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1910 Tarihli Keskin Rum Cemiyeti ve 
Cinsiyet ve Kavmiyet Esas ve Unvanlarıyla 
Dernek Kurma Yasa~* 
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Özet: 181 4'te Yunan istiklalini gerçekleştirmek maksadıyla Çarlık Rusyasının birvilaye
ti olan Odesa'da Ksanthos ve arkadaşlarıncakurulan ilk Yunan cerniyeti Filik-i (Etniki) 
Eterya'dan sonra, en çok tamnan di~er Rum cerniyeti, 1861'de kurulan Dersaadet Rum 
Cemiyet-i Edebiyesidir. II. Abdülharnid'in hakimiyeti esnasında da bazı Rum cemiyet
leriyle karşılaşılmaktadır. İkinci Meşrutiyetin ardından (1908) çeşitli adlarla, Osmanlı 
toprakları üzerinde Rumların yaşadığı kasaba ve şehirlerde de birçok Rum cemiyetle
ri kurulmuştur. Bunlar arasında Keskin Rum Gerniyeti (ve Ankara Rum Cerniyeti) de 
vardır. IL Meşrutiyetin getirdi~ atmosferde yapılan Osmanlı Cemiyetler Kanunu'nun 
4. maddesi cerniyetlerin siyaset yapmasını yasaklamıştır. Bu makalede Osmanlı me
m urlarınca söz konusu 4. maddenin uygulamada nasıl yorumlandığı, 1910'da Keskin'de 
kurulan Rum Gerniyeti ve bu makalenin sonunda yer verdi~ onun nizarnname si 
örne~de ele alınmıştır. O devirde Keskin, Kırşehir mutasarrıflığına tabi bir Anadolu 
kasabasıydı; bugün ise o, Kırıkkale'nin bir ilçesidir 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Rum cerniyetleri, Keskin Rum Anamorfosis Cerniyeti, 
Elenikos Sillogos, 1909 tarilıli Osmanlı Cemiyetler Kanunu, Osmanlı Devletinde cemi
yetlerinin siyaset yasağı 

The Greek Society Dated 1910 in Keskin Town and Prohibition ofFormation of a Soci
ety Rely on Nationality and Ethnic Principles 

Abstract: The first Greek society was founded by Xanthos and his colleagues in 1814 in 
Odessa and called Etniki Eterya; then was established in 1861 in Istanbul the Greek Der
saadet Cemiyet-i Edebiyesi. There were found so me Greek:societies duringthe II. Abdul
harnid reign (1876-1908). A:fter the Second Constltutional Monarchy (a:fter 1908), with 
various names, in the towns and cities on the Ottomanlands inhabited by Greeks founded 
many Greeksocieties. Amongthem, the GreekAssociation ofKeskin (and the GreekAsso
ciation of Ankara) is also known. In the atmospherethatthe second Ottoman Constitution 
brought, the Ottoman "Societies Act" ( Cemiyetler Kanunu) came into force but its article 
4 b ann ed for the societies to enter politics. I tried to display here how the interpretation 
of Article 4 went in application by Ottoman officials. And I tried to do that in the context 
ofKeskin GreekAnamorfosis Asosasiation founded in 1910 in Keskin and i ts constitution 
(the nizamnama) which is added to this paper. Keskin was asınail towninAnatolia subject 
to Kirşehir mutasarrifli~ duringthat period, and to day it isa district of Kirikkale. 
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Giriş 

Cumhuriyet devrine kadar memleketimizde kurulan Rum cemiyetleri 
hakkında henüz bilmediğimiz birçok şey vardır. 1814'te Yunan istiklalini ger
çekleştirmek maksadıyla Çarlık Rusya'sının bir vilayeti olan O desa'da Ksant
hos ve arkadaşlarınca kurulan ilk Yunan cemiyeti Filik-i (Etniki) Eterya1 bir 
yana bırakılırsa, en çok bilineni, 1861'de kurulan Dersaadet Rum Cemiyet-i 
Edebiyesidir.2 23 Ş 1317 (Hicri) / 27 Aralık 1889 günlü bir belgeden Giresun 
kasabasında Rum metropolit vekilinin riyaseti altmda Fakir İlıvan Gerniyeti 
adıylaRumlarm teşkil ettiği ruhsatsız kulübün dağıtıldığından söz edilmesine 
bakılırsa "İstibdat" devrinde de bazı Rum cemiyetleriyle karşılaşılmaktaclıı". 3 

İkinci Meşrutiyet'in ardından çeşitli adlarla, Osmanlı toprakları üzerinde 
Rumlarm yaşadığı kasaba ve şehirlerde 1908'de kurulan Rum Meşrutiyet Ku
lüpleri, 1909'da Edirne-Uzunköprü'de kurulan Adelfia adlı bir ihtilal ceıniye
ti, Rum Uhuvvet-i İlimperverane Agayi, Rum Uhuvvet-i İlimperverane İrini, 
Rum Maarifperver cemiyetleri4 ve benzerleri arı;ısmda Keskin Rum Gerniyeti 
(ve hakkında henüz bilgi bulamadığımız Ankara Rum Cemiyeti) de vardır.5 

ı Bu cemiyetin adı kaynaklarda iki türlü geçmektedir. Necla Günay, ''Filik-i Eterya Gemiye
tl", Gazi ÜniversitesiKırşehir EğitimFakültesi Dergisi, c. 6, sy.l (2005), s. 273-274'te do~
rusunun Filik-i Eterya "Eterya ton Filikon" (Dostluk Cemiyeti) oldu~u belirtmektedir. 
Bu dernek hakkında daha geniş bilgi için N. Günay'ın adı geçen makalesine bakınız. Orada 
kuruluş yeri olarak O desa'dan evvel aynı yıl Paris'te kuruldu~a dair bir bilgi de vardır. 

2 Necla Günay, Filik-i Eterya'dan önce de Rumların dernek kurma çalışmalarından söz 
etmektedir: Daha 1787'de Rusya'da Finiks Gerniyeti teşkil edilmişti. Sonra 1796'da 
Avusturya'da (Viyana' da) Türk idaresine karşı şair Rigas akim kalan bir cemiyet kurma te
şe b büsünde bulunmuştu. Ardından 1800;lerin başındaAthena, Filik-iEterya Cemiyetinin 
kurulmasından bir yıl önce ise Fransa'da (Paris'te) Hotel Grec Gerniyeti kurulmuştu. N ec
la Günay, a.g.m., s. 267. . 

3 Bk. BOA, DH.TMIK.M, Dosya No. 79, Gömlek No. 39. Bu tebli~ hazırlanmasında yardı
mını gördü~ İ.Ü. Hukuk Fakültesi Hukuk TarihiArş. Gör. AllAdem Yôrük'e de teşekkür 
börçluyum. 

4 http:ijwww.ansiklopedim.com/detax/2035/Cemiyet.htm. 2 Nisan 2011günü giİildi. 
5 Di~ er benzer Rum cemiyetleri arasında örnek kabilinden Rum Muhacirin Cemiye tl, Rum 

Cemiyet-i Ticariyesi, Asya-i Su~a Cemiyeti, Merzifon Amerikan Kolejindeki Runi ö~en
cilerce teşkil edilen Mürlafaa-i Meşrua ve Pontus Gerniyeti ve başka yerlerde kurulmuş di
~er birçok Pontus cemiyetleri ve Rum ittihad-ı Milli Gerniyeti de sayılabilir. Bkz. İbrahim 
Erdal, "Türk Basınına Göre; Patrikhane Konusu ve Patrik Arabo~u'nun İlıracı Meselesi", 
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, sy. 33-34, Mayıs
Kasım 2004, s. 35-37. 
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Yunan isyanından sonra Yunanistan'ın bağımsız bir devlet olarak orta
ya çıkması Anadolu Rumlarını da uyandırmaya başlamış ve gitgide Yunan/ 
Grek'ten çok daha geniş bir kapsama alanına sahip olan ve etnik bir anlam 
taşımaksızın Ortodoks olan bütün halkları tanımlayan Rumluktan, belli et
nik halkı tanımlayan Yunanlı~a doğru bir evrim geçirmeye başlamışlardır. 
Burada Rum ve Grek/Yunan kavramlarının farklı bir gerçeğe tekabül etti~ 
özellikle belirtmek gerekir. Keskin'deki bu kıpırdanışı da bu bağlamda değer
lendirmek yanlış olmaz. 

1910'lardan başlayarak Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar Anadolu'nun 
birçok yerinde olduğu gibi Türkçe konuşan Ortodokslarm tebaası oldukları 
Osmanlı Devleti'ne karşı tavırları ikircikli olmuştur. Bunların bir bölümü yo
ğun dil ve kültür propagandasının bir sonucu olarak Yunanistan'a, önemli bir 
bölümü de Kurtuluş Savaşı'na destek vermiş veya çekimser kalmıştır. Papa 
Eftim adını alan Keskin Rum Metropolit Vekili Pavlos Karahisaridis 1918 yı
lında Yunanistan'dan yana tavır koyan ve Osmanlı Devleti'ni artık tanımaya
cağını açıklayan İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği'ne karşı, Türkçe konuşan 
Aiıadolu Ortodokslarının Rum değil Türk olduklarını söylemiş ve Kurtuluş 
Savaşı'nı yürüten Mustafa Kemal ve arkadaşlarına yardımcı olmuştur.6 

Bildirimizde İkinci Meşrutiyet'in getirdiği hürriyet ortamında yürürlü
ğe giren Osmanlı "Cemiyetler Kanunu"nun siyaset yasağı getiren 4. maddesi
nin uygulamada ilgililerce nasıl yorumlandığını, o devirde Kırşehir' e, bugün 
Kırıkkale'ye bağlı bir ilçe olan ve vaktiyle Denek Madeni,7 b3.4en de sadece 

6 Karaınanlılar veya daha umumi olarak Ortodoks Türkler hakionda geniş bilgi için şunla
ra bak:ılabilir: Yusuf Gedikli, "Ortodoks Türkler: Gagauzlar ve Pontus İsmi Verilen Türk
ler", Yeni Şafak Gazetesi, 29 Şubat ve 1 Mart 1996 sayılan. AyncaPontus Meselesi, haz. Yu
sufGedikli, İstanbul: Bilge Kannca Yayınları, 2002. Bu eserin 2. ve 3. baskılan İz Yayıncılık 
tarafından (İstanbul, 2008 ve 2009) yapılmıştır. Aynca Ersoy Soydan'ın 2.2.2008 tarih
li yazısı: http:/jwww.birgun.netijbolum-56-haber-58175.htmL 12.4.2011. Bu yazıda Türk
çe konuşan Ortodoksların kökenleri, yaşadıklan yerler vs. hakionda oldukça iyi derlenmiş 
bilgiler vardır. 

