve meyilli 
çatı kompozisyonunda 
iki küçük pencere açıklı-
ğı görülmektedir.

Tarabya’nın en güzel manzaralı te-
pelerinin birinin üstünde küçük bir 
kilise yükselir. Beyzi dilim şeklinde 
kemer kapısı ile pencereleri, uzaktan 
yarı gotik mimari tarzını hatırlatır. 
127 yıllık geçmişi olan bu kilise hak-
kında ne yazık ki çok fazla bilgi sahibi 
değiliz. Sadece kilisenin cephesinde 
kazılmış şu yazı bize bir fikir verir: 
“1871 Bu kilise Hovsep Tıngır oğlu 
Andonun şahsi kaynakları ile koruyu-
cusu Aziz Antuanın adına inşa edildi”.

Andon Tıngır Yaver Paşa, yazı ge-
çirmeye geldiği Tarabya’da Frenkler 
mahallesinde bir arsa satın alıp üze-
rine kendi koruyucusu adına vakfet-

tiği küçük bir kilise yaptırdı. Mimari çizimi M. Razi tarafından yapılmış, temeli 
ise 1870’de atılmıştır. Çepeçevre bir 
bahçe içinde bulunan kilisenin iç kıs-
mında üç sunak, bir vaftiz mahali, bir 
kürsü ve bir de küçük sakristi mev-
cuttur. Dışta ise iki yandan yükselen 
iki çan kulesi vardır. Kilisenin inşaatı 
bir yıldan az bir süre içinde tamam-
lanmıştır.

1908 yılında 98 yaşında vefat eden 
Andon Tıngır Yaver Paşa, kilisenin al-
tındaki yeraltı kabrinde eşinin yanın-
da defnedildi. 2019 yılında kilisenin 
içi ve dış restorasyonu yapılmıştır.

İstanbul’daki 
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Kuloğlu, İstiklal Cd. No:131, 34433 Beyoğlu / İstanbul

Atlas Pasajı

Ermeni Katolik Ermeni Katolik

Günümüzde Atlas Pasajı olarak bilinen 
bina Sultan Abdülaziz zamanında Agop Kö-
çeoğlu (Göçeyan) adlı Ermeni Katolik bir 
Osmanlı vatandaşı, iş adamı-banker tara-
fından kışlık ev olarak yaptırılmıştır. İç ve 
dış süslemeye oldukça önem verilmiş, bi-
nanın görkemli cephesinin yanı sıra ikinci 
katın tavanlarında, yüzyıl sonlarına doğru 
İstanbul’a gelen Fransız ressam Hypolite 
Dominique Berteaux’nun benzersiz fresk 
çalışmaları vardır. Dört elementi konu alan 
büyük salondaki, bugün dahi mevcut fresk-
lerin isimleri su, hava, toprak ve ateşdir.  

Köçeoğlu, Mehmet Emin Ali Paşa (1815-1871) zamanında sarraflık yapmış ve 
çok zengin olmuştur. Tarihi anekdotlarda; Sultan Abdülmecid’in Agop Köçe-
oğlu’nun Çengelköy’deki evinde (Meşhur Köçeoğlu Yalısı) ağırlandığı burada 
yemek yediği, Agop Köçeoğlu’nun Sultan Abdülmecid’in güvenini kazandığı ve 
Harem-i Hümâyûn’un bütün alışveriş işlerine memur edildiği, yüksek rütbele-
re ulaştığı, Çengelköy’deki köşkünün Sultan Abdülaziz han zamanında emlak-ı 
hümâyûna alındığı ve daha sonra Vahdettin Efendinin ikametine ayrıldığı da 
belirtilmektedir. Köçeyan’ın ölümünden sonra Padişah Yaverlerinden Serhafiye 
lâkabıyla meşhur olan Ahmet Celâleddin Paşa tarafından satın alınmıştır. Günü-
müzde askeri sanatoryum olarak kullanılmaktadır.

Binanın günümüzde pasaj olarak kullanılan zemin katının (B Blok) o yıllarda 
cins atların bakıldığı at ahırı olduğu, sonraki yıllarda ise at cambazhanesine dö-
nüştürüldüğü bilinmektedir. Yıllar ilerledikçe günün ihtiyaçları doğrultusunda 
binanın mimari yapısında da değişikliklere gidilmiş ve muhtemelen yine Agop 
Köçeoğlu veya varisleri tarafından B bloğa bitişik inşaat yapılarak asıl bina ile 
birleştirilmiştir.

1932 yılından sonra ise bina yeniden tamir ve onarımdan geçirilerek bir eğlen-
ce ve sanat merkezine dönüştürülmüştür. Bu yıllardan sonra B blokta yeniden 
kapsamlı ilave ve onarımlar yapılmıştır. Daha sonra sırasıyla 1948 yılında Atlas 
sineması, yine 1948 yılında Kulis Bar-Restoran ve 1951 yılında Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü’nden istifa eden Muhsin Ertuğrul tarafından Küçük Sahne diye 
bilinen tiyatro salonu hizmete açılmıştır. Akıp giden zaman süreci içinde binanın 
mülkiyetinde de pek çok değişiklerin olduğu bilinmektedir. Bina 1970’li yıllar-
da Banker Kastelli Menkul Değerler Ticaret A.Ş. tarafından satın alınmış, şirketin 
tasfiyesinden sonra da Maliye Hazinesine devredilmiştir. 

19 Mayıs, Büyükdere Cd. No:22, 34360 Şişli / İstanbul

Mecidiyeköy Ermeni Katolik Mezarlığı

Yaklaşık 200 yıl önce padi-
şah fermanıyla Ermeni Kato-
lik toplumuna tahsis edilen 
mezarlık, 1930 yılında çı-
karılan Belediyeler Kanunu 
kapsamında İstanbul Bele-
diyesine devredilmişti. 2011 
yılının Ağustos ayında Resmi 
Gazetede yayımlanan ve el 
konan mülklerin iadesini ön-
gören kanun hükmünde ka-
rarnameye dayanarak, tapuda belediyeye ait görünmesine rağmen kullanım 
hakkı Surp Agop Hastanesi Vakfında olan mezarlığın vakıf adına tescil edilme-
si için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuruldu. Vakıf Yönetim Kurulunun bu 
talebinin yerinde görülmesiyle, Vakıflar Meclisi, 40 bin 500 metrekarelik alana 
sahip Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı’nın tapuda Surp Agop Hastanesi Vakfı adı-
na tescil edilmesine karar Verdi ve 20 Aralık 2012 tarihinde mezarlığın tapusu 
Vakıf adına tescil edilerek 82 yıl sonra iade edilmiş oldu. 

Mezarlıkta, önemli devlet adamları ve sanatçıların kabirleri bulunuyor. Os-
manlı İmparatorluğu’nda Hazine-i Hassa nazırı olarak görev yapmış devlet 
adamlarından Mikail Portakal Paşa’nın, Mekteb-i Mülkiye’de iktisat dersleri 
veren ve Osmanlı’nın ilk liberal ekonomistlerinden olan Sakızlı Ohannes Paşa, 
İstiklal Marşı’nın orkestrasyonunu yapan maestro ve besteci Edgar Manas’ın, 
döneminin en önemli Shakespeare yorumcusu olarak gösterilen ve adına Tif-
lis’te bir tiyatro salonu bulunan Bedros Atamyan’ın (1849-1881), şair Mıgirdiç 
Beşiktaşlıyan’ın (1828-1868) yanı sıra, Mıhitaryan rahipleri ve Anarathığutyun 
rahibeleri de bu mezarlıkta yatmaktadır.

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız
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Mecidiye Mh. Çevirmeci Sk. / İstanbul

Ortaköy Andonyan Manastırı

Ermeni Katolik Ermeni Katolik

Manastır, merkezi Lübnan’da olan Andonyan Birliği tarafından, Katolik Kilisesine 
rahip yetiştirmek üzere kurulmuştur. Binanın inşa tarihine dair net bir bilgi bulun-
mamakla birlikte, manastırın 1860’larda faaliyette olduğu bilinmektedir. Her türlü 
ihtiyacı, arazisinde yetiştirilen ürünlerle karşılanan manastırın bünyesinde bir kü-
tüphane ve matbaa vardı. Yıllardır restore edilmediğinden harabe haldedir. 

Andonyan Ermeni Katolik Manastırı da el koyulan azınlık vakıf mallarındandır. 
Süreç ise şöyle işliyor: 

• 1913 yılında merkez manastırı Lübnan’da bulunan Andonyan Ermeni Katolik 
Ruhban Tarikatı’nın mektebi olarak, bu tarikat adına tapu 

sicil kaydı yapılmış ve tescillenmiş. 1920’li yıllardan itibaren Anadolu’dan gelen 
muhacirler ve fakir Ermeni aileleri tarafından kullanılmaya başlanmış. Manastırın 
eğitim faaliyetlerine de bu tarihlerde son verildiği düşünülmektedir.

• 1936 yılında manastır arazisi Katolik vakıflarının “Apeloğlu Andon Vakfı” adına 
verdiği ortak beyannamede vakıf malı olarak sıralanan mülkler arasında yer almış-
tı.

• 1950 yılına gelindiğinde ise okulun bulunduğu bölgede kadastro çalışmaları 

yapılırken, Kadastro Komisyonu, azınlıklara ait taşınmazlarla ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığı tarafından inceleme yapılmakta olduğu gerekçesiyle, inceleme sonuçla-
nana kadar okulun ‘malik’ hanesinin açık bırakılmasına karar verir. Böylelikle, tapu 
kaydı ve Ermeni Katolik toplumunun manastır üzerindeki mülkiyet hakkı 1913 yı-
lında tescil edilmiş olmasına ve 1936’da verilen ortak beyannamede yer almasına 
rağmen, okul hukuken ‘maliksiz’ bırakılarak mülkiyeti hazineye geçer.

