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YUNAN OSMANLiLIGININ EN ÖNEMLI TEMSILCILERINDEN
SULIoTIs-NIKOLAYIDIS'IN
KALEMINDEN "ISTANBUL
ÖRGÜTÜ" VE II. MESRUTIYET DÖNEMINDEKI
ETKINLIKLERI
Niliifer ERDEMÖZET
Yuiian Osmanliligi (Hel/eiiotliomanizm). XX. yüzyiliii baslariiida bazi Helen aydiiilar tarafindaii
gelistirileli politik bir inanç ve eylem programi olup, Helenler/e Türklerin tek çati altinda baris
içinde yasayabileceklerini
savunmaktadir. Bu illeolojiyi savunan aydinlariii düsündügü devlet
modeli "çok uluslu dogulu bir federasyon "dur. Bu devlet içinde Helen-Türk linslll1111egemen
olmasi, Helenlerin manevi i'e ekoiiomik üstünlükleriilden yarar/anarak zaman geçtikçe siyasal
Iiakimiyeti elde etmeleri düsünülmektedir.
XX yüzyiliii baslarinda bu görüsüii en öiiemli temsilcileri olarak ion Dragiimis ve Atlianasios
Siiliotis-Nikolayidis
karsimiza çikmaktadirlar.
ikisi de istanbul'da
buliinmuslar,
Osmanli
imparatorlugu '?il1/1son dönemine taiiiklik ettikleri gibi, bazi olaylarin sekil/enmesinde de etkili
olmuslardir. Suliolis, görei'deki yil/ari iiin büyük bölünninü önce Selanik 'te, ardindan istanbul'da
gizli örgütler kurarak geçirmistir. istanbul'da bulundugu dÜnemde, Atina 'niii yardimlariyla
Istanbul Örgütü 'nü (Orgmiosis Konstantiiiiipoleos) kurmus, Dragiiiiiis de Yunanistan 'iii istanbiil
Elçiligi 'nde çalistigi dönemde kendisiyle isbirligi yapmistir.
Siiliotis 'in aiiilari, yasandiklariiidan yaklasik otuz yil sonra kaleme aliiimis, Tlianos Veremis ve
Katerina Bura tarafindaii "Organosis Konstantiniipoleos (Istanbul Örgütü)" adiyla kitap olarak
derlenmistir. Suliotis Istanbul Örgiitü 'nün Istanbul Riiinlariiiin gizli bir örgütü, amaciiilii da
Dogu Iialklariiim uzlasmasi ve isbirligi oldugunii, bii amaç için Heleiiizmin çok yönlri
diiiamiziiiiiideii yararlanmak
istendigiiii
ifade etmektedir.
Kitapta örgütlenmeniii
nasil
gerçeklestigi
ve istanbul Örgütü 'nün etkinlikleri milatilmaktadir.
Kitap incelendiginde,
II.
Mesrmiyet 'in ilmi.iiiin bir firsat olarak degerlendirildigi,
ilk baslarda ittiliat Terakki ile
iiziasilmaya
ç(i/isi/digi, ancak gelismeler
Helenleriii
istedikleri gibi gerçeklesmeyince,
Osmanli 'niii Hiristiyan mil/etleri yle ve Ittiliat Terakki karsitlariyla
isbirligine gillildigi
göiülmektedir.
Suliotis'e göre istanbul Örgiitii biliiimedigi takdirde, Dogii Helenizminin o tariliteki dönemi,
Balkmi devletleriilin isbirligi ve dolayisiyla Osmanli )'a karsi savasin nasil gerçeklestigi
anlasilamayacaktir.
Analitar Kelimeler: II. Mesnitiyet,

Yiinan Osmanliligi, Istanbiil Örgütü, Rum, Helen.

ABSTRACT
Hel/ene Ottomanism is a program ofpolitical action and belieftliat improved at tlie beginning of
xx centllry by some Hel/ene intel/ectuals aiid tliey ivere arguing tliat Hel/enes and Tiirks may
live togetlier in peace and iilider one roof. 17le intellectiials wlio ivere .mpporting tliis ideology
ivere in [(/\'or of "oriental miiltinational federation" state mee/imiism. Witli Hel/enic - Tiirkisli
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e/emellls within ihis slale mec//oiiism ihey were ihiiiking lo gain polilical domiiiiiiioii by ihe iime
due lo ihe moral and econoiiiic dOiiiblOiio/1 ojihe He/leiies.
Ai ihe begbining oj Xx. cenlwy ihe most imporlant represeiiialii'es ojihis
view were 1011
Dragumis and AiliOllOsios Sulioiis-Nikolaidis.
Bolli ojihem were lived bi Isianbul, I/iey were
wiliiessed ilie lasl period ojilie Olloman Empire, aiid iliey played aii imporlaiil role iii ilie ei'enls
ojihai period. Si/lioiis during Iiis mission years had eSlablislied many secrel ageiicies firsl al
Salonica and ilieli ailslanbul.
Wlieii he was ailslaiibiil wi/Ii ihe Iielp oj Ailieiis Iie eslablislied
Islanbiil Agency (OrgOliosis Konslanliniipoleos) aiid Dragumis had coopemled witli Iiim wheii
he was iii c/iorge at Isialibill Embassy ojGreece.
Tlie meiiioirs oj Siilioiis were wril/eii approxi/IIl/lely

iliirly years after when ihese ei'ellls were

Iiappened. 17ley were col/ecied and published by Thaiios Veremis and Kaleriiia Biira as a book
iitled witli ilie iiame oj "OrgOliosis Koiisialllinupoleos (Isiaiibul Ageiiey)". Suliolis was daimilig
ilialIslanbul Ageney was a seerel ageney ojIslaiiblil's Hel/enes, aiid iis aim was ihe cooperaiion
aiid agreemeiil ojihe easlerii people, and jor iliis aim ihey were plaiiiiing lo beiiefii from ihe
miilli/aleral dynamies ojihe Hel/enism. This book lel/s llS aboll/ihe orgmiizalion process and ihe
aciivities ojihe Isialibill Ageiiey. When we sll/dy ihis book we eaii say ihaiiliey see as a c/iance
ihe prodamalion oj ii. Coiisiitiiiional Moiiarcliy, at ihe begiiiniiig iliey were Iiyiiig /o eome lo an
agreemeiil wiili Iiiihal Terakki, biiiihe deve/opmeiils were 1101becomiiig iiiihe jamr oj Hel/eiies,
iliey slarled LOeooperale with Olloman Clirisiiaiis aiid wiih ihe opponeiils ojlllihal Terakki.
Accordiiig lo Siilioiis ihe lion recogiiilioii ojIslOlibli1 Age/u')', ihe period oj Easlem Hel/eiiism al
ihal dale, ihe cooperalioii oj Balkaii Slales iii a coiiseqiieiice ofa war ngniiisiihe OllomOlI Slnle
woiild be incompreheiisible.
Key Words: II. Coiisiituiionnl

Moiinrcliy, Hel/eiie OllomOliislii, Istaiibiil Ageney, Hel/eiie, Greek.