7 Denek Madeni hakionda V. Kovenko şu malumatı verir: ''Bu maden, 1905-1911 senelerin
de, Laurium (Athemes) şirketi sabık genel direktörii ve Balya Karaaydın (Türkiye) şirketi 
idarecisi Baran de Catelin tarafından organize edilen bir Fransız (Philippson'a göre 1911 
de Denek madeni 371 t. galen vermiştir.) şirketi tarafından işletilmişti. Denek'teki bu şir
ketin faaliyeti uzun sürmedi: K§fi miktarda rezervi bulunmadığlndan işler terk edildi. An
kara-Sivas demiryolunun inşasından sonra, bumaden demiryoluna 20 km. bir mesafede 
bulunuyordu. M.TA Enstitüsü, 75 m. derinliğindeki çökmüş kuyuları tekrar açarak ara
ma ameliyelerini ele aldı. Bu ameliyeler, Fransız şirketi tarafından yapılan etüdü teyit etti. 
M.TA Enstitüsü aramalarının müspet neticesi olarak, 400 gjt gümüş cevheri ihtiva eden 
vasati% 31 kurşunlu 2200 t. cevher istihraç edildi." Bkz. V. Kovenko, ''Kuzey An!idolu Böl
gesinin Bazı Kurşun, Çinko ve An timuan Madenieri (Denek, Akdağ", Zara, Turhal)", w w w. 
mtagov.tr/mta...web/kutuphane/mtad, 24.03.2011. Seyyah [Selahettin] Kandemir, Türkiye 
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Maden alarak anılan Keskin' de, 15 Nisan 1326 / 28 Nisan 1910'da kurulan 
RumAnamorfosis Gerniyeti'ni ve nizamnamesini (tüzüğünü) merkeze alarak 
irdeleyeceğiz.8 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yapılacak bir tarama sonucunda İkin
ci Meşrutiyet'ten sonra Osmanlı Devleti tebaası Rumların birçok dernekler 
kurup kültürel ve sosyal faaliyete giriştiği ve bunların bir kısmının idari ma
kamlarca takip konusu yapıldığına ileride kısaca değinilecektir. Keskin Rum 
Gerniyeti bunların ilk örneklerinden biri olmuştur. 

I. Osmanlı Cemiyetler Kanunu hükümleri 

Osmanlı Devleti'nde "Cemiyetler Kanunu" İkinci Meşrutiyet'in ardın
dan ve onun havasıyla birlikte hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Birçok konuda 
gördüğümüz gibi, burada da, hukuki mevzuat senradan gelmiştir; oysa daha 
on dokuzuncu asrın ikinci yarısından itibaren Avrupa'daki örneklerinin te
siriyle Osmanlı ülkesinde de cemiyetlerin kumlmaya başlandiğını görüyoruz. 
Mesela, bizim burada ele aldığımız Keskin Rum Gerniyeti'nin de muhtemelen 
kendisini örnek aldığı "Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi", ta 1861 yılında 
kurulmuş ve 1912'ye kadar faaliyetini sürdürmüştü. 9 

Son zamanlarda Osmanlı Devleti'nde, "cemiyet" kelimesinin taşıdığı 
anlamınevrilmesi ve" cemiyetler hukuku"nun gelişmesi hakkında bazı çalış
malar10 yapıldığı için burada biz bu husus üzerinde ayrıca durmayacağız. Bi
raz evvel değindiğimiz üzere, bir yandan, Cemiyetler Kanununun ilgili mad
desinin uygulamada yetkililer ve bilhassa Şura-yı Devlet tarafından nasıl yo
rumlandığına temas etmek; öbür yandan, bizim Şura-yı Devlet11 çalışmamıza 

dek herhangi bir şekilde bilim ıllemine malum olmayan Denek Anamonosis 
narnındaki SillogosjCemiyet konusunda da bilgi vermek ve Cemiyet'in ni
zamnamesini neşretmek istiyoruz. 

Seyahatnamesi: No. 1 Ankara Vi lay eti, Ankara: Başvekalet Müdevvenat Matbaası, 1932, s. 
271'de "Har b-i Umumiden evvel bunu Belçikalılar işletiyorlardı." .demektedir. 

8 İttilıatçılar ve Rum toplumu arasındaki münasebetler, ittihad-ı anasır ve Osmanlıcılık ide
olojisine Rumların verdi~ tepkiler ve Yunanistan'ın Anadolu Rumlarını Helep.leştirme fa
aliyetlerine ilişkin bkz. Hasan Taner Kerinıoğlu, İttihat-Terakki ve Rumlar, 1908-1914, İs
tanbul: LibraKitapçılıkve Yayıncılık, 2009. 

9 Haris Eksertzoglou, Osmanlı'da Cemiyetler ve Rum Cemaati Dersaadet Rum Cemiyet-i 
Edebiyesi, çev. FotiBenlisoyve Stefo Benlisoy, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2004. 

10 Örnek olarak bkz. Mehmet Okur, "Tanzinıattan II. Meşrutiyete Cenıiyetler: İllegal Yapıdan 
Legal Yapıya Geçiş", Doğu-Batı, sy. 46, ~-Eyl-Ekim 2008, s. ll 7-131. 

ll Fetlıi Gedikli, Şura-yı Devlet: Belgeler, biyografik bilgiler ve örnek kararlarıyla, Ankara: 
Öncü Kitap, 2008, s. 104-109. 
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Meselenlıı daha iyi anlaşılabilmesi için burada Osmanlı Cemiyetler 
Kanunu'ndan biraz bahsetmek uygun olacaktır. Bugün kabulü üzerinden bir 
asırdan biraz fazla bir müddet geçmiş olan anılan Kanun, 29 Receb 1327/ 16 
Ağustos 190912 tarihlidir (metni için bk. Düstur, II/1, s. 604-608) ve İkinci 
Meşrutiyet'in ilanından bir müddet sonra çıkarılmıştır. İki fasılda on dokuz 
maddeden ibarettir. 

Kanunun 2. maddesine göre cemiyet teşkili evvelceden ruhsat alın
masına tabi değildir, ancak tesisini müteakip 6. maddeye uygun olarak her 
halde hükumete haber verilmesi lazımdır. 3. maddeye göre kanun hüküm
lerine ve umumi adaba aykırı bir gayrimeşru esas veya memleket asayişi ve 
devlet mülkünün bütünlüğünü ihlal ve hükumetin mevcut şeklini tağyir ve 
muhtelif Osmanlı unsurlarını siyaseten ayırma maksadına m üstenit olmak 
üzere cemiyetler kurulması caiz değildir. 4. maddede ise "kavmiyet ve cin
siyet esas ve unvanlarıyla siyasi cemiyetler teşkili memnudur." diye kanun 
koyucu esasen 3. maddede koyduğu "ve anasır-ı muhtelife-i Osmaniyeyi 
siyaseten tefrik maksadına m üstenit (muhtelif Osmanlı unsurlarını (Rum, 
Ermeni, Yahudi, vs.yi) siyasi olarak ayırma maksadına dayalı" cemiyet kur
ma yasağını yeterli bulmamış olacak ki, hemen ardından bu maddede de bir 
kere daha onu vurgulama ihtiyacını hissetmiştir. Bu durum, Osmanlı kanun 
koyucusunun bu husus üzerinde ne kadar hassas olduğuna bir gösterge ola
rak yoruınlanabilir. 

Kanunun 6. maddesine göre gizli cemiyetler teşkili kesinlikle yasaktır. 
Binaenaleyh, bir cemiyettesis edilir edilmez, eğer merkez idaresi Dersaadet'te 
(İstanbul) ise, Dahiliye N ezareti'ne ve taşrada ise mahallin en büyük mülkiye 
memuruna cemiyetin unvan ve maksadını, idare merkezini ve idare işleriyle 
mükellef olacakların isim, sıfat ve ikametgahlarını bildiren cemiyetin mü es
sisleri tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış bir beyanname ita olunacak 
ve buna mukabil kendilerine yetkili kimsece bir ilmühaber verilecektir. İş bu 
beyannameye cemiyetin "niza.nı:t?-ame-i esasi"si yani tüzüğünden iki nüshası 
cemiyetin resmi mührüyle onaylanmış olarak eklenecektir. 

İlmühaber alınmasından sonra keyfiyet kurucularınca ilan olunacak
tır. Cemiyetler gerek nizarnname-i es asi ve gerek idare heyeti ve ikametgah
larınca icra eyledikleri tadilat ve te beddülatı derhal hükumete bildirrneğe 
mecburdurlar. İşbu tadilat ve te beddülatın üçüncü kişilere (şalıs-ı sruise) 

12 Düstur'daki 3 Ağustos 1325 tarihi aradaki 13 günlük fark sebebiyle 16 Ağustos 1909'a denk 
gelmektedir. Takvim-i Vekayi ile neşrve ilanı 7 Ş ab an 1327 ve 10 Ağustos 1325 [23 Ağustos 
1909], nu. 310. 
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karşı hükmü ancak hülrumete haber verilmesi gününden başlayarak mu
teber olur. Yapılmış tadilat ve tebeddülat özel bir deftere kaydalunacak ve 
anılan defter adli ve mülki makamlarca her ne zaman talep edilirse ibraz 
kılınacaktır. 