• 1966 yılında Beyoğlu Surp Asdvadzin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı, hazineye kar-
şı dava açarak, okulun bulunduğu parselin vakıf adına tespit ve tescil edilmesini 
talep eder. İstanbul Mahkemesi, 12 Nisan 1974 tarihinde verdiği kararda, tapu sicil 
kaydında dava konusu taşınmazın maliki görünen tüzel kişilik olarak “Andonyan 
nam Ermeni Katolik ruhban tarikatı” ile davacı Ermeni Katolik Surp Asdvadzadzin 
Vakfı arasında hiçbir maddi ve hukuki ilişki olmadığı gerekçesiyle, davacı vakfın 
talebini reddeder.

• 1995 yılında Manastır binası, İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile ‘korunması gerekli eser’ olarak tescil edilir. 
1996 yılında aynı kurul, binanın mimar Zakarya Mildanoğlu tarafından çıkarılan 
rölövesini onaylar, binayı en üst seviyede (I. Grup) koruma altına alınan tarihi eser 
olarak tescil eder ve manastırın kültür işlevli bir yapı olarak yenilenmesinin uygun 
görüldüğünü belirtir.

• 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü, okulun bulunduğu parselin daha önce 
Sultan Bayezid Veli Hazretleri Vakfiyesi’nde yer aldığı, vakıf tarafından Agop Efen-
di’ye verildiği ve sahipsiz kalması durumunda vakfa geri verilmesi gerektiği iddia-
sıyla, Hazine’ye dava açar ve kazanır. 2006 yılında düzenlenen tapu senedinde okul 
binası ve bulunduğu arsa Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilir. Yine 2006 
yılında, tarihi manastır restore et-devret modeli ile özel bir şirkete kiralanarak rant 
kavgasının merkezi konumuna gelir.Günümüzde Apeloğlu Andon Vakı tarafından 
açılan iade davası vakfın lehine sonuçlanmış, ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü ta-
rafından karar temyiz edildiğinden, manastırın iadesi için temyiz kararının açıklan-
ması beklenmektedir.

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
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Sakızağacı Cd. Eski Çeşme Sk. No: 12 Beyoğlu / İstanbulPapa Roncalli Sk. No: 128 Harbiye, 34373 Şişli / İstanbul

Beyoğlu Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Rahibeler 
Manastır ve Mektebi Vakfı

Ermeni Katolik Ermeni Katolik

• BEYOĞLU ANARAD HIĞUTYUN OKULU

1843'te, Pera'daki Sakızağacı Sokağı'nda, dini hizmet verecek yeni rahibeler 
yetiştirmek amacıyla açılan, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veren bu 
yatılı okul, birlik tarafından daha sonra kurulacak olan eğitim kurumlarının 
da merkezi olur. 1896'da, okulun karşısında kurulan Surp Anna Yetimhanesi, 
Cumhuriyet döneminde anaokulu olarak hizmet vermeye başlar. 1961-64 yıl-
ları arasında, anaokulunda 20 öğrenci ve üç öğretmen bulunduğu bilinmekte-
dir. Anarad Hığutyun Okulu, Cumhuriyet döneminde de rahibeler tarafından 
yönetilmeye devam eder. 1967'de, Anarad Hığutyun Vakfının yönetimi rahi-
belerin elinden alınır. 1975'te ortaokul kapatılır, okul ilkokul düzeyinde kar-
ma eğitim vermeye başlar ve gündüzlü erkek öğrencilere de kapılarını açar. 
1960-65 yılları arasında 20 öğretmenle 200 öğrenciye hizmet veren okul, mad-
di güçlükler ve semtin okul için uygunsuz bir hal alması nedeniyle 1982'de 
kapatılır.

Okul kapatıldıktan sonra, binası İstanbul Sanat Merkezi olarak faaliyet ver-
meye başlar. Bir takım ressamlar binayı atölye olarak kullanırlar. Binada ya-
pılan çeşitli değişiklikler sonucu, içinde yer alan kilise işlevini yitirir. Film ve 
klip çalışmaları yapılan bir yere dönüşen binada, duvardaki Ermenice yazılar 
hariç, geçmişe dair her şey silinir. On yıl boyunca binanın kiracısı olan İstan-
bul Sanat Merkezi, Nisan 1999'da Vakıflar Genel Müdürlüğünün aldığı karar 
üzerine binayı tahliye etme zorunluluğuyla karşı karşıya kalır. Bina, eski bir 
okul olduğundan, VGM tarafından hayrat ilan edilir. Kamuoyunun desteği ve 
bina sahiplerinin siyasetçilere başvurması üzerine tahliye bir süre ertelenir 
ancak daha sonra binanın kapatılması tehlikesiyle karşı karşıya kalan vakıf, 
tahliye edilmesine karar verir. 
AB sürecinde vakıflarla ilgili ya-
sal değişiklikler kapsamında, 
azınlık vakıflarına hayratlarını 
kiralama hakkı tanınması üzeri-
ne, vakıf, binayı bu kez bir inşa-
at firmasına kiraya verir. İnşaat 
firmasının o günlerde başladığı 
restorasyon çalışması halen de-
vam etmektedir.

• PANGALTI ANARAD HIĞUTYUN OKULU

Anarad Hığutyun Rahibeleri Birliği, Ermeni Katolik toplumunda özellikle 
yoksul ailelerin kız çocuklarının kendilerini dinî hayata adamaları ve eğitim-
lerinin sağlanması amacıyla, 1840'lı yıllarda, Ermeni Katolik Patriği Bedros 
IX. Hasunyan tarafından planlanır ve Rahibe Hacı Andonyan tarafından uy-
gulamaya konur. Merkez binası Pera’daki Valide Çeşme Sokağı’nda inşa edi-
len Birlik, İstanbul’da anaokul, ilkokul ve lise düzeylerinde okullar kurduktan 
sonra, Doğu vilayetlerinde ve Kilikya’da yirmiden fazla şehir ve köyde eğitim 
çalışmalarına başlar.

Beyoğlu Anarad Hığutyun Ermeni Katolik Rahibeler Manastır ve Mektebi 
Vakfına bağlı Pangaltı Anarad Hığutyun Okulu, 1903 yılında açılır. İlk binasının 
küçük ve yetersiz olmasından ötürü, 1915’te Harbiye Ölçek Sokak’taki (şimdi-
ki adıyla Papa Roncalli Sokak) 198 numaralı binaya taşınır. Okul, ilk yıllarında 
ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim verir. 1922-23 eğitim-öğretim yılında or-
taokul kapatılır, 1949’da da ana sınıfı açılır. Okul binası, 1949, 1956 ve 1972 yıl-
larında onarımdan geçer. 2004 yılında, vakıf yönetimi, öğrenci sayısının azlığı 
nedeniyle eğitim faaliyetine ara verme kararı alır. 1961-1964 yılları arasında 
on iki öğretmeni ve 235 öğrencisi olan okulda, en son 1995’te, ilkokul kısmın-

da elli dört, anaokulun-
da on dört öğrenci eği-
tim görüyordu.

Hrant Dink Vakfı ve 
Agos Gazetesi, Mart 
2015'ten beri faaliyet-
lerini Anarad Hığutyun 
Binası’nda sürdürmek-
tedir.

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız
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Osmanağa, Ali Suavi Sk. No:7, 34714 Kadıköy / İstanbulKocamustafapaşa, Işkırlak Sk. No:18, 34098 Fatih / İstanbul

Ermeni Katolik Ermeni Katolik

• KADIKÖY ANARAD HIĞUTYUN OKULU 
   (GÜNÜMÜZDE NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ)

1902 yılında, Kadıköy'de Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi'nin yakınında, 
Nihal Sokak'ta kurulan okulun tarihine dair bilgi sınırlıdır. 1961-64 yılları ara-
sında 104 öğrencisi olduğu bilinen okul 1982'de kapatılmış, öğrencilerin bir 
kısmı Aramyan Uncuyan'a, bir kısmı ise diğer devlet okullarına geçmiştir. Ha-
len vakfın tapulu mülkü olan okul binası, kültür merkezi olarak kullanılmak 
üzere kiraya verilmiştir. Binada halen Nazım Hikmet Kültür Merkezi faaliyet 
göstermektedir. 

• SAMATYA ANARAD HIĞUTYUN OKULU

Okul 1868 yılında Boğos Bey Mısırlıyan ta-
rafından kurulmuştur. 12 Mart 1866 yılında 
Samatya’da çıkan büyük yangında civarda 
bulunan bütün okullar yandığından kız ço-
cukları eğitimlerine ara vermişlerdir. Boğos 
Bey Mısırlıyan kızların eğitim görmeleri için 
Maarif Vekilliğine başvurup o günlerin İmrahor Bey Caddesi’nde (günümüzde 
İmrahor İlyas Bey Caddesi) bir bina satın alarak bunu okula dönüştürmüş ve 
binayı Anarat Hığutyun Rahibeleri Kız Okulları Birliğine teslim etmiştir. Böyle-
ce okul gündüzlü ve yatılı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. İstanbul’un 
en eski kız okullarından biri olan okulun ilk binası ahşap ve eskimiş olması 
nedeniyle bugünkü kargir bina 1922 yılında yapılmış, 1926 yılında kullanılma-
ya başlamıştır. 1926 yılında yalnız İlkokul olarak faaliyette bulunan okula 1931 
yılında anasınıfı ilave edilmiş ve 1960 yılına kadar bünyesinde anasınıfı bu-
lunan ilkokul olarak devam etmiştir. 1960-1961 eğitim ve öğretim yılında ise 
ortaokula dönüştürülmüş ve 1982-1983 öğretim yılına kadar ortaokul olarak 
faaliyetini sürdürmüş, bu öğretim yılı sonunda orta kısmı tekrar kapatılmıştır. 
1985 yılında ise kız-erkek karma eğitime geçilmiştir.

Son olarak 1998 yılında zorunlu eğitimi sekiz yıla çıkarılmasından dolayı 8 
yıllık ilköğretime kademeli olarak geçmiş ve 2000-2001 eğitim ve öğretim yı-
lında ilk mezunlarını vermiştir.

