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Sadi'-ı-a’zsnx Tevflk Paşa’nm dosyası;

MART VAK’ASIj* NİN RESMÎ VESİKALARI

OsmanlI imparatorluğunun son Sadr-ı-a’zarm Ahmed 
Tevfik Paşa, Blının hanları hânedâniyle karabeti olan ferik 
îsm aü Paşa'mn oğludur. Hicretin 1261 ve Milâdın 1845 se
nesi 2 Safer =  10 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da dünyaya 
gelmiş ve H. 1355 - M. 1936 senesi 22/23 Receb =  8/9 Teş
rinievvel Perşenbe/Cuma gecesi vefat etmiş olduğıina göre, 
bir çok seneleri devletin en m ühim  mevkilerinde geçmiş 
olan hayatı Milâdî takvim hisâbiyle 91 sene, 7 ay, 27 gün 
sürmüş, yâni 92 yaşmm içinde ölmüş demektir. Mezarı Yah
ya Efendi hazîresindedir.

Tevfik Paşa ilkönce askerliğe intisâb edip Mülâzım-ı-sâni 
olduktan sonra «Ânza-i bedeniyye»sinden dolayı o ilk mes
leğini terkedip Bâb-ı-Âlî Terceme-kalemi’ne girmiş ve îkinci 
Abdülhamid devrinde Hâriciyye nâzın  oluncaya kadar muh
telif sefaret kâtiplikleriyle sefirliklerde bulunmuş, doğrulu
ğu ve ciddiyyetiyle hâriçte ve dâhilde herkesin hürm etim  ka
zanmış tecribeli ve m uktedir b ir diplomattır.

Ahmed Tevfik Paşa’m n dört sadâreti vardır: Milâdî tak
vim hisâbiyle yaşının 64 sene, 2 ay, 2 gün tuttuğu, yâni 65 
yaşının içinde bulunduğu sırada tâyin edildiği ilk sadâreti 
1909 senesi 14 Nisan Çarşanba gününden 5 Mayıs Çarşanba 
gününe kadar yalnız 21 gün, İkincisi 1918 senesi 11 Teşrini- 
sâni Pazartesi gününden 1919 senesi 12 Kânunusâni Pazar 
g-ününe kadar 2 ay, 1 gün, üçüncüsü 1919 senesi 13 Kânu
nusâni Pazartesi gününden 3 M art Pazartesi gününe kadar
1 ay, 21 gün ve nihayet en uzunu olan dördüncüsü de 1920 
senesi 21 Teşrinievvel Perşenbe gününden 1922 senesi 4 Teş- 
rinisânî Cumartesi gününe kadar 2 sene, 14 gün sürmüştür: 
Dört sadâretinin mecmûu 2 sene, 4 ay, 27 gün tutmaktadır. 
Bu dört sadâretin en kısası olan birincisi İkinci Abdülha- 
mid ve Beşinci Mehmed Reşad devirlerine ve diğer üçü de



son OsmanlI pâdişâhı Altıncı Mehmet Vahîdüddin devrine 
tesadüf etmektedir. Tarihi ehemmiyet itibariyle bunlarm en 
m ühimleri birincisiyle dördüncüsüdür: Çünki 21 gün süren 
İlk sadâreti meşhur «31 M art vak’ası» üzerine «Hareket or
dusu» İstanbul’a gelince Sultan Hamid’in hal’edilmesine ve
2 sene, 14 gün süren son sadâreti de Osmanlı tarihinin so
nuna ve saltanatın ilgasma tesadüf etmiştir.

Tevfik Paşa m erhum  Osmanlı tarihinin o kadar mü
him  devirleriyle hayatî ehemmiyeti hâiz vukuâtına lıükû- 
m et reisi sıfatiyle şâhid olduğu halde, tarihî şahsij^retleri* 
mizin ekserisi gibi o da maatteessüf hâtırâtını 3;azmamıştır: 
yalnız evrakını çok mtmtazam tasnif ettirm ek suretiyle 
tarihe büyük bir hizmette bulunmuş demektir.

«31 M art vak’ası» m  â it dosyası büyük oğlu İsmail 
Okday Beyfendi tarafından münâsip surette neşredilmek 
üzere bize verilmiş oldu|:u için, bu eserimizdeki resmî ve 
hususî vesikalar, yakın tarihimizin bir çok taraflan  karan
lıkta kalmış büyük bir vak’a^mı bütün heybetiyle aydınla
tacak mâhiyyettedir.

îsm ail Hasîîl DANÎŞMEND
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ÎÎÖNCÎ MEŞSUTİYYETİN İLK AYLAKÎNDAKt 
HÜRRÎYET SARHOŞLUĞU

îkinci meşrutiyyet iki devre aynîır: Birinci devri 1908 
senesi 23 Temmuz ( =  Rumî 10 Temmuz;) Perşenbe gününe 
tesadüf eden i’lâmndan 1909 senesi 13 Nisan ( =  Rumî 31 
M art) Salı günü zuhur eden irtica hareketi üzerine Sultan. 
Hamid’in hal’iyle «îttihad ve Terakki cem’iyyeti» nin dev
lete hâkim olduğu tarihe kadar 9 ay, 5 gün sürmüştür, 

îkinci devri de Sultan Hamid’in hal’ine tesadüf eden 27 Ni
san 1909 Salı gününden birinci cihan harbinin sonunda 
düşman kuvvetleri memleketimizi işgale başladıkları sırada 
1918 senesi 21 Kânunuevvel Cumartesi günü Meclis-i Meb- 
ûsânm feshine kadar 9 sene, 7 ay, 24 gün tutmaktadır. 9 ay,
5 gün süren ilk devir bir nevi hürriyet sarhoşluğu içinde 
geçmiş, ikinci devir de mütemâdi bir îdâre-i-örfiyye'den 
dolayı tamâmiyle örfi bir meşrûtiyyet şeklini almıştır. H er 
iki devir de îttihad-ve-Terakki cem’iyyetinin eseridir: Birin
cisinde Cem’iyyet tam  hâkim olamamış, fakat İkincisinde 
devletin mukadderatına tamamiyle hâkim  kesilmiştir, tşte 
bundan dolayı «31 M art vak’ası» m iyice anlayabilmek için, 
her şeyden evvel «tttihad ve Terakki cem’iyyeti» nin mâhiy- 
yetiyle zihnij^etini anlamak lâzımdır.

Gizli bir cem’iyyet şeklinde teşekkül etmiş olduğu için 
bugünkü mânâsiyle bir parti sayılmasına imkân olmayan 
îttihad-ve-Terakki şekilden şekle girerek nihayet bir Balkan 
komitesi hâlini almıs bir müessesedir. Bu gizli cem’iyyetin 
«Terakki ve îttihad»’ ismiyle ilk teşekkülü 1890=1307 tari
hinde ve îstanbul askerî Tıbbijrye’slndedir: Mtiessisleri îs- 
hak Sükûtî, İbrahim  Temo ve Doktor Abdullah Cevdet’dir. 
Meşrutiyyet istihsâli için kurulan bu hafî cem’iyyet az za
manda Tıbbiyye’den şehre yayılmış, mahallelerle resmî dâi
relerde şûbeleT teşekkül etmiş, Bâb-ı-Ser’-askerî Muhâsebât 
dâiresi mümeyyizlerinden Hacı Ahmed Efendi umumî reis 
ve Nümûne-i-Terakki mektebi m üdürü Nâdir Bey de Kâtib-i- 
umumî seçilmiştir. Şûbe reislerinin en mühimleri içinde de



Bâl>ı-Ser’askerî şûbesî reisi Ser-asker yaverlerinden Kaymîk- 
kam Şefik Bey'le Samatya şûbesi reisi Şeyh-Nâili Efendi’den 
bahsedilir. Cem’iyyet az zamanda o kadar çok dal-budak 
salm ıştır ki Hazine-i-Hassa’ya bile kol attığı hakkmda bir 
rivayet vardır. M eşhur <Mîzan> gazetesinin sâhibi olduğu 
için «Mizancı» denilen Düyûn-ı-Umûmiyye komiseri müver
rih  Murad Bey'le sonraları îşkodra valisi ve m üşir olan Bi
rinci fırka kumandanı Kâzım Paşa gibi bâzı mühim şahsiy- 
yetlerin iltihâkı üzerine büsbütün kuvvetlenen bu ilk «Te- 
ra,kki ve îttihad  cem’iyyeti» Sultan Hamid’i hal'edip Bâb-ı- 
Âlî’yi basarak Sultan M urad’ı veyahut veliahd Reşad Efendi’- 
yi tahta çıkanvermek üzere icraata geçeceği sırada Kâtib-i- 
uınumî Nâdir Bey’in Mekâtib-i-Askeriyye nâzın  îsm all Paşa 
akrabasından Mazhar Bey’i cem’iyyete almak ümidiyle ihti- 
yıtsızca yaptığı ifşaat üzerine meydana çıkmış, âzâsınm bir 
çoğu yakalamp öteye beriye sürülmüş ve bazıları da M ısır’a 
ve Avrupa’ya kaçmıştır. Faaliyet merkezinin İstanbul’dan 
Paris’e intikali işte bu vaziyet üzerinedir. Bununla beraber 
İstanbul'da ele geçmemiş olanlar da vardır ve bunlar bir 
müddet sonra Avrupa’dakilerle muhâbereye başlayıp ikinci 
bir faaliyet devrine girmişler ve ha ttâ  Harbiye mektebinde 
Sultan Aziz vak’asındaki elebaşılarm m ânidâr isimleriyle 
«Süleyman Paşa» ve «Hüseyn Avni Paşa» komitelerinin ku
rulmasında önayak olmuşlardır.

Nihayet Harbiye ve Tıbbiyye talebesinin Yıldız’a karşı 
büyük bir nümâyiş yapmasma karar verilmişse de, hükümet 
ha,ber aldığı için bir çok tevkif â t yapılmış, 2 Temmuz 1897 
Cuma günü Taşkışla" dıvân-ı-harblnde on ikisi idâm olmak 
üzere 81 mahkûmiyyet karan  verilmiş, fakat Sultan Hamid 
idâm  cezâlanm küreğe tahvil etmiştir.

Memleket dâhilindeki teşkilât işte bu suretle dağıldıktan 
biraz sonra Sultan Hamid ser-hafiyye Ahmed Celâlüddin 
Paşa’yı Avrupa’ya göndermiş, Ahmed Rızâ Bey’in Paris’de 
riyaset ettiği «îttihad ve Terakki» merkeziyle müzâkereler 
olmuş, afv-i-umumî ilân edilmiş, Murad Bey’le bir iki arka
daşı İstanbul'a dönmüş, Paris'deki Jön-Türklerden Çürük- 
sulu-Ahmed Bey Belgrad ve kaymakam Şefik Bey de Viyana 
ataşemiliterliklerine tâyin edilmiş ve biraz sonra da Doktor 
Abdullah Cevdet'e Viyana ve Doktor îshak  Sükûti’ye de



Som a sefâret tabiplikleri verilmiştir! Tabiî bu vaziyet Sul
tan  Hamid’in «tttihad ve Terakki» ye galebesi demektir; 
öununla beraber, Paris ocağı büsbütün sönmüş değildir; Ah- 
med Rızâ Bey’le bir iki arkadaşı hâlâ oradadır; gittikçe bun
lara  bâzı iltihaklar da olmuştur.

Paris’deki «Ittihad ve Terakki* nin Türkiye’de en çok 
^em m iy e t verdiği propaganda mmtakası, Jandarm a ve Mâ- 
üye ıslâhatından dolayı Avrupa devletlerinin en çok alâka
d a r oldukları ve işte bundan dolayı propaganda neşriyâtının 
diğer vilâyetlere nisbetle kolayca girebildiği Makedonya sa
hasıdır: Siyasî ehemmiyetinden dolayı Harbiye’den çıkan 
genç zâbitlerin hep oraya gönderilmesi Selânik, Manastır ve 
Kosova vilâyetlerinden mürekkeb olan Makedonya’yı alaylı 
ve eski fikirli zâbitlerin en az bulunduğu saha vaziyetine 
getirmiştir. «Hatırât-ı Niyazi» ye varıncaya kadar bütün 
menbâlarda ve Müfettiş-i-umumî Hüseyn Hilmi Paşa’nın Mâ- 
beyn’e çektiği bir telgarfta i’tirâf edildiği gibi, merkezi Se- 
lânik’de bulunan üçüncü ordunun Sultan Hamid’e karşı bes
lediği muhâlefetin en mühim sebebi, maaşların bâzan üç ay 
kadar tedahülde kalması ve zâbitlerin zamanında terfi ede
memesidir: Bu iktisadi sebep, Jön-Türk propagandasından 
daha mühimdir. Gerek Selânik’de teşekkül eden gizli bir 
«em’iyyetin, gerek Paris’deki «ittihad ve Terakki» nin isti
fâde ettiği müsait vaziyet işte budur,

Selânik’deki teşekkülün Posta - Telgraf baş-kâtibi Tal’at, 
Askerî Rüşdiye m üdürü Tâhir, Fransızca muallimi Nakî, Se
lânikli Midhat Şükrü ve mülâzım Ömer Nâci Efendiler gibi 
müessislerinin 1904 den i’tibâren Mason localarında propa
ganda ile faaliyete başladıktan sonra 1906 yazında «Osmanlı 
Hürriyet cem’ijTyeti» ni kurduklarından bahsedilir: Az zaman
da  genişliyen bu gizli cem’iyyet Paris’deki «îttihad ve Terak
ki» ile muhabereye girişmiş, «Hâtırât-ı Niyâzî» ye göre bu 
muhabereye ordu müşirliği kâtibi-hususîliğinde bulunan ve 
biraz sonra yüzbaşı olan mülâzım Mecdüddin Efendi delâlet 
etmiş, nihayet Selânik ve Paris teşekkülleri «Osmanlı lU i- 
lıad ve Terakki Cem’îyyeti» ismi altında birleşmiştir.

îş  bu şekli aldıktan sonra bütün faaliyet ahâliden evvel 
OTûıı zâbitleriyle hükümet me’m urlannm  elde edilmesine
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sarfedilmiş ve 3rukarda gördüğümüz siyasî ve bilhassa İkti
sadî sebeplerden dolayı az zamanda çok büyük neticeler elde 
edilerek Makedonya’da âdetâ hükümet içinde bir gizli hü
küm et vucuda gelmiştir: «Hâtırât-ı Niyazi» de bu vaziyet tas
vir edilirken;

— Cem’iyyet muntazam ve hafî bir hükümet hâlinde 
icrây-ı vazife ediyordu, 
cümlesine tesadüf edilir.

Sultan Hamid devrinin sonlanndan birinci cihan harbine 
kftdar 16 sene Rusya’nm İstanbul sefaret baş-tercümanlığmda 
bulunmuş olan meşhur Türk düşmanı Andre Mandelstam’m 
«Le sort de l’Empire ottoman» ismindeki eserinde îttihad- 
ve-Terakki erkânından naklen anlattığı acı bir hakikat var
dır; anlatan düşman olmakla beraber söz doğrudur: Make
donya’daki üçüncü ordu zabitleri yıllarca Bulgar, Sırp ve 
Yunan çeteleriyle çarpışa çarpışa çetecileşmiş ve netice iti
bariyle bu ordu zihniyet bakımından büyük bir çete hâlin© 
gelmiştir. Zâten tttihad-ve-Terakki’nin gizli teşkilâtı da 
«Makedonya - Edirne ihtilâlci dâhili teşkilâtı» ismindeki Bul
gar komitesinin aynen taklidinden başka bir şey değildir. îşte 
btmdan dolayı «ittihad ve Terakki» demek, çetecilik zihni- 
yeliyte teşekkül etmiş bir Balkan komitesi demektir. Tabiî 
böyle bir teşekkülde tam bir demokrasi anlayışı aramak 
abestir.

tşte bundan dolayı tttihad-ve-Terakki’nin meşrutiyyet 
İstihsâli için giriştiği Makedonya ihtilâl harekâtı bir kaç süi- 
kasd vak’asıyla bir iki çete faaliyetinden ibarettir:

1 — İkinci derecedeki şahsiyyetlerden sûikasde uğrayan
lar şunlardır: Cem’iyyetin faaliyetine karşı şiddetli tedbirler 
ittihâzına kalkışan Selanik merkez-kumandanı Nâzım Bey, 
Erkânıharp binbaşısı Enver Bey’in attığı bir kurşunla ilk 
sûikasda hedef olmuşsa da yalnız yaralanmakla kurtulup 
İstanbul’a can atmış, ondan sonra Manastır Polis müfettişi 
Sami Bey öldürülmüş ve nihayet 12 Temmuz 1908 Pazar 
günü de Topçu alay-imamı Mustafa Efendi Selânik’de b ir 
kurşunla yere serilmiştir.

2 — En mühim sûikasd, Makedonya ihtilâlinin en şid
detli harekâtına sahne olan M anastır’da yapılmıştır: Çeto
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hareketlerinin tenkili vazifesiyle gönderilmiş olan Manastır 
fevkalâde kumandam Birinci-ferik Şemsi Paşa 7 Temmuz.
1908 Sah günü Telgrafhaneden çıkarken mülâzım Atıf Efen- 
di’nin attığı bir kurşunla kalbinden vurulup derhal ölmüş, 
Paşa’nm  maiyyeti de Atıf Efendi’yi yaralamış, fakat komite 
arkadaşları yaralı mülâzımı el-çabukluğuyla kaçırıp saklayı- 
vermişlerdir. Bu hâdise İstanbul hükümetini en çok telâşa 
düşüren vak’alardandır: Şemsi Paşa öldürülmemiş olduğu 
takdirde tenkil hareketinin muvaffakıyyetle neticeleneceği 
«Hâtırât-ı Niyazi» de bile i’tirâf ediiir.

3 — Cem’iyyetin Meşrutiyyet ilânından bir gece evvelki 
son mühim muvaffakıyyeti de Şemsi Paşa’nın yerine Ma
nastır fevkalâde kumandanlığına tâyin edilmiş olan «Teftîş-i 
askerî Komisyon-ı Alîsi» âzasından m üşir Osman Fevzi Pa
şa/T atar Osman Paşa’mn 22/23 Temmuz 1908 Çarşanba/ 
Perşenbe gecesi telgraf telleri kesildikten sonra Niyâzî ve 
Eyyub Sabri çeteleri tarafından iki bin kişilik bir kuvvetle 
M anastır’daki konağı kuşatıldıktan sonra dağa kaldırılma
sında gösterilir: Şahsına karşı çok hürm etle muamele edilen 
Osman Paşa Resne’ye götürülmüştür. O sırada M anastır va
lisi Hıfzı Paşa’nm  konağı da abluka edilmiş, fakat kendisine, 
bir şey yapılmamıştır; Osman Paşa’yı götüren çetelere Ma- 
nastır’daki hükümet kuvvetleriyle ahâliden 3500 kişi de ilti
hak etmiştir. Çete harekâtına çıkanlar hep ordu zabitleridir: 
En meşhur çeteler Resne nahiyesi mevki-kunıandanı Kola
ğası Ahmed Niyâzî ve Ohri redif taburu kumandam Kolağası 
Eyyub Sabri Efendilerle Erkânıharp binbaşısı Enver Bey’in 
çeteleridir; bu Enver Bey, Selânik merkez-kumandam Nâzım 
Bey’i yaraladıktan sonra tâkibattan kurtulm ak üzere dağa 
çıkiTîiştır. Bunlardan başka Erkânıharp kaymakamı Salâhüd- 
din Eey’le Erkânıharp binbaşılarından Haşan Tosun Bey’in 
idare ettiği bir M anastır çetesi de vardır. En mühimleri olan 
Resneli-Niyâzî Efendi 3 Temmuz 1908 Cuma günü 160 askerle 
Resne’den hareket etmiş, her nefer için ikişer tüfek almış 
ve kışla sandığındaki 550 altın lirayı da bir makbuz bıraka
rak alıp götürmüştür: «Hâtırât-ı Niyâzî» de bundan başka 
«Muhtelif zamanlarda» zimmetine geçirmek suretiyle 550 al
tın lira biriktirmiş olduğundan da bahsedilir. Askerden, ahâ
liden ve eşkıyadan gittikçe iltihak edenlerle bu çete nihayet
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bin kişiyi bulmuştur: Niyazi Efendi Amavutluk'da Türk 
hâkimiyyetine ısyân eden Toska ihtilâl reisi (Ç irçis)le  de 
el"birliği ettiğinden bahsetmektedir; çetesinde «Hayvânât-ı 
vahşiyye gibi» adamlar bulunduğunu da gene kendisi anlar 
tır! Takmdığı ünvan «Resne millî taburu kumandam» şek
lindedir; başmdaki külahın üstünde de «Vatan fedaisi» ya
zılıdır.

Bu müteheyyiç adamın kendikendine çok bü3âik bir te
veccüh ve hürm eti vardır: H atıratında «Resne, Ohri ve har 
valisini çocuMuğundanberi teshir etmiş» olduğundan, hem- 
şerilerinin «Yunan muharebesinde takdir-i âmmeye iktiran 
eden fedâkârhğı ve gayretiyle m ağrur ve mütefahir» bulun
duğundan, «Mertliğinden», «Ciddiyet ve hamiyyetinden», 
«Ahâlî-i îslâmiyyeye olan nüfuziyle komitelere karşı olan 
te’sirinden», «Niyyât ve tasavvurât-ı ulviyye» sinden ve «Me
tanetinin «Iviyyetinden» bahsedip durmaktan çok hoşlanır! 
Yalnız hürriyet kahramanlığından evvel Bulgar çetelerine 
karşı kazandığından bahsettiği muvaffakıyelerden pek m üte
essirdir; bu tuhaf teessürünü:

— Zirâ hükümetin istibdadına karşu hürriyetleri, kav- 
miyyetleri içün silâha sarılan bir kavmin kuvvetini mahve> 
diyordum.
diye yana-yakıla anlatır! Bilhassa Arnavutluk ısyanlanyla 
Em ıeni komitecilerinin harekâtına pek hayrandır! B ir de 
meşhur geyiği vardır ve onun da kendisi gbii meşrutiyyetçi 
olduğuna kaani’dir! Dağa kaldırdığı müşir Osman Paşa’ya 
bu kanâatim şöyle anlatır (Hâtırât-ı Niyâzi, S, 229):

— Maksad-ı ulvî-i Cem’iyyette hizmeti hayvanlar bile 
şeref biliyor! İşte görülüyor ki hayvânât-ı vahşiyyedcn olan 
şu geyik âdetâ bize rehberlik ediyor: B« bir sevk-ıtabiîdir!

Meşrutiyyet lehindeki tezahürlerin biri de Arnavutların 
Perisovitchi =  Ferizovik/Firizovik nümayişidir; îttihad-ve- 
Terakki merkez-i-umûmisi Arnavut ihtilâl komitelerinin 
«An-cemâatin» Cem’i3ryete kabul edilmelerine karar vermiş 
olduğu için, üsküb’ün 50 kilometre şimâligarbisine tesadüf 
eden bu mevki’de toplanan altı bin kadar Arnavut pâdişaha 
telgrafla m üracaat edip alel-usul «sadâkat» lerinden dem 
vurduktan sonra meşrutiyyet derhal ilân edilmediği takdirde 
elli bin amavudım İstanbul’a yürüyeceğinden bahsetmişler-
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dir! Arnavutlara lüzumundan çok fazla yüz vermiş ve hattâ 
onları memnun etmek için istiklâl sevdası güden «Drita» 
cem’iyyetinin en mühim âzasından Ferid Paşa’yı Sadârete 
kadar çıkarmış olan Sultan Hamid’in bu palavralı telgraftan 
çok müteessir olduğu rivayet edilir. Buna mukabil meşhur 
am.avut sergerdesi Isâ Bolatin =  Boletinatz’dan da yalnız 
sadakat ve merbutiyyet telgrafı gelmişse de Sultan Hamid 
artık inanmamıştır.

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz hâdiselerden anlaşı
lacağı gibi, Ittihad-ve-Teraklci’nin Makedonya ihtilâli bir kaç 
sûikasdla bir iki çete nümayişinden ve nihayet bir de Perizo- 
vik’de toplanan bir kaç bin arnavudun palavrasından ibaret 
bir kuru gürültüdür. Eğer Sultan Hamid kat’i bir tenicil ka
ra n  verip karşı tarafa iltihak etmiyecek emniyetli ve mü
debbir zabitlerle muktedir kumandanlar idaresinde bir kaç 
Anadolu fırkası şevketmiş olsaydı, her halde vaziyet büsbü
tün başka bir şekil alabiiirdi: Fakat 22 Temmuz 1908 Çar- 
şanba günü azledilmiş olan am avut Sadr-ı-a’zam Avlonyalı- 
Ferid Paşa azlinden evvel îzm ir redif fırkasının bile şevkini 
geciktirmiş, yalnız bir iki tabur göndermiş ve onların zabit
leri de derhal karşı tarafa iltihak edivermiştir! Edirne’deki 
ikinci ordu zâbitlerinden bir çoklarının da Cem’iyyete dâhil 
olduklarından bahsedilir.

Sultan Hamid o sırada 66 yaşını ikmâl etmek üzeredir: 
Saltanat müddeti de 32 seneyi bulmuştur. Yaşı ilerlemiş ve 
bilhassa bir hastalık da geçirdiği için eski zindeliğini kay
betmiş, gaileli ve tehlikeli bir mutlakıyyetle geçen uzun bir 
saltanattan artık mânen yorulmuş ve rûhen yıpranmış bir 
haldedir; Mâbeyn Beış-kâtibi Tahsin Paşa’mn hatıratına gö
re Makedonya’dan fena haberler aldıkça:

— Suyun akıntısına gideceğim! 
demesi her halde işte bu hâlet-i-rûhiyyeden mütevellid olmaz
lıdır. Dağa çıkan çete reisleriyle Ittihad-ve-Terakki’nin Se
lanik ve M anastır merkezlerinden ve bâzı askerî ve mülkî 
makamlardan aldığı telgraflar içinde en fazla Manastır 
merkezinin fevkalâde hürm etkârâne yazılmış olmakla be
raber «Pazsr gününe Itadar» mühlet tâyin etmek itibariyle 
bir ültimatoma benziyen telgrafiyle Serez m utasarrıfı Re- 
şid Paşa’nm derhal meşrutiyyet ilân edilmediği takdirda



«Tecdîd-i bîat» olunacağı hakkındaki telgrafından m üteessir 
okluğu rivayet edilir.

Sarayda toplanan Meclis-i-Vükelâ’da bütün bu telgraf 
yığınları tedkik edilmişse de, henüz padişahın fikri mâlûm  
olmadığı için, Kâmil Paşa’nın hatıratındaki tâbirle vükelâ 
içiBds rneşrutiyyet ilânı lüzumundan baiısedebilecek «Mç bir 
yiğit» çıkmamıştır. O sırada Baş-kâtip Tahsin ve Kâtib-i-sânî 
Arab-lzzet Paşalar huzurdadır; Tahsin Paşa’nın hâtırâtm a 
göre «Sultan îîam id gö^leriKİ oâbit bîr noktaya rekzederek 
bir müddet» düşünceye dalmış ve nihayet İzzet Paşa’ya:

— Kanûn-ı-esasî’nân ilânı benim zamanımda olmuştur: 
Bunun müessisi benîm. Bir müddet hasb-eMüzum m er’iyyeti 
ta’til ediÎ3îîişti. Hey’et-i-Vükelâ’ya gidiniz, bunları söyleyiniz 
ve iîâîiî için mazbatamn yazılmasını İrâde ettiğimi tebliğ 
ediniz!
demiştir. Meclis-i-Vükelâ mazbatası işte bunun üzerine 
yakılmış ve derhal irâdesi çıktığı için, bütün vilâyetlerle 
müstakil m utasarrıflıklara o akşam-üstü telgraflarla bildiril
miş ve İstanbul matbûâtma da bir Tebliğ-i-resmî gönderil
miştir.

OsmanlI tarihinde Demagoji devri işte bu ikinci meşru- 
tiyyetin ilâniyle başlamıştır: Halka her türlü hürriyetler ve 
her nevi saadetlerle şetâretler bol keseden va’dedilmiş, Mat- 
bûâtın birdenbire serbest oluvermesi efkâr-ı-umumiyyenin ilk 
sarhoşluk anlarında bütün bu telkinâta inanmasıyla netice
lenmiş, mâhiyyeti henüz meçhul olan «Cem’iyyet-i mukad- 
deise» her yerde alkışlanmış, her tarafta Ittihad-ve-Terakki 
şûbeleri kuruluvermiş ve bu göz kartlaştırıcı «Hürriyet, 
Adâlet, Müsâvât, Uhuvvet» devirciğinin siyasî hususiyetle
rine âit yeni ıstılahlar derhal taammüm etmiştir: Meselâ 
«Cem’iyyet-i mukaddese» demek, «Münci-i millet» sayılan 
«OsmanlI îttihad  ve Terakki cem’iyyeti» demektir! Osmanlı 
ordusu da «Nigehbân-ı hürriyet» dir! Merkez-i umumî’nin 
buî-unduğu Selanik şehri «Mehd-i hürriyet» yahut «Kâ’be-î 
hürriyet» ismini almıştır! Meşrutiyyetin ilânınma «inküâb-ı 
Osmânî» denir! Fakat bu ikinci rneşrutiyyet birincisi gibi 
alelade bir rneşrutiyyet değil, fevkalâde bir «Meşrütiyyet-i 
mföfcecceîe» dir! Buna mukabil, iki rneşrutiyyet arasındaki
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son riıutlakıyyet devrine de «Bevr-i istibdâd» yahut «Devr-i 
sâbık» ismi verilmiştir! aKabramân-ı hürriyyet» yahut «Mû- 
câhid 'i hürriyet» terkipleri çeteleriyle dağa çıkan kolağası 
Niyazi, binbaşı Enver ve kolağası Eyyub Sabri Efendilerin 
unvanıdır ve bu Efendiler tabiî derhal beyleştirilmiştir! Ni
yazi Efendi’nin hatıratında «Cenab-ı Hak tarafından» gön
derilmiş olduğu için «takdis» edildiğinden ve «Sevk-s ma’nevî 
ile» kılavuzluk ettiğinden bahsedilen mukaddes geyik de 
«Rehber-i hürriyyet» d ir ! «Hatîb-i şehîr» demek, Cem’iyyet 
hisâbına heyecanlı nutuklar irâd  eden mülâzım Ömer Nâci 
Efendi/meb’us Ömer Nâci Bey demektir! Umumiyyetle hür
riyet ve meşrutiyyet tarafdarlarm a «Ahrâr-ı ümmet» denir: 
Cem’iyyet âzâsı da «İhvan» dır; fakat müfred olarak «Kar
deş!» şeklinde hitâb ediliri «Kahraman kardaşımız» demek, 
M anastır’da Şemsi Paşa’yı öldüren Mülâzım Âtıf Efendi/ 
Meb’us Âtıf Bey demektir! Mesleğin piri sayılan Midhat Pa» 
şa’dan «ŞeMd-i hürriyyet» diye bahsedilir: Bu ünvânı *31 
M art vak’ası» kurbanlarıyla Hareket-ordusu İstanbul’a gi
rerken vurulup «Hürriyet-i ebediyye» tepesine defnedilenlere 
â it «Şühedây-ı hürriyyet» terkibiyle kanştırm am alıdır. Sul
tan  Hamid’e de hal’inden itibaren «Hâkan-ı m ahlû’» denil
miştir: İster ona mensub olsun, ister olmasın, bütün «Cem’- 
iyyet-i mukaddese» muhalifleri «Mürteci’» dir ve işte bundan 
dolayı «İrtica’» kelimesi «Muhalefet» le müterâdif bir mânâ
ya kullanılmıştır! İktidara geçtikten bir müddet sonra «Fır
ka =  Parti» ismini almış olan Ittihad-ve-Terakki cem’iŝ ye- 
tinin zihniyetiyle hâlet-i-rûhiyyesini gösteren siyası ıstılâhlar 
işte bunlardır.

Bu faslın başında da söylediğimiz gibi, ikinci Meşrutiy- 
yetin ilânından Sultan Hamid’in hal’ine kadar 9 ay, 5 gün 
süren ilk hürriyet sarhoşluğu devrinde îttihad-ve-Terakki 
erkânı hükümete iştirak etmemiş olduğu gibi, pâdişâhın nü- 
fuzımu da tamamiyle kıramamıştır: Bu ilk devir icrââtından 
Cem’ijryet resmen ve kanunen mes’ul değildir! Fakat meş- 
rutiyyetin daha ilk günlerinden itibaren o gizli Cem’iyyetin 
en mühim erkânından olan Tal’at, Câvid, Cemal ve Rahmi 
Beylerle bâzı arkadaşları İstanbul’a gelmiş, hülcûmet erfcâ- 
niyle her gün temâs ederek her meselede Ittihad-ve-Terakki- 
nin irâdelerini tebliğ etmiş, kabinelerin teşekkülünde Cem’-
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iyyetin telkinâtı en mühim âmil olmuş, taşralarda valilerle 
m utasarnflar ve kaymakamlar hep Ittihad-ve-Terakki şû- 
belerinin tâlim atm a göre hareket etmiş ve nihayet m uhalif 
gazetecilerle eski devir adamları sokak ortalarında ve ka
ranlıklarda gizli eller tarafından vurularak siyasi cinayetler 
işlenmiye başlamıştır. Bunun sebebi, «Cem’iyyet-i mukad
dese» zihniyetinin o ilk hürriyet sarhoşluğuna tahammül 
edememesidir; çünki o sarhoşluk devrinde gazetelerin bir 
kısmı padişaha, bir kısmı da îttihad-ve-Terakki’ye çatmış, en 
ağır ve m uhakkırâne tâbirler kullanılmış ve bilhassa Cem - 
iyyet muhâlifleri ikinci meşrutiyyetin ilâniyle nihayet bulan 
mutlakıyyetin yerine yeni bir istibdad devri başlamış oldu
ğundan bahsetmişlerdir. Meselâ, 6/7 Nisan 1909 Salı/Çar- 
şanba gecesi (Serbesti) gazetesi baş-muharriri Haşan Fehmi 
Bey Köprü’de yürürken tttihad-ve-Terakki’nın siyasî bir ci
nayetine kurban gitmiş ve ertesi gün çıkan (tkdam ) gazete
sinin birinci sahifesinde bu fâciadan bahsedilirken «Cem’iy- 
}-et-i mukaddese» nin istibdadı işte şöyle tel’in edilmişti:

«Hürriyet-î hakikıyyenin vatanımıza henüz dâhil olma
dığım, esâret-i siyâsiyyenin bütün çirkinlikleriyle bâkî oldu
ğunu bütün fecâyii ile isbât eden dün geceki cinâyet-i vah- 
şiyâne, ertesi sabah biçâre halkımızın simây-ı safvetinde eiîm 
bir keder-i matem, husûls se tird i.' Şimdiye kadar felâketten 
felâkete, istibdâddan istibdada atılan İstanbul halkı dün sa  ̂
bah, nazarları yeni bir istibdâdın kâbûs-ı hünîni ile düçâr-ı 
haşyet olduğu halde bir melâl-i mübhem içinde dolaşıyor, 
Serbesti idârehânesinin önü şehîd-i hürriyyet Haşan Fehmi 
Bey’e son râsime-i vedâı ifâ etmek, am bu hâl-i perîşânîye 
giriftâr eden kuvve-i hafiyyeye la’net-hân olmak içün fev© 
fevc gelen ahâli ile mâlâmâl bulunuyordu».

Bu yazımn son fıkrası da şöyleydi;
«Haşan Fehmi Bey üç yerinden yaralanmışdı. Bu üç 

mermî, menâfi’-i vataniyyeyi müdâfaadan gayri bir şey dü
şünmeyen, hafî bir kuvve-i istibdâdiyyenin vatam harâbîye 
doğru sürükleyen harekâtını hâüsâne tenkid eden bu muh
terem arkadaşımızı artık bizden ebediyyen ayırmışdı..».

(Serbesti) gazetesinin ayni tarihli nüshasının üçüncü sa
hifesinde de o zamanki yüksek tahsil gençliğinin îttihad-ve-

~  14 —



Terakki’ye karşı galeyâm şöyle bir protesto mektubiyle ifâde 
ve ilân edilmişti:

«Mücâhid-i hakikî-i hürriyyet Haşan Fehmi Bey merhu
mun dün gece köprüde bir şahs-ı meçhul tarafm dan alçak
çasına katledildiği halde, payitahtın en kalabalık ve mazbût 
bir mahallinde iki tarafm da zabıta karakolları mevcud iken 
kim bilir nasıl bir kuvveni mühimme taht-i te’sirinde ifây-ı 
vazifeden im tina’ ettiğinden bu hareketi şiddetle protesto et
mek niyyet-i hâlisânesiyle Sadârete ve bîl-umum m atbûâta 
gidip her tarafta  büyük bir hüsn-i kabule m azhar olan Dâ- 
rülfünün, Mekteb-i Mülkiyye, Hukuk vesâir Mekâtib-i Âliye 
talebesi bu muhik iştikâlannı kendi vekillerine, meb’uslara 
da işittirmek üzere Meclis-i-Meb’ûsân’a giderek Reis Bey’i 
görmek istedikleri halde Beyfendi ancak asâkir-i inzıbâtıy- 
yenin serîan i’zâmı zımnında Zabtiyye Nezâretine m âlûm ât 
verdikten ve elli kadar jandarm a süvarisi getirttikten sonra 
pencereden b ir tavr-ı bâridâne ile bir kaç söz söyliyerek ta
lebenin infialine sebebiyyet verdi. Bu hâie fevkalâde teesoüîîle 
beraber hiç lüzumu olmayan b îr yerde te’min-i inzibat zım- 
mnda asker celbini Ahmed Rızâ Bey o kuvveti mücâhidîn-i 
hürriyyete edilen tecâvuzlara, şekavetlere isti’mâl ettirtse- 
lerdi umum milletin kailbgâhında bugünkü şu derin yara 
açılmazdı zannederiz».

O hürriyet sarhoşluğu devrinde Ittihad-ve-Terakki’nin 
müstebid bir gizli kuvvet şeklinde tel’in edilmesine mukabil. 
Sultan Hamid gibi dünyanın üç k ıt’asına yayılmış muazzam 
bir devletin otuz iki senedir hürm et ve ta ’zim gören pâdişar 
hına da hakaretler savruluyor ve hattâ  ihânet ve hıyanet 
bile isnâdmda hiç bir m ahzur görülmüyordu! Meselâ tıpkı 
Kasan Fehmi Bey gibi îttihad-ve-Terakki kurşunlarma kur- 
ban olan m eşhur Ahmed Samim, (H ilâl) gazetesinin Rumî
8 Nisan 1325 tarihli ve 2 numaralı nüshasındaki baş-makalq- 
sinde:

«Abdülhamîd-i Sânî her şeyden evvel bir zâlim, kelime
nin bütün şiddet-1 şümûliyle bir zâlim» 
dedikten sonra, makalesine şöyle nihayet veriyordu:

«Abdülhamîd-i Sânî nazar ve hükm-i Şeriat karşısında 
Halîfe değildir ve hiç bir zaman olamadı. Şimdi masnû’ ve-
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mağsûb olan sıfat-ı Hilâfetiyüe tarsin-i istibdada kıyâm edi
yor.

Her sidâhtan, h er kılıçtan keskin olan bu sahte din ve 
Flilâfet silâhını millet bu yed-i hıyanetten artık  istirdâd et< 
melidir».

Hürriyet sarhoşluğu, Sultan Hamid’e bundan daha m üt
hiş, aklın almayacağı kadar müdhiş hıyânetlerle ihânetler 
isnadına da sebeb olmuştur. Meselâ Sadr-ı-a’zam Tevfik Pa- 
şa’nın «31 Mart» dosyasmda şöyle b ir resmî tezkire vardır:

YILDIZ SARÂY-I HÜMÂYUNU 
Bas-Kitâbet dâiresi 

341

«Leffen taraf-i Sâmî-i SadâretpenâîîSîeriîîe Irsâl kılınan 
bugünkü Ssrvet-i-fünnn gazetesinde işaret olunan fıkranın 
ne derecelerde mel’ûnâne ve mefsedetkârâne oılduğu vâres* 
ie-i beyân olduğundan bu gazete hakkında ve b ir de La 
Tu?quie ve Osmanisher-post gazeteleri bir kaç zamandanbe- 
ri müftereyât ve ihlâl-i asayişi müeddî m akaslat neşrini li- 
garazın i'tiyâd etmiş olmaları hasebiyle Bâb-ı-Âlî’ce ieâb-ı 
hâlle bakılması emr-ü-ferman buyurulmuş olmağla ol bâbde 
emr-ü.ferman Hazret-i Veliyy-ül-emrindir».

9 Nisan 1325 Ser-Kâtib-i Hazret-i
Şehriyârî 
Âli Cevad

Mâbeyn Baş-kâtipliğinden Sadâret makamına yazılan 
bu resmî tezkireye (Seryet-i-fünun) gazetesinin o günkü nüs* 
hasından kesilmiş ve kenarına el-yazısıyla «Fevkalâde şâ- 
yân-ı ehemmiyyet olduğundan arz-u-takdim lulmdı» diye bir 
not ilâve edilmiş olan şu fıkra leffedilmiştir;

İBRET !!!

«Pâdişâhın vatanperverliği !!! Memleketi Avusturya’ya 
vermek istiyor!

Bir menba’-ı mesukdan vârid olan habere nazaran 
şaîî Avusturya sefiri Pallaviçini ceuaplarma müracaatla
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Avusturya ordusnnun Makedonya’yı işgaiUni arzu etmiştir. 
Sefir cenapları keyfiyyeti Viyana’ya tebliğ eylemiş ve mes’le 
Sadr-ı-a’zam Paşa tarafından haber aılınmak hasebiyle Z â ti 
Şâhâne’den sorulmuş ve Şevketpenâh ( ! )  sefirle mühim bir 
şey konuşulmadığını dermiyân etmiştir. Sadr-ı-a’zam Paş^ 
bizim Viyana sefiri Keşid Paşa vâsıtasıyla Viyana Hâriciyyc 
nezâretinden sormuş ve Viyana Hâriciyye nezâretince mes’e- 
lenia sahih olup ancak Avusturya hükümetinin bu teklifi 
kat’iyyen reddeylediği cevabı verilmiştir.

Şimdi Hâriciyye nezâretinden millet cevap bekliyor».

Bu müdhiş iftirâ, artık inhilâl hâline gelmiş olan Os
manlI im paratorluğunu siyasî dirayetiyle otuz üç sene her 
tehlikeden muhafaza etmiş olan bir padişaha Hürriyet nâmı
na revâ görülmüştür! Dünyada hiç bir memleketin mevzûâtı, 
bir devlet reisinin bu şekilde tahkirine müsâit değildir, O 
devrin Osmanlı m atbûâtı Hürriyet mefhumunu işte böyla 
anlamış, tahkir ve iftirayı «Serbesti-i Matbûât» icâbâtmdan 
zannetmiş ve gazetelerin bir kısmı Sultan Hamid’e her türlü  
hakaretleri savurup dururken, b ir kısmı da İstanbul’da iş
lenen siyasî cinayetlerden dolayı zâlim ve müstebid bir 
«Kuvve-i hafiyye» diye bahsettikleri îttihad-ve-Terakki 
cem'iyyetine mütemadiyen saldırmıştır.

«31 M art vak’ası» üzerine îttihad-ve-Teralcki'yi harekete 
getiren iki âmilin biri hükümeti artık doğrudan doğruya el© 
almak gayreti ve biri de işte bu hürriyet sarhoşluğunun eî- 
kâr-ı-umuıniyyeyi Cem’iyyet aleyhine çevirmiş olmasıdır.
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«31 MART VAK’ASI. NIN MES’ULLERÎ 
VE MÂHİYYETİ

0  zamanki Rumî takvimin «31 M art 1325» tarihine tesa
düf ettiği için «Otuz-bir M art vak’ası» denilen bu m eşhur ir- 
ticâ hâdisesi pâdişahm teşvik ve hattâ  tertibiyle olmuş gibi 
gösterilmişse de kat’iyyen doğru değildir: Sultan Hamid’in  
bu vak’ada hiç bir taksiri, te’siri ve her hangi şekilde olursa 
olsun zerre kadar bile bir alâkası yoktur. Bu tarihî safsata,. 
Ittihad-ve-Terakki cem’iyyetinin ortaya attığı ve yıllarca pro
pagandasını yaptırdığı siyasî bir iftirâdır; bunun böyle ol
duğu işte şu kat’î delillerle sabittir;

1 — Sultan Reşad ve Sultan Vahîdüddin devirlerinde 
uzun zaman Mâbeyn baş-kâtipliğtnde bulunmuş olan Ali 
Fuad Bey’in «Görüp işittiklerim» ismiyle 1949 da «Türk Ta
rih  Kurumu» tarafından neşredilen hâtırâtınm  49 uncu sa- 
hiîesinde şu cümleye tesadüf edilir:

«Zâten Tal’a t Paşa da Abdülhamid’in 31 Mart vak’asm- 
da medhali olmadığını bana bir çok defa söylemişti».

İşte bundan anlaşıldığına göre, îttihad-ve-Terakki Cem’
iyyetinin en mühim şahsiyyeti bile Sultan Hamid’in m a’stı- 
miyyetine kaani’dir.

2 — «31 M art vak’ası» ndan beş gün sonra İstanbul’a 
gelmiş olan (Marcelle Tinayre) in «Notes d’une voyageuse 
en Turquie» ismindeki eserinin 47 nci sahifesinde Meclis-i 
Meb’ûsan reisi Ahmed Rızâ Bey’in bu irtica hareketinde 
Sultan Ham^d’i bitaraf gösteren beyanâtından bahsedilmek
tedir.

3 — Sultan Reşad devrinde Van, Suriye vesâire valilik
lerinde ve Cumhuriyet devrinde de üçüncü Umumî Müfet
tişlikte bulunmuş olan Tahsin Üzer «31 M art vak’ası». esna
sında Selanik merkez kaymakamlığında ve ayni zamanda 
Polis m üdür vekilliğinde bulunmuş olduğu gibi, îttihad-ve- 
Terakki’nin de Merkez-i-umumî âzâsındandır: «Baykuş» ve 
«Heykel'i zulm-ü-i’tisâf» gibi ağır tâbirler kullanacak kadar



Sultan Hamid'e düşman olan bu eski tttihadçı, şimdi âüesl 
nezdinde bulunan üç ciltlik gayri-münteşir hâtırâtm m  birin
ci cildinin 38 inci ve ikinci cildinin 28 inci sahifelerindo 
pâdişahm vak’a çıktıktan sonra bile «Âkılâne hareket» edip 
«Kan dökülmesine meydan vermediğinöeiîı» bahsetmekte va 
bu harekete hayranlığını şöyle anlatmaktadır:

«Abdüllıamid-Hân-ı Sânî basîreîkâr davrandı; istcF sai
ka-! havf ile oîsun ve ister beyn-el-asâkir kan dökülmekten 
ihtiraz ile eser-i şefkat göstermiş bulunsım, her hâl-ü-kârda 
büyüklük gösterdi».

4 — îbn-ül-Emin Mahmud Kemal’in «Son sadr-ı-a’zam- 
1ar» ismindeki eserinin 1709 uncu sahifesinde Osmanlı im
paratorluğunun son sadr-ı-a’zamı olan Tevfik Paşa’nm bir 
izahına tesadüf edi.lir; Hareket-ordusu İstanbul önlerine gel
diği sırada Sadâret makamında bulunan Tevfik Paşa’ya 
Sultan Hamid şöyle bir teklifte bulunmuştur:

— Mademki beni istem iyorlar,. saltanatı biraderime fe
rağ ederim; devleti o idare etsin. Fakat bir komisyon mu, 
meclis mi, ne derseniz deyiniz, teşkil olunup benim bu vak’- 
ada medhaîim ollup olmadığını meydana koymalıdır!

Tevfik Paşa bu teklifi Âyan reisi Said Paşa’ya şifahen 
tebliğ etmişse de, evhâmiyle m eşhur olan Said Paşa ber- 
m u’tâd vesveseye kapılıp;

— Tebrie ederse sonra bizim hâl-ü-mevkiimiz ne olur? 
diye resmî tahkikat açılmasını reddetmiştir.

5 ~  Şeyh-ül-îslâm Cemâlüddin Efendi’nin 1336 da neş
rolunan «Hâtırât-ı siyâsiyye» sinin 16 ncı sahifesinde şu mü
him fıkraya tesadüf edilir;

«Cümlece m alüm  olduğu üzere bu Otuz-bir Mart hâdi
sesinde ön-ayak olan Avcı tabu ıian  i’lân-ı meşrütiyyeti mü- 
teâkıb Sdânik’den İstanbul’a getirilmiş ve Kâmil Paşa tjt> 
rafından kıtaât-ı askeriyyelerine iadeleri teşebbüsünde bulu
nulduğu halde Cem’iyyetçe muvafakat edilmemiş idi. Mu
hafaza-! meşrûtiyyet içün Dersaâdet’e getirilen bu taburla
rın hilâf-ı me’mûl olarak hâdise-i mezküreyi îlıaa’a cür'etleri 
ve bu hâdise sebebiyle erkân-ı Cem’iyyetin merkez-i salta
natta takviye-i nüfûza muvaffakıyyetleri câilib-i nazar-ı dik
kat ahvâldendir».
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Bu fıkraya göre «31 M art vaJc’asu  Cem'iyyet tarafından 
tertib edilmiştir. «Abdülhamid-i Sânî ve devr-1 saltanatı» m n 
üçüncü cildini yazan m üverrih Ahmed Refik de bu garaz- 
kârâne eserinin hemesn her sahifesinde Sultan Hamid’e kü
fürler savuracak kadar düşmanlık ettiği halde «31 M art 
vak'ası» m:

«îttihad-ve-TerakM ccmlyyetiiîi dûşfirmeh için mezkûı 
cem’iyyete a â d  olsslılaF» 
tarafından tertib edilmiş göstermektedir.

6 — Aşağıda göreceğimiz gibi, Sultan Hamld ısyâm tes
kin için elinden geleni yapmış, âsilere muhtelif mühim şah- 
sijryetler göndererek ısyâna nihayet verdikleri takdirde afv-i- 
umumı ilâm va’dinde bulımmuştur.

7 — Gene aşağıki izâhattan anİJ^üacağı gibi, pâdişâhın 
vak’a esnâsmdaki dürüst hareketi de ma'sûmiyyetinin en 
mühim delillerindendir.

8 — Bu vak’ayı saltanatın ilgasından sonra tedkik eden 
müelliflerle m uharrirler de Sultan Hamid'in hiç bir alâkası 
olmadığında umumiyyetle ittifak etmektedir.

Bir çok noktalan henüz tamamiyle aydınlanmamış olan 
«31 M art vak’ası» mn şimdiye kadar mâlûm olabilen en mü
him  sebepleri de şöyle sıralanabilir:

1 — Meşrutiyyetin ilânından Vak'anın zuhuruna kadar 
geçen 8 ay, 21 günlük karma-kanşık devir gizli ve gayr-i- 
mes’ul bir cem’iyyetin tahakkümüyle geçmiş ve bu hâl halkı 
sukut-ı-hayâle uğratmıştır.

2 — E pir’de Yunan çetelerinin tekrar faaliyete başla
ması, İstanbul rum lanm n yaygaralı’ intihabat nümayişleri 
ve MecIis-i-Meb'üsan’daki akalliyyet gruplanm n faaliyeti ît- 
tihad-ve-Teralcki’nin «îttlîiiâd-ı smâsiT» hulyâsmı suya düşür
müştür.

3 — Cem'iyyetin İstanbul'da tertib ettiği siyasî cinâyet- 
îer şehirde bir tedhiş havası hâsıl etmiş ve bilhassa kaatil- 
îerin yakalanmaması hükümetin Cem’iyyetten korkarak 
adalet icrasından çekinmesiyle izâh edilmiştir: Bu siyasî ci
nayetler 2 Kânunuevvel 1908 Çarşanba gecesi Sultan Ha- 
m id’in adamlarından İsmail M ahir Paşa’nın ustalıkla evin
den Harbiye nezâretine çağırılarak yolda meçhul bir kaatil 
tarafından öldürülmesiyle başlamış ve nihayet 6/7 Nisan
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1909 Sah/Çarşanba gecesi de «Serbesti» gazetesinin Cem’ly- 
yete mütemadiyen hücum eden baş-muharriri Haşan Fehmi 
Bey’in köprü üstünde vurulması, ertesi gün talebe ile halkm:

— Adâlet isteriz! 
diye bağnşarak büsKik bir nümâyiş yapmalarma sebep ol
muştur, Haşyet içinde kalan muhâlifler, hep karanlıkta iş- 
lenen bu Balkan usulü cinayetlerin temadi edip gideceğine 
kaani’dir; meselâ «îkdam» gazetesinin 8 Nisan 1909 Perşen- 
be nüshasının 3 üncü sahifesinde rauhâlefetiyle meşhur ser
m uharrir Ali Kemal’in şöyle bir açık-mektubu intişâr et  ̂
m istir;

Adlîye Nezârete Celîîesiîie

Ittihad-ve-Terakki cem’iyyeiinden meb’us Rahmi ve 
doktor Nâzım Beylerin Selânik’de bir îctimâ’-ı hafide «Ali 
KemaFî öldürmek lâzımdır» diye teklif ettikleri hailde ekse- 
riyyete kabul ettiremediklerini vaktiyle sözüne i’timâd oilu- 
nur bir sât ihbar eylemişdi. Eıa sabah ahiren Selânik’den 
gelerek Beyoğlu zabıtasına me’msır edîlera bîr miralaym 
«İsmail Kemal ve Mevlân-zâde RU’at ve Aîi Kemal Beyleri 
öldürmeye Cem’iyyetçe karar verüdi» dediğiıd bildiklerim
den biri geldi, haber verdi.

Meb’ûsandan bîr zâte diğer bir mîraılaym ayni meâlde 
idâre-i llsâıs ettiğini şimdi söylediler. Meı*tebe-i vüsûkunu 
bilmediğim ve fakat dürı geceki vak’a-1 cinâiyye münâsebe
tiyle şâyân-ı ehemmiyet gördüğüm bu ihbârâtı arzeyler ve 
muhbirlerin istimâım taleb ederim.

İkdam ser-muharriri 
Ali Kemal

Ali Kemal belki de bu ifşââtm ın hâsıl ettiği te ’sirden 
dolaja öldürülmemiş, fakat 1910 senesi 9/10 Haziran Perşem
be/Cuma gecesi «Sadây-ı Millet» gazetesi baş-muharriri Ah- 
med Samim de sokak ortasında vurularak «31 M art vak’a- 
sı» ndan sonra bile siyasî cinayetler devam etmiştir.

4 ~  Alaylı zabitlerin ordudan çıkarılmasına karar ve
rilmiş olması daha 1908 Teşrinievvel ajanda bunlarm gale-
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yânına sebeb olmuş, başlarında bulunan birinci suvâri fır
kası kumandam ferik Refik Paşa altı ay hapse mahkûm edil
miş, ondan sonra alaylıların ç o ^  tasfiye edilerek bütün bun
ların «31 Mart» vak’asında mühim bir rol oynamalarına yol 
açılmıştır.

5 — Bâb-ı-Âli vesâir devlet dairelerinde yapılmış olan 
tensikaat üzerine bir çok me’murların açıkta kalması da 
m uhâlefet cephesine mühim bir kütlenin inzımâmı demek
tir.

6 — Softaların askerliği hakkmda Meclis-i-Meb'ûsâna 
verilen kanım lâyihası bütün medrese talebelerinin muhalif 
cepheye geçmeleriyle neticelenmiştir,

7 — Halkın ruhi temayülleriyle ma'neviyyâtına karşı ît- 
tihad-ve-Terakki cem’iyyetinin lüzumsuz bir lâübâlilikle h a 
reket etmesi Garp menbâlarmda bile tenkid edilir; meselâ 
«tkdam» gazetesinin o zamanki neşriyyâtma göre Vak’adan 
üç gün evvel tttihadçı zabitler askerlerine şöyle bir takım 
telkinlerde bulunmuşlardır:

— Hocalarla kat’iyyen görüşmiyeceksiniz! Askerlikte di. 
yânet meselesi aranmaz! Alla;htan başka kimse tanılmaz! 
Pâdişâh ve efrâd-ı ahâli îttihad-ve-Terakki cem’iyyetiaîn 
elindedir!

Bu gibi telkinlerden müteessir olanların hükümete bile 
m ürâcaat ve şikâyette bulunduklarından bahsedilir.

8 — tttihad-ve-Terakki müessisleriyle ileri-gelenlerinin 
halk arasında şâyi' olan masonluğu, softaların askerliği hak- 
kındaki kanun projesinin dinî tedrisâta karşı bir darbe sa
yılması, ordudan çıkarılan alaylı zabitlerin mekteplileri 
«Kâfir» gösteren menfî propagandası, mektepli zâbitlerin de 
yukarda gördüğümüz lüzumsuz telkinleri, nihayet meşrutiy- 
yetten sonraki Bosna-Hersek ve Bulgaristan felâketleriyle 
G irit buhrânından dolayı halk arasında bütün bu vilâyetle
rin  Cem'iyyet tarafından «Gâvura satılmış» olduğuna âit 
bir takım şayialar çıkması muhâlefetle muhâfazakârlığın 
dinî bir taassup cereyânma istihhâlesiyle neticelenmiş ve 
m eşhur «îttihad-ı Muhammedi» cem’iyyeti işte bu hâlet-i ru- 
hiyyeden doğmuştur,

9 — «31 M art vak’ası» nın zuhurunda en büyük rolü oy-
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îîiyan «Ittihâd-ı Muhammedi» cem’iyyetinin «Volkan» ismin
de bir gazetesi de vardır: Kıbnslı (Hâfız Derviş Vahdeti) nin 
te’sis ettiği bu Fransızca isimli gazete mütemadiyen halkın 
taassubunu tahrik  eden şiddetli neşriyyâtiyle meşhurdur; 
hattâ  Meclis-i-Meb’ûsânın ta ’tilini bile istiyecek kadar ileri 
gitmiştir! Zâten Derviş Vahdeti «tttihâd-ı Muhammedi cem'- 
ijryeti» nin de müessislerindendir. Vaktiyle Paris’de bir müd
det Jön-Türklük ettikten sonra İstanbul’a gelip Şurây-ı-Dev- 
îet âzâsı olan m üverrih Murad Bey de o sırada «Mizan» ga
zetesini tekrar neşre başlıyarak îttihad-ve-Terakki’ye karşı 
çok şiddetli hücumlarda bulunmuştur; Bilhassa işte bu iki 
gazetenin neşriyyâtı «31 Mart» ı hazırlıyan en mühim âmil
lerden sayılır.
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îşte bütün bu sebeplerden doğan, fakat tarz-ı-tertibi ka
ranlıkta kalan «31 M art vak’ası» bir müddet evvel Selânik’- 
den İstanbul'a «Meşrutiyyet muhafızı» olarak gönderilmiş 
olan ve Taş-kışla’ya yerleştirilen m eşhur Avcı taburları ef- 
Tâdımn zabitlerini kışlaya hapsettikten sonra, gece-yarısma 
doğru Sultanahmet meydanında toplanmalarıyla başlamış, 
diğer kışlalara da adamlar gönderilerek onların da iştirâki 
te 'm in edilmiş ve nihayet «31 M art =  13 Nisan Salı» saba
hından itibaren havaya kurşunlar sıkılarak isyan hareketi 
iiân olunmuştur.

Bu hareketin başında Arnavut Hamdi-Çavuş, bölük-emini 
Mehmet ve kamacı-ustası Arif isimlerinde üç asker bulun
duğundan bahsedilir; Aralarında bir çok softalarla halk 
a.damlan da vardır. Sultan Hamid’in vak’ayla zerre kadar 
alâkadar olmadığı işte bu vaziyetle de sabittir; Eğer bu iş 
pâdişâhın işi olsaydı, askeri başsız bırakır mıydı? Başlarına 
kumandanlar ve hattâ  Erkân-ı-harp zabitleri koyarak mun
tazam bir hareketle bir anda Meclis-i-Meb’ûsânı ortadan kal
dırıp meşrutiyyeti işte onlar vâsıtasıyla ilga ettirivermesi 
güç bir iş miydi?

«31 Mart» yâni «13 Nisan Salı» sabahından 24 Nisan Cu
m artesi sabahı Selânik’den gelen «Hareket-ordusu» Istan-



bul’a girinceye kadar 11 gün süren bu m eşhur irticâ vak'a- 
sznda en mühim hareket, birinci günü ük kurşunlar havaya 
sıkıldıktan sonra Ayasofya meydanındaki Meclis binasına 
yürüyen âsilerin:

— Şerîat isteriz! 
naaralanyla başlamış, bâizı sarıklı meb'uslar aşağıya inip na* 
sihat etmek istemişlerse de hiç bir te’siri olmamış, âsiler 
yalnız Şerîat değil, daha başka şeyler de istemiş, Sadr-ı-a’zarn 
Hüseyn Hilmi Paşa ile Meclis-i-Meb’ûsan reisi Ahmed Rızâ 
Bey’in isti’fâlarıyla îttihadçıların nefyi ve alaylı zabitlerin 
vazifelerine iadeleri de istenilmiş, mütemadiyen atılan kur
şunlar bâzı kazalara sebeb olmuş ve nihayet o sırada Mec- 
lis’e gelen Adliye nâzın Nâzım Paşa yanlışlıkla Ahmed Rızâ 
Bey zannedilerek kalbinden vurulup öldürülmüş ve Lâsıkıy- 
ye meb'usu Mehmet Şefik Arslan da gene öyle bir yanlışlığa 
kurban gitmiştir. Bu 11 günlük irticâ devrinin en mühim 
vak’alarından biri de Yıldız sarayını topa tutm ak istediğin
den bahsedilen «Âsâr-ı-Tevfik» süvarisi Ali Kabuli Bey'in 
kendi gemisindeki bahriyeliler tarafından Yıldız’a götürülüp 
Öldürülmesinde gösterilir: Âsiler Sultan Hamid’in pencereye 
gelmesini istemişler ve Kabuli-kapdanı onun muhalefetine 
rağmen gözünün Önünde öldürmüşlerdir. Sokaklarda ve köp
rü  üstünde bâzı genç zabitlerin de «Mektepli» oldukları için 
öldürüldüklerinden bahsedilirse de sayısı belli değildir. Bu 
badirede «Tanin» ve «Şûrây-ı-ümmet» gibi bâzı gazetelerin 
idârehâneleri de tahrip  ve yağma edilmiştir.

Sadr-ı-a’zam Hüseyn Hilmi Paşa vak’anm çıktığı gün 
saraya gidip isti’fâ ettikten sonra bir dostunun evinde sak
lanmış ve ertesi gün de bîtaraflığından dolayı her kesin i’ti- 
mâdmı kazanmış olan Hâriciyye nâzın Tevfik Paşa yeni ka
bineyi teşkile me’m ur olmuştur. Askerin istemediği Meclis-i 
Meb’ûsan reisi Ahmed Rızâ Bey’le bir çok tttihadçı meb’us- 
1ar da saklanmışlardır.

Sultan Hamid’in «Vak’a» esnasındaki vaziyeti çok dü
rüsttür: Zuhurunda hiç bir dahli ve te’siri olmıyan irticâ 
hareketinin kendi lehindeki seyrinden istifâdeyi bile akhn- 
dan geçirmemiş olduğunu isbât edecek resmî bir vesika var
dır. Âsiler meşrutiyyetin aleyhinde bulundukları ve ha ttâ  
m eşhur Derviş Vahdeti «Volkan» gazetesinde Meclisin kapa-
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tılmasım istediği halde, Sultan Hamid yeni Sadr-ı-a’zam Pa- 
şa’ya hitâb eden Sadâret Hatt-ı-Hümâyûnunda:

«Kanun-i-esasmin muhafazası ile âsâyişin idâmesi» 
lüzumundan bahsetmiş, ihtilâlin ilk günü Mâbeyn Baş-kâtihi 
Cevad Bey’i âsilere göndererek istedikleri Şeriat’e dâimâ 
olduğu gibi riâyet edileceğini ve isyandan vazgeçtikleri tak
dirde haklarında Afv-i-umûmi ilân edeceğini bildrmiş, bu hâl 
işin biraz yatışmasına sebeb olmuşsa da tahrikçilerin te'si- 
riyle âsiler ertesi gün tekrar azgınlığa başlamış ve nihayet 
-asker üzerindeki nüfuzundan dolayı yeni kabinede Harbiye 
nezâretine tâyin edilen Tesalya kahramanı müşir Gazi-Ed- 
hem Paşa da pâdişâh nâmına âsi askerlere gidip bir kere 
daha teskine çalışmıştır. Kendi sarayını muhâfaza eden 
ikinci fırka efradı bile âsilere tarafdâr olduğu için. Sultan 
Hamid’in nasihatten fazla bir şey yapması ve meselâ askerî 
bir tenkil hareketine kalkışması maddeten imkânsızdır,

Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’nın «31 Mart» dosyası hep res
mi vesikalardan mürekkeptir; Büyük oğlu îsm ail Hakkı Bey, 
bize tevdi’ ettiği bu tarihî dosyaya bir talcım hususî vesika
lar da ilâve etmiştir. Bunların en mühimleri, o sırada Tevfik 
Paşa’nın kâtipliğinde bulunan Ali Şevki Berker Bey’le Bâb-ı- 
Âlı Terceme-odası Mühimme m üdürü Âgâh Bey’in mektup
larıdır: Bunlar, Tevfik Paşa’nın o sırada Berlinde bulıman 
oğullan îsmail Hakkı ve Ali Nuri Beylere yazılmıştır. Bil
hassa Ali Şevki Bey'in mektupları fevkalâde mühimdir: 
Çünki bizzat şâhid olduğu «31 Mart» vak'asının bir çok te- 
ferrüâtiyle sarayda ve Sadr-ı-a’zamın konağında görüp işit- 
itklerini uzun uzadıya anlatmaktadır. Bu kıymetli mektuplar 
her nedense Fransızca yazılmıştır. Ali Şevki Bey’in Vak'adan 
altı gün sonra tsm ail Hakla ve Ali Nuri Beylere yazmış ol
duğu ilk mufassal mektubun aynen tercemesi işte şöyledir:

19 Nisan 19@S)
Aziz dostlanm ,
Şaşkınlığımdan biraz kurtulmuş oüduğnm için, size gc-> 

çîrmekte olduğumuz m eşhur ihtilâle âit bâzı haberler vere
ceğim: Bunlar tadılacak lezzetli şeylerdir.

İşin başından başlayıp varabileceğim noktaya kadar an
latacağım.
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Sabahın saat dokuzunda aşçı-başı yanıma gelip kışlalar- 
dald bütün askerlerin bütün tüfekleri alarak zabitlerini bağ
ladıktan sonra İttihad-ve-Terakki merkeziyle Adliye nezâre
tini m uhâsara etmek üzere sokaklara döküldüklerini söyledi. 
Her gün icâd edilip ortaya atılan diğer bir sürü rivayetler 
gibi, ben bu havadisi de akla sığacak bir şey saymadığım 
için kat’iyyen inanmadım. Babanıza söyledim, o da benim 
gibi hiç bir ehemmiyet vermedi. Edibe’nin eşyâlarına âit 
konşimentoyu almak için konaktan çıktım. Beyoğlu cadde
lerini müteheyyiç ve m üteessir insanlarla dolu buldum. Ga- 
lata’ya inip acentaya gittimse de hiç bir me’m ûru yerinde 
bulamadım: Heyecanlı haberleri duyunca haşyet ve dehşete 
düşüp hepsi savuşmuştu.

İstanbul tarafına geçtim. Köprüde Sâdeddin’e rast gel
dim; bir müddet beraber yürüdük. O sırada köprünün öte 
ucundan bir silâh sesi geldi ve bir askerin bir zabiti öldür- 
düğünden bahsedildi. Sâdeddin geri döndü; ben yoluma yal- 
îiız devâm ettim  ve köprünün üstüne konulmuş barakalardan 
birinde ölen zabitin üstü bir hasırla örtülü cesedini gördüm, 
fjene yoluma devâm ettim ve nihayet Meclîs binâsınm önü- 
ne kadar geldim. Binanın etrafını çavuşlarının kumandasın
daki askerlerde kuşatılmış buldum. Meydana giden bütün 
geçitleri tutmuş oldukları için, hiç kimseyi içeri bırakmı
yorlardı.

Memleketin yegâne m üdâfi’leri ve Kanun-ı-esâöînin ye
gâne istinadgâhı olan askerlerin bu ihtilâlini görünce göz
lerim yaşardı, Ara-sıra acı acı boru sesleri yükseliyor ve bu 
suretle âsi askerler kendilerine iltihak için gelenlere selâm 
durmaya dâvet ediliyordu. Bu vaziyet karşısmda:

— Zavallı vatan! 
diye haykırmamak kabil değildi. Bu müessir levhayı daha 
fazla görmek istemediğim için, oradan Bâb-ı-Âlî’ye döndüm. 
Sadâret dâiresinden başka bütün dâireler kapalıydı ve Sa
dâret tarafında da bir kargaşaılık göze çaiTpıyor, vükelâ asa- 
biyyet içinde ve kararsız görünüyordu.

Mafemud M uhtar Paşa Harbiye nezâretinde m uhasara 
edilmişti. Aradan biraz geçtikten sonra Sadr-ı-a’zam (Hüseyn 
Hilmi Paşa) Harbiye nazırıyla beraber saraya gitti. Ben
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Bâb-ı-Âlî*den çıkar çıkmaz Meclis binâsının önünde havaya 
sıkılan kurşunların ö müdhiş tarrâkasım  duydum. O sırada 
ayak-takımının sokaklarda bârbîrini çiğniyerek koşuşmaları 
görülecek şeydi, azizim! Sadâret kapusunun iç tarafında bir 
saniye durdum ve tüfek sesleri kesilince yoluma devâm et
tim. Bu patırtı-gürültü içinde Adliye nâzın  Nâzım Paşa’nın 
Ahmed Rızâ zannedilerek öldürüldüğünü ve Câhid’in de kat< 
ledildîğîni öğrendim. Bu haberi alınca gözılerimden yaş dök- 
meksizin ağladım. İkinci maktulün Câhid olmayıp Mehmet 
Arslan olduğunu ancak ertesi gün öğrenip rahat ettim.

Nihayet konağa döndüm. Her kes benden havadis soru
yordu. Küçük - Said Paşa (Sâbık Sadr-ı-a’zam) ile şâir Re- 
câî'Zâde Ekrem Bey’i Konakta buldum. Said Paşa’ıun suâli 
üzerine bütün görüp işittiklerimi anlattım.

Babanı pâdişâh çağırtmış olduğu için, o sırada sarayda 
idi. Ben Mazlum’a:

— Sadr-ı-a’zam olmuştur, 
dedim. O müdhiş vaziyette babanı Sadr-ı-a’zam görmek bizi 
çok üzüyordu. Nâile de Londra’ya gidemiyeceği için çok mü
teessirdi.

Tevfik Paşa Sadârete tâyin edilmediği takdirde bir ko
yun kurban etmiye karar verdik. Bimitrula da tâyin edilmesi 
için klişeye dört mum adadı: Çünkü hizmetçiler onun bu
rada kalmasını istiyorlar! Bizler üzüntü içindeydik, uşaklarla 
hizmetçiler sevinç içindeydi. Alaturka saat üçü bulduğu hal
de, babandan henüz hiç bir haber yoktu. Nihayet bîr yâver 
gelip Paşa’nın Mazlum’u saraya istediğini söyledi. Halbuki 
Mazlum evde bile zangır zangır titremekte olduğu için, he
men yatağına yattı ve hasta olduğunu söyledi.

tşte bunun üzerine ben bir araba istedim, yanıma iki 
tabanca alıp harekete hazırlandım. Bahçeye iner inmez, Be
yoğlu tarafında atıldığını tahmin ettiğim binlerce kurşun 
sesinin havayı titrettiğini hissettim. Benim de ne kadar tit
rediğimi sizden saklamak istemem. Bunun Harbiye nezâre
tini m uhâsara eden ve içeride m ahsur kalan askerler ara
sında ateş teatisinden mütevellid olduğu söylendi. Nihayet 
kurşun sesleri devâm ederken saraya doğru yola çıktım, azi
zim. Yolumun üstünde bir suikastçı olup olmadığım görebil
mek için yüz metre ileriye kadar mütemadiyen bakıp dur-
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dtun. îşic bu suretle Beşiktaş’a geldim; ortahk kalabalıktı 
ve kâmilen müsellâb askerler vardı; dikkatli nazarlarda beni 
süzüyorlardı. Ortalık kararmıştı; faiıat fenerler yakıîmamış- 
ti. O vaziyette korkmsıdığımı âddiâ edecek olursam yalan 
söylemiş olurum. Bana refakat eden suvâri, atını dört nala 
gürüp kalabalığın içinden geçti; ben de tek başıma kaplum» 
bağa yürüyüşüyle geçip gittim.

Yukan çıkmca yâver bana mazeret olarak gemi azıya 
alan atmı durduramadığından bahsetti. Nihayet saraya gel> 
dim, koridorlardan geçtim ve telgraf makmasının başında 
Harbiye nezâretindeki Edhem Paşa’dan cevap bebliyen ba» 
banın yamna vardım. Telgraf telîeri kurşunlarla kırılmış 
olduğu için, cevap gelmiyordu. Baban düşünceli bir halde 
bana oturmamı söyledi. Orada bîr çeyrek kadar kaildim; son* 
ra  beni yanına çağırdı ve yavaş sesîe ertesi sabah ünifor
masıyla bir şişe konyak getirmemi istedi. Ben de pekî deyip 
odadan çıktım. Dışarı çıkınca, avdet etmiyeceğim zamıiyle 
arabamın gitmiş olduğunu söylediler.. Bumm üzerine baba< 
nm yanma dönüp vaziyeti anlattım; o da bana bir araba bu
lunmasını Baş-Mabeynciye söyledi; fakat hiç bir araba bu
lunamadı. Bir a t istedim; Baş-Mâbeynci bana refakat cdecek 
bir yâver çağırtırken tldnci-RIâbeynci gelip Beşiktaş’dan 
geçmenin imkânsız olduğınu ve geceyi sarayda geçirmek 
üzere benim için bir yatak serilmesini söy l̂edi.

Baban yattı, sonra benî çağırttı; on dakika kadar konuş
tuk; matbüâtın yüzünden geçirmekte olduğmımz ahvâl ils 
ertesi gün teşkil edeceği kabineden bahsetti. Ondan sonra 
bitişik odaya gidip ben de yattım. Ayni odanın bir köşesin© 
de uşak için bir yatak yapılmıştı; bir hademe gelip bana 
yatağımı gösterdi ve uşağa da ben yattıktan sonra öteki ya
tağa kendisinin yatmasını söyliyerek yer olmadığı için 
benden özür diledi.