II. Keskin Rum Cemiyeti 

Keskin'de söz konusu cemiyetin kurulduğu sıralarda nüfus yapısı Müs
lümanlar, Rumlar ve Ermenilerden oluşuyordu. KeskinRum metropolit veki
l.in}n payitahta çektiği bir telgrafta Rum nüfusun Ermenilerden fazla olduğu 
ileri sürülmüştü. Dosyadaki ilmühaber verilmesini isteyen belgedeki bilgiler
den 1910'da Keskin'de birden çok Rum mektebinin (aşağıda Iv. bölüme bkz.) 
yanı sıra Ziraat Bankası şubesinin de olduğu ve ayrıca önemlice bir tüccar, 
esnaf ve ziraat sahibinin bulunduğu da anlaşılıyor. 13 

Keskin'de 1900'lerin başından beri dini cemaatler arasında gitgide ar
tan bir kıpırdanışın olduğu düşünülebilir. Bu kıpırdanışta Denek roadenini 
işleten Fransız şirketiyle birlikte gelen "ecnebiler"in de bir ölçüde tesiri ola
bileceği akla gelmiyor değil. Madenişletmesinin toplumsal hayatta meydana 
getirdiği değişim ve hareketin de derneğin kurulmasınd~ dalaylı rolünden 
bahsedile bilir. Fakat bu dış tesirierin yanı sıra içte devleti temsil edenlerin 
yol açtığı cemaatleri inciten bazı nezaketsizliklerin de varlığı seziliyor. Me
sela 1908'de Hz. İsa hakkında bazı uygunsuz sözler sarf ettiğinden Keskin 
belediye tabibinin görevini sürdürmesi, Rum ve Ermeni cemaatinin i tirazı 
üzerine, imkansız hale gelmişti. Yukarıda değinildiği üzere, bu kıpırdanışta, 
Yunanistan'ın bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması ve F~ner Patrikhane
si ile birlikte Osmanlı tebaası Rumlar üzerinde sürdürdüğü propagandanın 
tesiri de hesaba katılmalıdır. Nitekim 1914'te Keskin'de Rum cemaatini idare 
edenlerin Yunanlıkla meşgul olup olmadıkları idarece aniaşılmak istenmişti. 
Savaşların yol açtığı Balkanlar ve Kafkaslardan kaynaklanan büyük göçle
rin doğurduğu kaynaşmaların Anadolu'daki gayrimüslim ahatiyi ve bu arada 
Rum nüfusu etkilediği de gözlemlenmektedir. 1917 ve 1918'de etraftan göçen 
veya göçürülen Rumlardan bir bölüğünün Keskin' e yerleştirileceğille dair 

13 Seyyah [Selahettin] Kandenrlr, Türkiye Seyahatnamesi, No. 1 Ankara Vilayeti, Ankara: 
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Bıişvekalet Müdevvenat Matbaası, 1932, s. 268-272'de Keskin'in 1930 yılındaki nüfusu, 
yaşayışı, iktisadı ve eğitim hayatı hakkında önemli bilgiler veriyor. Orada Keskin nüfusu
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kayıtlarla karşılaşılmaktadır. Zikredilen bütün bu sebeplerin, ahali arasında 
sosyal, kültürel ve siyasi faaliyetlerin artmasına yol açtığı düşünülebilir.14 

Yukarıda anılan olayların bir kısmının Kesldn'de bir Rum cemiyeti ku
rulmasından sonraya tesadüf ettiği bellidir. Bununla birlikte, sonraki geliş
meler, öncekiler için de belli ölçüde bize bir fikir verebilir. Öyle görülüyor ki, 
1910'da Keskin'de bir dernek kurmak için uygun bir ortam meydana gelmiş
ti. Nitekim buna teşebbüs edilmiş ve Cemiyetler Kanunu'nun 6. maddesine 
göre, taşrada kurulmak istendiğinden mahallin en büyük mülkiye memuruna 
cemiyetin adı, maksadı, idare merkezi, idare işleriyle yükümlü olacakların 
isim, sıfat ve ikametgıilil.arını bildiren cemiyetin kurucularınca mühürlenmiş 
ve imzalanmış beyanname verilmişti. Mukabilinde ise görevlilerce, cemiyet 
yetkilisine bir ilmühaber verilecekti. 

Keskin Rum Gerniyeti'nin nizarnname-i esasisi 14 Mart 1910'da hazır
lanmış ve cemiyet 1910 yılının Nisan ayının 15'inde idareye başvuruda bu
lunmuştur. Bu arada Keskin Kaymakamlığı, ilmühaber talebinde15 bulunan 
cemiyetin maksadının Rum llsanının tamimi olup cemiyete ait mührün oyul-

14 Burada sözünü ettiğimiz olaylar sırasıyla BOKndeld şu belgelerden takip edilebilir: 
a. 04/Ra/1322 (Hicri)/19 Mayıs 1904, Dosya no. 53, Gömlek no. 32, DH.TMIK.S. Kesldn 
Rum Metropolit Vekilinin Kesldu'de Rumların Ermenilerden fazla olduğu halde liva ida
re muhakeme azalığına Ermenilerin s eçildiğinden bahis ve adalet talebini havi telgrafının 
tetldld. 
b. 29/Za/1326 (Hicri)/23 Aralık 1908, Dosya no. 2690, Gömlek no. 3, DH.MKT. Hz. İsa 
Aleyhisselam hakkında bazı sözler sarf ettiğinden bahisle Rum, Ermeni ve Protestanreis-i 
ruhanileri tarafından tardı istenilen Keskin Belediye Tabibi AtıfEfendi'nin memuriyetl
nin devamının mümkün olmayacağından yerine münasip birinin getirilmesinin Umur-ı 
Tıbbiye-i Mülkiye Nezareti'nden istendi~ 
c. 17 /N /1332 (Hicri)/9 Ağustos 1914, Dosya no. 1, Gömlek no. 16, DH.EUM.3.Şb, Keskinka
zasında Rum cemaatini idare edenlerin, Yunanlıkla meşgul olup olmadıkları hakkında ya-
pılan tahldkatta bir şey anlaşılmadığı. - · 
15/Ey/1333/15 Eylül 1917 Dosya no, 565, Gömlek no. 80, DH.ŞFR Tokad ve Zile cilıetlerin
deld Rum mültecilerin Yozgad'a geldi~, bu kabil sevkıyatamahal verilmemesi ve Yozgad'a 
gelen 400 nü.fusun Çankın, Kırşehir ve Keskin' e tevzi edile ce~ (Ankara). 
d. 14/Ma/1334/14 Mayıs 1918, Dosya no. 579, Gömlek no. 168 DH.ŞFR Bafra'dan tehcir 
edilerek Çoruın'a vürud eden Rumlar'dan Çankın, Keskin ve Kalecik'e gönderilenlerin 
mikdarına dair. Ankara Valili~ telgrafı (Ankara). 
e. 02/Ha/1335/2 Haziran 1919, Dosya no. 624, Gömlek no. 32 DH.ŞFR. Keskin'de müte
mekkin Rumlardan, müracaat eden otuz altı haneye seyahat varakası istilısaliyle aile ce ve 
otuz nüfusun da seyahatvarakası almaksızın İzmir ve Dersaadet'e gittikleri (Ankara). 

15 Cemiyet kıırucuları Keskin Kaymakanılığı'na sundukları dilekçede mukaddes emelle
rinin husulünden "ve geçen sene Meclis-i Mebusan tarafından tasdik edilen Cemiyetler 
Kanunu'nun altıncı maddesi alıkanıma tevfikan müsaade-i celilelerinin istilısalini na
tık Anamorfosis cemiyetiınize bir ilmühaber ita huyurulmasını istida ve istirham eyleriz" 
demişlerdi 
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ma biçiminin (suret-i hakki) şayan-ı tedkik görüldüğü beyanıyla iktizasının 
şifre-telgrafname ile ve en s üratli şekilde bildirilmesi için Kırşehri (Kırşehir) 
Mutasarrıflı~a müracaat etmişti. Mutasarrı:tlık da durumu 28 Nisan 326 1 
11 Mayıs 1910 tarih ve 115 sayılı yazıylaAnkara valiliğine iletmişti. Bu yazı
larda cemiyetin nizamnamesiyle ruhsat ilmühaberi itasına ha vi istidanamesi 
suretleri leffen takdim ve irsal kılınmış ve bunların incelenerek gereğinin 

"musaraaten emr ü işar buyurulması" arz edilmişti. Cemiyetin gayesi Rum 
dilinin yayılması (tamimi) idi; cemiyetin incelenmeye değer bulunan müh
ründe ise "Elenikos Sillogos" ifadesi vardı. Bu ifade Yunanlığa aidiyet hissi 
uyandırıyordu. 

Bunun üzerine ll Mayıs 13261 24 Mayıs 1910 tarih ve 220 sayılı yazıyla 
Ankara Valiliğinden Kırşehir mutasarrıflığına giden yazıda evrakın incelen
diği bildirilerekAnkara'da da aynı maksatla benzer bir cemiyet kurulduğu, bu 
cemiyetin sunduğu "talimatname"nin tashih edilerek kabul ile Cemiyetler 
Kanunu gereğince ruhsat verildiği, araca da Cemiyetler Kanunu hükümle
rine göre benzer tashihin edilerek gereğinin yapılması bildirilmişti. Ancak 
vilayetin bu yazısından ve dosyadaki vesikalardan Ankara'daki cemiyetin 
"talimatname"sinin neresinde düzeltme yapıldığı anlaşılamamaktadır; ancak 
"ve tashihat-ı vakıayı ha vi iki kıta varaka araca da tatbik edilmek üzere" denil-
mesinden iki hususta Ankara'daki cemiyetin "talimatname"sinde (herhalde 
bu ibare cemiyetin "nizammame-i esasisi" yerinde kullanılmıştır) tashihe 
gidildiği istidlal edile biliyor. 

Dolayısıyla bu durumda, Denek Madeni mülki arnirliğince cemiyet il
gililerine ilmühaberin verilmediği anlaşılmaktadır. Her ne kadar Cemiyetler 
Kanunu'na göre, cemiyetler önceden izin alınmadan kurulurlar ise de kanu
nun getirdiği bazı yasaklarnalara da tabi idi. Yukarıda 3., 4. ve 6. maddede yer 
verilen bu yasakların kendilerine tevdi edilen evraktamevcut olup olmadığına, 
kendilerine beyannamenin verilmesi anında taşrada ise mahallin en büYük 
mülki görevlisi mi, hükumet merkezinde iseİçişleri Bakanlığı (Dahiliye Neza
reti) memurları mı karar verecekti? Kanaatime göre, bu denetleme en büyük 
mülki memurun veya Dahiliye Nezareti memurlarının yetkisinde değildir. On
lar kendilerine 6. maddenin öngördüğü şartları taşıyan bir beyanname takdim 
edildiği takdirde onu kabul ve karşılı~da "ilmühaber" vermek zorunda idiler. 
Memurlar, beyannamesi verilen derneği kanuna aykırı buluyorlar ise, o zaman 
kapatılınası için gerekli merciiere başvuruda bulunabilir ler. Tabü, memurla
rın buna rağmen, kanunun yasakladığı unsurların varlığını ileri sürerek be
yannameyi kabul etmemeleri de mümkündü. Bu durumda, cemiyetkurucuları 
memurların bu tavrını şikayet veya dava konusu yapabilirlerdi. 
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Gerçekten, Kırşehir mutasarrıflığından vilayet makamına yazılan 23 
Mayıs 326 1 5 Haziran 1910 tarih ve 164 numaralı yazının suretine göre Kes
kin kazası merkezinde Rum cemaati tarafından teşkiline teşebbüs olunan 
Anamorfosis narnındaki "Sillogos" cemiyeti hakkında cevaben gelen ll Mayıs 
326 1 24 Mayıs 1910 tarih ve 211 numaralı vilayet yazısı ile melfufu, mezkur 
kaza kaymakamlığına gereği yapılmak üzere tebliğ edilmişti. Bu kere ceva
ben alınan yazıda, Ankara'daki benzeriyle Keskin'de kurulmak istenen der
neğin tüzükleri arasında bazı farkların olduğu, ayrıca ikincinin mühründe
ki ''Elenikos" ifadesinin i tiraza sebep olduğu görülmektedir. Burada Keskin 
Kaymakamlığı'nın tavrının vilayete göre daha sert olduğunuri tebarüz etti
ğine de dikkat çekilmelidir. Belki de yerel şartlara daha iYi vakıfbulunması 
münasebetiyle kaza yetkilileri daha titiz hareket ediyorlardı. 