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
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Surp Agop Apt.  İnönü Mh. 57, Cumhuriyet Cd., 34373 Şişli / İstanbul

Taksim Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi Vakfı

Ermeni Katolik Ermeni Katolik

• SURP AGOP APARTMANI 

20. Yüzyılın ilk yarısında İstanbul 
mimarlığında ön plana çıkmış bir 
kişilik olan İtalyan mimar Edoar-
do de Nari tarafından 1907 yılında 
inşa edilmiştir. De Nari bu apart-
manda büyük revakların kullanıl-
dığı yeni bir kentsel tipoloji yarat-
mıştır. Surp Agop Hastanesi inşa 
edilip faaliyete geçene kadar Surp 
Agop Polikliniği bu apartmanın 
giriş katında hasta kabul etmek-
tedir.

• ELMADAĞ SIRAEVLER 

Dolapdere’ye inen Elmadağ Caddesi’ndeki cumbalı sıraevler 1896-1898 yıl-
ları arasında Surp Agop Hastanesi Vakfına gelir getirmesi amacıyla yapılmış. 
ŞanCity projesi dahilinde sıraevlerin rölövelerinin çıkarılması suretiyle, asılla-
rına uygun birebir restore edilerek, cadde tarafından üç kat apartotel ve arka 
taraftan da bodrum katlar eğlence sokağıyla birleştirilerek café, bistro ve res-
toranlar olarak hizmet vermesi projelendirilmiştir.

• SURP AGOP HASTANESİ VE HUZUREVİ

Tophane Amir-i Müşiri Halil Paşa ve Galata 
Kadısı'nın izin yazılarına dayanarak Padişah 
II. Mahmut fermanı ile ile kilise ve hastanenin 
yapımına 25 Aralık 1831’de başlanmıştır. O yıl-
larda Istanbul'da çıkan kolera ve veba salgınla-
rında hastaların tedavisi ve salgının durdurul-
masının sağlanması amacıyla Elmadağ’da bir 
çadır hastanesi kurulmuş, 1836-1837 yıllarında 
ise ahşap bir hastane inşa edilerek faaliyete başlamıştır.

1854 de Bursa’da meydana gelen deprem felaketi sonrasında İstanbul’a ge-
len depremzadeler Surp Agop Hastanesi'ne yerleştirilerek tedavi edilmeleri 
sağlanmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı İstanbul’da çıkan 31 Mart 
ayaklanması, Mustafa Kemal’in Kurmay Başkanlığını yaptığı Harekat Ordu-
su tarafından bastırılmıştı. Bu harekat sırasında yaralanan birçok asker Dr. 
Fincancıyan ve Dr. Zartaryan’ın gözetiminde Surp Agop Hastanesi'nde tedavi 
edilmişlerdir. Bu arada süregelen çatışmalar sırasında hastane bombalanmış 
ve Enver Paşa bizzat gelerek hastanede incelemeler yapmıştır.

Daha önce yapılan ahşap binanın yetersizliği söz konusu olunca 1968 yılın-
da Yüksek Mimar Aram Deragopyan’a yaptırılan betonarme bina aynı yerde 
faaliyete geçirilmiştir. Yeni betonarme bina, 2014 yılına kadar, sürekli bir de-
ğişim ve gelişim göstererek, ekler ve iyileştirmelerle çağdaş hizmet düzeni ve 
anlayışına ulaşmıştır. 

Ancak, hastane/huzurevi çevresindeki, ŞanCity projesi yapılandırma çalış-
maları sürecinde, takriben 50 yıllık yıpranmış binanın artık yeterli olmadığı 
anlaşıldığından, olası depreme karşı daha güvenli ve çok daha geniş ve işlev-
sel bir bina inşa edebilmek amacıyla 02.05.2014 tarihinde yıktırılmış, huzurevi 
tam karşıda Point Oteliğin bitişiğindeki bir binaya geçici olarak nakledilmiştir. 
14.02.2015 tarihinde ise yeni 100 yataklı hastane ve 44 konforlu odalı huzurevi 
binalarının temeli atılmıştır. İnşaat halen devam etmektedir.

İstanbul’daki 
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Halaskargazi, Süleyman Nazif Sk. No:21, 34371 Şişli / İstanbul
Gedikpaşa Cd. Balipaşa Yokuşu No:15 Beyazıt - İstanbul
Tel & Faks : 0212 517 2047

Beyoğlu Surp Ğazar Ermeni Katolik Mıhitaryan Mektep 
ve Manastırı Vakfı (Bomonti Mıhitaryan Ermeni Katolik 
İlköğretim Okulu)

Ermeni Katolik Ermeni Protestan

19. yüzyılda, İstanbul'da, Venedik Mıhitaryan 
Birliğine bağlı Surp Ğazar Ermeni Katolik Mıhi-
tarist Rahipleri Cemiyeti tarafından açılan okul 
1830'da, Pera Sakızağacı Caddesi 30 numara-
da, Mıhitaryan Ermeni Erkekler İlkokulu olarak 
kurulur. Sakızağacı'ndaki okul, 1870'te çıkan 
bir yangın sonucunda kül olur. Geçici olarak 

kapatılan okulun öğrencileri, öğrenimlerini Kadıköy-Moda'da bulunan Mıhi-
taryan Ermeni Okulu'nda sürdürürler. 12 Temmuz 1888'de, Sakızağacı'ndaki 
okulun Katolik Ermeni çocuklara mahsus olarak yeniden yapılması için Sultan 
Abdülhamid irade verir ve okul aynı yerde yeniden inşa edilir. 

1958'e kadar Beyoğlu Surp Ğazar Ermeni Katolik Mıhitaryan Mektep ve Ma-
nastırı Vakfı bünyesinde, İstanbul Katolik Ruhani Kuruluna bağlı olarak bura-
da faaliyet gösterdikten sonra, daha iyi koşullarda eğitim vermek amacıyla 
Şişli-Bomonti'ye taşınır. Bomonti'de, okulun halen hizmet verdiği bina, Mo-
da'daki, yanan okulun arsasının satılmasıyla elde edilen gelirle, 4 Haziran 
1958'de Emine Tevfika Ayaşlı'dan satın alınmış ve aynı tarihte tapu tescili ya-
pılmıştır. Bu binaya taşındıktan sonra okulun adı 'Özel Bomonti Ermeni Kato-
lik İlkokulu' olarak değiştirilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6 Mart 1979'da, okul binasının 1936 Beyanname-
si'nde bulunmadığı ve cemaat vakıflarının bu beyannameden sonra gayri-
menkul edinme hakkı olmadığı gerekçesiyle dava açar. VGM binanın tapu kay-
dının iptal edilmesini ve kaydın binanın eski sahibi ya da eski sahibi hayatta 
değilse onun mirasçıları adına yeniden yapılmasını (eski kaydın ihyası) talep 
eder. Karar 14 Mart 1985'te Yargıtay tarafından onanır. Tapu kaydının, okul 
binasının eski sahibi öldüğü için mirasçıları adına yenilenmesiyle birlikte, bi-
nanın mülkiyeti, eski sahibi Emine Ayaşlı'nın mirası gereğince 6/8 oranında 
Ankara Ayaş Belediyesi'ne geçer. 

Günümüzde kuruluşunun 211. Yıldönümünü kutlayan okul, 41 yıl once satın 
aldığı kendi mülkünde kiracı durumundadır. Bomonti Mıhitaryan Okulu Vakfı, 
kâğıt üzerinde binanın büyük pay sahibi olarak görünen ve yıllardır binayı geri 
almaya çalışan Ayaş Belediyesi'ne 2011 yazında dava açtı. Ancak bugüne dek 
olumlu bir gelişme henüz olmadı. 

Kamer Hatun, Hamalbaşı Cd. No:44, 34435 Beyoğlu / İstanbul

İstanbul Ermeni İncili (Protestan) Kilisesi

Aynalıçeşme Avedaranagan Amenasurp 
Yerortutyun Kilisesi

Taksim Aynalıçeşme semtinde kurulan “in-
cili kutsal üçlü birlik kilisesi” adıyla bilinen 
Aynalıçeşme Ermeni incili (Protestan) kilisesi 
Sultan Abdülmecid'in 1846 tarihli fermanı ile 
kurulmuştur. Daha sonra bir arsa satın almış 
ve 1870'te arsa bir duvarla çevrilmiştir. Yine 
9 Ağustos 1904 tarihli bir fermanla 27 Aralık 
1905'te temeli atılan kilise, cemaatin maddi ve 
manevi yardımları ile 7-20 Ekim 1907'de iba-
dete açılmıştır. Mimari şekli Ermeni Protestan 
cemaatinde beğeni bulmuş olan Gotik mimari-

nin 20. yüzyıl başında bir Ermeni kilisesindeki yorumu olarak karşımıza çıkar. 
Dünya’nın ilk Ermeni Protestan kilisesi olma özelliğini taşımaktadır.

Gedikpaşa Ermeni İncili (Protestan) Kilisesi

Taksim Aynalıçeşme semtinde kurulan “incili kutsal üçlü birlik kilisesi” adıy-
la bilinen Aynalıçeşme Ermeni incili (Pro-
testan) kilisesi Sultan Abdülmecid'in 1846 
tarihli fermanı ile kurulmuştur. Daha sonra 
bir arsa satın almış ve 1870'te arsa bir du-
varla çevrilmiştir. Yine 9 Ağustos 1904 ta-
rihli bir fermanla 27 Aralık 1905'te temeli 
atılan kilise, cemaatin maddi ve manevi 
yardımları ile 7-20 Ekim 1907'de ibadete 
açılmıştır. Mimari şekli Ermeni Protestan 
cemaatinde beğeni bulmuş olan Gotik 
mimarinin 20. yüzyıl başında bir Ermeni 
kilisesindeki yorumu olarak karşımıza çı-
kar. Dünya’nın ilk Ermeni Protestan kilisesi 
olma özelliğini taşımaktadır.

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız
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Ahrida Sinagogu Yanbol Sinagogu

Yahudi

KAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabındanKAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabından

Yahudi

Bulgaristan’ın Yanbol kasabasından göç ederek Balat’a yerleşen Musevi-
lerce kurulan ve adını anılan yöreden alan bu sinagogun Bizans döneminde 
mevcut olduğu 1693 tarihli fermandan anlaşılmaktadır.

Sinagog kâgir olup defalarca tamir görmüştür.

Sedef kakmalı ahşap kapılı 
Ehale iki basamak çıkarak çıkılır. 