Üniforma ile konyağı getirmek için sabah erkenden eva 
döndüm. Sonra gene saraya avdet edip babanın bulunduğu 
odaya girdim; kendisi Sadâret Hatt-ı-Hümâyûnuiîu tashih ils 
meşguldü. «Dün akşam bana Harbiye ve Bahriye nâzırları- 
nm doğrudan doğruya pâdişâh tarafından tâyin edîlmelerini 
reddetmiş olduğundan bahsetmişti. Filhakika pâdişâh ba 
hususu Hatt-ı-Hümâyüna dere ettirmek istemişti. Fakat pe»
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deriniz k a ti  surette reddetti ve Kanııın-ı-e5asîye mugayir olan 
bu şart ile Sadâreti hiç bir zaman kabul edemiyeccğini söy> 
ledi. Pâdişâh müteessir olmakla beraber ısrâr etmedi, bu
nunla beraber bütün öfkesini Mâbeyn-Başkâtibinden almakta 
da kusur etmedi» (1).

Yeni kabinede Mâliye nezâretini der’uhde edecek olaa 
Nuri Bej% ben babanla konuşurken içeri girdi. «İsmail Bey, 
bu Nuri Bey Benin zannettiğin gibi Said Paşa’nın dâmâd] 
olan Nuri Bey değildir. Bu eât Tekaüd-sandığs ve Borsa mü
dürüdür. Baban iyi bîr Maliyeci olduğunu söylüyor».

Bir şişe konyak daha getirmek için ben odadan çıktım. 
Avdetimde babamı İsmail Kemaî BeyTle konuşuyor buıldum: 
Kendisine Adliye nezâretini teklif ecMyordiî. Fakat Ismaül. 
Kemal korktuğu için kabul etmedi: Efkâr-ı-umumiyyenin 
kendisini bir mevki kapmak için ihtilâl çıkarmış olmakla it< 
hâm edeceğinden korkuyordu.

tşte bunun üzerdne baban Haşan Fehmi’yi Şûrây-ı-Dev- 
let’den Adliye’ye nakletti ve onun yerine de Zihni Paşa’yı 
getirdi.

Nihayet baban bir merasim arabasıyla Kabataş'a geldi; 
Şeyh-ül-îslâm da solundaydı. Aldlâcelle bir fotoğraf çektim 
ama muvaffak olup olmadığımı bilmiyorum.

Ben babamn emriyle ve onun arabasıyla Bâb-ı-ÂIı’ye ka
radan gittim, kendisi denizden gitti, önüm de bir merâsîm 
arabası ve arkamda da süvariler vardı; halk yığınlanyîa as
ker saflarının arasından geçerek ilerliyordum; askerlerin ba
zıları bana selâm duruyor, bâsıîarî da sert sert yüzüme ba
kıyordu. Bâb-î-ÂJî’ye babandan evvel vâsıl oldum; önümdeki 
merasim arabasıyla beraber îçsri girdik; Sadâret a-vttusunda-
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(1- Kanun-ı-esâsî mucib'-nce pftcUşah yalnıa Sadr-ı-a’zamla Şeyh- 
ül-lslâmı doğrudan doğruya tâyin eder. Fakat ayni kanuna göre Sul
tan Hamid Baş-kumandan sıfatını da hâiz olduğ-u için, lîarbiye ve 
Bahriye nazırlarının tâyini de kendisine âid olması lâzımgeldiğini 
İleri sürmüş ve hattâ 4 Ağustos 1906 Saîı günü Sadr-<ı-a’zam Soid 
Paşa işt? bu yüzden Istl’fâ ettiği için, yerine Kâmil Paşa tâyin edil- 
cîiştir. Bu bir kanâat meselesidir; Ancak o takdirde kanunun tâdül 
lâz’jn  gelir.



İd asker saflarının arasından geçtik; işte o sırada «Selâm 
dur!» emri verildi. Ben tabiî selâmlarına mukabele etmiyerek 
ve hâlimden de bir şey belli etmiyerek geçtim. «Bu askerler, 
çavuşlarının kumandasındaki âsilerdi». Sadâret dâiresi iç- 
kapusunun önünde arabadan indim ve babanı beklemek içir» 
içeri girdim. Baban gelinceye kadar askerler belki üç dakika 
kadar selâm vaziyetinde durdular. Kendisi Sadâret dâiresine 
girince, avluda binlerce kurşun sıkıldı. Baban üniformasım 
çıkardıktan sonra benden gene konyak istedi. Küçük yassı 
şişeyi kendisine verdikten sonra, maiyyet4 Sadâretpenâbîle- 
riiîîîî yerlerini hazırlamak üzere konağa gittim.

Akşam saat ona doğru baban Bâb-ı-Âlî’den saraya gitti. 
Sadâret yaveri Bâb-ı-Âlî’den gelip beni saraya çağırdığım 
söyledi. Gittim. Geldiğimi kendisine bildirdiler. Babanm 
Şeyh-ül-îslâm ile görüşmekte olduğu odanın yanındaki Baş- 
Kâtiplik odasında bekledim. Mâbeyn Baş-kâtibi Cevad Bey 
akşam alaturka saat ikide Meclis binâsmın önüne gidip as
kerlere afv-i-uraûmîyi tebliğ ettiği zaman geçirdiği tehlikeleri 
anlattı.

Takriben iki saat kadar çene çaldık. Sonra Cevad Bey 
gelip Nâzım Paşa’nm  Birinci ordu kumandanlığını kabul et
miş olduğundan ve biraz evvel de huzura kabul edildiğinden 
bahsetti. Baban Şeyh-ül-îslâm ile beraber huzûra çıktı, tak
riben b ir çeyrek sonra â ışan  çıkıp bana:

— Artık eve gidelim.
dedi. Sarayın kapusunda hademelerle kapuculardan teşekkül 
eden iîd saf, hep birden yerlere kadar iğilerek babam se- 
lâmüadı. Baban arabasına bindi, beni de yanma aldı; Beşik
taş’a doğru yola çıktık. Pâdişâhın kendisine Sadâret maka
mını kabul ettirmek için nasıl ricada bulunmuş olduğunu 
anlattı; bir çok defalar kendisini kucaklayıp öpmüş olduğun
dan, kendisinden fedâkârlık beklediğini söylediğinden ve bu 
vazife ne kadar ağır olursa olsun her halde kabul edecek 
kadar merbutiyyetini bildiği için o hususta emin olduğundaa 
bahsettiğini söyledi. O sırada huzurda bulunan Hüseyn Hil
mi Paşa da babandan Sadâret teklifinin her halde kabulünü 
ricâ etti. Baban bu kadar ricâları tabiî reddedemedi. Hüseyri 
Hilmi’den Dâhiliyye nezâretim kabul etmesini istedi. Fakat
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o, yeni kabinede her hangi bir vazife kabul etmekle hayatım 
tehlikeye atmış olacağından bahs ile i’tizâr etti.

Hüseyn Hilmi Paşa iki yâver muhafazasında güçlülde 
evine sağ ve sâlim gönderilebildî. Sarayın önünde toplanıp 
eski Harbiye nâzın  Rızâ Paşa’nın kellesini istiyen askerleri 
bu taleplerinden vaz-geçirinceye kadar babanın çelunediği 
kalmadı. Nihayet gece olunca Paşa, Cevad Bey’in Bebek’deki 
evine gönderildi, ilk  akşam, yâni dün akşam ben Baş-Mâ> 
beynoinin odasındayken Cevad Paşa’yı bir masanın önüne 
oturup mahzun ve mağmum bir halde ve kıp-kırmızı gözlerle 
düşünceye dalmakta görmüştüm. Baban bana tkinci Fırka 
efrâdmın da gelip onun kellesini istemiş olduklarından ve 
kendilerine saraya iltica etmiş bir kimsenin hiç bir zaman 
kellesi istenemiyeceği söylîenerek bin müşkilâtla dağıtılmış 
olduklarından bahsetti. Cevad Paşa ile diğer bir talum yük
sek rütbeli askerler geceyi sarayda geçirdi.

Beşiktaş’la Doimabahçe arasındaki yolun tam  ortacında 
arabacı birdenbire arabayı durdurdu. Bu hal bizi biraz he- 
yecâna düşürdü. Sadâret yaveri derhal atından iniverdi, bir 
askerin açmakta olduğu araba kapusunun önüne dikildi. Bu 
aoker, Selânik Avcı taburu efrâdındandı. Süngülü tüfeğini 
sol elinde tutarak sağ eliyle babanı selâmüadı. Boğuk b ir 
sesle ertesi gün Muhâfız alaylarının bütün zabitlerini yaka
layıp gün doğmadan evvel Harbiye Nezâretine götürerek 
hapsedeceklerini söyledi. Baban da kendisine takriben on ki
şiyi bulan arkadaşlarıyla beraber saraya gidip Edhem Paşa’yı 
görmelerini emretti. Asker, kendilerinin tüfek atılmasına ni
hayet vermek için her tarafta dolaşmakta oldukSarından bah
setti. Baban da kendilerine:

— Allah sizden râzı olsun!
dedi. Selâm verip çekildiler. Harbiye nezâretinde patlatılan: 
tiifeklerin daha kabine teşekkül etmeden evvel nâzır olan 
Edhem Paşa tarafm dan afv-i-umumînin ilânından mütevellit 
bir sevinç tezâhüründen ibaret olduğunu galibâ unuttuğum 
için size söylemedim. Bu zâtın askeıfler arasında görünü ver
mesi hep birden ayaklarına atılıp «Baba!» diye bağırışmala- 
nna ve kendisine m utlak bir itâa t va’detmelerine kâfi gel
mektedir.
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Konağa geldiğimiz zaman kazâs:;^, belâsız vâsıl olabildi’ 
ğimiz için her kes memnun oldu.

Fakaf, aziz dostlarım, umumî teessürün ifâdesiyle Ka* 
Mun-ı-esâsî’yi tehdid eden bu darbe-i-hükümetin mürettipleri- 
îiî cezalandırmak üzere İstanbul üzerine yürüme kararına 
ait taşra telgraflarının teşkil ettiği yığınlar görülecek şey! 
Biz ilkönce bunu bir kuru gürültüden ibaret zannetmiştik; 
fakat bugün artık pâdişaîıın zannettiği ĝ ibi bir blöften ibâ> 
le t oümadığım görüyoruz. Hareket ordusunun ileri kollan 
İstanbul surlarının önüne dayandı; Artık yavaş yavaş içeri 
gîrmiye bile başladılar.

Ertesi gün bütün nazırlar. Nâzım Paşa île Erkân-ı-Iîar- 
Myye reisi izzet Paşa konakta toplandılar. Selânik’den asker 
yüklü iki trenin yola çıktığı haber alındı. Usun bir münâka
şadan sonra, İstanbul’a sevkedilen askeri yolda karşılamak 
üzere hocalardan, zabitlerden ve meb’uslardan mürekkep bir 
hey’etin yola çıkanîması takarrür etti. Şark Demiryt^lsn 
m üdürü çağırılıp gecenin alaturka saat altısında hareket 
edecek bir hususî tren  hazırlatması emredildi. Bu karar ve
rildiği zaman saat ikiydi. Gönderilecek hsy’etin vazifesi, Ka- 
Bum-ı-esâsînîn ihlâl edinmediği hakîunda Selânik’den gelen
lere te ’m inât vermekti. Hey’et, kumandanla müzâkereye gi
rişti; ertesi gün de otuz meb’ustan mürekkep diğer b ir hey’et 
gene müzâkere vazifesiyle yola çıkarıldı.

Hareket ordusu kumandam düne ksıdar Hüseyn Hilmi 
Faşa kabinesinin İş başına iadesini, Ahmed Eızâ’nın Meclis 
reisiliğine avdetini ve mücrimlerin, yâni ihtilâl müşevvikle
rinin tecziyesini ısrai'îa istiyordu: Fakat dündenberi âlk ikİ 
talebinden vazgeçip yalnız üçüncü ıraadde üzerinde ısrâ r edi
yor gibi görünüyor.

Sokaklarla gazetederde pâdişâhın lıaFindea tıpkı Kâmp 
Faşa’nm ıskaatı kabilinden tabiî bir şeymiş glM balîsediîip 
duruyor. Bu gün Mecîis-i-Vükelâ’da kışlalarla harp gemile
rine Ulemâ hey’etleri gönderilip askerlerin gâbitSerine sada
kat yemini edip m utlak bir itâat altma girmelerim te’min et
meleri meselesi müzâkere edilecek ve bu suretle askerle sâ- 
lîîtln barjşmasiîîa yol açılacaktır. Fakst henüz neticenin ne 
olacağım kestirmek ksbil değildir.
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Pederinij! m u’tâdı olan sükûnetle işlen idare ediyor? 
içimde öyie bir his ve hattâ  öyle bir kanâat var ki her hailde 
devleti bu hiç beldemniyea m ühlik buhrandan o kurtara
caktır.

Ben sabahlan sefaret tercümanlarım kabul edip babam' 
Mn huzuruna çıkarıyorum; gazete mıthâbirierini de vaziyetin 
lyâıleşmekte olduğu hakkında te’m inât vererek savıyoııms. 
Halep ve Adana valilerine telgraflar yazıp bu vîlâyetlerin 
muhtelif yerlerinde zuhur eden ihtilâl hareketlerinin tenkili 
hususunda en m üsta’cel ve en şiddetli tedbirlerin ittihâzım 
iebliğ ediyorum. Bugünlük bu kadar havadisle iktifâ buyu
run. Mühim şeyler olduğu takdirde ayrıca bildiririm.

Hürmetkânnız;
Ali Şevki

Bu mufassal ve tarih i mektubun en m ühim  noktalan 
şöyle sıralanabilir;

1 — «31 M art vak’ası» m n zuhurunda Sultan Ham idln 
hiç bir alâkası olmadığı, âsi askerleri teskin edip isyandan 
vasgeçirmek için girişmiş olduğu muhtelif teşebbüslerle îiâ- 
bittir; sarayın, önünde toplanan âsilerin idamını istedikleri 
şahsiyyetlerin m uhâfasa ve himâyesi de bu noktaj/ı kat'î su» 
lette  te’yid ve tevsik etmektedir.

2 — Bundan sonra suretlerini gözden geçireceğimiz tah
dit telgraflarında tttihad-ve-Terakki teşkilâtının iddiâ ettiği' 
gibi Meb’ûsânın dağıtıldığı, meşrû Sadr-ı-a'zam Hüseyn Hil
mi Paşa’mn padişah tarafından ıskat edilip yerine gayri-kar- 
mraî surette Tevfik Paşa'mn tâyin edilmiş olduğu şeklindeki 
rivâyetlerin kâmilen mürettep şeyler olduğu da sâbit olmak
tadır; Sultan Hamid Tevfik Paşa’ya Sadâreti ısrarla kabul 
sttirdiği sırada, Hüseyn Hilmi Paşa da yanındadır ve pâdi- 
şaîîîn teklifini o da şahsen rica ederek desteklemiştir.

3 — Tevfik Paşa’mn Sadâreti kabul etmesi üserine mü
temâdim/en evinden konyak getirtip içmesi, her an tehdidi 
yükselen ölüm, tehlikesine karşı iğini teskin içindir.
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«ITTIHAD-VE-TERAKKt» TEŞKİLATININ 
SULTAN H A M tD l TEHDİD ETMESİ

Dünyanın üç kıt’asıyla bir çok adalarına ve denizlerine 
yayılan o muazzam Osmanlı imparatorluğunda «31 M art 
vah’ası» demek, yalnız bir şehre münhasır mevziî ve m ahalli 
bir isyan hareketi demektir. Ali Şevki Bey’in yukarda terce- 
meşini gördüğümüz mektubunda bahsettiği Adana ve Halep 
Iğtişaşları İstanbul’daki isyanla alâkadar değildir: Meselâ 
«Adana vak’ası» bir Ermeni ihtilâlinden ibarettir. îttihad-ve- 
Terakki cem’iyyetinin «31 Mart» vak’asını istism ar etmek sık
letiyle iş başına gelebilmesinde en mühim âmil işte bu var 
ziyettir.

«31 M art vak’ası» nın Jandarm a yüzbaşılarından çerkez 
tsmail Canbulat Efendi tarafından Selânik’e derhal bildiril
diği rivâyet edilir: Sonraları Dâhiliyye nezâretine kadar çx- 
karılan bu Zabtiye yüzbaşısı:

«Meşrutiyyet mahvoldu!» 
diye bir telgraf çekmiştir. Bu vaziyet üzerine Cem’iyyet si
yasi ve askerî sahalarda iki türlü  aks-ül-amel göstermiştir: 
Siyasî aks-ül-amel Tevîik Paşa hükümetinin tanınmaması ve 
Sultan Hamid’in tehdidi şeklindedir. Askerî aks-ül-amel de 
İstanbul üzerine yürüyecek bir kuvvet teşkili ve bütün Bal
kan unsurlarından mürekkeb olan bu karma-kanşık kuvvete 
«Hareket ordusu» diye tuhaf bir isim takılmasıdır. Bu «Ha
reket ordusu» ndan aşağıda ayrıca bahsedeceğimiz için, şim
di ilkönce siyasî sahadaki tehditlere âit vesikaları gözden 
geçireceğiz.

Pâdişâha çekilen telgrafların bir kısmı doğrudan doğru
ya kendisine ve bir kısmı da usûlen Mâbeyn Baş-Kâtipliğine 
hitâb etmektedir. Bunların ihtivâ ettikleri tehditlej de ikiye 
ayrılmaktadır: Bir kısmında hedef doğrudan doğruya pâdi
şâh, bir kısmında da İstanbul şehridir ve hattâ  bâzı tehdit- 
nâmelerde İstanbul ahâlisi çok ağır kelimelerle tahkir ve 
İstihfaf edilir! Çok mühim bir nokta daha vardır: Cera’iy-



yetin menşei olan Rumeli telgraflanna nisbetle Anadolu tel
grafları daha mutedil bir lisanla yazılmıştır. Tevfik Paşa 
dosyasmdan aynen iktibas ettiğimiz bu şâyân-ı-hayret tel
graflar içinde îttihad-ve-Terakki ile el-birliği eden ve bu su
retle fırsattan istifâde etmek istiyen Bulgar, Rum vesâir 
Türk düşmanı unsurlarm  millî cem’iyyetlerine âid olan teh- 
ditnâmeler de vardır; meselâ «Bulgar m üttahid mıillî fırkası» 
nın Rumî 2 Nisan ve Milâdî 15 Nisan 1909 tarihinde Selâ^ 
nik'den çekmiş olduğu şu tehdidnâme işte o cümledendir;

Hâkipây-ı Şâhâneye

Bu kerre Kanûn-ı -esasimize vukulbulan taarruz istibdâ> 
din iâde ve idâmesini göstermekle bütün mevcudiyyetimizle 
bunu protesto eyler ve bütün vatandaşlarımızla birlikte olar 
rak ilân olunan hürriyetin istirdadı uğrunda can ve kanla
rımızı fedâ etmeye hazır olduğumuzu kat’î bir surette beyan 
ederiz.

Bulgar Müttahid Millî Fır* 
kasının Merkez-i umumisi

Küstahlık bakımından Osmanlı tarihinde misli olmayan 
bu tehdid telgraflarının biri de Avrethisarı telgrafhanesinden 
gene Rumî 2 Nisan =  Milâdî 15 Nisan tarihinde çekilen şu 
tehditnâmedir:

Huzfir-ı Pâdişâhîye

Bu kerre meşrutiyyete muhâCif ve gayri-meşrû’ olarak 
teşkil olunan kabineye i’timâdımız olmadığından bu kabineyi 
kat’iyyen tanınuyacağımız gibi, ettiğimiz ahd-ü-misâk üzeri- 
nie meşrutiyyetin hilâfına vukua gelen her türlü  ahvâle 
karşı bütün kuvvet ve mevcudiyyetimizle müdâfaaya tekrar 
yemin ettik, Şâyet Meclis-i-Meb’ûsâmn i ’timâdma mazhar 
olan bir kabine mevkı’-i iktidara getirilmezse Zât-i Şâhânenizi 
bir hükûmet-i m eşrûta pâdişâhı olarak tanınuyacağımız gibi, 
umum ahâli ve ordu ile İstanbul’a hareketimiz m ukarrer idü- 
ğünden ve her biri elli bin kişinin m u’temedi olan meb’usla-
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runıza vukulıuIaB taarruzâttan dolayı Sâmne-î adaletin icrâ» 
sim şiddetle istediğimizden ahşama kadar cevaba m untazır 
ıtdduğumuz m a’rusdur.

S ılkış Bulgar Demokrat klubii 
Kılkış Bulgar Meşruiiyyet 

klubü

OsmanlI hâkiraiyyeti altında bîilunan Bulgaristan prens
liği o sırada Rıısjra’nın himâyesiyle istiklâlini ilân edip k r^ - 
İlk şeklini almış olmak itibariyle, îttihad-ve-TerakM’nin Ma
kedonya’daki Bulgar cera*iyyetleriyle el-birlip etmesi Türk 
tarih i bakımından her halde hoş bir vasiyet değildir,

Bulgarlarla Rumlarm ve Yahudilerin Müslümanlarla be
raber çektikleri şöyle bir telgraf da vardır; bu da ayni tarihte 
Ustrumca’dan çekilmiştir:

Atebe4 Seöîyye-i HslâfetpenSîıîye

VekiIîerimİKİra î’tîmâd ettiği kablneııisî sskatı ve yerine 
fayri-meşrû’ ve cînâyetie mSlevves bir kabinenin teşkili Ka- 
nun-î-esâsî ahkâm sm  ve soeşrîîtij'yete küiîiyyen mnhâliftir. 
Bu hâl-i menhüs istibdadın iâde edildiğine delâlet eder. Bu 
kabinenin yetine mefo’ûsâm m m n i’tîmâd ettiği kabinenin he
men yeniden teşkili ve aksi halde umum OsmanlIlar ve m uh
terem  askerimizle birîikte İstanbul’a hareket olunarak meş- 
rutiyyetimizin idâmesi uğrunda kanîaram sm  son daralasuna 
kadar akıtılması asm-î kat’îsindeyi^;.

ÎJstnîîneslî Timur, ̂ Hâşim, Yusuf 
Hum m®ta*opoMdi Yermsnos 
Baîg:ar metropoîidi Lirasm

■ Musevi reisi Mişon Kohen

Şu tehditnâm e de ayBi mâhiyyettedir ve bu da ayni ta
rih te  Petriç’deu çekilmiştir:

Atefce-i Şâhâney®

Vekülei'iîaizîa smEhsr-ı ilâm âdı oîan kabineyi re’yleri 
mumam olmatoısm ahkâmına nıubâ-
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lif olarak vekilerimizira hBİnıkunu gasb île mülcvves-ül-vîc» 
dan kabinenm teşkili vatanı bir g:irââb-ı felâkete ilkaa ede> 
ceği gibi, vekillerimize tecâvüz ve an lan  itfllâf millet-i Osmâ- 
niyyeyi tahidr demek olacağından kat’iyyen reddederek mil
letin i’timâdım hâiz kabinenin iâdesini ve aksi surette vatan 
hâinlerini kahr-iî-tedmîr için bil-umum ahâli-i îslâmiyye ve 
Hıristiyânîyye miisellsh oldukları halde vatanı sâhil-i selâ* 
mete îsâS ve meşmtiyyeti ta.mâmen te’min ve te’sis için ordu 
ile birlikte İstanbul’a harekete müheyya ve şimdi cevaba 
muntazır bulunduklara beyân olunur.

Ahâlini îslâmiyye nâmma Müfti Mehmet, Müderris Abdi 
Eşraftan Timur, eşraftan Zıyâ, eşrâftan Hakkı 
Âhâli'i hmstiyâniyye nâmına Rum metropolidi

Arhimandridis 
Bulgar reis-i ruhanîsi Yakovis 

Vekili Burdan 
Mu’teberandan Apostol 
Mu’teberandaa Andriya 
Mu’teberandan Zika 
Mu’teberandan Koço 
Mu’teberandan Yanoş

îttihaö-ve-Terakki cem’isryetinin ve bilhassa Rumeli teş
kilâtının Sultası Hamid’e çekmiş olduğu telgraflarda daha 
ağır tâbirlerle daha şiddetli tehditler vardır; meselâ Selânik'- 
deki Merkez-i-umumî’nin gene ayni tarihte çekmiş olduğu şu 
tehditnâmede İstanbul halkı da tahkir ve tel'in edilmektedir;

Zât-i Pâdişâhîye

Pâdîşah, iftihar ediniz! Bir irtica mel’anetiyle binây-ı 
meşrutiyyet hedm ve hükümet-i müstebidde ikaame edildi. 
Umum bir milletin hukukunu muhafaza etmek vazifeden 
iken bu irtica kemâl-i mehâretle tatbik olundu. Mülevves bir 
İstanbul halkının âmâl-i mel’ûnânelerine tebean otuz milyon 
kuvvetinde bir miilet-i muazzamamn eyâdî-i kahriyyeye ge
çirilmesi istenildi. Fakat heyhat! o cehennemlikler için buna 
muvaffaîayyet değiS, mezâr-ı adem nasîb olacaktır. Bundan
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evvel sîze Hilmi Paşa kabinesinin mevla’-i iktidara geçiri!- 
mesi hakkındaki lüzum ve yüoûbu müş’ir çekilen telgrafnâ- 
meye muayyen olan müddet dâhilinde cevap vermediğiniz 
için işte bütün mdllet ve ordu İstanbul’a  yürüyor. Bakınız, 
bu kudret-i kahhâra mâlik o l ^  millet nasıl istihsâl-i matlab 
edermiş! Milletin kudreti ve ordunun satveti altında tevfi- 
kaat-ı Samedâniyyeye bizüeri m azbar edip ikaa’ eden alçak
la n  derhal dar-ağacına çektirsin! Bundan başka hiç bir türlü 
icrââtm  bizi m üsterih edemiyeceğini ve milletin bu suretle 
intikamının almdığına dâir bu gün saat on ikiye kadar cevap 
geilmediği takdirde başta ordumuz kumandam olduğu halde 
bütün ordu ve milletle yann tstgnbul üzerine yürüneceği 
suret-i kat’iyyede bilinsin. îşte artık bizim için ölmek var, 
dönmek yoktur.

OsmanlI tttihad-ve-Terakki 
eem’iyyeti Merkez-i- 

umumîsi

Cem’iyyet, gene ayni tarihte çektiği şu telgrafta da pâdi
şâhı doğrudan doğruya ölümle tehdid ediyordu:

Pâdişâha

Eski kabine gûyâ galeyan neticesi olaralc isti’fâ etmiş, 
Meclis-i-Meb'üsan reisi Ahmed Rızâ Bey tebdil de edilmiş, 
gûyâ bundan da Mâbeyn’in  m alûmatı yokmuş! Otuz dört 
senedir bizi Mâbeyn’in yalanlarına aldattığmız yeter! Artık 
milletin böyle âşikâr kizbe aldanacak zamam geçti. Eski ka
bine yerine geçmeli, Ahmed Rızâ Bey makamma getirilmeli 
ve illâ ölümlerden ölüm beğenmell vessedâm.

Ağustos Ittihad-ve-Terakki 
hey’et-i Cem’iyyeti: 

Nevzad, Rif’at, Kâzım, Haşan, 
Şemsüddin, HalM, Hacı Zeke- 
riyyâ, Ali, Mazhar, tbrahim , 
Râsim, Hurşid, Denriş Haşan, 
İsmail, Ali.
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Âmiyâne bir lisanla yazılan bu telgraf, o zamanki Selâ- 
s ik  vilâyetinin «Ağustos» nâhiyesinden çekilmiştir. Bundan 
daha nazikâne bir ifâdeyle yazılmış olmakla beraber, ayni 
:şiddetle saldıran bir takım tehditnâmeler daha vardır; me
selâ Rumî 3 Nisan =  Milâdî 16 Nisan 1909 tarihinde Yan- 
ya’dan çekilen şu, telgraf işte öyledir:

Atebe-i Senîyye-i Genâb-ı Pâdişâhîye

Milletin i’timâdını kazanmaya muvaffak olan m uhterem 
Icabîne yerine nâ-meşrû’ ve cinayetle mülevves bir kabinenin 
ieşkll kılındığı ve İstanbul’da canavarlara lâyık bir lıareket-i 
akurâne ile vatamn zevât-ı muhteremesinîn itlaf ve mecruh 
ialındıkları haber alınmıştır. Müstebitler ve irticâiyyun üze- 
rine olanca hamiyyet ve salâbet-i diniyyemizle savlet edece
ğimizi ve basılarına bârân-ı belâ yağdıracağımız hak;kmda 
«vvelce verdiğimiz ahdi kanlı göz-yaşlan dökerek umum ahâ- 
iî ve asker bu gece de nâmus ve kasemle te’yid ettik. Mü- 
levvas ve gayr-i-meşrû kabineyi kat’iyyen tanımayız. Hare- 
Jîet-i vâkıa-i leîmâneyi kemâl-i nefretle tel’in eder, hâ)l-i sâbık 
lâde ve teMikede olanların hayatları te’min edilerek ahkâm-ı 
sneşrutiyyet tatm in kılınmazsa me’yûs-ı vatan mâtem-i diniy- 
yemizin intikam-ı dehşet-âlûdunu almak ve hâinlerin sîne-i 
fsıyânet-defînelerini hancer-i can-şikâfânemizıle çâk-ü-berdâr 
«tm ek üzere olanca asabiyyet ve gayret-i milliyyemizi rehber 
itSihâz ederek ordu ve milletle beraber hemen İstanbul’a ha
reket edeceğimizi ve kanımızın son damlasını bile bu uğurda 
sarf eyliyeceğimizi vicdanımızdan feveran eden sadây-ı âhe- 
a în  ile arza m üsâraat eyleriz. Kaatıbe-i ahvâlde ferman Şev- 
ketm eâb Efendimizindir.

Umum ahâli ve asker nâmına: 
OsmanlI Ittihad - ve - Terakki 
cem’iyyeti Yanya vilâyet hey’* 
e t’i merkeziyyepi.

Ayni tarihte çekilen şu telgrafta da «31 M art vak’ası» 
u m  zuhurunda başlıca âmil sayılan «îttihad-ı Muhammedi» 
cem ’iyyetinden de bahsedilmektedir;
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Htızûr-ı Pâdişâhîye

Derseâdet’deki «îttihâd-ı Muhammedi» ve «Ahrâr» t e  
kalannın tesvilâtına kapılarak meşrutiyyetî yıkıp yerine idâ» 
re-i sâbıka-i müstebiddeyi iâde etmek maksad-ı hâinânesîySe 
şûriş îlcaa’ eden askerin ve bımlarla beraber ön-ayak olan 
edânînin tervîc-i m eranetleri zımnında alel-acele erkâiî-ı is- 
tibdâddan lıılâf-ı meşrutiyyet irâde ile teşekkül eden kabine
ye bu gün burada tecemmü’ eden ınMel-i muhteüfeden mü
rekkep yirmi bin erbâb-ı hamiyyet tarafmdan yapılan miting° 
de adem-i i’timâd beyan edilmiş olduğımdan, adem-i i’timâdı 
hâiz bedhâhandan mürekkep böyle müstebit bir kabineyâ 
kat’iyyen tamyanuyacağımıza ahd-ü-mîsak etmiş olduğ-nmuz- 
dan, kabinenin hemen sukutiyle yerine milletin emniyet ve 
hüsn-i zannını te’min edecek erbâb-ı hamiyyetten mürekkep 
ve şân-ı meşrutiyyete lâyık bir kabinenin teşkilini m usırrâns 
taleb eder ve şâyet bu teklif-i muhıldtımız nazar-ı i'tibarsa 
alınmayacak olursa asker ve bil-umum muhibb-i meşrutiyyet 
abâli-i hamiyyetmendân ile beraber hemen Derseâdet üzeri
ne harekete namus ve dinimiz üzerine söz verdiğimizi beyâs 
eyleriz. Telgrafhanede cevaba muntazınz.

Milel-i muhteüifeden 
mürekkep umum îştip  

ahâlisi ve askerleri.

Yukarda gözden geçirdiğimiz vesikalardan birinde de 
gördüğümüz gibi, tttihad-ve-Terakki Merkez-i-umumîsinin 
telgraflarında padişahla beraber İstanbul ahâlisi de tahkir 
ve tehdid edilir; o sırada bu hâl âdetâ b ir zihniyet ve hattâ  
b ir âdet hükmünü almıştır; Rumî 2 Nisan 1325 =  Milâdî 15 
Nisan 1909 tarihinde Selânik'den çekilen şu telgraf işte o 
cümledendir:

Ser-Kâtib-i Hazei-i Şehriyâri AM Cevad Beye

İstanbul’da pek alçak ve nankörcesine ve âdetâ mukad
des vatan ve milletimizin higsiyyâtsna kasSedercesirae vukua
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getirilen ahvâl-i leîmâne üzerine heyecan ve galeyâna geîeu. 
ordu ve millet bu hareket-i bâğiyâneyi îkaa’ edenlerden bü
tün şiddetleriyle intikam almayı büyük bir azm-i vatanper- 
verâne ile azmetmiştir. Meşrû bir surette teşekkül etmiş olan 
kabinemiz makamına ve mücâhid-i hürriyyet Ahmed Rızâ 
Bey Meclis-i-Meb’ûsan riyasetine geçirilmedikçe ve bu ailçak» 
lardan milletin intikamı alınmadıkça bizi bu azm-j kafim iz
den vaz-geçirecek dünyada hiç bir kuvvet mutasavver değil
dir. Artık milleti b ir takım düzme yalanlarla aldatacak za= 
manlar çoktan geçmiştir. Biz mukaddes Kanun-ı-esâsîmize ve 
Medis-i-Meb’ûsâmmıza ve bunlara tevfikan teşidl edilmiş 
olan meşrfı bir hükümete ve bunlara riayetkar olan bir pâ
dişâha sâdık kalacağımıza ve bunlardan birine vukua gelecek 
bir taarruza karşı da kanımızın son damlası akıncaya kadar 
uğraşacağımıza bütün varlığımızla ahd-ü-peymân eylemiştik., 
tşte biz bu yeminimizi yerine getirmek ve bütün dünyaya 
ahd-ü-peymâmmızda sâbit kaldığımızı göstermek isteriz ve 
göstereceğiz. Artık pâdişâha bütün bir kat’iyyetle anlatınız: 
Otuz milyon halk, İstanbul’un o nankör halkının bâzîçe-i se- 
fâhati olamaz. Eğer dâhil-i vatanda sel gibi kan akıtılması 
arzu edilmiyorsa ve eğer pâdişâh da bizim gibi j'eıninine 
karşı sâdık ise hiç durmayıp eski meşrû kabinemizi maka° 
mma ve Ahmed Rızâ Bey’i de Meclis-i-Meb’ûsan riyasetine 
geçirsin. Bu vak’a-i fecîayı irticâa tarîk  bulanlar, kabul ve 
tatbik edeni ile birlikte düçâr-ı kahr-ı tlâh î olacaktır.

OsmanlI İttihad-ve-Terakki 
cem’iyyeti Merkez-i umumîsi

Bundan evvelki fasılda İkdam gazetesi baş-muharriri Ali 
Kemal Bey’in Adliye nezâretine hitaben bir açık mektubunu, 
görmüştük: Muhalefetiyle m eşhur baş-muharrir bu tarihî 
mektubunda îttihad-ve-Terakki cem’iyyetince kendisiyle îs-‘ 
mail Kemal ve Mevlân-zâde Rif’at Beylerin öldürülmesine 
karar verilmiş olduğundan bahsederek tahkikat icrâsmı ta- 
leb ediyordu. Adliye nezâretinin böyle bir mesele hakkında 
tahkikat açması tabiî kabil değildi! Fakat meselenin doğru
luğu, Ittüıad-ve-Terakki cem’iyyetinin «31 M art vak’ası» üze
rine Rıunî 2 Nisan 1325 ve Milâdî 15 Nisan 1909 tarihiyle
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pâdişâha çekmiş olduğu şu tehditkâr telgrafta bir takım  kel
leler istemesiyle resmen sabit oldu;

Zât-i Hazret-i Pâdişâhîye

Asker ve ahâliyi ihtilâle tahrik  ve teşvik ile vak’a-i fe- 
’Pîayı îkaa’ eyliyen İkdam sâhibi Ahmed Cevdet, Ali Kemal, 
Mevlân-zâde Râf’at, Mizancı Murad, Yeni-Gazete sâhibi Ab- 
dullah Zühdi, Volkan m uharriri Vahdeti, Hacı Hakkı, sabık 
Manastır askerî alay müftisi Mustafa Şevket ve Kâmil-Faşa^ 
zâde Said Paşa nâm  eşhas-ı mel’ûne ile Zât-i Şahanelerince 
mâlûm olmak lâzım-g^en avenelerinin îzzet gibi firarlarına 
meydan  verilmemesi için milletçe bunların muhâfazası kefâ* 
let-i Seniyyelerine tevdî’ edildiğinden, İstanbul’a gelindikte 
kendileri Zât-i Şahanelerinden istenilecek ve teslim alınacağı 
mâruzdur.

OsmanlI tttihad-ve-Terakki 
cem’iyyeti merkez-i-umumîsi.

Selânik üzerinden sevkedilen Polinoz mahreçli bir tel
grafta da «müstebid» pâdişâha «itaat edilmiyeceği» ayni tar 
rihte şöyle tebliğ ediliyordu:
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Makaam-ı Sadâretni-Uzmâya

Nâ-hak zulm-ü-istibdâdı tekrar milletin henüz kapan
maya başlamış olan yarasına sokmak istiyenlere millet hâin 
nazarıyla bakar: Anlara yaralı arslan gibi saildıracağına kat*- 
iyyen şüphe edilmesin. Mîllet, hâin-i vatan-u-millet olanlann 
kanlarım bilâ-ifâte-i vakt dökmiye ve icâb eder ise bu uğur» 
d a  kendi camnı da fedâ eylemiye ahd-ümîsak eylemiştir. Şâ« 
yet teşkil olunan o mülevves, o cinayetle me’lüf kabine teb
dil ve hâll-i meşrutiyyet suret4 kat’iyyede iâde edilmez ise, 
yemininden nükûl eden pâdişâha müstebid nazarıyla baka
rak kat’iyyen itaat etmiyeceğimizi ve m uhterem ordu ile be-



raber İstanbul’a harekete müheyya olduğumuzu beyan ede* 
rlz.

Umum ahâli ve tttihad* 
ve-Terakki cem’iyyeti.

Bu telgraflarda müştereken tekrar edilip duran iki nokta 
vardır ki, bunlar bilâ-istisnâ hepsinin îttihad-ve-Terakki ta
rafından telkin edilmiş esaslar dâhilinde kaleme alınmış ol
duğunu bütün vuzûhiyle meydana çıkarmaktadır: O iki nok
tanın birincisi Tevfik Paşa kabinesinin «Mülevves» sıfatiyle 
tavsif edilmesi ve İkincisi de «cinayet» le itham olunmasıdır! 
Halbuki, bundan evvel de gördüğümüz gibi, Tevfik Paşa 
Sadâret makamını hem pâdişâhın, hem o sırada isti’fâ etmiş 
olan îttihadçı sadr-ı-a’zam Hüseyn Hilmi Paşa’nın müşterek 
ısrarlarıyla kabul etm iştir ve yeni kabinenin hiç bir cinayetle 
alâkası yoktur. Diğer İîir m ühim  nokta da îttihad-ve-Terak- 
ki’nin kendisini «Millet» sayması ve işte bundan dolayı her 
arzxısunu millet nâmına ifâde ve ilân etmesidir.

Dikkat edilecek noktalardan biri de bâzı tehditnâmele- 
rin ahâli nâmına ve bâzılarınm da idare âmirleri nâmma ya
zılmış ve yazdınimış olmasıdır. Meselâ gene Rumî 2 Nisan 
=  Milâdî 15 Nisan tarihinde çekilen şu tehdid t^grafı Yeni
ce’nin «umum ahâli-i Osmâniyyesi» nâmınadır;

Zât-i Şahaneye

Akşamki telgrafnâmemizle arzettiğimiz veçhile umum 
millet-i Osmâniyyenin nüfûs-ı umumîsine nisbeten el-hâletü-. 
hâzihi mevcud bulunan üç yüze karîb meb’ûsandan ancak iki 
vekil-i millet hakk-ı nüfuzuna ve i’tây-ı re’yine mâlik olabi
lecek olan seksen bin kişilik bir takım gürûh-i fesedenin 
menfaat-cûyâne âmâl-i hod-perestlerine mütâvaat ile Hüseyn 
Hilmi Paşa kabinesinin tebdilıini hiç bir veçhile kabul ede
meyiz. Yeni teşkilini irâde buyurduğunuz kabineyi aslâ ka
bul edemeyiz. Miiiet vekillerimizin bütün ailelerine karşı her 
türlü hayat ve memâtlarmdan gerek kanunen âUem-i mede- 
niyyette ve gerek buzür-ı İlâhîde mes’ul bulımduğumuz meb’-
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âsâmmiKiıı makma başlannda bayatlamadan baber alamadı- 
ğmiiz halde umum âlem-i insâniyyet ve medeniyyete ve Ce* 
nâb-î Allâlîffl karşı mes’ûl-i yegâne sîzleri tutarak mütecâsk- 
lermi te’dib etmek üzero îstaEbuFa hareket ediyoruz. K a ti 
eevâb isteriz.

Yenice-i-Vardar umum 
abâlî-i Osmâniyyesi.

Tıpkı bımiîn gibi bozuk bir Türkçe ile bir idare âmirine 
yazdırılan veyahut imza ettirilen telgraf da şudur ve bu da 
ayni tarih te  çekilmiştir:

Mâbeyn-i Hümâyun Baş-Kitâbei4 Celîlesine

Bu gim İslâm, Rum, Bulgar bilcümle tebea-i Osmâniyye 
asâkir-i Şâbâne ile beraber olduğu halde telgrafhane önünde 
biHctimâ’ ahd-ü-peymân eyledikleri Kanun-ı-esâsî’nin tamâ- 
mî-i muhâfazasım ve kendi vekillerine karşı vuku’bulan ta
arruzun def’ine kanlarını son damlasına kadar fedâ ederek 
müdâfaaya haziî* oldukları ve yeni teşekkül eden kabineyi 
kat’iyyen t^mmayacaklannı ve aksi takdirde askerle birlikte 
Derseâdet’e hareket eyliyeceklerini suret-i ka t’iyyede ifâd® 
eyledikleri arzolunur, ferman.

Demir-Hisar kaymakamı Arif, 
Demir-Hisar kumandam 

Mehmet.

îttihad-ve-Terakki cem’iyyeti bütün bfu tehditnâmelerin- 
de Mecli3-i-Meb’ûsânı gûya feshedilmiş ve m eb'uslan da kı
lıçtan geçirilmiş gibi gösterip hem müesseseyi, hem âzâsım 
hîmâye etmek istediğini ve bımun için de ahâlinin ordu ile 
beraber İstanbul’a hareket, edeceğini tekrar edip durduğu 
halde, ayni tttihad-ve-Terakki’nin Baalbek merkezi Rumî
8 Nisan =  Milâdî 21 Nisan tarihiyle Sadâret makamma çek
tiği şu telgrafta pâdişâh ve sadr-ı-a’zamla beraber MecliS'i- 
Meb’ûsâm da tehdid etmektedir:
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Huzûr-ı Sâmî-i Sadâretpenâhîyo

Vatan-ı azizinsize, meşrutiyyetimîze ve kanHa-ı-esâsîifâİ5S0 
bed-bâhan tarafından darbe vurMduğundan, bütüss mevcûdiy- 
yetimizle muhafazası içm kanımızın son damlasım akıtmaj'a 
müheyya oldağmnuau beyân ile ZâW Şahaneyi, Meclîs-î- 
Meb’ûsâm ve kabîne4 nâ-meşrûa-i hâzırayı protesto ederiZr

tttihad-ve-Terakki cena’âyyetî 
Eaalbek merkezi.

Ayni tarihte Baalbek ahâlisi nâm ına da gene aımi meâJ.- 
de on dokus imsıâlı bir telgraf daha çekilmiştir.

Bütün bu tehditnâmelerde ileri sürülen iddialar bilhassa 
şu beş nokta üzerinde toplanmaktadır:

1 — Sultan Hamid meşrutiyyeti ilga edip mutlakıyyet ve 
istibdadı iade etmiştir;

2 — Meclis-i Meb’ûsan fesholunmuştur ;
3 — Hüseyn Hilmi Paşa'nın meşrû kabinesi pâdişalı ta* 

rafından ıskat edilip yerine Tevfik Paşa’nın «mülevvcs» ktv 
binesi ikame edilmiştir;

4 — Bütün meb’îîslar öldürülmüşlerdir,
5 — Gayri-meşrû Tevfik Paşa kabinesi «cârsî^dir: Bun

dan maksat, meb’uslarm kabine emriyle öldürülmüş olmala^ 
n  ve sokaklarda âsi askerler tarafından vurulan bâzı siâbit 
lerin de kabine karariyîe vuruldukları,gibi bir iddiadır.

Hakikatte bu iddiâlann hiç biri doğru değildir; Hüseyin 
Hilmi Paşa isti’fâ, edip Tevfik Paşa yeni kabinenin teşkiline 
me’m ur olduğu zaman Sultan Hamid meşrutiyyeti ilga et
memiş, bil-akis muhafazasını taahhüt ve ilân etmiştir; bu
nun tarihî vesikası da Tevfik Paşa’ya hitâb eden Sadâret 
Hatt-ı-Hümâyûnudur; «Takvîm-i Vakaayi'» gazetesinin 2 Ni
san 1325 tarihli ve 182 numaralı nüshasının birinci sahifesi- 
nin birinci sütununda neşredilen bu Hatt-ı-Hümâyun aynen 
işte şöyledir:

Vezir-i Maâlî'SeîsîÎTÎm Tevfik Paşa,

Hey’et-i"Vükeîânm müttefikan voîas%i İRtîfâsîna mebnî 
raesned'i Sadâret derkâır olan ebliyyet ve sadâkjstiiDuze bmâ^



en uhdenize ihâle ve tevcih ve Şeyh-ûl-tslâm Zıyâttddiıi 
IBfendi mesned-i Meşîhatte ibkaa kıhtımış olmağla diğer vü> 
kelânın bil-intihâb me’mûriyyetleri icrâ olunmak üzere arzı 
ve ahkâm-ı celile-i Şer’i-i Şerife b ir kat daha dikkat olun* 
ması vs Kanun-ı-esâsînin muhâfazasiyle asayişin idâmesi ve 
îievlet-i Aliyye ve Memâîik-i Şahanemizin ümrân-u-terakkıy» 
yâtı ve kâffe-i tebeamızm refâh-u-saâdeti esbâbımn îstikmâli 
nezdîmizde begayet mültezem olduğundan ana göre sarf-ı 
mesâi ve gayret edilmesi matlûb-ı kat’i-i Şâhânemizdir. Ce- 
nâb-ı Hak tevfikaat-ı Sübhâniyyesine m azhar buyursun.

Fi 23 Rebî’-üi-ewel sene 1327
Abdülhamîd

Meclis-i-Meb’ûsan da kat’iyyen fesholunmamıştır; ayni 
resmî gazetenin ayni nüshasının birinci sahifesinin üçüncü 
sütununda Meclis Dîvân-ı-Riyâsetinin şöyle bir ilânı vardır:

Bu günkü Perşenbe günü encümenlerde müzâkere sure- 
tîyile iştigal olunmayıp müzâkere-i umumiyye akdedileceğin- 
den, Meb’ûSîân-ı-kirâmm Meolis-i-Meb’üsâna gelmeleri âzây-t 
mevcuda nâmına taleb olunur.

Kâtip Abd-ül-Aziz Mecdi 
Kâtip Nesim Mazilyah

Bu vesika, Tevfik Paşa'nın Sadr-ı-a’zam olduğu gün 
Meclis-i-Meb’ûsânın umumî celse akdettiğini göstermektedir! 
Böyle bir vaziyette Sultan Hamid’in meşrutiyyeti ilga etti
ğinden, Meclis-i-Meb’ûsânı feshinden ve meb’usların kılıç
tan geçirilmiş olduğundan nasıl bahsedilebilir? Hüseyn Hil
mi Paşa’nın riyasetindeki meşrû kabinenin padişah tarafın
dan ıskat edildiği hakkındaki iddia da o kabildendir: Bun
dan evvel de gördüğümüz gibi Hüseyn Hilmi Paşa «31 M art 
vak'ası» üzerine can kaygısıyla isti’fâ etmiş ve Tevfik Pa- 
şa’nın Sadâret makamını kabul etmesi için bizzat rica ve ıs
rarda bulunmuştur; fazla olarak, Sadr-ı-a’zam sayılmamak 
şartiyle kabinede on iki âzâ vardır: Tevfik Paşa kabinesinde 
bunların yedisi, yâni ekserisi «ibkaen tâyin» olunmuştur; bu
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vaziyete göre iki kabine arasında yalnız dört nâzır değişikliği 
olmuş demektir. Meb’uslann öldürülmüş olması ve bu cina
yetlerden «mülevves» ve «cânî» denilen Tevfik Paşa hükü
metinin mes’ûliyyeti de birer efsâneden başka bir şey değil
dir: Sultan Hamid’i hal’eden meclis, işte o öldürüldüklerin
den bahsedilen meb’uslardan mürekkeptir!

Rumeli vilâyetlerinde bütün bunlann meçhul olduğu ve- 
halkın bir takım şâyialara kapılmış olmak ihtimâli de vârid 
değildir; çünki Tevfik Paşa iş başına gelir gelmez Osmanlı 
imparatorluğunun bütün valileriyle kumandanlarına Mâbeyn 
Baş-Kâtipliğinden şöyle bir tâm im  gönderilmiştir:

Valilere ve Kumandanlara

Derseâdet’de bulunan bilcümle asâkirin avcı taburları 
ile beraber zuhura getirdikHeri bir galeyân-ı umumî üzerine 
Hüseyn Hilmi Paşa’nın riyâseti altında bulunan hey’et-i Vü
kelâ müttefikan isti’fâ ettiklerinden mesned-i Sadâret Hâri- 
ciyye nâzır-ı sabıkı Tevfik Paşa Hazretlerinin uhdesine tev
cih buyurulmuş ve müşarünileyhin riyasetinde gayet bitaraf 
zevâttan mürekkep bâr kabine teşekkül etmiştir. Ancak bu 
vesile ile Kanun-ı-esâsî’nin velev kısmen olsun ta ’tîl-i ahkâ
mı gibi bir teşebbüs vuku’bulmadığı gibi Öyle bir şeyin ba’- 
dezin dahî vukuu ihtimâli büsbütün baîddir ve Meclis-i-Meb’- 
ûsan da elyevm müctemi’ ve m ün’akiddir. Burada Avcı ta
burları iHe beraber bil-umum asâkir tarafından vulcua geti
rilen bu hâdisenin taşraya başka surette aksettirümesi ve 
asûl-i meşrutiyyet dâiresinde tevşekkül eden lıey’et-i cedîde-î 
vükelânın suret-i teşekkülüne dâir yanlış neşriyyât ve işâât» 
ta  bulunulması muhtemel olduğundan Kanun-ı-esâsî’ren bir 
harfine bile tecâvüz olunmadığı ve olunmak imkân ve ihti
mâli de olmadığı ve ahkâm-ı celîle-i Şer’-i-Şerîfin m er’iyye- 
tine pek ziyâde dikkat ve i’tinâ olunmakla beraber Kanım-ı- 
esâsî’nin tamamiyîe muhafaza edilmesi müşarünileyh Tev
fik Paşa Hazretlerinin mesned-i Sadâret-i-Uzmâ’ya me’mû- 
Tİyyetine dâir oılan H a ttj Hüm^yün-î Hazret-i Pâdisâhînîn 
cümle-i mündericâtından bulunduğu hakikat-î hâl bil-etrâf 
her keşçe alâ-vech-is-sıhha ma’lûm olmak üzere şeref-sâdır
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«lan emr-ü-fermân-ı Hümâyûn-ı Haxret-i Pââişâhî mantâk*! 
celiline tevfikan beyau ve iş’âr olunur. Ol-bâbde...

Mâbeyn Baş-kâtipliğinin tânüm i demek, doğrudan doğ
ruya pâdişâhın tamimi demektir; aynca Sadâret makamın
dan  da bu mealde tâm im ler yapılmıştır. Fakat artık  îttihad* 
ve-Terakki cem'iyyeti Sultan Hamid’i haVedip devleti eline 
almak kararm ı vermiş olduğu için, bunlann hiç biri nazar-ı- 
i ’tibâra alınmarmş, meşrutiyyetin ilgasiyle Meclis-i-Meb'ûsâr 
m n feshi ve meb’uslann  imhası gibi fâhiş rivayetlerden do
layı padişahla Tevfik Paşa kabinesi mütemâdiyen tehdid 
edilip durmuş ve bir taraftan da pâyıtahta hâkim  olup Cem’- 
lyyetin maksatlarını te ’m in için Rumeli’nin Bulgar, Rum 
vesâire gibi muhtelif anâsır çetelerinden bile istifâde edile
rek Hareket-ordusu el-çabukluğuyla hazarlanıvermiştir.
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«İTTJHAD-VE-TERAKKt» TEŞKİLÂTININ 
SADR-I-A'ZAM TEVFÎK PAŞA İLE YENİ 

KABİNEYİ TEHDİT ETMESİ

Bundan evvelki faslın sonunda söylediğimiz gibi, gerek 
Mâbeyn Baş-kâtipliğinden, gerek hükümet tarafından meşrur 
tiyyete riâyet edilmekte olduğu ve Meclis-i-Mebûsânm da iç
timâ hâlinde bulunduğu hakkında vilâyetlere gönderilen tâ- 
mimler ittihad-ve-Terakki cem'iyyetince nazar-ı-i’tibâra alın
mayarak mutlakıjryetin iâde edildiği hakkındaki propagan
daya devam edilmiş ve bir taraftan pâdişâha tehditnâmeler 
yağdınlırken, bir taraftan da Tevfik Paşa hükümeti en ağır 
tâbirlerle tahkir, tel'in ve tehdid edilmiş ve ettirilmiştir. Bu 
vaziyet karşısmda hükümet bütün vilâyetlere yeniden te'mi- 
n â t telgraflan çekmişse de, tabiî hiç bir faydası olmamıştır. 
Tevfik Paşa'nın «31 Mart» dosyasmda bu vaziyetin hüküme
ti ne haklı bir endişe içinde bırakmış olduğunu gösteren şöy
le bir resmî tezkire vardır:

Bâb-ı-Âli 
Dâire-i umûr-ı DâhiJiyye

Mektûbi Kalemi

Hnzûr-ı Âlî-i Hazı-et-i Sadâretpenâhîye

Müsta'celdir
Ma’rûs-ı çâker4 kemîneleridir ki,
Heyecâii-âmîz ve şâySn-ı dikkat bâzı İfâdâtı hâvî Manas

tır  vilâyetinden alman telgrafıiâmc lefîen linzûp-ı Sâmî-i Fa- 
hîmâneleriııe takdim kılındı. Vak’anın esbâb ve sûret4 hu* 
dûsu an’anesiyle tekrar izâh olunarak neşredâîen erâcîfe ha
kikat nazarıyla bakılmaması ve menâfi’-i makaddese-i vata- 
niyyeyi ihlâl edecek harekâttan ittikaa edilmesd lüzmnmıun
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asâkir ve ahâlîye hüsn-i tefhimi zımnında vilâyet-i müşâ° 
rünileyhâya cevâben mufassal bir telgraf çekildiği gibi, di
ğer Rumeli vilâyâtına ve Müfettişlik vekâletine de tekrar 
tebligaat ve vesâyây-ı mufassala icrâ olunmuş ve Anadolu vi- 
lâyâtına da te’kiden tebligaat-ı münâsibe ifâsı derdest bulun
muş olduğu m a’rûzdur. Ol-bâbde emr-ü-ferman Hazret-1 Ve- 
liyy-ül-emrindir.

25 Rebî’-ül-evvel 1327 ve 3 Nisan 132S

Dâhiliyye Nezâreti nâmma 
Müstesar 

Âdil
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Bütün bu tebligaat ve te’m inâta rağmen, tttihad-ve-Te- 
rakki”nin menfî propagandası matlûb olan umumî heyecânı 
mütemadiyen artırm ış ve hattâ  idare âmirleri bile hangi tar- 
rafa inanacaklarını kestiremedikleri için şüphe ve tereddüd 
içinde kalmışlardır. «31 Mart» dosyasında bu tereddüdü res
men ifâde eden bir çok telgraflar vardır; meselâ Yanya va
lisinin şu telgrafı işte o cümledendir:

Makam-ı Sâmî-i Sadâretpenâhîye

Tepedelen Kaymakamlığından alınan telgrafnâme zîrde 
dere ile arzoilundu. Keyfiyyetin iş’ârına müsâade-i Sadâret- 
penâhîleri müsterham dır-/  3 Nisan 1325.

Sûret

Berât-ı meşrutiyyetimiz olan mukaddes Kanun-ı-esâsî 
aleyhinde Derseâdet’de müdhiş bir darbe vurulduğu ve âde- 
tâ  devr-i istibdadın iâde edildiği ve meb’ûsân-ı kii'âmın da 
firara mecbur ettirildiği haberi şâyi’ olduğu için ahâli bü<- 
yük bir heyecan içindedir. Meşrutiyyetsiz hükümeti hiç bir 
kim n  kabul edemiyeceği emr-i hüveydâ olduğundan, haki.^ 
kat4 hâlin acilen ve serîan înbâsı hamiyyet-i vataniyyeleti»- 
den kemâl-i ehemmiyyetle istirham  olunur.



— sı —
Diğer sûret

Klüp ve cem’iyyetlerden vfirûd etmekte olan ve yekdi* 
gerine m ünâfî olan telgraflar kulûb-i nâsa büyük bir beye* 
can getirdiği halde dünkü telgrafnâme-i çâkerânemle arzo< 
lunduğu üzre buıolann tekzibi için hükümetten sarih bir 
em ir vürûd etmemiş ve bmımı Âsâyişin te’mini hususunda- 
ki derece*! te’siri müstağnf-i arz bulunmuş olmağla icâbmın 
sü r’at-i icrası vatan nâmma ve kemâl-i ehemmiyyetle tekrar 
Istirhâm olunur.

Bu son telgrafta hükümetten sarih  bir tekzip gelmemiş 
olduğundan bahsedildiğine göre, İstanbul’dan yapılmış olan 
tâmimlerin taşralarda hasır-altı edilmiş olmak ihtimâli de 
vardır. Bununla beraber, Ittihad-ve-Terakki cemiyyetinin 
şiddetli propagandası o gibi tâmimlerin halka tebliğ olundu
ğu yerlerde bile te’sirsiz kalmasma sebep olmuştur. Şu tel
graf işte bu hakikatin resmi delillerindendir:

Sadâre^î-Uzmâya

Bugün burada bulunan üm erâ ve zâbitân-ı askeriyye ve 
me’m ürîn ve eşrâf-u-mu’teberân-ı memleket Osmanh Ittihad 
klübünde bil-ictimâ’ Meclis>l-idâre-i livayı dâvet etmeleri 
üzerine mevcud olarak hey’etüe azimet olundu. Derseâdet'* 
deki hâdisenin bir hareket-i irticâiyye şeklinde telâkki olun
duğunu ve saadet ve selâmet-i vatana bâdî olan Kanun-ı- 
esâsînin ve idâre-i meşrutiyyetimizin mütezelzil bulunduğu* 
nu h â r bir lisanla beyan ve muhâfaza-i ahkâmına ahd-ü-mî* 
sak eyledikleri Kanun-ı mukaddes-i esâsî uğuruna fidây-ı 
cân için müheyya buılunduklarını dermiyân eylemelerine 
karşı cevâben şeref-tevârüd eden emr-i telgraf!-! Sadâretpe- 
nâhüeri Msân-ı münâsiple tebliğ ve ifham-u-ilân edilmiş ise 
de zâbitân-ı askeriyye mektepli arkadaşları hakkında rivayet 
edilen harekât ve bu suretle zâbitan beyninde saçılan tohm-i 
nifakda bir muâmcle-i istibdâdiyye reng-ü-şeklinde bulundu
ğundan bu hususta şiddetle protesto ettiklerini ifâde ile mü* 
râcaât-ı umumiyye-i vâkıamn tekrar m akam âta arzım ve te’;



m lnât'i kaviyye isiilisâlini ifâde «elediler. MHlet-î necîbe-î 
Osmâniyyenm nÛM uyün4 ibtîhâcı olan biî-amum zâbitân-ı 
askeriyye hakkmâa her tarafça hürm etten başka bîr muâ- 
meüe gösteril&miyeocşği ve tantniabı oimalan lâzuc geleceği 
oevâben beyân edümiş ve maa-hâzâ mîslhakaat ve merkezde 
âsâıvı heyecan mevcM bulımmnş olduğundan zâbitâna âit 
irâde-4 cevâbîyye-İ Âsaf-ı A’zamİlerine fart*i ehemmiyyetle 
mımtazır buluauMtığa m a’ruzdur /  4 N'isan 1325.

Tekirâağı m utasam fı 
^ ş a d

Bâzı valilerin müheyylç telgrafları da vardır; meselâ 
Üsküp’den çekilen şu telgraf işte öyledir:

Huzâr-ı Sâmî-İ Sadârete

ZeyH teigrafî 2 Nisan 1325: Yakova ve tştîp  kazSIann* 
dian alınan telgrafnâmdlerin sûretSerî aynen nakledilmiş ve 
uygunsuzluğa kat’iyyen meydan ve !mkân bırakılmaması lü
zumunun m ezkâr hazâlarda lâzıra gelenlere ehemmiyyctle 
tebliğ kılındığı arzolunmuş idi. Şimdi Yakova’daa mevrud 
telgrafnâme meâli câlîb-i nazar-ı dikkat ve ehemmiyyct olup 
diğer ariza-{ telgrafiyye-i çâkerânemden dahî müstebân ola
cağı vechUe m Srâcaât ve tedârükât-ı mümâsiSenm Yakova’- 
ya münhasır kalmadığından muktezây-ı serîinin ifâ ve irâde 
buyunılması m üsted’’âd»ır. Ferm an./ 2 Nisan 1325.

Kosova vali vekili 
Â «m

Sûret

Arzolunan mesdiedets dolayı hânkulâde bir heyecana ge
lerek bu gün saat nltı buçukta umum kasaba ahâlisi ile kurâ 
ahâlisi tecemmu’ etaıek ve bir kssmı şimdi hareket ve diğeı 
kısmı dahî yarm hareket e t^ ek  üzere yekdiğerini haberdâr 
etmek Ezere silâhlar endâht olannp ol tarafa harekete mü
heyya oUsrak hemen yola şitâb etmekte oldoldlanndan, de
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min Istîzân olıınaa teügj'afiîâınen&a nznujn nleiuâ ve eşraf ile 
makinâ başında irâdelerine intizâr olundıığn m a’ruzditr.

Tevfik Paşa kabinesine karşı devîet me^murlanyla ahâli 
ve anâsırın el-birliği etmiş oldnklarma âlt telgraflar da var
dır; meselâ şu Menelik teîgrsii işte onlardandır:

Kuzür-ı Sâmî'i Sadâretpenâhîye

Millet, Istanbul’d» menâfi’-i şa h s^ e s in i vatanın kahr-u- 
tedmîrinde ai^yan mazınne-i istibdâddan ibaret olmayıp 
m uhterem Meclis-i-Meb’ûsâmnuzan itim âd-ı tâmmım ih
raz eyliyen kabinenin sukut ettirilmesii ve um um  mille* 
tin  ittihâd-ı ârâsiyle tâyin tâyin edilen Meclis-i-Meb’ûsan reisi
nin azli ve en büyük vatanperverlerimizin hayatlannm  teh
likede bırakılması yolundaki icrâât-ı meü’anetkârâneye karşı 
müttahiden ve müttefikan kanımızı akıtmaya ve meb’uslan- 
mızın i’timâdma m azhar olmayarak müstebitlerden tereM 
küİ) eden şimdiki Tevfik Paşa kabinesinin ıskaatma karar 
verdik. Eğer Hilmi Paşa kabinesinin makamına iâde edilme
diği ve m eb'uslannm ın hayat ve nükudlan taht-i emniyyete 
alındığı on iki saate kadar bâ'telgrsf bildiıilmediği hailde 
umum Menelik kazası ahâlisi İstanbul’a harekete müheyya 
bulunduğumuzu beyan ve katledilen şü3ıedây-ı hûrriyyetin 
kanlannı abnak üzere müsebbiplerini Tevfik Paşa kabinesin
den taleb ederiz.;

Me'mûrîn nâm m a Cezâ reisi 
Münib 

Zâbitan nâmına Binbaşı 
Haşan Edib 

Ahâli>i müslimenin Belediye 
reisi Hayrüddin 

Rton cemâati nâmına Metropo- 
lid Emilyanos 

Bulgar cemâati nâmına 
Eskotva
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Kendilerini «Millet-i Osmâniyye» zanneden bâzı kasar 
balar da Sadâret makamına işte ^ y le  emimâmeler gönder
mişlerdir:

Dersefidet’de Sadivı-a’zama

Servet ve saâdet-1 hayâtiyyesini bir çok erbâb-ı hamiy- 
yetin kanım emmekle te ’min eylemiş ve menâfi’-i miUiyye-î 
vataniyyeyi- hırs-ı meranetkârânesine âlet ederek süslü ka
lemiyle vatana bir çok rahneler açan ve muhâfaza-i isübdâd 
için çalışan Nazif Sürûrî'nin gene Şûrây-ı-Devlet âzâlığına 
geçirildiği evrâk-ı havâdiste görülmüştür. Milletin böyle bir 
hai^iyye sergerdesini âzâlıkta de|il,, efrâd-ı millet arasında 
bile bulumuasım arzu etmediğimizden devâir-i devletten çı- 
kanim asım  ve şimdi iş’ârmı bütün Osmanlı efradı makins 
başında şiddetle taleb eder. /  5 Nisan 1325.

Umum Drama millet-j 
Osmâniyyesi.

IttIhad-ye-Terakki telgrafları içinde de böyle em im â
meler vardır: meselâ şu telgraf işte öyledir;

Sadârete

Millet liyâsetlnlz altm da teşekkül edm  kabine^ kat’iy- 
yen redd Üe hiç bir gûnâ m ckarrerâtım  kabul etmez. Bu 
defa hâkimiyyei-i milliyyeye vurulan darbeden m üteba^ü  
heyecan ve galeyan umumidir: Memleketi îran 'a  çetvîrmek 
istemezseniz derhal isti'fâ ediniz /  6 Nisan I32S.

tskllip Ittihad-ve-Terakki 
cem’iyyeti hey’et-i 

merkeziyyesi

Hakaret kelimeleriyle çekilmiş telgraflar da vardır; me
selâ şu yüz kızartıcı telgraf işte onlardandır:

Der’aliyyede yalancı Sadr-ı-a’zam
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Baş-vekâJİet mevkiini telvis etmiyerek hemen çekiliniz. 
Millet seni kat’iyyen istemiyor. Kanun-ı-esâsî dâiresinde ev
velki hâl iâde edilmediği takdirde ordu ile beraber hareket 
ediyoruz. Padişaha dahî işi yazdık. Akıllı davranmız. Millet 
namusunu temizlemek için hâin kafası koparmaktan lezzet 
alır, o sûretle ikmâl-i nâmus eyler. /  3 Nisan 1325.

OsmanlI tttihad-ve-Terakki 
cem’iyyeti tpek hey’et-i 

merkeziyyesi.

Bunu gölgede bırakan ve belki bütün Osmanh tarihinde 
misli görülmemiş olan bir takım hakaretnâmeler daha var
dır; şu mülevves telgraf iş o cümledendir:

Makam-ı Sadârette bulunan alçağa

Size 2 Nisan 1325 tarihli telgrafımızla yirmi dört saat 
m ühlet verilmiştî. Henüz vücud-i rezîlânenizîe telvîs ettiğıi- 
niz makamlardan çekildiğinize dâir bir iş’ar vuku’bulmadı. 
Bmıdan çok memnun olduk: Bâri tertib edeceğimiz cezaya 
bu sûretle istihkakınızı kendiniz tasdik etmiş oldunuz. İh ti
mal ki orada bulunan bir takım kerhâneci evlâtları ilk tel
grafımızı vermediler; onları alınız, okuyunuz, tâ  ki vebâl 
bizde kalmasın! Okumadığınız takdirde Ailâhın la’neti, ana
nızın donu başınıza geçsin! Okumayanlar, telgrafları vermi- 
yenlerin kâffesi kerhaneden yetişmiş deyyûs-i a’zamdırlar. 
Telgrafları vermiyen alçaklar er-geç kendilerini yok bilsin
ler! Hükûmet-i leîmânenizin İstanbul sûrundan hârice câri 
olmadığım elbette kendiniz de anladınız. Sizi açlıktan öldüıv 
mek de elimizde, ateş, kurşun ve bıçakla icrây-ı mücâzâtmız 
da yedimizdedir ey namussuzlar! /  4 Nisan 1325.

On sekizinci fırka kahram anlan 
ve İpek fedaîleri

Bu lisan kahram an ve fedâî lisanı değil, en müstehcen 
b ir külhanbeyi lisanıdır.

Rumelicilik hissiyle Rumeli’nin Türkiye’den ayrılma teh
didi de savrulmuştur;
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Derseâdet’de Makam-ı Sadârete

Sadâreti kabul etmenlj^e teşekkül eden kabinenin temsil 
ettiği hükümet, kasem ederiz ki gayr4 meşrû’ ve şerâit-l 
m<îşrutiyyete muhaliftir. Senelerle umûr-ı hâriciyyede bu- 
luhduğünuz halde bu kanlı ğünlerih tarihte size hazırhyacağı 
la’netli izlerden tüyleriniz ürpermiyor mu? Sizi bize nâmusltc 
ve hâmiyyetli olarak tanıtan mazinize hürmetimiz vardır: O 
makamdan çekiliniz, çekilmiyecek olursamz zâten İstanbul’a  
gelerek tâli-i vatanı te’min için her türlü fedâkârlığı yapma
ya karar verdik. İkinci ve Üçüncü ordular bizimle beraber
dir. Buna, bugünden itibaren teşkil etmiye başladığımız millî 
taburları ilâve Me. yürüyeceğiz. Ta ikmâl-i nâmûs edeceğim 
veyâ mahvolacağız. Hazret-i Pâdişâha da maksat ve kararı
mızı bildirdik. Son pişmanhk para etmez. Cism-i vatanm  
reîs-i m ütefekkiri olan Rumeli yek-vücuttur. Edime, Selanik, 
İKosova, Işkodra ve Yanya ile müttefikan iki güne kadar 
bir karar-ı kat’î vermezseniz hükûmet-i merkeziy ’̂e ile olan 
irtibâtımızı da kat’iyyen keseceğiz ve yürüyeceğiz; «KüHil 
âtin karîb». 3 Nisan 1325.

OsmanlI İttihad-ve-Terakkâ 
cem’iyyeti M anastır vilâyet 

hey’et^ merkeziyyesi.

Bu telgrafta savrulan en mühim tehdit, Tevfik Paşa ka
binesini tanımamak ve emirlerini dinlememek değil,, birbl- 
riyle ittifak etmiş olduklarmdan bahsedilen beş Rumeli vllâr 
yetinin İstanbul hükümetiyle irtibâtım  kesme kararıdır: Ru- 
melicilik zihniyetinin ifâdesi de «Cism-i vatanm reîs-i mü
tefekkiri olan Rumeli» ibaresinde büttin vuzuhiyle tezahür 
etmektedir. Bundan evvel gördüğümüz muhtelif telgraflarda 
İstanbul halkının en ağır tâbirlerle tahkir edilip durması ds 
ayni zihniyetin pek tabiî birer tecellisidir.

Sultan Hamid’in lüzumundan çok fazla şımartacak ka
dar yüz vermiş olduğu Am avutlanh da Prizovik besalanna 
istinâd eden bir takım millî tehditnâmeleri vardır; srirmi 
sekiz imzâ ile Prizrin’den çekilen şu telgraf işte o cümle
dendir:
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Makam-ı Sâml-i Sadâret-i-Uzmâya

Hayat ve nâmûs-i mililete vukulıulan taarruz haberi bizî 
dilhun ettî. Meşnıtiyyet ve Meclis-i-Meb’ûsânın devamını şe- 
dîden taleb ederiz. Kabul olunmadığı halde Frîzovik’de tem
h ir edilen «Besa»nuz mucibince harekete mecburuz. /

3 Nisan 132S.

Belediye reisiyle m üderrislerden ve eşrâftan mürekkep 
bir hey’etin çektiği bu telgraftaki im zalan zikre lüzum gör
müyoruz. Yakova'dan da ayni tarih te  ajmi «Besa» ya müs
tenit şöyle bir telgraf çekilmiştir:

Sadâret-i-Uzmâya

Hayat ve nâmûs-ı mîllete vukulıulan taarruz haberi bizi 
dilhun etti. Meşrutiyyet ve Meclis-i-Meb’ûsâmn devamım şe- 
dîden taleb ederiz. Kabul olunmadığı halde dün dahi Mâ- 
beyn-i-Hümâyûn’a yazıldığı veçhile Frizovilı’de tem hir edilen 
«Besa» ımz mucibince harekete mecbur bulunduğumuzu k a t '  
iyyen arzeyleriz. /  3 Nisan 1325.

On sekiz imza üe çekilen ve içlerinde bir takım kabile 
reisleri de , bulunan bu telgraf yukankinüı tamamiyle ayni 
olduğuna göre, îttihad-ve-TerakU tarafm dan tertib edilmiş 
olması lâzımgelir.