Bu esnada Keskin metropolit vekili ve arkadaşları tarafından Yozgat 
(vasıta merkezi) kanalıyla 2 Eylül326 1 15 Eylül 1910 tarih ve 1138 numara ile 
Keskin mustantıkı Naci Efendi'yi çok ağır sözlerle itharn eden bir telgrafın 
Dahiliye Nezareti'ne çekildiği dosyadaki belgeler arasmdadır.16 

Dahiliye N ezareti, 5 Eylül 326 olan yazısıyla meselenin tahkikini An
kara vilayetinden istemişti. Vilayetin sorması üzerine Keskin Müddeiumu
mi Muavinliğinin Kırşehri Müddeiumumi Muavinliğine 30 Eylül326 1 13 
Ekim 1910 tarihli cevabında teşebbüsçüleri, gizli cemiyet kurmak, mevcut 
hükumet şeklini değiştirmeye teşvik, Osmanlı anasırmdan Rum ahalinin bir 
kısmını ayırmak ve bu suretle Osmanlı ülkesinin bütünlüğünü ihlal e teşebbüs 

16 Önemini göz önüne alarak bu telgra.fı.n tam metnini buraya dercediyoruz: "Rumeli kaza
larında ahlaksızlığı yüzünden iki üç ay ancak istihdam olunarak kazadan kazaya nakle
dilmiş ve nihayet Bursa vilayetinin Dinar kasabasına gönderilmiş oradaki mugayir-i ka
nun hal ve hareketi tahkikatla sabit olunca Ankara'ya tiraren gelmiş ve jandarmaca ahval 
ve memuriyet-i maziyesi evrakı tedkik edilmeksizin Keskin kazası mustantıklığına tayin 
edilmiş olduğu mervi Naci Efendi kazamıza geleli beri anasır-ı muhtelife meyanında fe
sad ilka etmek, çokları hakkında mugayir-i kanun tevkif vetalıliye ile ilızar etmek ve bü
tün kaza halkının malumu olan müfteriyat ve ahlak-ı kanun-şikenanesini vasıta ittihaz ile 
halkı dilgir etmek, sebük-mağzfuıı teşvik, namuslu adamlar hakkında iftira ve ihbarname 
tanzim ile ehl-i namusun haysiyetini paymal etmek gibi harekat-i na-becası müsbet iken 
hakkında hükm-i kanun icra edilmemiştir. Binaenaleyh bir müddetten beri Rum cemaati 
güya devlet ve millet aleyhindedir gibi llsanlar ile ahali-i İslaıniyeyi Rumlar aleyhinde hid
detlendirerek beynelahali nifak ve şikak etmesini mucib elfaz istimal etmekte iken bun
dan iki gün evvelden hiçbir ferd bulunmadığı halde kilisemizin kapısını açıp dolabı kırarak 
derununda bulunan emval [ve] evrakı bi'l-ahz gitmiştir. Enva-ı mezaliıni ve bu husustaki 
mugayir-i kanun ve hilaf-ı Meşrutiyet ahval ve ahlakı ala? (IJt>) olduğırndan ve şimdiye ka
dar hakkında resmen yazılan şikayetlerle alıvali anlaşılmamış ise adil bir muhakkık mari
fetiyle tahkikat i cra ettirilerek hükm-i kanunun i crasını istirham eyleriz. Ferman. Keskin 
Denek Madeni vekil-i metropolidi Papa Panayot, İstanbulluoğlu Zeki, Taşcidis, Tosunidis, 
Sarıaslanidis, CamoğluAvram, Obalidis." 
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eylemek fiilleriyle suçlamasıyla haklarında yürütülmekte olan soruşturma 
esnasında cemiyetin ictima mahallinin araştırılmasına, ceza usulüne uygun 
olarak mustantıklıkça karar verilmiş, cemiyet azasından biri, muvazzaf mü
vezzii ve daha başka kimseler huzuruyla ictimagah (toplanma yeri, dernek 
merkezi) aranarak zuhur eden cemiyet nizamnamesi, müfredat defteri, bilet 
ve sair evrak alınarak durumu gösterir bir tutanak hazırlandığı bildirilmişti. 
Bu uygulamanın tamamen kanuna ve usule uygun gerçekleştirildi~ de yazıda 
vurgulanmıştı. Metropolit vekilinin suçlamasına karşı kiliseyeı7 girilmedi~, 
cemiyetin ictimagahı yakınında kilise ve cami gibi ibadethane de bulunmadı
ğı kesin bir dille belirtilmişti.18 

Dikkat edilirse Keskin kazası yetkilileri cemiyetin, Cemiyetler 
Kanunu'nun 3. maddesindeki yasağı ihlal etti~e kani idiler. 

Keskin Müddeiumumi Muavinli~ zikredilen yazısına Kırşehri Müd
deiumumi Muavinli~ 28 Teşrinisani 326 / ll Aralık 1910 tarihinde şu derke
narı düşüp Ankara İstinaf Savcılığına göndermişti: "Keskin Müddeiumumi 
Muavinli~ baladaki derkenar-ı cevabisiyle iade kılınan işbu tahrirat-ı ali
yelerinin Keskin'de teşekkül eden Rum cemiyet-i hafiyesi hakkında icra kılı
nan ve Yozgat heyet-i aliye-i ittihamiyesine bera-yı takdim Keskin'den li vaya 
gönderilen tahkikat evrakı meyanına sehven vaz olunduğp. bu kere bittedkik 
anlaşılınakla if a-yı muktezasma inayet huyurulmak üzere leffen takdim kılın-

ı 7 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan Kesltin Ortodoks kilisesi haklnnda şu bilgiyi kay
cletmeyi yararlı gördük: ''Karıştıran mevkiindedir. Geç dönem Ortodoks kiliselerindendir. 
Kilise, 4 sütunlu, kapalı Yunan haçı planmda yapılmıştır. Bugün yapının örtü sistemi çök
müş, do~ duvarı tamamen, diğer duvarları ise kısmen yıkılmıştır. Kilise, Kesltin merke
zinde yaşamış olan Ermeni ve Rumlarm ibadetlerini yaptıkları Ortodoks kilisesi olarak bi
linmektedir. Kilisenin bulundu~ mevki, kilise ile birlikte doğalsit özelliği göstermektedir. 
Tüm bu alanlar 2863 ve 3386 sayılı yasalar gereğince tescil altına alınmıştır." bkz. ~ 
www.tmo.gov.tr/Upload/Images/SubeHarita/Kulturfkirikkalekesltin.pdf 

18 "Cemiyetler Kanuna muhalif olarak Elenikos Yunan yalıut Yunan'a malısus Anamorfosis 
yani yeni terbiye nam Rum gizli cemiyeti teşkil etmek ve şekl-i hazır-ı hükümeti tebdi
le teşvik ve anasır-ı Osmaniyeden Rum alıalinin bir kısmını tefrik eylemek'Ve bu suretle 
ternamiye-i mülkiye-i Osmaniyeyi ilılale teşebbüs eylemek fiilleriyle maznun aleyh olan
ları haklarmda icra kılınmakta olan tahkikat-ı istintakıyye esnasında mezkur cemiyetin 
malıall-i ictima anlaşılınakla hakikatin tezalıürü için vaki olan taleb ve iddiaya ve usul-i 
cezaiyyeye tevfikan cemiyetin malıall-i ictimam talıarrisine mustantıklıkçakararverilmiş 
ve cemiyet az asından birisiyle cemiyetin muvazzaf müvezii ve dalıa sair kes an huzuruy
la ictimagalı talıarri edilerek zuhur eden cemiyet nizamnamesi ve müfredat defteri ve bi
let ve sair evrak almarak keyfiyeti musavvir zabıt varakası tanzim edilmiş ve cereyan eden 
tahkikat ve .muamelat ve talıarriyat kanun ve usule muvafik bulunmuş ve binaenaleyh kili
seye zinhar girilmemiş olduktan başka cemiyetin ictimagalıı yakınmda kilise ve cami gibi 
mabedhane dahi bulunmamış ve hakikat-ı hal bundan ibaret bulunmuş olduğunun arz ve 
beyamy la Kırşehri Müddeiumumi Muavinliği canib-i alisine takdim kılındı." 
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· rmş ve bu babda sebk eden emr ü işar-1 alilerine cevaben keyfiyet ve cereyan-ı 
hal ve hareket fi 12 Teşrinievvel 326 1 25 Ekim 1910 tarih ve 4 70 numaralı 
ariza -i çakeranemle de makam-ı alilerine arz kılınmış olduğu maruzatıyla 
Ankara İstinafMüddeiumumiliği canib-i apsine takdim olunur." 

Ele aldığımız haclisede Ankara valisinin yazısından sorunun liva (mu
tasarrıflık) yetkililerinin görüşü de alınarak Meclis-i İdare-i Vilayet' e havale 
edildiği anlaşılmaktadır. Fakat daha Meclis-i İdare-i Vilayet kararını oluştur
madan, Keskin kazası adli heyetince "mezkur cemiyetin makasıd-ı muzırra 
üzerine müesses bir cemiyet-i hafiye olduğu" iddiasıyla üyelerinin tutuklan
dığı ve sorgulandığı 2 Teşrinievvel 3261 15 Ekim 1910 tarihli telgrafyazısıyla 
Dahiliye N ezaretine arz edilmiş idi. 