Ahrida Sinagogu’nun tamir 
edildiği sıralar düğün ve benze-
ri törenler Yanbol Sinagogu’nda 
icra edilirdi.

1987 tarihli kararla Kültür Var-
lıkları Listesine dâhil edilmiştir.

En az 550 yıldan beri hizmet veren Ahrida (OHRİDA) ismini, kurucularını 
geldiği Makedonya OHRİ kasabasından alır.  Balat sinagoglarının en büyüğü 
ve görkemlisidir.

Kuzey ve Güney olmak üzere iki giriş kapısı vardır. Güneydeki genellikle ka-
palı olup, ana giriş, kabartma bitkisel bezemelerle süslü mermerden bir ke-
merle örtülü kuzey kapısındandır.

Tevası bir gemi pruvasını andırmaktadır. Bir rivayete göre Nuh’un gemisini 
anımsatmakta olup diğer bir rivayet ise Sefaradları İspanyadan Osmanlı'ya 
getiren kadırgaları simgeler. Kapı kanatları sedef kakmalı ve dolap içi duvar-
ları renklidir. Kadınlar kısmı azara, ana holün batı bölümünde bulunur. Bah-
çesinde bir de midraş bulunur. Yaklaşık 350 kişi kapasiteli sinagog görkem-
li günlerinde sayısız düğün, Bar- Mitsva ve kutlama törenlerine ev sahipliği 
yapmış ancak en önemli anılarından biri Osmanlı – Rusya savaşına katılan 
Osmanlı Ordusunun zaferi için 1877 günü devlet ricalinin de şeref verdiği dua 
törenidir. 

Geçirdiği bir yangın sonucu harap 
olan Sinagog 1694'te yenilenmiş 1709 
ve 1823 yıllarında tekrar tamir görmüş-
tür. Sinagog giriş kapısının üzerinde 
okunan 1881 tarihi binanın önemli ta-
miratlarından birini belgelemektedir. 
1926 ve 1955 senelerinde de kısmen 
tamir görmüştür.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile korumaya alınan 
Ahrida Sinagogu’nun maketi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sütlü-
ce’de yaptırılan Miniatürk’te yer almaktadır.

Kürkçü Çeşmesi Sk. No:9  Ayvansaray - Fatih / İstanbul Ayvansaray, Lavanta Sk. No:7 Fatih / İstanbul

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız
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Neve Şalom Sinagogu Hasköy Maalem Sinagogu

Yahudi Yahudi

Maalem Sinagogu’nun inşa 
tarihine dair bir belge bulu-
namamaktadır. Kâgir sinagog 
binası, yangınlardan koruma 
amacıyla inşa edilmiş yüksek 
duvarların arkasındaki bir av-
lunun gerisindedir. Sinagogun 
merkezinde yer alan kubbe, 
Osmanlı mimarisinde sivil ya-
pılarda özellikle mescit ve ta-

rikat yapılarında uygulanan çözümle kırma çatı altında gizlidir. Teva Ahrida 
Sinagogu’nda görüldüğü gibi bir gemi pruvasını andırmaktadır. Zamanında 
Lag la Omer Bayramı’nın bu sinagogda kalabalık bir cemaat topluluğunun ka-
tıldığı dini törenlerle kutlandığı bilinir. Defalarca tamir edilip ara ara faaliyet-
lere ev sahibi yapıp 1994 senesi bir Pazar sabahı yapılan bir törenle ibadete 
açılmıştır. Daha sonra güvenlik sebebiyle tedbir amaçlı tekrar kapatılıp gerek-
li önlemlerin alınmasından sonra 2007 senesi yeniden ibadete açılmıştır. 

 Barış Vahası anlamına gelen Neve Şalom adına, eski dönemlerde ve başka 
ülkelerde de rastlanır. 

 Genç Mimarlar Elio Ventura ve Bernard Motola’nın projeleri kabul edilip gü-
nümüz sinagogu Birinci Karma Musevi İlkokulu tören salonundan dönüştü-
rülerek inşa edilmiştir. Sinagog'un önemli kısmı kubbe en ince ayrıntıları ile 
hesaplanıp tonlarca ağırlıkta olan avizeye göre yapılmış ünlü Garbis usta'ya 
döktürülmüştür. Vitray desenleri Güzel Sanatlar Akademisi'nde çizilmiş, cam-
ları İngiltere’den ithal edilmiştir. Kadınlar bölümüyle diğer ahşap kısımların 
tüm detayları yerli ağaçtan imal edilmiş, mermer kısımlar ise oniksten hazır-
lanmış, 1951 senesi muhteşem bir tören ile Neve Şalom’un açılışı gerçekleş-
miştir. Halen Ortadoğu’nun en büyük sinagogu olan Neve Şalom, maalesef 
adını terör saldırılarıyla duyurmuştur. 1986 ve 2003 terör katlimi ile birçok 
yahid ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiştir.  Terör saldırıları sonucunda 
zarar gören bina geçici bir süre kapatılmış gerekli tamirat ve güçlendirme in-
şaatlarından sonra tekrar görkemli törenlerle hizmete açılmıştır. Sinagog ce-
maatin tören sinagogu olanakta tanınmaktadır. Düğün, Berit Milla (sünnet), 
Bar Mitsva, Bat Mitsva törenleri dini törenler kutlamalar ve konserlerin yanı 
sıra isteyen ailelerin cenazeleri de bu sinagogda yapılmaktadır. Sadece Şabat 
sabahları ve bayram günlerinde ibadete açık olan Neve Şalom Sinagogu hala 
aktif olarak hizmet vermektedir.

KAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabındanKAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabından

Büyükhendek Cd. Bereketzade Mh. No:39 Şişhane / İstanbul Keçeci Piri, Harap Çeşme Sk. No:20 Beyoğlu / İstanbul

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız
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Kuzguncuk Beth Yaakov Sinagogu Yüksek Kaldırım Aşkenaz Sinagogu

Yahudi Yahudi

Yüksek Kaldırım Aşkenaz 
Sinagogu Avusturya kökenli 
ve o döneme göre daha aris-
tokrat eğilimli Aşkenazlar 
tarafından inşa ettirilmiştir. 
Ünlü mimar Gabriel Tedesc-
hi’nin eserlerinden biri olan 
bu sinagog Avrupa stili gör-
kemli dış cephesi ile Sefarad 
ve Romaniot sinagogların-
dan değişik bir görünüme sa-
hiptir. Sinagogun açılışı 1900 
senesine rastlar. Yaklaşık 400 
kişi alabilen bu sinagogun iki 
adet kadınlar balkonu(azara) 
mevcut olup, geleneksel şe-
kilde dairevi olmakla beraber 
yalnızca ön cephesinde otur-
ma yerleri öngörülmüştür. 
Sinagogun kuruluşunun 100. 
Yıldönümü 2 Aralık 2000 se-
nesi cumartesi günü anlamlı 
bir törenle kutlanmıştır. 

İnşaatı 1878 senelerine rastlayan 
Sinagog tavanı Tevrattan esinlenmiş 
sahnelerle özel toprak boyalar ile tez-
yin edilmiştir. Sinagogun bahçesinde 
iki midraş mevcuttur. Zamanla deği-
şen başa geçen başkanlarının gayret-
leri, kentin başka semtlerinde ikamet 
etmekte olan eski Kuzguncuklular’ın 
veya çocuklarının ilgi duymasını ve 
cumartesi ve bayram günleri duaları 
için Kuzguncuk’a gelmelerini sağladı. 
Sinagog 1983 yılında hayırsever Ed-
mond Benkohen’in cömert katkıları ile 
önemli bir tamir gördü. Halen ibadete 
ve faaliyetlere açık sinagog cemaate 
hizmet vermektedir 

KAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabındanKAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabından

İcadiye Cd. No: 9 Kuzguncuk / İstanbul Yüksekkaldırım Cd. No: 27 Karaköy / İstanbul

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız
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İtalyan Sinagogu Kal De Los Frankos Heybeliada Beth Yaakov Sinagogu

Yahudi Yahudi

1940’lı yıllarda, yaz aylarını geçirmek için Heybeliada’ya giden Yahudiler’in 
sayısı iki yüz elli aileyi geçince bir sinagog ihtiyacı duyuldu. Bu ihtiyacı karşıla-

mak için önce 1947 yılında Kuyu 
Mahallesi Orhan Sokak’taki 698 
metrekarelik arsa satın alındı. 
1953 yılında, devrin milletvekil-
lerinden Salamon Adato’nun da 
desteği ile Beth Yaakov Sinagogu, 
Galata-Beyoğlu-Kasımpaşa - Şişli 
Cemaati (Neve Şalom Vakfı) adı-
na tescil edilerek gerekli izinler 
alındı ve inşaat başladı. Sinagog 
10 Haziran 1956 Pazar günü gör-
kemli bir törenle ibadete açıldı. O 
zamanın Hahambaşısı Rafael Sa-
ban Sinagog’a Beth Yaakov adını 
verdi ve kutsandı. 

İstanbul İtalyan Musevi Cemaati yeni kurulduğunda Karaköy de bir binayı 
Sinagog olarak kullanılıyordu. Daha sonra binanın yıkılması üzerine merkez-
den uzak olan bir yer kiralandı ve memnun kalınmayınca şimdiki halen İtal-
yan Sinagogu olan arsa satın alındı. İtalyan Sinagogu uzun yıllar, Pesah’tan 

önceki 12 hafta içinde 
düzenlediği Cuma akşa-
mı vaaz ve konferansları 
ile İstanbul Musevile-
rinin bir kültür ve irfan 
ocağı oldu. 1980 yılında 
elden geçirilen sinagog 
hala aralıksız olarak hiz-
met vermeye devam et-
mektedir. 

KAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabındanKAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabından

Şairziya Paşa Cd. No: 23  Beyoğlu / İstanbul Orhan Sk. No: 8 Heybeliada / İstanbul

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız
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Haydarpaşa Hemdat İsrael Sinagogu İstipol Sinagogu

Yahudi Yahudi

İstipol Sinagogu ismini kurucularının geldiği Makedonya’daki İchtip kasaba-
sından almıştır. İddiaya göre semtin adı olan İstipol, göçmenlere Balat’ta yer 
gösterildiğinde onlara “burada ikamet edin istif ol” denmesinden kaynaklan-
mıştır. Ahşap mimarisi, yuvarlak pencereleri ve süslü camları, merkezi Tevası 
ile Balat’ın bu en küçük mahallesinin mütevazı bir abidesi idi. Bu sinagog Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile korunmaya alınmıştır. 

Haydarpaşa – Kadiköy arasında Yel değirmeni semtinde, 2000 yılında 100. 
Yıldönümünü kutlamış olan Hemdat İsrael Sinagogu adını kuruluş öyküsün-
den alır. Haydarpaşa Yahudi nüfusu arttıkça yeni ve geniş bir ibadethane 

ihtiyacı doğar. Planları 
Avusturyalı bir mimar ta-
rafından çizilen Sinagog 
1899 Roş Aşana bayra-
mında hizmete girmiştir. 
Klasik Sefarad stilinde 
düzenlenmiş sinagogda 
iki giriş kapısı kuzey – 
güney uzun ekseni üze-
rinde bulunmaktadır. 

Sinagogun 50. Yıldönümü 1949 senesi coşkulu bir şekilde kutlanmıştır. 100. 
Yıldönümü ise Tu bişvat bayramına denk gelmiş iki bayram bir arada kutlan-
mıştır. 

KAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabındanKAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabından

Yeldeğirmeni Mevkii İzzettin Sk. kadıköy / İstanbul Ayvansaray, Salma Tomruk Cd. No: 64 Fatih / İstanbul

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız
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Or Ahayim Hastanesi Kamondo Merdivenleri

Yahudi Yahudi

Kamondolar Avrupa'da kolla-
rı bulunan İspanyol – Portekiz 
kökenli bir aile idi. Aile 18. Yüz-
yılın sonuna doğru İstanbul’a 
yerleştiler.

 Karaköy’de Voyvoda Caddesi 
ve Banker Sokağı’nın kesiştiği 
noktayı bir araya getiren Ka-
mondo Merdivenleri 1870 ve 
1880 yılları arasında yapıldı. 
Son halini alması için ise top-
lamda 3 yıllık bir çalışma gerek-
ti.

Kamondo Merdivenleri ismini 
dönemin ünlü ve varlıklı ailesi 
olan Kamondo Ailesi’nden alı-
yor. Ailenin büyüklerinden Ab-
raham Salomon Kamondo bu merdivenleri yaptırmış, sonrasında merdiven 
halk tarafından Aşıklar Merdiveni olarak da isimlendirilmiştir.

Halk arasında merdivenin ismi Aşıklar Merdiveni olarak yayılsa da aslında 
merdivenin yapılmasının altında torun aşkı yatıyor. Merdivenlerin yapılmasını 
sağlayan Abraham Kamondo’nun torunları o dönemde Avusturya Lisesi’nde 
okuyor. Bu torunlar eve varabilmek için ise bayağı uzun bir yolu kat etmek zo-
runda kalıyorlar. Bunu fark eden Abraham Kamondo torunlarının daha rahat 
eve varabilmeleri için bu merdivenlerin yapımına başlar.

 Kamondo Merdivenleri’nin döner bir şekilde ve iki parça tasarlanmasının al-
tında ilginç bir akıl yürütme yatıyor. Merdivenlerin bu şekilde olmasının nedeni 
yukarıdan biri aşağıya doğru düştüğünde en azından bir noktada durabilmesi-
ni sağlamak. Torunlarının rahatını çok düşünen Kamondo tabii ki onların başı-
na gelebilecek kötü bir şeyin de önlemini almak istemiş.

 Görüntüsüyle herkesin ilgisini çeken merdiven işe yaraması nedeniyle de o 
dönemde daha çok Galata Bölgesi’nde yaşayan Levantenler tarafından da kul-
lanılmış. İnsanlar dükkânlarından evlerine dönerken bu merdivenler sayesin-
de çok daha hızlı bir şekilde ailelerine ulaşabilmiş.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları için oldukça ideal bir mekân olan bu 
merdivenler yıllardır popülerliğini koruyor ve şehre renk katmaya devam edi-
yor.

Or Ahayim, hayat ışığı anlamındadır Birkaç 
idealist gencin ve özverili doktorların des-
teğiyle II. Abdülhamit’in “Yahudi milletinin 
hastalarını tedavi edebilmesi için Balat’ta bir 
hastane inşasına izin veren fermanına isti-
naden kuruldu. Binanın bir odası da Musevi 
dininin icaplarına göre, ibadet mekânı olarak 
tahsis edildi. Daha sonraları değerli bağışlar-
la hastane yenilenince ibadet odası da 2005 
yılında yeniden düzenlenip yenilendi. 

KAYNAK: 2018 Hürriyet gazetesi Kelebek ilavesiKAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabından

Ayvansaray Cd. No: 2 Fatih / İstanbul Merkez Mh. Beyoğlu / İstanbul

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız
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Barınyurt Huzurevi Binası Hahambaşılık Binası

Yahudi Yahudi

Daha önce bir otel olduğu 
söylenen Beyoğlu Yemenici so-
kak’taki bugünkü Hahambaşılık 
binası 1909 da Haim Nahum Ha-
hambaşı seçildikten sonra bazı 
zenginlerin maddi yardımı ve 
katkısı ile satın alındı. Bina hem 
ikametgâh hem de görev maka-
mı olarak kullanılmaya başlandı. 
Hahambaşı Kaymakamı Haim 
Moşe Becerano tüm sıkıntı ve 
zorluklara rağmen ölene kadar 
binada bulundu. Becerano’nun 
ölümünden sonra bina yenilen-
di ikametgâh katı hayır dernek-
lerine dernek merkezi veya irti-
bat bürosu olarak kiralandı. Rav 
Rafael David Saban Hahambaşı 
seçildikten sonra da Yemenici 
Sokak’taki bina sadece Haham-
başılık makamı olarak kullanılmaya başlandı. Şişlide kiralanan bir dairede 
hahambaşı ikametgâhı olarak kullanılmaya başlandı. Yemeni sokaktaki Ha-
hambaşılık binası zaman içerisinde mali kaynak bulundukça yenilenmiştir. 

Barınyurt Huzurevi, Bu 
günkü adı Neve Şalom 
Sefarad Sinagogları Vak-
fı’nın yardım kuruluşu 
olan Matan Baseter, bün-
yesinde yalnız, korumasız 
ve şefkatten yoksun olup 
barınmaya muhtaç olan 
kişilere bir barınak oluş-
turulması amacıyla kurul-
muştur. 1991 tarihinde 14 
oda 25 konuğu ile hizme-
te giren Barınyurt bugün 
gün geçtikçe oda ve ko-
nuğu çoğalmakta ve bü-
yümektedir. Sakinlerinin 
İbadet gereksinmelerini 
karşılayabilmek amacıyla 
düşünülen ibadet oda-
sı, bağış sever bir ailenin 
desteği ile 1998 yılında tö-
renle hizmete açılmıştır. 

KAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabındanKAYNAK: Naim Güleryüz İstanbul Sinagogları kitabından

Hacımimi Mh. Dibek Çıkmazı No: 34 Beyoğlu / İstanbul Asmalı Mescit, Yemenici Abdüllatif Sk. No: 21 Beyoğlu / İstanbul

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız
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İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Meryemana Kilisesi Taksim Süryani Katolik Kilisesi (Sacre Coeur Kilisesi)

Süryani Ortodoks Süryani Katolik

Kilisenin bulunduğu arsa 1917’de, Cizvit Ra-
hipleri adına Fransız vatandaşı olan Peder Jean 
Etienne Dautum tarafından, Osmanlı tebaa-
sının Rum milletinden Aristidi Efendi ile Hara-
lambas Efendi’den satın alınmıştır. Aynı tarihte 
inşasına başlanan kilise, kısa süre içinde ta-
mamlanarak Cizvit Rahipleri tarafından Latin 
Katolik Cemaatinin ibadetine açılmıştır. 

1958-1963 yılları arasında Vatikan’ın Papalık 
makamında oturan ve 3 Eylül 2000 yıllında Va-
tikan tarafından aziz ilan edilen Papa Roncolli 
(23. Johannes) 1935-1944 yılları arasında Va-
tikan’ın gayri resmi temsilcisi ve Latin Katolik 
Cemaatinin ruhani önderi olarak İstanbul’da 
yaşadı. İstanbul’da yaşadığı süre zarfında Sacre 
Coeur Kilisesi’ne gelmekte, Cizvit Rahiplerinin 
kendisine tahsis ettiği o çok sevdiği Boğazı ve 
İstanbul’un bütün güzelliklerini gözler önüne seren manzaraya haiz odasında birkaç gün 
dinlenerek hatıralarını yazmaktaydı.

1953 yılında Peder Jean Etienne Dotum tapuda kendi adına kayıtlı olan bu yeri Cizvit 
Rahiplerine devretti. Zaman içinde Cizvit Rahipleri ülkemizi terk etmeye başladılar, ancak 
kilise Latin Katolik Cemaatine hizmet vermeye devam etti. Ancak 1962 yılında Maliye, Ciz-
vit Rahipleri adında bir vakıf ve hükmi şahsiyet olmadığını iddia ederek dava açtı. Dava 
sonucunda 1965 yılında kilise ve arazisi maliye hazinesine devroldu. Bazı rahipler tarafın-
dan ayakta tutulmaya çalışılan kilise, cemaatin ziyaretleri ve destekleriyle açık tutulmaya 
çalışıldı. 