Meşhur «Başkımcı» larla el-birliği eden Debre müftisiyle 
Belediye reisinin de şöyle b ir telgraflan vardır:

HazÛr-ıSâmî4 Sadâretpenâhîye

Debre sancağı ahâli-i sâdıkasımn sadâkat-i fıtriyyelerî 
dolayısıyla elde edilmiş olan ni’met-i cihan-kıymet-i meşru- 
tiyyetin mezij^ât-ı maiddiyye ve m a’neviyye-i hayât-bahşâ- 
s j^ e  tenvîr-i ihtisâsât ettikleri gündenberi teşmîr-i sâk-ı ih
tim am  ederek bütün mevcudiyyetleriyle sarıldıkları meşru- 
iiyyetin muhafaza ve idâmesiyle vatan-ı muazzez-ü-mukadde^ 
âim iatı her türlü  taarnızât-ı hâinâneden masiiûnîyyetinin
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te’mini esbâbımn istilunâli zımnında olanca kuvvetleriyle 
çalışanlar olduğu gibi, hayât-ı mllliyyanize vurulduğu ke- 
mâl-i teessürle işidileu darbenin te’sirât-ı elîmeşiyle müstağ- 
rak-ı bahr-i küdûret olan ulemâ, meşâyih ve eşraf ve ahâli-i 
memleket ve me’mûrîn-i hükümet bu gün te’jnd ve te’kid-i 
râbıta-i meşrutiyyetle zâbitân-ı askeriyye ve bil-ümum efrâd-ı 
Osmâniyye ile yeniden ahd-ü-peymân edilerek bu cihetle 
tahkîm-i kaide-i uhuvvet edilmiş ve keyflj^et Seîânik ve Ma
nastır «Baskım» klüpleriyle askeri klüplerine de tebliğ edil
miştir. Vatan-ı mukaddesimizin her nev’-i tecâvüzâttan mu- 
hâfazasîyle meşrutiyyet aleyhinde her kim olarsa olsun bu
lunanlara karşı olanca mevcûdiyyetimizle fedây-ı câna mü
heyya bulunduğumuzu ve Debre’de meşrutiyyet hâricinde bir 
ferd mevcud olmayıp ihtimal ki bâzı taraftan o yolda şâyi- 
âtta bulunulmuş ise de kat’iyyen muvâfık-ı hakikat oiîmayıp 
iftîrây-ı mahzdan ibarettir; daha doğrusu o gibi işââtta bu
lunanlar kendi fikr-1 istibdadlanm ortaya koymak demek ol. 
duğundan bundan sarf-ı nazarla meşrutiyyet ve vatanımız 
müdâfaamı hukuk maksad-ı mukaddesimiz kanımızın son 
damlasım îsâra ve her veçhile tedâbir-i lâzıme ittihâzına ke* 
mâl-i ihtimâm ile teşebbüs olunduğu ma'ruzdur. /  2 Nisan 
1325.

Debre sancağı ahâlisi 
nâmına müftî-i belde; 

Vehbi 
Belediye reisi: 

Behçet

Dikkat edilecek mühim noktalardan biri de «Memleke
tin reîs-i mütefekkiri» olduğımdan bahsedilen Rumeli’nin 
bütün bu telgraflarmda bozuk bir Türkçenin mütemâdiyen 
göze çarpıp durmasıdır. Preşova’dan çekilen şu «Besa» teh- 
dttnâmesi de ayni mâhiyyettedir:

Makam-ı Sadâret-i-Uzmâya

Gayp-î meşrû’ bir surette teşekkül eden ve cinâyetle mfi- 
levves olduklan bütün milletçe mâlfim olan yeni kabineyi ke  ̂
mâl'i şiddetle reddederek emirlerine hiç bir suretle itâat et*
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miyeceğimizi bildiririz. Selâmet-i vatan-u-millet için Ahmed 
Rızâ Bey’in riyaseti talıtında teşekkül etmiş olan Meclis-i- 
Meb’ûsanla bu meclisin i’timâdmı hâiz kabinenin her halde

■ mevkı’-i iktidara geçirilmesini ve mazhaı>ı afv olan canilerin 
cezâlandırılmasmı hükümet telgrafhânede tecemmü’ eden ve 
heyecanda bulunan nefs-i Preşova kasaba ve kazâ ahâlisiyle 
şedîden ve kat’iyyen taleb ederiz; aksi takdirde Frizovjik’de 
akdeylediğimiz «Besa» mucibince otuz bini mütecâviz ve 
müctemi’ efrâd-ı ahâli ordu ile müttehiden İstanbul’a hare< 
kete müheyyâ ve mecbur bulunduğumuzun arz ve cevabına 
telgrafhanede şiddetle yarına kadar intizâr eyleriz. /  2 Nisan 
1325.

Bu telgrafın altında elli üç kişiyi bulan âmir, me’mur, 
2âbit ve eşraf im zalan bulunduktan başka «Preşova kasaba 
ve kazası ahâlisi» nden otuz bin kişi nâmına çekilmiş oldu
ğundan da bahsedilmektedir.

Ittihad-ve-Terakki’nin ortaya attığı ve mütemadiyen pro
pagandasını yaptığı fahiş rivayetler hakkında sarih mâlûmat 
istiyen bâzı telgraflar da çekilmiştir; meselâ Draç’dan çeki
len şu telgraf öyledir:

Makam-ı Sadâretpenâhîye
Bâzı esâfil tarafından pek fecîâne bir surette Mcclis-i- 

Meb’ûsâna vuku’bulan taarruz-ı hâinâne bil-umum Osmanlı 
milletini dâğdâr>ı teessüf etmiş olduğundan galeyân-ı ahâliyi 
teskin için sûret-i hâlin hemen iş’â n  m üsterham dır /  2 Ni
san 1325.

«Umum ahâli nâmına» on üç imzâ ile çekilen bu telgraf
tan  anlaşıldığına göre, hükümetin yaptığı tebliğât halka ak- 
settirilmemiştir. Bununla beraber, gene Draç’dan ayni tarih
te  çekilmiş İjir tttihad-ve-Terakki telgrafında o gibi tebliğât 
ve te’m inâta ehemmiyet verilmediği bildirilmektedir:

Makam-ı Sadâretpenâhîye

Payitahtta nür-ı bâsıra-i millet olan Meclis-i-Meb'ûsan 
V» mücâhidîn-i meşrutiyyet zâbitâna, vukuT)ulan taarruz-ı
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eîüme gereği gibi kesb-i vukuf eyledik. Hakikatla kabll-i tey- 
fik oOtoayan iş’â râ t ve tebliğât bâdî-i sükun olmayacak ve 
aRcak î5;anuıı-ı-esâsî ve usûl-i meşrûta ve meşrûa aleyhİE© 
kıyâm edenlerin haklarında hükm-i kanunun tamamen ta t
bik ve tenfiziyle emniyyet ve râhat-i umumiyye te’min olu- 
nabMecektir. Te’mln-i meşrutiyyet ve Kanun-ı-esâsînin çere- 
yâm-i ahkâmı için mal ve canını her-çi-bâdâ-bâd vakf-ı-vücud 
edien bizler hükümetin der’uhde edemediği vazifenin icrası 
için nâçâr silâha sarılacağımızdan, terettüb edecek mes’ûliy- 
yet ifây-ı vazifede kusur edenlere aittir. Cebr-ü-şiddet altında 
mugayir-i kanun kabine tebdil edildiğinden, hılâf-ı meşrûtiy» 
yet teessüs eden yeni kabineyi şiddetde protesto eyleriz. /  2 
Niisan 1325.

Müttahiden umum Draç Mvâ 
ahâlisi nâmına Osmanlı ît- 
had-ve-Terakki cem’iyyeti: 

Draç hey’eti.

Bu son iki telgraftan anlaşıldığına göre Mâbejm ile hü
kümetin tebliğât ve te'm inâtına îitihad-ve-Terakki cem’iy
yeti vâkıf olduğu halde ahâli bihaberdir: İşte bundan dolayı 
Draç halkı işin hakikati hakkında mâlûmât istemekte, Cem*» 
İ3̂ e tin  Dra^ merkezi ise işine gelmiyen o gibi te ’m inâta 
ehemmiyet vermediğini bildirmektedir! Çünki Ittihad-ve-Te- 
rakki artık «31 M art vak’ası» ndan istifadeyle İstanbul üze
rine yürüyüp devleti eline almaya kat'î surette karar vermişi 
tir. îşkodra «Hey’et-i askeriyyesi» nin şu telgrafı işte bü ka^ 
ran n  âdetâ resmen ifâdesi gibidir:

Sadâret-i-Uzmâya

Gsyr-î meşrû’ olarak teşkil olunan kabinenizi kat’iyyen 
tammadığımız gibi, alçakçasına edilen cinâyâtın intikamım 
almak üzere harekete müheyyâyız. Otuz milyon halkın meb’- 
uslan  tarafından Meclis-i-millî riyasetine tâyin olunan Ah- 
med Kızâ Bey’in behemehal makamına geçirilmesi ve eski 
kabinenin betekraf mevkıM faa;liyyete gelmeBİ hakkmdaki 
telgrafımıza akşama kadar cevap gelmez ise bütün mes’ûlîy-
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je t  müsebbiplerine âld o9mak üzere ve indallahca cezây'i 
ma’neviyyelerini çekmek üzere teşkil eylediğimiz millî tabur» 
larla hareket eyliyeceğimizi ve müstebitler ile İstanbul kapu- 
lannda anlaşaca^oızı aı^eyleriz. /  2 Nisan 1325.

tşkodra umum Mey’et-i 
askeriyyesi.

Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’mn şahsım ve b llb ^ sa  hayar- 
tuu tehdid eden şöyle telgraflar da vardır:

Makam-4 Sadtâretpenâbiye

Bir iki gün zsurfmda İstanbul müstebitlerinin (Cem’iy- 
yei-i 3Iuhammediyj'e) ve (A hrâr) nâmı tabünde tertib et- 
tihSeri plânlann eser-i tatbik-u-meraneti ile istirdada çalışı!- 
dığım ve rüesây-ı millete taarruzlar vuku’bulduğıtnu aıılaya< 
rak işittik. Kanmı-ı-esâsînin hüsn-l muhafazasına yemin et
miş olan Ve ıistirdâd-ı hürriyyetd millî taburu île te ’min eden 
Grebene ve havalisi uâmma bu vakayie rüy-i n zâ  göstere® 
makam-ı Sadâreti şedîden protesto eylediğimizi ve protesto
muzu kan-iie t^’min edeceğimizi arzeyleriz. /  2 Nisan 132S.

Grebene Hey’et-i 
merkeaâyyesl.

Büridan evvel de söylediğimiz gibi, îttlhad-ve-Terakid 
cem'iyyeti Balkan milletlerinin Osmanlı idaresine karşı teş* 
kil ettikleri çetelerle de el-birllğl etmekte hiç bir malızur 
görmemiştir. Bu va.Kiyetin en şâyân-ı-dikkat vesikası işte şu 
M anastır tehdltnânıesidlr:

Makaniri CelSl-i Sadârctpenâhîye

İstanbul’da Kanun-ı-esâsîye ve hâkimiyyet-i nıdiliyyeye 
karşı irtikâb olunan hareket-1 tecâvuzkârâne meşrutiyyet-i 
idâre aleyhinde Mr clnâyet-i azîme olduğundan bilcnnîîe anâ- 
sır-ı Osmâniyye müttefikan ve m üttahiden te'min-i huicuk-ı 
milliyye ve tahkîm4 esâsı meşrutiyyet için kanlarunızı ir âka

_  61 —



canlanmızı fedaya din ve nâmûs üzerine ahd-ü-mîsak ede- 
ı*ek tsianbul’da îkaa’ olunan ve haysiyyet-i milliyyemize bü«
3fük bîr leke olan cinâyet ve rezâleti kanlarımızla temizlemek 
azm-i hamiyyetkârânesiyle İstanbul’a doğru harekete mü
heyya olduğumuzu arzeyleriz. /  2 Nisan 1325.

Cem’iyyet-i llmiyye klübü reisi: Mehmed Ali 
Manastır Askerî klübü reisi Erkân-ı-Harbiy-

ye binbaşısı: Nihad 
Baskım Arnavut klübü reisi: Musâ Kâzım 
Ittihad-ve-Teralüci klübü reiS'i: Bürhânüddin 
Ulah klübü reisi: Kapsali 
Rum klübü reisi: Tikaros 
Musevî klüp reisi: Mişon Mizrahi 
Sırp klübü reisi: Yivar Çerkovig 
Bulgar Mübü reisi: Pavla 
Zirâat klübü reisi: Kâmil.

Telgraf metni biraz karışık yazılnıış olduğu için, bu 
isiiTilerden bâzılarınm telâffuzları şüphelidir: Zâten mü

him olan isimler değil, sıfatlardır. ,
Kabineyi tehdid edenler içinde Rumeli’deki idâre âmir

lerine de tesadüf edildiğini bundan evvel de kaydetmiştik; 
Preveze mutasarrıfı ile idâre erkânından on dört kişinin im
zaladığı şu telgrafta meclis-i-Meb’ûsan dağıtıldıktan sonra 
Tevfik Paşa kabinesinin kurulmuş olduğundan bahsedilmek
tedir:

Huzûr-ı Sadâretpenâhîye

Vuku’bulan harekât-ı leîmâne neticesinde meşrû’ kabine 
»skat edilmek suretiyle meşrutiyyete vurulan darbeyi umu- 
miyyet ile bütün kuvvetimizle reddederiz. Meclis-i-Meb’
ûsan dağıtılmak suretiyle suret-i gayr-i meşrûada teşekkül 
eden kabineyi kat’iyyen tanımayız. Meşrutiyyete muhâlif 
emirleri ısga etmiyeceğimize ve müdâfaa^i meşrutiyyet em- 
rinde umum ahâli ve asker kanımızın son damlasına kadar 
akıtmaya ahdederek harekete müheyya bulunduğumuzu ar
zeyleriz. /  2 Nisan 1325.
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Tevfîk Paşa'yı meşrû' Sadr-ı-a’zam saymayanlann tel- 
graflannda kendisine «Hârioiyye nâzır-ı sabıkı» şeklinde hi- 
tâb edilmekte veyahut ismi zikredilmiyerek doğrudan doğ
ruya kabineye hitâb olunmaktadır; meselâ şu Hasankale tel* 
gfrafı bu iki hev’in birincisindendir:

Hâriciyye nâzır-ı »âbıkı Tevfik Paşa’ya

Gayr-i meşrû’ bir surette teşekkül eden kabineyi tanı
mak, Şark hududu nigehbânı olan bizler için gayr-i kabil 
olduğundan ve © makamı şu suretle muhafazada devam et
meniz gaasıplıktan başka bir şey olmadığından sükûnetle 
terk'i mevki’ etmenizi kemâl-i şiddetle ihtâr eyler, olmadığı 
takdirde meşrutiyyetimize vurulan bu lekeyi kanımızla te- 
mizlemiye müheyya bulunduğumuzu beyan ederiz. 6 Nisan 
1325.

Hasankale Osmanlı 
Ittihad-ve-Terakki 
cem’iyyeti Hey’et-i 

merkeziyyesi.

Şu telgraf da o kabildendir:

Dördüncü Orduy-ı Osmânî ve Erzurum 
vilâyâtı umum ahâlisi nâmına::
Baş-Vekâleti işgal eden sâbık 
Hâriciyye nâzın Tevfik Paşa’ya

Hayât'i mâzînîz size hempâlanmz arasında esasen bir 
yer hazırlamış olduğundan, Makam-ı muaillâyı bîr gün için 
olsun işgal ve şâibedâr etmemenizi, hemen çekilmenizi ihtâr 
ederiz. /  3 Nisan 1325.

Osmanlı İttihad-ve- 
Terakki cem’iyyeti

Ayni şekilde yazılan şu Edremit telgrafında da Meclis-i- 
Meb’ûsânın dağıtılacağından bahsedilirken bunun bir şayia
dan ibaret olduğu i’tirâf edilmektedir;
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Makam-ı Sadâreti işgal eden Tevfik Paşaca

Menfaat-i şahsiyyeleıi uğnnmda bâzı sebükmağzâmn ön» 
ayak olarak merkez-i saltanatta icrâ ettikleri anarşi neticesi 
olmak üzere gayrimeşru’ surette teşekkül eden kabinenin 
MecUsi-Meb’ûsâmmm dağıtıp kapamak is ted iğ i şayian is
tihbar eylediğimizden bu keyîiyyeti şiddetle protesto eder ve 
umum milletin vekillerinden müreklceb olan millet meclisi
mize vurulmak istenMen darbeden dolayı kanımızm son dara
lasım îsâra mnumen ahd-ü-mîsak eylediğimizi arz-u-beyân 
ederiz .

Edremit kazâsı umum 
abâlisi nâmına Belediye 

reisi: Haşan Müsnâ.

Bâzı- telgraf adreslerinde de Tevfik Paşa devletin değil, 
^İm z istibdâd tarafdarlarınon sadr-ı-a’zamı şeklinde göste
rilir:

Der’aliyyede tarafdârân-ı istibdadın 
Sadr-ı-a’zamı Tevfik Paşa’ya

Meftûn-ı hfirriyyet olan ve bu uğurda kanlanmn s&n 
^amlasmı akıtmaya ber ân-u-zaman müheyya bulıman sek* 
sen beş bin nüfusu mütecaviz ve fedâkârlık ve dilâverliği ile 
müştehir kazâmız sekenesinin hadim ve mahsûl-i istibdâd 
olan kabinenize zerre kadar i’timâdı yoktur. Sadâreti mezar 
taşınıza yazdırmak için kabul ettiniz ise üç g^n de kâfidir» 
Yok, vatanı mabv ve milleti dereke-i süfliyyete indirmek ve 
kan döktürmek için der’uhde ettiniz ise bu alçaklıktır, hâin* 
ilktir. Cezasız kalmaz. Sukut et, yoksa indireceğiz. /  7 Nisan 
1325.

Umum ahâli nâmma 
ödemiş Belediye 

reisi:
AH Haydar

Yalnız hükümeti tanımamakla değil, ayni zamanda vergi 
vermemek ve hattâ tâbüyyetten çıkmak gibi tehditler de sav
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rulmuştur. Meselâ şu telgrafta vergi meselesi ileri sürülmek
tedir:

Aîakam-ı Sadâretpenâhîye

Evlâd-ı vatanın bu kerre gayri-meşrû’ surette teessüs 
edem hükûmet-i müstebidde-i merkeziyyeye zerrece î’timâdı 
buüuıunadığını ve hayât-ı milliyyenîn mahvını intâc edecek şu 
hâi-i hâinâneye hiç bir veçhile sükût etmiyeceğiui umum 
kazâ hsiki şiddetle protesto etmiş idik. Bu kerre neşredilen 
ve güyâ Meb’ûsân-ı milletin »Iduğu bildirilen beyânnamenia! 
ise harekât-ı gayr-i meşrûauızı bir kat daha takviye ettt. Mil* 
Ict bu istibdada boyun eğemez. Şekl-i meşrûtiyyet-i hakîkiyye 
teessüs edinceye kadar merkez-i pâyıtaht ile kat’-ı alâka cy- 
lediğimiîl ve akça-i vahide ireâline nzâ göstermiyeceğimizi 
saıüttahit ve yekvücûd umum kazamız nâmına beyan ederiz-/ 
5 Nisan 1325,

OsmanlI îttihad-ve- 
Terakki cem’Syyetî 

Bartın merkezi.

Tâbiiyyetten aynima tehditnâmesinin suretini Sadâret 
makaıuma ar2:eden Sivas vali vekilinin telgrafı da çöyledir:

Makam-ı Sadâret-i-Uzmâya

Sivas İttihad-ve-Terakki ve Cem’iyyet-i-timîyye ve Taş» 
©aksotyon ve Mmçakyan cem’iyyetleri tarafından verilen b«.v 
yanittâme aynen bâlâya naklolundu. Bu cem’iyyetîer bil-îtii- 
fak büyük bir miting yapmak istedikleri halde, mücerred 
rasmJekette bir galeyana bâis olmamak için men’edildi. Hü- 
kûmet-i meşrûtamn kalbgâhına vurulmak Iıaediyle tertib edî- 
Sejn darbcSer ancak bugSn buraca tahakkuk eyledi. Hamiyyet-i 
vataniyye ile mümtaz olmak dâiyesinde bulunan bîr vata»> 
perverin otuz iki sene devâm eden ve devlet ve milıletîn he- 
meiî inkırâsma bâdî olan istibdâdm iadesi karşısında ifây-ı 
vasifede düçâr-ı müşkilât olacağı iabiîdar. 5uhrân>ı hâzınn 
devamı takdirinde vatan ve memleketin gîriftâr olacağı ah-



vŞl-i müellimenin uhde-i âcizâneme îrâs edeceği mss’ûliyyet 
altında kalmamak için meşrutiyyet-i idarenin bir suret-i meş> 
rîıada idâmesi çâresinin istihsâline çalışılmasını selâmet-i 
v^tan nâmına arzederim efendim. /  7 Nisan 1325.

Sivas vali vekili 
Vefik

Sûret
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Asırlardanberi darebât-ı hûnîn-i zulm-u-istibdâddan ezil
miş, cesed-i bî-rûh hâline gelmiş olan devlet ve miSllet-i Os- 
mâniyyemizi sâha-i necât-u-hayâta çıkaran îttihad-ve-Terak> 
kî cem’iyyetiyle cem’iyyet-i mezkûreyi mahz-ı adalet ve in- 
sâniyyet olan ahkâm-ı şer’iyyenin neşr-ü-idâresiyle tenvir-ü- 
te’yid e«îen Cem’iyyet-i Mmiyj'e-i îslâmiyye ve ahkâm-ı meş- 
rüiyyet-ü-meşveretin muhâfazasında kezâlik müttahid olan 
Hınçakyan ve Taşnaksiyon cem’iyyetleri miyânelerinde i’iân-ı 
meşrutiyysttenberi zâten esaslı bir ihtilâf-u-tezâd olmadığın
dan müttefikan tâyin olunacak hatt-ı-hareketle idâme-i meş
rutiyyet-i meşrûayı ve Kanun-ı-enâsîmiz alıkâmınm tamâmî-i 
Icrâsını tâkib edecektir. Şu bir kaç gündür hükûmet-i hâzı- 
ramız ve hattâ Meşîhat-i Sslâmiyyemiz tarafından edilen 
neşriyyâtta Şerîat-i mutalıhare-i İslâmiyyenin tamâmen tcrâ 
olunacağı i’lân olunuyorsa da bu şa’şaa-i diniyye salâbetper- 
verân-ı İslâmî iğfâl etmek ve yeniden açmak istediMerî 
safha-i istibdada ısındırmak azm-i hîlekârânesirae mübtenî, 
iîie bu hâl ile mUIet-i îslâmiyye ve Osmâriyyeden iğfâıl olu
nacak bir fsrd-i vâhid bile hamdolsun kalmamıştır; çünki »  
salâbetperverân-ı İslâm dahî adâlet-i şer’iyyenin öyle i’lânât 
ile değili, ancak meşrutiyyet ve usûl-i meşveret ile kaaim ola
cağını biKyoîSar. tdâre-i müstakille vs mür'tebidde ile ah- 
kâm-ı şer’iyyenin şu zamanda icrasını gayri-kabil görürler. 
Binâenaleyh Şeriat ve Adâlet ancak usûl-i meşrutiyyetisî ta
mâmî-i icrâ ve Meclis-i millî-i meşrutiyyetin kemâî-d serbfîstî 
ve hürriyetle vazife.i mukaddeselerini hakkıyle ifâ etmeleri 
emâr-ı miıîlste ve mah?:-! adâtet olan Şerîat-i mutahhareye 
de muvafık kavânîn-i medeniyye vaz’eylemeleriyle de isbât



olunabilir. Mîllet-î îslâmiyye ve umum anâsır-ı Osmâniyye 
şu fi’liyyât-ı meşrûa ve kanumiyyeyi görmedikçe meşrutiyyet 
ve meşveret usiılünün bâkî ve dâim oldugıına kat’iyyen 
kaani’ olmadıkça hükûmet-i müstebiddeyi tanımamakta ve 
binâenaleyh levâzım-ı tâbiiyyet ve mükellefiyyete münkaad 
olmamakta ma’zûruz. /  7 Nisan 1325.

Bu beyânnamede îttihad - ve - Terakki ile Cem’iy- 
yet-i îlmiyye-i Islâmiyye’nin Hınçak ve Taşnak cem’iyyetle- 
riyle el ve dil biıliği etmiş olmasmdan bahsedilmesine mu
kabil, şu telgrafta da Ermeni ve Rum tahakkümlerine karşı 
bir isyan ifâdesi görülmektedir; bununla beraber bu Bağdad 
telgrafında Ermeni ve Yahudi imzaları da vardır:

Sadr-ı-a’zam Paşa’ya

Bâzı hâinlerin iğvââtına kapılan İstanbul ayak-takımıyla 
Iğfâl edilen piyade askerinin îkaa’ eyledikleri harekât-ı cinâ. 
yetkârâne neticesinde Kanun-ı mukaddes-i esasimize bir dar* 
be indirildiğine bütün efrâd-ı millet bugün kaani’ olmuştur. 
Hükümetin teMiğât-ı resmiyyesi bir hakikat-i mahza karşı
sında endişelerimizi kabil değil teskin etmedi ve etmiyecek: 
Meclis'i-Meb’üsân âzasından biri katledilmiş, bir kısmı sefâ- 
ı*ethânsîere ilticâ ve bir kısmı da firâr eylemişlerdir. Hey’et- 
i'Vükelâ hılâf-ı kanun olarak cebren isti’fâ ettirilmiştir. Di
nine, vatanına sâdık olan efrâd-ı millet bu teşebbüsâtı Ka- 
nun-ı-esâsi’ye bir darbeden başka bir suretle teQâkki eylemedi 
ve eylemiyecek. Âsîler te’dib ve hükûmet-i meşrûa iâde edi
linceye kadar kuvve-i bâğıye müzâheretiyle teşekkül eden 
idâre-i hâzırayı millet aslâ tanımıyacak; istiklâl tarafdârı 
ErmenMerin, Rumların tahakkümleri altında yaşayamıyaca- 
ğız; dinimiz, âmâMmiz, nâmûsumuz buna râzı değildir ves- 
selâm. /  4 Nisan 1325.

tttihad-ve-Terakki kulübü reisi Mir-i-îlivâ Zıyâ, 
Ulemâdan Râkım, ulemâdan Nurüddin, 
Eşrâfdan Bağdad gazetesi müdürü Murad, 
Eşrâfdan Baban-zâde Hamdi,
Ermeni tüccârânından Mihran,
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-MîJieir*i Möts&vijrye ^mu’tei>ei’âöısîdar(. Davud, 
Cem'iyyet-i Tıbbiyyeden înkılâp gazetesi müdü
rü Sireyyâ,
Osmanh Müba îîcy’et-i-idârcsmden Dokior 
Mastofa,
Hey'et-3 Igâbîta raânıma Poîis müdürü Russâ, 
Bîsîedtyes tabibi İsmail Hakkı,
Cefoecî-sâde Fusd,
Eüsûîmât idâ2®sl nâınmıs Vefils v« bînlerce ef- 
râd-ü ssslEei.

Edime valisi de oranm Cem’iyyefc-i'tlmiyyesi tarafından 
neşredilen bej/armâmeyi şu kısa telgrafıyla hükümete anset- 
mlştir:

Mmâs>ı Simî-i Sadâretpenâfeîye
Btî gün EdÎTHe uflemâ ve eşrafı bîl-îctinıâ' îcrâ kıîman 

müzâkere neticesiEide bâlâya aynea Ksklolnnan beyaBiıâmeyi 
t âazim ve i’lâss. ettikleri toa’rrazdıır. /  4. Nisan 1325,

Bûret

Ey ahâlî, bM üç yüs yirmi yedi Kene evvel bfeim mukad- 
.̂es Peygamberimiz AîeyliM'Ealâtü-ve-s-seîâm Efendimia: Haz- 

letlerinin Knr’âm-KerâM îie Medîae-i-Münewere’de te’sis 
buyurdukları' hülsûmet-i NebevîIerİEin üss4il-esâsı

S  fermâîa-ı tiâhisi îd i Bu. mtıbârek, bu muh

terem Resftl-i-Kîbriyâ «Malımeten üi-l-SieîBM» İken meşveret- 
siz feîç bîr iş görmediîfîr. Meşveret mîllei-i îf?1âmîyyenin hü
kümete karşı en aşık ve en ^rîh  bir bakk-ı meşründur. IIü- 
kûmet-3 Osmâîîiyytîaiîî bidayet-j teşekkülünde ©smanlı lıah- 
ramaBİarl lîvây-ı murasfferlyye45ewni pek çok' uzaklara kadar 
bu meşveret sâyeslîfsde götürdüler; dliamanlarmuzın İstanbul 
kapılarına kadar biri koğalansalsn da meşveretsizîik yüüsim- 
clen idi. Otu* üç seraeâir rs  mBsfbetlier, ne felâketî'er, neler 
êktikS tşte hududısmus Tuna’da üten şu dlirt saatlik Mus»



tafapaşa'dan çizildi. Milyonlarca Müsiiimanlr'", erkekler, ka
dınlar, bî-günâîî ma'suBîlar düşma® kîhcı, düşman ayağı al
tında al kanlara boyanarak can verdiler. Nihayet buraları, 
şu sığındfğımrz bir avuç toprak da elimizden gidecek idi; 
düşmaıüannuE ittifak ediyorlar, bizim bakıyye-i vücudumu
zu da parçalamaya diş biniyorlardı. Biz bu hâli anladık; ağ- 
layarak, öpüşerek, sarmaşarak ittihâd ettik. Dimmizin, Kur’- 
ânımızın. Peygamberimizin, AUâhımızm emri olan usûl-i 
meşvereti geçen 10 Temm^ız’da İstanbul’da te’sis etmiye 
avn-ü-inâyet-i Bâıî ve medcd-i rûhâniyyet-i Peygamberi ile 
muvaffak-bil-hayr oüduk- tşte bizim yanar-dağlar gibi feverân 
ederek îttibâd ettiğimiz bu Kamm-ı-esâsimizâ i’lân eylediği
mizi gören etrâfımızdalıi düşmanlar kalplerinden vurulmuşa 
döndüler; «Eyvâh, Türkler caM^dılar, hakk-ı meşrû’-ı hâ- 
kimiyyetlerine nâil oldular; artık her ümidimiz bitti, mah
voldu!» diye hüngür hüngür ağladılar. Avusturya’nın işgal-i 
askerîsi ailtmda bulunan Eosn^Hersek’i kendi memleketine 
ilhak edişi, Selânik’e kadar beslediği ümid-i istilâsının mah- 
vmdan başka ne için idi? Bulgaristan’ın Şarkî-Hnmeli’yi gas- 
bederek Iıralhğım i’lân etmesi, Edime ve Makedonya vilâ
yetlerini zaptedemiyeceğine, bunlarm ilel-ebed OsmanlIlar 
elinde kalacağma binlerce teessüflerle kanâat hâsıl etmesin
den ileri göliyor îdi. Sekiz ay evvel te’sis ettiğimiz hükûmet-i 
meşrûta-i meşrûamtz 4 KânunuevveJ’de içtimâ’ eden meclis-i 
şûramız ise günden güne canlanıyor idi; kuvvet, şevket kes- 
bediyor, düşmanlarımıza hadlerini anlatacak isti’dadlar, ve- 
kar ve haysiyyetler gösteriyordu. Mahkeme-i kübrây-ı meş
veretimiz bizim için maddî, ma’nevi saâdet-i hâl-ü-istikbâli- 
miz için mükemmel kanunlar tanzim ve bir taraftan da otuz 
üç sene âteşti zulna-ü-istibdâdm alevleri içinde yamp kül ol
mak derecesine ^ran binây-ı hükümetimizi adl-ü-ihsan 
temelleri üzerine yeniden bînâ ediyordu. Her ferdimizin 
hudûd-ı hayâtı, hukuk-ı medeniyyesi, malı mülkü, ırzı em- 
niyyet-i tâmme dâiresine giriyordu. Artık kimse bi-gayri- 
hakkın nefyolunmuyor, malı gasbedilmiyor, hükümetlerde 
ve mahkeme kapulannda sürünmüyor, kimseden rüşvet 
Bİmmıyor, kimsenin nâmûsuna taamız edilmiyordu. Bizim 
içimizde bize haricî düşmanlarımızdan daha müdhiş düşman 
olan, raetnleketlerimira para ile, aliun ile düşmanlarımıza
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fi^üp Allâhın şu koca mülkü üzerinde bize oturmak, nâmü- 
Sıiımuzla, hükümetimizle yaşamak için bir karış toprak bı- 
ıjakmamakla iftihar eden bir takım alçaklar, insan sıfatında 
Ijir takım ervâh-ı habise bizim saadetimizi çekemediler, 
tıstanbul’da el altından fesad ocağını uyandırmaya oılanca 
Işuvvetleriyle çalışan bir takım Allahtan korkmaz, vatan ve 
liıillet nedir bilmez zâlimleri kendi taraflarına çektiler. Bun
lar vâsıtasıyla İstanbul’daki asâkiri Şeriat kalkıyormuş, dîn 
elden gidiyormuş diye keselerini altunlarla doldurarak kan- 
dırdılar. Meclis-i meşveretimize hücum ettiler; âzâlarından, 
hususiyle Cenâb-ı Peygamber Aleyhi-s-s»lâtü-ve-s-selâm Efen
dimiz Hazretlerinin siWâle-i tâhirelerine mensup Şerif Sâdık 
Paşa Hazretlerini zulmen şehid ettiler. Bir ikinci Kerbelâ 
meydanı vücuda getirdiler. Böyle evlâd-ı Resûlden bir zât-i
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kanlara buladılar. Her biri elli bin kişinin vekil-i meşrûu olan 
o koca Mahkeme-i kübrây-ı meşvereti Allaha, Resülullâha, 
Kur’ân-ı-Kerîme ve bütün âlem-i İslâmiyyete karşı tahkir ve 
terzil ettiler. Gene istibdâdı iâde eylediler, gene keyf ile ic- 
rây-ı mezâlime, ibâd-Ullâhın üzerine ateşler yağdırmaya baş
ladılar. Yüzlerce insanları, çoluk-çocuğu kurşunlarla öldür
düler; koca İstanbul’u bir kasaphâneye çevirdiler; yüzden 
ziyâde genç zâbitlerimizi hâşâ müelüman değil diye süngü- 
Sediler. Mecflis-i şûramızın reîs-d evveli ile reîs-i sânîsi Edirne 
meb’uslarımızdan Tal’at Bey ve daha bir çok âzâ meydanda 
yok, hayat ve memâtlan meçhul; hükûmeî-i müstebidds 
kendi keyfiyle bir kaç rezili meb’us tâyin ederek gûyâ mü- 
zâkerâtı icrâ ettiriyor. Sahifelerini mazlum kanıyla buladığı 
Kanun-ı-esâsîmizi gûyâ muhâfaza ediyor! Eski hafiyyeler- 
den, bilhassa ulemâdan olmadığı halde kisve-i ilmiyyede dört 
tarafa dağıttığı alçaklar vâsıtasıyla zavallı ahâliyi aldatmaya, 
gazeteler münâfıkane ve hâinâne neşriyyât ile hepimizi uyut- 
mya çalışıyor: Yalandır, inanmıyaiım! îşin aslı şimdi dini
miz, şeriatimiz, Kur’ânımız, vatanımız, nâmüsumuz, hayatı
mız tehlikededir. Ey ahâli, vatan elden gidiyor; İstanbul’da 
hükümet hâl-i buhrandadır; fırsat elde iken gözümüzü aça
lım. İş 'işten geçtikten sonra pişmanlık fayda vermez. İşte



33 hicreti, o kanlı felâket göz önünde, o şühedânın mezarla-- 
n  hâlâ kan renginde, toprağından kan kokusu geliyor; hâlâ 
dullan, yetimleri her tarafta ağılıyor, inliyor. Memleketimi” 
zin üzerine yeniden çöken bir kanlı musibetin vücudunu kal
dırmak, Kanun-ı-esâsîmizi yeniden istibdad pençesinden kur
tarmak, Meclis-â meşveretimizi yeniden toplatmak için her 
ne yapmak lâzım gelirsi henüz fırsat elde iken yapalım; yek
pare bir canlı kal’a-i ittihâd olalım. Şu mubârek vatanı göz- 
göre düşmana terkedip ilel-ebed tel’in olunmayalım, işte Se
lanik, Manastır ve Üsküp vilâyetlerindeki bil-umum anâsır-ı 
Osmâniyye yekvücud olarak mîllî alayları teşkil ettiler. Hür- 
riyyet-i Osmâniyyenin, Kanun-ı-esâsî’nin muhâfazası için 
kanlarının son damlasına kadar akıtacaklarına kütüb-i mu
kaddese üzerine yeminler, ahd-ü-mîsaklar ettiler. Var olsun 
bu şanlı, bu kahraman vatandaşlarımız! Ey ahâli, bugün bu 
bizim elimizdedir; yann fırsat elden giderse, eyvah makam-ı 
akdes-i Hilâfete, Osmanlı milletine yazık, düşman ayağı al
tında çîğnenecek.

Edirne Cem’iyyet-i İlmiyye ve 
vataniyyesi.

Tevfik Paşa hükümetini meb’uslar tâyin etmiş olmakla 
itham kabilinden bir çok vâhî iddialarla doldurulmuş olan 
bu tuhaf beyannamenin en mühim noktası, Meclis-i-Meb’ûsâ- 
nm feshedilmiş olmayıp in’ikad hâlinde bulunduğunu i'tirâf 
etmesidir.

Bu umuriıi propaganda karşısmda hükümetin yaptığı 
tebliğât ile te’minâtın artık hiç bir te’siri olmuyor, meşru- 
tiyyet ilga edilip mutlakıyyet yeniden te’sis edilmiş sayıhyor 
ve hattâ şu telgrafta görüleceği gibi resmi te’minâta artık 
inanılmayacağı Tevfik Paşa kabinesine açıkça bildiriliyordu:

Yeni Kabine hey’etine
Şu üç günlük şeref-i menhüs-ı Vekâleti muazzam bir 

milletin hayat-u-bekaasına tercih mi ediyorsunuz? Altı yüz 
şu kadar yaşında bir hükümetin izmihlal ve perişânîsine se- 
beb olmak istiyorsunuz. Muhâfazakârân-ı Istibdâdı te’dib 
için Rumeli’den hareket eden mukaddes orduyu yalnız zan-
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jietmeyiniz: Bütün millet bunda müttefik-üü-âmâl hareket üa> 
ledir. Dinimizi, vatanımızı, meşnıtiyyetimizi mulıâfaza için 
siyağmıza gönderdiğimiz sahte te l̂kinatla aldatılan asker kar» 
cteşlerimizi efkâr-ı müstebiddâneye âlet ittihâ? ederek onIa> 
ıhn kuvvetine mi istinâd etmek istiyorsunuz? Bımlar bizim 
kardeşlerimiz, evlâtlarımız, akaaribimizdir; karşılıkta göre° 
çekleri kardeşlerine, babalarına, dedelerine ve hattâ analları
na mukabele edeceklerine kaani’misinîz? Bu ma’sum ve teş» 
lie-i adalet millete kıymayımz! Dünyada ve âhirette kanh el» 
Berimizle intikam alacağımız inâyet-i Bârî ve imdâd-î rûhâ» 
riîyyet-i Peygamberi île muhakkaktır. Zaman kazanmak isia 
devr-i sâbık tezvir ve tesvil politikasma tebean tâiimât ve 
tebligâtmıza inanacak hiç bir fert lîalmamıştır. Sizde zerre 
kadar vatan mahabbeti varsa hemen çekiıliniz, eski kabineye 
ve riyasete terk-i hizmet ediniz /  5 Nisan 1325.

OsmanlI tttihad-ve-Terakki Cem’iyyeti 
Çerkeş hey’et-i merkeziyyesî

Bununla beraber, birbirini tutmayan ve hattâ tamamiy- 
le nakzeden rivayetler karşısında şaşalayıp hakkiati öğren
mek istiyenlerin de çok haklı telgrafları yok değildir. Meselâ 
şu Düzce telgrafı işte onlardandır:

Makam-ı Sadâretpenâhîye

Bu gün eşrâf-ı memleket nâmma gelen Meb’tsaa beyan
nâmesinde ahkâm-ı şer’iyye ve idâre-i meşrutiyyetin 
miyle icrâ olunmakta bulunduğundan bilcümle ahâilinin Mr 
hâl-i isükûnette bulunmaları selâmet-i vatan nâmma tavsiye 
buyumiduğu halde, bu gün makam-ı kazâya Kastamonu vi- 
lâyetinden tebliğ olunan telgrafnâmede İkinci ve Üçüncü or
duların idâre-i meşrutiyyete vurulan darbenin men’i için Î& 
tanbul’a hareketle ÇataUca istihkâmâtını işgaJl ettikleri Üçüo> 
cü ordu müşiriyyetinin iş’ârâtma atfen bildirilmekte ve bu
nu müteâkıp Kastamonu kadılığından Düzce kadı ve mü
derrislerine çekilen telgrafnâmede vatanın müdafaası için 
bil-umum İslâm ve Hıristiyan vatandaşların cümleten hare
ket eylediklerini ve cem’iyyetlerin hareketlerinin meşrûiyyev-

~  72 —



ti ve emirlerine iiâat edflerek hemen hareket olunmasını yaz* 
mış ve Bolu mutasamfhğmın meb’nslardan alıp tebliğ ettiği 
telgrafnâmede Meb’ûsânm beyannâmesinde izâh olunduğa 
vechiıle meşrutiyyet ve Meclis-j-Meb’ûsan keraâl-i serbesti ile 
berdevam bulunduğundan sû’-i-tefehhüme mahal bırakılma
ması bildirilmiş! Ahvâl-i ma’rûza-i mütenâkıza akvâm-ı ntuh> 
telifeden ibaret kazâ ahâlisi üzerine şiddejtii surette te’sir et> 
miş olduğundan, şâyet müftî-i mûmâileyhin iş’ârâtı veçhile 
ahkâm*ı şer’iyye ve meşrutiyyete bir darbe vurulmuş ise bil
umum kazâ ahâdisi son damla İcanımızı akıtmcaya kadar uğ> 
raşmaya hâzır ve müheyya bulunduğumuzdan, hakikat-i hâ- 
Hn iş’ârı iHimâd ettiğimiz nâmus ve meclisinizden ehenımiy- 
yet-i ahvâls binâen şimdi teılgrafhanede bekliyoruz /  5 Ni
san 1325

Ahâii nâmına Belediye reisi tahak 
Ümerây-ı çeraMseden Kâmil,
Küı-t eşrafından müderris Mehmet,
Lâz eşrâfından tüccar Ârif,
Müftî-i belde Ahmed,
Ümerây-ı çerâkiseden Râsih,
Eşraftan Ahmed,
Eşraftan İshak,
Eşrâftan Abdullah,
Müderris Ahmed,
Eşrâftan Akif.

Ayni meâlde şöyle bir Basra telgrafı da vardır:

Hnznr-ı Sadâretpenâhîye

Istibdâdm iâde edildiği ve Meclis-i-Meb’üsan reisiyle bâ
zı a’zây-ı muhteremesinin gaybubeti sansürün hükümfermft 
olmasıyla sâbittir. Kanon-ı-esâsînin muhâfazasına umum 
anâsır kasem etmişlerdir. Pâdişâh da mükerreren kasem et
miştir. Umumen silâh-bedest olduğumuz halde Kanun-ı-esâ- 
sînin idâmesi için kanımızm son damlasını dökmeye hazırız. 
Ma’rûzâtımız asılsız ise, zevât-ı müşârünileyhimâ ber-hayât ve 
nerelerde bıtlunduklarma dâir kendilerinden te’minât ahn-
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Radıkça ahâli ve ordunun umum askerîyle her bir fedakârh- 
gı göze aldık, makinada beldiyoruz /  5 Nisan 1325.

Basra îttihad-ve-Terakki 
cem’iyyeti.

Rumeli'de ortaya atılan rivayetlerle iddialara Basra tt- 
tihad-ve-Terakki merkezinin bile tamâmiyle i’timâd edeme
miş olması her halde çok şâyân-ı-dikkat bir vaziyettir.

Şu Deme telgrafında da meşrutiyyetin ihlâl edilmiş ol
masına pek ihtimal verilmemekte, yalnız Ahmed Rızâ ve 
Tal’at Beylerin akıbetleri hakkında mâlûmât istenilmekte
dir;

Huzûr-ı Sâmî-i Sadâretpenâhîye

Meclis reisi Ahmed Rızâ ve vekili Mehmet Tal’at Beyle
rin ne olduklarına dâir sûret-i mukniada tafsilât bekliyoruz, 
tki güne kadar cevap verilmediği takdirde hükûmet-i mer- 
keziyyenin adem-i mevcudiyyetine kaani’ olacağız. Meşrutiy- 
yeti ihlâl edecek cüz’î harekâtı protesto ederiz /  7 Nisan 1325.

OsmanlI tttihad 
cem’iyyeti hey’eti.

Bu son iki telgraf, Ittihad-ve-Terakki cem’iyyetinin mer- 
kez-i-umumisiyle bâzı şûbeleri arasında tuhaf bir zihniyet 
farkı olduğunu göstermektedir.

Bu gibi telgrafların en garibi, vatanın bile meşrutiyyete 
fedâ edileceğinden bahseden şu şâyân-ı-hayret tehditnâme- 
dir:

Huzûr-ı Sâmî-i Sadâretpenâhîye

Bu kerre teşekkül ettirilmiş olan kabinenin Kanun-ı-esâ- 
sî’ye ve usûl-i meşrûta-i meşrûamıza mugayir olarak in’ikaad 
etmiş olması Kanun-ı-esâsî’ye vurulmuş bir darbe-i fecîa ol
duğu cihetle hiç bir veçhile kabul edilemiy«ceği, zâten mal 
ve can ve vatanımızı meşrutiyyet-i idâre uğurunda fedâya
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mtittahiden ve mfittefikan jLhd-ü-mîsak etmiş olduğumuza 
menbî vatan-ı pâk-i mukaddesimizin muhafaza ve idâme-î se
lâmeti için icâb eden her bir muâmele-i fedâkârîden geri du- 
ruılmayaeağmdan hılâf-ı meşrutiyyet ikaame ve âk’âd ediHmiş 
olan hâl-i hâzır kabinesinin sukutîyle Kanun-ı-esâsî dâiresin
de yeniden teşkilini taleb ederiz /  7 Nisan 1325.

OsmanlI îttihad-ve-Terakki 
cem’iyyeti Mudurnu merkezi.

Hiç bir tehdidi ihtiva etmiyen alelade protesto telgrafla- 
n  da vardır; meselâ şu Bafra telgrafı işte o cümledendir:

Makam-ı Sadâret-i-Uzmâya

Ahkâmmm muhafazasına kirâren kasem ettiğimiz Ka- 
nun-ı-esâsî’ye mugayir olarak İstanbul’da teşekkül eden ka
bine ile harekât-ı gayri-meşrûayı ve bunlara muîn ve zahîr 
olanları şiddetle protesto eyleriz /  7 Nisan 1325.

OsmanlI ittihad-ve-Terakki cem’iyyeti 
Bafra hey’et-i merkeziyyesi

tttihad-ve-Terakki cem’iyyeti Osmanlı ordusunu siyase
te karıştırmış ve hattâ orduya «Nigeîıbân-ı hürriyyct» lâka-, 
bım da takmış olduğu için, Tevfik Paşa kabinesine bir çok , 
askerî tehditnâmeler de yağmıştır; şu Kasaba telgrafı işte 
onlardandır;

Makam-ı Sadâretpenâhîye

Meşrutiyyetin bekaası ve Kanun-ı-esârî’nin muhâfazası 
uğurunda verdiğimiz yeminde sâbit olduğumuz gibi, kaide- 
ten meşrutiyyete mugayir olarak teşekkül! eden kabineyi va
tanın selâmeti nâmına reddeder ve milletin i’timâdı olacak 
bir kabine teşekkül etmediği takdirde harekete ve fedây-ı ca
na hâzır ve müheyyâ olduğumuzu arzeyleriz /  2 Nisan 1325.

Kasaba’da Nizâmîyye Yirmi 
üçüncü alayın üçüncü taburu.
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Şu kastamonu telgrafı da ayni mâhiyettedir:

Yeni Sadr-ı-â’scaıaa

Muhrâfascari ahkâmına mükerreren yeminler ettiğimiz Ka° 
n«n-i-esâsî’ye külliyyen muhalif olarak îstanbul’da teşekkül 
eden şiındiki kabineyi ve bu gibi ahvâl-i gayri-lâyıkaya mü- 
sebbib ve mürevvic olanılan kemâl-î şiddetle protesto eder 
ve kiş bir zaman Kanun-ı-esâsî’nin muhâfaza-i mer’iyyet ve 
devamı yolunda ölmekten ve bu yolda merdâne ve dilîrâne 
hareket edenlere imtisal etmekten ferâgat etmiyeceğimizi ve 
her türlü ihtimâle karşı harekete müheyya bulunduğumuzu 
bcyâîî eyleris /  4 Nisan 1325,

Kastamonu askerî klübü.

Sinop’dan da böyle bir telgraf çekilmiştir:

Hnzûr-ı Sâmi4 SadâretpenâSiiye

Meşrutiyyet ve Kanun-ı-esâsî’nin muhâfaza-i ahkâmına 
kammızSa cammızla gayret edeceğimize Kur’ân-ı Azîm-üş-şân 
üzerine ahd-ü-mîsak eylemiş olduğumuzdan Derseâdet’de K&- 
nun-i^â^ ve meşrutiyyet aleyhine vurulan darbeyi kemâl-i 
şiddetle protesto eyleriz /  7 Nisan 1325.

Sinop Asker! klübü

Şu Gerede teigrafmda olduğu gibi, dünya ve âhirete âit 
nasihatlerle dolu tehditnâmeler de yazalımştır : :

Gayet mfista’celdir

Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’ya

Millet istibdâdm kahr>u-mezâlimiyle hâl-i ihtilâle gelmiş 
İken inâyet-i Bâri bu miıllet-i muazzamayı ihyâ etti: Saadet 
ve selâmetinin yegâne zamâm meşnıtiyyet-i idare olduğuib-
dan, canıyla tev’em addettiği şu idâre-i müstahseneye küçük
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S)ir sû’-i-zannı bile kanıyla, hayatîyle karşılar; mîMet mfitta- 
İıiden K a n u n  ı-esâsîye sarılmış iken kabinenizin nâ-meşıû’ 
«larak teşkiliyle meşrutiyyete vurulan darbeye nasıl taham* 
jnül edebilir? Halbuki muhterem meb’uslanmıza da hakaret 
olundu. Buna mümâsM cinayetler irtikâb oluiîdu. Milleti yaıl- 
saz İstanbul halkından ibaret bilmeyiniz: Onlar bir cüz’-i gay- 
li-mütefekldrimizâir! Onlann da lusm-ı-a’zamı ma’nen bi
zimle beraberdir. Her taraf galeyan ve heyecan içinde meş- 
rû’ bir hükümetin teessüsüne intizâr ediyor; sia hâlâ mev- 
kıinizde bulnuyorsunuz! Hamiyyetli bir kalp sevgili vatanım 
kanlar içinde bırakmıya râzı olur mu? Hailbuki siz banlar" 
dan mütenebbih ve müteesslf olmuyorsunuz! Şahsınız vicdan 
ve hamiyyetten ârî midir? Siz vatanın, milletin nâu-u-ni’me- 
tiyJe perverde olmadımz mı? Nasıl nankörlük ediyorsunuz? 
Mülkü İran gibi £ecâyi'-i müdhişe içinde mi bıraktırmak İH~ 
tiyorsunuz? Bunca evlâd-ı vatana merhametiniz yok mu? 
Yoksa makamınızda bulunduğunuz müddetçe alacağmız dör6 
beş yüz lira ve mertebs-i Sadâretle mi şeref fcaKRuacaksmıa? 
Maişetiniz dünyada bununla te’min olunursa, J>âr-ı-Ahiret- 
de milletin kanlarıyla sm yaşayacaksınız? Biraz da mevli dü« 
şününüz! Biraz da vatanm liâl-i hâzır-ı nâzikini düşününüz! 
Bunları düşünmiye sovkcdecek kadar hamiyyet yok mudur? 
Bir isti’fâ i!e şanınıza hale! mi gelecek? Keşki bu şerefi ka- 
zanabilseniz! Mateat şahsmıza değildir; meşrutiyyete, meş- 
rûiyyete muvafık bir hiiJıûmet te’sisidir ve siz mevkıinizl t&ir- 
kedecek kadar hamiyyet îbrâz edemez iseniz emin oUnnuz ki 
bu milleti istihfaf ettipnİKİ gördüğümüzde mîllet kanım va» 
tan-ı muazzezi uğurunda îsâr edecek, meşrutiyyete gene mü- 
îâlu olacaktır; çûnki Cmâb-ı Hak istinadğâhımiKcljr, imdâd-s 
ffuhânî-i Peygamlîerî bizimle beraberdir. İşte ey Sadr-ı-a’zam 
Paşa Hazretleri, vicdâmmz hangi tanla tercih ecSeıse m«ı 
ihtiyar ediniz; fakat mevt var, Cenâb-ı Hak vsr vessöîâm /
S Nisan 1325.

OsmanlI tttihad-ve-TcrakM cem’iyyeti 
Gerede kazâ hcy’et-i merkeziyyesî.

İstanbul hükûnıetM taıumamıya karar verdiklerinden 
bahsedenlerin bu hususta cevap beklemeksri gariptir :



Makam-ı Sadâretpenâhîye

Otuz iki senedenberi bu millet>î muazzama-i ebed-giryâ* 
na revâ görülen zulm-u-i’tisâf kâfî değilmiş gibi vatanın ceb- 
he-i cerîhadâr-ı mukadderatına bu def’a da bir çirk-i istihkar 
sürüldüğü anlaşıldığından, Kanun-ı-esâsîye kavl-ü-fi’liyle sâ
dık bir hükûmet-i meşrûa teessüs edinceye kadar maa-müİ> 
hakaat iki yüz seksen bin müslim ve gayri-müslim nüfüs-ı 
jOsmâniyyeyi şâmil olan Tokat sancağmın İstanbul bükûmet-i 
hâzıra-i müstebiddesini tanımayacağım maatteessüf arz ile 
cevâbına intizâr eyleriz /  8 Nisan 1325.

Osmanh îttihad-ve-Terakki cem’iyyeti 
Tokat kazâ hey’et-i merkçziyyesi.

Hmçakyan şu’besi.
Taşnaksiyon komitesi 

hey’et-i idaresi.

Îttihad-ve-Terakki cem’iyyetinin ahâli nâmına bil-vekâ- 
le çektiği telgraflar da vardır :

Sadâret-i-Uzmâya

Otuz milyon Osmanimm nuhbe-i intihâb-u-âmâli meb’û- 
sân-ı kirâma Sultanahmet meydanında icra edilen hakaa- 
rât-ı meî’anetkârâne ve gene bu meb’ûsânın ve binnetice miıl- 
letin mazhar-ı emn-ü-i’timâdı olan hey’et-i vükelânın tebdili 
hayât-ı meşrutiyyetimize vurulan darbe-i istibdadkârî burada 
bütün tebea-i Şâhâneıîerine kan ağlatıyor. Yekûn-ı mıkdân 
altmış bine bâliğ olan Çerkeş ahâlisi kendi vekillerinin irâka 
edilen kanının hisâbım soruyor ve Osmanlılığın vekâlet-î 
mutlakasını hâizmiş gibi orada toplanan bir takım hâimlerin 
keyfine tâbi’ bilâ-sebep ve bir maksad-ı gayri-meşrû’ ile teşkil 
edilen bu yeni kabinenin ıskaatı ve hey’et-i sâbıkanın ibkaa- 
sıyla kendiliğinden tebdil ettiği Mâbeyn-i-Hümâyun Baş-kitâ- 
betinden iş’ar buyurulan Meclis-i-Meb’ûsan riyâsetine de ge
ne milletin intihâbiyle o mevkii işgal etmiş olan Ahmed Rızâ 
Bey’in iâdesi inâyet-i Zıllullâhîleri şâyan buyurulmazsa bü
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tün efrâdiyle askeriyle Çerkeş kazâ ahâlisi vatan uğurunda 
Eedây-ı câna ve tstanbul”a müteveccihen harekete amadedir. 
Vatan, millet, Şevketpenâh Efendimiz hayat ve memât bek
liyor. Bütün ahâli heyecanla makina başında bekliyoruz. Her 
halde ve kaatıba-i ahvâlde ferman /  3 Nisan 1325.

Çerkeş kazası altmış bin ahâlisi 
nâmına Osmanlı ittihad-ve Terakki 

cem’iyyeti kazâ hey’et-i 
merkeziyyesi.

Tevfik Paşa hükümetinin ıskatiyle Hüseyin Hilmi Paşa 
kabinesinin iş başma iadesi hususunda bütün vilâyetler ara- 
smda bir ittifak akdedilmiş olduğundan bahseden telgraflar 
da vardır ve meselâ şu Ereğli tehditnâmesi işte onlardandırr

Gayet müsta’celdir

Makam-ı Sadârete

Meşrutiyyet-i muazzezemize vurulan kanlı darbeyi meş- 
rû’ kabine ile temizlemiye bütün vilâyât ile müttefikan hare
kete azmeylediğimizi beyan vs bîhûde yere kan dökülmeme- 
sini selâmet-i müiik>ü-millet nâmına istirhâm eyleriz /  5 Ni
san 1325.

Osmanlı İttihad-ve-Terakki cem’iyyeti 
Ereğli merkezi.

Tevfik Paşa kabinesini bir çok kanlar dökülmek suretiy
le iş başma gelebilmiş gösteren telgraflar da vardır:;

Makam-ı Sadâretpenâhîye

Nice evlâd-ı vatan şehid etmek suretiyle hod-serâne teş
kil edilen yeni kabineyi kat’iyyen ve kaatıbeten tanımıyaca- 
ğımızı beyan ve vatan-ı muazzezimizi mehlekeye ilkaa edere
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harekâta m®şmtiyyet«ikenâneyî protesto v& reddeyiediğîmi- 
ri arzeyleriz /  5 Nisan 1325.

Bigadiç tttihad-ve-Terakki 
cemliyyetî,

Bâm telgraflarda da yalnız kabinenin iş başına getir 
i-llmesi talebiyle iktifâ edilmiyerek millet hâinlerimn imhası 
gibi kanlı bir şart da serdedilmektedir :

nnzâr-ı SadâretpenâMye

Memleketimiz ıımum ahâlisince her türlü fedâkârlîg;ı ih- 
tîyâr ile hayatıımaan son nefesine kadar mubâfazasina ahd- 
ü-mîsak eylediğimiz Kanun>ı-esâsî hilâfına ve meşrutiyyet-î 
meşrûamız aleyhine teşekkül eden kabineyi protesto eder, 
gayri-meşrû’ surette îskât ediilen kabinenin ve Meclis-i-Meb’ü* 
san reisinin iadelerini ve Meclis-i-Meb’ûsâmn muattal bira» 
kılması vatanımızı her an tehlikeye ma’rus bırakan millet 
hâinleri vücutîanmn artık millet-i necibe arasından tathirle- 
rlni mukaddes vatan ve milletimizân selâmetâ nâmına taleb 
eyleriz /  17 Nisan 1325.

Hille İttibad-ve-Terakki hey’et-i 
merkeziyyesi.

Belediye reisi Emin,
Müfti İsmail..
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İstanbul'da Şeriat istiyen âsilerin harekâtım Şerîate mu
gayir gösteren ve hükümetin halkı tiîskin, için yg^tığı tebli- 
ğâtı da uydurma sayan tehditnâmeler de variır :

Makam-ı Sadârete

Teşvik eseri ve Şer’-i-şerîfe mıalsâîîf csSım tstanbul’dald 
mukatelât Kan«n-î-esâsî’ye şiddetli bir darbe vurulduğu ve 
Mibdâdın iadesi esbabına tevessül edildiği meydandadır. Hü
kümetin tebliğ S t-i musannaasım dinlemekte ma'zûruz. Isrâ-



rstmuz İB*ât olunmadığı halde millet, asker şimdi t^anbul’a 
omteveccihen harekete hazırız /  6 Nisan 1325.

Ankara Mihahçoık kazası hey'ei-1 
tttihâdiyye merkezi.

Şu telgrafta da Tevfik Paşa kabinesi meşmtiyyet düş
manlarından mürekkep gösterilmektedir :

Huzûr-ı Sadâretpenâhîye

Meşrutiyyet-i idaremize vatamn, milletin teâlî ve terak- 
kıyyâtında hâdim kabinenin isti’fâya mecbur edilerek değiş> 
tirilmesi ve kabine-i hâzıranın da meşrutiyyet tarafdârânı 
görülemiyen zevattan olması burada fevkalâde galeyân-ı ef< 
kân mucib olmağla muhâfaza-i meşrutiyyet için kammızın 
son damlasım dökmek üzere umum kazamız hailkı ahd-0>it> 
tifak eylediklerinden kabine-i hâzıraya kat’iyyen i’timâd-ı 
omumîmiz olmadığından kabine-i sâbıkın iadesiyle meşrutiy- 
yetin muhâfazası bil-umum asâkir ve ahâli nâmına arz ve ce- 
vabma intizâr eyleriz ferman /  5 Nisan 1325.

Beypazarı kazâsı hey*et-i 
merkĞziyyesL

Bâzı Ittihad-ve-Terakki telgraflannda da ikinci meşru
tiyyet milletin kanı bahasma istihsâl edilmiş gösterilir; me-

şu Daday telgrafında işte öyle bir iddiâ vardır;

Makam-ı Sadâretpenâhîye .

Millet-I Osmâniyyenin kanlan mukabili olarak İstihsâl 
edilen meşrutiyyetimize vurulan darbe neticesiyle teşekkül 
eden yeni kabineye adem-i i’timâdımıza binâen ahâlimiz nâ» 
mına kemâl-i şiddetle protesto eder, eski kabinenin makamı» 
oa ve Ahmed Rızâ Bey’in Meclis-i-Meb’ûsan riyâsetine hemeu

P : «
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^eçirilmesni taleb ile şu uğurda her türiü fedakârlığa mühey
ya bulunduğıunuzu arzeyleriz ferman /  5 Nisan 1325.

Daday İttihad-ve-Terakki 
cem’i’yyeti.

O sırada Meclis-i-Meb’ûsan içtimâ’ hâlinde bulundug:ıs, 
halde bâzı telgraflarda meb’uslann yerlerinde ibka edilmeli' 
iri bile taleb edilmiştir! Meselâ şu telgraf işte öyledir :

Huzûr*ı Sadâretpenâhîye

Otuz milyondan ibaret bulunan memâlik-i Osmaniyyede 
meskûn milel-i muhtelifenin emr-ü-makaasıdı Kanun-ı-esâsî- 
nin hüsn-i muhafazası ve meşrutiyyet-i idarenin te’min-i is- 
tikrârma ve umum OşmanUlar tarafından ta’til edilen M eo 
lis-i-Meb’ûsâmn ittihâz edeceği mukarrerâta ve mülk-ü-mil- 
letin saâdet-i âtiyesini te’min edecek ve tasdik Munacak ka- 
vânîne gerden-dâde-i itâat ve münkad bulundukları tabiî o^up 
Meclis-i-Meb’ûsan işleriyle iştigal ve kabineye i’timâd-ı tam; 
veren mîllet meclisine tehdid ateşleriyle müdâhale eden ve 
bazılarının hûn-ı nâ-hakkım yerlere döken ve hılâf-ı meşrû- 
tiyyet muâmelât-ı hükümeti varta-i tezelzüle uğratan ve bi* 
lâ-sebep Meb’ûsan reisi ile kabineden bâzı zevatın isti’fâsma 
sebeb-i müstakil olan ve bu suretle Meclis-i-Meb'üsânm da
ğılmasına sebebiyyet veren ve pâyıtaht-ı Osmânide şüriş îkaa- 
ma bâdî ve bâis olan, otuz senedenberi istibdâd altında ze
bun olan millet ve vatanı ve mücâhede-i azmkârâne ile düş
müş olduğu dereke-i hevlnâkten tahlîs edilen ve hürriyyet ve 
müsâvât ve meşrutiyyet-i idareyi istirdad yolunda sinîn-i ve- 
fîredenberi kan dökmek suretiyle hürriyyetin i’lânına mu- 
vaffak olan ve dâimâ âmâl-ü-makaasıdı bilcümle Osmanlıla» 
nn refâh-ı hâl ve saadetlerine ve Halîfe-i muazzamımızın bil
cümle taarruzdan masuniyyetine hadim bulunan tttihad-ve°  ̂
Terakki cem’iyyetinin aleyhinde ve fikr-ü-maksatlannın hi
lâfında bu kerre Derseâdet’de vukua gelen müellim ve mües- 
flif haber-i habâset-engîzi tâ karye ahâlisine kadar resîde ol
muş ve bilcümle kulûb-d Osmânînin tehyîc edilerek urûk-> 
hamiyyet ve ahâlinin galeyân-ı efkârını ve heyecân-ı kalple»
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rini bâdî olduğa ^bi esasen bu uğurda fedây-ı cân etmiye 
fimâde ve ahd-ü-mîsak etmiş bulunan efrâd-ı cem’iyyetin da> 
hî galeyânuıı tahrik ve ezhânım tabıiş etmekte bulunan ab* 
vâl-i nâ-meşrûanın bittabi* kat’Iyyen kabul edilemiyeceğl ve 
ind-el-dcâb meşrûiyyet ve meşnıtiyyet dâiresinde kanımızın 
son damlasına kadar fedây-ı cana mfiheyyâ bulunduğumuz* 
dan, vekillerimiz bulunan muhterem Meclis-i-Meb’ûsan âzâ> 
lanyla emin ve i’timâd-ı tâmme hâsıl olan eski kabine erkâ» 
mnm bekaay-ı me'muriyyetleri ise efrâd-ı Cem’iyyetin bil
cümle âmâl-ü-makaasıdı idâme-i âsâyiş ve muhâfaza-j meş- 
rutiyyet olduğundan gayr-i-meşrû’ surette teşekkül eden ka
bineyi kabul edemiyeceğimizden aksini iltizâm edenleri pro
testo ederiz ferman /  5 Nisan 1325,

OsmanlI Ittihad-ve-Terakki cem'iyyeti 
Gönen hey’et-i merkeziyyesi.

Buraya kadar ancak bâzılannı gözden geçirdiğimiz bu 
tehdit ve protesto telgraflarının ifâdelerindeki bozuklukla 
Türkçe yanlışlan telgrafçıların dikkatsizliklerinden mütevel- 
lid olabileceği gibi, telgraf yazanların ehliyyetsizlikleriyle de 
izah edilebilir. Her halde her iki ihtimalin ayni zamanda vâ- 
rid olduğuna ve bu fahiş hatâların telgrafçılardan ziyâde 
telgraf yazanlara âid olmasmın daha kuvvetle muhtemel bu
lunduğuna hükmetmek daha doğrudur.

— 83 —



Hâ ELA HAKİKÂTİN DimTlMAMIŞ 
SESLERİ

Bundan evvelki fasıllarda gözden geçirdiğimiz telgraf
larda gerek Sultan Hanüd'ln, gerek Tevfik Paşa kabinesinin 
İehdit ve hattâ tahkir edilmesine sebep olarak ortaya atı
lan iddialar şöyle sıralanabilir :

1 — «31 Mart vak'ası» tizerinâ İstanbul’da meşrutiyyet 
ilga e< l̂ip mutlakıyyet ve istibdâd lâde edilmiştir;

2 — Meşrû’ olan Hüseyin Hilmi Paşa kabinesi ıskat edi
lip gayri-meşrû’ olan Tevfik Paşa hükümeti keyfi surette iş 
başına getirilmiştir;

â — Meclis-i-Meb’ûsan kapatıünış ve bu suretle mlUl 
hâkimiyyete filen nihayet verilmiştir;

4 — Meb’uslar öldürülmüş veyâhut firâra mecbur edil
miştir;

5 — Bir çok meşruCiyyet tarafdarlan da öldürülmüştür;
6 — Yeni kabine âzâsı meşrutiyyet düşmanlanndan se

çilmiştir;
7 — İşte bütün btmlardan dolayı müslim ve gayri-müs- 

îim bütün bsmanh câmiası ayaklanmış ve meşrutiyyeti kur
tarmak için İstanbul üzerine ^rümiye karar vermiştir ve bu 
harekette ordu da milletle beraberdir; Netice itibariyle dün
yanın üç kıt’asıyla bir çok adalarma, yayılmış olan muazzam 
bir imparatorluk, tek bir şehre karşı ayaklanmış demektir.

Hakikatte bu iddiâlann hiç biri doğru değildir: Çünki 
Hüseyin Hilmi Paşa kabinesi ıskat edilmemiş, «31 Mart» vak'- 
asının zuhuru üzerine âsîlerle başa çıkamıyacağmı anladığı 
üçin isti'fâ etmiştir; Tevfik Paşa da yeni kabinenin teşkilini 
hem pâdişâhın, hem Hüseyin Hilmi Paşa'nrû ısrarlan üzeri
ne der'uhde etısiiştir. Meşrutiyyetin ilgasiyle mutlakıyyetin 
îâdesi de alelade bir iftirâdan başka bir şey değildir: Çünkü 
Tevfik Paşa’ya hitâb eden Sadâret Hatt-î-Hümâyununda Ka- 
jaun-4-esâsîve riâyet edileceği resmen tebliğ ve ilân edilmiş



tir; MecHs-i-Meb’ûsânm kapatılması da kat’iyyen doğru de
ğildir: Padişahla Sadr-ı-a’zam îttihad-v&-Terakkl telgraflarıy
la tehdid edilirken Meclis de müzâkerelerine devâm etmiş ve 
hattâ faaliyyetine devâm ettiği hakkmda bir beyanname de 
neşretmek suretiyle efkâr-i-umumiyyeyi teskine çalışmıştır^ 
Yeni kabine âaâsınm meşrutiyyet düşmanlarmdan seçilmiş 
olduğu da doğru değildir; Çünki ekserisi Hüseyin Hilmi Par 
şa kabinesi âzâsmdan mürekkeptir.

Bütün memleketin İstanbul’a karşı ayaklanmış olduğu 
hakkmdaki iddiânm da ash olmadığı Tevfik Paşa’mn (31 
Mart dosyası» ndaki resmî vesikalarla sâbittir: Bu vesikalar 
üç kısma aynlmaktadır: Bir kısmı Tevfik Paşa hükümetine 
sadâkat gösteren valilerle mutasarrıfların tebrik telgraflann- 
dan, bir kısım muhtelif Osmanlı anâsınnın yeni kabineye 
merbutiyyet ifâde eden arizalarmdan ve nihayet bir kısmı da 
hakikati kavrayan bâzı makamlarla ş^siyyetlerin müzahe
ret taahhütnâmelerinden mürekkeptir.

Suretlerini aynen derce lüzum görmediğimiz tebrik tel
grafları Medine muhafızı Bahri, Musul valisi Reşid, Konya 
valisi Mehmet Nâzım, Halep valisi Reşid, Cezâyir-i Bahr-i Se- 
fid valisi Ekrem, Diyarbekir valisi Süleyman, Hama muta
sarrıfı Âsaf, Midilli mutasarnfı Ali Galib ve Antalya mutar 
sarrıfı Akif imzalarıyla çekilmiş olanlardır. Bımlarm içinde 
en mühimlerinden biri de sonradan bir aralık Hâriciyye ve
killiğinde bulunmuş olan o zamanki Amasya mutasarrıfı Be
kir Sâmi Bey'in bütün Amasya sancağını yeni kabineden 
memnun gösteren şu telgrafıdır:

Htızûr-ı Sâmî~i Cenâb-ı Sadâretpenâhîye

Mesned-i ceîîl-î Sadâret-i-Uzmâmn uhde-î Sâmîlerine tev
cih bujnarulması beşareti bütün livâca kemâl-i meserretle te
lâkki ve bu tevcîh-i vecîh-ü-mosîbin dddesı mühtâc'i istira
hat olan mülk-ü-îîiillet için bir ahd-i cedîd-î saadet ve ni- 
Eâk-u-ağrâz-ı mevcudenin ref’-ü-izâ/lesi île bilcümle OsmanlI
lar için bir devre-i cedîde-i ittihâd-u-selâmet oîması bârgâh-ı 
Ahadiyyetten tazarra’ ve temenni edildiğini arz îîe takdim-i



iebrikât-ı ubûdiyyetkâriye İctisâr eylerim ferman /  3 Nisan 
1325.

Amasya mutasarrıfı 
Bekir Sâmi

Bütün OsmanlI anâsırının Tevfik Paşa hükümetine kar
şı el-birliği etmiş olduğu hakkındaki îttihad-ve-Terakki id- 
diâsı da doğru değildir. Bu iddiayı cerheden vesikaların en 
mühimlerinden biri, Kudüs Rum patriknin şu telgrafıdır:

Sadr-ı-a’zam Fahâmetlü Tevfik Paşa Hazretlerine

Bunca hıdemât-ı celîle-i vatan-perverânelerine mükâfâ- 
ten mesned-i ceHîI-i Sadâret-i-Uzmânıu uhde-i istihâl-i sâmî-1 
Fahîmânelerine tevcih-i meserret-eseri zîver-i sem’-i dâiyâ- 
nem olmağla Devlet-i ebed-müddet-i Osmâniyyemizin şu bu
lunduğu ahvâl-i mühimme-i fevkalâdede ahsen-i hâl-ü-min- 
vâl üzre hüsn-î temşiyet-i umûra muvaffakıyyet-i sânıî-i Sa- 
dâretpenâhîleri da’vâtına ferdîfcn mukarenetni vücûd-ı âlî-i 
Ssafâneleriyle bir kat daha vâyedâr-ı izz-ü-mefharet olan ma- 
kam-ı Sadâreti tebı^k eylerim ferman /  4 Nisan 1325.

Kudüs ve tevâbii Rum 
patriki Damyanos.