Rum cemaati tarafından Keskin'de teşkil edilen cemiyet hakkında Da
hiliye Nezareti'ne Ankara valisi Ali Münif (Yeğenağa)19 imzasıyla sunulan 
yazıda olay kısaca şu şekilde hikaye edilmişti: Keskin'dekiyle aynı tarzda 
gene Rumlar tarafından Ankara'da da başka bir dernek kurulduğu ve onun 
beyannamesinin kabul edilerek kurucularına ilmühaber verildiği belirtildik
ten sonra vali düştüğü tereddüt halini ifade ederek "[Y]alnız Rum cemaatine 
mahsus ve maksatlarının da esasen Türkçe tekeli üm eden ve bir dereceye 
kadar Türkleşmiş olan bu havali Rumları arasında Rum lisanının neşr ü 
tamimiyle Rumluk fikrinin telkininden ibaret bulunması ve gerçi Cemiyetler 
Kanunu'nun 4. maddesinde cinsiyet ve kavmiyet esas ve unvanlarıyla cemi
yetler teşkili mermıu olduğu musarrah ise de llsan-i millinin neşr ü tamimi 
suretiyle rabıta-i kavmiyet ve milliyetİn tahkimi bir maksad-ı siyasi addolu
nup olamayacağı tefsire muhtaç görülmesi cihetiyle" yapılacak işlernde te
reddüt edildiğinden, halen ve gelecekte bir gfuıa yanlışlığa mahal kalmamak 
üzere anılan maddedeki siyasi kelimesinin Şura-yı Devletçe tefsiriyle bera
ber Ankara ve Keskin'deki iki cemiyethakkın,d~ olunacakmuamelenin apaçık 
tayinini istiyordu. 

Bu yazının zahrındaki Dahiliye Nezareti Hukuk Müşavirliği'nin görüşü 
ise "Osmanlılığı teşkil eden anasırın llsan-ı millilerini muhafaza ve neşr ü 
tamim hukuk-ı esasİyelerinden olmakla Kırşehri sancağına merbut Keskin 
kazası merkezinde Rum llsanının intişarı ve Rum ahalinin tenvir-i efkarı ve 
maarife halıişlerinin teşvik ve tezyidimakasıdı ile teessüs eden cemiyetin 

19 İkinci Meşrutiyet'ten sonra İttihat ve Terakld Fırkası'ndan Adana milletvekili seçilen, ar
dından Ankara valili~e tayin edilen İttilıatçılardan Ali MünifBey (Yeğenağa) haklanda 
geniş bilgi için bkz. Nazım H. Polat, "Çukurovalı İki Adaş: MünifBeyler", III. muslararası 
Çukurova Halk KültürüBilgi Şöleni, 30 Kasım-2 Aralık 1998, Adana, sunulan bildiri, s. 564-
579. bkz. http:{/turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp 3/polat.pdf. 14.4.2011. 
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makasıd-ı teşekküliyesine nazaran Cemiyetler Kanunu'nun 4. maddesindeki 
cemiyat-ı memnuaya dahil olamayaca~ cevaben.Ankara vilayetine emr ü 
işarı arz olunur. 19 Teşrinievvel 326/ 1 Kasım 1910" diye formülleştirilmişti. 

Bu cevapta dikkati çeken daha ilk satırdaki "Osmanlılığı teşkil eden un
surların milli dillerini muhafaza ve neşirve tamimi "hukuk-ı esasiye"lerinden 
yani bugünkü kavramlarımızia söylersek, "temel haklar"mdan olmakla ... " ifa
desidir. Buna göre Osmanlı toplumu içindeki her etnik ögenin milli dilini ko
ruyarak onu yayma ve genelleştirmesi temelhaklarından sayılıyordu. Dolayı
sıyla Keskin Rum Gerniyeti de bu temel hakkını kullanıyordu, bir hakkın kul
lanılması yasak kapsamına girmezdi. Bu sebeple, Cemiyetler Kanunu'nun 4. 
maddesindeki yasak ihlal edilmiş sayılmadı. Keskin kazası merkezinde Rum 
llsanının yayılması, Rum ahalinin aydınlatılması ve maarjfisteklerinin teşvik 
edilip artırılması maksatlarıyla kurulan cemiyetin teşekkül maksadına göre 
Cemiyetler Kanunu'nun 4. maddesindeki yasak cemiyetlere dahil olamayaca
~ cevabenAnkara vilayetine emr ü işarı Şura-yı Devlet' e arz olunmuştu. 

Burada şu hususa da dikkat çekmek gerekir. Yazıda geçen "lisan-ı milli" 
tabiri bugünkü anlayışımıza göre ulusal dili ifade eder. Oysa o dönemde bu
nunla kastedilen her etnik gurubun kendi dilidir; yani burada Rumcadır. 

Kanun maddelerinin tefsiri işlerine Şura-yı Devlet'in Mülkiye 
Dairesi'nde bakılmaktaydı. Bilindi~ gibi 1876 Kanun-ı Esasisi ll 7. maddesiy
le kanunlarm yorumlanması diye bir kurum getirmişti. Buna göre bir kanun 
maddesinin yorumlanması (tefsiri) gerekti~de adli işlere ilişkin ise ına
nasının belirlenmesi Mahkeme-i Temyiz'e ve mülki idareye dair ise Şfua-yı 
Devlet' e ve işbu Kanun-ı Esasi'den ise Heyet-i Ayan'a aitti. Gerçi daha önce 
de Şura-yı Devlet'in ikinci dairesinin görevleri sayılırken onun beşinci göre
vi olarak "kavanin ve nizarnat-ı mevzuaya müteallık olarak devairden gelen 
evrak ve tekarir üzerine rey vermek" de sayılmıştı; ama bundan ne anlamak 
gerekti~ ve bunun uygulamada nasıl aniaşılıp tatbik edildi~ hakkında ayrıca 
araştırmada bulunmak gerekir. Oysa Kanun-ı Esasi'nin yorumlanacak işleri, 
ilgili kurumlar arasmda paylaştırmasından sonra Şura-yı Devlet'ten verilen 
tefsir (yorum) kararları elimizdedir. Nitekim zikredilen konuda da Şura-yı 
Devlet Mülkiye Dairesi şu yorumda bulunmuştu:20 

Dahiliye Nezareti'nin Şura-yı Devlet' e havale huyurulan 23 Teşrinievvel 
326/ 5 Kasım 1910 tarihli ve 3/1835 numaralı tezkiresi Şura-yı Devlet'in Mül
kiye Dairesi'nde kıraat olunduktan ve hikaye aniatılıp Hukuk Müşavirli~ 
görüşüne yer verildikten sorı..ra "zikr olunan cemiyetin esas-ı teşkili Rum li-

20 BOA, DH. İD.132/11328 Z 29 [1 Ocak 1911] Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi, Aded: 1844. 
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sanının intişarıyla Rum ahalinin tenvir-i fikri ve maarifin tamimi maksadına 
matufbulunmasına ve Cemiyetler Kanunu'ndaki riıaksad-ı siyasi tabirinin 
bu yolda teşekkül etmiş olan cemiyedere adem-i şümulü tabü bulunması
na nazaran bu cemiyetin siyasi addine.mahal görüleme"di~ gerekçesiyle 
faaliyetine mani olunmaması yolunda görüşünü bildirmişti. Ancak Şura-yı 
Devlet'in Mülkiye Dairesi "cemiyet nizamnamesinin 34. maddesinde muhar
rer 'hafiyyen ictima eder' tabirinin 'gayrialeni olarak ictima eder' suretinde 
düzeltilmesini ve '~ara' da teşkil olunduğu beyan olunan cemiyet dahi ni
zamnamesine nazaran aynı mahiyette ise onun da men' i icap etmeyeceği''nin 
de ayrıcaAnkara vilayetine tebli~ istemişti. Şura-yı Devlet'in bu görüşü 
Dahiliye Nezareti kanalıylaAnkara Valili~'ne gönderilecekti. 18 Zilhicce 328 
1 7 Kanuruevvel 326/20 Aralık 1910.21 

Şura-yı Devlet'ten Dahiliye Nezareti'ne gelen yazı, nazır meşhur Talat 
Paşa tarafından saclarete arz edilmişti.22 Böylece 1910 yılının Mart ayında 
başlayan Keskin Rumlarının dernek kurma mücadelesi yeni bir yıla girerken 
başarıyla sonuçlanmış, Osmanlı idaresi etnik dilin ö~etilmesini, yayılması
nı ve genelleştirilmesini Cemiyetler Kanunu'nun yasakladı@ "siyasi amaçlı" 
diye değerlendirmemiş, aksine her etnik unsurun kendi dilini koruma, yayma 
ve genelleştirmesini onların temel haklarından gördüğünü ortaya koymuştu. 

Ancak izleyen Balkan Harbi ve Birinci Cihan Harbi yıllarının olağanüs
tü koşullarının Osmanlı idaresinin bu özgürlükçü tutumunu sürdürmesine 
yardımcı olmadı@nı da belirtmek gerekir. Gerçekten aşağıdaki olaylar bu tav
rm değiştiğille dair belirtiler göstermektedir: 7 C 1332 (Hicri) / 3 Mayıs 1914 

21 Şura-yı Devlet mazbatasının altında şu isimler kayıtlıdır: Şura-yı Devlet [mührü]; Millki
ye Dairesi reis-i sanisi Mehnıed Şerif [mührü]; Azadan Mustafa Reşid [mührü]; Azadan 
Ahmed Salim b. Rıfat [mührü]; Azadan [mühür]; Azadan İstefenaki [mührü]; Azadan es-
Seyyid Mehnıed Yahya [mührü]. ·- · 