1950’li yıllardan sonra Mardin-Diyarbakır gibi Güneydoğu illerinden göçen Süryani Ka-
tolikler, 1980 yıllarına kadar Gedikpaşa’da Latin Katoliklerin vermiş oldukları bir kilisede 
ibadetlerini yapmaktaydı, ancak kilisenin o günkü konumundan ötürü cemaat ayinlere 
gelmekte çok zorlanmaktaydı. Sacre Coeur Kilisesi’nin varlığından haberdar olan o günkü 
Patrik Vekili Mgr. Yusuf Sağ girişimi ile kiliseyi eski haline getirmek için çalışmalara baş-
landı. O günkü geçici yönetim kurulu ile cemaatin maddi manevi katkıları ile harabeye 
dönmeye yüz tutmuş kiliseyi yenilediler ve Süryani Katolik kilisesi olarak cemaatin hiz-
metine açtılar. Ancak kilise hala hazineye ait olduğundan dolayı, Süryani Katolik Cemaati 
işgalci konumundaydı. Cemaat, İstanbul Süryani Katolik Vakfını kurarak, devlete burayı 
kendilerine devretmeleri için müracaatta bulundular. 20 Şubat 1998 tarihinde, Sacre Cour 
Kilisesi, 99 yıllığına bilabedel İstanbul Süryani Katolik Vakfına devredildi. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bu arazinin ve dolayısıyla kilisenin kendisine ait olduğunu belirterek, hazineye 
dava açıp davayı kazanması sonucu 99 yıllık kiralama kontratı iptal olduysa da 2018 yılın-
da kiliseyi, 49 yıllığına bedelsiz olarak İstanbul Süryani Katolik Vakfına tahsis etti.

Her ayın ilk cuma günü, dilek ve isteklerinin yerine gelmesi için, ziyaretçiler bu kiliseyi 
ziyaret etmektedirler.

İstanbul’a yerleşen ilk 
Süryaniler, ibadetlerini ya-
pabilmek ve ruhanilerini 
iskan etmek için, Tarlaba-
şı semtinde ahşaptan ya-
pılmış küçük bir ev satın 
alırlar. 1844 yılında Kada-
setli Patrik Mor Iğnatius II. 
Yakup cemaatini ziyaret 
etmek amacıyla İstanbul’a 
geldiği zaman,  bu evi kili-

seye çevirmek ister ve bu nedenle Sultan Abdülmecid’e müracaat eder. Sul-
tan, evi kiliseye çevirmeleri için Süryanilere ferman verir. Kilise inşa edilir ve 
Meryemana Kilisesi adı altında ibadete açılır. Ahşap kilise 1870 yılında Beyoğ-
lu’nda çıkan büyük yangında kullanılamayacak hale gelir. 1880 yılında kargir 
bina olarak yeniden inşa edilir.

İstanbul’da yaşayan Süryani Ortodoks nüfusu arttıkça mevcut kilise yeter-
siz kalır. Bunun üzerine kilisenin bitişiğindeki bina satın alınarak, daha büyük 
bir kilise olarak inşa edilmesine karar verilir. Abdulnur Aydıner başkanlığın-
daki Vakıf Yönetim Kurulunun gayreti ile 1961 yılında alınan izinlerden sonra 
Mardin’den getirilen taşlarla, taş yontmacılığı ve oymacılığında hünerli usta-
lar Sait Mimarbaşı, İskender Aktaş ve Lole Ertaş tarafından iki yılda yeniden 
inşa edilir. 3 Kasım 1963 tarihinde Kadasetli Patrik Moran Mor İğnatius III. Ya-
kup tarafından törenle, kardeş cemaatlerin Patrikleri, hükümet temsilcileri ve 
Süryani Ortodoks Cemaatinin katılımı ile takdis edilerek ibadete açılır.

Kilise, 2004 yılında Yakup Tahincioğlu’nun başkanlığındaki Vakıf Yönetim 
Kurulunun girişimi ile yandaki binalar satın alınarak iki sene süren yoğun 
çalışmalar sonucunda, cemaatin bugünkü yoğun trafiğine cevap verecek şe-
kilde Metropolitlik merkezi olarak yeniden düzenlenir. 28 Mayıs 2006 tarihin-
de Kadasetli Patrik Moran Mor İğnatius Zekka Ayvaz I. tarafından büyük bir 
törenle, yurt içinden ve yurt dışından gelen misafir metropolit ve ruhaniler, 
İstanbul’da bulunan tüm kardeş cemaatlerin ruhani liderleri, hükümet tem-
silcileri ve cemaatin katılımlarıyla yeniden ibadete açılır.  

Çukur, Karakurum Sk. No:20, 34435 Beyoğlu / İstanbul Gümüşsuyu, Saray Arkası Sk. No:15, 34437 Beyoğlu / İstanbul

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız



167166

Cemaat Vakıfları Temsilcisi - 2019 Çalışma Raporu 

Bulgar Eksarhlığı 

Bulgar Bulgar

Bulgar Eksarhlığı, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yaşayan 
Bulgar Ortodoks Hristiyanla-
rın din ve eğitim haklarını sağ-
layan aynı zamanda koruyan 
bir kurumdur. Eksarhane ke-
lime anlamı olarak Eksarhın 
yani Bulgarların en üst dini 
liderinin yaşadığı ve yönetim 
organlarının bulunduğu rezi-
dans olarak kullandıkları bina 
ve yaşam alanıdır.

Bulgar Eksarhlığı ilk olarak 28 Şubat 1870 senesinde Bab-ı Ali’nin yayınladı-
ğı bir ferman ile Ortaköy semtinde Palanga yokuşunda bulunan üç katlı boğa-
zın kıyısında bir binada kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 
yaşayan Bulgarların toprakları Eksarhlığın denetiminde olan 15 Piskoposlu-
ğa(Metropolitliğe) dahil edilmiştir.

23 Şubat 1871 tarihinde İstanbul’da Bulgar Eksarhlığı’nın ilk tüzüğü kilise 
halk konseyi tarafından kabul edilmiştir.

16 Şubat 1872 senesinde ilk Bulgar Eksarhı olarak Vidin Piskoposu(Metro-
polit) 1.Antim seçilmiştir. Böylece Eksarhlık Osmanlı topraklarında yaşayan 
Bulgar halkının eğitiminin, kültürünün gelişmesini sağlayan ve ulusal bilinçli-
liğini geliştiren aynı zamanda pekiştiren dini ve eğitim kurumlarının bakımını 
ve kontrolünü üstlenmiştir.

1877 senesinde Eksarh olarak 1.Yosif seçilmiş ve diyanet, okul ve yazı işleri 
ofisleri Ortaköy’deki binada birleştirilmiş ve Bulgarların din eğitim hayatı bu-
radan yönetilmiştir.

1907 senesinde Eksar 1.Yosif’in inisiyatifi ile iklimi ve gelişmekte olan çevre-
si ile Şişli semtinde Halaskargazi ve Abide-i Hürriyet caddeleri arsında bugün 
hala kullanılmakta olan yeni bir bina satın alınmıştır. Gerekli olan ferman ve 
tapusu Ekzarh 1.Yosif adına düzenlenmiştir. 19. Yüzyıl sonlarında inşa edilmiş 
olan bu köşkün mimarisi ve iç dizaynı özel olarak yapılmıştır.

19. Yüzyıl sonlarında inşa edilen ve dönemin mimarisini yansıtan bu yer İs-
tanbul’da yaşayan Bulgar cemaatinin elinde kalabilmiş birkaç gayrimenkul-
den biridir. Bulgar Eksarhanesi yaklaşık 5000 m2’lik oldukça iyi düzenlenmiş 
bir bahçe içinde 3 katlı inşa edilmiş kargir bir konak, ilk kullanım alanı sera 

Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cad. 70 Şişli / İstanbul

olan fakat daha sonra kiliseye 
çevrilen Sveti(Aziz)İvan Rils-
ki Kilisesi ve üç ayrı kısımdan 
oluşan müştemilat bölümle-
riyle bugün hala ayakta dur-
maktadır. Şişli semtindeki 
Bulgar Eksarhanesi, Bulgar 
halkı için yıllarca sürdürdüğü 
tarihi, kültürel ve dini misyo-
nunu yansıtan mimari kültü-

rel bir anıttır. 
İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi, Bulgar Eksarhlığına karşı çıkarak 16 

Eylül 1872 senesinde Şizma(Aforoz) kullanmış ve bu uygulamayı 1945 yılında 
Bulgar Ortodoks Kilisesinin Otosefal(Bağımsız ve otonom) yapısını tanıyana 
kadar kaldırmamıştır.

1.Dünya savaşı sırasında Bulgar Eksarhlığının etki sahası daralmış ve Ek-
sarhlığın yetki alanı altında sadece Türkiye toprakları içinde yaşayan İstanbul, 
Edirne ve Kırklareli Bulgarları ve kiliseleri kalmıştır.

22 Şubat 1945 yılında ‘Şizma’nın kalkması ile Türkiye’de kilise organizasyo-
nunda değişiklikler olmuş ve Bulgar Kilise makamları İstanbul’dan çekilmiştir. 
Eksarhlık bütün yetkilerini Bulgaristan’da Sofya kentinde kurulan Bulgar Pat-
rikhanesine devrederek İstanbul’da Bulgar Patrikhanesinin temsilcisi sıfatını 
almıştır.

Bugün Bulgar Eksarhlığı Vakfı, Başkan Vasil Liaze önderliğinde toplanan 
yedi kişilik yönetim kurulu ile Bulgar  halkının Türkiye topraklarında kalan 
dini ve kültürel yapısını, anıtlarını ayrıca İstanbul’da yaşayan Bulgar halkının 
haklarını korumaya devam etmektedir.

Bulgar Eksarhanesi Yönetim Kurulu Başkanı Vail Liaze ve yönetim kurulunun 
çabaları ile büyük bir restorasyon geçirmiş ve aslına sadık kalınarak eski gün-
lerdeki ihtişamına geri dönmüştür.  Şu anda Bulgar Eksarhlığı Vakfına bağ-
lı İstanbul’da Fener semtinde bulunan Sveti(Aziz)Stefan(Demir Kilise) gene 
İstanbul’da Feriköy semtinde bulunan Sv.(Aziz)Dimitri mezarlığı ve mezarlık 
Kilisesi ayrıca İstanbul’da Şişli semtindeki Eksarhlığın İçinde bulunan Sv.İvan 
Rilski Kilisesi,Edirnede bulunan Sv.Georgi ve Sv.Sv.Konstantin-Elena Kiliseleri 
hali hazırda Bulgar Eksarhlığı Yönetim Kurulu Başkanı Vasil Liaze ve yönetim 
kurulu tarafından denetlenmekte ve korunmaktadır. 