Keldâni patrikliğinin de şöyle bir arîzası vardır :

Muzûr-ı mekârîm-n^fir-i Hazret-i Sadâretpenâhîye

Ma’rûz-ı dâ!-i kemîneîerîdir.
Edyan ve akvâm-ı muhtelifeden mürekkeb olduğu halde 

jıek-vüend olarak altı yüz sene evveîindenberi teşekkül etmiş 
ve devamda bulunmuş oîan bu devlet-i ebed-müddet-i aliyye-i 
bsmâniyyenin Şehenşâh-ı a’zamı tarafmdan cümle-i terakkıy- 
yât-ı temdîniyyeden olan meşrû’ usM-i meşrutiyyet-i idare da
hî ihsan buyuruîmasıyla bütün memâ!ik-i Şehenşâhînin be> 
kaayâb olmaema himmet buyuruîdnğundan ve meşrutiyyet-i 
idâre-i mezkûreyi bir gayret-i câhiliyyeleri yüzünden tezeîzü- 
îe uğratmağa çalışan bâzı gsfilîerin sademâtı da îehü-l-hamd
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bertaraf edilmeğle muhâfaza-i şân-u-şeref-î Saltanat ve Hılâ- 
îet-i Osmâniyye edildiğinden ve bu hâlin te’min-ü-idâmesîne 
ise ancak bilcümle devletlerin ve milel-i metbûanın arasında 
ilkaa ve te’yid-i müvâlât-u-mahabbet ve izhâr-ı teshilât-u-mü- 
zâheret-i hakîmânede bulunarak hürriyyet ve müsâvât ve 
«ıhuvvet-i meşrûa»! dünyeviyyeyi bahşeden adâlet-i âmmenin 
hüsn-i idaresine müteenniyen muktedir ve müdebbir ve tev* 
îik-ı Rabbâniye mazhar olmuş Zât-i sâmî-i Cenâb-ı Efhamî> 
leri gibi bir zât-i âlî-kadre tevdi’ edilmesinden dolayı Hâki- 
pây-ı Şâhâneniiı minnetdârı ka!larak arz-ı tebrikât ve tehni- 
yât-ı dâiyâneye bilcümle Keldânî Osmanlı mîllet-i dâiyâne- 
leri ve patrik ve raetrepolidleri ve bu bendeleri nâmına işbu 
iakrîr-i tebrikî-i dâiyânenin müsâraaten takdimine ibtidâr kı- 
îmdı. Ol-bâbde cmr-ü-ferman Hazret-! Veliyy-ül-emrindir /
3 Nisan 1325.

Derseâdet Keldânî patrikliği 
vekili dâîleri

Keldânî cemâati reisinin de ayni mealde bir arizası var
dır.

O sırada Cebel-i-Lübnan, Avrupa devletlerinin kefaleti 
altında muhtâriyyetle idare edilen bir sancaktır; oranın mu
tasarrıfından da Tevfik Paşa’ya şöyle bir telgraf gelmiştir :

Huzûr-ı Sâmî-i Vekâletpenâhîye

Mesned-i celîl-i Sadâret-i-Uzmâya vuku’-ı me’muriyyet-i 
sâmî-̂ i Nezâretpenâhîlerinden dolayı cidden arz-ı vecîbe-i teb- 
Tİlt-ü-tehniyeye cür’et eylerim ferman /  2 Nisan 1325,

Cebd-i-Lübnan mutasarrıfı 
Yusuf

Muhtâriyyetle idâre edilen bir beylik vaziyetindeki Si
sam adası Rum İdâresinin de şöyle bir telgrafı vardır :

Sadâret-i-Uzmâya

Mesned-i Sadâret-i-Uzmânm uhdC'â Fahîmânelerine tev-
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dthinden dolayı arz-ı tebrîkât-ı mahsusaya cûr’et ve Sisam 
l^yi Kopas Efendi’nin hüsn-i idaresi neticesi olanUc umûro 
;̂üıı-b&-güıı ıslâh olunmakta olan ceziremiz hakkmda dâimâ 

tieveccühât-ı Efhamilerinin bî-dirîğ buyurulmasım niyâz eyle> 
]dz ferman /  2 Nisan 1325.

Sisam emâretl 
meclis hey’eti»

Sisam beyi Kopas Efendi'nin de ayni tarihte çekilmiş şöF̂  
İ8 bir telgrafı vardır :

Sadâret-i-Uzmâya

Mesned-i celîl-i Sadâretin uhde4 Fahîmânelerine teveffe 
buyurulmasmdan dolayı arz-ı tebrîkât-ı ciddiyyeye müsâraal 
üe beraber muvaffakıyyât-ı tâmmeye mazhariyyetleri temem 
niyyât-ı samimiyyesinde bulunduğumuz ma’ruzdur /  2 Nî» 
6an 1325.

Sisam beyi 
Kopas

Bâzı Arap ve Kürt aşiret reislerinin de böyle bir takUM 
telgrafları vardır: Bu vaziyette bütün Osmanlı imparatorlu» 
ğu ile muhtelif anâsınnm İstanbul hükümetine karşı el-birli» 
|i edip silâha sarılmış olduklarmdan nasıl bahsedUebiiir?

Bilhassa muhtelif makamlarla şahsiyyetlerden gelen sar 
dâkat ve müzaheret telgraflarının fevkalâde bir ehemmiyeti 
vardır. Sultan Hamid’e Siverek’den çekilen şu telgraf bu23>- 
larm başında gelir :

Hâldpây-i Şâhâneye

Halife-i Muazzam Efendimizin milîet-i necîbe-i Osmâjsîji  ̂
yeye bahş-u-ihsânı oilan usûl-i meşrutiyyet ve Kanım-î-esâsî- 
ye mel’unlar tarafından bir darbe vurulmak istenildiği ke- 
mâl~i teessürle istihbar olunuyor. Îdâme4 meşrutiyyet y e  
B'alife-i A’zam Efendimizin uğur-ı Şâhâneîerînde kanımızm 
son damlasını akıtıncaya kaöar mühej’ĵ â bulîmduğumnzu ar»



zeder, kemâl-i heyecanla emr-fi-ferman bnyuTcfimasına intk 
zâr eyleriz, ol-bâbde ferman /  8 Nisan 1325.

Hamîdlyye alay kumandam kaymakam İsmail  ̂
Kâtib-i alay Osman,
Kâtib-i alay Zıyâ,
Yüzbaşı Mehmet,
Kâtib-i alay Hüseyn,
Yüzbaşı Cemil,
Yüzbaşı Haşan,
Yüzbaşı Abdullah,
Yüzbaşı Kasan,
Yüzbaşı Remzi,
Yüzbaşı İbrahim,
Yüzbaşı Fâik,
Yüzbaşı Fahri,
Yüzbaşı Zıyâ,
Yüzbaşı Receb,
Yüzbaşı İsmail,
Yüzbaşı îsâ.
Yüzbaşı Ali.

iŞadâret makamına çekilen telgrafların en mühimlerin
den biri de şudur :

Sadâret-i-Uzmâya

Her hâl-ü-kârda idâre-i ıımûr-ı devlet için ahkâm-ı mü- 
nîfe-i şer’iyyenin düstûr-ül-amel ittihâzını ve te’sis-i Idâre-i 
meşrûtiyyenin devâm-ı mer’iyyeti taht-i karâra almdığım 
mutazamnun olan telgrafnâme umum efrâd-ı millete ve her 
tarafa tebliğ olunmuş ve bu cihet umumun hoşnüdîsini ve 
Zât-i Hazret-i Pâdîşâhînin da’vât-ı hayriyyesini isticIâb et
miş iken Ittihad-ve-Terakki cem’iyyeti merkez-i umumîsin
den ve merâkiz-i sâireden taraf taraf ictimâ’lar akdedilmek- 
te ve meşru’ olarak teşekkül etmiş olan bu hükümeti kat’iy- 
yen dağıtacakları ve merkez-î saltanata yürümek ve fenâkk 
îkaa’ etmek gibi hâllere cür’et etmeleri ve hükümeti şu su
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retle taht-i tehdide almaları efkâr-ı tımumîyyeyi büyük bir 
heyecan içinde bırakmıştır. Buralar Kürdistan olup ecdâdı- 
mızm hün-ı şehâdetiyle alınmış ve şimdiye kadar muhafaza
sı uğrunda milyonlarla islâmlar £edây-ı hayât etmiştir. îtti- 
had cem’iyyetlerinin müstebiddâııe olarak ber-vech-i mâ’rûz 
tebliğât-ı nâ-lâyıkada bulnmaları e£kâr-ı-umumiyyeyi tahrik 
ve âheag-i i’tilâfı tahdîş etmek malssadma mübtenî dlmasına 
mebnî bil-âhire başka İjir reng alacağı şüphe edilemez. Biz 
âdâfoa riâyet, lıölsûmetîmîze itâat ve hüsn-i muaşerete hiz
met ettikçe Ittihad cem’iyyetleri fenalık îkaaına şu suretle 
cür’et ediyorlar. Biz gene eski OsmanlIlarız; yalnız Allahtan 
korkar, hükümetimizden çekiniriz. Dinimizin tavsiye ettiği 
şerîatten, adaletten, idâre-i meşrûtadaiı aynîmayız. Bîiî3et-i 
Islâmiyyenin fedâkârân-ı celâdet-ittisamîanyla esası rabte- 
dilen ve Şerîat-i garrây-ı Ahmediyye ahkâm-ı celîlesiyde va- 
tamn hukuk ve menâfi’-i umumiyyesini zâmrn olan Kanun-ı- 
esâsî ahkâm-ı meşrûasma tevâfuk eden Meclis-i-Meb’ûsânm 
sâlif-ül-arz mukarrerât-ı vâkıasınm eheiîmıîyyet-î fevkalâde
sini nazar-ı şükranla takdir ederek efkâr-ı îstiklâl-cûyânele- 
T İ derece-i bedâhette olan îttihad-ve-Terakki cem’iyyetlerînin 
ahvâl-i nâbecâlan ilerde efrâd-ı âilemrâin, kanlar içerisinde 
yuvarlanmasına, vatanımızın ayaklar altmöa bulundurulma
sına sebeb-i kavî olacağı havâîîraizce te’vil-ü-tefsirden âzâde 
bir keyfiyyet olduğu nümâyandîT. Bumlarm fik?-i nâ-meşrû’- 
lanua hiç bir ferdin iştirak etmiyeceği emr-i âşikârdır. Sırf 
heyecâm mûoip yaygaradan ibaret olduğu cümlece ma’lûm 
ve müsellem bir keyfiyyettir. Yetmiş bini mütecaviz aşâir ve 
kabâilden mürekkep vilâyetimiz millet-i îsîâmiyyesi Mec- 
lis-i-Meb’ûsânm mârrrül-beyan kararının hakkıyîa muhâfaz^ 
sma kanlarının son katrasını dökmekle azm-ü-kasd ve bu fi
kirden ser-i-mû inhiraf etmiyeceklerine dâire-i şerîatte yemin 
etmiş olduğumuzu vilâyetimizin umum îslâmı nâmına müt- 
tahiden arz-u-i’lân ederiz, /  4 Nisan 1325.

Bitlis vilâyeti umum meşâyih, 
ulemâ ve eşrâf-ı mütehayyizaa 

ve aşâir-ü-kabâîlli nâmma 
meşâyihten 

Es-Seyyid Abdülgaffâr Fethi.
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Bu tarihî telgraf, yapılan menfî propagandaların bir 
«Yaygara» dan ibaret olduğunu Bitlis halkının tamâmiyle 
kavramış ve hattâ ona göre teşebbüse geçmiş bulunduğunu 
bütün vuzûhiyle gösteren çok mühim bir vesika demektir.

İnebolu’dan çekilen şu telgraf da bu bakımdan hususî 
bir ehemmiyyeti hâizdir ;

Makam-ı Ge(Iîl-<i Cenâb-ı Sadâretpenâhlye

tttihad-ve-Terakki cem’ayyetinin İnebolu şuTîesi reisi bu
lunan kazamız kaymakamı Bey dünkü gün cem’iyıvi men* 
Bübînini toplattımp tertib ve tasnî’ ve câmi kapusunda bir 
mülâzım ma’rifetiyîe kırâat ettirdiği nutk-ı türrehâi mnum 
ahâlinin heyecanım mûcib olmuştur. Şeref-mevrâd ve sûrct- 
leri câmi kapusıma talik olunan 4 Nisan 1325 tarihli i’lâıvı 
telgrafîleri üzerine heyecân-s umumî teskin olunmağia tımum 
nâmına arz-ı teşekkür eyleriz. /  4 Nisan 1325.

înebodu Belediye 
reisi 

Ahmed HlJml.

Trabzon valisi de îttihad-ve-Terakki propagandasma 
karşı hükümetten dalıa fazla mâlümât istemiştir :

Huzûr-ı Sânü-i Sadâretpenâhîye

Hâdise-i malûmeye dâir Nezâret-i celîle-i Dâlîiliyyeden 
vilâyâta i’tâ buyuruîa-gelen malûmata rağmen gene burada 
ber-devâm olan şâyiât cihetiyle daha ziyâde tatmîn-i ezhâna 
medar oılmak üzere izâhât-ı kâmile i’tâ buyuruhnai>ı ma'rûz- 
duT. /  3 Nisan 1325.

Trabzon vaîîss 
ÂrüS
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Tevfilc Paşa’nın €31 Mart» dosyasmda Kastamonu’dan 
çekilmiş şöyle bir tetainât telgrafı da vardır :

Sadâret-i-Uzınâya

tdâre-i meşrûa î meşrûtanm muhteî olduğuna dâir bura> 
ca şüjrû’ bulan erâcîfin hılâf-ı hakikat olduğu ve Ser'-l şerî. 
tin muhafazasıyla idâre-i meşrutiyyetin devamına bir kat dâ> 
ha i’tinâ olunacağı Meclis-i-Meb’ûsâmn beyannâmesiyle 
meb’ûsumuz Şükrü Bey’den ve İsmail Mâhir Efendi’den ah- 
nan telgrafnâmelerle istibşâr edilmeğle umumun memnuuiy> 
yet ve teşekkürâtım mucib olmuş ve buraca lehül-hamd mu- 
hOl-i âsâyiş bir hâl olmadığı ve şâyet bir taraftan hılâf-ı vâ
ki’ beyanâtta bulunulursa sahih nazarıyla bakılmaması 
maa-t-teşeÛür arzolunur ferman. /  3 Nisan 1325.

Müftî4 Kastamonu 
Emin

Rum papazı Yorgi 
Ermeni papazı Nersisyan.

Muhtelif yerlerden yazılmış hususî arîzalar içinde de en 
mühim V9 en şâyân-ı dikkat olanı işte şu tezkiredir:

Huzûr-ı Âlî-i Sadâretpenâhîye

İkinci ve Üçüncü ordüy-ı Osmânînin IstanbM üzerine 
yürüdükleri kumandan Mahmud Şevket Paşa’mn Hudâven- 
digâr ( =  Bursa) vilâyeti makamından mülhakaata ta'mim 
edilen telgrafnâmesinde gösterilmekte olup bir asker kuman- 
dammn Harbiye nezâretine müracaat etmeksizin Anadolu vi- 
îâyetlemne tebliğât-ı resmiyyede bulunması ve vilâyetin de 
Sadâret ve Dâhiliyye nezâreti gfibi teseisül-i merciiyyeti gö- 
aetmiyerek evâmiri başka yerlerden telâkki eylemesi telgraf
ların resmiyyetinde bizleri şüpheye düşürdüğünden meşrû’ 
olmak şartıyla her ne kadar meşrutiyyet tarafdârı isek de 
maâZ"AIIâ!îu-Teâ)lâ böyle öâr-üî-îîilâfete karşı mishâcemeyî 
de umum ahâlî nefretle gördüğümüzü ve bu gibi fikirleri ev
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vel-u-âhir bu havSlîce tervice ydteneniler ancak bir kaç sar
hoştan ibaret bolmıabiieceğini arzeyleris ferman. /  7 
san 1325.

Lefke’de Kasap-zâd?) 
Mehmet Râştd

Ertuğmi cancağmda 
Lefke nâhiyesinde 

Kilimcî-zâde 
Mehmet ibm Eemzi.
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Bilhassa dikkat edilecek çok mühim bir nokta vardır : 
Bütün bu telgraflarla tezkireleri yazanlar hep meşrutiyyet 
tarafdarlandır: Bunlann kabul etmedikleri şey, hakikati tah
rif eden ve memleketi haksız yere heyecâna düşüren menü 
propaganda yaygaralarıdır. Hakla hakikatin sesleri İşte bu 
kadar jmkselebilmiş ve o kadar yaygara içinde tabiî hiç bir 
te’siri olmamıştır.



HAREKET-ORDUSUNUN İSTANBUL’A 
GIRMİYECEĞİ HAKKINDA VERİLEN 

TE’MİNAT m e s e l e s i

Bundan evvel de gördüğümüz gibi, «31 Mart vak’ası» nın 
zuhuru Jandarma yüzbaşılanndan îsmail Canbulat Efendi 
tarafmdan bir telgrafla derhal Selaniğ'e bildirilmiştir: Son
raları Dâhiliyye nazırlığına kadar yükseltilen bu Çerkez zap» 
tiye yüzbaşısı :

«Meşnıtiyyet mahvoldu!»

diye bir telgraf çekmiştir. O sırada tttihad-ve-Terakki Mer- 
kez-i-umumi âzâlığında bulunan ve cumhuriyet devrinde de 
üçüncü Umumî-Müfettiş olan Tahsin Uzer’in şimdi ailesi 
nezdinde bulunan gayrimünteşir hatıratına göre, Selaniğ’e 
haber gider gitmez askerî klüpte bir içtimâ’ akdedilmiş ve 
üçüncü ordu kumandanı Birinciferik Mahmud Şevket Pa* 
şa’nın idâre ettiği müzâkerede İstanbul’a derhal kuvvet sev- 
kedilip meşrutiyyetin kurtarılmasına karar verilerek bu kuv
vete «Hareket-ordusu» gibi mânâsız bir isim takılmıştır. «31 
Mart» iğtişâşına rağmen İstanbul’da meşrutiyyetin ber-de- 
vâm olduğunu ve Meclis-i-Meb’ûsânm da içtimâ hâlinde bu
lunduğunu Ittihad-ve-Terakki cem’iyyetinin bilmemiş veya
hut öğrenmemiş olmasına tabii imkân yoktur. Ekseryiyeti ît- 
tihadçılardan mürekkep olan meb’usların hakikî vaziyeti 
Merkez-i-umumî’ye bildirmemiş olmalan kabil midir? Sadr-ı- 
azam’ Tevfik Paşa’nın «31 Mart» dosyasında vak’adan sonra 
kendisine çekilmiş şöyle bir resmî telgraf vardır :

Sadârete

4 Nisan 1325 Cumartesi günü istizâhı mukarrer olan me- 
vâddın 11 Nisan 1325 Cumartesi gününe te’hîrine Hey’et-i- 
umumiyyece karar verilmiş olmağla yevm-i mezburda saat



sekiz raddelerinde Meclis-i-Meb’ûsânda isbât-ı viicud buyu- 
rulması bâbında. /  2 Nisan 1325.

Meclis'i-Mcb’ûsan 
reis-i muvakkati :

Ali Nakî

Bundan evvelkiler gibi bu telgraftaki tarihler de Rumî 
takvime göredir ve saatler de ezânîdir.

Muntazaman faaliyetine devâm eden Meclis-i-Meb’ûsânm 
bu vaziyetinden îttihad-ve-Terakki cem’iyyeti merkez-i-umu- 
misinin haberdâr olmaması akla sığacak şey midir? Haki
katte Cem’ijTyetin maksadı büsbütün başkadır: Onun istediği 
şey, «31 Mart» vak’asmı istismar edip Sultan Hamid’i hal’et- 
mek suretiyle devleti eline alarak istediği gibi idâre etmek, 
yâni «Keyfî idâre»> dediği mutlakıyyete İdâre-i-örfiyyesiyle 
tekabül edecek bir «örfî meşruMyyet» kuruvermektir: Aşağı
da göreceğimiz gibi Cem’iyyet bu maksadında tamamiyle mu
vaffak olmuştur ve bu muvaffakıyyetini de Sultan Hamid’in 
kan dökmekten içtinâbına medyundur.

Mahmud Şevket Paşa’nın riyasetinde toplandığından 
bahsettiğimiz ictimâ’da verilen karar üzerine derme-çatma 
bir Hareket-ordusu teşkiline başlanmıştır; Rumeli’nin muh
telif yerlerinden parça parça yola çıkanlan bu i’tibâri «Or
du» kozmopolit bir kütleden başka bir şey değildir. İçinde 
her Balkan milletinden yığınlarla mahlûkaat vardır; hattâ 
Selanik Yahudilerinden bile katılanlar olmuştur! Türk düş
manı Makedonya çetecilerinin teşkil ettikleri gönüllü kuv
vetler içinde bilhassa Bulgar müfrezesi pek meşhurdur! Bir 
takım keçe-külâhlı Arnavut serserilerinden de bahsedilir! Bü
tün bu güruhlar için en cazip şey yağmacılık imkânıdır ve 
nitekim meşhur Yıldız yağması hakkında bir çok yazılar ya
zılmıştır.

Selânik'den pişdar şeklinde ilk hareket eden asker ve gö
nüllü kuvveti Milâdî 15 Nisan 1909 Perşenbe günü yola çık
mış ve ondan sonra da M. 19, 20 ve 21 Nisan Pazartesi, Salı 
•ve Çarşanba günleri gene Selanik’le Drama, Serez, Gümül- 
cüne, Manastır ve üsküp’den bir çok askerî trenler daha ha
reket ettirilmiştir.
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«Hareket-ordusu» nun başına ilkönce Selânik Redif fır
kası kumandanı ferik Hüseyin Hüsnü Paşa geçmiştir: Sadr-ı- 
a’zam Said Paşa’mn hâtırâtma göre İstanbul önlerine geleo 
ilk kuvvetler içindeki Selânik Jandarma bölüğü M. 19 Nisan 
Pazartesi günü ilkönce Ayastefanos =  Yeşilköy stasyonımu 
İşgal etmiş ve Hareket-ordusu’nım ilk kumandam Hüseyin 
Hüsnü Paşa da ertesi gün Hadım-köyü'ne gelmiştir, tîçüncü 
ordunun başmda Hâdi Paşa’yı vekil bırakan Mahmud Şev
ket Paşa’nm yedi trenle Selânik'den hareketi M. 18 Nisan 
Pazar gününe ve Ayastefanos’a muvasalatı da M. 22 Nisan 
Perşenbe gününe müsadiftir.

Hareket-ordusu İstanbul önlerinde toplamnca derhal 
şehre girivermeyi göze almış mıdır? Mahmud Şevket Paşa 
münevver bir askerdir ve emrindeki kuvvetlerin hakikî bir 
«ordu» olmadığını tabiî herkesten isd bilir. İşte bundan do
layı Ayastefanos’a vâsıl olduğu gün, yâni Rumî 9 Nisan 1325 
ve Milâdî 22 Nisan 1909 Perşenbe günü İstanbul'un mukave
met ihtimâlinden ürkerek Sadr-ı-a’zâra Tevfik Paşa’ya şöyle 
bir telgrafla mürâcaat mecburiyetinde kalmıştır :

Mûsta’celdîr

Malcuıuı Sâmî-i Sadâretpenâhîye

Hareket ordusnnım ittihâz edeceği tedâbîrde zâ.vi' edile
cek en C Ü Z İ zaman pek büyük hatar ve tehlikeyi tevlid ede
bileceğinden, orduda şimdiden tedâbîr ve tedârükât-ı muta- 
sanunemeye ibtidâr edildiği ve maamâfiih taraf-ı Sâmîleriuce 
de efrâd-ı ihtiyâtiyyenin bir an evvel terhisleri esbâbınm is- 
tikmâli arz ve Hâssa kamandanı Nâzım Paşa Hazretleriyle 
görüşülmek üzere yarin saat üçte Ayastefanos’da bulunaca- 
ğnm beyân olunur ferman. /  9 Nisan 1325.

Üçöncâ ordu kumandanı : 
Mahmud Şevket

Mîihmud Şevket Paşa*nm bu telgrafı çekmekten makssr 
dı, IstanbuI’daİd muntazam askerî kuvvetlerin terhisini te'- 
min ederek her türlü mukavemet imkân ve ihtimâlini ortar-



dan kaldırmaktır; İstanbul'daki Hassa ordusu kumandam 
Nâzım Paşa ile görüşmek istemesi de bunun içindir. Bu mak
sadını te’min için «hatar ve tehlike» den bahsetmek suretiyle 
biraz göz-dağı da vermek istemiştir! Böyle bir vaziyette Ha- 
reket-ordusu kollarım sallıyarak nasıl İstanbul’a girebilir? 
işte bundan dolayı Ayastefanos’a gitmiş olan Draç meb’ûsu 
Es’ad Paşa’ya ordunun İstanbul’a girmek istemediği hakkın
da te’minât bile verilmiştir; bu asılsız te’minâtı Es’ad Paşa 
daha Mahmud Şevket Paşa’mn muvâsalatmdan evvel hükü
mete şöyle bir telgrafla bildirilmiştir :
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Hâriciyye Nezâretine

Edime, Selanik, Manastır menâtıkmâan gelip pişdarını 
Hadım köyünâe gördüğümÜH kuvve-i-askeriyye kumandanla
rıyla görüsijldü. Bu kuvvet muntazamdır ve harben Iştan- 
hul’a dâhil oSmak emelinde değiMerdir. Ancak tedâbîr-i inti- 
zamkârî ils İstanbul kıyâm-ı askerisi müsebbiplerini taharri 
ve âsâyişi te’rain edeceklerdir. /  4 Nisan 1325.

Draç meb’ûsu 
Es’ad

Bu esassız te’minâta büyük bir ehemmiyet veren Hâri
ciyye nâzın Rif’at Paşa meseleyi Sadr-ı-a”zam Tevfik Paşa’ya 
ayni gün çektiği şu telgrafla bildirmiştir :

Sadr-ı-a’zam Paşa’ya

Kadım-hSyünden Draç meb’ûsu Es’ad Paşa’dan şu telgra;* 
fı aldım: Edime, Selanik, Manastır menâtıkmdan gelip piş- 
dânnı Hadım-köyünde gördüğümüz kuvve-i askeriyye kuman
danlarıysa görüşüldü. Bu kuvvet muntazamdır ve harben Is- 
tanbııFa dâhil o^mak emelinde değillerdir; ancak tedâbîr-i im- 
tizamkârî ile İstanbul kıyâm-ı askerîsi müsebbiplerini tahaı> 
ri ve âsâyişi te’min edeceklerdir. /  4 Nisan 1325.

Hâriciyye nâzm 
Rif’at

w



İstanbul hükümetinin Hareket-ordusuna karşı hiç bir 
mukavemet göstermemesinin iki sebebi vardır ;

1 — Pâdişâhm kan dökülmesini istememesi;
2 — Hükümetin ecnebi müdâhalesinden çekinmesi.
O devrin «Düvel-i muazzama» denilen Avrupa devletleri 

OsmanlI imparatorluğunun za’fıyla inhitâtmdan istifâde içiıs 
en küçük bahanelerle vesileleri bile istismar etmeyi siyasi 
bir teamül hâline getirmişlerdir. Draç meb’ûsu Es’ad Paşa- 
nm bildirdiği sahte te’minâta Hâriciyye nâzın Rif’at Paşa- 
mn lüzumundan fazla ehemmiyet vermesinin sebebi işte bu 
vaziyettir. Nitekim bir kaç gün sonra bâzı vilâyetlerden ge
len telgraflar İngiliz, Fransız ve İtalyan filolarının Osmank 
sâhillerinde mekik dokuduklarını bildirmek suretiyle hükü
metin endişesinde ne kadar haklı olduğunu fi’len meydana 
çıkarmıştır. Bu telgrafların biri Basra vilâyetinindir :

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

îngilizin Lorans (? )  harp sefinesi dahî mâh-ı hâlin seki- 
Einci günü Basra limanma geldiği berây-ı ma’lûmât ma’nı»- 
dur. /  9 Nisan 1325.

Basra vali vekili 
Defterdar 

Şevket

Bu telgrafın ifâde tarzından anlaşıldığına göre Basra’ya 
biraz evvel de bâzı İngiliz gemileri gelmiş ve bunlar nihayet 
bir zırhlı ile takviye edilmiştir.

Halep valisi Reşit Eey (=  H, Nâzım) Bey'in de şöyl® 
bir telgrafı vardır :

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

Yedi yüz kırk efradı ve otuz yedi topu hâmil olan Veh- 
rine (? )  nâm Fransız zırhlısının bu gün İskenderun limanı
na geldiği ma’ruzdur. /  10 Nisan 1325.

Halep valisi 
Reşidi
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Gene Eeşid Bey'in ertesi gün çektiği telgraf da şöyledir: 

Dâhiliyye Nezâret-i CelîlesÎH®

9 Nisan 1325 tarihli telgrafa zeyldir: İtalya’nın Demini* 
ko kıunandasında beş yüz otuz efrâd ve otuz flç toplu Fro> 
ce (? )  firkateyni bu gün Mersin tarikiyle limana geldiği İs
kenderun kaymakamlığının telgrafı üzerine ma’razdur. /  11 
Nisan 1325.

Halep valisi 
Beşid

Hâricljrye nâzın Rif'at Paşa’nın smkarda vesikalarım 
gördüğümüz sahte te’minâta büyük bir kıymet ve ehemmiyet 
verip memnım olması işte bundandır. Tevfik Paşa’nm «31 
Mart» dosyasında Rif’at Paşa’nın el-yazıyla Es’ad Paşa’ya 
şöyle bir cevabı da vardır *

Hadım-köyünde :

Draç meb’ûsu Es’ad Paşa’ya

Telgrafınızı aldım. İstanbul’a dühul beheme-hâl heyeca
nı ve binâenaleyh ahâlice büyük karışıklığı ve belki her va
tanperver Osmanlıyı dâğdâr edecek hâlâtı mûcib olacağın
dan, andan kat’iyyen sarf-ı-nazar edilmesini muhâtaplarını- 
zın hamiyyet-i müsellemelerinden bekler idîm ve bunun böy
le olduğumu ihbar etmeniz mficib*i meserret oldu. Müsebbip
lerinin taharrisine gelince, bu vazifenin dağdağasızca Zâbı- 
ta’ya havalesi pek münâsip olur zanmndayım. Buralarım b&> 
yân ederek vatanımızı müdâhalât-ı eenebiyyeye düçâr edip 
belki nâ-kabil-i iltiyâm yara açılmasına vatanperver ve hâ- 
miyyetkâr muhâtaplannıpn râzı olmayacakları muhakkak
tır. Bunu din ve Osmanlılık nâmına ricâ ederiz. Telgrafımza 
Sadr-ı-a’zam Paşa’j^  tebliğ ettim.

Hâriciyye nâzın t 
Rif’at
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o sırada Rumen'inin bir çok yerlerinden İstanbul hükü
metini meşrû tammadıklarma dâir bundan evvel bâzılannı 
gözden geçirdiğimiz tehdit telgraflan yağmakta ve hattâ bâr 
zı yerlerde pâdişâhm ismi Cuma hutbelerinde bile zikredil
memektedir: Sultan Hamid’in bu vaziyetteki dürüstlüğü ve 
çok müteassıp bir İttihatçı olan Tahsin Uzer’in yukarda 
bahsi geçen hâtırâtmda i’tirâf ettiği «büyüklüğü», işte bütün 
bunlara rağmen bitaraflığım muhâfaza etmiş olmasmda gös
terilebilir. Hareicet-ordusn İstanbul’a girdikten sonı-a kuru
lan meşhur Divân-ı-harb-i-örfî âzâsmdan birinin bana anlat
tığı mühim bir noktayı burada tarihe tevdî’ etmeyi millî bir 
vazife addederim: Bu mühim mesele Nâdir Ağa’nın muhâ- 
kemesi esnâsında Divân-ı-harpte ortaya çılonıştır. Istanbul'- 
ım pâdişaha sâdık olan Birinci ordusunun sâdık olmayan 
kumandanı Mahmud Muhtar Paşa «31 Mart vak’ası» üzerine 
Selaniğ’e kaçınca Yıldız’a gidip huzûra kabul edilen bir iki 
müşir ve ferik Bultan Hamid’in ayaklanna kapanarak Hare- 
ket-ordusuna mukavemet edilmesini istirhâm ettikleri hal
de pâdişaJı kabul etmemiş, asabi bir sesle ;

— Paşalar, ben Halîfe-i-tslâmım: Müslümanı müslüma- 
na kırdıramam!
deyip bitişik odaya çekilmiştir. O sırada Bultan Hamid’in 
ağzından çıkacak tek bir kelime, Hareket-ordusu denilen der- 
me-çatma kütleyi bir anda mahvetmiye ve Türkiye’nin en 
mükemmel kuvveti olan Birinci ordunun başına ijri bir ku
mandan koyup «Vur!» emrini veraıesi devletin bütün mu- 
kadderâtmı değiştirmiye kâfidir: îkjnci Abdülhamid işte bu
nu yapmî?jnış ve hâdisâtı bitaraf bir seyirci gözüyle tâicib et
miştir.

Sultan Hamid o kadarla da kalmamış, bir taraftan Top
çu feriki Hurşid Paşa ile Ders-vekili Hâlis Efendi’yl Hare- 
ket-ordusuna gönderip meşnıtiyyetin mahfûz olduğunu te’- 
m?n ederken, bir taraftan da Birinci ordunun yeni kuman
danı Nâzım Paşa’yı Rumeli kuvvetlerine mukavemet etme
meleri için İstanbul askerini sremin ettirmiye me’mur etmiş
tir. Hareket-ordusunmı payitahta tedricî surette ve ustalık
la sızabilmesi İşte bu sâyededir. ilk sızıntının âdetâ bir ne
zâket ziyâreti kabilinden olduğu da Mâbeyn Baş-kâtipliğin-
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den Sadâret makamına bir sureti gönderilen şu arîzadan an
laşılmaktadır :

Taraf-ı Sâm!-i Sadâreîpenâhîye

Cevâba Iraiisar buyumlduğu ai'zolımur. Ol-bâbde, /  4 Nî> 
san 1325.

Ser-Kâtib-i HazreW Şehriyârî; 
Ali Cevad '
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Mâbeyn-â-Hümâyım Baş-Kitâbetine

Buradan giden ie y ’et Hadım-köyfl’ne vâsıl olmasıyla bu 
gün oraya gelen tabur zâbitâniyle görüşmüş ve mezkûr tabur 
karye-i mezkürede kalmış oiîduğu Hurşid Paşa’dan Marbiye 
nezâretine çekilen telgraftan müstebân olup maamâîilı ken* 
dilerine karşı muâmele-i tazyîkıyye icrâ kılınmaması. şartı 
dermiyan kılınması üzerine nâzır-ı müşarünileyh cevaben öy
le bir muamele ifâsının kat’iyyen aah olmadığım bildirmiş
tir. Çatalca’dan bu gün bir Topçu alayı geîîp intizam tahtin- 
de Bâb-ı-Âlî önünden geçip Dâire-i-Harbiyye’ye ve oradan 
Meclis-i-Meb’üsâna gitmiştir. Sarây-ı-Hümâyûn’a dahî gide» 
cekleıâ, andan sonra da yerlerine dönecekleri haber alındı. 
Hurşid Faşa Harbiye nazırıyla muhabere etmekte ondu
ğundan almacak ma’lümât pey-der-pey arzolunur.

Hareket-ordusunun İstanbul’a sızması }şte böyle ustalık
la ve hem pâdişâhın, hem hükümetin müsamahalarıyla 
mümkia olmuş bir hâdisedir. Bilhassa Ayastefanos açıklan- 
na gelmiş olan donanmanın da müzaheretine istinâd eden o 
karmarkanşık Hareket-ordusu Milâdî 1909 senesi 23/24 Ni
san Cuma/Cumartesi gecesi zevâli saat 11,33 de nihayet ko
layca şehrin içine sızmaya başlamış ve smkarda vesikalarım 
gördüğümüz te’minâtın esassızhğı işte bu suretle fi’len orta
ya çıkmıştır.

O gece bâzı mevki’ler işgal edildikten sonra sabaha kar
şı muhtelif kollardan şehrin işgaline başlanmış, pâdişâh kan



dökülmemesiıü emrettiği halde Bâb-ı-Âlî’de, Taksim kışla
sında, Taşkışla'da, Harbiye’de ve Selimiyye’de görülen mu
kavemetler yüzünden bâzı müsademeler olmuş ve hattâ top 
bile kullanılmış, Selimiyye’den mâadâ bütün bu noktalar o 
gün akşama kadar teslim olmuş ve nihayet Selimiyye ile Yıl- 
dız'daki İkinci fırka da ertesi gün teslim olunca Hareket-or- 
dusu artık İstanbul'a tamamiyle hâkim kesilmiştir.

O sırada Tevfik Paşa’nın Berlin’de bulunan oğullarma 
kâtipliğinde bulunan Ali Şevki Bey’in «31 Mart vak’ası» .hak
kında yazmış olduğu ilk mufassal mektubun tercemesini 
bundan evvel görmüştük; Ali Şevki Bey’in ikinci mufassal 
mektubu da Hareket-ordusunun İstanbul’a nasıl girdiğini ve 
ondan sonraki hâdiseleri uzun uzadıya izah etmekte olduğu 
için, çok mühim bir vesika demektir; bu ikinci mektup da 
Fransızca yazılmış olduğu için, şimdi burada aslını değil, 
feercemesini dercetmek mecburiyetindeyiz. Otuz sahife tutan 
bu tarihî mektupta Hareket-ordusunun şehre sızması şöyle 
izâh edilmektedir :

İstanbul, 29 Nisan 1909

Aziz dostlarım.

Burada cereyân eden vukuat bakkmda sîse vereceğim 
haberleri cazip bir şekilde ifâdeye muvaffak olamazsam ku
surluna bakmamanm rica ederim, çünki iki gündür hiç dur
madan başım ağrıdığı İçin çok muztariblm.

Son mektubumdaki izâlıâtımı Eumeîî ordusunun payi
tahta girişi balîsinde bitirmiştim. Geçimıiş olduğıımua llıti- 
lâl güMerisîîö muMelif safhalarmı ̂ elimden geldiği kadar si
se anlatmak iğin şimdi işte o noktadası söze başîıyorum.

Selâmhk merâsiminden sonra Dâvudpaşa ve Eâmiz kış- 
lalannm Ha)reİ5;0̂ ordUBU tarsfmdan İşgal edilmiş olduğu hak
kında heyecanlı bir haber aldık: Bunun sebebi, boş kalan' 
kışlalardald askerlerin Selâmhk merâsimine gitmiş olmala
rıydı.

Edhem Paşa pür-telâş gelip haberi getirdi.
Aradan biraz geçince padişah allelâcele babam saraya ça-
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§ırttı. Baban giderken, annenle ikisinin arasında çok mües* 
«ir bir sahne oldu; baban annene:

— Ben bu akşam eve dönebileceğimi zannetmiyorum; 
eğer ölecek olursam, çocuklarıma iyi bak!
^edi. Bu sahnenin annen Melek Hanımla benden başka şahi
di olmadığı halde hepimiz mâtem içindeydik. Yıldız sarayı 
âle kışlalara her an bir hücum bekliyorduk. Bu vaziyette pek 
tabiî olarak sabahın saat ikisine kadar göz yummamıza im- 
Jıân olmadı. Ancak işte o saatte yataklarımıza girdik.

Sabahdeyin alaturka saat on buçuğa doğru Melek Hanım 
Ijeni çağırmak için koşa koşa aşağı indi. Korkudan titriyor 
ve şu sözleri çok güçlükle söylüyordu ;

— Harp başladı!
Yatağımdan fırladım, kendisini teskine çalıştım, hemen 

elbisemi giydim ve ötekileri de teskin için yukarı koştum. 
İçimizde en çok korkan Mazlum Bey’di.

Naile babanı düşündükçe ağlamaya başladı. Gula da onu 
j:örünce öyle yaptı. Ben kendilerini teskine çalıştım, biraz 
vsesâret verdim ve ondan sonra da büyük bir heyecan için
de bulunan annenin odasına gittim. Herkes elbisesini giy
mekle meşguldü; Mazlum Bey Zehrâ’nın mücevherat torba- 
sim eline aldı; hep beraber aşağıda İsmail Bey’in odasına in
dik. Mazlum Bey o kadar korkuya kapılmıştı ki, demir ka- 
î»uyu anahtarla kiMtledi. Ben neler olup bittiğini görmek için 
ara-sıra yukarı çıkıyordum. Artık heyecanı geçmiş olan an- 
fflen büyük bir sükûnetle yürüyüp duruyordu.

Taksim meydanına yerleştirilip Topçu kışlasını hedef it- 
iihâz eden toplarla tüfek seslerinden başka bir şey işitmi
yorduk. Kapumuzun önündeki cadde askerlerle dolmuştu: 
Bunlar Selânik’den gelmiş olan eski Avcı kıt’alarımn efra
dıydı; kışlalarından kaçmış olan bu askerler bir taarruza uğ- 
ıradıkian takdirde mukabelede bulunmak üzere hazırlıMarı- 
4U yapıyorlardı.

Sokaklara mütemâdiyen Mavzer kurşunları yağıyor ve 
liattâ bizim bahçeye bile düşüyordu. Annen şaşılacak bis.- so- 
lnkkanhîıkla bana dedi ki :

— Bu top güllelerinin kışlaları yıkacakları muhakkaktır
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ama, içlerinde kaynaşan keMeleri öldürüp ortalığı temîsîîje- 
çekleri de şüphesizdir!

Sonra pencereleri açıp gramofon çaldığı takdirde soicak- 
ları dolduran âsî askerlerin sükünei bulup bulamıyacaklari" 
nı sordu. Ben de pek tabiî olarak kendisinül o fikirden vas 
geçirdim.

Kışlalannda teslim olmadıldanna pişman olan âsî asker» 
1er afvedilmeılerini te’min edecek bir çâre arıyorlardı. Ben 
kendilerine bir nutuk irâd edip hepsini etrafıma topladıktan 
sonra bombardman edilmekte olan kışlalarına götüiTnek ve 
silâhlarını teslim ettirip afvolunmalarını te’min etmek üze
re sokağa çıktım. Fakat konağın arkasındaki camiin önünde 
bizim aşçı-başının geçirmiş olduğu Cehennem azâbım duyun
ca o sevdadan vaz geçtim. Halil Ağa âsîlerin muhasara Isuv- 
vetlerine teslim olmak istediklerini görünce kendiîerijîe ca
miye girip tüfeklerini teslim alâmeti olarak kapunuıı önûlne 
bırakmalarını teklif etmiş. Bunun üzerine içlerinden üç ne> 
fer silâhlarını zavallmm üstüne çevirmiş. Nihayet oraya bi» 
riken mahalle halkının ricâları sayesinde adamcağız ölüm» 
den kurtulup ahıra sığınmış.

Kurşun sesileri de, bombardman da ikindiye doğra niha
yet buldu: Çünki artık bütün kışlalar teslim olmuştu; yaîm» 
Taşkışla akşama kadar mukavemete devam etti.

Kurşun sesleri durur durmaz ben yaya olarak sokağa 
çıktım ve babanı görmek için saraya doğru yürüdüm. Kami
len müsellâh asker kaçaklarıyla dolup taşan sokaklarda bâ
zı hammallarla tulumbacılar da dolaşıyordu. Bütün cadde> 
ter harp sahnelerine dönmüştü. Nihayet sağ, sâlim Yi'Mız’a 
vâsıl oldum, üç kapucu ile iki asker muhafazasındaki saray 
kapusundan geçip babanın Edhem Paşa ve Cevad Bey’ie gS» 
rüşmekte olduğu odaya girdim; koridorlarda ne bir uşak, ne 
de bir hademe görebildim: Hepsi kaçmıştı!

Babanla yanındakiler bana şehirden havâdis sordular; 
görüp işittiklerimi an'lattım. Âsî askerlerin sokaklarda siiâls- 
ianyla dolaştıklarını ve can vermeden tüfeklerini vermîye- 
ceklerini söylediğim zaman Edhem Paşa hayretler işinde 
kaidı. Âsîleri teslim olmaya mecbur etmek için Hareket-ar-
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dnsu devriyeîeriiîîn sokaklarda dolaşmaya başlayıp başlama
dıklarım sordu. Bilmediğimi söyledim.

Edhem Paşa’mn bütün vukuata alelade bir seyirci gibi, 
hattâ iyi haber alamıyan bir seyirci gibi şâhid olduğunu ve 
Mahmud Şevket Paşa’nm plânmdan bihaber bulunduğımu ■ 
anladım.

Baban benimle beraber bitişik odaya geçti. Geceyi hiç 
göz yummadan geçirdiğini söyledi. Saat dokuza kadar uya
nık kaldıktan sonra biraz istirahat etmek için kanapeye uzan
mış ve nihayet saat onda top ve tüfek sesleriyle uyanmıştı.

Pâdişâh Rumeli askerinin sadâkat ve merbütiyyetinden. 
son derece emin ve müsterih görünüyordu. Babana işte bu 
emniyetle :

«— Onların hepsi benim evlâtlarımdır ve hepsi Müslü- 
mandır; hiç bir zaman bana fenâJlık etmezler! 
demişti.

Baban saraya gitmekle hayatını tehlikeye atmış, fakat 
çok mühim bir hizmette bulunmuştu: Yıldız kışlalarmı mu
hasara eden müfrezeler sayıca mahsurlardan daha zayjftı. 
Muhasara ediSen kuvvetler mühimmat almak için depolara 
saldırmışlar ve mukavemete hazırlanmışlardı. Bunun üzeri
ne baban muhasarayı idare eden Şevket Paşa ismindeki ku
mandanla Enver Bey’e haber gönderip muvaffak olmaları 
için daha fazla kuvvet getirmelerini bildirdi. Onlar da şimdi
lik daha fazla kuvvet celbine imkân olmadığını arzettiler. îş- 
te bunun üzerine âsîlerin muvaffakıyyetlerinden doğabilecek 
neticelerin vehâmetini hisâb eden baban onları birbirlerin
den ayırmak suretiyle zayıflatma çâresine baş vurdu. Kimi
sine pâdişâhın muhasara kuvvetlerini kardeşçe kabul edip 
silâhlarını teslim etmelerini istediğinden bahsettirdi ve ki
misine de tüfeklerini î̂ lıp memleketlerine gidebilme müsâa
desini verdi. İşte bunun üzerine üç bin kadar asker Üsküdar 
tarafına geçince boş kalan kışlalar muhasara kuvvetlerinin' 
eline geçmiş oldu.

Babanla muhaveremiz bahsine döneyim, tikönce evden; 
havâdis sordu, ondan sonra da pâdişâhın bütün kâtipleriyle 
hademesinin kaçmış olduğunu anlattı. Hattâ aşçılar bile kaç
mış oldukları için, akşam yemeği olarak peynir ekmelde hav
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yar yemek mecburiyetinde kailmıştı. Kendisine biraz konyak 
getirmem için dolabının anahtarını bana verdi. Saraj^dan çı- 
fap konağa geldim. Konyağı aldıktan sonra, babanı eve geti
rebilmek ümidiyle arabacıya atlan koşmasını-emrettim; çün- 
M baban bana bu akşam belki eve avdet edebileceğinden bah
setmişti. Gazhane yolu Hareket-ordusunun devriyeleriyle çar- 
pışmak için bekliyen âsî askerlerle baştan başa dolmuş oldu
ğu işin, daha emijı ve daha tenhâ olduğunu tahmin ettiğim 
Nişantaşı caddesini tercih ettim. Topçu kışlasımn önüne ge
lince, bütün caddeyi biraz evvel taarruzlarım ikmâl etmiş 
<»lan işgafi kuvvetleriyle dolmuş buldum; bunlar kışlanın 
dnüyle karşısına muzaffer fatihler edâsıyla dikilmişlerdi; 
süngüleri tüfeklerine takılmıştı; gözleri kanlı, taviEÜan kor
kunç ve hareketleri asabiydi; sâbit ve tehditkâr nazarlarla 
bakıyorlardı. Ben bu kana susamış mahlûklarla seyirciler gü- 
rühunun arasından muhteşem arabamla geçiyordum; seyirci
ler kafilesi kışla ile Taksim meydanı etrafında topların talı- 
ribâtiyüe müsademelerde can verenlerin cesetlerini görebil
mek win dönüp dolaşıyorlardı. Harbiye mektebinin önünde 
dle ayni kalabalığı görüp ayni heyecanı hissettim. Tam kala
balığın ortasındayken birdenbire umumî bir telâş oldu; halk 
deli gibi koşuyor, süvariler dört nala gidiyor, piyadeler taar
ruza hazırlanıyor ve benim arabam da kaplumbağa yürüyü
şüyle ilerliyebiliyordu.

Elimden başka bir şey gelemiyeceği için AHâha tevekkül 
«ttim.

Biraz sonra ortalık sükûnet bulunca işin aslını öğrendim: 
Taşkışlanın alt katına henüz hâkim olan Avcı kıt’alarmı im- 
lıâ edip kışlaya hâkim olabilmek için bir taarruz daha yapıl
mıştı. Pangaltı’dan uzaklaşınca ben kendimi artık selâmete 
çıkmış zannettimse de, İsmail Faşa’nm evinin karşısındaki^ 
arsanın önüne gelince bir müfreze askerin tam ortasında kal
dım; askerler çayırlıkta, yaya kaldınmmda ve hattâ caddenin 
ortasında uzanmış yatıyorlardı; yiyecekleri, mühimmatları 
ve hâlâ dumanlan tütmekte olan topları da yanlarındaydı; 
bu toplar hem yağlı, hem toz içindeydi. Bunların tehditkâr 
nazarları altında yoluma devâm ettim. Köşe-başmı döner 
dönmez üç Arnavut asker arabama saldırdı. Arabacıya dur-
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masını bağıra çağıra emrediyorlardı; bizim ahmak da kaça< 
bileceğini zannederek işitmemiş gibi davrandı ve arabamn 
stir’atini azaltarak ilerlemekte devam etti, tşte bunun üzeri
ne askerlerin ikisi tüfeklerini arabacıyla bana doğru çevirip 
durmamızı emretti; ben arabacıya derhal durması için ba> 
ğırdım. Hamdolsun kurşunları yemeden durduk. Beni araba* 
dan indirdiler, nereye gitmekte olduğumu sordular ve beni 
kışlaya götüreceklerini söylediler. Tabiî sesimi bile çıkarma* 
dan kararlarına bo3run iğdim. İçlerinden biri arabacının ya« 
mna, biri de benim yanıma oturdu; Maçka kışlasına doğru 
ilerlemiye başiladık: O sırada orası silâh deposuydu. Yanım
daki askere Hüseyin Hüsnü Paşa’mn maiyetinde mi olduğ'U- 
nu ve beni ona mı teslim edeceklermi sordum. Kemâl-i aza
metle cevap verip Enver’le Niyazi’den başka kimseyi tanıma
dığını söyledi.

Kışlanm önünde arabadan indim, İçeri girdim; ama Ce- 
bennem’e giriyormuşum gibi bir şey duydum, Biı* takım vah
şî tiplerle karşılaştım; tehditkâr çehrelerle bana bakıyorîaı- 
dı; nazarlarında kindar bir istihfaf ve muhakkırâne bir lâ- 
kaydî vardı. Nereye gittiğimi ve niçin yakalandığımı sordu
lar. Sadr-ı-a’zam Paşa’ya gitmekte olduğuma ve niçin yaka
landığımın farkında olmadığımı söyledim. Benî iki mülâzı
mın yanma götürdüler; buoîar «Evrâk-ı mühimme» bulmak 
ümidiyle ceplerimi aradılar. Tabiî hiç bir şey bulamadılar.

Cebimde küçük bir Brovning tabancası vardı; ellerine 
alıp alay ederek böyüe bir oyuncakla adam öldürmek imkâ
nı olup olmadığını sordular. Nihayet lütfen iade buyurdular 
ve çıkıp gitmekte serbest olduğumu, ancak arabamla yaralı 
bir zabiti hastahâneye gönderdiklerini ve gelir gehnez onu 
da göndereceklerini söylediler.

Kışlanın karşısındaki duvarlann arkasına saklanarak 
oradan uzaklaştım, çünki ikide bir tüfekler patlayıp duruyor
du. Bu hâdise üzerine artık saraya gidecek cesaretim kalma
dığı için konağa döndüm. Sağ, sâlim dönebilmiş olduğum 
için herkes beni tebrik etti. Babana telgraf çekip akşam ev© 
dönüp dönmiyeceğini sorduk. Ertesi gün saat on iidde ara* 
banın gönderilmesini emretti.

Ertesi sabah yorgunluktan ve uykusuzluksan bitkin bir
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halde konağa geldi. Hepimiz artık memnun ve müsterih ol* 
duk.

Baban bana bütün nâzırlara telgraflar çekip saat yedide 
bâzı mühim meselelerin müzâkeresi için Bâb-ı-Alî’de içti
maa dâvet etmemi emretti. Ben de kendisine Meclis-i-Vüke- 
lâyı konakta ictimâa dâvet edecek oıîursa Bâb-ı-Âlî’ye kadar 
gidip gelme zahmetinden kurtulmuş olacağını söyledim. Tek» 
Mfimi muvafık buldu ve maksadını şöyle izâh etti:

— Evet, Bâb-ı-Âlîye gitmektense burada toplanmamız 
daha iyi olur: Gayri-meşrû’ sayılan ve her türlü salâhiyetten 
mahrum bırakılan kabinenin tâkib edeceği hatt-ı-hareket hak» 
kında burada bir karar vermiş olumz.

Bu tarihi mektubun ihtiva ettiği bir çok mühim mese
lelerin en şâyân-ı-dikkati, Hareket-ordusunun Selâmhk me- 
râsiminden dolayı boş bulduğu kışlaları kolayca işgal etmiş 
olması ve Yıldız kışlalannm da Tevfik Paşa’mn müzahereti 
sâyesinde işgal edilmesidir!

— 108 —



SULTAN HAMÎD’IN HALTEDimtYECEĞt 
HAKKINDA VERÎLEN TE’MÎNÂT MESELESİ

Hareket^ordusu Ayastefanos’a gelince İstanbul’daki Meo- 
Us-i-A’yân âzasından bâzılanyla meb’uslarm ekserisi birden
bire oraya gidip Milâdî takvimin 22 Nisan 1909 Perşenbe günü 
Yat-klüb’ün sonradan yannuş olan sahil binasında «Meclis-î 
Umumî-i Millî» hâlinde ve o sırada A'yan reisi olan esM 
Sadr-ı-a’zam Said Paşa’nın riyasetinde gizli bir celse akdet
tikten sonra Hareket-ordusu lehinde bir beyannâme neşrefc- 
miştir; Sultan Hamid’in hal’ine ilkönce işte bu celsede karar 
verOmişse de, henüz ordu İstanbul’a girmemiş ve girdiği 
takdirde âkıbetin ne olacağı da iyice anlaşılmamış olduğu 
için, mesele son derece gizli tutulmuştur! Hattâ bu kadarla 
da iktiîâ edilmiyerek gizli celsenin akdedildiği gün A’yan 
reisi Said, reis-i-sânisi Gazi Ahmed Muhtar ve Meclis-i-Meb’- 
ûsan birinci reis-vekili Tal’at imzalarıyla Sadâret makamı
na çekilen telgrafta pâdişâha te’minât verildiği gibi, ertesi 
gün «Hareket-ordusu kumandanı Mahmud Şevket» imz,âsiyle 
gene Sadr-ı-a’zama çekilen telgrafta da hal’e âit dsdikokular 
tekzîb edilmiştir: Bu vasiyet, İstanbul’un Hareket-ordusu 
tarafından işgal edilmîyeceği hakkında verilen te’minâtm 
nazîri demektir; çünki o sırada pâdişâhm hal’i takarrür et
miş ve hattâ bir fetvâ müsveddesi bile hazırlanmıştır! Böyle 
bir vaziyette şu telgrafın çekilmesi. Sultan Hamid’in Hassa- 
ordusuna mukavemet emri vermek ihtunâlini önlemek mak
sadıyla izâh edilebilir:

Huzû;°ı 8âmM Hazret-i Sadr-ı-a’zamîye

Mecîis-i-umumî’niîî muhâfaza-i emnîyyeti esbâbmm İs
tihsâli hakkında Harbiye ve Zabtiye nezâretlerme evârair-i 
lâzımG verildiği iş’âr-ı sâbık-ı Âsâfânelerinden aısîaşıîmış İsa 
de B.ey’et-i mszkûrenin masûîiiyyeti fi’len hâsîl oîamamssımı- 
öan ve hâdisâttsıs müteveUid şâir esbâbdaıa dolayı meb’üs»*



Din ekseriyyeti ve a’yandlan bazıları evveüce Ayastefanos'a 
gitmeleriyle gösterilen lüzum üzerine bn gün iki hey’et orada 
lotimâ’ eyledi. Cereyan eden müzâkerât ve mübâhasâtm 
neticesinde Rumeli’den gelen ve gelmekte olan kuvây-ı mü- 
rettebe-i askeriyyenin gaye-i maksûdu emniyyet-i memleke* 
tin iadesi ve Zât-î Hazret-i Pâdişâhî’nin Kanun-ı-esâsî’ye sâ
dık kaldıkga nefs-i Hümâyunlarının ve hukuk-ı Saltanat-ı 
Şeniyyelerinin masfiniyyet ve mahfûziyyeti maddeleri olduğu 
kuvây-ı mezkûre kumandanlığından makam-ı Sadârete gelip 
oradan da hey’ete tebliğ edilen mukarrerâttan teyakkun olun. 
mağla Rumeli ordusunun hareket ve maksadı taraf-ı Sadâ. 
retten kumandanlığa yazılan cevapta musaddak olduğu üzre 
Hey’et-i-Vükelâ ile burada bulunan hey’et-i askeriyyenin dahî 
makaasıdına tevâfuk etmekle mukarrerât-ı mezkûre Meclis-i« 
Umumî-i-Millî’de dahî tasvibe şâyan görülerek ittifâk-ı ârâ 
ile kaleme alınan beyanname i’lân edilmek üzere Matbûâ^ı• 
Dâhiliyye müdîriyyetine verilmiş odduğundan taraf-ı Sânî-i 
Fahîmânelerinden dahî vilâyetlere bu yolda icrây-ı teb» 
liğât ve muvâfık-ı re’y-i Sâmî-i Fahîmâneleri olduğu halde 
Huzûr-ı Âlî-i Pâdişâhî’ye arz-ı ma’lûmât buyuruimaaı babın
da. /  9 Nisan 1325.

Meclis-i-A’yan reisi 
Said

Meclis-i-A’yan reis-i sânîsî 
Ahmed Muhtar

Meclis-i-Meb’ûsan reis-i sânîsî 
Tal’at

Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’nın *31 Mart» dosyasında bu 
tarihî telgrafın sureti kırmızı kabartma yazılı ve «Tevfik» 
başlıkh bir kâğıda yazılmıştır; Damga şeklindeki kabartma 
başlıkta «Tevfik» ismi eski yazı ile hem sağdan sola, hem 
soldan sağa yazılmış bir hattat eseridir ve matfcû’dur. Bun
dan anlaşıldığına göre bu kâğıt Tevfik Paşa’mn şahsî yazı- 
kâğıtlanndandır.

Her halde S,adr-ı-a’zam Tevfik Paşa bu teminâtı alınca 
ilk iş olarak pâdişâha arzetmiş olacak ki, ancak aradan üç
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gün geçtikten sonra Rûmî takvimin 12 Nisan 1325 tarihinde 
ve herhalde Sultan Hamid’in tasvibiyle vilâyetlerle müstakil 
mutasarrıflıklara şu ta’mimi yapmıştır:

bA b -i-â l î
Dâire-i Sadâret-i-Uzmâ

Mektûbî Kalemi
BM-umnm Vilâyât ve Elviye-i müstakılleye

Üçiincü ordu ve Hareket-ordusu kumandanı Mahmud 
Şevket Paşa Hazretlerinin taht-i idâresindcki Hareket-ordusu 
evvelki Cuma ^ n ü  alfamı Ayastefanos’dan hareketle evvelâ 
Derseâdet civarındaki kışlaları işgal eyliyerek Cumartesi 
günü ale-5-sabâh İstanbul’a muntazaman dâhil oldu. Yalnız 
bir kaç mahalden sü’-i-tefehhüm eseri olarak mukavemete 
kıyam edilmiş ve fakat netice-i müsademede tarafeynden, 
cüz’î vefeyât verildikten sonra lehü-l-hamd anlar da istîmân 
eylemiştir. Dâhil-i şehirde bulunan bil-umum mevâkı’-i asice» 
riyye Hareket-ordusu tarafından tutularak emn-ü-âsâyişin 
iade ve hüsn-i muhâfazasına i’tinâ edildi. El-yevm emn-ü-âsâ- 
yiş ber-kemâldir ve ahâlice mâlen ve bedenen hiç bir ^ n â  
zarar ve ziyan vukuljulmamıştır. Zât-i Hazret-i Pâdişâh» 
hakkındaki şâyiât ise külliyyen bî-asl-ü-esastır. Hareket-ordu- 
suımn Makam-ı Saltanat-ı Osmâniyyeye karşı efkâr ve niy- 
yât-ı hâlisânesi erkân-ı askeriyj'e tarafından te’min olunmak
tadır. Üç dört gündenberi Ayastefanos’da içtimâ’ eden Mec- 
Us-i-Meb’ûsan ve A’yan kemâ-kân İstanbul’daki dâire-i mah  ̂
süsalannda bu gün içtimâ’ ile icrây-ı müzâkerâta da’vet olu- 
aacaktır, Keyfiyyet bu suretle ma’lûm-ı Âlîleri buyurularak 
ana göre icâb edenlere tebliğât ifâsiyle bâ-husus şu sırada 
elzem olan süfcün ve âsâyiş-i mahallînin hüsn-i muhafazasına 
bir kat daha himmet ve i’tinâ olunması tavsiye olunur. /  
12 Nisan 1325.

Sadr-ı-a’zam
Tevfik

Tevfik Paşa ile maiyyeti, Hareket^ordusımun bu te’mî- 
nâtına her halde inanmış olacaklardır ki, o sırada Paşa’nırt
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kâtipliğinde bulman Ali Şevki Bey Berlin'de bulıman Tevfik 
Paşarzâde İsmail Hakkı Bey’e «31 Mart» dosyasına konulmuş 
olan şu Fransızca telgrafı bir müjde verir gibi çekmiştir:

Hakkı Bey,
Motzstrasze, 74, Berlin 

Sultan maintenu entente etablie danger Scarto
ChevM

Yâni:
Pâdişâh iahimda bırakîiâı ııslaşıııa hâsıl oldu tehlike 

iıer-taraf edildi.
Şevki

Hakikatte ise bu resmi te’minâtm hükmü ancak hükü
metin yardımıyla Hareket-ordusu İstanbul’a sızıp şehre hâ
kim olmaya başladığı âna kadar bir iki gün sürmüş ve Ru
meli müfrezeleri payitahta ayak basar basmaz ilk iş olarak 
Yıldız saraymı muhasara edip pâdişâhı çenber içine almıştır! 
Ali Şevki Bey, bundan evvelki fasılda birinci lasramın terc©- 
mesini gördüğümüz Fransızca mektubımun ikinci kısmında 
Tevfik Paşa’nın Mâbeyn Baş-kâtibi Cevad Bey’e bir yaveriyle 
gönderdiği bir tezkireden bahsederken bu noktayı şöyle an
latmaktadır:

Tâver tezkireyi götürdü ve avdetinde babana Yıldız’ın 
muhasara altında bulunduğunu, hiç kimsenin içeri girip çık
masına müsâade edilmediğini ve Cevad Bey’in Yıldız’dan 
ayrılmasına imkân olmadığını söyledi.

Akşam alaturka saat dokuza doğru «Kazâ Bey» (1) toz 
toprak içinde çıka geldi; me’mur edildiği vazifeden gurur 
duymaktaydı! aPaşa» dediği Cevad Eey’den bir tezkire getir* 
di. Bn tezkire kırmızı mürekkeple aSelacele çırpıştınlmış iki 
kâğıt parçası hâlindeydi ve hem kirli, hem buruşuk bir zarfa 
komılmuştu. Ertesi gün Cevad Bey konağa gelince bana bu 
mektubu amavut askerlerin gözleri önünde ve süngüleri al
tında yazmış olduğunu söyledi. Mektupta babanın saraya gel
mesi isteniyordu.
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Arada başka bir meseleden bahsettikten sonra, Ali Şevki 
Bey izâhâtma şöyle devam etmektedir:

... tşte bunun üserine baban saraya hareket etti. Bütün 
Tüdîz sarayının bom-boş olduğu anlaşılıyorduı; her kes kaç- 
nuştı. Askerler tüfekleriyle odalara kadar girmişlerdi. Baban 
doğru pâdişâhın huzuruna gitti: Bütün adamlan kendisini 
ierkedip gitmişlerdi! Sultan Hamid babana acı acı dert ya
narak kendisine sâdık zannettiği bütün adamlarının çekilip 
gitmiş oılduklarmdan ve hiç kimsenin imdâdına yetişmedi
ğinden bahsetti. Sonra sözüne şöyle devam etti:

— Ben gizi bana daha merbut ve daha sâdık zanneder
dim: Şu perişan hâlimi görüyorGunuz da beni bu vaziyetten 
kurtaracak bir şey yapmıyorsîmuz. Ben sizden selâmetimi te’- 
mîn hususunda daha fazla gayret beklerdim. Odalarıma ka
dar girmiş olan şu vahşilerden kat’iyyen emin değilim. Her 
hangi bir anda her hangi birinin süngüsü altında can ver
mekten mütemadiyen endişe ediyorum. Eğer isterlerse beni 
hal’etsinler; ama şu herifleri başımdan savsınlar vc hayatı
mın masunîyyetİKi te’min etsinler!

O kadar şevket ve kudret sahibi bir hükümdâr-j-mutla- 
km böyle sızlanıp duruşunu görmek hakikaten acıklı şey!

Baban Icendîsine her şeyden âciz bir vaziyette bulundu
ğunu arzetti; bununla beraber elinden bir şey gelebilirse 
j^apmakta kusur etmiyeceği hususunda da te’minât verdi. 
Sarayın kapusunda Şevket Paşa ile" Enver Bey’e tesadüf etti; 
Enver kendisine sîzlerin hürmetlerinizi arzetti. Şevket Paşa 
da Yıldız kışlalarının muhasarası esnasında oynamış olduğu 
rolden dolayı babana teşekkürlerini bildirdi; Bu rolden yu
karda bahsetmiştim. Bunun üzerine baban Şevket Paşa’ya 
Tıldız’da yatıp kalkmak suretiyle pâdişâha biraz emnîyyet 
telkin etm«3sini tavsiye ettikten sonra eve döndü.

Bu vaziyetin hali’den evvel ve pâdişâha resmen te’minât 
verildikten sonra ihdâs edildiği düşünülecek olursa, saltanat 
ve hilâfet sıfatlan hâlâ uhdesinde bulunan ve o sıfatlarına 
öokunulmıyacsğı da resmen te'min ve i’lân edilen bir hü
kümdara karşı bu husumetin nasıl tccviz edilebilmiş oldu
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ğuna hayret etmemek kabil değildir. İstanbul kapulanns 
Hareket-ordusuna açık bırakan Tevfik Paşa kabinesidir; Yıl
dız kışlalarının teslim olmasını da bizzat Tevfik Paşa te’mio 
etmiştir ve bütün bunlar Sultan Hamid'in muvâfakatiyle ol
muştur. Fazla olarak pâdişâh Hassa ordusu askerlerine bir 
kaç defa adam göndererek kat'iyyen mukavemet etmemeleri
ni emretmiştir; Bütün bunlarm mukabili de işte böyle bir 
vaziyettir!

Sultan Hamid’in muhterem kızı Şâdiye-Sultan bir gün 
bana hiç unutmadığı bu acı vaziyetin diğer bir cephesini de 
anlatmış, o Arnavut muhasarası esnâsmda Yıldız sarayımn 
elektrik ve su cereyanları kesildikten başka yemek de veril
mediğini, yalnız bir gün bir küfe ekmek gönderildiğini ve 
pâdişâhın Harem dâiresindeki kadınları aç bırakmaya kim
senin hakkı olmadığından bahs ile şikâyet ettiğini söyledik
ten sonra, geceleri Hünkâr dâiresinin içeriden kilitli olan 
kapularının zorlandığını da bizzât şâhid olduğu bir vaziyet 
olarak izâh etmiştir.

Her halde Sultan Hamid istemiş olduğu takdirde' Hare- 
ket-ordusunun bir kaç saat içinde mahvedilebileceği unutul- 
mıyacak bir tarihî hakikattir; bu itibarla îttihad-ve-Terakki 
cem’ijryetini hakikatte Sultan Hamid iş başına getirmiş de
mektir.
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lDÂRE-1-ÖRFİYYE MESELESİNİN 
tÇ-YÜZÜ

Ali Şevki Bey’in bundan evvel tercemesini dercettiğimiz 
ikinci mufassal mektubunun birinci kısmmm sonunda Sadr- 
ı-a’zam Tevfik Paşa’nm bâzı mühim ve müsta’cel meselelerin 
müzâkeresi için MecIis-i-Vükelâ’yı konağmda içtimâa dâvet 
etmiş olduğunu görmüştük. Bu ictimâ’da mevzu’-i-bahs olan 
en mühim mesele, Hareket-ordusu kumandanı Mahmud Şev
ket Paşa’nın i’lânına lüzum gördüğü îdâre-i-örfiyye meselesi
dir. Ayni mektupta bu nokta şöyle izâh edilmektedir:

Nazırlar saat altı buçukta toplandılar. İlkönce tdâre-i- 
örfiyye imlânı hakkında bir zabıtname kaleme aldılar. Bu 
tdâre-i-örfiyye yalnız bir meşrutiyyet hükümetinin değil, bir 
mutlakıyyet hükümetinin bile tâbi’ olması lâzımgelen esas
lara tamâmiye mugayir şartlar altında i’lân edildi. Vaziyete 
hâkim olan ve ortada meşrû’ bir hükümet bulunduğunu bile 
kabul etmiyen, askerî bir diktatör idâresi tarafından i’lân 
edilmiş olda.

Ben sabah erkenden babana Mahmud Şevket Paşa tara* 
fından çeki l̂miş bir telgraf tevdi’ ettim: Faşa bu telgrafında 
İdâre-i-örfiyye i’lân edildiğini gayet tabiî ve kati bir lisanla 
bildirmekte ve ( Ittihadçıların gayri-meşrü’ saydıkları) kabi
nenin reisinden meselenin ecnebî sefâretlerine bildirilmesini 
taleb etmekteydi.

Babana bu meseleden bir akşam evvel haberdâr olup ol
madığını sordum: Hiç haberi olmadığını söyledi. İşte bunun 
üzerine baban bu İdâre-i-örfiyye i’lânına meşrû’ bir şekil 
vermek üzere telgraf muhteveyâtım Mahmud Şevket Paşa’
nm bir teklifi şeklinde Pâdişâha arzedip irâdesini istihsâle 
karar verdi. Yarım saat içinde irâde çıktı ve işte bunun üze*



rîne baban meseleyi Mahmnd Şevket Paşa ile Âyastefanos’- 
daki MecUs-i-Meb’ûsâna tebliğ etti.

Maiunud Şevket kendi başına tdâre-i-örfiyye i’Iân et< 
mekile hem MecHsâ-Meb’ûsâmn, kem hükümetin hukuknna 
tecâvüz etmişti. Ben Mahmnd Şevket Paşa’mn bu hareketini 
değil, vaziyetin hâsıl ettiği prensip meselesini tenkid ettim: 
Çünki Maîımıısd Şevket Paşa tâkib ettiği plâm sur’atle tatbik 
edebilmek için îorâ ve Tcşrî' kuvvetlerini bir talam emr-i- 
vâkı^ar karşısmda bulımdurmak mecburiyetindeydi.

Netice vâsıtaları raeşrû’ lalar. Giriştiği teşebbüste mu* 
vaffak olduğu işin, artık her ne yapsa hakhydı.

İşin h«lâ6ası, Meclîs-i- Vükelâ birkaç saat evvel Sultan 
flamid’in irâdesine iktiran etmiş olan İdâre-i-örfiyye karâr- 
nâmesini tasvib ediverdi. Ama bu kararname hakikatte Ha> 
zîne-i-Hvrak’daa başka bir şeye yaramıyacaktı. Diktatöriük 
İdâresinin her yaptığı işe kanunî bir şekil vermekten başka 
hiç bir meşguliyyeti kalmayan salâhiyetsiz Meclis-i-Vükelâ’- 
mn kâtipliğini de bea yapıyordum.

Takvim4~Vakaayi'e konulacak bir ilân sûretini Abdur- 
rahmaa bana imlâ ederek yazdırdı: Bu i’lânda cereyan eden 
ahvâlden dolayı hükümetin tdâre-i-örfiyye ilânmı zarurî 
gördüğünden bahsediliyordu. Meclis-i-Vükelâ’da ben bunu 
^ ık  sesle okudum; bütün nazırlar metnini de, ifâdesini de 
tasvib ettiler. Fakat Matbûât müdürlüğüne gönderildiği sı
rada ben hey’et-i Vükelâya bir mülâhazamı arzederek bu 
i ’Iân neşredilsîedera evvel Mahmad Şevket Paşa tarafından 
neşredilen ksramâmedeki ifâde ile tevâfuk derecesinin tah
kikiyle îdâre-i-SrfiyyeKİR îrâde-i-Seniyye ile i'lân edilmiş ol
duğunu iddiâ ederek gülünç bir vaziyete düşülmemesinı tav
siye ettim: Çmskü Mahmud Şevket îdâre-i-örfiyye’yi kendi
liğinden kurmm olduğundan bahsetmiş olaiıHirdi.

Benim bu fikrimi feaâ bulmadılar ve bımun üzerine i’lân 
metninin illtönce Mahmud Şevket Paşa’ya gönderilip ondan 
jionra neşredilmesini tensib ettiler.

Babanm talebi üsgerine Mahmud Şevket Paşa tarafmdan 
Ali Paşa isminde bîr mümessü geÜBce bütün müşkülât zâil 
6Idu.
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Ali Şevki Bey'in bu mektubunda bahsettiği tdâre-i-ör- 
fiyye karamâmesinin Tevfik Paşa dosyasındaki metni şöy- 
ledir:

BÂB-I-ÂLÎ 
Dâire-i Sadâret-i-Uzmâ 

Mektûbî Kalemi

îlân-ı resmî

Ahvâl-i hâzıra-i Bialûmetlen daîayı bir gûnâ oygiinsuz. 
îısk vuksııma meydan verilmemek için Hey’et-s-Vükelâ karâ* 
riyle bi-l-iıstîzan şereî-sudûr buyurulaiî îrâde-i Seniyye-i Mü- 
lûkâîse mucibince İstanbul ve Büâd-s-Selâse ile Çatalca ve 
tzmit sajîcaklaıi ve Karial ve Beykoz ve Gebze ve Çclımece 
kazaları hududu dâhilinde ve Adalar’da îdâre-i-5rfîyye ilân 
edildi. Atîde sfii’eti münderic ve Büstür’um dördüncü cildinde 
muharrer 24 Ramazan 1294 tarihli îdâre'î-jjrfîyye kararnâ- 
nıesi alîkâmı bn günden i’tibaren i’Iân-ı ahire değim mer’iyy» 
iil-icrâdır. Idâre-i-ör£iyye Dîvân-ı-Harbi rîyâsetine Tophane 
nâzın Saâdetiü Hurşid Paşa Hazretleri tâ37İîa kalıatmıştır. îdâ- 
re-i-örfiyye’nin i’ilân kılındığı dâire dâhilinde bulıman livâ ve 
kazalara keyfiyyet teMiğ kıîındığı gibi îîarbiye nezâreti dâi- 
resinde bulunan Üçüncü-ordu ve Hareket-orduBU kumandanı 
Atûfetlü Mahmud Şevket Paşa Hazretleriyle Şehr-Emâneti’- 
Ee ve Zabtîyye nezâretine dahî tebligat icrâ edilmiştir.