Yunan Osmanliligi (Hellenothomanizm), XX. yüzyilin baslarinda bazi
Heleni aydinlar tarafindan gelistirilen politik bir inanç ve eylem programi olup,
Helenlerle Türklerin tek çati altinda baris içinde yasayabileceklerini
savunmaktadir. Bu ideolojiyi savunanlarin düsündügü devlet modeli "çokuluslu
dogulu bir federasyon"dur. Bu devlet içinde Helen-Türk unsurun egemen
olmasi, Helenlerin manevi ve ekonomik üstünlüklerinden yararlanarak zaman
geçtikçe siyasal hakimiyeti elde etmeleri düsünülmektedir.
Iki milletin bir arada yasayabilmelerini olanakli gören programlar,
Helenler arasinda farkli dönemlerde ve farkli biçimlerde dile getirilmistir. XX.
yüzyilin baslarinda bu görüsün en önemli temsilcileri olarak, Ion Dragumis ve
Athanasios Suliotis-Nikolayidis2karsimiza çikmaktadirlar. Ikisi de Istanbul'da
Bugün Yunanlilar ve RumIar, kendilerini Helen olarak tanimlamaktadirlar. Yazimizda
Yunanca kaynaklari esas aldigimizdan dolayi, Osmanli tebaasi (sonrasinda Türkiye
Cumhuriyeti vatandasi) Ortodokslar için Rum, Yunanistan vatandaslari için Yunanli (duruma
göre Yunan) ifadeleri kullanilmistir. Ancak bu ikisinin iç içe geçtigi hallerde, "Helen" ve
"Helenizm" sözcükleri tercih edilmistir.
Yunanca'nin Türk Alfabesi kullanilarak yazifisi konusunda Türkiye'de kurum ve kisilerin
farkli uygulamalara gittikleri görülmüstür. Suat Sinanoglu, Tarih Kurumu, Ankara
Üniversitesi Dil, Tarih ve Cografya Fakültesi, Ankara Milli Kütüphanesi uygulamalari buna
örnek olarak gösterilebilir. Biz, kullanilan transliterasyon uygulamalarindan hiçbirini
benimsemedik.Çünkü bizim kanaatimizegöre, bunlarin hiç birinde Yunancaokunustam
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bulunmuslar, Osmanli imparatorlugu'nun son dönemine taniklik ettikleri gibi,
bazi olaylarin sekillenmesinde de etkili olmuslardir3. Suliotis, görevdeki
yillarinin büyÜk bölümünü önce Selanik'te, ardindan istanbul' da gizli örgütler
kurarak geçirmis bir subaydir. istanbul'da bulundugu dönemde, Atina'nin
yardimlariyla Yunan Osmanliligi için mÜcadele etmek amaciyla Istanbul
ÖrgütÜ'nü (Organosis Konstantinupoleos) kurmus, Dragumis de Yunanistan'in
istanbul Elçiligi'nde çalistigi dönemde kendisiyle isbirligi yapmistir.
Filippos Dragumis

Ion 'un "O Ellinismos

Mu Ke

i Ellines

[Yunanlilar

ve

Yunanliligim]"
adli eserine yazdigi önsözde, kardesinin firsatçi küçük
siyasetlerle ugrasmadigini ve "Megali
idea"nin
gerçeklesmesi ile
ilgilenmedigini kaydetmistir. Ion'a göre Megali idea, Istanbul baskentli Bizans
Imparatorlugu'nu yeniden yaratm~kla ilgili emperyalist bir siyasettir.
Ion Dragumis 1902'den itibaren Makedonya'da ve 1905'ten itibaren
Trakya'da, Bulgarlarin Ege'ye ve özellikle Meriç'le Karasu arasinda kalan
bölgeye sizmasini önlemek için çalismistir. Ancak özellikle II. Mesrutiyet'in
ilanindan4 sonra Romenler, Sirplar, Bulgarlar ve Türkler gibi diger dogulu
halklarla isbirligi yapmak istemistir. Filippos'a göre, "O andan itibaren, dogu
halklari ile isbirligi yapma siyasetini, Megali idea'nin her türlü emperyalist
etkisinden ayirmistir". Yunan Devleti'nin dis siyasetinin panhelenik ve dogulu
olacagi yerde sadece ben merkezci ve maceraci bir hal aldigini fark etmis,
mizaci ve fikirleri sebebiyle böyle bir siyasetten uzaklasmistir5. Veremis ve
Kalliopulos isimli iki Yunanli tarihçinin ifade ettigine göre Ion Dragumis
Yunan Meselesi'nin
çözümünü, Osmanli Imparatorlugu'nun
"boyunduruk
altindaki" diger vilayederinin de Yunan Devleti'ne katilmasinda arayanlarin
aksine, Helenlerin Anadolu yataginda serbestçe ekonomik, kültürel ve siyasi
gelismelerine olanak verecek rejim kosullarinin olusmasinda aramistir.
Ion Dragumis'in

II. Mesrutiyet'in

ilani ile ilgili yorumlarini, günlügünün
sayfalarindan ögrenebilmekteyiz: "Belki de Türk idaresi iyilesecek ve belki de

olarak karsilanamamaktaydi. Bu esasen,Yunanca'da i, e ve o gibi seslerin birden fazla harfle
karsilanmasindan ve bunlarin farkli olarak belirtilmesi gerektiginden kaynaklanan bir
zorluktu. Tüm bunlari düsünerek metnimizde, Yunanca kelimelerin okunusunu esas aldik ve
kelimenin Yunanca olarak en yakin okunus seklini vermeye çalistik.
Herkül Milas, Geçmisten Bugüne Yunanlilar, 2. b., Istanbul: Iletisim Yayinlari, 2004, s.
17]-]73.
Yunan tarih kitaplarinda Mesrutiyetin ilani,I 908'deki Jöntürk Hareketi (Neoturkiko Kinima)
olarak ifade edilmektedir. Konstantinos Ap. Vakalopulos, To Neoturkiko Kinima Ke O
Ellinismos (Jöntürk Hareketi ve Helenizml ]908-]912, Thessaloniki [Selanik]: Ekdosis
Irodotos [Iradotos Yayinlari], 2002, Tüm Kitap.
Ion Dragumis, O Ellinismos Mu Ke I Ellines (Yunanlilar ve Yunanliligim), Atina: Ekdosis
Nea Thesis [Nea Thesis Yayinlari], 1991, s. 18-19.
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Osmanli'daki (Türkiye'deki) Rumlar daha serbest yasayacaklar ve ticarette
gelisme gösterecekler... Belki de artik, Yunanistan'la birlesmek istemeyecekler.
Ancak olmasi gereken baska bir seydir... Zamanla Osmanli Devleti (Türk
Devleti) Helen Devleti olmalidir. Dogu Roma Devleti'nin, Bizans Helen
Devleti oldugu gibi... ". Dragumis 15 Aralik 1908 tarihinde günlügüne, "Buraya
(Istanbul'a), bizimkileri tek bir hedef etrafinda toplamaya geldim" diye
kaydetmistirb.
Ion Dragumis, Yunanlilarin daha sonra O'nu Slavlarla paylasmak için
Osmanli 'ya saldirmasini, kendi mirasina saldirmak olarak degerlendirmistir.
Suliotis'e göre de Osmanli Imparatorlugu, Dogu ile Bati arasinda kalan "Ara
Bölge7"nin merkezi, "Dogu Medeniyeti"nin bekçisi ve Helenlerin evidir.
Yunanlilarin Slavlarla isbirligi halinde kendi evlerini yagmalamaya çalismalari
deliliktir. Paylasmak evin yikimi, yani Ara Bölge'nin ve kültürünün yikilmasi
demektir. Sonunda enkaz üzerine Bati iktidar kuracaktir. Ifade edildigine göre
Dragumis ve Suliotis söz konusu fikirlerini, Helenlerin asirlardan beri tüm
Balkanlar'a dagilmis, özellikle sehirlerde burjuva sinifini olusturduklarini
görerek ve parçalanmanin, Yunan Devleti'nin sinirlari disinda kalacak olan
bölgelerdeki Helen burjuva sinifini yok edecegini fark ederek savunmuslardir8.
Bunun yaninda her ikisi de, Yunanistan'in kah Slav ulusçulugu, kah Osmanli
Devleti'ne karsi cephe almasinin imkansizligini öngörmüsler, bu yüzden
Osmanli Devleti'nin varligi ve korunmasina meyletmislerdir9.
Suliotis tüm Balkan milletlerinin tek bir dogulu, ama Türk olmayan
devlette kaynasmalarini uygun görmüstür. Dragumis ise, Balkanli ve dogulu
özellikler tasiyacak bir devlette, Helenlerin uygarliklarini bir katalizör olarak bu
milletlerin birlesmesi için sunacaklarini ve bu devletin kalbini olusturacaklarini