İstanbul’daki 
Kültürel M

irasım
ız



169168

Cemaat Vakıfları Temsilcisi - 2019 Çalışma Raporu 

Bulgar Bulgar

Sveti (Aziz) Stefan Bulgar Kilisesi (Demir Kilise) 

Sveti(Aziz)Stefan Kilisesi Fatih 
ilçesinde Balat ve Fener semtleri 
arasında yer alır. Halk arasında de-
mir kilise olarak bilinen kilise İstan-
bul’da yaşayan Bulgar azınlık ce-
maatine ait bir kilisedir. 19. Yüzyılın 
sonlarında inşa edilen kilisenin mi-
marı ünlü mimar Ermeni asıllı Hov-
sep Aznavour’dur.

Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Bulgar halkı önceleri Fener Rum Patrik-
hanesine bağlı kiliselerde ibadet ederken 19. Yüzyılda kendilerine ait bağımsız 
bir kilise kurmak için girişimlerde bulunmuşlardır.

1849 yılında yayınlanan ferman ile önce aynı yerde bir ahşap kilise, aynı ferma-
na bağlı olarak 1850 yılında da bugünkü kilisenin tam karşı tarafında bulunan 
‘’Metoh’’ adı verilen papaz evi kurulmuştur. ’’Metoh’’ binasının üst saçağının al-
tındaki alınlık bölgesinde tek satır halinde Sultan Abdülmecid ve Stefan Bogo-
rid’ye teşekkür methiyesi ve metoh binasının yapılış tarihi yer almaktadır.

Kilisenin içinde bulunduğu arazide o yıllarda zamanın önemli siyasetçilerin-
den aynı zamanda Padişaha en yakın kişilerden Şehir Meclisi Üyesi Stefan Bogo-
ridi’nin (Stefanaki Bey) konağı bulunmaktaydı. Stefan Bogoridi bu arsayı kilise 
yapılması için Bulgar cemaatine bağışlamıştır. Yapılan ahşap kilisenin zamanla 
yeterli gelmemesi nedeni ile yerine daha büyük bir kilise yapılması kararlaş-
tırılmıştır. Arsanın Haliç’e doğru kaygan olması sebebiyle yapının kaymasını 
önlemek amacı ile mimar Hovsep Aznavour’un projesi kabul görmüş ve demir 
konstrksiyonlu ve tamamı demirden prefabrike bir kilise yapılmasına karar ve-
rilmiştir.

Kilisenin projesi hazırlanmış ve prefabrik yapı parçalarının üretilmesi için Avus-
turyalı R.Ph.Waagner firması ile anlaşılmıştır. Kilisenin yapımı 1892 senesinde 
büyük bir temel atma töreni ile başlamıştır. Gerekli döküm işleri 4 yılda üretil-
miş; bütün parçalar bitince, kilise önce firmanın Viyana’daki fabrikasının bah-
çesinde kurulmuştur. Sonra sökülerek, tahminen 1896 baharında, Tuna nehri ve 
Karadeniz üzerinden gemiyle İstanbul’a taşınmıştır.Y aklaşık 2 yıllık bir çalışma 
sonunda, kilise bugünkü yerine kurulmuş ve 1898 senesinde, bir törenle kutsa-
narak açılmıştır. Sveti Stefan Kilisesi’nin girişinde, kilisenin Viyana’da yapıldığını 
anlatan küçük bir plaket vardır.

1980’lerin ikinci yarısında, Haliç’i yeni bir çehreye kavuşturmak amacıyla yapı-
lan yıkımlar ve yol çalışmaları sonucunda kilise büyük hasara uğramış ve 2011 
senesinde 7 yıllık bir restorasyon sürecinden sonra 2018 senesinde tekrar hiz-
mete açılmıştır.

Balat, Mürselpaşa Cd. No:10, 34087 Fatih / İstanbul

Kilise ilginç bir binadır, çünkü 
malzeme olarak tümüyle demirden 
inşa edilmiştir. Bu nedenle  “Demir 
Kilise” olarak da anılmaktadır. Sve-
ti Stefan dünyadaki tek Ortodoks 
demir kilisesi olarak kalmıştır.

Kilisenin apsis cephesi, Haliç bo-
yunca uzanan  Balat Vapur İskelesi 
Caddesi’ne, giriş cephesi ise buna 
paralel olan  Mürsel Paşa Cadde-
si’ne bakmaktadır. Yapı, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan, Haliç 
kıyısına dik konumda, üç nefli bir bazilikadır. Yan neflerin genişliği 1 aks (3 m), 
orta nefin genişliği 2 aks (6 m) tutulmuştur. Kilisenin dikdörtgen biçimindeki küt-
lesinin güneybatı ucunda, orta nef yarım aks boyu (1.5 m) çıkıntı yaparak giriş 
bölümünü, kuzeydoğu ucunda da 1 aks boyu (3 m) çıkıntı yaparak, yarım sekiz-
gen biçimindeki apsisi oluşturur. Transept de orta nef gibi 2 aks genişliğindedir 
ve uçları iki yanda ana kütleden yarımşar aks boyu dışa taşar. Böylece yapının 
uzunluğu 10.5 aks boyu, eni ise nefler hizasında 4, transept hizasında da 5 aks 
boyu olmaktadır. Giriş bölümünün ve iki yan nefin üstünde “U” biçiminde bir 
galeri katı vardır; buraya girişin iki yanında, yan neflerin dibinde yer alan birer 
merdivenle ulaşılır. Galerinin üzeri çapraz tonozlarla, orta nef ile transeptin üzeri 
ise yarım silindir biçimindeki birer beşik tonozla örtülüdür. Beşik tonozların içi, 
Rönesans döneminde yapılmış birçok kilisede görüldüğü gibi kare biçimli kaset-
lerle kaplıdır. Galerinin, girişin üstüne gelen orta bölümü koro yeridir. Kilisenin 
batısında yükselen çan kulesine, köşedeki bir döner merdivenle çıkılır. Neoba-
rok detaylariçeren bu kule 40 metre yüksekliğindedir. Çan kulesindeki altı tane 
çanın hepsi, Rusya’nın Yaroslavl şehrinde dökülmüştür.

İç mekanda, duvarlar, merdivenler, bütün kolonlar ve kolon başlıkları yine de-
mirdendir. Yalnız daha görkemli bir görünüm sağlamak amacıyla, girişte ve ana 
mekanda duvarların ve kolonların üstleri renkli mermer levhalarla kaplanmış-
tır. Modern Rönesans stilinde yapılmış olan ve ibadet mekanını (Naos) apsis bö-
lümünden ayıran, üzeri altın yaldızlı, görkemli ahşap ikonastasis(İkona duvarı), 
yapıdaki demirden olmayan dikkat çekici tek unsurdur.

Üslup açısından yer yer neogotik, yer yer de neobarok öğeler içeren kilise, ya-
pıldığı dönemde Avrupa’da çok yaygın olan historisist mimarlık doğrultusunda, 
eklektik bir anlayışla inşa edilmiştir. Osmanlının hoşgörüsünü yansıtan yapılar-
dan biri olan Sveti(Aziz) Stefan Kilisesi, Bulgar dini inanışının ve İstanbul’da ya-
şayan Bulgarların kültürünün en büyük sembollerinden biridir.
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Bulgar Keldani

Feriköy Bulgar Mezarlığı ve Sv.(Aziz) Dimitri Kilisesi İstanbul Keldani Cemaat Merkezi

İstanbul’da 19. Yüzyılın baş-
larında nüfus olarak neredeyse 
80.000’lere varan Bulgarların uzun 
süredir İstanbul’da yerleşik olarak 
bulunmalarına rağmen bir me-
zarlıkları olmamıştır. Vefat eden 
kişiler genellikle doğum yerlerine 
veya Şişli semtinde bulunan Rum 
mezarlığına defnedilmişlerdir.

1912 yılına gelindiğinde Eksarh 
1. Yosif ve dönemin mütevelli he-
yeti tarafından Şişli semtinin Feri-
köy mahallesinde 5500 m2’lik bir 
arsa satın alınarak mezarlık olarak 
tahsis edilmiştir. Fakat ilk cenaze-

ler 1915 senesinde defnedilmeye başlanmıştır.
Eksarh 1. Yosif’in 1915 senesinde vefatından sonra Kasriye’nin Zagoriçeni kö-

yünden Dimitri Spirov isimli cemaat üyesi kendi imkanları ile 24 Mart 1905 yı-
lında Zagoriçeni ve Kostursko köylerinde Yunan çeteciler tarafından katledilen 
64 Bulgarın anısına mezarlık arsasının içine 1921 senesinde Sv. (Aziz) Dimitri 
kilisesini yaptırarak bağışlamıştır.

Sv. (Aziz) Dimitri kilisesinin içindeki eski Bulgar tarzındaki ikona ve Freskler, 
yine Zagoriçen köyünden olan ressam Pando Stefanov tarafından çizilmiştir.

Kilisenin hemen girişinde sol tarafta 24 Mart 1905 katliamı ve Dimitri Spi-
rov’un anısına yaşanan olayları anlatan bir kitabe yer almaktadır.

Zamanın 15.000 Lirasına mal olan kilise 18 Mart 1921 yılında Eksarhane tem-
silcisi olan Veles Metropoliti Meletiy tarafından düzenlenen büyük bir tören ile 
kutsanmış ve cemaatin hizmetine açılmıştır.

Bir zamanlar Osmanlı milletinden sayılan Bulgarların var olduklarına dair ka-
lan tek ve gerçek kanıt burada yaşamış ve yaşamakta olan insanları temsilen 
Feriköy semtinde bulunan Bulgar mezarlığıdır.

Uzun yıllar bakımsız kalan mezarlık ve kilise 2000’li yıllarda halen bakım 
masraflarını da karşılayan Bulgar Eksarhlığı Vakfı tarafından restore edilerek 
Bulgarların önemli bir kültürel varlığı olarak yaşamaya devam etmektedir.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin Ka-
dim halklarından olan Keldaniler, İstan-
bul’daki, ilk merkezleri ancak 1977 yılında 
kavuşabildiler.