Cümleye ma’Iûm o>lduğu öare İkinci ve Üçüncü ordu* 
lardan gelen Asâkir-i Osmâniyye dâhî!-i şehirde bulunan kışla 
ve karakolları işgail eyliyerek te’min-i âsâyiş ve inzıbât va
zifesini dahî uhdelerine tevdî’ ve kuvve-l Zabıtaya anlara 
muavenet zımnmda evâmir irsâl kılınmış olduğundan her 
kesin işiyle gücüyle meşgul oılması ve me’mûrin ve ketebenin 
kemâ-kân vaktiyle işlerinin başında bulunmaları ihtâr ve 
i’lân olunur.

Bu karamâme Rûmî 10 Nisan 1325 Miiâdî 23 Nisan 1909 
tarihlidir. Bu hususta Mahmud Şevket Paşa’ya çekilen tel
graf Eûreti de şöyledir:
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BÂB-I-ÂU
Dâire-i Sadâret-i-Uzmâ 

Mektûbî Kalemi

Harbiye Nezâretinde Üçüncü-ordu ve 
Hareket-ordusu kumandam Mahmud Şevket 

Paşa Hazretlerine

İstanbul ve Bilâd-ı-Selâse ile Çatalca ve tzmit sancakla* 
nnda ve Adalar’da ve Kartal ve Gebze ve Beykoz ve Çekmece 
kazalarında tdâre-i-örfiyye’nin ilânı ve 24 Ramazan 1294 ta
rihli tdâre-i-örfiyye kararnâmesi mucibince teşkili mııktazl 
olan Dîvân-ı-Harp riyasetine Tophâne nâzın Ferik Hurşid 
Paşa’mn ta’yîni lüzumu şimdi Atebe-i Mülûkâneye arzediîmiş 
olmağla şeref-eudûr buyurulacak İrâde-i Seniyye’nin derhal 
taraf-ı Alûfîlerine tebliğ edMeceği ve keyfiyyet sefârâta bil
dirilmek üzre olduğu gibi ahâliye dahî beyanname ve telgraf- 
nâmeler ile ihbar ve sâlif-üz-zikr kararnamenin dahî i’lân 
olunacağı beyân olunur, /  12 Nisan 1325.

Sadr-ı-azam
Tevfik

O sırada Osmanlı pâyıtahü olan İstanbul birbirinden 
ayrı iki idareye tâbi' gibidir; Bunların biri Harbiye nezâretini 
işgal etmiş olan askerî diktatörlük idaresi ve biri de Bâb-ı- 
Âlî’deki Tevfik Paşa hükümetidir. Hakikatte birincisi İkinci
sine de hâkimdir. îşte bundan dolayı Tevfik Paşa kabinesi 
îdâre-i-örfiyye İşinde efkâr-ı-umumiyyeye aczini belli etme
mek ve muhâsara altındaki pâdişâhı hâlâ devlete hâkim gibi 
göstermek için elinden ne geldiyse hepsini yapmıştır. Ancak 
işin bir de iç-yüzü vardır: Hükümet mühim meselelerde ade
tâ yabancı bir devlete mürâcaat eder gibi askeri diktatörlük 
mîikamına müracaat ederek müzâkere için mümessU gönde
rilmesini istemiştir, Aşağıki telgraf, çekildiği tarilı hala
mından Ali Şevki Bey'in mektubunda bahsettiği ve tdâre-i- 
Örfiyye işinin müzâkeresi için dâvet edilmiş olduğunu söyle
diği Ali Paşa ile alâkadar olmak lâzım gelir:
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BÂB-I-ÂLİ
3>âire-i Sadâret-i-Uzmâ 

Mektûbî Kalemi

Harbiye Nezâreti dâiresinde 
Üçüncü-ordu ve Hareket-ordusu 

kumandam Mahmud Şevket Paşa 
Hazretlerine

Bâzı mühim ve müsta’cel mevâddın müzâkeresi zmının* 
da taraf-ı Atûfîlerinden bir zâtin hemen nezd-i senâverîye 
î ’zâmı mütemennâdır. /  12 Nisan 1325.

Sadr-ı-a’zam
Tevfik

Bu vaziyette tabiî artık Sultan Hamid hal’edilmeden 
tahtından indirilmiş ve Tevfik Paşa da isti’fâ etmeden su
kut etmiş demektir.
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DAHİU VE HARİCÎ TEIII^îKELEEE KAKŞÎ 
ACİZ BÎR SEYİRCİ VAZİYETİNDE BIRAKÎLAN 

TEVFİK PAŞA KABİNESİNİN İSTİ’FÂ HAKKINDAN 
BİLE MAHRUM EDİLMESİ

Sultan Hamid’in haredilmiyeceği ve pâyıtahtan işgal al
tına alınmayacağı batkındaki te’minâtım hem hükümete^ 
hem efkâr-ı-umumiyyeye arzeden Hareket-ordusu bütün bun
lara rağmen İstanbul’a sızar sızmaz Yıldız sarayında pâdl» 
şâhı Arnavut askerlerinden mürekkep bir kordon altına aîıp 
ekmekten, sudan ve ışıktan bile mahrum ederken, Tevfik 
Paşa kabinesini de taşradan sonra payitahtın bile idaresin© 
salâhiyyeti olmayan âciz bir hükümet gölgesi hâline getir
miştir. Yukanki faslın sonundaki vesikadan anlaşıldığı gibi  ̂
mühim meselelerin tesviyesi için hükümet Hareket-ordusu’- 
nun diktatör kumandanı Mahmud Şevket Paşa’dan bir mü
messil veyahut murahhas göndermesini taleb edecek derece
de bir acz-i-mutlak içindedir. Buna mukabil Mahmud Şevket 
Paşa da o devrin Elkaab-ı-resmiyyesini kullanmak suretiyle 
hükümete kemâl-i nezâketle emimâmeler göndermektedir! 
Meselâ Hareket-ordusu İstanbul’a sızarken vurulan üç zabit 
i în yapılacak fevkalâde oenâze merasimi hakkında şöyle bir 
emirnamesi vardır:

Huzûr-ı Sâmî-i Sadâretpenâhîlerlne

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Şühedây-ı hürriyetten Erkân-ı-Harblyye binbaşısı Mîîîî- 

tar Bey’ıle diğer iki refikinin cenâze merâsimi yarınki Feı  ̂
şenbe g^nü melfuf program mucibince icra edilmesi mukaı> 
rer oiup keyfiyyet Meclis-i-A’yan ve Meb’ûsan riyâsetlerine 
ve Matbûât idaresine ve Zabtiyye nezâretine îzbâr kJÎîsdî- 
ğmdan Vükelâya ve eğer münâsip ise süferây-ı ecnebiyyeye



î’tây-ı malûmât buyımılması menût-ı-re'y-i Sâmî-i Dâver-î 
Efhamîleridir. Oî-bâbde emr-ü-ferman Hazret-i Veliyy-ül-em- 
rindir. /  15 Nisan 1325.

Üçüncü ve lîareket-ordusu 
kumandam Birinci-ferik 

Mahmud Şevket
O sırada çok mühim bir takım dahilî ve hârici gaileler 

ve hattâ devletin mevcudiyyetini sarsan tehlikeler vardır: 
Fakat hükümet bunlarm hiç birine karşı kat’î bir tedbir itti
hâzına muktedir değildir: Çünki valilerin bir çoğu Tevfik 
Paşa hükümetini tanımamakta ve o zaman «Düvel-i-muazza» 
ma» denilen Avrupa devletleri de Türkiye’deki işin iç-yüzünü 
bütün teferrüâtiyle mükemmel bilmektedir. Osmanlı devleti
nin o perişan vaziyeti hakkında Avrupa matbuatında ne acı 
yazılar çıkmıştır! Garp devletlerinin ve bilhassa Rus çarlı- 
ğmm o vaziyetten nasıl olup da istifâde etmemiş olmaları 
şaşılacak bir şeydir: Çünki Osmanlı ordusunun o perişan va
ziyeti içinde bir taraftan Rumeli kuvvetleri «31 Mart» ihti
lâlini bastırmak için İstanbul üzerine yürürken, bir taraftan 
da «Adana vak’ası» denilen meşhur Ermeni isyanı çıkmıştır!

İstanbul’daki «31 Mart vak’ası» nın ertesi günü, yâni Mi
lâdi takvimin 14 Nisan 1909 Çarşanba günü çıkan bu «Ada
na vak’ası» çok kanlı bir Ermeni ihtilâl hareketidir; Kilik- 
ya’yı kana bulayan bu meşhur «Vak’a» dokuz günlük bir fâ- 
sıla ile iki ihtilâl hareketine ayrılır: Birincisi 14 Nisan’da 
başlayıp 16 Nisan Cuma gününe kadar Adana vilâyet merke- 
zİ3de Tarsus, Erzin, Misis, Dörtyol vesâire gibi o zamanki 
mülhakaatmdan bâzı yerlerde üç gün sürmüş ve 25 Nisan 
1909 Pazar gününe tesadüf eden ikinci ihtilâl de yalnız Ada
na şehrine münhasır kalmıştır. Erm.eni komitacılarının böy
le çılgınca bir isyan çıkarmaktan maksatları, Avrupa devlet
lerinin askeri müdâhalelerine yol açarak Kilikya’da bir Er
meni hükümeti kurmaktır; zâten o tarihe kadar 1895, 1896 ve 
1905 «Ermeni patırdıları» hep ayni hülya ile yapılmıştır.

«31 Mart vak'ası» na muvâaî olan «Adana vak’ası« nın 
zuhurunda îttihad-ve-Terakki cem’iyyetinin büyük bir mes’û- 
liyyeti vardır: .Memlekete • tamâmiyle hâkim olup hiç bir za
man iş başından ayrılmamak için meşrutiyyetin ilânından
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itibaren gerek Balkanlarda, gerek Anadolu’da Türk hâkimiy- 
yeti aleyhine kurulmuş ne kadar Bulgar, Sırp, Yunan ve Er
meni ihtilâl komiteleri varsa hepsiyle biri eşip büyük bir blok 
te’sis etmiye çalışan Ittihad-ve-Terakki’nin bu uğurda muh
telif unsurlarla giriştiği gizli müzâkereler hakkmda îttihad- 
çılann meşhur Bahriye nâzın Cemal Paşa’nın hatıratında 
bir çok izahata tesâdüf edilir. îşte bu izahata ve daha doğ
rusu i’tirâfâta göre 1908 Ağustos ayında îttihad-ve-Terakki 
cem’iyyeti nâmına Tal’at, Cemal ve Bahâüddin Şâkir Bey
lerin ve «Taşnakzutyun» ismindeki Ermeni ihtilâl komitesi 
nâmma da Mâlûmyan ve Şahrikyan ismindeki murahhasla
rın giriştikleri müzâkereler. Cemal Paşa’nın dediği gibi :

«Taşnakzutyun cem’iyyetinin kendi ihtilâl teşkilâtını 
memlekette idâme etmesi ve şu kadar ki şimdiye kadar ha
fi olan bu teşkilâtın bundan sonra aşikâr bir cem’iy>et-i si- 
yâsiyye hâlini iktisâb etmesi ve a’zâsımn alenen ifây-ı vazife 
eylemesi»

.karariyle neticelenmiştir! Buna mukabil «Taşnakzutyun» 
meşrutiyyetin muhafazasında îttihad-ve-Terakki’ye yardım 
edecektir! Cemal Paşa bu siyasî faciayı geniş bir yürekle 
izah ettikten sonra, Hâtırât’mın 247 nci sahifesinde ;

«Bi-t-tabi’ bu teklifi kabul etmekten başita çâremiz yok
tu»

demektedir! îşte bu havsaJaya sığmıyacak ittifak üzerine 
meşrutiyyetten evvel hükümetin şiddetle tâkib ettiği gizli te
şekküller artık alenen faaliyete başlamış, hattâ Taşnakzut- 
yun’dan başka Hınçak, Veragamyal-Hınçak, Ramgavar vesâir 
ihtilâl cem'iyyetleri de Anadolu’joa parçalama faaliyetlerini 
açıktan açığa yapmak imkânını te’min etmişlerdir! Bu nok
ta da Emniyyet-i-umumiyye Müdiriyyet-i-Umumiyyesi’nin 
1332 de «Ermeni komitelerinin âmâl ve harekât-ı ihtilâliyye- 
si» ismiyle neşretmiş olduğu vesikalar mecmuasıyla sabittir. 
Sultan Hamid zamanında memelkete giremiyen komitacı 
Eus-Eımenilerine de artık sürülerle tesadüf edildiğinden bah
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sedilir; Tal’at Paşa cHâtirât» ının 1946 İstanbul tab’ının 16 
ncı sahifesinde ;

«Komitelere karşı dâimâ a'zamî müsâmahayı gösterdim 
ve onların hakikî maksatlarını biliyormuş gibi hareket et
tim»

demek suretiyle zavallı Osmanlı imparatorluğunun nasıl idâ- 
re edildiğini farkında bile olmadan i’tirâf etmektedir! Itti- 
had-ve-Terakki’nin anladığı «tttihâd-ı anâaır» işte böyle bir 
«tttihâd-ı anâsır» dır.

«Adana vak’ası» m oradaki ihtilâlci Ermeni piskoposu 
Muşeg ismindeki kanlı papaz tertib etmiştir; Cemal Paşa’nm 
hatıratından anlaşıldığına göre Sultan Hamid zamanında si
lâh idhâli memnu’ olduğu halde meşrutiyyette bu memnûiy- 
yet kaldınimış olduğu için Muşeg bir müddettenberi Avru
pa’dan getirttiği tüfekler, tabancalar ve bombalarla Ermeni 
gençlerini nıüsellâh bir ordu hâline getiraaiş, bizim meşrutiy- 
yet hükümeti «îttihâd-ı anâsır» hulyâsiyle hiç bir tedbire lü
zum görmediği için bâzı Türk aileleri vak’adan evvel deh
şete düşüp muhacerete mecbur olmuş, nihayet vak’a patlak 
verip Ermeni ihtilâlcileri Türle mahallelerine saldırarak ka
dın, çocuk, ihtiyar ve hasta bile tefrik etmeksizin her tarafı 
kan ve ateş içinde bırakınca Müslümanlar da hükümet kuv
vetlerinin müdâhalesine rağmen canlarım, ırzlarını ve ocak- 
lanm müdâfaa hıncıyla mukabeleye mecbur olmuş ve neti
ce itibariyle 1850 Türk şehidine mukabil 17000 Ermeni mak- 
tûl düşmüştür. Mâhut Muşeg ihtilâlin daha ikinci günü îs- 
kenderiyye’ye kaçıp kurtulmuş ve biraz sonra orada On-üçün- 
cü asrın «Vepres Sicilliennes» denilen meşhur Sicilya katl-i« 
-âminin ismini takliden «Les Vepres ciliciennes» ismindeki 
hezeyan-nâmesini neşrederek vukuâtı tamamiyle tersine çe
virmiştir ! Bu «Vak'a» Avrupa matbûâtında da pek tabiî ola
rak Türkler aleyhine çevrildiği için, îttihadçılar telâşa düş
müşler ve ihtilâli tertib eden Ermeni canilerine dokunmayıp 
sırf Avrupa’ya hoş körünmek için zavalh Türkleri cezalan
dırmışlardır! «Vak’a» üzerine Adana valiliğine gönderilen 
Cemal Paşa bunu da şöyle anlatır :
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«Yalöız Adana şehrinde Dîvân-ı-harb-î-örtî mahkfiml&> 
rmdan otuz müslümam i’dâm ettirdiğim gibi, ondan iki gün 
sonra da Erzin kasabasında on yedi müslümam i’dâm ettir  ̂
dim. Bmılarla beraber yalnız bir Ermeni i’dâm olunmuştur. 
J’dâm olunan müs'lümanlar arasında Adana’mn en eski ve 
zengin ailelerine mensup gençler bulunduğu gibi, Bağçe ka
yası müftîsi dahî vardı. Bu müftî o havâlî Türkleri nezdin- 
Ğ.e pek büyük bir nüfuza mâlik bulmıuyordu!»

İşte böyle geçen bu Adana vak’ası Tevfik Paşa hüküme
tinin teşekkül ettiği gün başlamış ve hükümetin aczinden 
dolayı ahâli de işe karışmak mecburiyetinde kalmıştır.

Haricî siyaset sahasında da mühim meseleler vardır ve 
tabiî hükümet aczinden dolayı hiç bir şey yapamamaktadır: 
Zâten bu meseleler, ikinci meşrutiyyetin Osmanlı imparator
luğuna çok ve hattâ pek çok pahalıya mâl olmasına sebeb 
olan meselelerdir. Milâdi takvimde ikinci meşrutiyyetin i'lâ- 
nma tesadüf eden 23 Temmuz Perşenbe gününden 2 ay, 13 
gün sonra 1908 senesi 5 Teşrinievvel Pazartesi günü Bosna - 
Hersek eyâleti Avusturya'ya ilhak edilmiş ve Osmanlı hâki- 
miyyeti altında bulunan Bulgaristan prensliği de istiklâlini 
i’lân edip kralhk şeklini almıştır! Fakat iş bu kadarla da kal
mış değildir: Ertesi gün de Girit adası Yunanistan’a iltiha- 
kmı i’lân etmiştir. Bütün bu Osmanlı zâyiâtından Tevfik Pa
şa hükümetine intikal eden pürüzlü meseleleri anlamak için 
bunlan kısaca gözden geçirmek mecburiyetindeyiz.

Bir devletin mukadderâtını ellerine almış adamlarda 
aranacak evsâfın en zarurîleri siyasî kültürle tecribedir; Ta* 
mamiyle gayri-mes’ul bir cem’iyyet şeklinde orduyu eline 
alıp bir taraftan hükümete tahakküm eden ve bir taraftan 
da Makedonya anâsırıyla bir takım gizli müzâkerelere giri
şen Ittihad-ve-Terakki erkânmda bu en zaruri vasıflardan 
maatteessüf hiç biri o sıralarda mevcut değildir. İşte bundan 
dolayı meşrutiyyetin i’lâm üzerine bir takım mütenâkız te
şebbüslere girişerek bir taraftan Cemal Paşa’nın hâtırâtm- 
da söylediği gibi Sırp, Bulgar ve Yunan ihtilâl komiteleriyle 
birleşip blok teşkil etmiye çalışırken, bir taraftan da jandar
ma ıslâhatına me’mur olduğu için o sırada vukı.?âtı çok İ3â
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tâkib eden Fransız miralaylanndan (Lamouche) um Türki
ye tarihinde söylediği gibi îttihadçılar Bosna-Hersek, Ru- 
meli-i-Şarki ve Girit gibi Türk idaresinden çıkmış «Eyâlât-ı- 
Mümtâze» den bile meb’us intihâb ettirmiye kalkışmışlar ve 
hattâ Fransız işgalindeki Tunus ve Cezayir'e bile göz dikmiş
lerdir! Avusturya imparatoru François-Joseph’in Berlin 
muâhedesindenberi işgalinde bulunan Bosnarlîersek’in ilha
kına âit beyannameyi 5 Teşrinievvel 1908 Pazartesi günü im
za etmesi ve Osmanlı hâkimiyyetindeki Bulgaristan prensi ve 
Rümeli-i-Şarkî vilâyeti valisi Ferdinand'ın da gene ayni gün 
istiklâlini ve «Bulgar çan» ünvâniyle krallığını i'lân ediver- 
mesi Ittihad-ve-İTerakki'nin işte bu ihtiyatsızca iddiaların
dan mütevellit gösterilir! Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ve 
Yunanistan’ın da Girid’i ötedenberi ilhaka çalıştıklan ve 
Bulgaristan’ın da istiklâle doğru gittiği mâlûm olmakla be
raber, Türkiye’nin vazifesi de imparatorluğun daha fazla in- 
hilâline mâni’ olmak için bımları siyasî tedbirlerle mümkin 
olduğu kadar önlemek ve o müddet zarfında da kuvvetlen- 
miye çalışmaktır: Sultan Hamidi’n ustalıklı siyasetinden son
ra çeteci ruhiyle hareket eden îttihad-ve-Terakki’nin ilk ace
miliği, işte bu üç eyâletin devlet bünyesinden derhal ayrıl
masına sebeb olmuştur. Bu facia münterid kalmamış, hâdi- 
sât artık zincirleme şeklinde bir seyir tâkib etmiş, Avustur
ya’nın Bosna’yı ilhakı biraz sonra Italya’nm da Trablusu- 
garb’e saldırmasıyla neticelenmiştir.

Bulgaristan’ın istiklâlini i’lân vesilesi pek tulıaftır: Sul
tan Hamid’in Hicrî takvim hisâbiyle 15/16 Şa’ban =  12/13 
Eylül 1908 Cumartesi/Pazar gecesi tes’id edilen vilâdeti 
(=  Doğum günü) münâsebetiyle Sadr-ı-a’zamın Hâriciyye 
konağında ecnebi sefirlerine verdiği zıyâfete «sefir» vSifatını 
hâiz olmadığı için çağınlmayan Bulgaristan Kapu-kethudâ- 
sı /  Kapu-kâhyası Guechoff/Geşof Efendi Bâb-ı-Âli’yi pro
testo edip Sofya'ya gitmiş ve işte bu tuhaf vesile nihayet 23 
gün sonra prens Ferdinand’ın istiklâlini i’lâniyle neticelen
miştir! Yeni kralın «Bulgaristan çan» yerine «Bulgarlar ça- 
n» ünvânını takınjnış olması, Makedonya'daki Osmanlı Bul
garları üzerindeki iddialarıyla alâkadardır. Meşhur «Reval 
mülakatı» üzerine meşrutiyyet i’lân ettirerek Türkiye’yi gû-
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yâ taksim tehlikesinden kurtarmış olduğunu iddiâya kalkı
şan îttihad-ve-Terakki cem’iyyetinin halk nazarmda i'tibar- 
dan düşmiye başlaması, «R. 10 =  M. 23 Temmuz» inkılâbm- 
dan pek az sonra devletin başına işte böyle bir inhilâl alâ
meti gelmiş olmasındandır; Bu vaziyete göre «Devây-ı küll» 
addedilen meşrutiyyet sarhoşluğu ancak 2 ay, 13 gün süre
bilmiş demektir.

O zamanki Bab-ı-Âli’nin yegâne yapabildiği şey kuru bir 
protestodan ibarettir; Avusturya idhâlâtına karşı da boyko
taj ilân edilmiş, ö zaman en fazla idhâl edilen şey fes olduğu 
için ahâli kalpak giymiye başlamış, bir çok yerlerde başlar
daki fesler yırtılıp atılmış ve Cem’iyyet hatipleri ötede beri
de heyecanlı nutuklar söyleyip durmuşlardır! Bımımla bera
ber siyasî müzakereler derhal başlamış ve nihayet 1909 senesi
26 Şubat Cuma günü İstanbul’da Avusturya ile bir muahede 
imzalanıp Bosna - Hersek’in ilhakı tasdik edilmiş ve buna 
mukabil gene Avusturya işgalinde bulunan Yenipazar sanca
ğı Türkiye’ye iade edildiği gibi, elden çıkan arazideki mirî 
emlâke mukabil Avusturya devleti Türkiye’ye iki buçuk mil
yon OsmanlI altını vermiştir.

Bulgaristan meselesinin halli de gene o sıralardadır: Bi
rinci derecede Rusya ve ikinci derecede de İngiltere ile Fran
sa işe karışmış, uzun müzakereler olmuş, bu esnada karşılıklı 
askerî tedbirler ittihâz edilmiş, Türkiye’nin istediği tas’hlh-i- 
hudud kabul edilmemiş ve yalnız Bulgaristan'daki cEmlâk-i 
mîri5̂ e» ile Rumeli-i-Şarkî vilâyetindeki demir-yollarına 
mahsuben Sofya hükümetinin Türkiye’ye 125̂  milyon altın 
frank =  5 milyon îngiliz altını tazminat vermesine karar ve
rilmişse de, yeni krallığın o kadar parası olmadığı için «93 
seferi» nden dolayı Türkiye’nin Rusya’ya borçlu olduğu harb 
tazminatına mahsub edilmiştir; Bu tesviye şeklinin mali kıs
mı 1909 senesi 16 Mart Salı günü Petersburg’da bir Osmanh- 
Rus mukavelesiyle ve siyasî kısmı da gene o senenin 19 Ni
san Pazartesi günü İstanbul’da bir Osmanh - Bulgar muahe
desiyle tasdik edilmiştir; Bulgar krallığını canlandıran bu 
acıklı muâhedeyi tasdik eden Osmanh hükümeti, Tevfik Pa
şa kabinesidir; elinde hiç bir salâhiyyet ve imkân bırakılma
yan bir hükümetin başka türlü hareketi tabiî kabil değildir.
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Netice itibariyle gerek Avusturya’nın, gerek Bulgaristan’ın 
ayni günde yaptıkları emr-i-vâkı’lar nihayet kabul edilmiş de
mektir. îşte bu badireye rağmen Ittihat-ve-Terakki cem’iy- 
yeti Makedonya’da «Bulgarlar krallığı» hisâbına çalışan Bul
gar komiteleriyle bundan evvel vesikalarını gördüğümüz an
laşmaların akdinde hiç bir mahzur görmemiştir: Tevfik Pa.- 
şa hükümeti o fecî vaziyete karşı da pek tabiî bir acz içinde 
kalmıştır. Tevfik Paşa’nın «31 Mart» dosyasında Bulgar buh- 
râniyle alâkadar şöyle bir şifreli telgraf sureti vardır:

BÂB-I-ÂLÎ
Dâire-i Sadâret-i-Uzmâ

Mektubî Kalemi

Bulgaristan Komiserliğinden gelen 
şifre telgrafnâme

Derseâdet’de protokolün imzalanmasını müteâkıb îlusya 
imparatoru tarafından Bulgaristan prensinin çarlığı L>â-tel- 
graf tebrik edildiği ve bu gün Emaret Hârioiyye nezâreti 
müsteşarı Düvel-i-muazzama me’murlarınm nezdine gidip 
mezkûr telgrafnâmeyi irâe ve hükûmet-i metbûalan tarafm- 
dan dahî Bulgaristan çarhğmın tanınması taleb edildiği ve 
mûmâileyhim de hükümetlerinden bu bâbde ta’Iîmât taleb 
ettikleri ma’ruzdur. /  8 Nisan 1325.

Refik

Bu telgrafta bahsedilen «Bulgaristan Komiserliği» o ta
rihe kadar Türkiye’ye tâbi’ olan Bulgaristan prensliğindeki 
Dsmanlı mümessilinin ünvânıdır ve «Düvel-i-muazzama me’- 
murları» ndan maksat da Avrupa devletlerinin sefir pâyesini 
hâiz olmayan siyası mümessilleridir, Bulgar çarlığı nihayet, 
işte böyle teşekkül edivermiştir.

O sırada devletin başında bir de Girit gailesi vardır: 
1897 senesi 18 Kânunuevvel Cumartesi günündenberi Girit 
adası muhtâriyyetle idare edilmektedir; bu muhtâriyyetin. 
esasları şöyle i’lân edilmiştir:
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1 — Girit adası Osmanh hâkimiyyetinde bitaraf ve muli- 
târ bir vilâyettir;

2 — Bu vilâyetin başında pâdişâhın beş sene müddetle 
ve devletlerin muvafakatiyle tâyin edeceği bir vali bulıma- 
calctır;

3 — Müslümanîann emniyeti te’min edildikçe Türk as
kerleri adadan çekilecektir;

4 — Her sene Osmanlı hazînesine maktû' bir vergi ve
rilecektir,

Avrupa devletlerinin tazyikiyle kabul edilen bu tuhaf 
mıihtârijTyet gittikçe Türkiye aleyhine ve Yunanistan îehina 
bir takım tâdilâta uğratılmış ve muhtelif noktaları büyük 
devletler tarafından işgal edilen adaya Fevkalâde - komiser 
olarak bir Yunan prensi bile tâyin edilmiştir, İkinci meşru- 
tiyyetin i’lâmnda işte bundan dolayı İngiliz, Fransız, İtalyan 
ve Rus işgalinde bttiunan Girit adası «B. 10 =  M. 23 Tem
muz» inkılâbının ertesi günü Avrupa devletleri tarafından 
tahliye edilmiştir: Tabii Girid’in tahliyesi demek, Yunanis
tan’a bırakılması demektir! Bu tahliye nihayet 1909 senesi
27 Temmuz Salı günü tamamlanmış ve yalmz Suda limanın
da hâtıra kabilinden bir Türk bayrağı ile gûyâ muhafız dar 
rak bir ka:ç stasyoner gemi bırakılmıştır! Atina hükümetinin 
teşvikiyle Bulgaristan’ı taklid eden Girit meclis-i-umumisi 
Bosna - Hersek’in Avusturya'ya ilhâkıyîe Bulgaristan prens
liğinin krallık şeklini aldığı günün hemen ertesine tesadüf 
eden 6 Teşrinievvel 1908 Salı günü bir emr-i-vâkı’ yaparaJc 
Yunanistan’a iltihâkını i’lân etmişse de Bâb-ı-Âlî derhal pro
testo etmiş, bu em,r-i-vâkı’ ötekiler gibi derhal kabul edilme
miş, Yunan mallanna boykotaj i’lân edilmiş, halk arasında 
umumî bir teessür ve heyecan başlamış, tttihad-ve-Terakki 
yaygaracıları «Girit bizim canımız, fedâ olsun kanımız!» ka
bilinden müheyyiç bir propagandaya kalkışmış, küçük çocuk
ların takkeleriyle başlıklannm üstünde sınnayîa işlenmiş 
«Ya Girit, ya ölüm!» kelimeleri görülmiye başlamış ve niha
yet mesele gittikçe müzminleşen bir Türk-Yunan ihtilâfı 
şeklini almıştır; Bâb-ı-Âlî’nin Yunanlılara karşı Sırbistan ve 
Bulgaristan’a yaklaşma siyaseti işte bu ihtilâfm neticesidir. 
Fakat bıma rağmen «31 Mart vak’ası» üzerine Ittihad-ve-Te-
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îakki yalnız Bırp ve Bulgar komitacılanyla değil, Yunan ko- 
mitacılanyla da el-birliği etmekte hiç bir mahzur görmemiş 
ve bu acı vaziyet karşısmda Tevfik Paşa kabinesi ister İste
mez seyirci kalmıştır.

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz bütün bu dâhili ve 
haricî buhranlar karşısında elleri, kollan bağlı bir seyirci 
vaziyetinde bırakılan ve Hareket-ordusu’nun her emrini bir 
hükümet tedbiri şeklinde tatbika mecbur tutulan Tevfik Pa
şa kabinesi nihayet çok haklı olarak isti'fâya karar vermiş
tir, Ali Şevki Bey’in bundan evvelki fasıllarda bâzı parçala- 
nnı gözden geçirdiğimiz uzun mektubunda bu zarurî isti’îâ 
meselesi de şöyle anlatılmaktadır:

Râif Paşa’mn teşebbüsiyle Hey'et-i-Vükelâ bütün bn ah
vâl ve hâdisât içinde ma’rüz olduğu ağır mes’ûliyyet meee- 
leşini müzâkere ve münâkaşaya koyuldu: En mühim nokta, 
hükümetin mukarrerâtını icrâ ve infâz imkâmndan mah
rum kalmış olmasıydı. Elleri, ayalılan bağlı bir vaziyette bu
lunan nâzırlar, başlarında baban olduğu halde mevki’lerinin 
muhafazasından tevellüd edebilecek hiç bir mes’ûliyyeti ka
bul etmek istemedilderi için ertesi gün isti’fâya karar verdi
ler.

Bu karann bir zabıtnâmesi yazılıp bütün nâzırlar tara
fından imzâ edildi. Bu zabıtnâmenin bir sureti hemen o ak
şam Meclis-i-Meb’ûsan riyâsetîne gönderilip kabinenin top
tan ve katı surette isti’fâ etmiş olduğu ve hattâ Meclis ta
rafından i’timad re*yi verilse bile bu karardan dönülmiyece- 
ği bildirildi.

Ertesi sabah Sultan Hamid müsta’cel bir tel^afla baba- 
m saraya dâvet ettirdi. Baban gitmekte tereddüd ediyordu; 
ben kendisine bu davete cevab olarak dün Meclis-i-Vükelâ’da 
kararlaştırılan isti’fânın arzedilebileceğini söyledim. Kendisi 
de öyle düşünüyordu; bir tezkire yazdık; ben de Hey’et-i-Vü- 
kelâ karamâmesinin bir suretini çıkardım; baban bunları 
yâveriyle gönderdi ve ayni zamanda pâdişâh bir şey irâde et
tiği takdirde Cevad Bey’in (Mâbejm Baş-Kâtibinin) gelip 
kendisini görmesini yâvere tenbih etti.

F : 9
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Tevfik Paşa’nın «31 Mart, dosyasında saraya yazüaa 
tezkire'nin müsveddesi vardır; bu tarihî tezkire şöyledir ;

Dünkü Pazar günü sûret-i fevkalâdede tecemmü’ edm 
Hey'et-i-Vükelâ’nın ahvâl-I hâzıra ilcââtiyle kaleme aldığı za
bıtname sûreti manzûr-ı Âlî-i Hazret-i Pâdişâhı kılınmak üas- 
re leffen takdim kılındı. Mündericâtından da anlaşılacağs 
veçhile Hey’et-i mezkûrenin me’mûriyyetlerine devâmı kabiî 
oîamıyacağı anlaşıldığından ve bu hâlin devamı ise masâlih-£ 
devleti ihlâl edeceğinden isti’fâlanmızın kabulü ve yenide» 
bîr Hey’et-i-Vükelâ teşkiliyle şu keşmekeş-i ahvâle meydaıs 
bırakılmaması vâcibât-ı umurdan olmasına mebm keyfiyye- 
tîn arz-î Hâkipây-ı-Ulyâ kılınarak icâb-ı hâlin serîan icrâs» 
zımnında tezkire-i Senâverî terkim kıhndı Efendim. /  13 Ni
san 1325.

Sadr-ı-a’zam
Tevfik

Meclis-i-Meb’ûsan riyasetine gönderilen isti’fâ kararnâr- 
mesinin de iki müsveddesi mevcuttur; Biri Tevfik Paşa’nııs 
el-yazısıyladır, biri de bunun tebyiz edilmiş şeklidir. Yalnız: 
bunda dikkat edilecek mühim bir nokta vardır: Ali Şevki 
Bey’in yukarda gördüğümüz ifâdesinde Meclis tarafından i’ti- 
mad re’yi verilse bile kabinenin isti’fâsında ısrâr edeceğin
den bahsedildiği halde, MecIis-i-Meb'ûsan riyâsetine gönderi
len kararnamede bunun tamamiyle aksine bir ifâde kullanı
larak i’timâd re’yi verildiği takdirde kabinenin iş başında ka
lacağı söylenmektedir. Bundan anlaşıldığına göre hükümet, 
Meclis-i-Meb’üSandan i’timâd almakla her türlü salâhiyyeti 
ihraz edebileceğine ve bu suretle Hareket-ordusunun boyun
duruğundan kurtulmuş olacağına hükmetmiştir. Meclis ri
yâsetine yazılan, telgraf işte şöyledir :

Hey’et-i-Vükelâ’mn Bûret-i meşrûada teşekkül etmediği 
şâyiâtı ve Meclis-i-Meb’ûsan tarafından da i’timâd veyâ 
adem-i-i’timâd re’yinin beyân edilmemesi bâzı vilâyât me- 
mûrînim Nezâret-i âidelermi tanımamaya şevketmiş ve Hey““ 
ct-i-Vükelâ ancak ahvâl-i fevkalâde-i hâzıradan dolayı hasb-
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cl-hamiyye şimdiye kadar ka19aıunış İse de Iki hâlin âevâmı 
masâlih-i devleti fevkalâde ihlâl edeceği ve âdetâ tedvirdi 
âsiyâb-ı devlet kabO olamıyacağı cihetle yarınki Pazartesi 
günü de Meclis-i-Meb’ûsanca i’timad karan verişmediği hâl-> 
de Hey'et-i-Vtikelâ’nın böyle bir mes’fillyyet-i szîme altında 
kalmamak içün müttefikan ve katiyyen müsta’fi addolun^ 
ması lâKimgeleceğini beyân eylerim. /  12 Nisan 1325.

lSadr-̂ a’zam
Tevfik

O sırada rahatsız olduğu için Meclis-i-Vükelâ’nın Isti’fâ* 
ya karar verdiği celsede bulunamamış olan Şeyh-ül-lslâm 
Mehmet Zıyâüddin Efendi’ye de şu tezkire yazılmıştır :

Hey'et-i-Vükelâmn dünkü ictimâ’-ı fevkalâdesinde veri
len karar üzerine isti’fâlanmızm kaJbulü arz-ı Hâkipây-ı-Âlî 
kılınmasına ve Zât-i Âlî-i Meşîhatpenâhîlerinin rahatsızlıkla* 
rı hasebiyle Meclis’in hitâmına değin hazır bulunmakta maV 
zur bulunmaları cihetle karâr-ı vâkıı imzâ edemediklerine 
mebnî ma’lûmât olmak üzre Hey’etçe imzâ edilen zabıtname 
sureti ıleffen irsâl olunmağla bu bâbdeki re’y-i Alî-i Meşîhat- 
penâhüerinin iş’ârı bâbmda emr-ü-irâde Hazret4 men le° 
hü^l-cmrindir. /  13 Nisan 1325.

Sadr-ı-a’zam
Tevfik

Dikkat edilecek mühim bir nokta vardır; Kabinenin isti
fası Rûmî Nisanın 12 sinde Mecîis-i-Meb’ûsan riyasetine teb
liğ edilmiş olduğu halde, Mâbeyn Baş-kâtipliği vâsıtasıyla 
pâdişâha ancak ertesi gün arzedilmiştir; Bunun sebebi, Meĉ - 
lis’den ertesi güne kadar i’timad re’yi istenmiş olmasıdır; er
tesi gün Mâbeyn’e kafi bir isti’fânâme gönderilmesi de M eo 
lis’den bir haber gelmemiş olmasıyla izah edilebilir.

Meclis’i-Meb’ûsan, Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’nın 12 Nisan 
tarihli telgrafında ertesi güne kadar verilmesini istediği i’ti
mad re’yini vermemiş olduğu halde kabine isti’fâ ettirilme» 
mistir! Bunun sebebi, Ittihad-ve-Terakki’nin vaziyete müdâ
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halesidir. AH Ş&vid Bey, mektubunda bu noktayı da şöy
le aalatiT :

Baban saraj^a gitmek üzere hazırlandığı sırada Meclîs-l- 
Meh’ûsan reis^-sânîsi Tal’at Bey*Ie Mustafa Âsim Efendi sel
di; Said Faşa ile Ahmed Eızâ Bey’den bir tezkire getirdiler. 
Bu tezkirede devlet idaresinia aüt-âst olmasına meydan ve* 
rilmemek üzere isti’fânm Mç <ylmazsa bir kaç gün için geri 
almması ısrarla ricâ ediMyorda.

Baban ricâlannı kabîil etti ve kendilerine Sadâret ma
kamına karşı hiç bir ISıtirâsî bulunmadığım, bu mevkii sırf 
vatanî bir hisle kabul etmiş olduğunu ve öyle bir maltama 
terettüb eden vasifelerin ifâsına imkân olmadığı için artık 
şekiknek istediğin! söyledi. OMar da teşekkiir edip gittiler.

Bütün vükelâ ile beraber kat'î surette istl’fâ karan ver
miş, bu karanm Meclis riyâsetine telgrafla bildimıiş ve pâ
dişâha da resmî bir isti'fânâme takdim etmiş olan Tevfik 
Paşa gibi ciddî ve sösıünde sadâkatiyle mâruf bir zâtin kabi
ne arkadaşİEirma bile danışmadan böyle birdenbire karanm 
geri alıvermesi hiç şüphesiz ki Tal’at Bey’in temsil ettiği tt- 
tihad-ve-Terakki'nin kat'î ve belki de tehdidkâr bir müdâha
lesinin neticesidir, tşte bu suretle isti'fâ salâhiyyetinden bile 
mahrum edilen Tevfik Paşa, kabine arkadaşlanna vaziyeti 
şöyle bir telgrafla bildiıtaek mechuriyetlnd© kalmıştır.

BÂB-Î-ÂLÎ 
Dâlr©-i S3^âret-i-Us3îîâ 

Mektâb! Kalemi
Sûret

Harbîyye, AdîSîyye, Şûrây-ı-Devlet, Dâhiliyye, 
Mâliyye, Hâriciyye, Bahriyye, Ticaret, Nâfia, 
Ormaıa ve Maâdin, Evkaf ve Maârif nezâret
lerine telgraf ;

Hey’et-i-VükeiS’îîm bu gün isti’fâya katlyyen karar yer
diğine dâir dtim Mecîis-i-Meb’ûşân riyâsetine çekilen telgrafa
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cevaben i’tîmad meselesi hakkında verilecek karara intkâren 
terk-i vazife edilmemesi Meclis-i-Umuınî karariyle Meclis-i 
A’yan ve Meb’üsan reisleri tarafmdan müştereken yazılan va« 
rakada beyan kılmmağla iş’âr-ı afeîre d e ^  Hey’et-i-Nımâr’- 
m dâirelerinde bulunarak îfâyı vazifeye devâm etmeleri ta
biî buhmduğundan ana göre Icâb-ı lxâlJ!n îfâsma himmet bU'< 
yurulması, /  13 Nisan 1325,

Saâr-i'a’zam
Tevfik

Bu telgraf metninde A’yan ve Meb'ûsan reislerinin müş
terek tezkirelerinden «varaka» tâbiriyle bahsedilmesi çok şâ- 
yân-1-dikkat bir noktadır: Çünki bu kelime Osmanlı li£ân-ı- 
resmîsinde bir istihfaf tâbiridir! Belki de zavallı Tevfifc Pa
şa böyle bir kelimeyle bütün hâlet-i rühiyyesini birden ifâde 
etmek istemiştir! Meclis-i-umumi’nin kabineyi bir kaç gün 
daJıa zorla iş başında tutmaktan maksadı da pâdişâhın giz
lice karar verilen hal’lne kadar bir gaile çıkmasına meydan 
vermemekten ibarettir.
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tKlNCt ABDÜLHAMIDIN HAL’t VE «31 MART» 
VAK’ASINDAN ÎTİBAREN ÇOK TAHRİF 

EDİLMİŞ OLAN ŞAHSIYYETİ

Sultan Hamld'in tahtından indirilmiyeceği hakkında hem 
Ayastefanos'daki Meclis-i-Umumî-i-MiUî, hem Hareket-ordu- 
su kumandanlığı tarafından verilmiş olan te’minâta âit vesl- 
kalan bundan evvel gözden geçirmiştik. Harekefc-ordusu İs
tanbul’a hâkim oluncaya kadar ihtiyaten verilmiş olan o tu
haf te’minâttan başka. Sultan Hamid’in hal'inden bir iki gün 
evvel o meşhur ordunun îttihad-ve-Terakki cem'iyyetiyle ve 
binnetice siyasetle hiç bir alâkası olmadığı hakkında da şu 
garip beyannâm© neşredilmiştir ;

Cerâid"i mshaîliyye ve ecnebiyyeden ekserisi Hareket-or- 
dusunun îttihad-ev-Terakki cem’iyyetiyle münâsebette bu
lunduğunu dermiyân ediyorlar. Bu fikir ve mütâlâa tamâ- 
miyle hılâf-ı hakikattir. Umum Osmanh orduları, kâfil-j 
fevz-ü-nusrat-ı Osmânî olan idâre-i meşrûtanm muhâfazsısı 
Biâmma ahd-û-mSsak etmiş olmalan hasebiyle ahiren İstan
bul’da vukua gelen teşebbüsât-ı irticâiyyeyi imhâ ve bün- 
yân-ı devleti tarsîn eraseliyile bil-ittifak müstaînen-bi-tevfîki- 
hi-Teâlâ İstanbul üzerine bir ordu sevketmlşierdir. Bu ordn- 
nun kumandanlarıyla zâbitan ve efradından lıiç biri hiç bir 
cem’iyyete ve fırsk-ı siyâsiyyeden hiç birisine mensup değil
lerdir, Esasen siyâsiyyât-ı devlete müdâhaleleri kat’iyyen 
câiz olmayan zâbitan ve efrâd-ı askeriyj'e-i Osmânîyj^e yal
nız mâ-fevkleri tarafmdan aldıldan evâmirl harfi harfine ic
ra ederek başka hiç bir kuvvetin taht-i nüfÛK-u-te'sîrinde bu
lunmayacaklar ve aks-i hareketi sabit oSanlar kanünen tec
ziye edileceklerdir, Bimâenaleyh Hareket-ordusunun bir cem’- 
îyyet-i hafiyye veyâ ceîiyyeye mensûbiyyeti ve bâ-hueus or- 
duDun her hangi bir . te’sir tabiinde hareket etmekte bulun-



âuğu hakkındaki mnââeânın külliyyen asl-u-«6âsı olmadığı 
i'îân ve ihtâr olunur. /  12 Nisan 1325.

Üçüncü ordu ve Hareket-ordusu 
kumandanı Birinci-ferik 

Mahmud Şevket

însanlann iz’an ve idrâkini hiçe sayan bir zihniyetle ka
leme alınmış olduğu her cümlesinden anlaşılan bu akla sığ
maz beyannâmedeki fahiş iddiaya rağmen :

1 — Hareket-ordusu tttihad-ve-Terakki cem”iyyetl tarar 
fmdan teşkil edilmiştir: Bundan evvel «Hareket-ordusu’nun 
îstaabul’a gimıiyeceği hakkında verilen te’minât meselesi» 
faslında gördüğümüz gibi, «31 Mart vak’ası» nın zuhûru Se- 
îânik’deki Merkez-i-umumî’ye bildirilir bildirilmez Cem’iyyet 
«rkâm Askerî-klüp’de üçüncü ordu kumandanı Mahmud 
Şevket Paşa’nın riyasetinde toplanarak böyle bir kuvvet teş
kil edilip İstanbul üzerine sevkedilmesi kararlaştırılmıştır.

2 — Hareket-ordusu hakikî mânâsiyle bir «ordu» değil
dir: Balkanlann Osmanlı hâkimiyyetinden kurtulmak istiyen 
bütün unsurlarına mensup komitelerle çetelerin bile dâhil 
olduğu kozmopolit bir sivil ordudur: Böyle bir kuvvetin 
«taahhütlerini kemâî>i sadâkatle îfâ» için yola çıkan bir Türk 
ordusu şeklinde tasvirine hayret etmemek kabil değildir.

3 — Gene ajmi beyannamede îttihad-ve-Terakki cem'iy- 
■yetiyle alâkadar olmadığından bahsedilen Hareket-ordusu- 
nun dâhili siyaset sahasında bir rol oynadığı i’tirâf edilmek 
suretiyle garip bir tenakuza da düşülmüştür.

4 — İstanbul’da bulunan ve A’yan ile Meb’ûsan meclisle
rinden mürekkep olan Meclis-i-Millî’nin ekserijryeti îttihad- 
çılardan mürekkep âzâsı Hareket-ordusu sahasındaki Ayas- 
tefanos =  Yeşilköy’e giderek fevkalâde ictimâlannı orada 
akdetmişler ve bundan evvel de gördüğümüz gibi Sultan Har 
mid’in hal’ine karar vermişlerse de İstanbul’un mulcavemet 
ihtimâlinden korktuklan için bu gizli kararlarım i’lân etme
dikten başka hükümete te’minât da vermişlerdir: Hattâ Hâ  
reket-ordusu kmnandam Mahmud Şevket Paşa da Sadr-ı-a'- 
zam Tevfik Paşa’ya o hususta aynca te’minât vermekte hiç 
îfir mahzur görmemiştir! Böyle bir vaziyette Hareket-ordu-
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sunun tttihad-ve-Terakki cem’iyyetiyle hiç bir alâkası bulun
madığından nasıl dem vurulabilir? Hakikatte Hareket-ordu- 
su'Bun iki hedefi vardır: Bunların biri İstanbul’un işgali v© 
İkincisi de Sultan Hamid’in hal’iyle Osmanlı imparatorluğu
nun îttihad-ve-Terakki cem’iyyetine teslimidir: Bu iki mese
le hakkmda verilen resmî te’minât ne derece doğruysa, Ha- 
reket-ordusu”nım Ittihad-ve-Terakki ile alâkadar oirnadığî 
hakkındaki beyanname de ancak işte o kadar ciddîdir.

Ayastefanos =  Yeşilköy’de toplandığından bahsettiğimia 
«Meclis-i-Milli» âzası İstanbul'un Hareket-ordusu tarafmdas 
işgali tamamlandıktan sonra Milâdi takvimin 26 Nisan 1909 
Pazartesi günü İstanbul'a dönmüş ve 27 Nisan Salı günü de 
Ayasofya’da sonradan yanmış olan binada 240 meb’usla 34 
a’yandan mürekkep 274 kişilik bir «Meclis’i Umumî-i Millî» 
hâlinde tekrar toplanarak Sultan Hamid’in hal’ine ittifakla 
karar vermiştir! Hali' fetvâsının ilk müsveddesini sarıklı 
meb’uslardan Elmalüı-Hamdi f  Küçük-Hamdi Efendi yaz
mış, Meclis'e dâvet edilen Fetvâ-Emini Hacı-Nuri Efendi me
tin ve dürüst adam olduğu için, Riyâset odasında toplanaB 
hususi encümende bu müsveddeye karşı «taallül gösterip» v© 
hattâ isti’fâ ettiğini söyleyip hal’e mıihâlefet etmek celâde
tini göstermiş ve mütemâdi ısrarlar karşısında da nihayet 
pâdişâha kendiliğinden ferâgat teklif edilmesini tavsiye etti
ği için fetvânm son kısrm tâdil edilerek hali' veyâ ferâgat 
şıklarından birinin tercihi <Erbâb-ı hall-ü-akde» yâni Mec- 
Us-i-Millî’ye bırakılmış, Şeyh-ül-lslâm Mehmet Zıyâüddia 
Efendi’nin imza ettiği bu muaddel şekil hey’et-i-umumiyyede 
Hali’le Ferâgat arasında bocalayan mütereddid bir hükm-i  ̂
şer’î olarak okunmuştur; Bâb-ı-Fetvâ tarihinde misline tesar 
düf edUmiyen bu tereddüd vesikası işte şöyledir ;

FETVÂY-I ŞER'Î

İmâm-ül-müslimîn olan Zeyd ba’z-ı mesâil-i mühlmme>§ 
şer’iyyeyi kütüb-i şer’iyyeden tayy-u-ihrâc ve kütüb-i mezlm» 
reyî men’-ü-hark>u4hrak ve Beyt-ül-mâl’de tebzîr-ü-isrâf ile 
müsevveg-i şer’î hilâfmda tasarruf ve bilâ-ısebeb-i şer’î katl-ü* 
habs ve tağrîb-i raiyye ve şâir güne mezâlimi i’tiyâd eyledik»
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ten sonra eaHâha rücû* etmek fizre ahtl-Ü-kasem etmiş iken 
yemininde hânis olarak ahvâl ve umûr-i müslimîni bi-l-kül- 
liyye muhtel kılacak fitne-i azîme ihdasında ısrar ve mulca- 
tele îkaa’ etmekle menea-i müslimîn Zeyd-i mezbûrun tagaU 
lübünü izâle ettiklerinde bilâd-ı tslâmiyyenin cevânib-i kesî- 
resinden mezbûru m ı̂hlû’ tanıdıklarına dâir ahbâr-ı mütevâ» 
liye vürûd edip mezbûrun bekaasmda zarar muhakkak ve 
zevalinde salâh melhûz olmağın Zeyd-i mezbûra tnıâmet ve 
Saltanattan feragat teklif etmek veyâ hal’etmek BÛretlerin- 
den hangisi erbâb-ı hall-ü-akd ve evliyaydı umûr tarafmdaiü 
ercah görülür ise icrâ^ vâcib olur mu?

El-cevâb :
Oîur.

Ketebehu-l-fakîr 
Es-Seyyid Mehmet 

Zıyâüddin 
ufiye anhu

Eğer bu fetvayı yazanlar Sultan Hanıid'ln işlediğini id- 
diâ ettikleri cürümlerle cinayetlerin doğruluğuna kaani’ ol
salardı, İslâm şerîati mucibince hiç bir tereddüd gösterme
den doğrudan doğruya hal'ine hükmetmeleri lâzım gelirdi.

Meclis-i-Millî hey'et-i-umumiyyesinde bu tuhaf fetvâ oku
nunca Ittihadçı meb’üslar hep birden ;

— Hali’, hali’ !
diye bağırışmış ve işte o sırada Sultan Hamid’in yetiştirme
si ve lûtufdîdesi olan Meclis-i-Millî reisi Küçük-Said Paşa ri- 
yâset kürsisinde ayağa kalkarak :

— Efendiler, okıman fetvây-ı şerife ve millet tarafmdan 
gösterilen arzûy-ı umumî mucibince Sultan Abdülhamid 
Hân-ı Sâni'nin Hilâfet ve Saltanattan hal’ine karar veriyor 
musunuz?
deyince eller kaldırılırken «Perâgat» tarafdarlan tereddüd 
gösterdikleri için ayağa kalkılması ihtar edilmiş ve işte bu
nun üzerine ittifakla hal’e karar verilmiştir,

Ali Şevki Bey’in bımdan evvel de bahsi geçen «31 Mart
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•vak’ası» hakkındaki mektuplannın İkincisinde bu hali* cel
sesi şöyle tasvir edilmektedir :

Ertesi gün ( = 2 7  Nisan 1909) sabahın alaturka saat 
üçünde baban Meclise dâvet edildi. Gidince alkışlarla karşı
landı. Meclisi alt-üst denilecek kadar karma-kanşık ve tari
fine imkân alnıayan gürültüler ve gümbürtüler içinde buldu: 
Hep birden «Hali’, hali’ !» diye bağırışıyorlardı. Fetvâ-emîni 
lıal’in daha sükûnetle ve daha soğuk-kanlılıkla ele alınmasını 
ve hem lehdeki, hem aleyhteki delillerin bîtarafâne bir sûret- 
te tedkikıni tavisiye etmek istedi; fakat kendisinin yalmz fet- 
■vâ yazmakla mükellef olduğu ve ondan başka bir şeye kan- 
ş».mıyacağı bağınla çağınla söylenerek susturuldu. Artık 
Sultan Hamid-i devirecek olan bu müdhiş cereyana kaşn gel
mek her kim için olursa olsun imkânsızdı.

Babana ( =  Tevfik Paşa’ya) raahlû’ pâdişâha gidip hal’i- 
ni tebliğ etmesi teklif olundu. Fakat o, bu millî irâdenin mit- 
iet vekillerinden mürekkep bir hey’et tarafından tebliği da
ha münâsip olacağını söyliyerek öyle nâ-hoş bir vazife yük
lenmekten kendini kurtardı, Arnavut Es’ad Paşa’mn riyase
tinde teşkil edilen bir meb’fisan hey’eti saraya gidip pâdişâ
ha hali’ karârım tebliğ etti. Sultan Hamid’in istediği ilk şey, 
hayatının te’min edilmesi hususuna bu hey’etin delâüet et
mesi oldu.>

Ali Şevki Bey’in bu ifâdesinden anlaşıldığına göıre, Fet
vâ-emîni Hacı-Nuri Efendi yukarda bahsettiğimiz encümen
den sonra hey’et-i-umumiyyede de kanâatini müdâfaa etmek 
suretiyle tarihi bir cesaret göstemıiştir.

Petvâ metnindeki hali’ sebepleri tamamiyle uydurma ve 
mürettep şeylerdir: Bu sebeplerin en mühimmi olarak «31 
Mart vak’ası» nda Sultan Hamid’e isnâd edilen mes’ûliyyet 
iftirası yukarda «31 Mart vak’asının mes’ulleri ve mâhiyyeti» 
faslında uzun uzadıya izah edilmiştir. Diğer sebeplerin en 
mühimleri de «Kütüb-i şer’iyyenin men’-ü-hark-u-ihrâkı», te
baanın «katli» ve Beyt-ül-mâlin «tebzîr-ü-îsrâfı» gibi iftirâr 
lardır! Halbuki Sultan Hamid’in en büyük hususiyyeti kan 
dökmekten içtinâbıdır: Bu nokta aşağıda şahsiyyetinden bah
sedilirken izah edilecektir. Fetvâremîni Placı-Nuri Efendi’nin
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rtirâziyle de sabit olduğu gibi, dinî kitapîann amen’>ü-ihrâ< 
kı» da bir efsâneden başka bir şey değildir: Sultan Hamid, 
kendisine bu iftirâyı atanlamı hepsinden daha dindar ol- 
malda meşhurdur; hangi kitabı ne zaman ve nerede yaktır
mış yâhut yırttırmıştır? îşte bu nokta bir türlü tavzih ve 
tesİDit edilememiştir. Beyt-ül-mâlin, yâni Hâzinenin isrâfı da 
iftirâdır; Düyûn-ı-umumiyye’nin teşkiline mukabil Abdülme- 
cid ve Abd-ül-Aziz devirlerindenberi kabaran Devlet borçlan- 
mn yandan aşağıya indirilmesi 1881 tarihinde, yâni Sultan 
Hamid devrindedir: Devletin o tarihe kadar biriken hârici 
borçlarıyla ödenmemiş faizlerden mütevellit umumî borç ye
kûnu 252,801,885 Osmanıl altınıdır; Düyûn-ı-umumiyye İdâre
sinin teşekkülüne mukabil bu borç yekûnundan 146,384,651 
altın lira tenzil edilmiş ve işte bu suretle yarıdan aşağı dü
şen yekûn 106,437,234 liraya inmiştir. O tarihten sonra bâzı 
istikrazlar akdedilmişse de bunlann çoğu ve devlet vârldâtı- 
nın mühim bir kısmı borç itfasına hasredilmiş ve Mâbeyn 
Baş-kâtibi Tahsin Paşa’nın hatıratında söylediği gibi :

«Sultan Hamid borç ödemek i’tiyâdınm te’siriyle bu hu
susa mütemadiyen dikkat etmiş ve borcun dörtte üçünü öde
meye muvaffak olmuştur».

«Tebzir-ü-isrâf» mdan bahsedilen pâdişâh 1897 deki Yu
nan seferi masraflarının büyük bir kısmını da Hazîne-i-Hâs- 
sa’dan, yâni kendi kesesinden tesviye etmiştir. O «Müsrif»- 
in hayrâta verdiği paralar da muazzam yekûnlar tutmakta
dır. İnhitat devrinin en büjrük padişahlarından olan îkinci 
Abdülhamid’in bir takım idâri taksiratına mukabil memle>< 
kete pek çok ve pek büyük iyilikleri vardır. Eserleri ve te 
sisatı hakkında ciltlerle kitaplar yazılabilir. En büyük iyilik
leri Maârif sâhasındadır: Memleketin kültür seviyyesini yük
selten, Sultan Hamid’dir: Mekteb-i-Mülkiyye, Mekteb-i-Hu- 
kuk. Fen ve Edebiyat kısımlarından mürekkep Dârülfüııun =  
Üniversite, Sanâyi’-i-nefıse Mektebi =  Güzel-san’atlar akade
misi, Hendese-i-Mülkiyye =  Yüksek-mühendis mektebi, Dâr- 
-ül-Muallimin-i Âliye — Yüksek Muallim mektebi, Mâliye 
mektebi. Ticaret mektebi ve Halkalı Zirâat Mektebi-i-Âlîsi 
gibi yüksek tahsil müesseselerinin hepsi Sultan Hamid dev
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linde kurulmuştur; bunlardan başka Ticâret-i-BahrIyye, Or
man ve Maâdlıî, Lisan, Dilsiz ve A'mâ mektepleriyle Dâr-ül- 
Muallimât ve Kız Sanâyi' mektepleri de onundur. Bilhassa 
Garp, tarzmdaki ilk ve orta tahsilin hakikî müessisi Sultan 
Hamid’dir: Bütün vilâyetlerle sancaklarm çoğunda l'dâdî- 
1er =  Liseler açtmp bvınlar için hususî binalar yaptırmış ve 
kasalarda Rüşdiyyeler =  Orta-mektepler kurdurmuştur. Yal- 
mz İstanbul'da açtırdığı liselerin sayısı altıdır. «İbtidâi» de
nilen ilk-mektepleıi köylere kadar sokan da odur. Rüşdiyye 
derecesinden itibaren yabancı dil tahsilinin mecburî tutulma
sı da onun devrindedir. Bunlardan başka bir çok vilâyetlerde 
Dâr-ül-mualliminler ve bâzı vilâyetlerde Hukuk mektepleri f  
Fakülteleri açtırmıştır. Kurdurduğu kültür müesseseleriyle 
binâlarının en mühimleri Müze-i-Hümâyun ; Eski-eserler 
müzesi, Askerî müze, Bâyezid Kütüphâne-i-umumîsi, Yıldia 
kütüphanesi ve Haydarpaşa Tıbbiyyesidiu. Kendi kesesinden 
yaptırdığı Şişli Etfâl hastahânesiyle te’sis masrafını kısmen 
tesviye ettiği Dâr-ül-aceze, Yeni-Postahâne, Çenberlitaş’da 
sonradan Maârif nezâretine tahsis edilen Darülfünun binası 
ve bilhassa İstanbul’u susuzluktan kurtaran Hamidiyye suyu 
hep onun eserleridir. Bütün memlekette Ticaret, Zirâat ve 
Sanâyi’ odaları Sultan Hamid zamanında kurulmuş, ilk defa 
olarak Tahrir-i-nüfûs teşkilâtı yapılmış, Anadolu ve Rumeli 
demir-yollarının büyük bir kısmı o zaman ikmâl edilmiş, Hi
caz ve Basra telgraf hatları temdîd olunmuş, yolsuz Anado
lu’da bir şose şebekesi vücuda getirilmiş, zirâat bankaları ku
rulmuş, muhtelif şehirlerde atlı ve elektrikli tramvaylar ve 
muntazam rıhtımlar yapılmış, Peshâne ve Hereke fabrikala 
rı genişletilmiş ve Yıldız Çini fabrikası açılmış ve bilhassa 
sırf Islâm âleminin ianesiyle Şam’dan Medine’ye kadar mu- 
az,zam bir eser olan Hicaz demir-yolu yapılıp işletilmiştir. 
Sultan Hamid’in askerî ıslâhâtı da çok mühimdir: Bunun 
için Almanya'dan muallimlerle mütehassıslar getirtmiş, Al
man ordusunda tecribe görmek veyâhut ikmâl-i-tahsil etmek 
üzere zâbitler göndermiş, askerî Rüşdiyyeler ve î'dâdîler ag> 
tnınış ve Türk ordusunu yeni silâhlarla teçhiz etmiştir. Böy
le bir pâdişâh kitap yaktırmış olmak ve müsriflik etmekle 
nasıl ithâm edilebilir?
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İkinci Abdülhaınid Milâdın 1842 senesi 21 Eylül ve Hic
retin 1258 senesi 15 Şa'ban Çarşanba günü dünyaya gelmiş
tir: Vilâdet Hatt-ı-Hümâyunlanyla Salnamelerdeki «16 Şa'
ban» tarihi «Rü’yet-i hilâl» hisâbma istinâd ettiği için, bu
rada gün ismine istinaden hakikî takvime göre tashih edil
miştir. Sultan Hamid Ezânî saat 11 =  Zevali saat 5 de dün
yaya gelmiştir. Annesinin adı (Tir-i-müjgân) dır: Sultan 
Mecid'in ikinci kansı olan bu Vâlide-Sultan H. 1269 =  M. 
1353 senesi 17 Receb =  26 Nisan Salı günü, yâni oğlunun cü- 
îûsundan 23 sene ev '̂el Hamid Efendi henüz 11 yaşmdayken 
vefat edip Yenicâmi'deki türbesine defnedilmiştir. Sultan 
Hamid’le selefi ve ağabeyisi Sultan Murad’ın doğum tarihleri 
«21 Eylül» e tesadüf etmekte olduğuna göre, aralarındaki yaş 
farkı tam iki sene demektir. İkinci Abdülhamid’in cülûs yıl- 
dönümleri Rumî takvime göre tes’id edildiği halde, vilâdet 
yıl-dönümlerinin Hicrî takvime göre hisâb edilmesi belki de 
işte bu «21 Eylül» meselesinden dolayıdır.

Sultan Hamid Milâdın 1876 senesi 31 Ağustos ve Hicre
tin 1293 senesi 10 Şa'ban Perşenbe günü Zevâlî saat 12 de 
tahta çıkmıştır: Resmî vesikalardaki «11 Şa'ban» tarihi Rü’- 
yet-i-hilâlden mütevellid olduğu gibi, «19 Ağustos» tarihi de 
Rumî takvime göredir.

OsmanlI tarihinin son devrinde Sultan Abdülmecid'in 
sırayla saltanat süren dört oğlunun İkincisi ve vaktiyle «î’et- 
ret» yâhut «Fâsıla-i saltanat» denilen devirde saltanatlannı 
ilân ettikleri halde bütün memlekete hâkim olaınıyan Sü
leyman ve Mûsâ Çelebiler sayılmamak şartiyl^ OsmanlI 
pâdişahlanmn otuz dördüncüsü olan Sultan Abdülhamid Mi
lâdî 1842 senesi 21 Eylül Çarşanba glinü dünyaya gelmiş ol
duğuna göre, yaşının tam 33 sene, 11 ay, 11 gün tuttuğu, yâni, 
34 yaşını doldurmak üzere olduğu sırada cülûs etmiş demek
tir. Annesi Tîr-i-müjgân Kadın-Efendi öldüğü zaman kendisi 
henüz çocuk olduğu için, babasının emriyle Abdülhamid 
Efendi'ye üvey-annesi (Piristû Kadın-Efendi) analık etmiş 
ve işte bundan dolayı üvey-oğltınun cülûsunda bu Kladınr 
Efendi «Vâlide^ultan» olmuştur.

«Abdülhamid’in cvâil-i asitanatı» ismindeki eserinde Ah- 
med Sâib Bey, Sultan Hamid’in anasım (Çandır) isminde
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İ3ir câriye gösterirse de kat’iyyen doğru değildir: «İstanbul. 
Ansiklopedisi» nde ( Gülnihal-Kadın) gösterilmesi de yanlış
tır. Hele Georges Dorys’in «Abduü-Hamid intime» İsmindeki 
düşmanca eserinin 1907 Paris tab’mın birinci sahifesinde 
Sultan Hamid’i saray rakkaselerinden mühtedî bir Ermeni 
kadından doğmuş göstermesi herzeden daha bayağı ve safsa
tadan daha aşağı bir iftiradan başka bir şey değildir.

Yukarda da söylediğimiz gibi ikinci Abdülhamid’le tâ* 
li’siz selefi Beşinci Murad arasında yaş farkı iki seneden iba
ret olduğu için, iki kardeşin beraber tahsil ettiklerinden 
bahsedilir: Türkçeyi Gerdan-kıran Ömer Efendi’den, Acem- 
ceyi Ali Mahvî Efendi’den, Arapçayla diğer ilimleri Ferid v e . 
Şerif Efendilerden, Osmanlı tarihini Vak’anüvis Lûtfi Efen
diden, Fransızcayı Edhem ve Kemal Paşalarla (Gardet) is
minde bir fransızdan ve musikiyi de (Guatelli) ve (Lombar- 
di) isminde iki İtalyan muallimden öğrenmişlerdir; Sultan 
Hamdi’in Garp musikisini Şark musikisine tercih etmesi işte 
bundandır: Bilhassa Türk musikisini hazin bulduğundan 
bahsedilir. îmlâ bilmediği ve hattâ yazı yazamıyacak kadar 
câhil olduğu halikındaki rivayetler ikinci meşrutiyetten son
ra düşmanları tarafından ortaya âtılmış efsânelerdendir; 
Sultan Hamid âlim olmamakla beraber imlâ bilmiyecek kar 
dar câhil de değildir; bu tuhaf isnâdın mâhiyyetini anlamak , 
için şimdiye kadar neşredilmiş el-yazılarına şöyle bir bakı- 
vermek kâfidir. Meselâ yukarda bahsi geçen mühud (Dorys) 
İn mâhud kitabında iki sahifelik bir müsveddesinin «fac- 
simile» si vardır: Başkası tarafından yazılmış bir müsvedde
nin tebyizi gibi bir şey olmadığı çizilmiş ve değiştirilmiş ke
limeleriyle sabit olan bu yazıda hiç bir imlâ yanlışı olmadık
tan başka ifâdesi de bir çok düşmanlarının üslûbundan daha 
düzgündür! «Millet» kütüphanesindeki «Ali Emiri» koleksi
yonunda «Dîvân 275, HusUsi 648» numarada mukayyet «Fâtih 
dîvânı» kopyesinin başındaki «Arz-ı şükran» serlevhalı mu
kaddimede Emirî Efendi, Sultan Hamid’i senâ ederken:

«Ecdâd'i maâlî-nijâd-ı izamları misillü ahyânen inşâd-ı 
şi're de lütfen tenezzül buyurdutdanndan»
bahsetmekte ve pâdişâhın «Muallim-i Sultânîleri» Vak’anü-
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vis Lûtfi Efendi’ye gönderdiği şu kıt'ayı da misal göstermek
tedir;

Haber-i inhirâf-ı tab’-ı şerif 
Oldu gaayet teessüre bâdî 
Hak vere afiyetle ömr-i dirâz 
Bâ-kemâl-î meserret-û-şâdî

Lûtfi Efendi bu kıt’ayı matbû divânmda neşretmiş oI~ 
duğu gibi, Ali Emiri Efendi de uzun bir «Tesdîs» ini yapmış
tır. Hocasının hastalığında hatırım sormak için yazıp gön
derdiği bir kıt’ayı başkasına yazdırıp benimsemiye tenezzül 
etmiyeceği ve bilhassa kendi iktidar derecesini çok iyi bile» 
hocasını aldatamıyacağı muhakkak olduğuna göre, her halde; 
kendi eseri olmak lâzımgelir.

Tarihte tahrif edilmiş bir çok şahsiyyetler vardır: Bâzı- 
lannın kahramanlaştırılmasına mukabil, bazıları da ejder- 
leştirilmiştir! İkinci Abdülhamid işte bu ikinci zümredendir., 
Saltanat devrinde muhalifleri tarafından yabancı memleket
lerde ve hal’inden sonra da düşmanları tarafından Türkiye’
de yazılmış eserlerde bin türlü mübalâğalarla yalnız kusur
larından bahsedilmiş ve gene bin türlü iftiralar atılarak kanlı 
ve korkunç bir tip hâline getirilmiştir. Meselâ Ermeni ko
mitecilerinin Avrupa müdâhalesine sebeb olmak için yaptık
ları hareketlerle ihtilâl teşebbüslerini tenkil etmiş olduğu, 
için muhtelif memleketlerde bir takım müteassıp Türk düş
manlarının Sultan Hamid’e taktıkları bâzı çirkin lâkaplar 
vardır: Bunların en meşhurları Fransız müverrihlerinden 
{Albert VandaDin ortaya attığı «Le Sultan Rouge =  Kızıl 
Sultan» ve İngiltere’deki «Whigs» partisinin meşhur reisi. 
(Gladstone) un savurduğu «The Great criminail =  Büyük 
cânî» sıfatlandır! Hıristiyanlık taassubiyle Anadolu’nun ya
nsını Ermenistan görmek istiyen bir takım Türk düşman- 
lannın bu gibi herzeler ve hattâ küfürler savurmaları pek. 
tabiîdir: Fakat Ermeni komitecisine karşı Türkün hakkım 

«koruduğu için Sultan Hamid’e müteassıp fransızın ortaya 
attığı «Sultan Rouge» lâkabını Türkçeye terceme edip de- 
«Kızıl Sultan» diyen bâzı gafil Türklerin yüz-kızartıcı gaflet, 
ve cehaletlerine ne denilebilir?
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İkinci Abdülhamid’in bir takım büyük kusurlanyla çok 
kötü icrââtma mukabil çok büyük meziyyetleriyle bir çok 
unutulmaz ijdlikleri de vardır, Kusurlarmın en meşhuru vehr 
midir ve hattâ bütün taksiratının menbaı işte budur: Hot 
şeyden ve her keşten her zaman şüphe ettiği için, devletini 
şüphelerinden aldığı ilhamlarla idâıe etmiştir! Yıllarca hik
metinde bulunmuş adamlardan duyduğuma göre, Sultan Ha- 
mid'in mütemadiyen tekrar edip durduğu bir söz vardır:

~  Şüphe basiretin başıdır!
Bâb-ı-Âlî’ye işte bundan dolayı l’timâd etmediği i^in 

ttevlet idaresini sarayda toplamış, amcasıyla kardeşinin hal'- 
İnden dolayı devlet-adamlarının kendisini de tahtından in
direceklerini bir fikr-i-sâbit hâline getirmiş, işte bvmdan do
layı kendisi için tenezzül sayılacak kadar ehemmiyetsiz iş
lere bile karışmış, hafiyyeliğe de o yüzden revaç vermiş ve 
bu suretle bir takım mânâsız şeyler için her keşten evvel ve 
her keşten ziyâde kendikendiııi rahatsız etmiştir. Sultan Aziz 
devrinde İngiltere’den sonra ve Fransa iie beraber dünyanın 
ikinci derecede deniz kuvveti hâline gelen donanmayı ihmâ
linde mâlî imkânsızlık kadar vehminin de âmil olduğu mu
hakkaktır: Çünki amcası hal’edilirken Dolmabahçe sarayım 
deniz tarafından merhumun kendi eseri olan donanma mu
hasara etmiştir! Bu tarihî vehmin memlekete zarar vermiş 
daha bir çok tezâhürlerinden de bahssdilebUir: Bilhassa de
mokrasinin bütün dünyaya yayıldığı bir .devirde zamanla 
beraber yürüyemiyerek kojru bir Orta-çağ mutlaki3ryetinl 
idâme etmekte ısrâr etmesi ve Garp taklidi bir parimanta- 
Tizmin OsmanlI camiası için mühlik olmasına mukabil, Âlî 
İPaşa’nm memleket bünyesine göre kurmuş olduğu demokrasi 
temelini mühmel bırakmış olması en büyük kusurlanndan- 
dır: Bu mesele için «İzahlı Osmaulı tarihî kronolojisi» ismin- 
<SeM eserimizin dördüncü cildinin 1868 =  1284 vukuâtımn 
«1 Nisan«i fıkrasına bakılmalıdır.