22 DN Muhaberat-I Umumiye Dairesi Üçüncü Şube 2260: "23 Teşrinievvel326 / 5 Kasım 
1910 tarihli ve 1835 numaralı tezkere-i aciziye zeyldir. Keskin kazası mustantıkının kili
selerine girerek emval ve evrakı müsadere ettiğinden ve muamelat-ı saireden şikayeti havi 
metrepolit vekili ve saire imzalanyla mahallinden çekilen telgrafname üzerine se b k eden 
istilama cevaben Ankara vilayetinden alınıp melfufatıyla beraber takdim kılınan 8 Kanu
nıevvel326 / 21 Aralık 1910 tarihli tahriratta esas-ı şikayet bir cemiyet teşkilinden iba
ret olmasına nazaran bu babda lazım gelen muamele ifa olunınak üzere işar-ı sabık vec
hile !isan-ı millinin neşr ü tamimi suretiyle rabıta-i kavmiyet ve milliyetin takviyesi bir 
maksad-ı siyasi addolunarak mezkur cemiyetin Cemiyetler Kanununun menınuiyeti mu
tazammın olan 4. maddesinin daire-i şümulüne idhal edilip edilemeyeceğinin tavzihi ve 
madde-i mezkuredeki siyasi kelimesinin tefsiri lüzumu dermeyan kılınmış olmakla arz-ı 
sabık vechile iktizasının bir an evvel ifa ve enır ü inbası menut-ı müsaade-i samiye-i fehi
maneleridir ol babda emr ü ferman hazret-i men lehülemrindir. 30 Zilhicce 328/19 Kanu
nıevvel326 / 1 Ocak 1911 Dahiliye nazırı bende Talat." 
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tarihli bir belgede Havza'da Rumlar tarafından teşkil edilen "Fivos (Şems
Apollon) Maarifperver Cemiyeti"nin milli ve siyasi esas ve unvanı haiz olması 
sebebiyle kurulmasının kanunen caiz olmadı~ı bildirilmişti. 23 

Bu tarihten iki yıl sonraki Kütahya mutasarrıfvekili, Tahrirat Müdü
ründen Dahiliye Nezareti'ne 12 C 1334/ 16 Nisan 1916'da, 9 Şubat 331/22 
Şubat 1916 tarihli yazıya yazılan cevapta ise Kütahya merkez livada Rumların 
Hürriyet ve İtilaf ve Rumlar Debenglisi? "Cehaletten Kurtaran" narnındaki 
cemiyetler evvelce teşekkül etmiş ise de bilahare in:fisah ettikleri ve el-yevm 
İ ttihad ve Terakki ve Müdafaa-i Milliye ve Hilal-i Ahmer cemiyetlerinin mev
cut bulundu~ ve millhak kazalardan Uşak'ta İ ttihad ve Terakki Şubesi olup 
Simav ve Ge dos'da dahi 330 senesinden beri teşekkül ve in:fisah etmiş cemi
yetler bulunmadı~ bilahare anlaşıldı~ arz olunmuştu.24 · 

27 C 1334 (Hicri)/1 Mayıs 1916 tarihli belgede de Kastamonu valisinden 
Dahiliye Nezareti'ne, 27 C 1334/ 1 Nisan 1332/ 14 Nisan 1916'da, Emniyet-i 
Umumiye Müdürlü~'nden muharrer 9 Şubat 331 ve 1010 umum numaralı 
yazıya cevap olarak vilayet dahilinde 330 senesinde nizamnameleri gönderi
len cemiyetlerden gayri yeniden teşekkül etmiş cemiyetler olmadı~ ve İtilaf 
Kabinesizamanında Kangırı'da (Çankırı) İtilaf Gerniyeti tarafından bir gu
rup küşad edilmiş ise de kabinenin sukutuyla da~dı~ v~ gençlerin tehzib-i 
ahlılkı maksadına mebni merkez-i vilayette teşekkül edem Rum Gençler ve 
Ermeni Terakkiperver cemiyetlerinin ve Hürriyet ve İtilaf cemiyetlerinin de 
el-yevm hal-i infisahta bulundu~ arz olunmuştu.25 

Rumlar ve Ermenilerin kurdu~ bu cemiyetlerin neden infisah etti
~ belirtilmemiştir. Bu yazışmalara bakılırsa gayrimüslimlerin dernekleş
me faaliyetlerinin idare ce yakından izlendi~i ve zaman ziıman Cemiyetler 
Kanunu'nun siyasi amaçlı derneklerin kurulamayaca~ hükmüne dayanarak 
faaliyetlerine izin verilmedi~i görülmektedir. 

III. Cemiyetin Kurucularının Kimli~ 

Cemiyetin başkanı Aleksandros Panapulos (Panopulos) a~da bir ta
bipti. Aleksandros Efendi Kostaki Panapulos Ua'nın o~lu olarak Hicri 1301/ 
1883-84'te Ankara'da do~uştu (nüfus tezkeresine göre). Mahalli (Ankara) 
Rum ibtidai ve rüşdi mekteplerinde tahsil gördükten sonra idadi-i mülkisi 

23 BOA, DH.İD, Dosya No. 126, Gömlek No. 59. 
24 BOA, DH.EUM.6.Şb, Dosya No. 7, Gömlek No. 14. 
25 DH.EUM.6.Şb, Dosya No. 7, Gömlek No. 27. 
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ile Mekteb-i Fünun-ı Tıbbiye-i Mülkiye'de mürettep ulum ve fünunu bittah
sil aliyyülala mertebeden (1 Temmuz 1316/ 14 Temmuz 1900) tarihli idadi 
şehadetnamesi ile 14 Temmuz 1324/ 27 Temmuz 1908 tarihli 897 numaralı 
tababet diplomasını almıştır. Mükemmel olarak Türkçe ve rüşdi derecesinde 
Rumca ve bir dereceye kadar Fransızca okuyup yazdığı ve tekeli üm ettiği ve 
Ermenice de keza okuyup yazdığı tercümeilialinde münderiçtir. Selh-i Rama
zan 1326 /13 Teşrinievvel324 / 26 Ekim 1908'de 600 kuruş maaşla Ankara 
vilayetinde Kalecik kazası beledi tababetine tayinle vazifeye başladı.26 Daha 
sonra, yukarıda Hz. İsa Aleyhisselam hakkında bazı sözler sarf ettiğinden 
balıisle Rum, Ermeni ve Protestan ruhani reisierince tardı istenilen Keskin 
Belediye Tabibi AtıfEfendi'nin27 yerine Aleksandros Efendi'nin atandığı bill
nir. Dernek kurucusu olarak idareye verdiği tüzüğün altında isminin yanında 
belediye tabibi ibaresi de vardır. 

Diğer dernek kurucuları reis-i sani Mandelaki Karahisaridi, Katib-i 
umumi Nikolaki Zanidis, Katib-i hususi Platon İstanbulluoğlu, Müşavir Si
monaki Simonidis, Müşavir Mihalaki Tiryakidis, Müşavir Milidyadis Sür
melidis, Müşavir İlya Fodyadis, Müşavir Lazar Andonyadis, Müşavir Petro 
Sabuncuoğlu, Müşavir Simon Papadopulos, Sandık emini Vizandpos Uyari
dis (veya Obaridis?) idi. 

Ceniiyet kurucularının Keskin Kaymakamlığı'na Cemiyetler Kanunu 
uyarınca sundukları evrak arasında kendilerine ilmühaber verilmesini is
teyen dilekçelerinin suretinden haklarinda ayrıca şu bilgiler elde olunuyor. 

"Cemiyet-i mezkurenin riyaseti belediye tabibi Aleksandros Efendi Pano-
pulos, reis-i saniliği Rum mektebi muallimi Mandelaki Efendi Karalıisaridi, 
katib-i umumiliği Ziraat bank refiki Nikolaki Efendi Zanidi, katib-i hususiliği 
aslıab-ı ziraatdan Platon Efendi İstanbulluoğlu, sandık eminliği manifatura 
tüccarından Vizan Efendi Uyaridi ve müşavir azalığı şimendifer acenta me
muru Simonaki Efendi Simonidis, tüccar ve esnafdan Milidyadi Efendi Sür
melidi, İlya Fodyadi, Mihalaki Tiryakidi, Petro Ağa Sabuncuoğlu, Simonaki 
Papadopulo, Lazar AğaAndonyadi efendiler." 

Bu bilgilere göre, dernek kurucularından biri tabip, biri Rum mek
tebi muallimi, biri de Ziraat Bankası mensubu olarak üçü okumuş kişi
lerdi. Derneğin ikinci başkanı ve Rum mektebi muallimi olan Mandelaki 
Karahisaridis'in Papa Eftim olarak tanınan Türk Ortodoks Kilisesi papazı 

26 Bu bilgilerin alındığı belgenin altındaki tarih 31 Mart 326'dır (13 Nisan 1910). Bkz. BOA, 
DH.Said, Dosya nu. 168/487. 

27 Bkz. yukarıda not.l4b. 
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Pavlos Karahisaridis'in akrabası olduğu düşünülebilir. Aslen Şe binkarahisar
lı olan bu aile Yozgat'ın Akdağmadeni'nde yerleşrnişti. Ziraatçı diye görünen 
Platon İstanbulluoğlu'nun da Akdağmadeni'nden olduğunu düşünüyoruz. Bu 
yorumlarımız do~ ise o vakit Akdağmadeni'nden gelen kimi Ortodoksların 
Keskin'de yerleştiklerini söyleyebiliriz. Çünkü orada İstanbul'dan getirilip 
yerleştirilen Rum ve Ermenilerin yaşadığı bir İstanbulluoğlu mahallesi var
dı.28 Öbür kurucular tüccar ve esnaftandı. 

IV. Keskin Rum Cemiyetinin Nizaınnamesine Dair 

Cemiyetin tüzüğü hayli uzun olup dokuz fasıldan ve ayrıntılara temas 
eden altmış beş maddeden meydana gelir. Fasıl başlıkları sırasıyla şöyle
dir: Sillogos Gerniyeti'nin maksad-ı aslisi hakkında, Umum azalar hakkında, 
Heyet-i idare hakkında, Akd-i meclis hakkında, Heyet-i idarenin teşkil ve in
tihabı hakkında, Sillogosun varidat ve masariiatı hakkında, Sillogosun har
cırah ve muhsin! eri, Mükafat ve cezaların tertibatına dair, Abkam-ı umumi ye. 

Söz konusu fasılların içerdiği madde sayısı çok farklıdır; mesela on dört 
maddeden ve iki maddeden oluşan fasıllar vardır. Sillogos ile cemiyet eşan
lamlı olmasına rağmen ard arda kullanıldığı görülür. Burada yaşayan Orto
doks ahalinin Rum ca bilmediği ancak dillerinde bazı Yunanca kelimelerin bu
lunduğu ve ayrıca bazı kusur ların (İkinci maddede "i cra olunacak makaleler, 
nutuklar" gibi), köşeli paratez içinde ve notlarda gösterdiğimiz bazı husus
ların varlığı da dikkati çekmektedir. Bunların bir kısmı elimizdeki tüzüğün 
orijinal olmayıp, memurlarca çıkarılan sur et olmasından kaynaklanmış olma 
ihtimali de vardır. 