Osmanlı dönemlerinde çeşitli karar ve telg-
raflarda Keldani (Patrikliğine) cemaatine Tak-
sim civarında bir ibadet yeri tahsis edilmesi 
gerektiği yazılmasına rağmen bu istek 1977 
yılında Hamalbaşı Caddesinde bulunan bina-
nın alınmasıyla olur.

Bu tarihi bina Rum Katolik Cemaatince 
(1861), hem okul (1919)  hem de kilise (Aya 
Triada Kilisesi) olarak kullanılıyordu. 

Zaman içerisinde cemaatin azalması ve 
okulun M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğünün 12661 tarihli yazısıyla 2 Eylül 
1971’ de kapanmasının ardından bu yığma 
bina Keldani cemaatinin dönem Başepisko-
posu Gabriel Batta’ya devredildi.

1861 yılında kurulan 
bina, zaman içerisin-

de depremlere ve yangınlara maruz kalması dolayısıy-
la, 1977’de Keldaniler’in eline geçtiğinde oturulacak 
durumda değildi. 1999 yılında İstanbul’u vuran büyük 
depremde bir hayli zarar gören binanın üst katlarında 
zorunlu onarımlar yapıldı.

2003 yılında ise İngiliz Konsolosluğu’na yapılan bom-
balı saldırıda büyük zarar gördü. Alt katta bulunan Şa-
pel (Kilise) onarımında bir hayli zorlandı. Son olarak, 
2018 yılında tarihi binayı korumak ve güçlendirmek 
için çatı restore edildi.

Feriköy Yayla Mh. Yay Meydanı Cd. 34377 Şişli / İstanbul Adres: Kamer Hatun, Hamalbaşı Cd. No:20, Beyoğlu
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Gürcü Gürcü

‘Notre Dame de Lourdes’ Gürcü Katolik Kilisesi

İstanbul’da çok eski zaman-
lardan beri bilhassa Galata ve 
Perşembe Pazarı çevresinde 
bir Gürcü kolonisi de olagel-
mişti. 18. yüzyıla gelindiğinde 
Gürcistan’ın Mesketi bölge-
sinden gelen Katolik Gürcü-
lerin yine bu bölgede kendi-
lerine ait misafirhaneleri ve 
odaları da bulunmaktaydı.

Katolik mezhebi Gürcüler 
arasında 13. Yüzyıldan sonra yayılmaya başladı. Gürcü Krallarının önce Mo-
ğollar, ardından da İran ve Osmanlılara karşı Papa ve Hristiyan batı dünyası-
nın desteğini kazanmak istemesi Katolik mezhebinin ülke içinde yayılım alanı 
bulmasında önemli bir etken oldu. Katolikliğin yayılımını arttırmak amacıyla 
Roma’da bir Gürcü dili kürsüsünün temelleri atıldı. Yine bu amaçla aynı şehir-
de Gürcüce kitaplar basan bir matbaa kuruldu. Burada basılan dinsel metinler 
Gürcistan’a gönderiliyordu. Matbaada dini kitapların dışında sözlük ve gramer 
kitapları da basılmaktaydı. Doğal olarak Gürcistan’daki bu faaliyetler bilhassa 
Ortodoksların şiddetli tepkisine neden oldu. Bunun sonucunda 18. YY ortala-
rında olduğu gibi Katolik misyonerler belli dönemlerde ülkeden sürüldü, kilise 
ve manastırlarına el konularak Ortodokslara verildi. Tüm bunlara rağmen Ka-
tolik inancı ülkenin belli bölgelerinde tutunmayı başardı.

İstanbul’daki Katolik Gürcülerin varlığı 19. YY başlarında Osmanlı-Rus savaş-
larına kadar uzanır. Bölge 16. YY’da Osmanlı topraklarına katıldı, ancak 19. YY 
başlarında Rusya karşısında art arda uğranılan yenilgilerin akabinde el değiş-
tirdi. Özellikle Yunan ihtilali akabinde 1828’de çıkan Rus savaşı sonrasında Os-
manlılar, Katolik mezhebine mensup Gürcülerin yoğunlukta yaşadıkları Ahıska 
ve çevresini boşaltmak zorunda kaldılar. Bölgede yaşayan ve Ortodoks Rus ki-
lisesinin baskısına maruz kalmaktan çekinen çok sayıda Katolik Gürcü de, Müs-
lümanlarla birlikte Osmanlı topraklarının ve bilhassa İstanbul’un yolunu tuttu.

Bununla birlikte cemaatin büyük ölçüde kurumsallaşması için 19. YY. ortala-
rını beklemek gerekti. Katolik Gürcüler, kilise, manastır ve okul kurabilmek için 
Osmanlı ülkesinde yaşayan Katoliklerin hamiliğine soyunan Fransa’ya yanaştı-
lar. Bu devletin İstanbul’daki büyükelçiliği vasıtasıyla da, 1861’de ‘Notre Dame 
de Lourdes’ yani ‘Lekesiz Meryem’e adanan bir kilise etrafında örgütlendiler. 

Merkez Mh. Kazım Orbay Cd. No:27, 34381 Şişli / İstanbul

Cemaatin başında aslen Ahıskalı olan Gürcü ra-
hip Petre Harisçiraşvili bulunmaktaydı.

Rahip Harisçiraşvili, 1818’de Gürcistan’ın 
Ahıska bölgesinde doğdu. Saint Petersburg’da 
tamamladığı ruhani eğitiminden sonra ülke-
sine döndü; 40 yaşına geldiği 1857 yılında da 
yurtdışına çıktı. Kendisinin ilk durağının İstan-
bul olduğu biliniyor. Ancak Osmanlı başkentine ilk gelişinde çok uzun süre 
kalmadı. Buradan Filistin ve Venedik’e geçti. Venedik aynı zamanda Katolik 
Ermeni Mikhitaryan tarikatının merkezi olan Saint Lazar Adası’nı da içinde ba-
rındırmakta. Bu adada yaklaşık iki yıl kalan Harisçiraşvili, burada pek çok Gür-
cüce kitaplar basmış, bir yerde İstanbul’a ikinci ve nihai dönüşünde girişeceği 
yayın faaliyetinin stajını burada yapmıştı. 1861’de İstanbul’a döndüğünde ise 
giriştiği ilk teşebbüs Papalıktan İstanbul sınırları içinde Gürcüce ayin yapabile-
ceği bir kilise için izin istemek oldu. Bu girişiminde kısa sürede isteğine ulaşan 
Harisçiraşvili, 10 Şubat 1861’de Azize Meryem’e adanan ve Gürcü dilinde ayin 
yapabileceği bir kilisenin onayını aldı. Sonrasında Şişli Bomonti’deki bir arazi 
üzerinde kısa sürede kilisesini inşa etti. Bugün Şişli’nin Bomonti semtinde yer 
alan kilisenin dışında, Üsküdar’da da Gürcü pederlere ait bir kilise ve manastır 
bulunmaktaydı.

Gürcülerin kendilerine ait Katolik Kilisesi bünyesinde bir de matbaaları bu-
lunmaktaydı. Bu basımevinde Gürcüce dua ve ders kitaplarının dışında, pek 
çok kültürel çalışma da basılmıştı. Rahip Harisçiraşvili öldükten sonra, kilise-
nin içine defnedildi. 

Gürcü Katolik Kilisesi Vakfı ve Zazadze ailesinin destekleriyle ayakta kalan ve 
Latin Katolik rahiplerin ruhani desteğiyle günümüze kadar faal olan kilise her 
gün öğlene kadar açık bulunmaktadır. 
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Karaim

Hasköy Karay Kenasası

İstanbul’da yaşayan Ka-
raimler Musevi dinini kabul 
etmiş Hazar Türkleri’nin bu-
günkü torunlarıdır. Karaim-
liğin ilk kurucusu Bağdat’ta 
M.S. 715 -795 yıllarında ya-
şamış ve kendisi de haham 
olan Anan Ben David’tir. Ka-
raimliği diğer Musevilerden 
ayıran ana dini sebep Kara-
imliğin, Tevrat’ın dışındaki dini tefsirleri reddetmesi ve bu konuda tek kayna-
ğın Tevrat olduğu tezini savunmasıdır. 

M.S. 740 yıllarında diğer dinlerle birlikte Museviliği de resmi din olarak kabul 
etmiş Hazar Türk Devleti’nin dağılmasıyla önce Kırım Yarımadasına daha sonra 
Türkiye, Polonya, Litvanya’ya göç etmiş olan Karaimler, Bizans devrinden bu 
yana İstanbul’da ufak bir topluluk olarak yaşamaktadırlar. Günümüzün İstan-
bul’da bulunan Karaköy semtinin adının o zamanlar Karai Köyü olduğu ve za-
manla Karaköy şekline dönüştüğü rivayet edilir. Karaimliği kabul etmiş büyük 
bir çoğunluk bugün başta İsrail Devleti olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerin-
de yaşamaktadır. Ancak Kırım, Baltık, Polonya ve Türkiye’dekiler Türk asıllıdır.

Hasköy semtinde bulunan Kenasa veya Kaal olarak adlandırılan ibadethane-
leri ahşap olarak ve yerin altında bulunmaktadır. Bu Kenasanın Hz. Davut’un 
‘’Yeraltının engin derinliklerinden sana sesleniyorum Ey Tanrım’’ sözlerinden 
esinlenerek yer kotunun altına inşa edildiği rivayet edilir. 16. yüzyılda çok ha-
rap olan yapı 1536 yılında onarımdan geçmiştir. 1726 yılında ise yanan yapı 
yeniden yapılmıştır.

Bir zamanlar topluca Hasköy’de yaşayan ve sayıları beş yüz, altı yüzü bulan 
cemaat bugün altmış, yetmiş kişiye inmiştir. Bunun ana sebebi mezhepler ara-
sı dini nikahın kabul edilmemesidir.

Bütün bunlara rağmen cemaat üyelerinin ve vakfın gayretleri ile şu anda ayrı 
bir mezarlığı ve ibadethanesi olan bu topluluk hayatiyetini devam ettirmekte-
dir.

Mahlül sok No: 2 Hasköy / İstanbul
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