Sultan Hamid’in bu büyük kusurlarına mukabil, çok bü
yük meziyyetleriyle iyilikleri olduğu da muhakkaktır: Pev- . 
kalâde bir -zekâ ile hayret edilecek kuvvette bir hafızaya mâ
lik olduğunda düşmanlan bile müttefiktir. İrâde kuvveti de 
zekâ ve hâfızasıyla mütenâsip gösterilir: Anasıyla babası
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genç yaşlarmda veremden öldüğü ve kendi bünyesi de ayni 
isti’dâda vâris olduğu için, bütün hevesât ve ihtirâsâtmı sıh
hatine fedâ ederek ölünceye kadar mütemâdi bir i'tidâl için
de yaşamak, o vaziyette ve o imkânlar içinde kolay şey de
ğildir. Fevkalâde çalışkanlığı ile hususî hayatımn intizâmı 
da Garp menbâlannda bile hayretle bahsedilen meziyyetle- 
Tindendir: Meselâ öldüğü güne kadar yaz kış soğuk duş yap
mış ve hiç bir gün fasıla vermemiştir I Mesaî saatleri gayet 
mımtazamdır ve yorulmak bilmeden çalışır. Mühim telgraf
lar ve haberler geldiği zaman gece uykusundan bile uyandı- 
nlabilir.

Sultan Hamid iffet, haysiyyet, vekar ve namus timsâli
dir: On dört sene Mâbeyn kâtipliğinde bulunmuş olan eski 
Dâhiliyye nâzırlarmdaaı Reşid Bey’in hâtırâtmda onun bu 
en bâriz vasfına:

«Kelimenin bütün mânâsiyle afîf İdi: Yâni kimsenin ır- 
aana ve kesesine göz diktiği görülmemiştir* 
diye şehâdet edilmektedir.

Topkapu sarayımn Harem-i-Hümâyun dâiresine astırdığı 
ahlâkî inzibat levhası Abdurrahman Şeref tarafmdan «Ta- 
rih-i Osmânî Encümeni Mecmûası» nda neşredilmiştir: Bu 
tâUmâtnâmede muayyen bir saatten sonra Harem-ağalannın 
bile Harem dâiresinde kalamıyacaklanna âit bir madde var
dır; zâbıta-i-ahlâkıyyeye saraydan başlamak üzere bütün 
memlekette fevkalâde bir ehemmiyet vermesi, son zaman
larda ve bilhassa Sultan Aziz devrinde saraym bile o ba
kımdan bozulmaya yüz tutmasındandır.

Sultan Hamid tam mânâsiyle dini bütün müslümandır 
ve öyle olduğu için müteassıp değildir; Reşid Bey bu nofc- 
tayı da:

«Müteassıp olmamakla beraber dindardı» 
diye anlatır.

Müsriflikleriyle meşhur olan amcası Sultan Aziz'le ağa«* 
beyisi Sultan Murad’m ve diğer kardeşlerinin aksine olarak 
Sultan Hamid çok muktasıd olmakla mâruftur: Şehzadelik 
hayatı çiftliklerinin mahsulâtiyle ticaret yaparak, parasım
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işleterek, emlâkinin idaresiyle bizzât meşgul olarak ve hat  ̂
tâ gayet ihtiyatlı surette Borsa oyunlarına bile iştirak ede
rek servet yapmakla geçmiştir; kardeşlerine para ikrâz etti
ğinden bile bahsedilir! îşte bundan dolayı Beşinci Murad’m 
cülûsunda bir milyon altından fazla borcu olduğu halde,. 
Sultan Hamid tahta çıktığı zaman yalnız nakdi servetinin 
yüz bin altını aştığına âit bâzı rivayetler vardır. Saltanat 
devrinde de dâima idâreli davranmış, Sultan Aziz gibi devlet 
hazînesine iidde bir el atmamış ve hattâ menâfi’-i-umumiy- 
yeye âit işlerde kendi kesesinden pek çok fedâkârlıklarda 
bulunmuştur.

Reşid Bey Sultan Hamid’i «Halîm, sabûr ve rahîm» gös
terir: kimsenin rızkına mâni’ olmak İstemediği için, siyasî 
menfîlere bile aylıklar bağlatması bu husûsiyyetinin en bariz 
delillerindendir. Doktor Abdullah Cevdet Trablusugarb’s  
sürülürken bütün müterâkim aylıklarının bir torba gümüş 
mecidiye olarak Bâb-ı-Zabtiyye'ye getirilip kendisine verilmiş 
olduğunu bir gün Sultan Hamid’e rahmet okuyarak ve o  
zamanki muhalefetine nedamet ederek bana teessürlerle an
latmıştı ! Sultan Aziz’in katliyle alâkadâr olarak Kastamonu’
dan getirtilip Yüdız’da muhâkeme edilen Mâbeynci Seyyid 
Bey’in zaruret içinde kalan karısı Kevser Hanım Mâbeyn’e 
çok şiddetli bir telgraf çektiğinden dolayı tekdire uğradığı 
halde, maişetinin te’mini için derhal valiye emir verilmiştir? 
Midhat Paşa bile hudud hâricine çıkarılırken cebine beş yüz 
altın konulmakta kusur edilmemiştir! Bu gibi deliller nâı- 
mütenâhîdir.

Ermeni propagandacılarının utanmadan «Kızıl Sultan» 
dedikleri İkinci Abdülhamid’in en büyük hususiyetlerinden 
biri de kan dökmekten son derece müctenib olmasıdır; hâ- 
tırâtmda Sultan Hamid’in bir çok kusurlarım şiddetli bir 
lisanla tenkid etmiş olan Reşid Bey bu noktayı şöyle anlatır:

«Kitabet hizmetinde bulunduğum on dort sene zarfında 
âdî cürümlerinden dolayı haklarında i’dam hükmü sâdır 
olanlar elbette yüzü tecâvüz etmiştir. Pâdişâh bunların ara  ̂
sında yalnız birinin, anasmı ve babasını katletmiş bîr cana- 
vann i’dam hükmünü tasdik etti. Diğerleri haklundaki i’danB 
cezalarını, cürmü muhit olan sebeplere göre müebbeden.
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yahut yirmi, yirmi beş sene, hattâ daha az kürek cezâsıns 
tahvil ederdi... l ’dam cezâlarııu muttariâen hapis cezâsınat 
tahvil etmiş olduğu, hâlen Hazîne>i-evrak kuyûdiyle de sâ  ̂
bittir.»

Gene Reşid Bey merhumun bana şifâhen söylediğine 
göre Sultan Hanıid i’dam cezâsmı tasdik etmekte kullandığı 
kalemi bizzat kırıp sobaya atmış ve kaydiıü yapan Mâbeyn 
kâtiplerinin de öyle hareket etmelerini irâde etmiştir. Otuz 
üç sene süren saltanat devrinde i’dâm edilenlerin mecmûu 
bir kaç kişiden ibâret gösterilir! «Kızıl Sultan» işte böyle 
bir «Kızıl Sultan» dır! Türkiye'de dar-ağaçlan Sultan Ha- 
mid'den sonra kurulmuş ve ormanlar teşkil edecek kadar 
bereketlenmiştir: îktnci meşrutiyyetin bu kanh çığırmı açan 
da Hareket-ordusudur.

ikinci Abdülhamid’in meçhul cephelerinden biri de 
Türklük şuûrunda gösterilebilir; «Lûgat-i Çagatâyi ve Türkî-i 
Osmânî» müellifi Buhârâlı Şeyh-Süleyman Efendi’yi salta
natının daha ilk yıllarında Türkler ve Türkmenlerle temas 
etmek üzere resmi vazife ile Orta-Asya’ya göndermiş oldu
ğunu Süleyman Efendi Çağatay lehçesiyle yazdığı manzum 
mukaddimesinde:

Hem sefaretle seyahat kıldum
diye anlatır ve:

Türkmenün hâlini bir bir bildüm 
Cins-ü-mıkdârım dei'ter kıldum

şeklinde izâhât da verir; geae Şeyh Süleyman Efendi Peşte'de 
toplanan Turan kongresinde de Sultan Hamid’i temsil et' 
mistir; bundan bahsederken de:

Cümle bir bir gelüben el öpdü 
Türk dip alkışila kıyamet kopdn

demektedir. Sultan Hamid’in âile beşiği olan Eskişehir ve 
Söğüt civânndaki Karakeçili aşiretinden iki yüz kişilik bir 
«Söğütlü maiyyet bölüğü» teşkil etmesi de milliyyetine bağ-
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hlığındandır; Mâbevn Baş-kâtibl Tahsin Paşa’mn hâtırâtın- 
da bu meseleden bahsedilirken:

«Sultan Mamid’m bsı mızrakh bölüğüne fevkalâde tevec- 
cflli ve i’timâdı vardı»
denildikten sonra bunlarm kumandanı olan Mehmet Bey’in 
bir arkadaşıyla beraber «Sultan Hamid’in yatak-odası yanın* 
da« yattıklanndan, pâdişâhın «hayâtının muhafazasını bun
lara tevdr» ettiğindeı:ı bahsedildikten sonra da, sarayda bü
tün ahlâM safvetlerini «Kaya gibi» muhafaza etmiş olan 
«Civanmerd» ECarakeçililere karşı tkinci Abdülhamid'in milli 
râbıtası şöyle izâh edilmektedir:

«Sultan Hamld Sdğütlü bMüğünden dâimâ memnûniy* 
yet ve sitâyişlc bahseder, onlarla görüştüğü zaman:

— ö z  hcmşerilerim! 
dîye hUâb eylerdi».

Sultan Abdülhamid'i meşrutiyyetten yıldıran muhtelil 
sebeplerin en mühimlerinden biri de anâsır meselesi ve o 
zamanki Osmanh imparatorluğımda Türk unsunmun diğer 
anâsır mecmûuna nisbetle akalllyyette olmasıdır: Âlî Paşa 
gibi Sultan Hamid dö Meclis-i-Meb'ûsânın anâsır mücâdele
sine sahne olacağı kanâatindedir. îşt® bundan dolayı ikinci 
meşrutlyyetin i'lânmdan bir hayli zaman evvel Türk mille
tini koruyacak bir Kanun-ı-esâsî tedvini için bütün Avrupa 
Kanun-ı-esâsîlerini terceme ettirmeye başlamıştır. Baş-kâtip 
Talisin Paşa bu mesele hakkında Sultan Hamid’in kendisine 
söylediği sözü hâtırâtma şöyle geçirmiştir:

— Bir hükümdı^r İşin üâ^m olan şey memleketin men- 
faatidin Eğer bu menfaat Kannn-ı-esâsînin ilânmda ise o da 
yapıîîT; fakat İyi ta«îîk oltmur mu, TÜEKtlN MENFAATİ 
MAHFUZ ELAUR Mî? Burasmı kestiremiyorum!

Pâdişâhın bu millî endişesinde ne kadar haklı olduğunu 
ikinci meşrutiyyet tarihi bütün fecâatiyle isbât etmiştir.

Sultan Hamid’in Azerbaycan’da îran hükümeti tarafm- 
dan men'edilmiş olan Türk dilinin tedris lisanı olmasmı te’- 
min etmek suretiyle Türklüğe ettiği büyük bir hizmet de 
vardır: îrmı şâhı Muzaferüddin Kacar’m İstanbul’a gelme
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sinden istiifâde eden Sultan Haînid o zaarıana kadar Azer- 
bayçan mekteplerinde devam edip giden Türkçe yasağının, 
kaldırılması hususuna şâhı iknâ’ etmiş ve işte bu sayede 
Muzafferüddin Kacaj memleketine dönerken îran Maârif ne
zaretine telgrafla yolda emir vermiştir. İstanbul gazeteleri 
bu müjdeyi 1900 senesi 29 Teşrinievvel Pazartesi nüshaların
da neşretmişlerdir. O zamanîd «Tercümâıw.-Hakikats gazete
sinin ifâdesine gör© Muzaîferüddin-Şâh;

«Azerbaycan’da braltman naekâtibe busıâan böyle Eebân-ı 
Fârisî ile beraber lisâıoı-ı Türkînin daM tedrisme ve bilhassa 
Türkçjenin gereği gibi öğretilmesin© i’tinS eâilmesijîi»

emretmiştir. Her halde Sultan Hamid’in bu muvaffakıyyeti, 
Türk miliiyyetçüiği tarihinin hiç bir zaman ımutamıyacağı 
bir hizmettir.

Sultan Abdülhamid’in en kuvvetli cephesi hârici siyase
tinde gösterilir: Balkan devletlerini mütemâdi ihtilâflar için* 
de yaşatarak Türkiye’ye karşı ittifaklarına hiç bir zaman 
imkân vermediği gibi Şark meselesinde Rusya ile Avustur- 
ya’mn anlaşmasına mütemâdi bir mehâretle mâni' olmuş, 
İngiltere ve Fransa’ya karşı icâbmda Almanya’yı kullanmış, 
bütün devletleri büyük bir ustalıkla idâre ederek Osmanlı 
tarihinde otuz üç sene sürmüş en uzun sulh devrini te’min 
ederek inhitat harplerinden sonra memleketi dinlendirmiye 
muvaffak olmuştur: Bu sulh devrinin başmdaki «93 seferi» 
Abd-ül-Aziz devrinden mevrûs olduğu gibi, arada geçen 1897 
Yunan harbi de 32 gün sürmüş ve Yunanistan müdhiş bir 
mağlûbiyyete uğramıştır.

Abdürrahman Şeref’in 1918 tarihinde küçük bir risâle 
şeklinde neşredilen «Sultan Abdülhamid Hân-ı Sânî: Sûret-i 
hal'i» ismindeki eserinde Sultan Hamid şöyle tasvir edilir;

«Şehriyâr-ı müşârünüeyhin sîmâ ve bünyesinde hâne* 
dân-ı Osmânîye mahsus olan alâmât İ3İce fark-u-müşâhede 
olunur idi. Nitekim (Gentile Bellini) tarafından tersim olu
nan Fâtih’in tasvirinde hâkan-ı sâbıkın hutût-ı vechiyyesi 
nümâyandır. Kendisi zeki ve hassas, dakîka-şînâs, mııâmeSe-i 
mu’tâdesi nâzik, ha!âvet-i mahsûss-i sadâya mâlik, efendili



sin ve HıIâfei-ü-Salianatm izz-ü-\rekannı maa-t-takâ!ır tamâr 
imiyle yerine getirir, bendegânım taltif ve kendiyle görüşen 
«cânibi tatlı dili ve câzibe-i nezâketi ile teshir etmenin yo
lunu bilir, tehdidini hakkıyla îkaa’a kaadir ve lede-I-hâce 
tzhâr-ı şiddet veyâ teskîn-i hiddete muktedir idi».

Abdurrahman Şeref merhum bu izâhâtmdan sonra Sxıl- 
tan Hamid'in meşhur vehmini de şöyle anlatır:

«Küçük yaşındanberi müptelâ olduğu vâhimenin te’si* 
riyle saltanat ve hayatım dâimâ tehlikede gSrmek kendisinde 
bix maraz-ı müsmin-i ma’nevî hâlini almış idi»,

Bunımla beraber, Sultan Hamid o meşhur «Vchm-i Hü- 
îiaSyün» una rağmen tahta çıkar çıkmaz büyük bir hüsn-i- 
niyyeüs işe başlayıp Osmanlı tarihinde misli görülmemiş 
demokratça hareketleriyle az zmnanda askerle ahâlinin gö
nüllerini kazamnıştır; Bu yolda ilk hareketi, cülûsunun on 
beşinci gününe tesadüf eden 14 Eylül 1876 Perşenbe günü 
Bâb-ı-Ser’askerîye gidip ümerâ ve zâbitanla beraber akşam 
yemeğinde bulunmasıdır; sofrada:

— Ser-askesr Paşa, Paşalar, Beyler, Efendiler!
hitâbiyle bir nutuk irâd etmiş, Ser-asker Redif Paşa ordu 
nâımna cevap vermiş, ertesi akşam vükelâ ile Mâbeyn erkâ
nını Yıldız’da yemeğe dâvet edip devletin mârûz olduğu teh
likeler karşısında hepsine ittifakla hareket, yâni millî birlik 
tavsiyesinde bulunmuş, 18 Eylül 1876 Pazartesi günü kayıkla 
tersaneye gidip Bahriyelilerle tanışarak birlikte sofraya otu
rup «yabsia asker yemeği» yemiş ve gene bir nutuk irâd et
miş, ayni senenin 5 Teşrinievvel Perşenbe günü Bâb-ı-Meşî- 
hat’e gidip ulemâ üe beraber iftar sofrasma oturmuş, 19 
Teşrinievvel Perşenbe günü Kıslar-ağası vesâir Harem-ağa  ̂
lannın üniformalarla muâyedelere iştirakini men’etmiş, 
9 Teşrinisani 187G Perşenbe günü Haydarpaşa hastahanesine 
gidip Balkan cephelerinden gelen harp yaralılarmı birer bi
rer ziyâret ettikten sonra hepsine atıyyeler dağıttırmış ve 
camilerde Sadr-ı-a’sam ve diğer vükelâ île beraber halk için
de namaz kılmıştır! Gene o günlerde birçok defalar Kara
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deniz’lo Marmara’da vapur, gezintileri yapmış ve bunlara 
bkzı şehzâdelerle devlet-adamlarmı da dâvet etmiştir,

İşte bütün bunlardan anlaşıldığına göre Sultan Hamid 
saltanatının bidayetlerinde hiç bir vehm eseri göstermemiş 
ve ancak kendisini hal’edip kardeşi Sultan Murad’ı tekrar 
tahta çıkarmak istiyen düşmanlarının Ali Suâvî vak’asıyla 
tiaşlıyan muhtelif teşebbüsleriyle Ermeni komitecilerinin yı
lkıcı faaliyetleri üzerine pek tabiî olarak mütemâdi bir vehme 
.kapılmıştır.

İkinci Abdülhamid’in mühim vasıflanndan biri de şahsi 
Jnymet ve iktidara ehemmiyet veiTnesinde gösterilebilir: Bil- 
lıassa ilk Mâbeyn erkânı çok kuvvetli şahsiyyetlerdir. Son
raları dokuz defa Sadârette bulunmuş olan Said Bey/Paşa’yı 
Baş-kâtipliğe ve o devrin en mümtaz adamlarından olan 
JEğinli-Said Paşa’yı da Mâbeyn ferikliğine intihâb etmiştir; 
bunlardan Sadr-ı-a’zam Said Paşa’ya «Küçük-Said Paşa» 
denilmesi işte bu Eğinli «Büyük - Said Paşa» ya nisbetledir. 
Bir müddet sonra Mâbeyn müşiri ve ayni zamanda Bahriye 
nâzın olan Eğinli - Said Paşa yeni Mâbeyn'in Avrupa’da bile 
,çok iyi karşılanan en mühim şahsiyyetidir; İzmit müteselli
mi Hâs-ağası Mustafa Ağa’nın oğlu olan Said Paşa Mühen- 
dishâne-i Berrî-i Hümâyûn’u birincilikle bitirdikten sonra 
hükümet tarafından İngiltere’ye gönderilip Edinburg üniver
sitesinde beş sene tahsil ederek oıadan da birincilikle şaha
detname aldıktan başka Woolwich askerî mektebini de ayni 
dereceyle ikmâle, muvaffak olmuş, Londra’nın «Institııtion of 
Mecİıanical Engineers» ismindeki Makine mühendisleri ens
titüsüne âzâ seçilmiş, Rasadhâne müdürlüğü ile Mekteb-i 
Bahriyye nâzırlığında ve Londra sefareti ataşa-navalliğinde 
snuvaffakıyyetler gösterdikten sonra Tophane tecribe dâiresi 
reisliğinde bulunduğu ve artık Sultan Murad’ın hal’ine karar 
verildiği sırada Sultan Hamid kendisine bir hey’et gönderip 
Baş-mâbeyncilik teklif etmişse de kabul ettiremeyince sara
yın ıslâhı salâhiyyetiyle Mâbeyn ferikliğini kabul ettirmiştir. 
Son devrin en bü5mk nyâzıyyecil erinden olan Eğinli-Said' 
Paşa devlet hisâbına İngiltere’de tahsil etmiş ilk Türk genci 
olduğu için, muhafazakârlarla rnüteassıplar kendisine «İngi
liz-Said Paşa» demişlerdir! Kont de Keratry’nin «Mourad V»
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İsmindeki eserinde Eğinil-Said Paşa'nm Mâbeyn ferikliğine 
tâyiıai Sultan Hamid’in teceddütçülere, yâni meşrutiyyetçiJ.©* 
re karşı bir nevi te’minâtı gibi gösterilir; Her halde Ruslara 
karşı Ingilizlerden İstifâde etmek istiyen Sultan Hamid’in bu 
suretle lngircere'3â de memnun etmek istediği muhakkaktır.

O sırada Mâbeyn müşirliğine de yeni pâdişâhın eniştesi 
olan Ticaret nâzın Dâmad-Mahmud Celâlüddin Faşa tâyİB 
edilmiştir; Bu Dâmad-Mahmud Paşa, Türk müzeciliğinin 
müessisl olmakla meşhur Tophane müşiri Fethi Ahmed Pa
şa'nın oğlu ve Eğinli-Said Paşa da damadıdır; bü suretle 
meslekleri birbirinin zıddı olan kayınla enişte yeni Mâbeyn- 
de birleşmiş demektir: Bunlardan Mahmud Paşa muktedir 
bir zât olmakla beraber mutlakıyyetçi, Said Paşa da meşru- 
tlyyetçidir. Eğinli - Said Paşa’nm o zamanki vukuatı günü 
gününe zabteden ruznâme şeklindeki kıymetli hâtırâtınm 
yalnız baş taraflan rahmetli torunu Nazan Danişmend tara
fından «Türklük» mecmûasında neşredilmişse de alt tarafı 
maatteessüf gayr-i-münteşir kalmıştır.

Sultan Hamid’in Mabeyninde daha sonraları da bir çok 
kıymetli adamlar bulunmuştur; Meselâ Eğinli-Said Paşa’» 
dan sonra Mâbeyn müşirliğine Plevne menkabesinin şanlı ve 
muhteşem kahramanı Gazi-Osman Paşa tâyin edilmiş ve 
ölünceye kadar yirmi iki sene o büyük makama şeref ver
miştir, Türk kültür tarihinde isimleri kalmış şahsiyyetler 
içinde de Sultan Hamid’in Mâbeyninden yetişmiş olanlar 
vardır: Meselâ «Servet-i-fünun» edebiyatında (H. Nâzım) im- 
zâsiyle şöhret bulan eski Dâhiliyye nâzırlarından Reşid Bey/ 
Reşid Rey, Nâmık Kemal’in oğlu Ali Ekrem ve Paris sefiri 
Münir Paşa gibi şahsiyyetler bu zümredendir.

Yukarda da söylediğimiz gibi Sultan Hamid vehmiyle 
vesvesesinde kısmen mazurdur; Babası Sultan Mecid’in 
«Kruntulu oğlum!» dediği îkinct Abdülhamid’in bu hâlinderi 
memleketin de, kendisinin de zarar gördüğü muhakkaktır; 
fakat onun yerinde kim olsa vehme kapılmaması kabil de
ğildir, çünki «Vehm-i Hümâyûn» unda haksız olmadığım gös
teren vak’alar vardır: Meselâ 1878 deki «Ali Suâvi vak’ası» nı 
gene o senenin 8/9 Temmuz Pazartesi/Salı gecesi bastınlan 
ve Sultan Murad’ı yeniden tahta çıkarmak için Masonlar ta
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rafından kurulan (Cleanti Scalieri) komitesinin gizli faali
yetleri tâkib etmiş, ondan sonra Jön-Türklerin bir takım sûi- 
kasd tertibatı haber alınmış, nihayet 1905 senesi 21 Temmuz. 
Cuma günü Ermeni komitecilerinin tertib ettikleri meşhur 
«Bomba hâdisesi» olmuş ve bu komitecilerin o tarihten son
ra da bir kaç sûikasd teşebbüsü keşfedilmiş, Yıldız sarayına 
mütemadiyen sûikasd jurnalleri yağdırılmış ve esasen veh
me isti’dâdı olan Sultan Hamid’in vesvesesi işte bu suretle 
her gün körüklenip alevlendirilmiştir. O vaziyette kim olsa 
hayat endişesine düşecek ve pek tabiî olarak vehme kapılar 
çaktır,' Bu gibi vesveselerin hiç 'olmazsa yarı mes’ûliyyeti 
ahlâk-ı lunumiyyeye aittir.

1842 senesi 21 Eylül Çarşanba günü dünyaya gelmiş olan.. 
ikinci Abdülhamid yaşımn tam 66 sene, 7 ay, 7 gün tuttuğu 
sırada, yâni 67 yaşının içinde hal’edümiş demektir: 1876 se
nesi 31 Ağustos Perşenbe günü tahta çıkmış olduğuna göre 
saltanat müddeti de 32 sene, 7 ay, 27 gün tutmaktadır. Bu 
uzun saltanat üç devre aynlır:

1 — Sultan Hamid’in cülûsundan 3 ay, 23 gün sonra 1876 
senesi 23 Kânunuevvel Cumartesi gününden 1878 senesi 13 
Şubat Çarşanba gününe kadar devam edebilen lik meşrutiy- 
yet 1 sene, 1 ay, 21 gün sürmüştür.

2 — îlk meşrutiyyetin nihayetinden 1908 senesi 23 Tem
muz Perşenbe günü ikinci meşrutiyı^etin i’lânına kadar sü
ren ikinci mutlakıj^et devri 30 sene, 5 ay, 8 gün tutmaktadır: 
Ancak bu ikinci mutlakıyyet hukuki ve kanuni değil, yalnız, 
fi'li bir mutlakıyyettir; çünki meşrutiyyet resmen ilga edil
memiş, Kanun-ı-esâsî metni her sene devlet salnamelerinde 
muntazam neşredilmiş ve hattâ A'yan meclisi lâğvedilmemiş 
olduğu için bu meclisin âzâları resmî sıfatlannı ölünceye ka
dar muhafaza etmişlerdir; içlerinde ikinci meşrutiyyeti idrâk: 
edenler bile vardır.

3 — İkinci meşrutiyyetin i’lânından Sultan Hamid’in 
hal’ine kadar geçen müddet de 9 ay, 5 gün tuttuğuna göre, 
îkinci Abdülhamid devrinin 1 sene, 10 ay, 26 günü birinci 
ve ikinci meşrutiyyetlerle geçmiş demektir. îlk meşrutiyyetin, 
ilânmdan evvelki 3 ay, 23 günlük ilk mutlakıyyet müddetiyle
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İki meşrutij-'yet arasındaki ilcinci mutlakıyyet devrinin mec- 
ttiûu da 30 sene, 9 ay, 1 gün tutmaktadır.

Sultan Hamid'e hal’ini tebliğ edecek olan A'yan ve Meb’- 
ûsan hey’etinin intihabında İttihatçılar Türk tarihinin hiç 
bir zaman unutmıyacağı müdhiş bir dalâlet irtikâb etmişler
dir; Seçilen hey’et, A’yandan ermeni Aram ve Bahriye feriki 
Âıif Hikmet Paşa ile Selanik meb’ûsu yahudi Karasu ve 
Draç meb’ûsu arnavut K'î’ad Toptani’den mürekkeptir! Bun
lardan yahudi Karasu, Türk düşmanlığıyla m.âruftur; Sul
tan Hamid’in bendegânmdan ve eski yaverlerinden olan 
«Jandarmalıktan yetişme» arnavut Es’ad Toptani, efendisin
den sonra Türkiye’ye de ihanet etmiş bir hâindir; Ârif Hik
met, pâdişâhın kapusunda yetişmiş bir lütufdîdesi ve yave
ridir; Aram Efendi’nin araya katılm.ası da her halde Sultan 
Hamid’in Ermeni ihtilâllerini tenkil etmiş ve Anadolu’da bir 
Ermenistan kurdurmamış olmasımn cesâsı olsa gerektir! 
Otuz üç sene Hılâfet-i-îslâmiyye makamında bulunmuş bir 
Türk hâkanınm fetvâ mucibince hal’ini ancak bir Müslüman- 
Türk hey’eti tebliğ edebilir; îttihad-ve-Terakki cem’iyyeti bu 
hareketiyle Sultan Abdülhamid’in şahsını değil, Türk ırkını 
ve o ırkın muhteşem tarihini hiçe saymış demektir: Bütün 
OsmanlI tarihinde bu facianın tek bir misli yoktur. Sultan 
Reşad’m cülûsunda Baş-Mâbeynciliğine tâyin edilen Lûtfi 
Simâvî Bey hâtırâtmda bu müdhiş hareketi;

«Afvoîunmaz bir hatâ ve silinmez bîr leîte»
diye tavsif ettiği gibi, o zaman Selanik merkez kaymakam
lığıyla Polis müdür vekilliğinde bulunan İttihatçı Tahsin 
TJzer bile gayr-i-münteşir hâtırâtınm ikinci cildinde bunun 
«azîm» bir hatây-ı siyasî olduğunu i’tirâf etmiştir.

Sultan Hamid, ağabeyisi ve selefi Sultan Murad gibi Çı- 
rağan saraymda oturmak istediğini «MecIis-i-Milli» ye bildir
diği halde, Hareket-ordusunun artık diktatör hâline gelen 
meşhur kumandanı Mahmud Şevket Paşa el-çabukluğu ede
rek «Hâkan-ı mahlûsu hal’edildiği günün gecesi Selânik’e 
■sevkettirmiştir: Eşyâşmı bile almadan bir kaç ba\njılla gece- 
yansı Yıldız sarayından çıkarılan Sultan Hamid, Ittihad-ve- 
Terakki cem’iyyeti tarafından Selânik’deki ikametgâhının 
«Mubayaa me'murluğıı» na tâyin edilen Tahsin Uzer’in hâ-
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tırâtına nazaran âile ve maiyyet efradından 38 kişiyle ve 
hususî bir trenle hareket etmiştir; bunların içinde dört 
Kadjn-Efendi’den başka küçük şehzadelerden Abdürrahim 
ve Mehmet Âbid Efendilerle Şâdiye, Ayşe ve Refia sultanlar, 
bir çok kalfalar, bir kaç harem-ağası ve bâzı sâdık bendegânı 
vardır. Kırk Seîânik jandarmasımn başında muhâfızlık vazi
fesine de binbaşı Fethi Bey me’mur ediimiştir: Bu Fethi Bey, 
Cumhuriyet devrinde Meclis reisliği ve Baş-vekillik etmiş 
olan Ali Fethi Bey'dir.

27/28 Nisan 1909 Salı/Çarşanba gecesi zevâlî saat birde 
Sirkeci istasyonundMi hareket eden Tren-i-mahsus =  Hususî 
trenin iki yahut üç vagondan ibâret ojduğu rivayet edilir: 
Salonlu vagona Sultan Hamid’le ailesi yerleşmiş, ötekine de 
maiyyeti binmiştir. 28 Nisan Çarşanba günü akşam ezanmdan 
sonra Selânik’e vâsıl olan bu hazin kaafile Kılkış istasya- 
nımdan on beş hususî arabayla bir suvâri müfrezesi tarafın
dan tâkib edilerek Allatini köşküne îsâl edilmiştir: Osmanlı 
hizmetinde Jandarma müfettiş-i-umumîsi olan İtalyan gene
rali Robilan Paşa’nm derhal tahliye ettiği bu muhteşem 
köşkü hükümetin biraz sonra mefrûşâtiyle beraber satın al
dığından bahsedilir. Köşkün kapısında üçüncü ordu kuman
dan vekili Hâdi Paşa ile Selanik Belediye reisi İsmail Hakkı 
ve merkez kaymakamı olan Polis müdür vekili Tahsin Üzer 
Be3rler tarımdan karşılanan Sultan Hamid, âile efrâdı ta- 
mâmiyle içeri girdikten sonra kapınm önündeki mermer 
merdivenlerden ağır ağır çıkmıya başlamış ve Tahsin Uzer'in 
şimdi ailesi nezdinde bulunan gayr-i-münteşir hatıratına göre 
tam o sırada yatsı ezanı okunduğu için;

— Aziz Allâîi, celle şâıralîu!
diye mukabelede bulunmuştur: Bu izâha göre o sırada saatin 
eaânî 4,42 =  zevâlî 8,43 olması lâzımgelir.

Sultan Hamid Allatini köşkünde Marangozluk el-işleriyle 
vakit geçirmiş ve hattâ bunlara âit levâzımı «Mübâyaa me’- 
muru» Tahsin üzer te'müı etmiştir: Fakat her halde en mü
him meşgalesi, kendisini hal’edenlerin dahilî ve haricî bütün 
devlet işlerinde milletin basma getirdikleri muazzam gaile
leri cMirsâd-ı ibret» den mümkin olduğu ve haber alabildiği
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Icadar temâşâdan ibâret olsa gerektir; bunun sebebi, gazete 
okumak hakkından bile mahrum edilmiş olmasıdır.

îttihad-ve-Terakki cem’iyyetinin en zararlı hareketi, Sul
tan Hamid gibi Avrupa siyasetine otua üç senelik bir tec- 
ribeyle hâkim olmuş büyük bir hükümdan iş başından uzak
laştırmasıdır: İngiltere sefiri (Nicolas O'cormor) bir cihan 
harbi belâsından kurtulmak için bütün Avrupa milletlerinin 
ona duâ etmekle mükellef olduklarından ve Fransa sefiri 
(Maurice Bompard) da bütün Avrupa’da onım ayarında tek 
bir diplomat olmadığından bahsetmiştir. Bu hakikati, vak
tiyle hürriyetçilik ederken kendisine düşman kesilmiş bir çok 
OsmanlI münevverleri de takdir etmişlerdir: Bundan evvel 
başka bir münâsebetle bahsi geçen Doktor Abdullah Cevdet’
le ilcinci meşmtiyyetin i’lânmda hürriyet nutukları irâd ede
rek halkı heyecanlandmnış olmakla mâruf Eızâ Tevfik vs 
rahmetli dostum Süleyman Nazif işte o zümredendir. Na- 
Eif’in  Sultan Hamid için yazdığı bir manzûmenin şu parçası 
uzun zaman dillerde destan hâline gelmiştir:

Kaç zamandır gelmemişken yâda biz, 
îşte geldik senden istimdada biz:
Fâdişâhım hasret olduk eski istibdada biz!

Rızâ Tevfik merhumun da 1927 tarihinde «Abdülhamid’in 
rûhaniyyetinden istimdâd» serlevhasıyla Mısır’da neşredilen 
bir manzumesinde şu âbret-âmîa kıt’alara tesadüf ediUr:

Tarihler adım andığı zaman 
Sana hak verecek ey koca Sultan!
Bizdik utanmadan iftira atan 
Asrın en siyasî pâdişâhına!
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Fâdişah hem zâlim, hem deli dedik; 
İhtilâle kıyâm etmeli dedik;
Şeytan ne dediyse biz beli dedik, 
Çahştık fitnenhı intibâhma.



Dîvâne sen değil, meğer bilmişiz î 
Bir çürCik ipliğe hulyâ dizmişiz!
Sâde deli değil, edepsizmişiz:
Tüküi'dük atalar kıblegâhma!

Biraz sonra Sultan Hamid'in ölümünden bahsederken 
göreceğimiz gibi, yalnız münevverler değil, halk kütleleri de 
nihayet ona rahmet okumuşlardır.

İkinci Abdülhamid’in Selanik menfasında geçirdiği gün
lerin ftıecmûu üç buçuk seneden fazla değildir; 1912 Kenesi
1 Teşrinisâni Cuma günü İstanbul’a getirilip Beylerbeyi sa
rayına kapatılmasmm sebebi, Balkan harbinde Rumeli’nin 
düşman istilâsına uğraması ve Selânik’den de artık ümit 
kesilmiş olmasıdır. Kendisini getirmek için hükümetin ilti- 
mâsiyle Alman sefareti maiyyetine me’mur Loreley harp 
gemisi İstanbul’dan Selânik’e gitmiş ve her halde gelmesüii 
fce’min etmek üzere dâmatlanndan Abdurrahman-Paşa-zâde 
Ârif Hikmet ve Mehmet Şerif Paşalar da bu Alman gemisiyle 
hareket etmişlerdir. Dâmat-Şerif Paşa’nın bu tarihî vazifesi 
hakkmdaki gayr-i-münteşir eserinden İbn-ül-Emin Mahmud 
Kemal merhumun naklettiği izâhâta göre, Selânik’de bulun
duğu müddetçe kendisine gazete verilmediği için ahvâl-i 
âlemden bihaber kalan büırük pâdişâh Balkan ittifakına ve 
Bâb-ı-Âli’nin öyle bir ittifaktan haberdâr olamamasına hay
ret ederek:

— Sefaretlerde elçiler, ataşemîliterler var; bnnîar şimdi
ye kadar uyumuş mu? Dört devlet ittifak etmiş de bu oîan 
bîten şeyler haber almmamış mı? Ben makamda bulunduğum 
müddetçe bunilarm arasına nifak likasına çalıştım! 
demiştir; hattâ meşhur bir rivayete göre Balkan itüfakım ilk 
duyduğu zaman:

— Kiliseler meselesini ballettiniz mi?
diye sormuş ve halledildiği söylenince ittifakı tabiî bulmuş
tur. Bu kiliseler meselesi .Balkan devletlerini mütemâdi bir 
ihtilâf içinde yaşatmış ve nihayet tttihad-ve-Terakki hükü
meti Sultan Hamid siyasetinin aksini iltizâm ederek mese
leyi hallediverince dört Balkan devleti Türkiye’ye karşı der
hal birleşmişdir! Gene îbn-ül-Emin’İn Damat-Şeriî Paşa’-
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dan naklettiğine göre Sultan Hamid ilkönce Selânik’den aŷ - 
nlmak istememiş ve kendisine tehlikeden bahsedilince:

— Ben de bir silâh alır, askerle beraber müdâfâada bu
lunurum; ölürsem şehid olurum; ben zâten ölmüş bir ada* 
mmı!
demiş ve bir aralık da;

— Allah bu hâllere sebeb olanları Kahhâr ismiyle kah
reylesin: Şimdi devlet ne hâle geldi!
diye otuz üç sene muhafaza ve idâre ettiği imparatorluğun 
üç dört sene içinde uğradığı ve uğratıldığı fecî akıbetten şi- 
kâyet etmiştir; O tarihten senelerce sonra îttihad-ve-Terakki 
artıkları Cumhuriyet devrinin Ankara İstiklâl mahkemesin
de muhakeme edilirken Müddai-i-umumî Necib Ali iddiânâr 
meşini okuduğu gün Sultan Hamid’in selefinden'tesellüm et
tiği imparatorluğu Ittihadçılara olduğu gibi teslim ettiği 
halde, onların bir kaç senede inkıraza uğrattıklarını söyle
mek suretiyle zavallı Sultan Hamid’in o şikâyetinde ne ka
dar haklı olduğunu resmen te’yid etmiştir.

Sultan Abdülhamid, dâmadlannın istirhamları üzerine 
nihayet Selânik’den İstanbul’a dönmiye muvafakat etmiş, fa
kat hükümetin istediği gibi gece değil, gündüz karaya çıka
cağını söylemiştir; îbn-ül-Emin «Loreley» in Hicri 22 Zülka’de 
1330 : Rumî 20 Teşrinievvel 1328 günü sabahleyin İstanbul’a 
geldiğinden bahsederse de, «Tanin» in yerine neşredilen «Re
nin» gazetesinin o tarihte çıkan nüshasında «Dün gece geç 
vakit» gelip Beylerbeyi sarayına çıkarıldığı hakkında bir 
fıkra vardır; işte o fıkraya nazaran 1912 senesi 1 Teşrinisani 
Cuma sabahı erkenden karaya çıkmış olması lâzımgelir.

Gidip gelme günleri de dâhil olmak üzere Sultan Abdül- 
hamid’in İstanbul hâricinde geçirdiği müddet tam üç sene, 
altı ay, üç gündür.

Sultan Hamid ölünceye kadar hep Beylerbeyi sarayında 
yaşarmş ve hayatının bu son devresi de 5 sene, 3 ay, 9 gün 
sürmüştür, ölüm tarihi 1918 senesi 10 Şubat Pazar günü öğ
leden sonra zevâlî saat 3 =  15 dir. Hastalığının 5 Şubat Salı 
günü soğuk algınlığıyla başladığından bahsedildiğine göre, 
beş gün içinde dünyâya gözlerini yummuş demektir.
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İkinci Abdülhamid gençliğindenberi her hususta t’tidâle- 
riâyet ettiği halde, hastalığının dördüncü gününe tesadüf 
eden 8 Şubat Cuma günü akşam yemeğinde beş maydanozla 
köfte, bir kotlet, bir balık, iki börek ve bir mıkdar da hamur 
tatlısı yiyerek kendi tâbiriyle o gün «pis boğazlık» etmiş ve 
işte bvmdan dolayı bir saat sonra şiddetli bir mi’de ağrısıyla 
nefes darlığından muztarib olmıya başlamıştır: Derhal dok
tor istediği için, ilkönce Beylerbeyi hastahânesi nevbetçi ta
bibi Nikolâki Paraskevidis Efendiyle veliahd Vahîdüddiıt 
Efendi’nin hususî hekimi Alkivyadis Efendi yetişmiş ve biraz 
sonra da Sultan Hamid’in o sırada hususî hekimliğini yapan 
ve kıymetli hatıratı şimdi Türk Tarih-kurumu yazmaları 
içinde bulunan doktor Atıf Hüseyn Bey gelmiştir. îlk yetişen 
iki Rum doktor derhal kan almışlardır. O sırada nabzın 145 
ve teneffüsün de 65 den fazla olduğundan bahsedilir: Hemen 
yetiştirilen ilâçlardan mühim bir fayda görmemiştir.

Sultan Reşad, ağabeyisine istediği doktorların gönderil- 
mesmi emretmişse de, Abdülhamid-i Sânî:

—  Benim doktorlanm var!
diye reddetmiş ve nihayet öleceği gün öğleden evvel saat on
da kendi hekimlerinin tavsiyesiyle Âkil Muhtar ve Selânikli 
Rif’at Beyler getirilmiştir: Bunlardan şiddetli îttihadçılığıyla 
mârûf olan Akıl Muhtar Bey’i huzuruna kabul etmek iste
memişse de, pâdişâh tarafından gönderilmiş olduğundan bah
sedilince Saltanat ve Hilâfet makamına hürmeten kabul et
miştir.

Yapılan konsültasyonda konulan teşhis «Ozima ile mü- 
terâfık ihtikan-ı rie ve adem-i kifâyet-i kalbî-i kilyevî» dir. 
Arkasına derhal dokuz hacamat vurulmuşsa da ağrıları geç
mediği için, göğsünden de hacamat edilmesi için doktorların 
tekrar gelmelerini emretmiş;

— Haydi, çabuk!
demiş, fakat hekimler yetişmeden evvel tam saat 3 =  15 de 
Allahına kavuşmuştur.

.Bâzı kusurlarıyla hatâlarına rağmen Osmanlı pâdişâh
larının en büyüklerinden biri olan Sultan Abdülhamid-i Sânî. 
1842 =  1258 senesi 21 Eylül =  15 Şa’ban Çarşanba günü dün
yâya gelmiş olduğuna göre tam 75 sene, 4 ay, 19 gün yaşayıp
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76 yaşmın içinde ölmüş demektir: Osmanlı tsrUhinde İstan
bul’un fethinden evvel en çok yaşayan hükümdar 78 sraşında 
ölmüş olan Orhan - Gazi ve İstanbul’un fethinden sonra en 
çok yaşayan pâdişâh da İkinci Abdülhamid’dir.

Sultan Hamid 1909 senesi 27 Nisan Salı günü memleket 
için büj'ük bir felâket olmak üzere maatteessüf hal’edilmiş 
olduğuna göre, hal’inden sonra tam 8 sene, 9 ay, 13 gün yar 
şamış demektir: Bu müddet zarfında îttihad-ve-Terakki cem-’ 
iyyetinin Meclis-i-Meb’ûsan reislerinden Ahmed Rızâ Bey 
Sultan Reşad’a kardeşinin ifnasını bir kaç kerre teklif et
mişse de kabul ettirememiştir; her hususta îttihad-ve-Terak- 
ki’ye boyun eğmiş olan Sultan Reşad’ın bu husustaki metâ- 
netini hayretle takdir etmemek kabil değildir.

Sultan Abdülhamid, kendisini hal’edip devletin bütün 
mukadderatını ellerine alan Ittihadçılann o muazzam dev
leti on sene içinde nasıl yele verip inkıraza sürüklediklerini 
«Mirsâd-ı ibretten temâşâ» ederek ölmüştür: Birinci cihan 
harbinde kumandanlıkla Trablusugarb'a gönderilmiş olan İs- 
hak Paşa’nın anlattığı bir hâtırayı tarihe aynen tevdi' etmeyi 
vazife bilirim. O meş’um harbin en buhranlı günlerinden bi
rinde devletin hayatiyle alâkadar çok mülıim bir mesele hak
kında Sultan Hamid’in malûmatından istifâde için her na
sılsa fikrini anlamak istiyen Tal’at ve Enver Paşalar îshak 
Paşa’yı Beylerbeyi sarayma göndermişlerdir. O zamanki tâ
biriyle «Hâkan-ı sabık» m verdiği cevap aynen şöyledir::

— Bu vaziyette artık benim verebileceğim hiç bir fikir 
ve tavsiye edebileceğim hiç bir tedbir kalmamıştır: Çünki 
ba zavallı devlet harb-i-nmnmîye sürüklendiği gün munkanz 
olmuştur! Sizi bana gönderenler o çılgınlığı irtikâb etmeden 
evval göndermeliydiler: Bütün dünya denizlerine hâkim olan 
devletlere karşı Almanya ve Avusturya gibi kara hudutları 
içinde mahbus yaşayan iki devletle beraber ateşe atılmak ta
rihin kaydettiği en büyük hamâkattir.

Daha başka kimselere de bu mealde sözler söylediğini 
kızlanndan Ayşe-Sultan'dan işitmiştim.

Sultan Hamid’in cenazesi Beylerbeyi sarayından Topka- 
pu sarayına nakledilerek techia ve tekfini orada yapıldıktan
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sonra, Sultan Reşad'ın irâdesiyle ölümünün ertesi günü pa
dişahlara mahsus muazzam merasimle Sultanmahmut tür
besine defnedilmiştir. Bizzat şâhid olduğımı bu muhteşem 
merasim esnâsmda Ayasofya'dan türbeye kadar iki sıra asker 
dizilmişti; cadde ile caddeye çıkan sokaklar, pencereler, dara. 
1ar, ağaçlar ve hattâ türbe mezarhğımn etrafındaki duvarlar 
mahşer gibi halk kütleleriyle dolmuştu. Bütün halk derin 
bir teessür içindeydi. Ağlıyanlar, hıçkıranlar ve hattâ:

•— Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? 
diye haykıranlar oluyordu! Bu heybetli ve umumî teessür 
içinde lâübâlî tavırlı tek bir kişi vardı: Sarıkamış’ın hazin 
kahramanı Enver Paşa’nın elleri arkasındaydı ve o resmî 
cenaze alayında işte öyle yürüyordu! Müverrih Abdurrah- 
man Şeref merhum «Sultan Abdülhamid Hân-ı Sânî: Sûret-i 
hal’i» ismiyle o sene risale şeklinde neşredilen tarihî maka
lesinde halkın bu derin ve haklı teessürünü pervâsız bir ifâ
deyle şöyle tasvir etmişti:

«Hengâm-ı ikbâlinde:
Ne kendi eyledi râhat, ne halka verdi huzûr

mısraını okuyanlardan bir çoğunun cenaze namazında Bâkî’- 
nin:

Kadrini seng-i musallada bilüp ey Bâkî 
Durup 0] bağlayalar karşına yâran saf saf

beytini hâtıra getirmeleri hüsn-i hâtimeye dâl garâib-i mu- 
Ssadderâttandır».

Eski Dâhiliyye nâzırlarmdan Ebubekir Hâzim Bey bir 
gün merhum Abdülhak Hâmid’in salonunda bize Sultan Ha- 
mid’in ölümüyle alâkadar bir hâtırasını anlatnuşti: O sırada 
Şûrây-ı-Devlet dâirelerinden birinin reisliğinde bulunan Hâ
zim Bey, Sultan Hamid’in terekesini tesbit için Enver Paşa'- 
nın riyasetinde teşkil edilen hey'ete dâhilmiş; merhumun ir- 
tihâlinden bir kaç gün sonra Beylerbeyi sarayına gidilip 
ölürn günü mühürlenmiş olan yatak-odası açılmış; EbubeMr 
Hâzim Bey bir çok kıymetli eşya içinde pek ehemmiyetsiz

P : 11
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kalan bir şeye dikkat etmiş; Sultan Hamld'ln bütün hayatın» 
da boynunda asılı ve teninin üstünde saklı bulundurduğu bir 
muska varmış; üç köşeli bir gümüş mahfaza içinde bulunaıs 
bu muska açılnuş: Mâvi bir mektup kâğıdı çıkmış; iç yüzün
deki iki sahifenin birincisinde kırmızı mürekkeple şöyle bir 
Bual yazılıymış:

—  İyi adam nasıl olur?
Bu suâlin altında iyi adamm bütün klâsik târifleri sıra  ̂

lanmış; mukabil sahifedeki;
—  Fena adam nasıl olur?

suâlinin altında da müdhiş bir zâlim tasvir ediliyormuş! B « 
iki sahife Sultan Hamid’in kendi el-yazısıyla yazılmış ve hat
tâ bâzı silikler bile varmış: tifürüklere, büyülere, efsunlara 
mu’tekıd ve hattâ müptelâ zannedilen zavallı ikinci Abdül- 
hamid’in meşhur muskası işte böyle bir muskaymış!

Eğer Fâtih, Yavuz ve Kanunî 15 inci ve 16 ncı asırlarda 
gelmeyip de Sultan Hamid’in zamamnda gelmiş olsalardı ne 
yapabilirlerdi? Bu büyük pâdişâhın şahsiyyetini tesbit etmek 
istiyenler için böyle bir suâlin cevâbmı çok iyi düşünmek 
gerektir.

Her halde tarih, can çekişme devrine gelmiş olan Os
manlI imparatorluğunu otuz üç sene yaşatmış olan İkinci 
Sultan Abdülhamid’i dâimâ hürmet ve rahmetle yâd ede
cektir.
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Çok mühim bir rivâyet vardır: Sultan Hamid'in hal'ine 
Hareket-ordusu kumandsını Mahmud Şevket Paşa’nın muha
lif olduğundan bahsedilir! Ben bu rivâyeti Sultan Hamid’ia 
muhterem kızı Şâdiye Sultan’dan da işittim: Kendisi de O' 
devrin mühim bir şahsiyyetinden duymuş. Müverrih Abdur- 
rahman Şeref de bu rivayete inanmıştır: 1918 de «Sultanı 
Abdülhamid-i Sânî’ye dâir» ismiyle bir risale neşredilmiştir; 
bu risâlede Abdurrahman Şeref’in «Sultan Abdülhamid-i Sâ
nı: Sûret-i hal’i» ismindeki makalesiyle Ahmed Refik mer
humun «Sultan Abdülhamid-i Sâni’nin na’şî önünde» serlev* 
halı yazısı vardır. Abdurrahman Şeref, risâlenin 4 üncü sa~



hifesinda ber nedense inandığı esMBs rivayftt şöyle an* 
latır:

«Otuz bir Mart (13 Nisan 19M) ısyâa-ı askerîsi üzerine 
Selânik’dcB İstanbul’a az^et ve bne&t-ı askeriyyenin te*dîbi> 
Dİ der’uhde eden Hareket-erdnsn IramandaBi Mahmud Şev» 
ket Paşa Ayastefanos’da ictimâa başhyan A’yaa ve Meb’ûsaa 
meclisine vürûdunda hali* keyfiyyetİBİ aslâ hatıra setirme* 
meyi İfâde ve ihtâr eylemiş ise de efkâr-Mimumiyyenin he> 
yecâm önMne geçilecek raddede »İmadığudan çâr-u-nâçâr 
tebeddül-i saltanat hedef-i enzâr oldu».

Son Vak'anûvis Abdurrahman Şeref o sırada A'yân âzâ- 
sından olduğu ve bilhassa Maârif nâan sıfatiyle kabineye de 
dâhil bulunduğu halde, nasıl olup da böyle bir söze inanmış 
olduğuna hayret etmemek kabil değildir. Bu vâhi ve havâî 
sözün hiç bir ash ve esâsı olmadığı işte şu hakikatlerle sâ* 
bittir:

1 — Padişahla hükümetin hiç bir mukavemet gösterme
mesi üzerine vaziyete hâkim olup askeri bir diktatör hâline 
gelmiş olan Hareket-ordusu kumandam Mahmud Şevket Par 
şa’nın arzusu hilâfına MecIis-i-Milli’nin Sultan Hamid’i hal’e 
kalkışması imkân ve ihtimal dâhilinde değildir: Çünki bu 
Meclis daha ilk günlerden itibaren Hareket-ordusımun hâki- 
miyyet sâhasına nakledilmiş ve bu surştle Mahmud Şevket 
Paşa’nm her emrine tâbi’ bir hâle getirilmiştir;

2 — Bundan evvel de gördüğümüz gibi Mahmud Şevket 
Paşa Sultan Hamid’in evvelden takarrür etmiş olan hal’i es
nasında her hangi bir mukavemet ihtimâline karşı Yıldız 
«arayım Arnavut askerlerle muhâsara altma almış ve hattâ 
işgal ettirmiştir; Pâdişahla âile efrâdını en zaruri ihtiyaç 
maddelerinden bile mahrum etmiş ve bu vaziyeti Meclis'e de 
bildirmiştir.

Müverrih Abdurrahman Şeref, jmkarda gördüğümüz ifâ
desini ayni risâlesinin ayni sahifesinde nakzederek Mahmud 
Şevket PaşatHn hal’i nasıl te’min etmiş , olduğunu işte şöyle 
izâh etmelrtedir:

«Hareket-ordnsımun Istanbal’a dühûlünfi müteâkıp A’yân 
ve Meb’ûsan dahî Ayastefanos’dan Ayasofya’daki dâire-i
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mahsûsalanna avdet etti ve 1327 Rebî’-öl-âhirinin yedinci 
Sadi gtinfi (14/27 Nisan 1909) M ^ ’ûsan salonunda Meclis-i* 
Millî hâlinde birlikte ictima’lan vulcn’buldu. Hali’ multarrer 
«ylnp iorâsında müşldlâta iesâdüf olunmamak için Yıldız’da 
bulunan asSIdr ve tevâlıiin ahzi ve kurb-i saltanattan teb’îdi 
evvelce kararlaştınlmış ve bunun da yevm*l mezkûrda husû- 
lü tahmin kılınmış olduğundan, Meclis4-Millî’nin ictimâm- 
dan maksat hali’ kararmı veımek idi.

Yevm-i mezburda Sleclis-i-umumînin celsesi hafi ve dâi< 
mî oldu ve Meclis’© A’yan reisi Said Paşa riyaset etti. Cel
senin küşâdmda Yıtdız*ın teslim alındığma ve mûcib-i endîşe 
bir şey kalmadığına dâir , Mahmud Şevket Paşa’dan gelen 
telgr^nâme okunarak bir goit hatipler söz istedi. Her kes 
îetâbü’-i kelâm ile hedefe vâsd olmayı düsjinüyor idi. Fakat 
en evvel söz söyiiyen Gazi-Muhtar Paşa meseleyi hallediver> 
di. Müşarünileyh dedi ki;

— Bu gün Cenâb-ı Hak Meclis-i-Mrîlî’ye bir mühim vazife 
tevdi’ etmiştir. MiKet telâş içinde bu vazifenin ifâsını bek< 
îiyor; hepimiz kalbimizde evvelce kararını vermişizdir. Sözü 
«zatmağa hâcet yoktur. Yalnız iki şeyi sîzlerden ricâ ederim: 
Evvelâ Devlet4-AIiyye’de emsâili nâ-mesbnk olan bu ahvâlde 
bâzan îtlâf dahî vukulmlmuştur. Lâkin âlûde-i hûn olmak 
milletin şân-u-nezâhetine yakışmayacağmdan bu husustan 
tevakki olunmasını şiddetle İltizâm eylerim. Sâniyen ahvâl-i 
mümâslîcde fetvaya mürâcaat olunmak âdet olmağla bu gün 
dahî meselenin taraf-ı Şer'-i-Şerîf’den istiftâ olunmasını tek
lif eylerim.

Bu teklifler alkışlarla kabul olundu ve Fetvâ-Emîni’nin 
(celbi için hemen bir hey’et-i murahhasa gönderildi».

Gene Abdurrainnan Şeref, ayni eserinin 6 ncı sahifesinde 
hali’ karan evvelce verilmiş olduğu için, kendisi gibi Sultan 
Hamid’e feragat t^ lif  edilmesini istiyenlerin seslerini bile 
çıkaramamış olduklarını da söyle anlatmaktadır:

«Bizde hslileıi bir takını gavâiM dâhiliyye ve hSriciyye 
ia’kib eylediği ve mülk-ti-millet hayli mazarrat gördüğü târi- 
îıen sâbît oîmEğiî.s A’yandan ve Maârif nâzın bulunan abd-l
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âciz dahî isti’fâ tehlif oİBiunak tarafdân idim v« bn busnsta 
tanıdığım meb’nslara ve A’yandaa bir takımına keşf-i râz et* 
mîş idim. Cümlesi tasvib etmişler iöi. Hareket-ordnsu Yıldız’ı 
teslim aSmış ve tablekâr ve hademeyi bile kâffeten kaldırmış 
olduğundan, böyle bir teklif karşiamda Sultan AbdlUhamid’in 
mukavemet ve muhalefeti adîm-ül-imkân idi.

Yeni celse fetvâmn kıraatiyle başladı. Her taraftan:
—  Hali’, hali’ I

sesleri yükseldi. Gulüw-ü*beyecan o mertebede idi bi isti'fâ 
teklifini ağıza almak hücûm-ı umumîyi da’vet edecek idi. 
Meb’uslar pâdişâhı haFetmelde hâkimiyyet'i müllyyenin kuv*̂  
vetini izhâr eylemek zu’m-o-niyyetinde idi».

îşte bu salâhiyyetdâr şahidin İfâdesinden de antoşılacağı 
gibi, Yıldız'ı işg[al etmek suretiyle Sultan Hamid’in hal’lni 
doğrudan doğruya Mahmud Şevket Paşa te’min etmiştir.
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SULTAN MEHMET RESAD’IN CÜLÛSTJ VE 
SADR-LA'ZAM TEVFİK PAŞA’NIN 

MAKAMINDA tBKASI

tOtüz bir Mart vak'ası» üzerine Hareket ordusunun el
de ettiği iki neticenin biri Sultan Hamid’in hal'i, biri de Sul
tan Mehmet Reşad’m tahta çıkarılmasıdır.

Sultan Abdtilmecidün Sultan Aziz’den sonra sırayla tah
ta çıkan dört oğlunun üçüncüsü ve Osmanlı pâdişahlannın 
otuz beşincimi olan Beşinci Mehmet Reşad’m 27 Nisan 1909 
Salı günü, yâni Sultan Hamid'in hal’ediidiği gün tahta çıka
rılışında iki garâbete tesadüf edilir:

1 — Birinci garâbet. Sultan Hamid'in hal'ine karar veren 
«MecMs-i-miIlî» de reis Küçük-Said Paşa’mn o tarihî karar- 
dan sonra vellahd Mehmet Reşad Efendi'nin saltanatım hiç 
bir lüzum olmadığı halde re'ye koyması ve işte bu suretle 
Eeşad Efendi’nin intihapla, âdetâ bir Reis-i-Cumhur gibi ic- 
lâs edilmiş olmasıdır! Müverrih Abdurrahman Şeref, A'yan 
âzâsı ve Maârif nâzın sıfatiyle bizzat şâhid olduğu bu Meclis 
sahnesini bundan evvelki fasılda bahsi geçen rîsâlesinin ye
dinci sahifesinde şöyle anlatır:

Reis Paşa — Efendiler, okunan fetvây-ı şerife ve millet 
tarafından gösterilen arzûy-ı umumi mûcibince Sultan Ab- 
dülhamid H ^-ı Sânî’nin Hüâfet ve Saltanattan harine kâ  
rar veriyor musunuz?

Huzzâr tehalükle ^  kaldırdılar.
Reis Paşa — Sultan Abdülhamid hal’olundu. Serîr-i Hi

lâfet ve Saltanata v©liyy-i-»hd-i meşru’ Mehmet Reşaâ Efendi 
Hazretlerinin iclâsma karar veriyor musunuz?

— Yaşssm SuHan Mehmet Hân-ı Hâmis! 
nidalarıyla bu teMif âaM kabnl olundu.

Hattâ bu «întihap», iki kişilik bir hey’etle derhal Sultan 
Beşad'a tebliğ bile edilmiştir! Bu hareket, saltanat verasetini 
cEkberiyyet» kaidesine JsjJnâd ettiren Tarihî Osmanlı an'â



H0sine mugayir olduktan başka, o zamanki Kanûn-ı-esâsî’nin 
üçüncü maddesine de mugayirdir: Çünki o madde mûcibince 
saltanat hakkı zâten «Ekber-i evlâd» a aittir! Bu suretle ta
rihî an'anenin de, Kanun-ı-esâsî'nin de hiçe sayılması, her 
halde Sultan Reşad’ı Meclis’in de, Hareket-ordusımun da bir 
îûtufdidesi hâline getirmek maksadıyla izah edilebilir.

2 — îkinci garabet de, A’yandan ferik Sami Paşa’mn tek
lifiyle «Meclis-i-milli» Hareketordusunun İstanbul’a girişini 
şehrin ikinci fethi saymak saygısızlığında bulunduğu için, ilk 
îâtih olan «İkinci Mehmed» in ismine nazire olarak yeni 
pâdişâha «Birinci Reşad» yerine «Beşinci Mehmet, isminin 
takıhvermiş olmasıdır! Bununla beraber halk arasmda «Sul
tan Reşad» ismi kullamlmıştır.

Beşinci Mehmet/JVtehmet Hân-ı Hâmis 1844 senesi 1/2 
Teşrinisani Cuma/Cumartesi gecesi eski Çırağan sarayında 
dünyaya gelmiş olduğuna göre yaşmın tam 64 sene, 5 ay, 26 
gün tuttuğıî, yâni 65 yaşınm içinde bulunduğu sırada cülûs 
etmiş demektir. Annesinin adı (Gülcemal Kadın-Efendi) dir.

Şark kültürünün ve bilhassa Acemcesinin çok kuvvetli 
olduğundan bahsedilir; Garp kültürü yoktur. Çok uzun sü
ren şehzadelik ve veliahtlık devrini İran edebiyatiyle ve bil
hassa Mesnevi okumakla geçirdiği rivâyet edilir: Mevlevîliğe 
intisabı işte bundandır.

Sultan Reşad saltanat devrinde şahsiyyetsizlik sayılacak 
kadar irâde gevşekliği göstermiş, meşrutiyyet pâdişahlığım 
hiç bir işe kanşmamaktan ibaret muhteşem bir işsizlik zan
netmiş ve kendisini saltanat makamına «intihâb» ettirmiş 
olan îttihad-ve-Terakki cem’iyyetinin elinde bir kukla rolü 
oynamıştır! Her halde Sultan Hamid gibi kudretli bir şahsiy- 
yetin yerini doldurabilecek bir halef değildir. Beşinci Meh
met Reşad 1918 senesi 3 Temmuz Çarşanba günü vefât etmiş 
olduğuna göre, tam 9 sene, 2 ay, 6 gün îttihad-ve-Terakki 
cemlyyetinin hükmü altında esaretten beter bir saltanat sür
müş demektir. En büyük meziyyeti, îttihadçıların Meclis-i- 
Meb’ûsan reisi Ahmed Rızâ Bey'in mükerrer ısrarlanna rağ
men ağabeyisi Sultan Hainid’i ifnâ ettirmemiş olmasından 
ibârettlr: Ondan başka her hususta Cem’iyyete boyun eğmiş 
ve hiç bir mühim meselede mukavemet göstermemiştir; Baş
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kâtipliğinde bulunmvış olan Ali Puad Bey’in hâUrâtma göre 
kendisi bu hâlini şöyle te’vile çalışmıştır:

— Her kes bana işlere karışmıyor diyorlar! Meşrutiyyet 
zamanında ben işe karışacak olursam biraderin suçu ne idi?

Zavallı Sultan Reşad'ın meşrutiyyet telâkkisi işte bun
dan ibarettir.

Birinci cihan harbinde Çanakkale muharebesi münâsebe
tiyle yazmış veyâhut kendisine isnâd edilmiş olduğundan 
bahsedilen meşhur şi’rin muhtelif şâirlere izâfe edilen «Tah
mis» şeklindeki tehzilinde Sultan Eeşad’ın bu hâlini çok gü
zel tasvir eden bir kıt’a vardır; bu kıt’a uzun zaman ağızlarda 
dolaşmıştır:

Haberim yoktu olup bitmiş olan işlerden 
Mesneviler okuyurdum oturup ezberden 
Bir de baktım ki haber geldi bizim Enver’den 
«Savlet etmişti Çanakkal’aya bahr-û-berden» 
«Ehl-i-lslâmın iki hasm-ı kavisi birden»

Sultan Hamid’in Esvabcı-başısı llyas Bey’den işitmiştim: 
Veliahtlik devrini âdetâ ihtilâttan memnu gibi bir halde ge
çirmiş olan müstakbel halefinden her hangi bir münâsebeti© 
bahseden zeki pâdişâh bir gün llyas Bey’e:

— Ben bizim biraderi halka göstermemekle kendisine 
çok büyük bir iyilik ediyorum!
demiş ve insana lâtife gibi gelen bu sözün ne kadar ciddî ol
duğunu maatteessüf hâdisât en acı şekilde isbât etmiştir.

İnhitat devrinin bir çok Osmanlı pâdişahları gibi Sul
tan Reşad’a da harb-i-umumîde Gazilik ünvâm tevcih eden 
bir Meşihat fetvası neşredilmiş ve bu suretle Beşinci Meh
met oturduğu yerde Gazi olmuştur.

Doğum ve ölüm tarihlerini yukarda görmüş olduğumuz 
Sultan Reşad tam 73 sene, 8 ay, 1 gün yaşadıktan sonra 74 
yaşının içinde ölmüş demektir: Sultan Hamid’in ölümünden 
sonra ancak 4 ay, 21 gün yaşamıştır; mezarı Eyüp’de kendi 
yaptırdığı türbededir.
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Ali Şevki Bey, Tevfik Paşa'nm «31 Mart» dosyasında 
bulunan ve bundan evvelki fasıllarda bahsi geçen ikinci mu
fassal mektubunda Sultan Reşad’ın cülûsu üzerine TevfiJc 
Paşa’nm Sadâret makamında ibkasmı şöyle anlatır:

«Meclis-i-millî’den bir hey’et Reşad Efendi’ye gidip tahta 
cülûsunu tebliğ etti.

Baban bütün nazırlar, A’yan ve Meb’üsan reisleri, meb’- 
uglar vesâireyle Harbiye nezâretine gidip Beşinci Sultan Meh- 
med’in muvâsa l̂atına muntazır oldu.

Nihayet pâdişâh geldi; baban kendisini karşılamak üze
re merdivenlerden aşağıya indi. Sultan Reşad babanı tanı* 
madiği için:

— Sadr-a-a’zam Tevfik Paşa’yı görmek istiyorum, nere
dedir?
dedi. Baban da kendisini takdim etti. Bunun üzerine pâdişâh 
memnuniyyet beyân edip merdivenlerden çıkmaya başladı. 
Yukarı çıkınca, orada hazır bulunanlara elinden geldiği ka
dar memlekete hizmet etmek emelinde bulunduğunu söyledi 
ve devlet idâresinde henüz acemi olduğundan bahsederek 
vazifsinin ifâsı esnasında hükümet erkânının yardımlarından 
istifâde edeceğini ilâve etti.

O sırada pâdişâh babandan elinde ne olduğunu sordu; o
da:

— Zât-i-Şâhânenize edeceğim yeminin sûreti! 
dedi. Bunun üzerine Sultan Reşad da:

— öyleyse yemin merâsiminden evvel gidip abdest ala
yım!
dedi ve gidip geldi. Baban da kendisine yeminini okudu. Bu 
yemin metninin nasıl şey olduğunu bilmiyorum.

Ondan sonra pâdişâh Hırka-i-Şerîf dâiresine gitti: Ara- 
basım Harbiye talebesi tâkib ediyor ve sabırsızlıkla beklenen 
top sesleri de halkın 33 senedir asık duran çehrelerini neş’- 
elendiriyordu.

Sultan Mehmet akşama doğru babanı Dolmabahçe sa°̂  
rayına çağırtıp Sadâretten ayrılmamasını ricâ etti:

— Benim kimsem yok; bihakkın nâmuslu bir zât olarak 
yalnız sizi biliyorum ve her halde beni bırakmayacağınızı: 
ümîd ediyorum!
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Babam pâdişâhın bu ricâsım bir hfikümdar edâsındas 
^yâde bir dost ifâdesiyle söylemiş olmasından çok mütehas
sis olarak maiyyetinde çalışacağmı arzetti.

Ben size bu satırları yazarken babamz hâlâ yeni kabine
min teşkiline çalışıyor. Muktedir şahsiyyetler mevcud olma> 
dığı için çok müşkilâta uğruyor.

Cuma, 30 Nisan 1909 
Ali Şevki

Bundan evvel gözden geçirdiğimiz protesto telgraflann- 
da sadâretinin gayr-i-meşrû’ olduğımdan bahsedilen Tevfik 
Paşa'nın Sultan Hamid hal’edildikten, Sultan Reşad cülûs 
ettikten ve Hareket-ordusuyla îttihad-ve-Terakki cem’iyyeti 
devlete hâkim olduktan sonra makammda «Ibkaa» edilmesi, 
Cem’iyyetin bütün iddiâ ve isnadlannı fi’len tekzâb etmesi 
demektir. Tevfik Paşa’nın Sadâret Hatt-ı-Hümâyunu İşte şöy- 
ledir;

Vezîr-i Maâli-semîrim Tevfik Paşa
Biraderim Sultan Abdülhamid Hân-ı Sânî’nin cümleye 

ına’lüm olan esbâbdan dolayı taraf-ı Şer’-i'Âlî’den sâdır olan 
Fctvây-i'Şerîfe ahkâmına ve bilcümle tebeamızın arzusuna 
tevfikan Mcolis-i-umumî-i millîce bil-ittifak ittihâz edilen ka- 
rar veçhile makam-ı Hılâfet-u-saltanattan hali vukuuna meb- 
Bî Cenâb-ı Mâlik-ül-mülk’ün irâde-i ezeliyyesi ve Kanûn-ı- 
«sâsîmiz ahkâmı ve ale4-umum milleti Osmâniyyenin icmâ’- 
11-arzüsu üzre ecdâd-ı-izâmınuz tahtma cülûsumuz vuku*- 
buldu.

Zâtinizin mücerreb olan reviyyet ve hamiyyetiniz hase- 
biyle mesned-i Sadâret uhdenize ve mesned-i Meşîhat-i tslâ- 
miyye dahî Zıyâüddin Efendi uhdesine ibkaen ve tecdîden 
tevcih ve ber-vech-i Kanün-ı-esâsî teşkil ve arzettiğiniz Hey’- 
«t-i-Vükelâ’nın me’mûriyyetleri tasdik ve me’mûrin-i şâire 
yerierinde ibka ve takrir kılınmıştır.

Nuhbe-i âmâl-ü-makaasıdım sunüf-i tebeamızın bîlâ-îs- 
lisnâ nâil-i hürriyyet ve müsâvât ve adâlet olması ve ahkâm-ı 
Şer’iyye ve kanuniyyenln tamamen Icrây-ı tatbikatı ve devle-
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timizin te’yîd-i esâs-ı şevket-ü-mikneti ve memleketimizia 
maddî ve ma’nevî müstaid olduğu mertebe-i terakkıyyât-u* 
tekemmülâta vusMü esbâbımn te’mini cihetine ma’tûf-u-mün< 
hasır olarak Kanûn-ı-esâsîmiz bi-lûtfihi Teâlâ şu arzûy-i sa< 
mimimizin busûl-i fi’liyyâtmı kâfil olmasıyla kaatıbe-i ahvâl- 
de Cenâb-ı Muvaffık-ul-umûrun tevfîkaat-ı Samedâniysresine 
tevekkül ve Kanun-ı-esâsîmiz ahkâmına tevessül ederek mak< 
sad-ı aksây-ı meşrnhun teyessür-nümây-ı husûl olması husu'* 
sımda vâki’ olacak mesaînize kâffe-i Vükelâ ve Meclis-i umu« 
mî-i millîmizin ve bilcümle me’mürînin müşâreket ve muâ< 
venet edeceklerine vüsuk-u-i’timâdım ber-kemâldir.

Ba’z-ı mahallerde zuhûr eden ahvâl-i şûrişikârâne tees- 
süfât-ı ciddiyyemizi müstelzim olduğundan mülkümüzde sü- 
kûn-u-âsâyişin te’yîdi ve sunûf-ı tebea arasmda her dürlü 
âsâr-ı ihtilâfın küiliyyen izâlesi akdem-i umûr görünmesine 
mebnl ewel-be-ewel bu bâbde iktizâ eden tedâbîr-i müessi- 
reye teşebbüs edilerek bu misilîü vukuât-ı müellimeye sûret-i 
kat’iyyeie nihayet verilmesi ve akvâm-ı muhtelifenin yekdi- 
ğeriyle bir vatan evlâdına lâyık olacak surette hüsn-âmîziş 
lüzumunu bihakkın takdir ederek cümlesi ni’met-i hürriyyei 
ve müsâvât ve adâletten bilâ-istisnâ müstefîd odmalan ve 
berrî ve bahrî kuvây-ı askeriyyemizin istihsâl-i esbâb-ı teâlîsi 
ve umûr-ı adliyye ve mâliyyenin tanzim ve maârifin ta’mî< 
mini ve umür-ı nâfia ile ticâret ve zirâat ve sanâyiin terak> 
kıyy^-ı hâzıra-i asriyyeye göre teksirini zâmın olacak kavâ  ̂
nîn ve nizâmâttan henüz yapılmayanların Kanûn-ı-esâsîmize 
ve milletimizin levâzım-ı hakikıyye-i meşrûasına tevfikan 
tertib edilerek bu bâbde âsâr-ı ciddiyye-i fi’liyye ibrâzı v© 
düvel-i mütehâbbe ile mün’akıd olan kâffe-1 muâhedâtm ah
kâmı tarafımızdan ez^ser-i-nev te’yid olunduğundan bunların 
hüsn-i cereyânma riâyetle beraber Devlet-i-Aliyyemizin bil
cümle devletlerle olan hûbb-u-müsâfâtının te’kid-ü-tezyîdine 
çahşılması hulâsa-i niyyât-ı halisamızdır.