9

Ion Dragumis, Filla Imerologiu [Günlük Sayfalaril 1908-1912, Tomos [Cilt]: 4, Atina:
Ekdosis Ermis [Ermis Yayinlari], 1988, S.E'; 3-4; 22.
Bu fikri savunanlar, Dünya'yi üç kültür bölgesine ayirmaktadirlar. Bunlardan birincisi Bati ya
da Bati Avrupa ismini almakta ve bugün Kuzey ve Güney Amerika'yi, Avustralya ve Yeni
Zelanda'yi da kapsamaktadir. Ikinci bölge, Uzakdogu Bölgesi'dir. Bir de üçüncü bölge vardir
ki Dogu ile Bati arasinda kalmakta ve Ara Bölge olarak isimlendirilmektedir. Balkan Ülkeleri
ve Türkler, Ara Bölge'de bulunmaktadirlar. Ara Bölge'nin merkezinin Dogu Akdeniz oldugu
kabul edilmektedir. Dimitris Kiçikis, Sigkritiki Istoria Ellados Ke Turkias Ston 200 Eona
[20. Yüzyil Yunanistan ve Türkiye Karsilastirmali Tarihi], 3i Ekdosi [3. b.], Atina.
Ekdosis Estia [Estia Yayinlari], 1998, S.42-44.
Dimitris.Kiçikis, Istoria Tis Othomanikis Aftokratorias [Osmanli Imparatorlugu Tarihil
1280-1924, 2i Ekdosi [2. b.], Atina: Ekdosis Estia [Estia Yayinlari], 1988, s. 185.
Leonidas Moiras, "1909 Gudi Darbesi'nin Türk ve Yunan Kamuoyuna Yansimasi",
(Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dali,
2006), s. 52-53.
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savunmustur. Bu uygarliktan yararlanmis olanlarin Helei;ilesmeyi kabul
edeceklerinde israr etmistirlo.
Ion Dragumis, "sadece bir Helen kalsa ve digerleri ölseler, Isveçliler,
Irlandalilar, ya da Misirlilar yerlesmek için Yunanistan'a, adalara ve Ege
havzasina gelseler Helen olurlardi" görüsündedir. Yasayan bir Yunanli onlara
dili ögretir ve Helenizm'i hepsine dagilirdi. Onun Helenizm'i hepsi üzerine akar
ve digerleri topragin
.
.iisuyu veya kurutma kagidinin mürekkebi içtigi gibi bunu
yavas yavas içerIerdi .
Suliotis her ne kadar Makedonya'da baris için fazla umutlu degilse de,
Osmanli Devleti'nin Helenlesmesine götürecek olan Türklerle baris içinde
yasanabilecegine inaniyordu. Iki devlet arasinda güvensizligin ortadan kalkmasi
için, Yunanistan'in Osmanli topraklarindaki her türlü genislemeden
vazgeçmesini önermekte ve imparatorluktaki RumIari iç siyasette ve tüm
alanlarda her türlü kültürel yetçneklerini ortaya koymaya çagirmaktaydi. En
büyük düsman olarak batiyi görmekte ve onun, Balkan halklarinin duvarlarini
topa tuttugunu düsünmekteydil2.
Suliotis için mücadele 1906 yilinda baslamis, Selanik ajanligini
üstlendiginde Nikolayidis sahte ismini kullanmistir. Suliotis anilarini
yasandiklarindan yaklasik otuz yil sonra kaleme almistir. Suliotis'in esi
tarafindan saklanmis olan anilar, Thanos Veremis ve Katerina Bura tarafindan
"Organosis Konstantinupoleos [Istanbul Örgütü]" adiyla kitap olarak derlenmis
ve kitaba o yillarda kaleme alinmis olan mektuplar ve raporlar da eklenmistir13.
Suliotis, 1908 yilinda kurulan Istanbul Örgütü'nün tarihte yasatilmasi
gerektigini savunmustur. Bu yapilmadigi takdirde, dogunun ve Helenizm'in
Mesrutiyet dönemini anlamak isteyenler için önemli bir bosluk olusacaktir.
Suliotis'e göre Istanbul Örgütü unutulmamalidir, çünkü yakin tarihte hiçbir
örgütün mücadele etmedigi kadar dogu halklarinin isbirligi için mücadele
etmistir. Burada ifade edilenleri daha anlasilir kilabilmek için sunu da
belirtmemiz gerekir ki, Suliotis Balkan Yarimadasi ve Anadolu için "Bizim
Dogumuz" ifadesini kullanmistir.