Tüzüğün bugünkü dernek tüzüklerine uygun düzenlenınediği de tespit 
edilmektedir. Dernek için üç tür üye öngörülmüştür: İdare Heyeti azaları, Da-
hili azalar ve Muhabir azalar. İdare Heyeti 12 kişiden oluşur. . 

Dernek para toplamaya büyük öneni vermektedir, bu sebeple İdare 
Heyeti içinde sandık emininden başka iki tahsildar vardır. Para toplamaya 
verdiği özel önem baştan başa tüzüğün her yerine sinmiştir. Para vermeyi 
ve bağışları özendirmek için bağışçılara, şerefpayaleri demek olan özel ad
lar verilmesi öngörülmüş ve büyük bağışçıların adlarının derne!te asılacağı 
belirtilmiştir. Üyelerden aidat toplamaya çok dikkat edilmiştir. Elli altıncı 
maddeye göre "Sillogosun resmi llsanı Rumca ise de arzu olunan maksat ha
sıl oluncayakadar Türkçe lisanının istimali tecviz olunur." 

28 Ayşe H ür, "Pa pa Eftim'in Cemaatsiz Kilisesi", Taraf Gazetesi, 12.07.2009. 
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Tüzüğün dokuzuncu ve son faslı umumi hükümlere ayrılmıştır. Bunlar 
arasındaki altmış dördüncü maddeye göre "İşbuAnamorfosis Sillogosunun 
Huda-nekerde feshi icap ettiğinde terakümeden ~aridat Denek Madeni Rum 
mekteblerine intikal edecektir." Ayrıca ikinci maddenin 3. fıkrasına göre de 
derneğin amaçları bir de "Mekteblerimizi:ri usul-i tedrisiye ve es bab-ı terakki 
ve tealisine hadim vesaitin iraesiyle" gerçekleşir. Bu iki maddeden, o devirde 
Denek Madeni'nde birden ziyade Rum mektebi mevcut olduğunu anlıyoruz. 
Burada tüzüğün 2 sene müddetle yürürlükte kalacağı ve bu tüzükte olmayan 
gerekli hükümlerin de idare heyetinin oy çoğunluğuyla ''brakdika?"ya kay
dedilerek yürürlük kazanacağı şeklinde adeta devletin bilgisi dışında ek bazı 
kuralların tüzüğe kanabileceği belirtilmiştir. 

EK 

Denek-maden kasabasında bu kere Rum milleti tarafından teşekkül 
edenAnamorfosis nammdakiSillogos Cenıiyetininnizamnamesi suretidir. 

Birinci Fasıl 

Sillogos Cemiyetinin maksad-ı asiisi hakkında 

Birinci madde: Heyetin maksad-ı asiisi llsan-ı Ruminin intişarı, Rum 
ahalisinin fikrinin tenviri ve maarife halıişlerinin teşvik ve tezyidi ernelinden 
ibarettir. 

İkinci madde: Heyet-i mezburenin maksadı atiyyü'z-zikr tarzlar la hu
sulpezir olur: 

(1) Heyet azalarının daimi ve fevkalade tecemmuları ve mezkur tecem
mularda icra olunacak makaleler, nutklar ve dersler vasıtasıyla 

(2) Bir kütübhane ve kıraathane teşkiliyle 

(3) Mekteblerimizin usul-i tedrisiye ve esbab-ı terakki ve tealisine ha
dim vesaitin iraesiyle 

( 4) Heyet tarafından tertib olunacak sillogos menfaatine hadim ülfetler, 
konferanslar ve bazı nafi eğlence ve şenliklerle. 

İkinci Fasıl 

Um um azalar hakkında 

Üçüncü madde: Heyetin azaları üç sınıfa munkasımdır: (1) Heyet-i ida
re, (2) Dahili azalar, (3) ve aza-yı muhabere. 
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Dördüncü madde: Sillogosun heyet-i idaresi on iki zattan mürekkebdir. 

Beşinci madde: Heyet-i idare azaları duhuliye harcı namıyla bir kereye 
mahsus olmak üzere birer mecidiye ve beher ay beşer kuruş itasına mecbur
durlar. 

Altıncı madde: Dahili azalar duhuliye olarak on kuruş ve malıiye olarak 
ikişer buçuk kuruşifasına mecburdurlar. 

Yedinci madde: Duhuliye harcı ve her ay tahsis edilen tediyatı her aza 
muntazaman vermeye mecbur olup iki ay zarfında tediye etmediği halde mec
!islerde haiz olduğu salahiyetlerden, intihab etmek ve intihab olunmaktan 
sakıtolur. 

Sekizinci madde: Bir mani-i meşruu tahakkuk etmeyen aza üç kere 
müteselsilen isbat-ı vücud etmediği halde bu hususdaki itirazatı keen lern
yekün hükmünde kalarak azalıktan ihrac olunur. 

Dokuzuncu madde: Tahriren istifa etmeyen azalar istifa etmiş addo
lunamazlar. 

Onuncu madde: Heyet-i idare azalarından gerek vazife ile mükellef 
olan ve gerek müşavir sıfatıyla bulunan azalar ayn-ı r,eyi haiz ve müsavi
dirler. 

On birinci madde: Dahili azalı~a kayd olunmak için heyet-i idare aza
larından üçünün tavsiyesilazım gelip tensib edildikte tahsis edilen ücurat-ı 
mükellefeyi tediye etmek şartıyla kabul olunur. 

On ikinci madde: Dahili azaların salahiyetleri heyetin meclislerinde 
sfuniin sıfatıyla bulunmaktan ve olunan müzakerelere izahat vermekten, 
mevcut kitaplardan, okunacak gazetelerden ve irad edilecek nutuklardan is
tifade etmektir. 

On üçüncü madde: Dahili azalık hakkını haiz zevat heyet-i idare umu
runa müdahale etmeye ve reyvermeye salahiyetleri yoktur; yalnızirad-ı nu tk 
etmek istediklerinde riyasetten müsaade istihsal eylemeleri lazı:ı;n gelir. 

On dördüncü madde: Heyet-i idare dahili azalar[ı] Sillogosun kütüb
hanesine münasib bir kitap veyahut bedeli mukabilinde bir mebla~tediyesine 
borçludurlar. 

On beşinci madde: Meclislerde mevcut olmayan aza vekaleten reyini 
di~erine tevdi edemez. 
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On altıncı madde: Muhabere azalarının kaydı için ekaili üç aza tara
fından heyete tavsiye olunmalılardır ve vazifeleri Sillogos[a] faideyi mucib 
malumatı vermek ve iane tecemmu etmektir. 

Üçüncü Fasıl 

Heyet-i idare hakkında 

On yedinci madde: Heyet-iidareye bir reis, bir reis-i sani, iki katib 
(umumihususi), bir sandık emini, iki tahsildar ve beş müşavir aza ki ceman 
on iki azadan mürekkebdir. 

On sekizinci madde: Heyet-i idarenin vazifesi evvela Sillogos talimatı 
alıkarnının harfiyen infazına nezaret etmek ve Sillogosun umum menfaati
ni gözetmek, ayda ekaili dört kere tecemmu ederek bahs edilecek meseleler 
üzerine müzakere eylemek ve ekseriyet ve ittifak-ı ara ile karar vermekten 
ibarettir. 

On dokuzuncu madde: Reisin vazifesi muayyengünde meclisiküşad ve 
takdim edilecek bilumum istidaları merciine havale, irad-ı nutk edeceklere 
meclisin akdinden evvel müsaade ve nizarnname alıkamma muhalifbulunan 
hususatı men, ruznameyi ekseriyet-i ara ile tanzimine ibtidar, gürültü ve buh
ranlı müzakerelerde meclise muvakkaten hitam vermekten ibarettir. 

Yirminci madde: Re is-i s ani re is-i e vv elin gaybubetinde ayn-ı vazife ile 
mükellef olup icra-yı vekalet eder. 

Yirmi birinci madde: Katib-i umumi heyetin evrak-ı mahsusalarını 
hıfz, reis ile beraber kMfe-i evrakları imza, zabıt varakalarını ve tahrirat-ı 
umumiyeyi tanzim ve kıraat ederek müsveddelerini numara ve tarih sırasıyla 
hıfzeder. 

Yirmi ikinci madde: Kati b-i husus i müsveddeye alınan kararları tebyiz 
ve tecemmu edilen mebiliğin irad ve masrafı havi yevmiye defterini usul-i 
muz&afa üzerine tanzim eden29 kütübhanenin memur= ı mesulüdür. 

Yirmi üçüncü madde: Katibler yekdiğerinin gaybubetinde vekalet eder. 

Yirmi dördüncü madde: Sandık emini tahsilata ait makbuz koçanları 
tanzim ve kendisine tevdi olunan mebiliği hıfz eyler. 

Yirmi beşinci madde: Heyet-i idare azalarının biri tarafından sandık 
emininin dill-i şübhe ahvaline dair vuku bulacak müracaatı üzerine heyet-i 
idarece tensip edilecek heyet-i teftişiye derhal sandık emininin muhasebe-

29 Metinde "edip" diye geçmektedir. 
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sini rüyet ve bu baptaki raporu idareye takdim eder; şu halde sandık emini 
tahakkuk edecek zimmetini tazmine borçludur. 

Yirmi altıncı madde: Kasada beş lirayı mütecaviz bir mebla~ bulun
du~ takdirde sandık emini meba.Ii~-i mezburenin icap eden mahalle sarfı 
zımnında idareyi haberdar eder. 

Yirmi yedinci madde: Tahsildarların vazifesi katib-i hususi tarafından 
verilecek bakaya defterindeki mebrui~ tahsili ve sandık eminine makbuz 
mukabilinde tesliminden ibarettir. 

Yirmi sekizinci madde: Heyet-i idareden tensip olunacak zat komis-
yonlarari yas et eder. 

Dördüncü Fasıl 

Akd-i meclis hakkında 

Yirmi dokuzuncu madde: Reis tarafından ilk akd-i meclisde bir nutk-ı 
iftitahl kıraat oluıı.ur. 

Otuzuncu madde: Bilurouro aza ve komisyonların fevkalade ictimaı 
lüzumunda reis bir gün evvel azaları haberdar edip o ictimada olunacak mü
zakereyi ruznameye dere ettirir. 