Cenâb-ı Hak cümlenin mesâisini tevfîkaat-ı Sübhâniyye- 
sine makrun bnyuısıın Amîo.

Fî 11 Rebî’-ül-âhir 1327 
MEHMET REŞAD
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Sadâreti «Gayr-i meşrû’» sayılmış olan Tevfik Paşa’nın 
makamında «ibkaa» edilmiş olduğu bu- Hatt-ı-Hümâyun’da 
tasrîh edildikten başka. Sadâret makammdan vilâyetlere çe
kilmiş olan şu telgrafta da o mühim nokta tekrar tasrih edil
miştir;

Mesned-i Sadâretin uhde-i senâverîde ibkaasiyle Hey’et-i> 
Vükelâ’nm sûret-i teşkilini ve Kanûn-ı-esâsî ve usûl-i meşru* 
tiyyetin te’mîn-i idâmesiyle Memâlik-i-mahrûse’nin istikmâM 
esbâb-ı terakkıyyâtı ve sunûf-i tebea-i Osmâniyyenin cümîe- 
einin bilâ-istisnâ ni’met-i hürriyyet ve adâlet ve müsâvâta 
mazhariyyeti bakkındaki âmâıM Hazret-i Şehriyârîyi muta- 
zanunm bu kerre ısdâr buyurulup Bâb-ı-Âlî’de tekrîmât-ı 
fâiks ile kırâet ô lunan Hatt-ı*Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne- 
nln sûreti bâlâya dercedilmiş olmağla ol-vechile i’lâm tavsi" 
ye olunur.

Fî 18 Nisan sene 1325 
Sadr-ı-a’zam 

Tevfik

Hey’et-i-Vükelâ listesi de şöyledir:

Dâhiliyye nezâretine: İzmir Vali vekili A’yandan Ferid 
Paşa Hazretleri,

Hâricîyye nezâretine: Ibkaaen Rit’at Paşa Hazretleri, 
Şûrây-ı-Devlet riyâsetine: ibkaaen Râif Paşa Hazretleri, 
Harbiyye nezâretine: İkinci ordu kumandam ferik Sâlih 

Paşa Hazretleri,
Bahriyye nezâretine: Nâzır-ı esbak birinci-ferik Rızâ Pa< 

şa Hazretleri,
Mâliyye nezâretine: Nâzır-ı sâbık Rif’at Bey,
Maârif nezâretine: İbkaaen Abdurrahman Bey Efendi, 
Ticaret ve Nâfia nezâretine: İbkaaen Kapril Efendi, 
Evkaf nezâretine: İbkaaen Hammâde Paşa,
Orman, Maâdin ve Zirâat nezâretine: İbkaaen Mavro- 

kordato Efendi.
Adliyye nezâretine henüz kimse ta’yin edilmemiştir.
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Bu resmî listede dikkat edilecek iki mühim nokta var
dır:

1  — On nazırdan mürekkep olan Hey’et-i-Vükelâ'nın al
tısı ibkaaen tâyin edilmiştir: Sadr-a-a’zamla Şeyh-ül-îslâm da 
«Ibkaaen» tâyin edilmiş olduklarına göre, on ikiyi bulan 
umumî yekûnda sekiz ibkaa var demektir I Netice itibariyle 
Sultan Hamid’in hal’inden evvel «Gayr-i-meşrû*» diye hücum 
edilen Tevfik Paşa kabinesi tttihad-ve-Terakki cem'iyyetinin 
devlet bünyesine mutlak hâkimiyyetinden sonra da iş başm- 
da bırakılmak suretiyle meşrûiyyeti resmen tasdik edilmiş 
demektir.

2 — Hareket-ordusu vâsıtasıyla vaziyete hâkim kesilen 
îttihad-ve-Terakki cem’iyyeti devletin mukadderatım eline 
almış olmakla beraber, henüz Tal’at, Enver, Câvid vesaire 
gibi ele-başılarmdan hiç biri kabineye girmiş değildir; hattâ 
bundan evvel sûretlerini gödüğümüz protesto telgraflarında 
makamına iadesi en şiddetli ısrarlarla taleb edilen eski Sadr- 
ı-a’zam Hüseyn Hilmi Paşa bile yeni kabineye girmemiştir.

Mahmud Şevket Paşa’nın hükümete iştirak etmemesi de 
pek tabiîdir: Çünki o Sultan Hamid gibi bir pâdişâhı hal’e- 
dip Selânik’e nefyettikten başka Sultan Reşad’ı tahta çıkar
mış muzaffer bir askerî diktatör vaziyetindedir; bu fevkalâde 
vaziyet, onun mevkiini hükümetten bile üstün bir hâle ge
tirmiş demektir.

Bununla beraber, Sadr-ı~a'zam Tevfik Paşa makammda 
ibka edilince kabinede yaptığı ta’dilât esnâsmda îttihadçıla- 
rın ileri gelenlerinden bazılarıyla Hüseyn Hilmi Paşa’ya bir 
iki mühim nezâret teklif etmemiş değildir; Tevfik Paşa’nm 
«31 Mart» dosyasmda pâdişâha şöyle bir arizası vardır:

BÂB-I-ÂLÎ 
Dâire-i Sadâret 

Amedî-i Dîvân-ı Hümâytm

Dâhiliyye ve Adlîyye ve Mâliyye nezâretlerine ta’yln bu
yurulan Hüseyra Hilmi Paşa Sle Sabri ve Câvid Beylerin be- 
yân-ı ma’zeret etmelerine mebnî Dâhiliyye nezâretine Aydın 
vaîi vekili Ferid Paşa ve Mâliyye nezâretine nâzır-ı sâbık
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IRil’at Bey intihap kılııunağla intîhâbât-ı vâkıa nezd-i maâU> 
vefd-t Hazı-et-i Hılâfetpenâhîlcrinde rehîn-i tasvib olarak işbu 
takrîr>i bendesânemin bâlâsı Hatt-ı-Hümâyûn-ı Mülûkânele* 
rfyle tevşîh buyurulduğu hâlde me’mûriyyetleri icrâ ve ilân 
lulınacağı ve Adliyye nezâretine bir münâsip zâtin bi-l-inti> 
lıâb arzedileceği muhât-ı ilm-i Âl!-i Şehriyârîleri buyurulduk* 
da ve kaatıbe-i ahvâlde emr-ü-ferman Hazret-i Veliyy-ül-emr 
Efeudimizindir.

Fî 10 Rebî’-ül-âlıir 1327 
ve 17 Nisan 1325

Sadr-ı-a’zam
Tevfik

Bu arîzada bahsi geçen Aydın =  İzmir vali vekili Ferid 
Paşa, mutlakıyyet devrinin son Sadr-ı-a’zamı olan Avlonyalı 
arnavut Ferid Paşa’dır.

Ittihad-ve-Terafcki cem’iyyeti artık bütün devlet bünye- 
şsine mutlak surette hâkim olduğu halde, acabâ neden dolayı 
Cem’iyyet erkânınm ileri gelenleri Tevfik Paşa kabinesine 
giraıek istememişlerdir? Bunun sebebi, Tevfik Paşa gibi bir 
şahsiyyetin kendilerine âlet olamıyacağını bilmeleridir. İşte 
bundan dolayı Tevfik Paşa'nm bir an evvel çekilmesini te’- 
min etmek, onlar için ilk iş olmuştur. Bilhassa Meclis-i-Meb’- 
ûsan reisi Ahmed Rızâ Bey’le birinci reis-vekili Tal’at Bey’in 
usrarlan nihayet Tevfik Paşa’nm Sadâretten isti'fâsiyle ne
ticelenmiştir.

Ahmed Tevfik Paşa'nm bu ilk sadâreti Sultan Hamid 
devrinin son ve Sultan Reşad devrinin de ilk günlerine tesa
düf etmiş ve «31 Mart» vak’asımn bütün gaileleriyle mih
netlerini işte bu kısacık sadâreti esnasında zavallı Tevfik 
Paşa çekmiştir. Paşa'nm bu kısa sadâreti 1909 senesi 14 Ni
san Çarşanba gününden 5 Mayıs Çarşanba gününe kadar yal
nız 21 gün sürmüştür.

Tevfik Pîişa isti'fâsım verdiği gün Sadâret makamına 
selefi olan Hüseyn Hilmi Paşa tâyin edilmiştir: Bu Hüseyn 
Hilmi Paşa «31 Mart» vak'ası üzerine çekilen protesto tel-
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graflannda Sultan Hamid tarafından azledilmiş gösterilip 
makamına iâdesi istenilen ve Cem’iyyetle arası çok iyi o lm  
Hüseyn Hilmi Paşa’dır: Yeni kabinede Dâhiliyye nâzırlığmı 
muhâfaza eden Avlonyalı Ferid Paşa biraz sonra Cem’iyyet 
tarafmdan isti’fâya mecbur ediler^ yerine îttihad-ve-Terak- 
ki’nin meşhur lideri ve Meclis-i-Meb’ûsan birinci reis-vekili 
Tal’at Bey ilk defa olarak Dâhiliyye nâzın olmuştur: tttihad- 
çılarm devlet idâresini bizzat ele almalan işte böyle başla
mıştır.

Bımunla beraber, Hüseyn Hilmi Paşa da Cem'iyyetin 
mütemâdi müdâhalelerine uzun zaman sabredememiştir: 
Bilhassa her biri bir fatih kesilen îttihadçı zabitlerin tahak
kümlerine dayanamadığından bahsedilir, tşte bundan dolayı 
HüS63^  Hilmi Paşa da gene o 1909 senesi Kânunuevvel ayı
nın 28 inci Sah günü isti’fâsım verip çekilmiş ve bu ikinci 
sadâreti 7 ay, 24 gün sürdükten sonra yerine Roma sefiri. 
Hakkı Bey «Paşa» ünvâniyle Sadr-ı-a’zam olmuştur: 1910 se
nesi 12 Kânunusâni Çarşanba günü tâyin edilmiş olan Hakkı 
Paşa tttihad-ve-Terakki cem’iyyetine o derece boyım eğmiş
tir ki, onım devrinde Osmanlı imparatorluğu artık bir İtti- 
had-ve-Terakki devleti hâline gelmiştir; imparatorluğun yı
kılmaya başlaması da onun zamanındadır: Nihayet gaflet ve 
alâkasızlığı yüzünden Trablusugarb’m ttalyanlar tarafmdan 
işgaline sebeb olan Hakkı Paşa’nın kurduğu kabineye Hare- 
ket-ordusu’nun diktatör kumandanı Mahmud Şevket Paşa da 
Harbiye nâzın olarak girmiştir.
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Tevfik Paşa îttihadçılârın ısrâriyle Sadâretten isti’fâ 
edince Londra sefâretine tâyin edilmiştir: Bu tâyin muâme- 
lesi isti’fâdan altı gün sonradır; her halde îttihadçıların bu 
suretle Paşa’yt bir an evvel İstanbul’dan uzaklaştırmak iste
dikleri muhakkaktır. «31 Mart» dosyasında Sadr-ı-a’zam Hü
seyn Hilmi Paşa’mn selefi Tevfik Paşa’ya şöyle bir resmî tez
kiresi vardır:
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BÂB-I-ÂU
Dâire-i Sadâret-i-Uzınâ 

Mektûbî Kalemi 
Aded 

96

Sadr-ı sâbık übbehetlü DeVletîü 
Tevfik Paşa Hazretlerine

Ma’rûz-ı çâkerleridir kİ
Zât-i Âlî-i Âsafânelerinin Londra Sefâret-i Senîyyesine 

ta’yinleri hususunda bi-i-istîzân 26 Nisan 1325 tarihinde trâ- 
dffi-i Seniyye-i Cenâb-ı Pâdişâhı şeref-sâdır olarak Hâriciyye 
Nezâret-i Celîlesine icrây-ı tebligat edilmiş olmağla oil-bâbde 
emr-ü-irâde Hazret-i men-lehü-l-emrindir.

21 Rebî’-ül-âhir 1327
28 Nisan 1325
Sadr-ı-a’zam 

Ilüseyn Hilmi

Bu tezkireden bir kaç gün sonra da Hâriciyye nazırından 
şöyle bir tezkire gelmiştir:

BÂB-Î-ÂL!
Dâire-i Hâriciyye
Mektûbî Kalemi 

Aded 
106

Londra sefiri Übbehetlü Devletlü 
Tevfik Paşa Hazretlerine

Ma’rûz-ı çâkerleridir
Zât-i Sâmî-i Âsafânelerinin Londra Sefâret-i Seniyyesino 

îcrây-ı me’mûriyyeti husûsuna bi-l-istîzân 26 Nisan 1325 ta
rihinde İrâde-i Seniyye-i Cenâb-ı HıSâfetpenâhî şeref-sudfir



buyurulmuş ve Haşmetlü İngiltere kralı Hazretlerînin kemâl-i 
memnımiyyetle kabul eylediği Se£âret-i müşârünileyhâ mas- 
lahatgüzârı tarafmdan telgrafla izbâr edilmiş olmağla emr- 
û-ferman Hazret-i men-lehü-l-emrindir.

26 Rebî’-ül-âhir 1327 
ve 3 Mayıs 1325 
Hâriciyye nâzın 

Rif’at

Ahmed Tevfik Paşa «31 Mart» vak’asınm da, Hareket- 
ordusunun da bütün gailelerini çektikten sonra Sadâretten 
de, İstanbul’dan da işte böyle uzaklaştırılmıştır.
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»31 MART» VAK’ASININ YERLÎ VE YABANCI 
GAZETELERDEKİ AKÎSLERt

Matbuat efkâr-ı-umumiyyenin aynasıdır derler: Bilhassa 
«31 Mart» vak’asıyla Hareket-ordusunun İstanbul’a sızması 
ve nihayet Sultan Hamid’in hal’iyle Selanik şehrine sevla 
sıralarındaki neşriyyâta ve gazetelerin bütün bu hâdiseler 
esnasında nasıl fikir değişikliklerine uğrayıp durduklarım 
gösteren yazılara bakılacak olursa, bu meşhur söze hak ver
memek mümkin değildir.

OsmanlI inhitatının hususiyyetlerinden biri de Efkâr-ı- 
umumiyyenin hep iş başında bulunanlara tarafdâr olmasında 
ve iktidarı kaybedenlere karşı cephe almasında gösterilebilir: 
Bu illet o devrin m-atbuâtında da vardır ve bu bakımdan o  
zamanın gazeteleri efkâr-ı-umumiyyenin dönekliğini bütün 
incelikleriyle temsil etmişlerdir. Meselâ «31 Mart vak’ası» 
patlak verdiği zaman âsî askerleri alkışlamış olan bâzı ga
zeteler biraz sonra Hareket-ordusu İstanbul'a dayanınca omı 
da alkışlamakta kusur etmemişlerdir! O sırada payitaht ef~ 
kâr-ı-umumiyyesi de aynen böyledir. Tevfik Paşa’nın «31 
Mart» dosyasında bulunan bir mektup bu acı hakikati çok 
güzel tasvir etmektedir; Divân-ı-Hümâyun tercümanı Davud 
Efendi oğlu Said Bey’in bu mektubu 25 Nisan 1909 tarihlidir 
ve Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’nın o sırada Berlin’de bulunan 
oğullarına yazılmıştır; Ali Şevki Bey'in mektupları gibi bu 
da Fransızcadır:

Benim aziz dostlarım.
Geçirmiş olduğumuz bütün sıkıntılarla şaşılacak şeyleri 

size olduğu gibi tasvir etmek çok güç iştir; çünki kocaman 
bîr roman tutacağı gibi, her ne söylense gene hakikat tama> 
miyîe ifâde edileraiyecektir. Şevki Bey size bir mektup ve 
daha doğrusu bir cilt yazarak İstanbulluda bulunanların kaîp* 
leriyle zihinlerinden uzun zaman silinmiyecek olan bu fev
kalâde ihtilâlin bütün teferrüâtmı izâh ediyor.



Böyle bir şey olabileceğine hiç bir zaman ve kat’iyyen 
(nanılsmazdı. İnsanın iz’ânını durduracak bir litâdise! Dev
letin yegâne Istinadgâhî olan kuvvet, yâni ordu îsyan ediyor! 
Bu zavallı millet bundan sonra artık kimden meded uma> 
bilir?

İhtilâlin ilk irünü, yâni geçen Salı günü ber kes;
— Zavallı Cem’iyyet! Zavallı Cem’iyyet!

deyip duruyordu. Ben de ittihad-ve-TerakkI cem’iyyetinin 
artık battığına hükmetmiştim.

Bir çok gençlîer bir araya gelip sohbet ederken hepsi bir
den Cem’iyyeti yerin dibine batırmaya başladılar. îşts bunun 
üzerine ben göğsümü gere gere:

— Cem’iyyet saltanatını sürmüştür, sürmektedir ve dâi* 
mâ sürecektir!
dedim. Meğer bu sösüm bîr kehânetmiş, dostlar 1 Öyle bir 
mıskabele edildi ki, aman Allah, ne mukabele! Şimdi Rumeli 
ordusu îstanbul’a dayamnca, artık her kes Cem'JyyeJ taraf- 
dân kesildi! Hep:

— Yaşasın Cem’iyyet!!!!!
sesleri yükseliyor, aziz dostlar I İstanbul halkı bir takım ip» 
siz sapsız dönekler koleksiyonuna benziyor. Daha geçen haf
ta hemen hiç bir istîsnâsı olmamak şartiyle her kes Cem’iy- 
yetin aleyhindeydi; şimdi de her kes Cem’iyyetin lehinde 
bulunuyor! Bu derecesi görülmüş şey değil, doğrusu!

Şimdi hükümet Hareket-ordusuyla mütemâdi bir temas 
halindedir. Acabâ netice ne olacak?

Bu gün Bâb-ı-Â'Iî’de Meclis-i-vükelâ’nın fevkalâde bir 
toplantısı var. Her an ale-l-usul bir bombardıman bekleniyor.

Beyoğlu’nu görmeli, azizim! Akla sığar şey değil t Hig 
İdmse sokağa çıkamıyor.

Gözlerinizi öperim.
3aid Davad

O devrin gazeteleıi de işte bu mektupta tasvir edilen 
dönek efkâr-ı-umumiyyenin sâdık bir aynası vaziyetindedirr 
Pâyıtaht ahâlisi gibi onlar da ilkönce «Kahrolsun Cem’iy
yet!» dedikten sonra;

— Yaşasın Cem'iyyet!
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meâlinde yazılar yazmışlardır! Bunların en mühimleri Tev- 
fik Paşa’nın «31 Mart» dosyasına tarihî birer hâtıra olarak 
konulmuştur. Şimdi misâl olarak bazılarını burada gözden 
geçirpıekle iktifa edeceğiz,

«İkdam» gazetesinin Eûmi 2 Nisan 1325 =  Milâdî 15 
Nisan 1909 tarihli ve 5348 numaralı nüshasının birinci sahi- 
fesmin 4 - 5 inci sütunlarında «31 IVîart» isyan hareketini gök
lere çıkaran şöyle bir yaaiya tesadüf edilir;

1 Nisan gecesi

(1 Nissıa gecesi) tariiı~i iniulâb-ı Osmânîde mühim bir 
sahife teşkil eder. Gece, ridây-ı siyâMyle İstanbul â£âkım 
ihâta eylemeğe başladığı zaman, gündüzün teab-ı bî-nihâyesi 
île bî'tâb kalan millet-i Osmânisve feve fevc evlerine çekili
yor, falcai asker Cem’iyyet-i iıafij^enin ( =  îttihad-ve-Terakki 
cem’iyyetiiain) istibdadına nibayet vermek, Şerîat-i îslâmiy- 
ye dâiresinde sdâiet-î hakikıyyeyi te’sis ettirmek için azîm 
bir sabîrsî5iîık içinde ta’yin edilecek Sadr-ı-a'zanîa, Harbiyye 
îiâzırına intizâr ediyordu.

Istanbui’jm azamet ve mehabetle âfâka doğra yükselmiş 
tninâreSeri za1âm-ı îeyl içinde kalbe bir tıîvîyyet balîşeylediği 
esnada îüsaktan uzağa bom sadâlan, mımka sesleri, silâh 
patırtılarj, «Yaşasın!» âvâaelşri işidiliyor, caddelerden geçen 
askerlerin süngüleri hava-gazîanmn bî-tâb zıyâlan altmda 
jparhyorda.

Gece saat üç raddelerine doğru Edhem Paşa’nm Har
biyye nezâretine ta’yinî askeri fevkalâde memnun etmiştir. 
Edhem Paşa, İsmail Kemal Bey vp Rif’ai Bey l̂e beraber A- 
yasofya meydanma gelmiş, efradın ortasına doğru ilerli;^rek 
arzuîannıın taraf-ı-Şâhâneden Is’âf edildiğini, binâenaleyh 
Ssîşlaîanna gitmeleri lâzım geldiğini beyân eylemiştir. Bunun 
üzerin© askerler taraf taraf kışîarma çekilmeğe başlamışlar
dır.

Asâkir-i Osmâniyyenin sabahlayın Ayasofya meydanına 
toplanmaîası sne derece milfeîb oîmuş ise geceleyin avdet et
meleri daha ziyâde mehâbetîl olmuştur. Gecenin zuîmet-i bî- 
laihâyesi IçİHde tızaktan uzağa işidilen muzıka sadâları bu
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inkılâb-ı anînin hâtime-i sükûn-perverânesine bir delil olarak 
telâkki edilmiş, kalplere azîm bîr sükûnet gelmeğe başlamış
tır. Asker bir taraftan hürriyyet havası çalarak ilerliyor, di
ğer taraftan kışlasına avdet eden bir taburun selâm havası 
çalarak müteaddid def’alar:

— Pâdişâhım çok yaşaî 
nidâsmı ayyuka çıkardığı işidiliyordu.

Saat beş buçuğa doğru idi, müdhiş bir yaylım ateşi et- 
râfı azîm bir dehşet içinde bıraktı. İstanbul âfâkı bir buçuk 
saat kadar bir velvele içinde kaldı. Gecenin hulûliyîe istih
sâl-! ma’Iûnıata muvaffak olamayan halkımızı oldukça en- 
dîşnâk eden bu velvele, askerin sürûr-ı muzafferâneainden 
başka bir şey değildi. Bütün efrâd, vatandaşlarına nâfi’ bîr 
hizmet îfâ etmekten mütevellid bir hazz île havaya ateş edi
yorlardı, Bu ateşler bir müddet sonra kamilen kesilmiş, her 
kes gündüzün verdiği yorgunlukla derin, sâkit hâb-ı istirâ- 
hate dalmıştır.
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İstanbul gazetesi Beyoğlu’nda tüfek sadâsmdan dolayı 
heyecan husule geldiğini ve ahâlinin korkudan kapuların 
gerisine eşyalarım yığmış olduklarını yazıyor ise de yerli ve 
ecnebî, aaâkîr-i Osmâniyyenîn cümleye kardeşçe muâmele 
ederek hiç kimsenin zararına gayret etmediklerini anladık
larından bi-l-âhire kemâi-i sükvinetle müsterîhâne imrâr-ı 
evkaat eylemişlerdir.

1 Nisan sabahı

Sabahlayın şâyân-ı ehemmiyyet hiç bir vak’a ohnanuş- 
tır. Geceki velvele-i sürürün esâsından bî-haber olan halk 
azîm bir merak ile gazetelere sarılmış, fakat tüfek patırtıla- 
nnm bir nümâyiş-i muzafferâneden ibaret olduğuna anla, 
yınca her kese bir emniyyet ve itmi’nan gelmiştir.



Saat Urâ raddelerine doğru Gallata ve İstanbul tarafın
daki dükkânlardan bir kısmı açılmış ise de, bi-l-âhire kışla- 
lanna avdet eden asâkir-i Osmâniyyeden bâzılanmn havaya 
silâh atmaları üzerine tekrar kapanmaya başlamışlardır,

Zâbîts me’mürîni, efrâdın havaya tüfek atmasından hiç 
bir tshlike melhûz olmadığım beyân ederek tüccardan bir 
çohlanm ikmâ’ etmiş, bunan üzerine bâzı dükkânlar küşâd 
edilerek ahz-ö-i’tâya muntazaman devâm edilmiştir.

BSaamâöh saat altıya kadar Sahhaflar-çarşısı ile Çarşı 
kâmüen kapalı kailmıştır. Sultan - Bâyezid civarındaki dük
kânlar kapalı kalmış ise de sokakların kalabalığı gittikçe te- 
zâyüd etmiş, bütün halk fevc fevc teferrüc etmeğe, Sadâret 
alayını temâşâ etmek için Bâb-ı-Âlî’ye doğru gitmeğe başla
mıştır.

Devriyeler:
' Evvelki gece Ayasofya meydanında içtimâ’ eden askeı<ler 

aralarından küçük küçük müfrezeler çıkararak şehir dâhi
linde muhâfaza-i emniyyet için devriye vezâifini îfâ eylemiş
lerdir

Bil makaleye göre «31 Mart» vak’ası tttihad-ve-Terakki 
cem’iyyetinin İstibdadını yıkmak ve meşrû bir idâre kurmak 
için tertib edilmiş hakikî bir inkılâp hareketidir ve bu ha
reketi yapan askerler asayişi kat’iyyen ihlâl etmemiş, hiç 
kimseye zarar vermemiştir. Fazla olarak böyle bir hareket 
meşrûtiyyetin muhâfaza ve devâmına da mâni’ değildir. «İk
dam» gazetesinin ajmi nüshasmm gene birinci sahifesinin 
üçüncü sütûnunda bu nokta da şöyle ifade edilmektedir:

Hamiyyet-i Osmâniyyeden beklediğimiz

İki güsîdür bu memleketin geçirdiği hâdiseler hakikaten 
Jıeplmis İçla »oûcib-i ibret olsa gerektir, o derece mühimdir. 
Asiser kardeşlerimizin fasilet-i fıtriyyelerini, necâbet-i hılkıy- 
yelerini, hukuk-ı nâsa riâyetlerini, şeref-i Osmânîyi mertebe-i 
viksayelerİBİ biz değiî, eeânib bile takdir eyledi; fakat bîr 
takım a’dây-ı hâriciyyemiz vardır ki onlar bu ahvâli, ihti
maldir, bir şekilde gösterirler, gösterebilirler.
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Şimdi bu cihetçe hakikati Avrupa’ya teslim ettirmek ci- 
îıanda en mukaddes bir vazifemizdir, çünki sâye-i lıamâseti- 
ne sığmarak yaşadığımız bu devletin devâm-ı icIâü ancak o 
vazifeyi îîâ edebilirsek kabildir. Bu emr-i müîıimmi bütün 
vatandaşlanmmiî, bilhassa asker kardeşlerimizin ve ulemâ- 
mızm nazar-ı dikkatlerine arzeyleriz,

O vazife ise evveî-i-emrde usûl-i meşveretin bir tsûret-i 
meşrüada memleketimizde, milletimizin muradı veçhile ke- 
mai-i selâmetle tatbikidir. Zâten Şer’-i-Şerî£’in hükm-i mü- 
nîfi böyle değil midir?

Bununla beraber hey’et-i müctemia-i Osmâniyyenin ci
hâna karşı satvetîni te’min eden o kanûn-ı meşrû'-i meşve
rettir. Farz-ı muhal olarak ona bîr rahne ânz olursa Iıukuk-ı 
mübeccele-i Osmâniyye yine beyn-ed-düvel sekteye uğrar.

Saniyen, o kahraman askerlerimizin o metânei-î fıtriy- 
yeîerine, evveldBn beri görüldüğü veçhile, intizâm-ı hâlleri 
dâimâ rehber olmalıdır. Bu ümniyye-i esâsiyyeKiiz aslâ na- 
zar-ı dikkatten dur tutulmamalıdır. Biz unutmamalıyız ki 
dâimâ a’d%-ı hâriciyyemizle galibâne ç ı̂^pışabilmek, o sat- 
vet-i askeriyyeye her lâhza mâlik’ bulunmak mecburiyyetin- 
deyiz.

Umarız ki, dileriz ki ricâl-i hükümetimiz dâimâ dûr-en- 
dsşâne hareket ederek Feyyâz-ı-Ezel bu mülkte böyle teori- 
belere bir daha lüzum göstermez.

îşte bugün hamiyyet-i Osmâniyyeden beklediğimiz, bu 
mülâhazaları pîş-ı teemmüle almaktır.

Biz bu hakaayıkı vatandaşlarımıza kemâl-i sıdk ile arzet- 
meyi vecîbe-i zimmet addeyleriz.

Ayni nüshada çıkan bu iki yazıdan anlaşıldığına göre, 
îkdam gazetesi «31 Mart» vak’asının zuhurundan memnun- 
,dur, çünki bu vak’a Cem’iyyet-i hafiyyenin, yâni tttihad-ve- 
Terakki cem’iyyetinin istibdadına nihayet verecektir: Fakat 
«usûl-i meşveret» dediği meşnıtiyyet de muhafaza edilmeli
dir.

Vak’anın nasıl vukua geldiği ve isyan eden askerlerin ne 
gibi şeyler istedikleri de gene ayni nüshanın 1 - 2 nci sahife- 
lerinde şöyle anlatılmaktadır;
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EVVELKİ GÜNKÜ VAKAAYI’

Meclis-i Meb’ûsanda:
Evvelki günkü vakaayi’e dâir MecIis-i Meb’ûsan dâire* 

sinde cereyan etmiş olan ahvâli dünkü nüshamızda bir de
receye kadar haber vermiş idik. Bu bâbde dün meb’ûsaudan 
birinin verdiği izâhât ber-vech-i âtidir;

Evvelki gün asâkir-i Osmâniyye Meclis-i Meb’ûsan dâi
resi pîşgâhına geldikleri ve mütâlebelerini dermiyân îçîn 
Meclis’e müracaat eyledikleri zaman Meb’ûsan dâiresinde 
meb’ûsandan İsmail Kemal, Rif’at, Said, Yusuf Kemal, Lâ- 
aıkıyye meb’ûsu Mehmet Arslan Beylerle Emrullah ve Hal- 
laçyan Efendiler ve daha on beş kadar meb’us bulunmak
laydı.

Dün dahî kısmen derc-i sütun etmiş olduğumuz veçhile 
asâkir-i Osmâniyyenin mütâlebâtı şu idi:

1 — Kabinenin kamilen sukutu,
2 — Meb’ûsandan Ahmed Rızâ ve Hüseyn Câhid, Rah

mi, Tal’at Beylerin mübâadeti,
3 — Ahkâm-ı şer’iyyenin tamâmî-i tatbjkı,
4 — Alayh zâbitandan açığa çıkarılarak mağdûr edilen

lerin iadeleri.
Asâkir-i Osmâniyye bu taleplerinin gündüz nihayet saat 

yediye kadar icrâ ve îs’âhm istiyorlardı.
Meclis-i-Meb’üsanda mevcud a’zâ on beş yirmi kişiden 

ibaret olduğu cihetle bu bâbde bir karar i’tâsı kaabil olamı- 
yacağı anlaşılarak dünkü nüshamızda münderic bulunduğu 
üzre Üsküp meb’ûsu Said Bey tarafından gelmiyen meb’ûsâ- 
na da’vetnâmeler irsâl edilmiş ve işin müsta’celiyyetine 
mebnî bunlar ilâve sûretinde de neşrolunmuştu.

Da’vet-i vâkıa üzerine birer ikişer gelmeye başlayan a’zâ- 
nın adedi saat yediye doğru seksene bâliğ olmuştu. Meb’û
sandan ba’zılan hemen kabineye karşı adem-i i’tîmâd re’yİ 
verilmesini taleb etmişler ve bu bâbde bir çok münakaşalar
da bulunmuşlar ise de esasen Meclisjde ekseriyyet mevcûd 
olmadığından a’zânın bir çoğu bu fikre muhalif kalmışlardır.

Nihayet kabineye adem-i i’timâd beyân edilmek üzere
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meb’ûsandan sekiz zâtin Mâbeyn-i-Hümâyûn’a i’zâmı karar* 
laştırıSmıştır. Mûmâileyhim azîmet için Meclis-i-Meb’ûsan 
dâiresinden çıkmışlar ve Soğukçeşme’ye kadar gelmişler ise 
de oradan avdete mecbur olmuşlardır.

Arslan Bey’in vefatı:

Bu sekiz meb’us Meclis-i-Meb’ûsâna avdet ettikleri sıra
da bu miyanda bulunan Lâzıkıyye meb’ûsu Mehmet Arslan 
Bey’in dünkü nüshamızda yazdığımız veçhile vefatı vuku’bul- 
muştur.

Adem-i i’timâd re’yi:

Meb’usîar bu suretle avdet ettikten sonra kabineye 
adem-i i’timâd re’yinin telgrafla Mâbeyn-i-Hümâyûn’a arzı 
tensîb olunmuş ve ol veçhile telgraf keşîde kiîmmıştıi’.

Adliyye ve Bahriyye nazırları:

İyice tahakkuk etmiyen bir rivayete göre isti’fâlarmı arz 
için Bâb-ı-Âlîdeîî Mâbeyn-î-Hümâyûn’a gitmek üzere bir ara
baya binmiş olan Adliyye nâzın Nâzım ve Bahriyye nâzın 
Rızâ Paşalar Sirkeci’ye doğru indikleri sırada çevrilip Mec
lis-i-Meb’ûsan dâiresi önüne getirilmişlerdir, Ba’zı kimselerin 
ifâdelerine göre Bahriyye nâzın Rızâ Paşa orada revolverim 
çıkarıp asker üzerine ateş etmesiyle onlar da bilmukabele ve 
Adliyye nâzın Nâzım Paşa merhumu da Ahmed Rızâ Bey 
zanniyle cerheylemişlerdir.

İlk kurşun Adliyye nâzınna isâbet etmiş ve Bahriyye 
nâzır-ı sabıkı da kurşunla ayağından yaralanmıştır.

Bir rivâyete nazaran Nâzım Paşa araba içerisinde ve rfi- 
ger bir rivâyete göre de mecrühen Meclis-i-Meb’ûsan dâire
sine çıkanidıktan sonra vefât etmiştir.

trâde-i Sâhâîie:
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lianndan dolayı askerden hiç birinin muâteb tutulmayacağına 
ve mütâlebelerinin is’âf buyurulacağına dâir vârid olan İrâ- 
de-i-Seniyye ibtidây-ı emrde Meb’ûsan a’zâlarımn bir sanîası 
olmak üzere telâkki edilmiştir.

Keyfiyyet tekrar telgrafla Mâbeyn-i-Hümâyün’a arzedil- 
nıiş ve Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyârî Cevad Bey Efendi dört 
atlı bir Istabl-ı-Âmire arabasına binmiş olduğu halde Meclis-î- 
Meb’ûsâna gelerek dünkü nüshamızda münderic îrâde-i-Se- 
niyyeyi askere hitaben kırâet eylemiştir.

Bu egnâda bütün asker:
— Pâdişâhım çok yaşa!

'diye bağırmışlardır, Asâkir-i-Şâhâne yeni - Sadr-ı-a’zam 
Paşa ile Harbiyye nazırının da gelmesini istemişlerdir. Bu 
hâl gece saat bir buçuğa kadar devâm etmiştir. Bu esnâda 
•Medis-i-Meb’ûsanda Berat meb’ûsu İsmail Kemal ve Halep 
meb’ûsu Rif’at Beyler ile mûmâiSeybin mahdumu Subhi 
Bey’den başka hiç kimse kalmamış idi.

Asâkir-i Osmâniyye Hassa kumandanı Mahmud Muhtar 
Paşa’Min da azlini taleb ediyorlardı. Ma’lûm olduğu üzre 
Mahmud Muhtar Paşa azledilmiştir.

Gece saat dört buçuk raddelerinde Harbiyye nâzır-ı ce- 
-didî Edhem Paşa Meclis-i-Meb’ûsan dâiresi pîşgâhına gelerek 
;Eigâkîr-i Osmâni3o^e tarafından selâmlanımştır.

Arzûlsrınm nezd-i Şahanede mazhar-ı kabul buyuruldu- 
:ğu müşârünileyh Edhem Paşa tarafından kendilerine tebliğ 
ve tefhim olundukda cümlesi:

— Pâdişâhım çok yaşa!
;nidâlarım tekrar etmişlerdir:

Asâkir-i Osmâniyye Edhem Paşa’dan Harbiyye nezâre
tindeki asker arkadaşlarının da kendilerine ilhâkını istemiş
lerdir.

Bu esnâda Çenberlitaş civarından bir kaş el silâh patla
mıştır. Bir rivayete göre i ’lân-ı şâdmânî için, bir rivayete 
göre de Çenberlitaş tarafından atılan bu silâhları kendileri
ne hücum ediliyor zanniyle asker ateşe başlamıştır. Fakat bu 
ateş bütün havaya idi. Gece oralarda bîr kazâ vuku’bulma- 
ması bunu isbât eder.
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îki askerin iltihâkı:

Harbiyye nezâretinden gelen asker SHÎtanaTînıct vc Aya- 
sofya meydanındaki askere iîtihak eylemiştir.

Meb’us Rif^at Bey;

Saat beşi geçtiği sırada Meclis-i-Meb’ûsanda îiıe'o’ns 
Rif’at Beyle mahdûmu Subhi Bey’den başka kimse kalmıv 
mış idi.

Mûmâileybimâ bir aralık silâhlardan korkarak ksîîcüîe" 
rini pencereden bahçeye atmışlar ve bu sukuttan ikisi do 
yaralanmışlardır.

Rif’at Bey’iîi sol kolu çıkmış ve sol ayağı da incinmiştir, 
Mahdûmu Subhi Bey’in sağ kaşı ve yüzü biraz cerîîıadâr ol
muştur.

Dün sabah Doktor Kerim Paşa ile etıbbây-ı şâire mfuiüâ- 
ileyhimâyı tedâvî etmişlerdir. Yaraları tehlikeli değil imiş.

Ayni nüshanın ikinci sahifesinde de diğer vak’alar şöyle 
izâh edilmektedir:

Fâiz ve Haşan Efendiler:
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Îttihad'<ve-Terakki cem’iyyetinin Zabtiyye nezâreti VKtıi- 
ta-1 îcrâiyyesinden kolağası Osman Faiz ve yüzbaşı Kasan 
Efendiler firâr etmişlerdir,

Şfirây-ı-Ümmet ve Tanin:

Dün halk îttihad-ve-Terakki cem’iyyetinin nâşir-i efkârı 
olan ( Şûrây-ı-Ümmet) ve (Tanin) gazeteleri idârehânele.dne 
hücum ederek kapularını kırmışlar ve derıınîannda bulunan 
gazeteierîe âlât-u-edevâtı kâmi3en yağma etmişlerdir. Maki
neleri parça parça ettikleri gibi hurûfâtı da kamilen brjka 
taksim eylemişlerdir.



( Ittihad-ve-Terakki) cem’iyyetinin merkez-i umumîsi
I >Şûrây-ı-üiT>met) gazetesi idaresinde bulunduğundan, mez
kûr dâirede cem’iyyetin bilcümle muâmelâtmı hâvî evrak 
kamilen sokaklara atılmıştır.

Akşam-üzerij bu hâle mâni’ olmak üzre Şûrây-ı-Ümmet 
Jdârehânesi asker tarafından tabt-i muhafazaya almmıştır.

Bu vaziyet, halkın Ittihad-ve-Terakki tahakkümünden ne 
kadar bezgin olduğunun sarih bir delilidir. Ayni nüshada di
ğer vak’alar da şöyle sıralanmaktadır;

Abmed Râsim Efendi;

Evvelki gün asâkîr-i Osmâniyye Ayasofya câmi’-i-şerîfi 
civarında içtimâ’ ettikleri sırada Bâyezid câmi’-i-şerîfi vâızı 
Ahmed Râsim Efendi murahhas sıfatiyle Meclis-i-Meb’ûsan 
dâiresine gelmiş ve asâkir-i Osmâniyyenin mütâlebâtını 
meb’ûsâna beyân eylemiştir. Müşarünileyhin beyanâtı üzeri
ne İstanbul meb’üsu Hallaçyan Efendi Meclis-i-Meb’ûsânın 
lîak ve hakikati izhâra hizmet edeceğini cevaben beyân ey
lemiştir. Ba’dehu meb’üsan beyninde mes’elenin hall-ü-faslı 
için îcrây-ı müzâkerât edilmiştir.

Eski kabine:

îstihbârâtımıza nazaran MecUs-i-Vükelâ harekât-ı vâkıa- 
mn zuhurunu bir gün evvel istihbar ederek sadr-ı sabık Hü- 
seyn. Hilmi Paşa’nın konağında akd-i içtimâ’ eylemiş ve ne- 
tîce-i müzâkerâtta vak’anın zuhuruna meydan vermemek 
üzere serîan Selânik ve Edirne’den asker celbine karar ver
miştir.

Harbiye nâzın meclisten çıktıktan sonra sabahlayın Har- 
Myye nezâretine azimetle askerleri tecrid etmek istemiş ise 
de muvaffak olamamıştır.

Yüzbaşı Ispatari Efendi:

Evvelki gün İstanbul’da Parroakkapu’d» vefât eden su-
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vâri yüzbaşısı İspatari Efendi’nin keyfiyyet-i mecrûhiyyeil 
kasdi olmayıp mûmâileyhin îfây-ı vazi£e-i askeriyye esnasın
da bir sû’-i tefehhüm neticesiyle kazâen tdlel edildiğim ve 
bundan dolayı bütün asâkirin gayet müteessir bulunduğmra 
rumca gazeteler yazıyor. Fimûn-ı askeriyyeyi Brüksel’de tah« 
sil etmiş olan tspatari Efendi on beş seneyi mütecaviz bir 
zamandanberi Mızraklı adayında müstahdem bir zâbit idi. 
Bundan bir kaç ay evvel rütbesi yüzbaşılığa terfî’ edilmişti,

Harbiyye nâzır-ı sabıkı:

Karşı rüfekaamızds okunduğuna göre Harbiyye nâzır-ı 
sâbıla Ali Rızâ Paşa, Tıîdız’dan avdetinde üç nefer tarafın
dan yakalanmış ise de arabasını sür’atli bîr BÛrette koştura
rak firar eylemiştir. Paşamn nereye iltica eylediği malûna 
değildir.

Süferây-ı ecnebiyye:

îstihbârâtımıza nazaran süferây-ı ecnebiyye evveice ha
ber verildiği üar® Almanya sefaretinde akd-i içtimâ’ etme
mişlerdir.

Firârî bir zâbit:
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Tophaneye mensup mülâzım Muhyiddin Efendi öüsî 
Tophane ta’Iimhâne meydanında nevbet beklemekte olan bir 
askere karşı revolver çekerek atmış ve fakat kurşun isabet 
etmemiştir. Zâbit oradan kaçıp başma bir şapka iktisâ ede
rek sâhilde bulunan bir sandala atlamış ve denize açılmıştır: 
Ne tarafa gittiği anlaşılmamıştır.

îki zâbit;

İkinci fırka süvârî zâbitânından yüzbaşı Nâil Efendi bir 
mülâzım ile evvelki gece Yıtldız’da saat kulesi önünde duran



bîr askeri revolverle cerheylemişîer ve efrâd-ı asâkir-i O3- 
mâniyye taraflarından bilmukabele ikisi de itlâf edilmişler
dir.

Silâh kazâlan:

Fangaltî’da sâkin Agop dün Beyoğlu’nda Tünel civânn- 
dan geçmekte iken kazaen beynine isabet eden bir kıırşıınm 
te’sii'iyle vefât eylemiştir.

Bir meerûh:

Gemici, Paşadimanh Panayot dün Galata’da Baîıkpaza- 
rı’nda durmakta iken merkumun sol omuzuna bir kuı̂ ş̂ n̂ isâ  ̂
bet edip meerûh olmuştur.

Biğer bir meerûh:

Turşucu Şâkir evvelki gece hânesinöen sokağa çıktığı sı
rada kurşunla meerûh olmuştur.

Diğer bir meerûh:

Tarlabaşı’nda sâkin marangoz Yorgi’nin bacağına bir 
kurşun isabetle eerîhadâr etmiştir.

Korkudan vefât:
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Taksim civarında Ahır sokağında sâkin eczâcı Leonida 
evvelki gece hânesinde oturmakta iken silâh seslerinden ken
disine bir fenâlık gelerek zâten müptelâ olduğu kailp hasta^ 
hğmdan vefât eylemiştir.

Bir mecruh:

Balıkçı Kirkor Dolap-deresi’nden geçmekte iken atılam 
tüfek kurşunuyla sol omuzundan meerûh olmuştur.



Diğer bîr mecrûîı:

Yalovah Çerkeş - Hssan dün Mahmfidiyye caddesinden; 
geçtiği sırada omuzundan yaralanmıştır.

Yilâyâttan istîzâhâta cevap:

Rumeli Müfettiş-i-uîmîîmîliği vekâletinden, Mudâvendigâr 
( =  Bursa) vilâyetinden Bâhiliyye nezâretine çekilen telgraf
larda İstanbul’da asker tarafından bir hâdise viîkîîs gelerek, 
bir çok kişinin telef ve mecrûlî olmasını intâc eylediği ora
larda da şüyû’ bulması üaerine beyn-el-aîıâlî lıalecan vukiîa. 
gelmiş olduğundan, hakikat-i hâlin neden ibaret buılıındiiğıı- 
nun biMirilmesi iş’âr olîmmuştur.

Nezâret-i mezkûreden cevaben keşide edilen telgrafta her 
ne kadar asker tarafmdaa Ayasofya meydanında içtimâ’ ile 
Hey’et-i-Yükelâ’dan ba’zılarmm tebdil ettirilmesi ve Şerîst-i- 
Ahmediyye’ye kemâ-biye-hakkıhâ riâyet edilmesi hakkında. 
vâkı' olan mütâlebât üzerine Hey’et-i-Vükelâ Hâriciyye nâ- 
sır-ı sâbıkı Tevfik Paşa’nın riyâsetinde olarak teşekkül etmiş; 
ve binâenaleyh bu esnâda hiç bir ferde taarruz edilmemek 
süretiyle efrâd-ı asâkir tarafından ızhâr-ı şâdmânî o'lmak. 
üzre silâh atılmış ve yaîmz eser-i kazâ olarak Adliyye nâzır-f 
sâbıki Nâzım. Paşa İle Lâzıkıyye meb’ûsu Mehmet Arslan Bey 
ve diğer iki kişinin terk-i hayât etmiş oldukları ve âsâyişı 
ihlâl edecek hiç bir hâdise olmadığı ve askerin muntazaman 
kışlalarına avdetle ahâlînin iş ve güçleriyle iştigale başladık
ları cevaben bildiriîmiştîr.

Büyük-Çekmece kazası kaymakamlığından dahî vâki” 
olan ayni suâle cevâb-ı mezkûr tebliğ olunmuştur.

1909 senesi 15 Nisan Perşenbe nüshasında «31 Mart» 
ısyânmı ve o isyana iştirak eden askerleri İşte böyle müdâ
faa eden «ikdam» gazetesi, Hareket-ordusunun İstanbul’a, 
sızması üzerine derhal lisan değiştirmiş ve 2 Mayıs 1909 Pa
zar nüshasında vaziyete hâkim olan Rumeli ordusunu işte 
şöyle alkışlayıp göklere çıkarmıştır:
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YAŞASIN ORDU!

Nîsanm lâtif bir sabahında, îstanbııFrol mahmûr ufuk
ları hafif bir ebr-i Nisan içinde gunûde bulunduğu bir sırada, 
kalpte ümîd-i halâs uyandıran top ve tüfek sadâlanyîa cism-i 
hunlîâr-ı istibdada doğru koşan muzaffer, fedakâr ordunun 
kahraman gönüllüleri, şimdi kafile kafile köylerine avdet edi- 
ycrîar...

Bu fedâkâr gönüllülerin son gazây-î hürriyyet esnâ.smda 
ibrâz eyledikleri gayret ve besâleti, Mahsnud Şevket Paşa 
kumandasında İstanbul surlarına dayanan Hürriyyet-ordu- 
■sunda îfâ eyledikleri hizmet-i vataniyyeyi lisân-ı tebcil ile yâd 
etmek bizim için en büyük ve en mühim bir vazifedir,

OsmanlI göaüllüîeri İstanbul âfâkjnm sehâb-ı istibdâd 
î!e mâîî olduğunu duyar duymas azîm bir heyecan işinde 
kalmışlardı. Temmuz inkıHâbından sonra kalplerinde asîm 
bir ferah-u-inbisât hisseden bu fedakârlar, şimdi mukave- 
meistz bir heyecan ile silâha sarılmışlar, merkez-i zalâm- 
âlüd-ı istibdada doğru yürümek için yekâlgerîyîe müsabaka 
ediyorlardı.

Her kes beşikteki yavrusunu, hasta validesini, bîçâre 
zevcesini bırakarak silâha sarılıyor, bu şerefe nâîl ola.mayan 
genç mektepliler, gönüllü kafilesini götüren trenin önüne ya* 
•Üsyordu.

Manastır’da, Seîânik’de, Amavutluk’da, vatanın hemen 
her köşesinde Ahdülhamid’in istibdadını îaahvetmek, vatanı' 
bu son felâketten kurtarmak, Osmanlılann ne büyük bir ter- 
t?iye~i siyâsiyyeyi, ne azîm bir hiss-i vatsnperverâneyi hâiz 
»Mukîanm cihâîi-ı. medeniyyete göstermek için şâyân-ı tak
dir bir Rîüsâbaka-i hamiyyet ibrâz eyliyorlardı.

îlumeii’de bu müsâbaka-i vatanpeıverineye fi’len müm- 
kln olamadığı takdirde kalben iştirak etmedik hiç bîr ferd 
kalmamıştı,. Bütün OsmanlI'lar,, Temmuz tnksiâbmm fâil-i zî- 
feıdreti oîan orduya iltihak etmek istiyor, bu orduyu sevk-u- 
idâre eden genç, muktedir, fa’âl, âteşpâre-i hamiyyet zâbitân 
arssmda vatsnm bu büyük gününden hissemend olmak bah- 
iiyarlîğmı arzu ediyordu.

Filhakika 11 Temmuz ınkılâbum, en küçük rütbeden en
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büyük rütbeye kadar vatanım seven, vatan uğurunda fedây-ı 
cân etmek istiyen zabitler ihzâr etmişlerdi. Onlar bu vazifeyi 
îfâ ettikleri esnada şahsî hiç bîr temayüzü, hiç bir hisse-i 
tefâhürü nazar-ı dikkate almıyorlar, senelerdenberi Abdül- 
hamid’in bâzîçe-i ihtirâsât-u-istibdâdı olan vatanı kurtarmak 
için nmmımıî bir hareket-î vatanperverâne îcrâ etmek istiyor
lardı.

Bu zabitler arasında öyle muktedir ve fedakâr vücutlar 
bulunuyordu ki, bunlar Temmuz inkılâbını cidden ihzar et- 
mişlerdl. Bu zevât-ı muktedire şâir rüfekaay-ı hamiyyeti ile 
beraber el-birliği ile çalışıyorlar, bütün harekâtı vatan nâ
mına, millet nâmına icra ediyorlardı. Fakat bu harekât-ı va- 
tanperverâîîenin merkezim ordu, nâzıımnı zâbitan teşkil edi
yordu. Binâenaleyh vatanı istibdâddan halâs eden, milleti bir 
saâdet-i lizmâya nâil eyiliyen müessirâtı tedkik eylediğimiz 
zaman yalnız bir kuvveti, bîr kuvve-i ulviyye ve müsellehayı 
takdis etmekliğimis lâzım gelir ki, o da muzaffer ordumuz, 
sanlı zâbitlerimizdir.
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11 Temmuz inkılâbîyle 11 Nisan inkılâbı Osmanlı zâbi- 
tâmmn hiss4 fedâkârî, istihkaar-ı mevt, hubb-i vatan, sev- 
dây-ı galebe gibi havâss-ı mümtâze ile temeyyüz eylediklerini 
bütün cîhân-ı medenîyyete isbât eylemiştir. Husûsiyle sırf 
vatan uğuruna biraz fedâkârî ederek mîlletin ebedî bir şük
ranına nâil olan, iktisâb eylediği muzafferiyyet-i uzmâ ile 
fâtih-i hürrij'yet nâmmı ihrâz eden Mahmud Şevket Paşa’- 
nın milleti istibdaddan halâs etmek hususundaki gayreti, ta- 
rlh-i Osmânîye nakş-ı zerîn ile yazılacak muvaffakıyyât-ı uz- 
mâdan ma’dûddur.

Vatan bu gibi fedâkâr evlâtlara, nâmım ilâya çalışan 
kahraman bir orduya mâlikiyyetinden dolayı cidden baîîti- 
yardır. Osmanb. ordusu zâbitâm, vatanlarmm i’lây-î şâsıi, 
milletin istibdâddası halâsı için her türlü fedâkârlığı ihtiyar 
eylemişlerdir.

Vatam istibdâddan kurtarmak için Mahmud Şevket Pa-
P : 13



şa kumandasındaki ordu Çatalca’ya geldiği zaman, Ayaste  ̂
fanos'a gelen bütün ahâli, karşılarındaki genç, zeki, muuta-> 
zam bir kıyafeti hâiz, cevval bir fikre mâlik jandarmalar gö- 
rüyorlardı ki, bunların bir kısmı ordumuzun en zeki ve en 
fa’âl zâbitânından idi. Bu fedakâr zâbitler, top ve mitralyöz 
ateşlerinin en dehşetli zamamnda bir nefer gibi saf dâhilinde 
muharebe ediyorüar, binbaşı, kolağası ve yüzbaşı rütbesinde 
oldukları halde talumlanna isabet ettikleri mülâzımın ku> 
mandasıyla ateşler üzerine atılıyorlar, sefârethâne kapula- 
nnda nevbet bekliyorlardı.

Bu derece ferâgat-i nefs, bu derece fikrJ fedakârı hiç bir 
ordu zâbitânında görülmemiştir.
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Son gazây-ı hürriyette Osmanlı zâbitânmm, Osmanlı ef- 
râdının ibrâz eyledikleri hamiyyet ve gayret nazar-ı dikkate 
alınacak olursa, vatamn muntazam, îedâkâr bir orduya isti- 
nâd etmekte olduğuna kat’î bir i’timad hâsıl olabilir. Ordu, 
eczasından bulunduğu milletin nazar-ı tevkîr-ü-ihtirâmına 
lâyık bulunduğunu, milleti her zaman ve her dakika istibdad- 
dan, mehâlikten kurtarmak için bir azm-i metine mâlik ol
duğunu, vatasîimızm necât-u-selâmeti için son derece elzem 
bulunan meşrutiyyetin en bitaraf, en fedakâr bir muhafızı 
olarak hiç bir fırka-i siyâsiyyenin taht-i te’sirinde hareket 
etmediğini tamamen isbât etmiştir. Ve bir ordunun da ha
kikaten bu derece bîtarafâne bir meslek ta’kib etmesi, mu- 
hâfaza-i inzıbât ve te’min-i muzafferiyyet için son derece 
elzemdir. Ordu, vatamn bir nigehbân-ı zî-kudretidir. Vatana 
ve meşrutiyyete karşı vuku’bulacak ufak bir tecâvüzü ordu 
hiç bir zamanda afvetmez.

Ordunun bu vazife-i mukaddeseyi îfâ etmesi için, erkâ
nını teşkil eden parlak zekâların, münevver fikirlerin tedkik 
ve muHâkemâtı, tarassud ve müşâhedâtı kifâyet eder. Ordu 
hâricinde vuku’bulacak velvele-i siyâsiyyâtın aks-i heyecân- 
engfzî, ordunun metin ve çâlâk olan, darbe-i kat’iyyeyi en 
evvel ezilmesi lâzımgelen hedefe tevcih için haricî hiç bir 
nüfûz-ı siyâsîye ma’rûz olmaması lâzımgelen a’sâbı üzerinde 
hiç bir te’sir icrâ etmez.



Ordu, vatanı kurtarmak için müttahiden hareket etmiş 
ve halâskâr-ı vatan olmak şerefini bütün hey’et-i zâbitâniyle 
beraber sırf kendi ihraz eylemiştir. Binâenaleyh vatamn fecî’ 
cinâyetîer, mahûf felâketlerle geçen devr4 istibdâd fecâyüni, 
daha sonra da bu istibdadı kamilen mahveden, milleti inkı> 
râzdan kurtaran kuvveti nazar-ı teemmüle alarak hiss-1 min
net ve şükrânmuzm yalnız orduya, o muzaffer, fedakâr or
duya âid olduğunu anlamalı ve bütün samimiyyet-i kalbiyye- 
mizle bî-ihtiyâr şu vazife-i şükrâm îfâ etmeliyiz: Ys^asm 
ordu!

Bu yazıda dikkat edilecek noktalar şöyle sıralanabilir:
1 — Evvelce medhedilen «31 Mart» askerlerinden hiç 

bahsedilmemektedir;
2 — Evvelce ayni gazetede nıedhedilmiş olan «31 Mart» 

isyanından dolayı İstanbul istibdadın menbaı ve Sultan Har 
mid de zâlim bir müstebid şeklinde tasvir edilmektedir;

3 — Hareket-ordusu İstanbul’u harben fethetmiş gibi bir 
ifâde kullanılmaktadır;

4 — Mahmud Şevket Paşa'nın bundan evvel suretini ik- 
tibâs ettiğimiz beyannâmesinde olduğu gibi, Hareket-ordu- 
sunun Ittihad-ve-Terakki cem’iyyetiyle hiç bir alâkası olma
dığından bahsedilmektedir;

5 — Hareket-ordusundaki Ittihadçı zâbitler göklere çı
karılmakta ve tarihte misilleri bulunmadığından dem vurul
maktadır.

Halbuki, gene «îkdam» gazetesinin 15 Nisan 1909 nüshOr 
smın ikinci sahifesinde Hareket-ordusu henüz ortaya çıkmar 
dan evvel neşredilmiş bir yazıda genç zâbitler tamamiyle Is- 
tihfâf edilmekte, ısyânı yapan asker medhedUmekte ve bun- 
lann «Kumandân-ı a’zama», yâni Sultan Hamid’e itâatle mü
kellef bulunduklanndan bahsolunmaktadır! İkinci sahifenin 
birinci ve ikinci sütunlarmda çıkan bu yazı da şöyledir;

ASKERİMİZ

OsmanlI askerinin fıtretinde merkûz ve meknfiz olan va
tanperverliğin icâbât-ı âliyestnden olmak üzere hâdise-i ahî-
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re dün Sadâret alaymm icrâsım müteakip tamâmiyle hitam* 
pezîr oldu.

Dun Haydarpaşa vapurunda iken Asâkir-i Osmânîyye- 
den üç neferin refakatinde bulunduk. Bunlardan işittiğimiz 
sözler bizi hayrete ve ciddî mülâhazalara daVet etti.

Gerek askeria, gerek ordûy-ı Osmânînîn te’min-i istik- 
bâai emrinde hu her biri bir fazilet nümünesi olan askerimi
zin hissiyyât-ı kalbiyyesini ve dertlerini iyi anlamak lâzım
dır. BunH anlayacak kimdir? Bittabi’ asker içinde büyümüş, 
saç-sakai ağartmış, bir Müslüman askerinin düşüncelerine 
yakından kesb-î vukuf etmiş ümerâ ve zâbitân.

Dünkü neferin sözünü hiç ımutamıyacağız. Almanya’da 
tahsil etmiş oldıskea genç, fakat askerîn hissiyyâtını anla
maktan âeis bir genç kumandan için dedi ki;

— Okuyup yazmak başkadır, medenî adam olmak gene 
başkadır! Böyîs medenî olamamış bir zabitin okuyup yazma- 
smdan biz eakcsfer o kadar müstefid olamayız, insan evvelâ 
medenî olmak.

Sizi te’mJsı edsris ki bu sözleri söyliyen bir Osmanh ne- 
feri idi. Bn s5®li işidenler nefer kardeşin terbîye-i fıtriyyesine 
hayran olup kMdîlar.

Diğer bir nefer kardeş de askere edilen sle-1-umum mu- 
âmelâttaa bailusstiL Bundan da müteessir olmamak acaba 
kabil mi idi?

Aîe-i-uaîum iasanlar hakkında tatbik-ı usûl ve kavânîn 
gayetle dakîk bir mes’eledir. Bu, gayet mühim bir teciibeye 
tevakkuf eâer. Füm%-ı İBSâniyyeyi, ıklîmi, ahlâk'U-âdâtı ve 
bâ-husûs esfeâM maîşeti, terbiye-i diniyyeyi, terbiye-i aileyi 
tedkik ettilstea sonra bu tatbikatta başlamak lâzımgelir. Ka- 
vânîn dahi Myledir, Meseiâ, İngiltere’de yaşayan ahâlînin 
Ittilîss ettikleri ksaanu Hindistan’da tatbik iîe uğraşmak bir 
sa’y-i bfjaûdsdir. Ea bâbde sarfediîen sa’yierden, emeklerden 
hiç bir îâMs me'nuûl değiMir. tşte bunun için vâsı’-ı kanun 
olmak kolaj bir mes’eîe değildir,

OsBSîmîa askerinin laliivv-i-cenâb sahibi oîâüğnnu yâr-u- 
ağyâr ûnhî tesîmı eder. Hattâ si5uharebeilerde bile OsmanlI 
askerinin meerî5,b. bir düşmana gayetle mürüvvetkârâne ve 
însâniyyetpçr^’erâHe muâıiîe'îe ettiklerini, kendi nafakalarm-
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dan düşmanın asker-i mecrûhunu seve seve iâşe ettiklerini 
kitaplarda okumuştuk. Bu kadar güzîde-fîtrat o3an Mr askeri 
terakkiden terakkiye îsâl etmek güş bir şey değildir.

Asker için idmanın lüzumu âşikârdır. Fakat bımda da 
işin tâkat mertebesini geçmemesi lâziHidiî,’. Neferâta liaka> 
ret etmek, dizlerine vurmak, bir babâ-yiğit adaina söylenmesi 
değil hatıra gelmesi bile muhâlif-i terbiye olan eli'âEî isti’ınâl 
etmek eminiz ki terbiye-i askeriyyeyi takviye edecek vesâit
ten değildir,

Zabit olan zât ahvâl-i rühiyyeye vâkif oîmaiıdir. Zabiti
ni seven bir asker canını ateşe atar ve onra» hatiKî için îe- 
dây-ı hayâtı hiç sayar.

Binâenaleyh askerîni bir mertebe-i mükemmeîeye îsâl et
mek istiyen sâfeit -evvelâ efkâr-ı ulviyye ve İBsântyyesiyle ne- 
ferâta kendini sevdirmeli ve sonra onu her şeye Iıazırlama> 
İldir. Ailriianya’da askere gösterilen şiddet-i huşÛBet ne bü
yük münâkaşalara sebeb oldu! Neler söylendi, aeier yazıldı! 
Osmanîı neferi asırlardanberi kanına geçmiş olan askerlik 
hissiyle fıtreten askerdir. Vezâif-i askersyyesini bir Osmsniı 
neferine gördürmek o kadar güç değildir.

Bir Osmamh neferi o vazifeyi seve seve görür. Dikkat 
edilmiş midir, vazife-i askeriyyesini îfâ etmiş ve bil-âhire 
müddeti nihayetinde umumî bir işe girmiş oîan neferât-ı as- 
keriyyede başka bir feyz tecellî eder. Onllar diğer işleri dahî 
bir vazife-i sskeriyye îfâ eder gibi muntagaman ve çalışkan
lıkla görürler ve en güç işleri bile az bîr zamanda Öğrenirler.

Kendisinde bu mertebe îsti'dâd-ı fıtrî buîmıan Osmanlı 
askerîne askerliğin îstilzâm ettiği ma’iümât-ı askeriyyeyi 
mükemmelen ta’lîm etmekte ciddî bir müşkile tesadüf edil
mez i ’tîkadındayız.

Bâ-husûs ahkâm-ı celîle-i îslâmiyye ilm-ü-ma’rifeti ni
hayet derecede âmir olduğundan ve askerimizdeki hissiyyât-ı 
âliye-i dinij^e mertebe-i bâlârterînde bulunduğundan feyz-i 
diyânetin netâyic-î meşkûresiyle Osmanlı askeri dünyanın en 
müterakkî bir hey’et-i mübeccelesi olarak mütecellîdir.

"Ülü-I-emre itâat ferâîz-i diniyyeden olduğîi «iîıetle Ku- 
mandân-ı-a’samma Osmanlı askerînin bâlû ve ber-devâm 
olan itaati ve îikr-i intizam-perverîsî sayesinde bw muhterem
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asker bu devlet ve milletin dâimâ nigehbân-ı mevcûdiyyeti 
olmak mezîyyet-i cüıan-pesendânesini hâizdir.

Ittihad-ve-Terakki tahakkümüne karşı bir hayli feryâd 
ettikten sonra Hareket-ordusu ortaya çıkar çıkmaz bu îtti- 
hadçı orduyu göklere çıkaran yalmz «İkdam» gazetesi değU- 
dir: Baş-muharriri Haşan Fehmi Bey tttihad-ve-Terakki ko
mitecileri tarafmdan köprü üstünde öldürülmüş olan «Ser
besti» gazetesi de ayni şekilde hareket etmiştir! Bu gazetenin 
26 Mart 1325 Perşenbe günü çıkan ve Haşan Fehmi Bey’in 
katli meselesine tahsis edilen nüshasında îttihad-ve-Terakki 
cem’iyyefel işte şöyle tel'in edilmiştir:

Bir kurbân-ı vatan daha 
ve

Haşan Fehmi Bey

Ah zavaUı vatan, gayyûr evHâdmdan birini daha kurban 
verdin. Yine libâs-ı mateme büründün. Ey bedbaht vatan, 
kalbinde açılan bu ceıîha-i elem ef’ide-i hamiyyetmendân-ı 
millette de açıld.ı Sen sâdık, gayyûr bir hizmetkârını kay
bettin. Biz de hamiyyetin, gayretin timsâl-i müşahhası bir 
dâder-i vicdandan ebediyyen mahrum olduk. Ah felek ne 
gaddar imiş kİ hemîşe hûn-ı mazlûmîni îsâr ediyor...

Ey bî-aman kaatiH Ey denî-i meranet-perver! Bu sâhib-i 
liamiyyete, bn hâdim-i meşnıtiyyete nasıl kıydın?! Ey vahşî 
canavar! Ey hâdim-i erkân-ı istibdâd, men£aat-i şahsiyyen 
için rûh-i «Ivî-i meşrutiyyeti incittin, kalb-i insâniyyeti lerziş- 
dâr ettin, la’net sana, sad-hezâr la’net...

Ey sâhib-i Serbesti, ey muharriıin-i kirâm! Çeşm-i inşâ- 
öiyyet ve adalete kan ağlatan bu cinayet — eminim ki — 
vatana hizmet yolunda sizi tahvîf değil, bi-l-akis teşci’ eder. 
Çalışınız, mesâiniz, hıdemâtımz mukaddestir. Kasan Fehmi’
nin, o şehîd-i vatanın rûhu ervâh-ı şühedây-ı hürriyyete ka
vuştu. Bmia teessür etmemeli. Gerçi biz o refik-ı muazzez
den, o dâder-i hamiyyetperverden mahrum olduk. Fakat şim
di vatan uğurunda ihrâz ettiği mertebe-i ulviyyete gıbta et
sek sezadır.
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Ey hâdimîn-i vatan! Memleketin, milletin mazarratında 
te’mîn-i menâfi’-i gayr-1 meşrûa eden cânîlerin bu cinayet 
cser-i mağlûbiyyetidir. Vatan, bu hâinlerin pençe-i istibdâd- 
iarından kurtarılmalıdır. Istibdâd bir merkezden kalktı, me» 
râkiz-i müteaddideye geçti. Eu, vatan için müdhiş bir feîâ- 
kettir. Ey terctimân-ı ef’ide-i millet olan matbûât, çalışınız; 
vatam penge-i istibdadın kuwe-i muharribesinden kurtarınız.

tttihad-ve-Terakki cem’iyyetini muhtelif merkezleri bu* 
lunan bir ihanet ve istibdâd müessesesi şeklinde tasvir eden 
bu yazmın intişârından 14 gün sonra ayni gazetenin 9 Nisan 
1325 Perşenbe günü çıkan nüshasında Hareket^ordusunu 
«Hürriyyet ordusu» şeklinde alkışlayan yazılar vardır. Onla
rın hepsini burada iktibasa lüzum germediğimiz için, hava- 
dis kısmındaki şu fıkrayı kaydetmekle iktifa ediyoruz.

Ayastefanos’da Meclis-i-Meb’ûsan

Ayastefanos’a gitmekte olduklarını yazdığımız Meclis-i- 
Meb’ûsân a’zâsı sekseni tecâvüz etmiştir. Bu gün de kısm-ı 
a’zamı oraya gideceklerdir. Şu halde Ayastefanos, Rusya ile 
akdolıman muahedede kazandığı şöhret-i tarihiyyeye bir ye- 
nişini daha ilâve etmiş oluyor. Maamaâfih bu şöhret o mua
hede gibi devlet ve memlekete muzır değil, bi-l-akis Osmanlı 
tarihinin ve belki de tarih-i âlemin en şanh bir sahifesi ola
caktır.

Şimdi Ayastefanos, komün ihtilâlinde Fransız Meclie-i- 
Meb’ûsânına ve hükümetine merkez-i muvakkat olmuş olan 
«Versay» kasabası gibi Osmanlı Meclis-i-Meb’ûsânına ve bina
enaleyh hükümet-i meşrutasına merkez olacaktır. Bundan 
başka Hürriyyet-ordusu için buranın merkez ittihâz edilmesi 
kaviyyen muhtemeldir.

Dün Ayastefanos’da toplandıklarını yazdığımız Meclis-i< 
Meb’ûsân a’zâsından altmış kadarı Yat klübünde iki saat 
müddet müzâkere-i hafiyyede bulunmuşlardır.

Zevât-ı mûmâileyhim Hürriyyet-ordusu’nun şimdiye ka>
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dar karargâh ittihâz ettiği Hadımköyü’ne gitmek istemişler 
ve hattâ bir hususî tren de hazırlanmış ise de bil-âhire icrâ 
edilen telgraf mühâberesi neticesinde Hürriyyet*ordusu mer* 
kezinin oradan hareketle İstanbul’a takarrüb etmdtte olduğu 
anlaşıldığından gitmekten sarf-ı-nazar etmişlerdir.

Dün akşam Ayastefanos’daki Meclis-i-Meb’ûsân a’zâsınm 
mıkdârı yetmişi bulmuştu. Ba’zılan bu kadar a’zânın kendi 
kendilerine bîr karar ittihâz edemiyeceklerini söylemişlerse 
de, ba’züarı geçen Sallı günü iğtişâş-ı askerî esnasında İstan
bul’da Meclis-i-Meb’ûsânda 60 kadar a’zâ ile ittihâz-ı karâr 
edilmiş olmasına nazaran kendilerinin de bil«müzâkere ka
rar i’tâ edebilecekleri fikrinde bulunmuşlardır. Maamâfih 
dün akşam meb’ûsân-ı müşarünileyhim resmen içtimâ’ et
memişlerdir. Bün gece yalnız gayr-i resmî sûrette ¥at klü- 
bünde içtimâ’ ederek ahvâl-i hâzıraya dâir teâtî-i efkâr ey
lemişlerdir.

İşte bu gibi yazılanndan anlaşıldığına göre hâdisâta uya
rak dil değiştiren İstanbul gazetelerinin bilhassa havadis bâ  
kınamdan bâzı mühim yazılar neşretmiş oljîuklan da inkâr 
edilemez. Meselâ Sultan Hamid’in Selânik’e sevkı hakkında 
bir çok tafsilât verilmiştir. «îkdana» gazetesinin «31 Mart» 
dosyasında bulunan 2 Mayıs 1909 nüshasının 4 üncü sahife- 
sinde o zaman her kesi hayrete düşüren bu tarihî hâdise işte 
şöyle küfürlerle anlatılır:

Abdülhamid Selânik’de

Abdülhamid’in şu Selanik seyahati İkincidir: Sultan Ab- 
dülmecid merhumun Selânik’e teşrifleri zamanında Hamîd 
Efendi de refâkat-i Şahanede bulunuyordu; fakat o zaman 
hakir Selanik ona enzâr-ı tekrîm-ü-tebcîli ref’ederken bugün 
Abdülhamid cinâyâtm bâr-ı tazyîkı altında ezilerek düştüğü 
hufre-i mezelletten havây-ı muharrik-i hürriyyetle yüksel
miş olan Selanik muh!t-i içtimâisine korkak nazarlarla bak
mak mecbûriyyet-i elîmesinde bulunuyor.

Hal’edildikten sonra Abdülîıamid’in sarayların hangisin
de ikamet edeceği mes’elesi gerek bizde ve gerekse Avrupa’-
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da cây-ı bahs-ü-makaal olmuş idi; bu bâbde bir çok sözler 
söylendi; fakat hiç kimse Abdülhamid’in Selânik’de, şu hür- 
riyyet muhitinde ikamet edebilmeli mazhariyyetini tahmin 
edememişti.