Lo Thanos

Veremis,

"Apo To Ethniko

Kratos Sto Ethnos Dihos Kratos

- To

Pirama

Tis

Organosis Konstantinupoleos [Milli Devletten Devletsiz Millete - Istanbul Örgütü
Deneyimi]", Ethniki Taftotita Ke Ethnikismos Sti Neoteri Ellada IÇagdas Yunanistan'da
Milli Kimlik ve Milliyetçiliki, Atina: Ekdosis Morfotiko Idrima Ethnikis Trapezis
[Morfotiko Idrima Ethnikis Trapezis Yayinlari], 1997, s. 37-38.
1i Dragumis, O Ellinismos Mu Ke I Ellines (Yunanlilar ve Yunanhligiml, s. 22-23.
12 Athanasios Suliotis-Nikolayidis, Organosis Konstantinupoleos IIstanbul Örgütül, Atina:
Ekdosis Dodoni (Dodoni Yayinlari], 1984,s.1O-12.
i3 Milas, a.g.e., s. 179.
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Suliotis Istanbul Örgütü'nün Istanbul Rumlannin gizli bir örgütü,
amacinin da dogu, yani Balkan Yarimadasi ve Anadolu halklarinin uzlasmasi ve
isbirligi oldugunu, bu amaç için Helenizmin çok yönlü dinamizminden
yararlanmak istendigini ifade etmistir. Kitapta örgütlenmenin nasil gerçeklestigi
ve Istanbul Örgütü'nün faaliyetleri anlatilmaktadir. Kitap incelendiginde, II.
Mesrutiyet'in ilaninin bir firsat olarak degerlendirildigi, ilk baslarda Ittihat
Terakki ile uzlasilmaya çalisildigi, ancak olgular Helenlerin istedikleri gibi
gerçeklesmeyince, Osmanli'nin Hiristiyan milletleriyle ve Ittihat Terakki
karsitlariyla isbirligine gidildigi görülmektedirl4.
Suliotis, Istanbul'a gelmeden önce Makedonya'da bulunmus ve "Selanik
Örgütü'nü kurmustur. 1907 Nisan'inda Istanbul'a ilk kez geldiginde, gerekli
oldugu sürece Selanik'te kalmaya, ancak daha sonra Istanbul'a yerleserek
Selanik Örgütü'ne benzer bir örgütün Istanbul'da da kurulmasina çalismaya
karar vermistir. Selanik Örgütü'ne benzer bir örgüt diger Helen örgütlerine
yardim edebilir, Bulgar propagandasi ile kolayca mücadele edebilirdi.
Bulgarlarla mücadele edilmesi gerekliligi, Yunan Hükümeti nezdinde Istanbul
Örgütü'nün kurulmasini hakli kilmaktaydi.
Istanbul Örgütü Selanik Örgütü modelinde kurulmus, örgüt üyeleri ayni
yemini etmislerdir. Öncelikle Ion Dragumis'in bazi tanidiklari üye yapilmis,
digerleri ancak gerektikçe ve yavas yavas örgüte alinmislardir. 1912'ye kadar
örgüt üyelerinin sayisi 500'e ulasmistir. Gizlilige büyük bir önem verilmis ve
Suliotis'in ifadesiyle örgüt son bulana kadar, örgütün lideri oldugunu bilen
örgüt üyesi sayisi ellinin üzerine çikmamistir.
Veremis'ten ögrendigimize göre Istanbul Örgütü, Istanbul'daki orta
burjuva sinifi üzerinde büyük bir ilerleme kaydetmistir. Daha alt siniflar, isçi ve
çiftçi nüfus üzerindeki etkisi ile ilgili veriler sinirlidir. Örgüt kayitlarinda pek
çok üyenin meslegi belirtilmemis de olsa, örgütte yer alan en büyük gruplar
tüccar ve sanayiciler (37), doktorlar (32), avukatlar (21), din adamlari (17) ve
ögretmenler (l2)'dir. Örgüte üye 10 memur, 5 eczaci, 5 gazeteci, 2 mühendis, 3
kahveci, 4 tefeci, 2 denizci, 3 banka memuru, 2 denizcilik sirketi memuru ve 1
terzi bulunmaktadiris.
Patrikhane, Yunan Elçiligi ve çesitli Rum cemiyetlerinde bulunan
haritalara ve edinilen bilgilere dayanilarak, Selanik oldugu gibi, Istanbul da
çesitli bölgelere ayrilmistir. Istanbul sehir içi 30; çevresi, yani Terkoz (Durusu),

14 Suliotis-Nikolayidis, a.g.e., s.27-28.
\S Veremis, "Apo To Ethniko Kratos Sto Ethnos Dihos Kratos To Pirama Tis Organosis
Konstantinupoleos [Milli Devletten Devletsiz Millete - Istanbul Örgütü Deneyimi)", s. 43-44.
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Çatalca ve Silivri Ivfetropolitlikleri6 bölgeye ayrilmistir. Her bölge içi.n"ayrintili
anketler düzenlenerek bilgi toplanmistir.
Isi ya da herhangi bir sebeple belirlenen bölgede en çok bulunan örgüt
üyesi, o birimin lideri olmustur. Lider bilgi toplamakla, örgüt merkezinden
gönderilen talimatlari alip bunlari bölge içinde uygulatmakla yükümlüdür.
Diger örgüt üyeleri, bu konularda lidere yardim etmislerdir.
Gerekli görülerek örgüt merkezi olarak, Galata, Beyoglu (pera) ve
Ayasofya Meydani'nda üç kahvehane, Sirkeci'de bir doktor muayenehanesi ve
Galata'da bir mimarlik bürosu kurulmustur. Bir bölgeden fazlasini, ya da tüm
sehri ilgilendiren konularda talimatlar verildiginde, bu konuda tüm örgüt üyeleri
isbirligi yapmislardir.
Suliotis'ten, Beyoglu'nda Cite Syrie apartmaninda bulunan örgüt merkez
bürosunun isleyisi hakkinda bilgi alabilmekteyiz. Daire, Spiliotopulos'lar ve
"Amivea Sirketi" için kiralanmistir. Daire balkonunda bulunan tabela bunu
ifade etmektedir. Suliotis de alti odali bu dairede ikamet etmistir. Daire
girisindeki üç oda, Amivea Sirketi'nin bürolari olarak kullanilmistir. Büronun
kapicisi, örgüt üyelerindendir. Apartman girisinde ve bir sinema ile sonlanan
pasajda çesitli dükkaniar bulunmaktadir. Diger katlarda da daireler ve bürolar
vardir. Apartmandaki bu hareket sebebiyle, örgütün etkinlikleri dikkat
çekmemektedir. Örgüt merkezi, son derece huzurlu bir ev ve büro izlenimi
vermektedir.
Suliotis, vaktinin neredeyse tamamini orada geçirmektedir. Üyeler
arkadas ya da Amivea Sirketi'nin müsterileri gibi herhangi bir saatte, bilgi
getirip talimat almak üzere Cite Syrie'deki daireye gelmektedirler. Büroya
ugrayanlar araciligiyla diger üyelerle iletisim kurulmaktadir. Suliotis'in
bulunmadigi durumlarda Spiliotopulos'lar ya da sekreter, Suliotis'in ne zaman
gelecegini bildirdikleri gibi, mesajlarini da iletmektedider.
Örgüt, Mesrutiyet öncesinde ve sonrasinda Selanik'te oldugu gibi
Istanbul'da da yazili iletisim kurmaktan kaçmistir. Çok seyrek olarak mühür
kullanmistir. Çok çok gerekli durumlarda, üzerinde çift basli kartalolan bir
mühür ve imza olarak daha küçük boyutta "z (Zita)" ve "I (Yota)" harfleri
kullanilmistir. Buradaki ,,1,,16Ion Dragumis'i ve "z" da Athanasios SuliotisNikolayidis'i simgelemektedir.
Suliotis Dragumis'le çok sik iletisime geçmis, O'nu evde ve daha nadir
olarak da Yunan Elçiligi'nde görmüstür. Dragumis'in elçilikteki bürosu örgütün
küçük bir arsivi niteligindedir. Mesrutiyet'in ilanindan sonra Dragumis de Cite
16

"I" yani "Yota" harfi, "i" olarak okunmaktadir.
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Syrie'deki daireye ugramaya baslamis, ya da Yunan Osmanliligi'nin iki önemli
temsilcisi gece uzun yürüyüsler yapmislardir. Örgüt elçilikteki, konsolosluktaki
ya da Patrikhane'deki örgüt üyesi olmayan birinin yardimina ihtiyaç
duydugunda, bu diyalogu örgütten söz etmeksizin Dragumis kurmustur.
Dragumis elçilik kanaliyla Yunan Disisleri Bakanligi, ya da konsolosluklari ile
yazismalari saglamistir. Ion Dragumis 1909 Subat'inda Istanbul'dan ayrilmis ve
bundan sonraki dönemde çok az ve geçici olarak Istanbul'a ugramistir. Bunun
üzerine Suliotis, örgüt ihtiyaçlari için Dragumis'in yerine gelen Efthimios
Kanellopulos ile iliski kurmustur. Suliotis'in Istanbul'da bulunmadigi
durumlarda, geçici olarak Theoharidis bu boslugu doldurmustur. Gerçi 1908
Mayis'indan Balkan Savaslari'na kadar olan dönemde Suliotis, sadece iki kez
Istanbul' dan uzaklasmistir.