Otuz birinci madde: Akd-i meclisden evvel hazır bulunan azalar bir 
defter-i mahsusa is bat-ı vücut ettiklerine dair imza ederler. 

Otuz ikinci madde: Sillogosun menfaati hususunda olan teklifatlar 
tezekkür olundu~ gibi azalar tarafından olunan suallere izahat verilir. 

Otuz üçüncü madde: Karargir olmuş bir meselenin tekrar tezekkür ve 
karara rabtıcaiz de~dir. 

Otuz dördüncü madde: İcap ederse30 heyet-i idare reise ba'de'l
müraca'a hafiyyen ictima eder. 

Otuz beşinci madde: Meclislerde şahsi ve siyasi meseleler üzerine 
mübahaseler ve azaların birbirine taarruzatı ve esna-Yı nutkta mükalemeler 
kat'iyen memnudur. 

Otuz altıncı madde: Reis ve reis-i saninin gaybubetinde heyet muvak
katen reis intihab eder. 

Otuz yedinci madde: Aleyhinde iştika olunan aza mecliste bulunamaz. 

30 Metinde "eden" diye geçmektedir. Bu maddedeld "ha:fiyen" kelimesi Şura-yı Devlet'in iste
ği üzerine "gayrialeni" olaraktashih edilecekti. 
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Beşinci Fasıl 

Heyet-i idarenin teşkil ve intihabı hakkında 

Otuz sekizinci madde: Her sene Kanun-ı saninin ikinci pazar gününde 
heyet-i idare umum azaları meclise davet edip katib-i umumi tarafından bir 
senelik icraata dair hususi bir makale irad olunur. 

Otuz dokuzuncu madde: Yevm-i mezkurda heyet-i idare azaları yekdi
~erine hafi reyvermeye salalıiyetleri olup netice-i reyde en fazla rey kazanan 
beş zevat heyet-i idare azalı~da bi'l-ibka mütebaki yedi aza dahili sınıfına 
idhal olunur. 

Kırkıncı madde: Heyet-i idarenin, münhal kalan yedi azanın ikmali 
için aza-yı dahililer ekaili üçte bir raddesinde tecemmu etti~de meyanele
rinden üçte birini tefrik edip işbu tefrik cemiyeti, hafi rey ile ekseriyet kaza
nacak yedi zevatı heyet-i idarenin mütebaki azalı~ına intihab ederler. 

Kırk birinci madde: Heyet-i idare azaları[n]a, aza-yı dahilllerin tayin
lerinde meclise devamları için riyasetten tezkere-i mahsusa gönderilir. 

Kırk ikinci madde: İstifa eden veya sair suretle ihraç edilen aza yerine 
heyet-i idare tarafından di~ eri tayin olunur. 

Kırk üçüncü madde: Muhabere ve dahili azalar komisyon ve encümen
ler heyet-i idarenin tensibiyle tayin olunur. 

Kırk dördüncü madde: Heyet-i idarenin teşkilinden sonra her bir 
azanın Sillogasa ait mesill hususunda yekdi~erine husumet ve a~raz-ı 
şahsiye taşımayacaklarına, reylerini serbestane ita edeceklerine ve hak
kaniyetten ayrılmayacaklarına ve sıdk-ı ubudiyetle çalışacaklarına dair 
İncil-i şerifhuzurunda reis-i ruhani tarafı:r~dan resm-i tahlifleri icra kı
lınır. 

Kırk beşinci madde: Bir intihabda bir zat ekseriyet-i ara ile iki [vazife] 
kazandı~dan vazifesinden birini terk eder ise münhal kalan vazife için baş
kaca intihab i cra kılınır. 

Altıncı Fasıl 

Sillogosun varidat ve masarifatı hakkında 

Kırk altıncı madde: Sillogosun varidatı her veeh-i atidir: (1) Heyet-i 
idare azalarının duhuliye ücretiyle mütekannin(?) malıiye vergileri, (2)Aza
yı dahilllerin on kuruş duhuliyesi ve yüzer para malıiye harcları, (3) Heyet 
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tarafından icra olunacak eğlenceler hasılatı, tiyatro ve piyango tertibatı, ( 4)3ı 
İhtiyari vuku bulan ianat. 

Kırk yedinci madde: Bir maksat için toplanan meblağın başka maksa
da sarfı caiz değildir. 

Kırk sekizinci madde: Sillogosun masarifatı atiyyü'z-zikrdir: (1) Sil
logosa tahsis olunacak ebniyenin icar ve mefruşatı, (2) Mevsim-i şita için 
mahrukat, (3) İdarehanenin tenvirat masari:fiyle hizmetçi ücreti, ( 4) Heyet-i 
idareden lüzum görülecek masarifat-ı muhtelife. 

Yedinci Fasıl 

Sillogosun harcırah ve muhsinleri 

Kırk dokuzuncu madde: Sillogosa bir lira ihda edene sineromidis, iki 
lira ihda edene doridis, üç lira ihda edene orneyedis ve beş lira ihd~ edene 
makasoridis namı verilir. 

Ellinci madde: Yalnız makasoridis namını ihraz eden zevat-ı muhtere-
menin isimleri Sillogos salonundatalik edilen tabloya yaldızla tahrir olunur. 

Sekizinci Fasıl 

Mükafat ve cezalarm tertibatma dair 

Ellinci birinci madde: Heyet-i idare azalarının üçü tarafından teklif 
edilip kabul olunduğunda fevkalade hüsn-i hizmeti se b k eden bir aza ya tahriri 
olarak heyet tarafından ha:fi rey üzerine ve takdir edilecek hizmeti nispetin
de teşekkürname takdim edilir veya fahri aza veyahut müşavir-i has unvanı 
verilir. 

Elli ikinci madde: Su-i hali hissedilen birazaya hususi olarak reis ta
rafından nasihat edildikten sonra su-i hali tekrar ederse meclis huzurunda 
nasihat i cra kılınır. 

Elli üçüncü madde: İkinci defa icra k..ılınan tenbihatı kaale almadığı 
halde mecliste bulunmak şerefinden mahrum olur. · 

Elli dördüncü madde: Mezkur cezalar tesir eylemediği halde azalıktan 
ihraç olunur. Bilahare vaki olan müracaat üzerine aza-yı dahiliye alınabilir. 

Elli beşinci madde: Cinayetle mahkUm olan bir kimse azalıktan sakıt 
olunur. 

3ı Metinde "6" yazı.l.nu§tır. 
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Dokuzuncu Fasıl 

Alıkam-ı umumiye 

Elli altıncı madde: Sillogosun resmi llsanı Rumca ise de arzu olunan 
maksat hasıl oluncayakadar Türkçe llsanının istimali tecviz olunur. 

Elli yedinci madde: Heyetin mühr-i kebiri müdevver ve dört parçalı 
olup ortasında istifanos32 ve yakdiğerini tutar iki el olarak etrafında Eleni
kos Sillogos Madalyo Denek 1910 Anamorfosis kelimeleri bulunacaktır. 

Elli sekizinci madde: Dahili azalardan yirmi zevat tarafından tabiiren 
vuku bulacak müracaat üzerine heyet-i idare Sillogosun maksad-ı aslisine 
muvafık hareket edip etmediğine dair o seneye aid hesabatım münhasıran 
iraeye mecburdur. 

Elli dokuzuncu madde: Fakr-ı halleri heyet-i idarece tahakkuk eden 
idare ve dahili azalar bila-ücret azakayd olunabilir ler. 

Altınışıncı madde: Samiin sıfatıyla her şahıs Sillogasa bir kere gele
bilir. 

Altmış birinci madde: Senede bir defa olarak Evangelizmos yortusu33 

günü SillogosunMotis?, Makas, Or[ne]yedis?, Doridis, Sineromidis unvanını 
haiz olanlar için bir ayin-i ruhani ve dua icra kılınıp badehu Sillogos idareha
nesinde resm-i kabul icra kılınır. 

Altmış ikinci madde: İşbu nizarnname tab olunarak alakadarana 
heray-ı mütalaa tevzi olunur (Birer nüsha). 

Altmış üçüncü madde: Nizarnname-i hazırada zikr olunınayıp bade
hu tahakkuk edecek lüzumlu maddeler heyet-i idarenin ekseriyet-i arasıyla 
brakdikaya34 bi'l-kayd kanun hükmünü ahz ederler. ·- · 

32 İncil'in Resullerin İşleri bölümünde sözü edilen ve taşlanarak öldürülen ilk Hıristiyan
lardan. 

33 Metinde evalke kizmos gibi görünüyorsa da bizim yazdığıımz şekilde olduğu şüphesizdir. 
Ortodoks inancına göre 25 Mart gününe denk gelen bugünde Cebrail, Meryem Ana'ya, er
kek değmediği halde, hamile olduğunu müjdelemiştir. Kelime Yunanca'da ''Meleğin Muş
tusu" anlamına gelir. Bize bu bilgileri veren Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
İrini Dimityadis'e teşekkür ederim. 

34 Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Eugenia Kermeli bu kelimenin dernekler için 
kullanılan bir tür kayıt defteri anlamında "praktika'' olduğunu haber vermiştir. Sayın 
Kermeli'ye ve bu bilgiyi bana ileten Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tari
hi araştırma görevlisi Fatma Gül Karagöz'e teşekkür ederim. 
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Altmış dördüncü madde: İşbu Anamorfosis Sillogosunun Huda-ne
kerde feshi icab ettiğinde teraküın eden varidat Denek Madeni Rum mekteb
·lerine intikal edecektir. 

Altmış beşinci madde: İş bu nizarnname altmış beş maddeden ibaret 
olup iki sene alıkarnı harfiyen mer'iyyü'l-icradır. Fi 1 Mart sene 326. 

Reisi Aleksandros Panapolos 

Reis-i sani Mandelaki Karahisaridi 

Katib-i umumi Nikolaki Zanidis 

Katib-i hususi Platon İstanbulluoğlu 

Müşavir Simonald Simonidis 

Müşavir Mihalaki Tiryakidis 

Müşavir Milidyadis Sürmelidis 

Müşavir İlya Fodyadis 

Müşavir Lazar Andonyadis 

Müşavir Petro Sabuncuo~u 

Müşavir Simon Papadopulos 

Sandık emini Vizandpos Obaridis 

İş bu nizarnname suretinin aslına muvafık olduğu tasdik kılındı. Fi 15 
Nisan sene 326/ 28 Nisan 1910. Anamorfosis Gerniyeti reisi belediye tabibi 
Aleksandros. Aslına mutabıkdır. 
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