Örgüt'ün mali kaynagi, "Amivea Genel TemsiIciligi"nin Osmanli
Devleti'nde yaptigi sigortalardir. Her sigortadan 3 frank alinmakta, bunun 25
kurusu ayrilarak Selanik Örgütü'ne gönderilmektedir. Ayrica Yunan Disisleri
Bakanligi örgüte her ay 1000 frank, daha sonra da 1500 frank vermeye söz
vermis, ancak bunlar düzensiz bir sekilde alinmislardir. Mesrutiyet'in ilanindan
sonra Bakanlik, örgütün acil giderleri ve Istanbul Vilayeti'nin Bulgarca konusan
köylerine atanan ögretmenler için de ödenek göndermistir.
Anlatilanlardan, Istanbul Örgütü'nün çok yönlü bir aktivite içinde oldugu
anlasilmaktadir. Örgüt Istanbul RumIarinin belirlenmesi ile yetinmemis,
Helenizm'in gücünü gösterebilmek için Rum restoranlarindaki menüIerin, Rum
tüccarlarin mektuplarindaki unvanlarin ve genel olarak RumIarin tüm
kartvizitlerinin Yunanca (Rumca)17, ya da ayni zamanda Yunanca ile
yazilmasini saglamistir. Örgüte ait tüm üyeler kendi yöntemleriyle, RumIarin
gerekmedikçe Fransizca yada diger dilleri kullanmamasi konusunda çalismalar
gerçeklestirmislerdir. "Akademisyenler Dernegi (Sillogos Ton Epistimonon)"
ve Rum hanimlardan olusan bir kulüp, Istanbul Örgütü'nün tavsiyesi üzerine bu
tip faaliyetleri sistemli bir sekilde yürütmüstür.
Istanbul Örgütü ayrica, Rum çocuklarinin Katolik okullarinda egitim
almalarinin önünü kesmek istemistir. Katolik propagandasinin önünü kesmek
için, fakir ebeveynlere yardim etmek amaciyla ianeler düzenlenmistir.
Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi (Ellinikos Fillologikos Sillogos
Konstantinupoleos)i8, Zografyon Ortaokulu ve Hacihristu Lisesi, Katolik
17 Rumca dedigimiz dil çok hafifsive farkliligi ile Yunanca'nin aynidir.
18 Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi (Ellinikos FilloJogikos Siiiogos KonstantinupoJeos)'nin
kurulusu, Osmanli Rumlarinin cemiyetçilik faaliyetleri içinde önemli bir yere sahiptir.
Cemiyet i86 i yilinda kurulmus ve "Anadolu Helenizminin sosyal ve siyasal uyanisini
gerçeklestirmek" için faaliyet göstermistir. Birçok Rum cemiyet. sirket, birlik, okuma salonu
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okuHarindan gelen ögrencileri ücretsiz kabul etmislerdir. Dersaaget Rum
Cemiyet-i Edebiyesi çocuklara Fransizca'yi kendisi ögretmek amaciyla
dershane kurmustur. Istanbul Örgütü ve Dersaadet Rum Cemiyet-i
Edebiyesi'nin Hukuk Komisyonu, DarülfUnun'un Hukuk Fakültesi'ndeki Rum
ögrencilere, Roma ve Bizans Hukuk'u Tarihi, Miras Hukuku, Kilise Hukuku ve
Patrikhane Usul Hukuku konularinda bilgilenmelerini önermislerdir.
Mesrutiyet'in ilanina kadar geçen dönemde Istanbul Örgütü'nün en
belirgin amaci, Bulgarlarla mücadele olmustur. Mesrutiyet farkli amaçlarin
ortaya çikmasina sebep olmussa da, Bulgarlara karsi yürütülen mücadele hiçbir
zaman ihmal edilmemistir. Örgüt bu konudaki etkinlikleri çerçevesinde
Istanbul'daki Bulgarlarin listesini yapmis ve ilgili talimatlarla birlikte bölge
liderlerine göndermistir. Verilen talimatlar Bulgar olusumlarinin her sekilde
zarara ugratilmasina, ekonomik olarak abluka altina alinmasina yöneliktir.
Özellikle Istanbul sehri ile ilgili olan talimatlarda, Bulgarlarla Bulgarca konusan
OrtodoksIarin ayirt edilmesine dikkat gösterilmesi önerilmistir. Rum bir papaz
tarafindan "aydinlatilan" ve çocuklarini Rum okuHarina gönderen Bulgarca
konusanlar, Helen sayilmislardir.
Istanbul Örgütü üyelerine tabanca bulundurmalarini önermis, bazen
silahlari kendisi de temin etmistir. Bazi silahlar, Istanbul'da avcilik malzemeleri
satan dükkaniardan satin alinmistir. Ayrica, Mesrutiyet'in ilani asamasinda ve
31 Mart Yakasi esnasinda, Türk askerlerinden de silah satin alindigi iddia
edilmektedir. Yunanistan'dan tabanca, silah ve mermi getirildigi de olmustur.
Suliotis, tehlikeli ve zor bir görevolarak
nitelendirdigi bu isin nasil
gerçeklestirildigini de nakletmistir. Pire-Istanbul güzergahini izleyen Helenlere
ait buharli gemiler, ya da Karadeniz'e giden yük gemileri bunlari getirmis ve
Istanbul Örgütü'nün bunlari yavas yavas çikarabilmesi için depolarinda bazen
uzun süre saklamislardir. Suliotis bu tip gemilere örnek olarak "Antigoni",
"Pelopas", "Rios" ismindeki gemileri ve Rusya'ya giden bazi yük gemilerini
saymaktadir.
Silahlarin Istanbul'a çikartilmasiyla Istanbul Örgütü üyeleri ilgilenmisler
ve genellikle gemilere yolcu ugurlamak ya da karsilamak üzere binmislerdir.
Istanbul'a bu Y9ntemle çikartilan silahlar, çevre köylere ve özeHikle Slavca
konusan köylere gönderilmislerdir. Silahlarin Trakya içlerine gönderildigi de
olmustur. Büyük silahlar bazen sebze kasalarinda saklanmislardir. Bazi Relen
gemileri sadece Türk limanlari arasinda seyahat ettiklerinden dolayi, Türk
ve kulübün 1861'den sonra kurulmaya baslamasi, Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi ile
baglantilidir. Kiriaki Mamoni, "Isagogi Stin Istoria Ton Sillogon Konstantinupoleos [istanbul
Cemiyetlerinin Tarihine Giris] 1861-1922", Periodiko Mnimosini IMnimosini Dergisil,
1988-1990, Tomos [Cilt]:II, s. 212.
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yetkililerin süphesini çekmemektedirler. Yunanistan'dan gelen silahlarla yüklü
gemiler bunlara yanasmis ve gece silahlari birinden digerine tasimislardir. Bu
silahlar Trakya limanlarindaki örgütlere aktarilmislardir. Istanbul Örgütü bu
yöntemle Iskeçe, Dedeagaç, Edirne, Tekirdag, Kirklareli (Kirkkilise) ve
Istanbul'daki Helen nüfusu silahlandirmistir.
Istanbul Örgütü kendi bölgesinde Bulgarlar1a mücadele ederken, diger
Helen örgütlerine ve ayrica Trakya, Makedonya ve Arnavutluk'taki Yunan
konsolosluklarina her türlü yardimi sunmustur. Onlarin isine yarayacak bilgileri
nakletmis, isteklerini yerine getirmis, Istanbul'da Patrikhane, gazeteler, Rum
cemiyetleri ve diger mercilerle olan islerini halletmistir. Diger örgütlerden
aldigi talimatlara göre Istanbul'daki bazi RumIari desteklemis, ya da takip
etmistir. Gidecekleri yerlerde Osmanli tebaasi gibi görünmek isteyen ajanlara,
Osmanli nüfuslari çikarilmasini saglamistir. Türk yetkililerden kurtulmak
isteyen RumIari gizlemis, ya da kaçirmistir.
Suliotis,
Mesrutiyet'in
ilaninin
tüm
Osmanli
tebaasini
heyecanlandirdigini kaydetmekte ve bu ortamin kendisini de bir takim
düsüncelere sevk ettigini nakletmektedir. Balkanlar'da ve Anadolu'da ikamet
etmekte olanlar, küçük milletler halindeydiler. Bu iki yarimada ayni zamanda
Dünya'nin en önemli dügüm noktalarindan oldugundan dolayi, sürekli baski
altinda tutulmaktaydilar. Bu bölgede yasayan halklar birbirleriyle mücadele
ederek, bu baskiya kendilei; de yardim etmekte ve daha da agirlasmasini
saglamaktaydilar. Oysa olaylar degerlendirildiginde, birinin digeri üzerinde
üstünlük kuramadigi görülmekteydi. Bu milletlerden hiç biri, özel bir uygarlik
da gelistiremezlerdi. Balkan ve Anadolu yarimadasindaki milletler yakin
akrabaydilar. Nesiller önce atalari karismislardi. Simdi de ister m.illetlere,isterse
devletlere ayrilmis olsunlar, hepsinde de benzer antropolojik özellikler
bulunmaktaydi. Bu özellikler bu bölge insanini Avrupalilardan ya da
Asyalilardan ayirmaktaydi. Bu düsünceler1e Suliotis, Mesrutiyet'in ilan edildigi
günlerdeki bayram havasi içinde, Balkan ve Anadolu halklarinin anlasmasini ve
isbirligini hedefi haline getirdigini ifade etmektedir.
Ilk hedef, ilan edilen Kanuni Esasi' den yararlanmak olmaliydi. Ayrica
Patrikhane'nin ayricaliklarinin korunmasina çalisilmaliydi. Çünkü bu
ayricaliklar, Osmanli Devleti içinde millet olarak var olmanin temel
unsurlariydi. Osmanli RumIarinin, Türk vatandaslarla her yönden esit bir
sekilde Osmanli Mesruti Monarsisi içinde yer almalari saglanmaliydi. Bu çaba
basansiz olacak o~ursa Osmanli RumIari, yine Osmanli (Türkiye) rejimindeki
degisimden yararlanarak Osmanli'daki diger Türk olmayan milletlerle, en
azindan Hiristiyan olanlarla uzlasmaya çalismali ve onlarla birlikte mücadele
etmeliydi. Bunda amaç, Ittihat Terakki 'yi Türk olmayanlarin milli varoluslarini
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ve gerçek anayasal esitliklerini kabul etmeye zorlamakti. Yukaridaki
gayretlerden hangisi basarih olursa olsun "Balkan Federasyonu"nun çekirdegi
gibi islev görecekti. Ittihat Terakki 'nin görüslerinde israr etmesi halinde,
Osmanli 'ya karsi Balkan Devletleri'nin isbirligi kolaylasirdi. Ancak programin
bu safhasinda Ittihat Terakki'yi ikna edebilmek için Yunan Hükümeti 'nin çok
dikkatli olmasi ve savas tehdidini uygun bir sekilde kullanmasi gerekirdi.
Savasin sonunda Balkan Federasyonu kurulacagindan emin olmadan savasa
girilmemeliydil9.
Yeni rejimle uyum saglayabilmek amaciyla Istanbul Örgütü en uygun
kisileri, yazarlari, herhangi bir cemiyette üyeligi bulunanlari ve kilise
yetkililerini bünyesine almaya çahsmistir. Trabzon Metropoliti olarak
tanidigimiz Hrisanthos Filippidis20de, Patrikhane arsivinde görevli bulundugu
1911 yilinda Istanbul Örgütü'ne üye olmus ve Suliotis ile sonraki yillarda da
devam eden yakin arkadaslik iliskisi kurmustu~i .
Örgüt ayrica, siyasetinin açik bir temsilcisi olarak "Istanbul Rum (He1en)
Siyasi Cemiyetini (Ellinikon Politikon Sindesmon Konstantinupoleos)" kurmus,
bu cemiyetin en aktif ve ilk üyeleri Istanbul Örgütü mensuplari olmustur. Siyasi
Cemiyet'in amaci, RumIarin seçimle ilgili etkinliklerini koordine etmek ve
RumIarin Osmanli Meclisi Mebusani'nda olabildigince daha genis temsil
edilmesini saglamaktir2.
Istanbul Örgütü bölge liderlerine RumIarin yeni rejime göre tutumlarini
belirlemeleri gerektigi talimatini gönderdiginde, henüz daha Mesrutiyet'in ilani
senlikleri devam etmektedir. Bu talimatta Patrikhane'nin ayricaliklarinin
zayiflatilmamasi23, hatta bunlarin anayasa ile pekistirilmesine çalisilmasi,
19 Suliotis-Nikolayidis, a.g.e., s. 16; 30-64.
20 Hrisanthos Filippidis Gümülcine dogumlu olup, Heybeliada Ruhban Okulu'nda egitim
görmüstür. Pontus Meselesi'nde, Patrikhane'den sonra dahildeki teskilatin baskanidir. 1919
yilinda Paris Baris Konferansi'na Pontus Meselesi'ne dair sundugu muhtirada, Karadeniz
Bölgesi'ndeki Müslümanlarin bir kisminin da Rum olduklarini ve esasen bölgede Rum
unsurun baskin oldugunu iddia ederek, otonom bir Pontus Devleti kurulmasi gerektigini ifade
etmistir. Yunanlilarin Anadolu'da bozguna ugramalarinin akabinde Yunanistan'a kaçmis,
sirasiyla Atina baspiskoposu ve Yunanistan kiliselerinin basi olmustur.
Sabahattin Özel, Milli Mücadelede Trabzon, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1991, s.
7,248-251.
To PiramaTis Organosis
21 Veremis, "Apo To Ethniko Kratos Sto Ethnos Dihos Kratos
Konstantinupoleos

[Milli Devletten Devletsiz Millete

-

-

Istanbul Örgütü Deneyimi]", s.46.

22 Katerina Bura, "I VuleftikesEkloges Stin OthomanikiAftokratoria- I Ellines Vuleftes

[Osmanli Imparatorlugu'ndaki Milletvekili Seçimleri - Rum Milletvekilleri]", Dcltio Kentru
Mikrasiatikon Spudon [Anadolu Arastirmalari Merkezi Bültenil, 1983, Tomos [Cilt]: 4,
s.72.
23 Yunan kaynaklarinda, Patrik iii. Yuvahim (Yoakim)'in Mesrutiyet'in ilanini temkinli
karsiladigi ifade edilmektedir. Patrik, devlet idaresinin laik bir sisteme dönüsebilecegi ve Rum
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Osmanli vatandaslari olarak Türklerle esit hak ve sorumluluklarin talep edilmesi
gerektigi söylenmekte, bunu gerçeklestirebilmek için RumIari (Helenleri) uzun,
hassas ve zor bir mücadelenin bekledigi vurgulanmaktadir. Beyan edilen görüse
göre Ittihatçilar, "Osmanli'nin diger unsurlari üzerinde egemen olma
geleneklerini sürdürmekteydiler ve Osmanli 'nin Türk olmayan unsurlarini
Türklestirmek isteyebilirlerdi". Talimatta, bu zor mücadelede dikkatli olunmasi
gerektigine isaret edilmekteydi. Ittihat Terakki'ye ilk süpheyle yaklasanlar
Rumlar olmayacaklar, ancak "Ittihat Terakki kötü niyet gösterecek olursa,
taleplerini gizlemeyeceklerdi. Söz ve davranislariyla Ittihatçilari degistirmeye
çalisacaklar ve kötümserlige girmeden önce sabredeceklerdi".
RumIarin mücadelesi seçimlerle basliyordu. Özellikle oy hakkina sahip
olan RumIar, gidip seçim listelerine kaydolmaliydilar. Istanbul Örgütü, Seçim
Kanunu'nun Yunanca'ya (Rumca'ya) çevrilmesini saglayacakti. Yunanca
gazeteler gerekli ayrintilari yayinlayacaklardi. Siyasi Cemiyet, zamani
geldiginde Istanbul'un Rum milletvekili adaylarini belirleyecekti. Rumlar ayni
cemiyetten, seçimle ilgili herhangi bir bilgilendirme isteyebilirlerdi. Ancak her
seyden önce iç çatismalar birakilmali ve kisisel çikarlar bir tarafa itilmeliydi.
Istanbul Örgütü mensubu olan Rum milletvekilleri düzenli olarak Siyasi
Cemiyet' e ugramislar, Suliotis ile diyalog halinde olmuslar ve örgütün siyasi
programini uygulamislardir. Gerek aralarinda, gerekse Istanbul Örgütü'nün
diger üyeleriyle yaptiklari müzakerelerle RumIari ilgilendiren her konuyu
incelemisler ve hazirlanmislardir. Mecliste ne söyleyecekleri, gazetelerde ne
yazacaklari, nasil oy kullanacaklari konusunda anlasmislardir. Suliotis'in
bürosu, önemli meseleler söz konusu oldugunda meclis dershanesi gibi islev
görmüstür. Burada toplanan Rum milletvekillerinden bazilari Türk
milletvekillerinin ya da bakanlarinin söyleyeceklerini söylüyor, digerleri
RumIarin (Helenlerin) görüsünü söyleyerek yanit veriyorlar, bu sekilde Meclisi
Mebusan'daki görüsmelere hazirlaniyorlardi. Mecliste konusan, ya da
gazetelere yazan Rum milletvekilleri, söylemlerini ya da makalelerini önceden
Suliotis'e götürüyorlar ve Suliotis'in bürosunda ya da Dersaadet Rum Cemiyet-i
Edebiyesi'nde bir araya gelerek görüs alisverisinde bulunuyorlardi. Rum
milletvekilleri Suliotis'le oldugu gibi, Istanbul Yunan Elçiligi'ndeki görevinden
ayrildigi güne kadar Ion Dragumis ile de görüs alisverisinde bulunmuslardir.

cemaatinin sahip oldugu ayricaliklari kaybedebilecegi olasiliklarina tepki duymustur. Thanos
Veremis, Istoria Ton Ellinoturkikon
Sheseon ITürk-Yunan
iliskilerinin
Tarihi! 14232003, 3i Ekdosi p.b.], Atina: Ekdosis i. Sideris [I Sideris Yayinlari], 2003, s. 7]-72; Feroz
Ahmad, Ittihatçihktan
Kemalizme, 4. b., Istanbu]: Kaynak Yayinlari, 1999, s. 93.

YUNAN OSMANliLIGININ EN ÖNEMLI TEMSILCILERINDEN SULlOTIs...

101

1908-1912 döneminde Osmanli Meclisi Mebusan'inda yer almis 26 Rum
milletvekilinin, 15'i Istanbul Örgütü üyesiyde4. Suliotis'in ifadesiyle diger
milletvekillerinin örgüt üyesi olmamalarinin sebebi daha az milliyetperver
olmalari degildi. Bu milletvekilleri örgüte alinmamislardi, çünkü bulunduklari
konumlari ya da karakterleri geregi Istanbul Örgütü'nün siyasetini disiplinli bir
sekilde uygulayamayacaklardi. Ancak yine de, örgüt üyesi olmayan
milletvekilleri de ana konularda üye olanlarla beraber çalismislar ve onlarla
dostane iliskiler içinde olmuslardi. Bazilarinin örgüt üyesi olan yakin akrabalari
24 Yunanli tarihçilere göre 1908-19]2 döneminde Meclisi Mehusan'da 26 Rum milletvekili
görevalmistir (Feroz Ahmad da 26 sayisini vermektedir). Ancak bunlardan üçü, görevden
çekilen üç milletvekilinin yerine meclise girmislerdir. Katerina Bura'nin "I Vuleftikes
Ek]oges Stin Othomaniki Aftokratoria - I Ellines Vuleftes [Osmanli Imparatorlugu'ndaki
Milletvekili Seçimleri - Rum Milletvekilleri)" adli makalesinde verdigi isimlerle, bizim
Meclisi Mebusan Zabit Ceridelerinde yaptigimiz taramalarda tespit ettigimiz 25
milletvekilinin isimleri örtüsmektedir. Bunlar, i. K. Konstantinidis, 2. P. Kosmidis, 3. i.
Mamopulos, 4. G. Artas, 5. G. Honeos, 6. G. Kurtoglu (Kurtoglu) 7. D. Kigkos (Kinkos) 8. K.
Surlas (Konstantin Sürla) 9. S. Nariis (Narii) lO. Konstantin Savopulos, ii. K. Drizis (Koço
Drizo), 12. G. Busios (Yorgo Boso), 13. Harisiyos Vamvakas (Haris Vamvakas), 14. D.
Zafiropulos (Dimitri Zaferopu]os), 15. M. Saltas (Mihalaki Salta), 16. P. Bostanis (Panayot
Bostan), 17. T. Nalis (T. Nali) 18. A. Mihailidis, 19. D. Digkas (Dimitri Dingas hatta Dimitri
Dimkos), 20. A. Georgancoglu Pasa (Aristidi Pasa), 21. E. Emanuilidis (Emanuel
Emanuelidis), 22. P. Karolidis (Pavii Karolidi), 23. Tti. Konstantinidis (Teodor
Konstantinidi), 24. M. Kofidis (Matyo Kofidi), 25. M. Çelembidis (Çelepidis)'tir.
Katerina Bura 26. milletvekili olarak, Limni milletvekili dedigi M. Stelios ismini
kaydetmistir. Ayrica Bura, Amalthia Gazetesi'nin Limni'den M. Kantis'in de milletvekili
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yazinda Drizis'in istifasi üzerine meclise girmistir. Aristidi (Georgancoglu) Pasa'nin ayan
üyeligine atanmasiyla yerine, E. Emanuilidis seçilmistir. Karesi Mebusu Sefik Bey'in temyiz
mahkemesi üyeligine atanmasi üzerine de, yerine Konstantin Savopulos getirilmistir.
Istanbul Örgütü üyesi olarak sayi]an isimler, Istanbul milletvekilleri olan K. Konstantinidis ve
P. Kosmidis, Ergiri milletvekili i. Mamopulos, Selanik milletvekili G. Honeos, Nigde
milletvekili G. Kurtoglu, Yanya milletvekilleri D. Kigkos ve K. Surlas, Gelibolu milletvekili
S. Nariis, Serfice milletvekilleri K. Drizis, G. Busios ve H. Vamvakas, Silivri (Çatalca)
milletvekili D. Zafiropulos, Midilli milletvekilleri M. Saltas'la P. Bostanis ve Serez
milletvekili D. Digkas'tir.
Meclisi Mebusan Zabit Ceridesi, Devre:], Içtima: I, Cilt: i, Ankara: TBMM Basimevi,
1982, s. 22-62, 748-749; Meclisi Mebusan Zabit Ceridesi, Devre:i, Içtima:i, Cilt: 2,
Ankara: TBMM Basimevi, 1982, s. 416-417; 698-699; Meclisi Mebusan Zabit Ceridesi,
Devre:!, Içtima:l, Cilt: 3, Ankara: TBMM Basimevi, 1982, s. 100-103, 639-640; Meclisi
Mebusan Zabit Ceridesi, Devre: I, Içtima:2, Cilt: 4, Ankara: TBMM Basimevi, 1986, s. 58 1582; Meclisi Mebusan Zabit Ceridesi, Devre: I, Içtima:3, Cilt: 3, Ankara: TBMM Basimevi,
1986, s. 148-149; Suliotis-Nikolayidis, a.g.e., s. 219-230; Veremis, "Apo To Ethniko Kratos
Sto Ethnos Dihos Kratos To Pirama Tis Organosis Konstantinupoleos [Milli Devletten
Dev]etsiz Millete - Istanbul Örgütü Deneyimi)", s.42-43; Bura, a.g.e., s. 84-85; Fevzi Demir,
"Ikinci Mesrutiyet Dönemi Meclisi Mebusan Seçimleri 1908-1914", (Basilmamis Doktora
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü, 1994), s. 92-98;
Feroz Ahmad, Ittihat ve Terakki (1908-1914), 5. b., Istanbul: Kaynak Yayinlari, 1999, s.
189.
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vardi. Örnegin Nigde mi1letvekili G. Kurtoglu'nun oglu Vasilios, en iyi örgüt
üyelerinden birisiydi. Vasilios, Türkçe'den baska bir dil bilmeyen babasini
"Amivea Sirketi"nin bürosuna götürmekte ve Suliotis'le görüstürmekteydi.
Buna ragmen Ittihat Terakki ile yakin iliski içinde olan ve Suliotis'e göre
sonuna kadar Istanbul Örgütü üyelerine karsi düsmanca tavir takinmis olan Rum
milletvekilleri de olmustu25.
1908 yilinda Ittihat Terakki'ye karsi Ahrar Firkasi kurulunca, Rumlar
Prens Sabahattin'i desteklemislerdir6. Yunan tarihçiliginde bunun sebebi
olarak, "Ittihat Terakki'nin diger milletlere karsi cephe alacagini her geçen gün
biraz daha açik etmesi" gösterilmektedir? Zaten Girit Problemi sebebi ile iki
ülke arasindaki iliskiler de gerginlesmistir. Prens Sabahattin Fransa'dan
Istanbul'a dönerken gemi kiralanmis ve Yunan Hükümeti O'na büyük bir
karsilama töreni düzenleyerek olayi teatral bir hale getirmistir. Bir heyet ve
kalabalik bir kitle Prens'i Pire'de selamlamistir. Prens Sabahattin Istanbul'a
geldiginde O'na coskulu bir karsilama düzenlenmis ve Istanbul Örgütü
kendisine yardim elini uzatmistir. Prens'in Istanbul'da kendi siyasi bürosunu
kurabilmesi için örgüt tarafindan maddi ve manevi destek saglanmistir.
Suliotis'in ifadesine göre bunun akabinde Prens Sabahattin'in, RumIarin dil ve
ayricaliklari lehine resmi beyanatlari olmustur.
Istanbul Örgütü 31 Mart Vakasi'ni önceden kestirememis,
gerçeklestiginde de basarili olamayacagini sezinlemistir. Ittihat Terakki'nin
etkisizlestirilecegine dair umut az da olsa, kritik günler boyunca Istanbul Örgütü
yine de liberalleri desteklemistir. Suliotis, "Ben kendim ortaya çikmadan
Theoharidis, Busios (Boso) ve Kazanovas araciligiyla Ismail Kemaes ile,
Skalieris vasitasiyla da Prens Sabahattin'le iliski halindeydim" demektedir.
Bütün Osmanli uyruklarinin askere alinmasini öngören "Askerlik Yasasi"
ile Istanbul Örgütü yakindan ilgilenmis ve konuyu Rumlar açisindan son derece
dikkatli bir sekilde incelemistir9. Yunan tarihçiliginde "Ittihat Terakki'nin
Türklestirme siyasetine karsi Istanbul Örgütü'nün büyük etkinlik ortaya
koydugu", örgüt üyesi Osmanli Rum milletvekillerinin, azinliklar aleyhine

2S Suliotis-Nikolayidis, a.g.c., s. 72-83.
26 Ahmad, Ittihatçiliktan Kemalizme, s. 47.
27 Yeremis, "Apo To Ethniko Kratos Sto Ethnos Dihos Kratos - To Pirama Tis Organosis
Konstantinupolcos [Milli Devletten Devletsiz Millete - Istanbul Örgütü Deneyimi]", s. 4445.
28 Ismail Kemal, liberal bir Arnavut milletvekilidir. Ahrar Firkasini kurmus, 3i Mart Yakasi'nin
dizginlerini ele geçirmeye çalismistir. Ahmad, Ittihat ve Terakki (1908-1914), s. 212.
29 Suliotis-Nikolayidis, a.g.e., s. 89-101.
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yasalarin oylanmasi esnasinda yürekli bir sekilde mücadele ettikleri ifade
edilmektedir30.
Suliotis 1912 Ekim'ine kadar Istanbul'da kalmis, savasin ilan edilmesi
üzerine arkadasi Ion Dragumis gibi Balkan cephesinde yer almistir. Istanbul
Örgütü dagilmamis, ancak etkinlikleri sinirlanmistir. Ilk baslarda Suliotis'in
yerini, 1913 sonbaharina kadar Istanbul'da bulunan konsolosluk memuru
Kanellopulos almistir. Daha sonra bu görev 1914 yili sonuna kadar, liman
müdürü olan Bukas tarafindan yürütülmüstür. Bu tarihte Istanbul Örgütü'nün
faaliyetleri Ittihat Terakki tarafindan ortaya çikarilmistir. Faaliyetlerin yogun
oldugu dönem, 1908-1912 dönemidi?).
Sonuç olarak Yunanlilar ister bir takim Osmanli topraklarini
Yunanistan'la birlestirme hedefini gütmüs veya Helenleri~ Anadolu yataginda
serbestçe ekonomik, kültürel ve siyasi gelismelerine olanak verecek rejim
kosullarini olusturmayi amaçlamis olsunlar, II. Mesrutiyet Döneminde Osmanli
bünyesinde çok yönlü bir etkinlik ortaya koymuslardir. Bunlar içinde bir
Yunanli subayolan Suliotis'in gizli olarak kurdugu Istanbul Örgütü'nün
etkinlikleri özellikle kayda degerdir. Bu örgüt ilk kuruldugu andan itibaren
Bulgarlarla mücadeleyi önemsemis, ancak Mesrutiyet'in ilaniyla yeni hedeflere
yönelmistir. Özellikle Helen burjuva sinifi üzerinde etkili olmus olan Istanbul
Örgütü, pek çok cemiyet ve kilise mensubunu, hatta Meclisi Mebusan'daki Rum
milletvekillerinin çogunu bünyesine katmis olarak Helen talepleri ve çikarlarini
savunmus, bu amaç dogrultusunda Ittihat Terakki karsisindaki muhalefeti
destekledigi gibi, RumIari sIlahlandirmaktan da çekinmemistir. Kanimizca
Istanbul Örgütü'nün etkinliklerinin incelenmesi, Mesrutiyet Döneminin bazi
kivrimlarini ve Osmanli'nin o dönemdeki kosullarini aydinlatacaktir.
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