Hakikaten imkılâb-ı ahirimizi imzâ etmiş olanlar Abâül- 
hamid’in Seîânik’de ikametini tasvib etmiş olmağla kendisi
ne karşı Ifıtf-u-âtıfetiîi en son derecesini ibrâz etmiş oldular. 
Fakat bu hâl bir nokta-i-nazardan ictİMâ’-i azdâd gibi telâkki 
edilmek de tabiîdir, çünki Selanik hürriyyetsiz yaşayamayan 
bir muhit, halbuki müsâfir-i Haşmetpenâhı havây-ı hürriy» 
yete tahammül eder^iyen bir vücud...
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Hal'i ve sebeb-i hali*

31 Mart sene 1325 tarihinde îstanbul’da zuhur-yâîte oîanı 
harekât-ı fecîa-i irticâiyyenin müsebbib ve mürettiî>i haki
kîsi olan AbdiiHhaiifflid’in artık makanı-ı Hılâfet-ü-Saltanatta. 
kalması şer’an câiz görülememesine mebnî Şeyh-ül-îsl.âm 
Zıyâüddin, Efendi tarafından verilen fetvây-ı şer’î üzerine 
Meclis-i-Umunıî-i millîde ittifak-ı ârâ ile hal'ine karar veril
mişti. Fetvây-ı-Şerîf’in meâli şudur:

Sîîâî — Kıır’ân-î-Kerîm ahkâm-ı münîfesine bi-d-def’ât 
muhalif harekette bulunan, memlekette kemâl-i istibdâd-u-i’- 
tisâf iie icrây-ı hükümet eden, kütüb-i mukaddese-i dîniyyeyi 
ihrak ile bütün emvâl ve nükuud-ı milleti gasb ile beraber 
Şer’-i-Şerîf’in ahkâmına muvâfık surette hareket edeceğine; 
yemin ettiği haîöe para ile bi-l-ıtmâ’ ve vesâit-i sâireye mü- 
râcaatle beyn-sl-alıâlî harb-i dahilîye ve kıyâm-ı kıtale sebe- 
biyyet vermek sûretiyle yemininde hulf eden bir imâm ve- 
pâdişâh hakkında ne yapılmak lâzım gelir?

Şeyh-ül-islâmm cevâbı — Böyle bir pâdişâhın isti’fâ et
mesi veyâ hal’olunraası lâzım göîir,

Sultân-ı cedîd Mehmet Rsşad Hân-ı Hâmis Hazretlerine- 
bîat olunarak sebsb-i hal’i Selânik meb’ûsu Manoel Karasu 
Efendi’nin riyaseti tahtinde dört a’zâdan mürekkep bir hey’- 
et”i meb’ûse taraîmdan Abdülhamîd’e tebliğ ve tefhim kılm- 
mıştır.



Abdülhamid bu hali’ haberinden mütehayyir olmamış ve 
yabıız hayatının taht î muhafaza ve te’mine ahnmasım ve 
Çırağan sarayında ikametine müsâade edilmesini taleb et* 
mistir. Karasu Efendi hayatmm taht-i taahhütte bulunduğu* 
nu ve fakat kendisinin Selânik’de ikamete me’mur edildiğini 
ve bu kararın kabil-i tağyîr-ü-tebdil olmadığını beyân eyle
miştir.

Istanburdan hareket

Abdülhamid’e Selânik’e gönderileceği tebliğ olunduğu 
gibi kendisiyle maiyyetini şehrimize nakledecek tren-i mah
susun hazırlanması haldunda Şark-Şömendöferleri şirketine 
de evâmir-i lâzıme i’tâ olunmuştu.

Çarşanba gecesi saat altı raddeilerinde hükümdâr-ı mah- 
lû’ Hareket-ordusu kumandanlarından ferik Hüsnü Paşa ve 
İstanbul Jandarma ve Polis müfettiş-i-umumîsi miralay Ga- 
lib Bey ile zevât-ı sâirenin taht-i nezâret ve muhafazasında 
olduğu halde arabayla Sirkeci istasyonuna getirilmiş ve 
trende kendisini muhâfazaya me’mur olan Paris sefâret-i Os- 
mâniyyesi ataşe-militeri Ali Fethi Bey’e teslim olunmuştur.

Abdülhamid’in refâkatinde saray mensûbâtından on bir 
kadın ile şehzade Abdürrahim Efendi ve kerîmelerinden 
küçük bir kız, müsâhibandan Gevher Ağa ile daha iki kişi ve 
kayın-birâderi Mehmet Bey ve sır-kâtibi ve hademe-i şâire 
bulunuyordu. İki yataklı-vagon ile bir furgondan ibaret olan 
tren-i mahsus Çarşanba gecesi saat alaturka altıyı kırk beş 
dakika geçerek Sirkeci’den hareket etmiştir. 33 sene zarfında 
Yüdız’dan, irtikâb eylediği kanlı cinâyâta sahne-i fecâat teş
kil eden o makarr-ı istibdâddan dışarıya çıkmaktan havfe- 
den bu sâbık pâdişâh ilk def’a olarak kendisini diğer ufuk
lara doğru götüren tren içerisinde kim bilir ne gibi tefekkü- 
râta dalmıştı?

Esnây-ı râhda

Abdülhamid ile maiyyetini Selâniğ’e getiren tren esnây-ı 
râhda yalnız su almak üzere ba’zı istasyonlarda bir ikişer 
dakika durmuş ve şâir mevâkıftan bilâ-tevakkuf geçmiştir.
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Drama ve Serez’de Abdülhamid’in Selâniğ’e geçeceğini 
haber alan ahâlî feve fevc istasyonlara şitâb eylemişler ise 
de kuvve-i zabıta tarafmdan men’olunmuştur.

Tren İstanbul’dan Selâniğ’e kadar olan mesafeyi yirmi 
saatte kat’etmiş ve buraya saat iki buçuğu geçerek vâsıl ol
muştur. Seilânik’de istasyondan ikametine mahsus mahalle 
kadar otomobil ile gideceği ihbâr olunması üzerine muhafa
zasına me’mur olan Ali Fethi Bey’e otomobile bindirilmeme- 
si için temennide bulunmasıyla Iskeçe istasyonunda Selâniğ’e 
telgraf keşide olunarak araba hazırlanması bildirilmiştir. 
Müsâhip Cevher Ağa bi-d-def’ât Ali Fethi Bey vesâir zâbi- 
tâna mürâcaatle Abdülhamid’in ordu zâbitâmna ilticâ eyle
diği ve hayat ve nâmusunun anların şeref-i askerîlerine mev- 
-dû’ bulunduğunu beyân ile bütün müddet-i öBaründe diğer
lerin hayât-ı muazzezelerine hiç bir ehemmiyyet vermiyen 
bu müstebidd-î hunhar her dakika mütezellilâne ricalarla 
muhâfızlarından hayat dilenmiştir.

Abdülhamid Selâniğ’e gdlinceye kadar müsâhipIerindeB 
mâadâ hiç kimse ile kçlime-i vâhide teâtî etmemiştir.

Selâniğ’e muvasalat

Tren Selânik - Derseâdet iltisak hattının dört kilometre 
bu’dündeki askerî istasyona muvâsalat edince tevkif edilmiş 
ve Abdülhamid râkib olacağı arabaran vagon yanına takar- 
rüb eylemesini taleb etmiş ise de buna imkân olamıyacağs 
cevâbı verilmiştir.

Abdülhamid sükûnetini muhafaza ediyorsa da trenden 
genç gibi çeviMikle indiği rivâyeti doğru olmayıp bil-akis va
gonun basamağı yüksek olduğundan kemâî-i suübetle aşağıya 
inebilmiş ve ıztırâbmdan «Ay!» diye bağırmıştır.

Abdülhamid’in Selânik’de vagondan indiğinde cevahir 
ve eshâmı hâvî çantasını aradığı hakkmdaki rivâyetlerin de 
ash yoktur. Arabaya bindiği zaman Ali Fethi Bey yanma 
yaklaşarak arzusunu suâl eylemiş ve teşekkür cevâbım al
mıştır.

Abdülhamid ile muhâfızları dokuz arabaya râkib oîmmş- 
hır. Şehrimizin mu’teberânından birinden tedârük olunaa
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kanak arabasına Abdülhamid ile kadmlarından ikisi râklb 
oimuş ve diğer arabalara sırayla şâir kadınlar, müsâhipler, 
îıademe vesaire ile muhafazaya me’raur zâbitan binmişler
dir.

Abdülhamid ve maiyyetini hâmil olan arabalar Manastır 
caddesini, Vardar-kapıısu’nda Bulgar kilisesine müntehi so
kağı ve Mevlevihane caddesini ta’kib ile Yeni-kapu’dan şehre 
flâhil ve Yi'lan-mermeri, Midhatpaşa caddesi, Mekteb-i-î’dâdî 
ve Kışla caddesi tarikıyile Elektrik fabrikası önüne vâsıl ol
muş, Yalılar caddesini ta’kîben saat dört raddelerinde Jan- 
darma tensîkaatına me’mur Robilan Paşa’mn taht-i istîcâ- 
nnda olup Üçüncü-ordu kumandan vekili Hâdi Paşa tarafın
dan vâki’ olan ricâ üzerine tahliye ve Abdülhamid’in ikame- 
fiins tahsis edilen Allatini-birâderlerin tramvay deposundan 
yiîîsarda vâki’ köşkü daha gündüzden kuvây-ı kâfiye-i aske- 
?i;/ye tarafından taht-i işgal ve muhafazaya alınmış ve vali 
Bâniş Bey Efendi Abdülhamid’in mezkûr köşkte kabulüne 
me’mur olmuştu.

AbdüShamid’in bu tarihî seyahati gibi sahâif-i tarihte 
laâmı zikredilecek olan bu köşke girilir girilmez asâkir-i Os-. 
hTsâniyye tarafından yol kesilmiş ve depodan ileriye araba ve 
plyâdelerin işlemesi taht-i memnûiyyete alınmıştır. Ba’zı 
müstesna zevattan mâadâ ahâlîden hiç kimse sâbık pâdişâ
hın vürûd edeceğinden haberdâr olamadığı cihetle Abdülha
mid ile maiyyetini hâmil arabalar istasyondan Allatini köş
küne kadar kemâll-i intizâm ile gidebilmişlerdir.

Abdülhamid ile maijTyetinin beytûtetlerlne muktazî ya
tak ve yorgan vesaire gibi levâsım dün akşam ve bu sabah 
îsplândid ve Olimpüs-Palas otelleri tarafından tehyie ve i’tg 
olunmuştur.

Dün gece Abdülhamid ile maiyyetine mahsus otuz kişilik 
et’ıme şehrimizde vâki’ italyalı Bastajini lokantası vâsıtasıy
la tehyie ve ihzâr edilmiştir.

Dün akşamki et’ıme listesi ber-vech-i atîdir:
Pirinç çorbası 
Mayonezili levrek balığı 
Sebzeli kuzu
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Hindi kızartması
Salata
Vanilyalı dondurma

Bu günden i’tibâren Abdülharaid ile maiyyeti efrâdına 
kendi aşçılarmdan biri ma’rifetiyle yemek tabhma ibtidâs 
olunmuştur. Köşkün kapusu ve etrafı ve civarı aynca nezâ
ret altındadır. Depo ilerisinden Eden bahçesine müntekî yol» 
dan ahâlînin geçmesi memnu’dur. Yolun medhalinde dâimâ 
beş altı polis komiseri bulunuyor. Köşk karşısmdald karakol 
jandarma efradı tezyîd edilmiştir.

★
Ma’lûmât-ı mütemmime

Arabanın hareketinden mukaddem Abdülhamid arabamu 
kapusundan sarkıp süvarilerden birine:

— Zâbit çağırınız! 
demiş ve gelen zabite;

— Gideceğimiz yol uzak mıdır? 
diye sormuştur. Zâbit;

— Hayır!
cevâbını vermiş ve arabalar yola düşülmüştür.

Arabalar Allatini köşkünün büyük merdiveni önünde te
vakkuf etmiş, bir zâbit arabanm kapusunu açmış, Abdülha- 
îMid aşağıya inerek zabitleri selâmlamış, zâbitler de selâm-ı 
askerî ile mukabele eyflemlşlerdir.

-k

Abdülhamid Selânik’de

Esbâb-ı i’zâmı;

Mâkan-ı sâbık Abdülhamid’in Selaniğ’e gönderilmesi tî?/' 
karrür eylediği ve evvelki gece İstanbul’dan tren-i mahsus iîö 
hareket eylediği şifre telgrafla Üçüncü-ordûy-ı Osmânî ku
mandan vekîîi Hâdî Paşa Hazretlerine ihbâr ve ' hüsn-î m,ıa-
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hâfazası esbabının istîkmâli îş’âr bu3rurulmuştu.
Halk arasında şâyiât zuhûruna meydan vermemek için 

bu haber gizlendi. Fakat müteakiben gerek teJgrafla İstan
bul’dan ve gerek Hâdi Faşa tarafından Jandarma tensîkaa* 
tına me’mur Robilan Paşa’ya müracaat edilerek ikamet ey
lemekte olduğu tramvay deposundan ileride vâki’ Allatinî 
köşkünün tahliyesi temenni olunmuştu. Robilan Paşa bu il
timası kemâl-î nezâketle derhal kabul etmiş, köşkün tahli
yesine mübaşeret edilmiştir. Robilan Paşa’nın bu akşam için 
büyük ve resmî bir ziyafeti vardı. Kontes Robilan med’uvvîne 
birer tezkire göndererek konaktan çıkmakta olduklarına bi
nâen ziyafetin te’hir olunduğunu maa-l-i’tizâr beyân eylemiş
ti. Bu ihbar ve i’tizâr Selaniğ’in kibar âlemlerinde duyulmuş, 
tahkik-i esbâb edilince dün akşam Abdülhamid’in Selaniğ’e 
gönderilmekte olduğu şâyi’ olmuştur.

Robilan Paşa’mn iki kerîmesi zâten bu gün İtalya’ya git
mekte olduğu cihetle eşyasının kısm-ı-a’zamı bağlanmıştı. 
Diğer eşyâ da kolayca nakledilmiş ve zâten köşk Allatini 
Silesi tarafından mükemmelen mefrûş olduğu halde Robilan 
Paşa’ya verilmiş olduğundan, yine mefrûş olduğu halde kal
mıştır.

Yalnız muktazî yataklar ve ba’zı eşyây-ı şâire İsplândid- 
Palas otelinden tedârük ve i’zam olundu ve otuz kişilik bir 
akşam taâmı da Bastazini lokantasına sipariş edildi. Her şey 
istilızâr olunmuştu.

Abdülhamid’in Selâniğ’e gönderilmesi esbâbı bütün ma- 
hâflide mûcib-i layl-u-kaal olmuş, İstanbul’da muhafazasın
dan ise Selânik hürriyyet muhitinde her türlü fitneden âzâde 
bir surette muhafazası mümkin olacağı düşünüldüğü için 
Selaniğ’e gönderildiğine şüphe kalmamıştır.

Sûret-î seyahat:
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Sultan Reşad Hazretlerinin hükm-i seriye binâen câlis-î 
evreng-i saltanat olduğunu, kendisi mahlû’ bulunduğunu ve 
SeSâniğ’e gönderileceğini Abdülhamid’e tefhîm için Meclis-i- 
Umumî-i-Mil!î karâriyle Yıldız'a dört meb’ustan mürekkep 
Mr hey’etri mahsûsa gönderilmişti.



Abdülhamid haFolunacağı haberinden kat’iyyen müte- 
hayyir olmamış, yaimz camna iayılmamasını ve biraderi Sul
tan Murad’ı evvelce kendisinin hapsetmiş olduğu Çırağa» 
sarayında ikametine müsâade olanmasım ricâ etmiş, hey’et-i 
meb’ûse canibinden emin olması ve fakat mahall-i ikameti 
baklandaki karânn tağyiri mümkin olamıyacağı beyân edil
miştir.

Sultan Mehmet Reşâd-ı Hâmis Hazretlerinin cülûs şenlik
leriyle bütün İstanbul mesâr-«-şâdmânî içinde bulunduğu sı
rada Salı gecesi geç vakit Yıldız sarayından istihzâr olunan 
arabalarla Abdülhamid, sütte bulunan iki şehzadesi ve zev
celeri ile hizmetçilerden mürekkep on iki kadın ve intihâb 
olunan hademeden on sekiz erkek ki cem’an otuz kişi Paris 
ataşe-militeri hürriyyet fedailerinden binbaşı Fethi Bey Efen- 
di’nin taht-i kumandasmda bir kaç zabitle Selanik jandar
malarından mürekkep bir müfrezenin muhâfazası altında her 
şey hazır olarak Sirkeci’ye indirilmiş, İstihzar olunan tren-i 
mahsusa irkâb edilmiştir.

Tren-i mahsus iki yatakh-vagonla bir furgondan ibaret 
idi. Birinci vagona Hâkan-ı sâbık ile ailesi, ikinci vagona 
Fethi Bey Efendi ile muhâfazaya me’mur zâbitan ve hade> 
me, diğer vagona jandarma efradı râkib olmuştur.

Esnây-ı râhda hiç bir hâdise olmamış, yalnız Drama’nın 
Borna istasyonunda her nasıl ahâlî istasyon me’murundan 
bu trenin geçeceğini haber almalarıyla toplanarak muhakkı- 
râne nümayişler icrasına teşebbüs eylemişlerse de ulüvv-i- 
cenâb-ı Osmânîye yakışmayan bu çirkin hareket men’edil- 
miştir.

Selaniğ’e muvasalat:

Tren Selaniğ’e saat üç raddelerinde muvâsalat eyledi. 
Bir otomobil ile otuz kadar araba istihzâr olunmuş, cihet-i 
askeriyyeden ba’zı zâbitân ile Belediye-reisi ve Merkez-kay- 
makamı beyler me’mûren bulunmuşdardır.

Tren büyük istasyondan ileride askerî istasyonda tevak
kuf eylemişti. Halk bu muvasalattan haberdâr olmadığı için 
kalabalık yoktu. En evvel vagondan Hâkan-ı sâbık bir genç
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gibi atlamış, elini göğsüne koyarak oradaki zâbitan ve me’- 
mûrîne riyâkâr bir tavırla:

—  Merhaba! 
demiş, müteakiben:

— Çantam nerede, çantam nerede?
diye çantasını aradığından, uşaklar büyük bir çantayı yanına 
getirmişlerdir. Bu çantada cevahir ve eshâm hazîneleri bu
lunduğu anlaşılıyordu.

Abdülhamid’in rükûbuna otomobil tahsis olunmuştu. 
Kendisi/ arabaya binmeyi tercih eylediğinden büyük bir lândo 
getirilmiş, bu aralık kadınlar;

— Bizi ayırmayınız!
dîye şikâyetlere başladıklarından orada bulunan bir asker:

— Siz bu kadar vakittenberi anayı babayı, evlâdı birbi
rinden ayırdınız, acımadınız. Fakat bakmiz gene millet âlî 
ve rahimdir!
cevâbım vermiş, birinci arabaya Hamid ile iki kadın ve iki 
çocuğu râkib olmuş, diğer arabalara kadınlar, hademeler, 
muhafız zâbitan ve me’mürîn râkib olmuş, 29 arabadan mü
rekkep bir alay teşekkül ederek etrâfmı süvâriîer sarmıştır.

Arabalar istasyondan Reji fabrikası sokağıyla Yeni-kapu’- 
dan girerek Midhatpaşa yaldızlı kapusundan çıkmış, bulva
rın arkasındaki sokaktan Elektrik fabrikası önüne, Yalılar 
caddesine çıkmış, bu tarîk ile saat dörtte Allatlni köşküne 
muvasalat eylemiştir.

Orada kumandan Hâdi Paşa Hazretleri tarafmdan müsâ- 
fîrlerin esbâb-ı istirâhatleri için evâmir-i lâzıme verilmişti.

Mamid-i Sânî’nin zamân-ı saltanatında en ziyâde nefret 
ettiği ertoâb-ı Iıamiyyetten bîri de Hâdi Paşa idi. Hâdi Faşa’- 
mn istihsâıî-i hürriyyette ibrâz eylediği Iıamiyyeti haber al
dığı için OKa kin bağîarıaış. Evvelki kabine teşekkülünde Hâdi 
Paşa’ya Tophane nezâreti verilmesi teklif olunduğu halde 
Abdülhamîd i’tirâs eylemiş, kabul etmemiştir.

Ne garip ciîve-i tesadüftür ki burada karşısında Hâdi 
Faşs’yı, bu büyük kahramanı bulmuştur.

Paşa büyük bîr ulüvv-i-cenâb île kendisini kabul eylemiş, 
karşîsma çılanıştır.

Ba’zı efrâd-ı askerîyye çantaîann eîkaolnîassna hizmet
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etmek istemişlerse de zâbitan men’etmiş, hizmeti uşaklara 
bıraktınllmıştır.

Ef'kâr-ı-umûmiyye;

Efkâr-ı-umûmiyye Abdülhamid’in Selaniğ’e gelmiş bu
lunmasını hoş görmemiştir. Bir kısım halk:

— Memleketimize şeamet getirir! 
diyor, bir kısmı da:

— Aramıza fitne sokar! 
diye korkuyor.

Halbuki bunlar boş fikirlerdir. Hamid’in fitnesinin kat’- 
tyyen te’sir edemiyeceği hamiyyetle zırhlanmış, bununla be
raber kendisine hakaret etmiyecek i’tidâl-perver bir memle
ket varsa Selânik’dir. Fitne ve fesadının akim kalması için 
Selânik muhitinin intihâb edilmiş bulunması şehrimiz için 
bir şereftir.

Hamid’in muhafazası için iki büyük mümtaz ve hamiy- 
jetli asker ve mıkdâr-ı kâfî jandarma iîe zâbitan tahsis olun
muştur. Asker şimdilik köşkün ilerisindeki arabalara, hade
meye mahsus devâir-i vâsiaya ikaame olunmuştur.

Bu sabah bsı hunhâr müsâfirin şehrimize vürûdu şâyi' 
olunca bir çok halk tramvaylarla, arabalarla Allatini köşkü 
tarafına gitmişlerse de hiç bir şey görmeye muvaffak olama
mışlardır. Yalnız köşkün etrâfma ikaame edilmiş olan nev- 
betçi noktalardan başka bir şey görülmüyor. Mâtemî bir sü
kûnet hükümfermâdır.

Ba’zı erbâb-ı merak karşısında, biraz uzaktaki tepelere 
çıkarak köşkün açık pencerelerinden bir şey görmek ümidin
de bulunmuşlarsa da, yalnız dördüncü katın pencerelerine 
çıkan ba’zı kadın şekillerinden başka bir sey görememişler
dir.

Hamid-i Sânî dâimâ Selânik’de mi kalacaktır? Bu bâbde 
resmî ve gayr-i-resmî hiç bir ma’lûmat yoktur.
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Umumî bir fikir vermek üzere bâzı anâsır gazeteleriyle 
ecnebi matbûâtına da kısaca göz gezdirmek mecburiyetinde
yiz.

İstanbul’da çıkan Rum gazeteleri «31 Mart» vak’ası le
hinde bir takım yazılar neşretmişlerdir; bunun sebebi, îtti- 
had-ve-Terakki tahakkümüne karşı hâsıl olan aks-ül-amelde 
gösterilebilir. Meselâ «îkdam» gazetesinin 15 Nisan 1909 nüs
hasının ikinci sahifesinde «Neologos» gazetesinden terceme 
suretiyle nakledilmiş şöyle bir yazıya tesadüf edilir;

Netâîc-i zarûriyye

Askerin dünkü kıyamından husûle gelen ahvâl Hüseyıt 
Hilmi Paşa kabinesiyle Meclis-i-Meb’ûsan ve ( İttihad-ve-Te* 
rakki) cem’iyyeti reisi Ahmed Rızâ Bey’in isti’fâsiyle hitâm* 
pezîr olmuştur.

İşbu kıyâm-ı askerî başka bir zamanda vukua gelmiş ol
saydı lıer halde mücib-i endîşe bir keyfiyyet o'Iacak idi. Lâ
kin bunun vukuuna tttihad-ve-Terakki cem’iyyeti sebebiyyet 
vermiştir.

Cem’iyyet-i mezkûre istibdâdm lağvı husûsundaki mesâi
sini ve bîîna ancak asker vâsıtasıyla muvaffak olduğunu unu
tarak, eskî istibdâddan daha beter bir istibdâd husule getir
mişti, îşte bunun için ordu bir istibdadın yerine diğerini 
kaaim etmeye çalışmadığmı, sadâkat yeminini ( Oligarşi > 
cem’iyyetini teşidl eden bir kaş zât için değil, ancak meşru- 
tiyyetin muhâfazası uğrunda icrâ etmiş olduğunu tahattur 
etti.

Asker meşrutiyyetin muhâfaza eSilmemekts olduğunu 
kemâl-i teessüfle görmekte ve cem’iyyetin akvâm-ı Osmâniy- 
ye araşma saçmakta olduğu nifak tohumu yüzünden memle
ketin günden güne düçâr-ı mesâib olduğunu müşâhede et
tikçe kan ağlamakta idi.

Ordunun şu hareket-i vatanperverîsi hakikaten pek bü
yüktür. Martın 31 inci günü dahî sahâif-i tarihiyyede Tem
muzun 10 uncu gününden hiç bir veçhile geri addedilemez. 
O vakit bir istibdâddan kurtuHmuş idik, şimdi ise Cem’iyye
tin istibdadından kurtuluyoruz. Cem’iyyet meşrutiyyeti âde-

—  210 —



tâ bir 05aıncak hâline getirmiş, memleketi menfaatperest eş- 
hâs-ı ma’dûdeye hasretmek sûretiyle idaresi altında tam bir 
fetrete îsâl eylemiş ve bütün vâridât ve kuvây-ı memleketi 
faydasız ve lüzumsuz yerlere sarfetmekte bulunmuştu.

Askerin işbu kıyâm-ı vatanperverânesindeki maksad-ı 
aslî hubb-i vatandan başka hiç bir şeye hamledilemez, çünki 
bunlar bütün bu hareket esnâsında hiç bir kimseye karşı âdî 
bir taarruzda bile bulunmayıp yalnız bîr müddettenberi şu 
memlekette icrây-ı-hükm eden sû’-i idarenin lâğviyile yerine 
hakikî bir meşrutiyyetin, ciddî bir hürriyyetin ikaamesini ta- 
leb etmişlerdir.

Ahâlînin askerlere karşı kardeşçe muamele etmesi, on
ların dahî böyle bir bâr-ı sakilden bir an evvel tahiîs-i girîbân 
etmek arzusunda olduğuna delâlet eder.

Cem’iyyetin ta’kib ettiği mesleğin bir gün gelip de böyle 
bir neti«3eye müncer olacağım deî’ât ile bi-l-beyan, tebdîl-i 
meslek etmesi lüzumunu mükerreren ihtâr etmiştik. İşte 
Cem’iyyetin bu yoldaki mesleği şu netâic-i zarûriyyeyi hâ
sıl eyledi.

Cem’iyyet orduyu iğfal ederek onu elinde bir oyuncak 
gibi kullanmak istiyordu. Lâkin ordu bir^kerre mes’eleyi an
layınca hamiyyet-i müsellemesi muktezâsından olmak üzere 
onların aleyhine dönmeye mecbur oldu.

Ümid ederiz ki yeni kabinenin gayretiyle bilârifâte-i za
man âsâyiş-i mahallî iâde edilecek ve asker vazifesiyle, ahâlî 
daîıî iş ve güçleriyle iştigale başlayacaktır.

İstanbul'daki Rırnı matbûâtı gibi, Yunan matbûâtımn da 
«31 Mart» vak’ası lehinde bulunmuş olduğuna âit bâzı haber
ler de neşredilmiştir. Meselâ «İkdam» m ayni nüshasının 
ikinci sahifesinde tesadüf edilen şu telgraf işte o kabildendir:

Yunan matbûâtı

( Takhidromos) gazetesi dün Atina’dan âtideki husûsf 
telgrafnâmeyi ahzeylemiştir:

Bütün Atina matbûâtı, İstanbul vakaayiinden bahseyle- 
dikleri sırada bunun Cem’iyyetin ta’kib etmekte olduğu mes
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lek-i müstebiâdânenm hetâic-i tabîiyyesinden olduğunu be? 
yân ediyorlar. (Hestiya) gazetesi akvâm-ı Osmâniyye ara
sında bir ittihâd-ı hakikî husulü ve binâenaleyh selâmet-i 
memleketin te’mini husûsunda Kâmil Paşa ile İsmail Kemal 
Bey’in tevhîd-i mesâi edecekleri ümidini beyân ediyor.

Paris’de çıkan meşhur «L’Illustration» mecmuasının Bal
kanları tedkik için Şark’a gelen bir muhâbiri İstanbul’a da 
uğramış ve tam işte o sırada «31 Mart» vak’ası zuhûr etmiş 
olduğu için, muhabir o meşhur vak'aya bizzat şâhid olarak 
mensûb olduğu mecmûaya üstüste iki mektup yazmış ve bâzı 
resimler göndermiştir; bu iki mektubun birincisi 14 Nisan 
1909 ve İkincisi de 16 Nisan 1909 tarihlidir yâni birinci mek
tup «31 Mart» vak'asının ertesi gün ve İkincisi de vak’adan 
üç gün sonra yazılmış demektir. Bu mühim mektuplar «II- 
lustration» un 24 Nisan 1909 tarihli ve 3452 numaralı nüsha
sında intişâr etmiştir. Ehemmiyetinden dolayı Tevfik Paşa’- 
nın «31 Mart» dosyasına konulmuş olan bu nüshanın 267 nci 
sahifesindeki birinci mektup şöyledir:

Türk buhranı

İstanbul, 14 Nisan 19C9

Bu son genlerde İstanbul’a uğramış olan heyecan me
raklısı yabancı turistler tam mânâsiyle muradlarma ermiş
lerdir. Bundan bir hafta evvelki müheyyiç vak’a, <■ Serbesti'■ 
gazetesi baş-muharrirî Haşan Fehmi’nin gece-yarısı Köprü 
üstündeki esrâr-engiz katlinde gösterilebilir; dün de İstanbul 
muhâfıs kut’asmm hakikî bir ihtilâl şeklim almış olan ısyâm 
vukua geldi.

Bundan evvel, yâni geçen Temmuz aymda Jön-Türklerin 
çıkardıkları ihtilâli Makedonya ile İstanbul’da tâkib etmiye 
dâvet edilmiş ve o ihtilâlin Osmanh imparatorlugımda Meş- 
rûtiyyet-i idarenin şâyân-ı takdir bir sûrette te’sisiyle neti
celendiğine şâhid olmuştum. Bu sefer de bir seyirci sıfatiylc 
hâdisâta karışmış oldum.

Dün sabah Beyoğlu halkı gözlerini galeyan içindeki bir
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şehirde açmış oldular; sokaklarda bir çok gruplar teşekkül 
ediyor, askerlerin toplantılarından, katl-i-âmlardan vesaire-, 
den bahsediyorlardı... Dükkânlar derhal kapandı, sonra, tek
rar açıldı, ondan sonra gene kapandı; hâssîı, ber kes şiddetli 
bir heyecan içinde kıvranıyor, fakat neler olup bittiğini hiç 
kimse bilmiyordu.

Bu umumî endişeye ben de iştirak ettim ve ecîiebî dip
lomatlarından bir dostumla beraber İstanbul’da bir keşif ha
reketine çıktım; Bu hareket esnasında dolu gibi yağdığından 
bahsedilen kurşuMardası birine hedef olmak tehiijîesini ta
biî göze aJmıştmı,

Hâdisâtm çok vahim olduğunda şüphe yoktn, fakat ne 
katî-i-âmdaiî, ne yağmadan, ne de askerle ahâli arasıiîda her 
hangi bir çarpışmadan eser bile yoktu. Bealnı gör;lüif.ierime 
ve işe karışmış mühim şahsiyyetlerden işittiklerime nazaran 
olup bitenler İşte şunlardı:

Gsce-yarısından sonra saat üçte Selanik Avcı taburlannşfc 
mensup bâzı askerler (Yâni hürriyet müdâfi’îeri!> bütün 
kışlaları dolaşıp oralardaki askerleri Ayasofya meydanında
ki Meclis-i-Meb’ûsan binâsı önünde silâhlarıyla toplanmaya 
davet ediyorlardı. Bu askerler tam iki aydariberi po l̂itikacı- 
lann telldhîeri altında kalmış, dinî hisleri tahrik edilmiş ve 
kendilerine mevcut Kanün-ı-esâsî’nin Şerîate mugayir oldu
ğumdan bahsedimlişti. isyanın başlarında ortaya çıkmış olan 
feminist cereyan da geniş nisbette istismar edildi; Velhâsıl, 
askerler:

— Aman Allah, aman yâ Resûlullah! Şeriat isteriz! 
nidalarıyla ayaklandırıldılar. Bu hareket hıristiyanJara kar
şı değil, îttihad-ve-Terakki cem’iyyetine karşıydı.

Sabah erkenden İstanbul askerlerinin yarısı zabitlerini 
kışla/lanna kapattıktan sonra Ayasoîya’mn önünde toplandı. 
Ayrıca, tersâne işçileriyle on dört, on beş yaşlarındaki çırak
ları da silâhlandırıldı.

Âsîler Ayasofya meydanına çıkan sokaklan tuttuktan 
sonra. Harbiye nâzırmm azlini ve Meclis-i-Meb’ûsan reisinin 
de isti’fâsını istediler. Hükümetin elinde kalan sâdık asker
lerin mıkdan takriben dört bin kişiden ibaretti ve onîar da 
meşhur müşir (Gazi-Ahmed Muhtar Paşa) mn oğlu olup

— 213 —



bundan bir kaç sene evvel büyük Fransız manevraılannı tâ- 
kib etmiş olan cevval ve fa’âl Mahmud Muhtar Paşa’nm ku- 
mandasındaydı. Harbiye nezâretine yerleşmiş olan bu kıt’a- 
lara Mızraklı alaylarla bâzı topçular da iltihak etti.

Harbiye nezâreti meydanının etrâfındaki parmaklıklar 
kapatıldı, parmaklıkların dış tarafındaki Bâyezid meydanına 
batarya hâlinde mitralyözler yerleştirildi ve bu meydana çı- 
kan bütün yollar piyâde kıt’alarıyla sım-sıkı tutuldu.

Âsîlerle sadâkat dereceleri biraz şüpheli olan hükümet 
askerleri arasında her hangi bir temâs olmamasına son de- 
ı-ece i’tinâ ediliyordu; hattâ bundan dolayı âsîlerden bir müf
reze sokaklardan birini tutan hükümet askerlerine yaklaşın
ca bir borazanın kumandası üzerine yaylım ateşiyle karşılan
mıştı: On kadar askerle yirmi kadar seyirci yaralandı; âsîler 
ric’ate mecbur oldular.

Nihayet akşam-üstü hem kabine, hem Meclis-i-Meb’ûsan 
reisi Ahmed Rızâ isti’fâ ediverdi; pâdişâh âsi askerler hak
kında afv-i~umumî i’lân etti, onlar da sabaha kadar havaya 
ateş ederek ve:

— Pâdişâhım çok yaşa! 
diye bağırarak şehrin bütün sokaklarını dolaşıp durdular.

Ayni muhabirin gene ayni sahifede başlayan ikinci mek
tubu da şöyledir:

İstanbul, 16 Nisan 1909 
Tahkikatımı tamamladığım için, şimdi size 14 Nisan ta

rihli mektubumda kısaca anlatmış olduğum 13 Nisan ( =  31 
Mart) vukuatının en mühim noktalarım izâh edeceğim.

îsyan hareketi Seüânik Avcı kıtaatının dördüncü taburu 
tarafımdan tertib edilmiştir. Âsîlerin adedi öğleye doğru tak
riben 3-4 bin piyadeden ibaretti; bunlara bin kadar Tersane 
amele çırakları da iltihak etti. Âsîler içinde çavuş kılığına 
g'irmiş bâzı zâbitler de vardı, fakat ..bunlar hep ehliyyetsizlîk 
ve itaatsizlik gibi sebeplerle ordudan çıkarılmış zabitlerdi.

Âsî askerlerin manzaraları pek acınacak haSdeydi: Bun
larda hiç bir nizam, hiç bir intizam yoktu; bâzı yerlerde ile- 
ri-kolları daha tüfek tutmasım bile bilmiyen on beş yaşların
daki çocukların idâresine bırakılmıştı, üstelik büyük bir asa-
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biyyet ve pek derin bir tenkil korkusu gösteriyorlardı; en kü
çük bir telâş üzerine askerler kendilerini kaybedip darma
dağın oluyorlardı.

Sabah erkenden karargâhını Harbiye nezâretinde kur
muş dian Hassa-ordusu kumandanı Mahmud Muhtar Paşa 
hükümete telefon edip taarruza geçmesine müsâade edilme
sini istedi ve âsîleri bir saatte te’dib edeceğini te’min etti. 
Fakat hükümet buna mâni’ oldu ve hattâ âsilere takviye 
kıt’aları gelmesine meydan vermemek üzere Köprü başına 
batarya şeklinde yerleştirilmiş olan iki mitralyözü blie kal- 
dırttı.

Sabahın erken saatlerinde ilkönce âsî askerlerin ve on
dan sonra da softaların Harbiye nezâretine yaptıkları taar
ruzlar püskürtülmüştü. Bu mücâdelede Harbiye meydanının 
çubukları dörder santimetre kalınlığında olan muazzam par
maklığı söküldü. Piyade kıt’alarının âsî askerlere açtığı ateş- 
le sivillere karşı kullanılan yangın tulumbaları nihayet mü- 
teamzları dağıttı.

Daha fazla ilerlemesine müsâade edilmiyen Mahmud 
Muhtar Paşa öğleden sonra isti’fâ etti ve biraz sonra da 
maiyyetindeki askerler âsîlerle birleşti. Mahmud Muhtar Pa- 
şa’nm kumandanlık vazifesinden azledilmiş olduğu da söyle
nip bâzı yazılar bile neşredilmişse de bunun aslı yoktur; is
ti’fâ etmiş olduğunu ertesi gün bizzat kendisi bana söyledi.

Arzulan yerine getirilmiş olan askerler akşam-üstü sara
ya gidip Hünkâr-dâireslnin kapularım tutarak eski Tesalya 
baş-kumandanı müşir Edhem Paşa’yı istediler; nihayet ka- 
pular açıldı ve müşir Paşa âi5Îler tarafından İstanbul’a gö
türüldü. Geceleyin askerler bütün şehri dolaşıp saat üçe ka
dar havaya ateş ederek bütün mahalleleri dehşet içinde bı
raktılar .

Ertesi Çarşanba günü âsîler muvaffak olacaklarından 
emin oldukları için artık hiç bir kaide ve hiç bir nizam tanı
madılar; bütün şehir ellerine bırakıldı, yaylım ateşleri bütün 
gün dsvâm etti ve takriben elli kişi yaralandı. Âsî müfreze
lerinin rast geldikleri genç zâbitler en küçük vesilelerle der
hal öldürülüyordu. Bahriye nâzın kendisinden küstahça kı
lıcının teslimini istemiş oüan bir nefere kurşun attığı için
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yaylım ateşine tutuldu, bu ateş onu yaraladı, fakat Adliye nâ
zın Nâzım Paşa’nın ölümüne sebeb oldu. Beyrut meb’ûsu 
Emin Arslan da İstanbul meb’ûsu ve meşhur gazeteci Cahid 
zannedilerek i ’tlrazlarıiîa rağmen Meclis kapusunun önünde 
öldürüldü: Bu Câhid, «Tanın» ismindeki gazetesinde insafsız* 
ca saldırıp durduğu eski idâre tarafdarlarmın umaeısıydı. 
Bir takım iptidâi neferlerin en mühim îttihadçılara kendilik
lerinden böyle bir kin beslediklerini ve filan adam için filan 
mevkii istiyecek kadar basiret sahibi olduklarını kabule im
kân yoktur; her halde bunların bir yerden emir aldıkları mu
hakkaktır.

Akşam oluîîca askerler Hassa-ordusu kumandanlığından 
Esti’fâ etmiş olan Mahmud Muhtar Paşa’nın muhteşem ko- 
nağmı muhâsara edip hapsedilmek üzere teslim olmasını is> 
fcediler. Bunun üzerine Paşa, komşusu olan bir İngilizin evi
ne kaçmaya muvaffak oldu ve nihayet İngiltere sefâretinirs 
emrindeki harp-gemisi gelip geceleyin kendisini himayesine 
aldı. Adedleri gittikçe artarak bin beş yüzü bulan ve top bi
le getirmiş olan muhâsara kuvvetleri gece-yarısı aldıldarı bir 
irâde üzerine çekilmek mecburiyyetinde kaldılar: Bu irâde, 
İngiltere sefirinin saraya mürâcaati üzerine çıkmıştı.

Bütün bu hâdiselerin şöyle bir bilançosu tertib edilebi
lir: Tedhiş altında kalan Meclis tamâmiyle emre âmâde bir 
vaziyete gelmiş olduğu için, bâlâdan gelecek her emre bir 
meşrûiyyet şekli vermek mecbûriyyetindedir; matbûât hür- 
riyyeti fiilen ilga edilmiştir; telgraflar sansüre tâbi’dir; her 
sokak başında yeniden nevbet tutmaya başlayan hafiyyeler 
zehirli mantarlar gibi tekrar üreyip türemişlerdir; hürriyyet 
rejiminin ihyâsı teşebbüslerine karşı en emin silâh olarak 
askerle halkın taassupları tahrik edilip mütemâdiyen körük- 
lenmiştir; hıristiyanlar da Jön-Türklere iltihak ettikleri tak
dirde bîr katl-î-âm tehdidi altında kalacaklardır. Prens Sa- 
bâhüddin’in teşvikiyle kurulmuş olan Ahrâr fırkasındaki 
Türklerle Rumlar ( îttihad-ve-Terakki) cem’iyyetine karşı a 
şiddetli ve mütemâdi taarruzlarıyla işte böyle mülevves bir 
vaziyet hâsıl olmasına sebeb olmuşlardır; fakat, her zaman 
olduğu gibi bundan da bir Şahs-ı-sâİis istifâde etmektedir.

Ben Salı günü bir takım sivillerle sanklıklann âsî as-
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keıieri hükümete sâdık kıt’alara karşı tahrik edip durdukla- 
nm hem gördüm, hem işittim; mukabil-ihtiiâlin muvaffakıy- 
yeti üzerine muharriklerle müşevvikler mütemadiyen Iıalk 
arasında dolaşıp îttihadçılarla genç zabitler aleyhine söyle
mediklerini bırakmadılar: Bu iftiralara göre Gem’iyyetin gSr 
yesî Türk askerlerine şapka giydirmek ve dinî hiıslerini sön
dürmekten ibârettir; ben bu gibi tahrikçileri hem gördüm, 
hem işittim. Halbuki böyle- bir şeyin aslı faslı olamaz, çünki 
Türk zabitlerinin büyük bir ekserij-yeti kat’iyyeıı müteassıp 
olmamakla beraber son derece dindardır,

... Son havadis olarak Rumeli vilâyetlerinin meşrutiys^e- 
te muhâJlif olan hükÛEaete karşı ayaklanmakta olduklarından 
bahsediliyor.

Meclis reisi Ahmed Rızâ ile Cem’îyyetin ileri gelenleri 
kaçmışlardır.

Yıldız sarayının karşısında demirlemiş olan ve pâdişâha 
bir kâbüs gibi görüîîen zırhlıların süvarileriyle zabitleri dün 
Bahriye piyâdeleri tarafından tevkif edilip toplarım Yıldıza 
tevcih etmiş olmak itlıâmîyle saraya teslim olunmuşlardır.

Bu mühim yazıda çok mühim blir yanlış vardır: «îllus- 
fcration» muhâbiri «31 Mart» vak’ası çıkar çıkmaz mutlakıy- 
yeti iâde edilmiş gibi göstermektedir! Bu nokta kat’iyyen 
doğru değildir. Fakat buna mukabil Vak’amn müsebbibi ola
rak Sabâhüddin’in kurdurmuş olduğu Ahrâr partisinden 
bahsetmesi, üzerinde ehemmiyyetle durulacak bir meseledir.
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Ahmed Bey — Bk.; Çürüksulu-Ahmed Bey.
Ahmed Bey (Düzce eşrâfından) 73.
Ahmed Efendi (Düzce’de müderris) 73.



Ahmed Efendi (Düzce müftîsi) 73.
Ahmed Efendi «Hacı—» (Bâb-ı-Ser’askerî Muhâsebât dâiresi 

mümeyyizlerinden: Terakki-ve-îttihad cem’iyyeti u- 
mûmî reisi) 5.

Ahmed CelâlUddin Paşa ( Ser-hafiyye ) 6.
Ahmed Cevdet Bey ( İkdam gazetesi sâhibi) 42.
Ahmed Hihni Efendi ( İnebolu Belediye reisi) 91.
Ahmed Muhtar Paşa «Gazi—» (Müşir, Vak’a esnâsmda A’yan 

reîs-i-sânîsi : daha sonraları bir aralık Sadr-ı-a’zam da 
olmuştur) 109-110, 164, 213.

Ahmed Râsim Efendi ( Bâyezid camii vâızı) 188.
Ahmed Refik Bey ( Osmanlı târihine âit muhtelif eserler mü- 

elüfi) 20, 162.
Ahmed Rızâ Bey ( İttihad - ve - Terakki’nin meşhur MeCİis-i- 

-Meb’ûsan reisi) 6-7, 15, 18, 24, 27, 32, 38, 41, 59-60, 74, 
78, 81, 132, 160, 167, 174, 184, 210, 214, 217.

Ahmed Sâih Bey («Abdülhamid’in evâil saltanatı» isminde bir 
eser müellifi) 141.

Ahmed Samim Bey (İttihatçılar tarafından öldürülen Hilâl ga
zetesi başmuharriri) 15, 21.

Ahmed Tevfik Paşa — Bak.; Tevfik Paşa «Ahmed—» .
Akif Bey (Antalya mutasarrıfı) 85.
Akif Bey (Düzce eşrafından) 73.
Âkil Muhtar Bey «Dr.—» (Sultan Hamid’i son anlarında tedâvî 

eden hekimlerden) 159.
Albert Vandal — Bk.; Vandâl «Albert—».
Ali (Rumeli’de Ağustos ittihatçılarından) 38.
Ali Efendi (Siverek Hamîdiyye alayında yüzbaşı) 89.
jâlî Paşa (Osmanlı târihinin en büyük devlet-adamlarından, 

Sultan Aziz devrinin meşhur Sadr-ı-a’zamı) 144, 148.
Ali Paşa ( Hareket-ordusunun hükümet nezdinde mümessili ) 

116, 118.
Ali Cevad Bey — Cevad Bey «Ali—».
Ali Ekrem Bey (Nâmık Kemal’in oğlu, saltanat devri valile

rinden) 85, 152.
Ali Emîrî Efendi (Son Osmanlı müelliflerinden : Kütüphâne- 

siyle maruftur) 142, 143.
Ali Fethi Bey — Bk.: Fethi Bey «Ali—».

— 219 —



Aîi Fmad Bey (Sultan Reşad ve Sultan Vahîdiiddin devirlerin
de Mâbeyn Başkâtibi»: «Görüp işittiklerim» isminde 
bir eseri vardır) 18, 168.

Âli Galip Bey (Midilli mutasarrıfı) 85.
Aiî Haydar Bey (Ödemiş Belediye reisi) 64.
/idi Kemal Bey (İkdam gazetesi baş-muharriri) 21, 41, 42.
Ali Naki Efendi (31 Mart vak’ası esnasında Meclis-i-Meb’ûsan 

reîs-i-muvakkati) 95.
Ali. Nuri Bey (Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’nın oğlu) 25.
Ali Mahvî Efendi (Sultan Hamid’in hocalarından) 142.
Aîi Rızâ. Paşa (Vak’a esnâsında Harbiye nâzın) 31, 189.
A!i Sttâvî Efendi (Beşinci Murad’ı tahta çıkarmak istiyen ga

fil âlim) 151, 152.
Ali Şevki Bey (Sadr-ı-a'zam Tevfik Paşa’nm kâtibi; Sonradan 

büyük-elçiliklerde bulunmuştur) 25, 33-34, 102, 112-113, 
115, 117-118, 129-130, 132, 13^138, 169-170, 178.

Aîkivyadis Efendi (Sultan Vahîdüddin’in hekimlerinden: Sul
tan Hamid’i son anlarında tedâvî eden doktorlardan
dır) 159.

Aadriya (Petriç mu’teberâmndan) 37.
Apootol (Petriç mu’teberânmdan) 37.
Aram Efendi (A’yan âzâsmdan : Sultan Hamid’e hal’ini tebliğ 

eden hey’ete de dâhildir ! ) 154.
Arhimandridis (Petriç rum metropolidi) 37.
Aıiî (31 Mart isyânmın ele-başılarından olan kamacı-ustası) 23.
Arif Efendi (Düzce tüccarlarından) 73.
iirif Hikmet Paşa «Abdurrahman Paşa-zâde—» (Sultan Ha

mid’in dâmatlarından, Adliye nâzırlığında bulunmuş
tur) 157.

iîrif Hikmet Paşa (Sultan Hamid’in yetiştirmelerinden: Hali’ 
karârını tebliğ eden hey’et âzâsındandır!) 154.

İLrifî Paşa (Trabzon valisi) 91.
Atsiaa Bey «Mehmet Şefik—» (Lâzıkıyye meb’ûsu : Vak’a es- 

nâsınd'a Hüseyn Câhid zannedilerek öldürülmüştür) 
27, 184, 185, 191, 216.

iısaf Bey (Hama mutasarrıfı) 85,
.Asım Bey (Kosova vali vekili) 52.
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^sım Efendi «Mustafa—» (A’yandan; Sonradan Meclis-i-A'yan 
reisi olmuştur) 132,

Atıf Efendi-Mülâzım—» (Manastır fevkalâde kumandam Şemsi 
Paşa’yı öldüren ittihatçı: Sonradan meb’us yapılmış
tır!) 9, 13.

Atıf Hüseyn Bey (Sultan Hamid’in hal’inden sonra Beylerbeyi 
sarayındaki tabîb-i-husûsisi: Hâtırâtı Tarih Kurumun- 
dadır) 159.

Avni Paşa — Bk.: Hüseyn Avni Paşa.
Ayşe-Sultan (Sultan Hamid’in kızlarından) 155, 160,
Aziz «Sultan—» Bk.: Abd-ül-Aziz Han,

B

Babau-izâde Hamdi Efendi (Bağdad eşrâfından) 67.
Bahâiiddin Şâkir Bey (îttihad-ve-Terakki merkez-i-umûmî âza

sından) 122.
Bâkî (Büyük dîvan şâiri) 161.
Behçet Efendi (Debre Belediye reisi) 58.
Bekir SâKii Bey (Amasya mutasarrıfı; sonradan valiliklerde 

ve inkılâptan sonra da Hâriciyye vekilliğinde bulun
muştur) 85-86.

Bellini «Gentile—» (Fâtih’in meşhur resmini yapmış olan res
sam) 149.

Bolatin Boîetinatz «İsâ—» (Arnavut sergerdelerinden) lî,
Bompard «Maurice—» (Fransa sefiri) 156.
Burdan (Petriç Bulgar reîs-i-rûhânî vekili) 37.
Bürhânüddin Bey (Manastır İttihad-ve-Terakki reisi) 62,
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Cahit Bey «Hüseyn—» (İttihatçıların Tanin gazetesi baş-mu- 
harriri) 27, 184, 216,

İsmail Canbolat Efendi (İttihatçı jandarma yüzbaşısı: sonra
dan Dâhiliyye nâzın yapılmıştır!) 34, 94.

Câvid Bey (İttihatçıların meşhur Mâliye nâzın : Selanik dön- 
melerindendir; Cumhuriyet devrinde i’dâm edilmiş
tir) 173.



Cebeci-zâde Fuad Bey (Bağdad eşrafından) 68.
Celâlüddin Paşa «Ahmed—» — b L: Ahmed Celâlüddin Paşa. 
Celâlüddin Paşa «Dâmad Mahmud—» — Bk.: Mahmud Celâ- 

lüd’din Paşa «Dâmad—».
Cemal Paşa (İttihad-ve-Terakki’nin «Kanal seferi» denilen fâ- 

ciayla meşhur Bahriye nâzın) 13, 122-124.
Cemâlüddin Efendi (Şeyh-ül-İslâm) 19.
Cemil Efendi (Siverekde Hamidiye alayı yüzbaşılarından) 89. 
Cevad Bey. «Ali—» (Sultan Hamid’in son Mâbeyn Baş-kâtibi> 

16, 30, 40, 101, 104, 112, 129, 186.
Cevdet Bey «Dr. Abdullah—» — Bk.: Abdullah Cevdet «Dr,—» 
Cevdet Bey «Ahmed—» — Bk.: Ahmed Cevdet Bey.
Cevher Ağa (Müsâhip) 202, 203.
Cleanti Scalieri — Bk.; Scalieri «Cleanti—».
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Çandır (Ahmed Sâib Bey’in Sultan Hamid’e izâfe ettiği anne!) 
141. ‘

Çerkoviç «Yivaî*—» (Manastır Sırp klübü reisi) 62.
Çiırçis (Arnavutlukta Türk hâkimiyyetine isyan ve İttihatçılar

la ,el-birliği eden Toska ihtilâl reisi) 10.
Çürüksulu-Ahmed Bey (Paris’deki Jön-Türklerden) 6.

D

Damyanos (Kudüs rum patriki) 86.
Dâniş Bey (Selânik valisi) 204.
Davud Efendi (Bağdad yahudi cemâatinden) 68.
Derviş (Rumeli’de Ağustos ittihatçılarından) 38.
Derviş Vahdeti «Kıhrıslı Hafız—» (îttihad-ı-Muhammedî cem’-
Dimitrula (Tevfik Paşa’nın uşaklarından) 27.

iyyeti âzâsınd'an; Bu cem’iyyetin neşrettiği meşhur 
Volkan gazetesinin de müessisid'ir; 31 Mart vak’asmm 
en mühim âmillerinden sayılır) 23, 24, 42.

Ebûbekir Hâzim Bey — Bk.: Hâzim Bey «Ebûbekir —». •
Edhem Paşa (Sultan Hamid’in Fransızca hocası) 142.
Edhem Paşa «Müşir Gazi —» (Tesalya kahramanı; Vak’a üze-



rine Harbiye nâzın olmuştur) 25, 28, 31, 102, 104-105̂  
180, 186, 215.

Eğinli-Said Faşa — Bk.; Said Paşa «Eğinli —».
Ekrem Bey — Bk.; Ali Ekrem Bey.
Ekrem Bey «Recâî-zâde —» — Bk.; Recâî-zâde Ekrem Bey.
Elmalıh/Küçük-Hamdi Efendi — Bk.; Hamdi Efendi (Elma-
lılı/Küçük —».
Emilyanos (Menelik rum metropolidi) 53.
Emin Efendi (Kastamonu müftîsi) 92.
Emin Efendi (Hille Belediye reisi) 80.
Emîrî Efendi — Bk.; Ali Emîri Efendi.^
Emrullah Efendi (İttIhad-ve-Terakki Maârif nâzırlarmdan)‘ 

184.
Enver Paşa (Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasına sebeb 

olan Ittihad-ve-Terakki komitecilerinin en mühimmi: 
Birinci cihan harbindeki Harbiye nâzın ve Baş-ku- 
mandan vekili) 8-9, 13, 105, 107, 113, 160-161, 168, 173.

Es’ad Toptâni Paşa (Arnavud, Draç meb’ûsu, yahudi Karasu’
nun riyâsetinde Sultan Hamid’e hal'ini tebliğ eden 
hey’et âzâsından) 97-99, 138, 154.

Eşkotva (Menelik Bulgar cemâatinden) 53.,
Eyüp Sabri Efendi (Kolağası; Ohri Redif taburu kumandanı: 

Meşhur Niyâzi ile beraber çetecilik ederek Tatar- 
Osman Paşa’yı Manastır’dan dağa kaldırmış olan İt- 
tihad-ve-Terakki komitecisi) 9, 13.

Fahri Efendi (Siverek Hamîdiyye alayında yüzbaşı) 89.
Faik Efendi (Siverek Hamîdiyye alayında yüzbaşı) 89.
Fâtih Sultan Mehmet (Büyük Osmanlı pâdişâhı) 149, 162, 167.
Ferdinand (Osmanlı hâkimiyyetinde Bulgaristan prensi ve 

ikinci meşrûtiyyetin i’lâm üzerine müstakil Bulgar 
kralı) 125.

Ferid Efendi (Sultan Hamid’in hocalarından) 142.
Ferid Paşa «Avlonyah —» (Mutlakıyyet devrinin son Sadr-ı- 

a’zamı; Tevfik Paşa kabinesinde Dâhiliyye nâzırlığma 
tâyin edilmiştir; bu Ferid Paşa «Drita» ismindeki Ar
navut komitesinin en eski âzâsındandır) 11, 172-175.

Fethi Ahmed Paşa «Dâmâd —» (Tophane müşiri; Türk müze
ciliğinin müessisidir; ilk meşrûtiyyetin ilânında muh
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telif milliyyet cereyanlanna karşı Türk dilinin resmî 
lisan olmasını te’min etmiş olan Mâbeyn müşiri ve 
Bahriye nâzın Eğinli-Said Paşa merhûmun kaynata
sıdır) 152.

Fethi Bey «Ali —» (Binbaşı; Sultan Hamid’i Selaniğ’e götür
müş olan muhâfız kıt’anın kumandanıdır; Cumhuri
yet devrinde Baş-vekil olmuştur) 155, 203.

•François-Joseph (Avusturya imparatoru) 125.

G

Galip Bey (Miralay: İstanbul Jandarma ve Polis müfettiş-i- 
umûmîsi) 202.

Gardet (Sultan Hamid’in Fransızca hocalarından) 142.
Gasi-Osman Paşa (Plevne’nin şanlı müdâfii) 152.
Gerdan-kıran Ömer Efendi — Bk.: Ömer Efendi «Gerdan^kı- 

ran—».
Geşof/Guechoff Efendi (Bulgaristan prensliğinin İstanbul 

Kapu-kethudâsı/Kapu-kâhyası) 125.
Gladstone (İngiliz Whigs partisinin meşhur reisi) 143.
Guatelli (Sultan Hamid’in mûsikî hocalarından) 142.
Gülcemâl Kadm-Efendi (Sultan Reşad’m annesi) 167.
Güînihâl Kadın-Efendi (Yanlış olarak Sultan Hamid’in annesi 

gösterilmiştir) 142.

H

Kâdî Paşa (Selânik’deki Üçüncü ordu kumandan vekili Mah- 
mud Şevket Paşa’nm Hareket-ordusu kumanda^Jiliğına 
geçmesi üzerine Selânik’de ona vekâlet etmiştir) 96, 
155, 204-206, 208.

Hakkı (Petriç eşrafından) 37.
Haldu Efendi «Hacı —» (İttihad-ve-Terakki muhâliflerinden 

42.
Hakkı Paşa (Dirâyetsizliğiyle Osmanlı imparatorluğunun in- 

kırâzma yol açmış olan meşhur İttihatçı sadr-ı-a’zam) 
175.

Halaçyan Efendi (îttihad-ve-Terakki’nin İstanbul meb’usla- 
rmdan: nazırlıklarda da bulunmuştur) 184, 188.
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BTain (Kumeli’deki Ağustos İttihatçılarından) 38.
Halil Ağa (Tevfik Paşa’mn aşçı-.başısı) 104.
Hâlis Efendi (Ders-vekili) 100.
Hamdi-Çavuş «Arnavut —» (31 Mart vak'asımn ele-başısı) 23.
Hamdı Efendi «Elmalılı/Küçük —» (îlmiyye mesleğinden: SuU 

tan Hamid aleyhine iftiralarla dolu bir fetva müsved
desi yazmış olan meb’us) 136.

Hamid «Sultan —»Bk.: Abdülhamid.
Hâmid — Bk.; Abdülhak Hâmid,
Hammâde Paşa (Tevfik Paşa kabinesinde Evkaf nâzın: Mısır

lıdır) 172.
Haşan (Rumeli’deki Ağustos İttihatçılarından) 38.
Haşan «Çerkez —» (Vak’ada yaralananlardan) 191.
Haşan Efendi (Siverek Hamîdiyye alayında yüzbaşı) 89.
Haşan Efendi (Siverek Hamîdiyye alayında yüzbaşı: Bu alay

da Haşan isimli iki yüzbaşı vardır) 89,
Haşan Efendi (Zabtiye Nezâretinde îttihad-ve-Terakkî mü

messili olan yüzbaşı) 187.
Haşan Edib Efendi (Menelik’de binbaşı) 53.
Haşan Fehmi Bey (İttihad-ve-Terakki komitecilerinin Köprü 

üstünde öldürdükleri Serbesti gazetesi baş-muharriri) 
14, 15, 21, 198, 212.

Haşan Fehmi Paşa (Tevfik Paşa kabinesinde Adliye nâzın) 
19.

Haşan Hüsni Bey (Edremit Belediye reisi) 64.
Haşan Tosun Bey — Bk.: Tosun Bey «Haşan—».
Hâşim (Ustrumca ahâlîsinden) 36.
Hayrüddin Efendi (Menelik Belediye reisi) 53.
Hâzim Bey «tEbubekir —» (Eski Dâhiliyye nazırlarından) 161,
Hıfzı Faşa (Manastır valisi) 9.
H. Nâsım Bey — Bk.: Reşit Rey Bey.
Hurşid (Rumeli’de Ağustos İttihatçılarından) 38.
Hurşîd Paşa (Topçu feriki: Tophane nâzın ve Dîvân-ı-Harp 

reisi) 100, 101, 117, 118.
Hiiseyîs Avai Paşa (Ser-asker) 6.
Hüseyn Efendi (Siverek’de Hamîdiyye alay-kâtibi) 89.
Hüseyin Hilro.i Paşa (Tevfik Paşa’nın selefi olan Sadr-ı-a’zam)

F : 15
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7, 24, 26, 30-33, 38, 43, 45-47, 53, 79, 84, 173-176, 188, 210. 
Elüseyn Hüsni Faşa (Ferik: Selanik Redif fırkası kumandam;, 

Hareket-ordusunun Mahmud Şevket Paşa'dan evvelki 
ilk kumandanıdır) 96, 107, 202.

i

İbn-ül-Emin Mahmud Kemal Bey («Son Sadr-ı-a’zamlar» mü>* 
ellifi) 19, 157, 158.

İbrahim (Rumeli’deki Ağustos İttihatçılarından) 38. 
îbrahim Efendi (Siverek Hamîdiyye alayında yüzbaşı) 89. 
İbrahim Temo (İttihad-ve-Terakki’den evvelki Terakki-ve-İt- 

tihad komitesinin müessislerinden) 5.
Kîyas Bey (Sultan Hamid’in Esvapçı-başısı) 168.
Ssâ Efendi (Siverek Hamîdiyye alayında yüzbaşı) 89. 
îshak Bey (Düzce eşrâfmdan) 73.
İshak Bey (Düzce Belediye reisi) 73.
îshak Pa§a (Birinci cihan harbinde Trablusgarp kumand'anı>

160.
İtshak Sîikûtî Bey (İttihad-ve-Terakki’den evvelki Terakki-ve- 

İttihad’ komitesi müessislerinden) 5-6. 
îsmail (Rumeli’deki Ağustos İttihatçılarından) 38.
İsmail Bey (Siverek’de Hamîdiyye Alay-kumandanı) 89. 
tsmail Efendi (Hille müftîsi) 80.
îsmail Efendi (Siverek Hamîdiyye alayında yüzbaşı) 89. 
îsmail Paşa «Ferik —» (Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’nın babasıt 

Kırım hanları hânedâniyle karâbeti vardır) 3.
İsmail Paşa (Mekâtib-i-Askeriyye nâzın) 6. 
îsmail Faşa (İsmi zikredilmişse de hüviyyetinden bahsoluîi- 

mamıştır) 106.
İsmail Hakkı Bey (B?ğdad Belediye tabîbi) 68. 
îsmail Hakkı Bey (Selânik Belediye reisi) 155.
İsmail Hakkı Okday Bey (Sadr-ı-a’zam Tevfik Pasa’nın böyük: 

oğlu) 4, 25, 29, 103, 112.
İsmail Kemal Bey (Arnavut, Berat meb’ûsu) 29, 180, 184, 186̂  

212.
îsmail Mahir Efendi (Kastamonu meb'usu) 92.
İsmail Mâhir Paşa (Sultan Hamid’in maiyyetihden:: İttihad-
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ve-Terakki komitecileri tarafından öldürülmüştür) 20.
tspatari Efendi (31 Mart vak’asmda telef olan rum yüzbaşı) 

188-189.
İzzet Paşa (Vak’a esnasında Erkân-ı-Harbiyye-i Umûmiyye re

isi) 32.
İzzet Paşa «Arab —» (Sultan Hamid devrinde Mâbeyn Kâtib-i- 

Sânîsi, vezir) 12, 42,

K

Kâmil Bey (Düzce’de Çerkez beylerinden) 73.
Kâmil Efendi (Manastır Zirâat klübü reisi) 62.
Kâmil Paşa «Kıbrısh —» (Mutlakıyyet ve ikinci Megrûtiyyet 

devirleri sadr-ı-a’zamlanndan) 12, 19, 29, 32, 212.
Kanımı — Bk.: Süleyman «Kanunî».
Kapril Efeadi (Tevfik Paşa kabinesinde Ticâret ve Nâfia nâ

zın) 172.
Kapsali (Manastır Ulah klübü reisi) 62.
Karasu Efendi «Manoel —» (Selânik meb’ûsu olan yahudÜr 

Sultan Hamid’e hal’ini tebliğ için teşkil edilen hey’e- 
tin reisi!) 154, 201, 202.

Kâzım (Rumeli’deki Ağustos İttihatçılarından) 38.
Kâzım Paşa (Müşir) 6.
Kemal «Nâmık —» — Bk.; Nâmık Kemal.
Kemal Paşa (Sultan Hamid’in Fransızca hocalarından) 142.
Keratry «Comte de —» («Mourad V» ismindeki eserin müellifî) 

151.
Kerim Paşa (Doktor) 187.
Kevser Hanım (Mâbeynci Seyyid Bey’in zevcesi) 146.
Kirkor (Balıkçı: Vak’ada yaralananlardandır) 190.
Kızıl-Sultan (Anadolu’da bir Ermenistan teşkili için Ermeni 

komitecilerinin çıkardıkları ihtilâlleri tenkil ettirdiği 
için Avrupa’daki Türk düşmanlarının Sultan Hamid’̂ e 
taktıkları «Le sultan rouge» lâkabının gafil İttihatçı
lar tarafından Türkçeye çevrilip yıllarca kullanılan 
yüz-kızartıcı şekli) 146-147.

Koço (Petriç ahâlîsinden) 37.
Koheu (Ustrumca Yahudi cemâati reisi) 36.
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Kop:os Efendi (Yunanlılık cereyanlarına karşı Osmanlı idâre- 
sine sadâkatiyle meşhur Sisam beyi) 88.

—  228 —

Lamouche (Fransız miralaylarından; Bir Osmanlı târihi te’lîf 
etmiştir) 125.

Leoiiida (Eczâcı) 190.
Lirasm (Ustrumca Bulgar metropolidi) 36.
Lombardi (Sultan Hamid’in mûsikî muallimlerinden) 142.
Lûtfi Efendi «Vak’anüvis —» (Sultan Hamid’in târüı hocası) 

142-143.
Lûtfi Simavî Bey (Sultan Reşad devrinde Baş-mâbeynci: Hâ- 

tırâtını neşretmiştir) 154.

M
Mahmud Celâlüddin Paşa «Dâmad —» (Sultan Hamid devri

nin ilk vükelâsından: Tophâne müşiri Dârnad-Fethi 
Ahmed Paşa’nın oğludur) 152.

Mabmiîd Kemal Bey «îbn-ül-Emin —» — Bk.; İbn-ül-Emin 
Mahmud Kemal Bey.

Malımud Muhtar Paşa (Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın oğlu, 
Hassa ordusu kumandanı) 26, 100, 186, 215-216.

Mahmud Şevket Paşa (Hareket-ordusu kumandanı) 92, 94-97, 
105, 109, 111, 113, 115-121, 135, 154, 162-165, 173, 175, 
192-195.

Mahvî Efendi — Bk.; Ali Mahvî Efendi.
Mâlûmyan (Taşnakzutyun ermeni ihtilâl komitesinin îttihad- 

ve-Terakki nezdinda ıpurahhası) 122.
Mandelstam «Andre —» (Eus sefareti baş-tercümam: «Le sort 

de l’Empire ottoman* isminde bir eseri vardır) 8.
Mavrokordato Efendi (Tevfik Paşa kabinesinde Orman, Maâ- 

din ve Zirâat nâzın) 172.
Mazhar (Rumeli’deki Ağustos İttihatçılarından) 38.
Mazhar Bey (Mekâtib-i-Askeriyye nâzın İsmail Paşa’mn ak- 

rabâsından: Terakki-ve-îttihad komitesinin teşekkülü
nü hükümete haber vermiştir) 6.

Mazîiyah Efendi «Nesim (Meb’us ve Dîvân-ı Riyâset kâti
bi) 46.



Mazlum Bey (Tevfik Paşa’mn maiyyetinden) 27, 103.
Mecdüddin Efendi «Yüzbaşı —» (Selanik ordu müşirliği kâ- 

tib-i-husûsîsi; Osmanlı Hürriyet cem’iyyetinin Parisle 
muhâlberesini te’min etmiştir) 7.

Mecid «Sultan —» — Bk.: AbcEülmecid.
Mehmet «Bölük-emîni —» (31 Mart vak’asınm ele-bagıların- 

dan) 23.
Mehmet Bey (Sultan Hamid’in muhâfız kıt’ası olan «Söğütlü 

bölüğü» kumandanı, Türkmen beyi) 143.
Mehmet Efendi (Düzce’de müderris) 73.
Mehmet Efendi (Siverek Hamîdiyye alaymda yüzbaşı) 89.
Mehmet Efendi (Petriç müftîsi) 37.
Mehmet Abid Efendi — Bk.: Âbid Efendi «Mehmet —».
Mehmet Ali Efendi (Manastır Cem’iyyet-i-İlmiyye reisi) G2.
Mehmet-ibni-îlemzi «Kilimci-zâde — » (Lefke eşrafından) 93.
Melek Hanım (Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’nın zevcesi) 103.
Midhat Paşa (Sultan Hamit devri sadr-ı-a’zamlanndan) 13, 146,
Mihran Efendi (Bağdad ermeni tacirlerinden) 67.
Mişon Mizrahi (Manastır Musevî klübü reîsi) 62.
Muhtar Bey «Binbaşı —d (Hareket ordusunun maktul düşen 

zabitlerinden) 120.
Muhtar Paşa «Gazi Ahmed —» — Bk.: Ahmed Muhtar Paşa 

«Gazi —
Murad «Sultan —»/Beşinci Murad/Murâd-ı Hânıis (Osmanh 

padişahlarından) 6, 141-142, 145-146, 151-152, 154, 207,
Murad Bey (Bağdad gazetesi m^üdürü) 67.
Murad Bey «Mizancı —» (Mizan gazetesi sâhibi, Düy1in-ı- 

Umûmiyye komiseri, tarihçi) 6, 23, 42.
Mûsâ-Çelebi (Fetret devrinde saltanatlarını i’lân eden şehzâ- 

delerden) 141.
Mûsâ Kâzmı (Manastır Arnavut Baskım klübü reîsi) 62.
Mustafa Ağa «Has-ağası —» (İzmit mütesellimi; Mâbeyn mü

şiri ve Bahriye nâzın Eğinli-Said Paşa’nm babası) 151.
Mustafa Bey «Doktor —» (Bağdad Osmanlı klübü idâre mec

lisi âzâsından) 68.
Mustafa Efendi (Selânik’de Topçu alay-imamı: îttihad-ve-Te- 

rakki komitesinin i1,k kurbanlanndandır) 8.
Mustafa .^sım Efendi — Bk.; Âsim Efendi «Mustafa —-ı.
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Mustafa Şevket Efendi (Manastır’da alay müftîsi) 42.
Muşeg (Adana piskoposu: «Adana vak’ası» denilen Ermeni ih

tilâl hareketinin mürettibi olan papaz) 123.
Muzafferüddin Kaçar (Sultan Hamid devrinde îran şahı: ikin

ci Abdülhamîd’in talebi üzerine Azerbaycan'da Türkçe 
tedrisât yapılmasına müsâade etmiştir) 148-149.

Münib Bey (MeneHk Ceza reîsi) 53.
Münir Paşa (Sultan Hamid devrinde Paris sefiri) 152.

N

Nâci Efendi «Mülâzım Ömer —» (îttihad-ve-Terakki müessisle- 
rinden: Sonradan meb’us olmuş ve «Hatîb-i şehir Ömer 
Nâci Bey» diye anılmıştır) 7, 13.

Nâdir Ağa (Sultan Hamid’in meşhur müsâhibi) 100.
Nâdir Bey (Nümûne-i-Terakki mektebi müdürü; Terakki-ve- 

îttihad komitesinin ilk kâtib-i-umûmîsidir) 5-6.
Nail Efendi (Yüzbaşı) 189.
Nâiîe Hanım (Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa’nm kızı) 27, 103.
Nailî Efendi «Şeyh —» (Terakki-ve-lttihad komitesi Samatya 

şûbe reîsi) 6.
Nakî Efendi (Selânik Askerî-Rüşdiyye mektebi Fransızca mu

allimi: Îttihad-ve-Terakki müessislerindendir) 7.
Nâmık Kemal (Meşhur şâir) 152.
Nâzan Dânişmend (Türçenin ilk meşrûtiyyet Kanûn-ı-esâsî- 

sinde resmî dil olarak kalbulünü te’min eden Mâbeyn 
müşiri ve Bahriye nâzın Eğinli-Said Paşa’nın torunu: 
Dedesinin hâtırâtını neşretmiştir) 152.

Nazîf Bey — Bk.: Süleyman Nazif Bey.
Nazif Sürûrî Bey (Şûrây-ı-Devlet âzasından) 54.
Nâzım Bey (İkinci meşrûtiyyet hareketinde «Kahramân-ı hür- 

riyyet» d'enilen Enver Bey tarafından yaralanmış olan 
Selânik merkez kumandanı) 8.

Nâzun Bey «Doktor —» (Meşhur ittihatçı) 21.
Nâzım Bey «Mehmet — (Konya valisi) 85.
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Nâzım Paşa (Hassa ordusu kumandanı) 30, 96, 97, 100.
Nâzım Paşa (Ahmed Rızâ Bey zannedilerek vurulan Adliye 

nâzın) 24, 27, 185, 191, 216.
Nacib Ali Bey (Ankara İstiklâl mahkemesi müddaî-i-umûmîsi: 

Sultan Hamid’in otuz üç sene rtıuhâfaza ettiği Osman- 
lı imparatorluğunu Ittihad-ve-Terakki’nin on senede 
yele verdiğini bir mahkeme celsesinde i’lân etmiştir) 
158.

Nersisyan Efendi (Kastamonu ermeni papazı) 92.
Nevzad (Rumeli’deki Ağustos İttihatçılarından) 38.
Nihad Efendi «Binbaşı —» (Manastır Askerî-klüb reîsi) 62.
Niyârf Bey (Kahramân-ı hürriyyet denilen meşhur İttihatçı: 

Hâtırâtmda geyiğine de «Rehber-i hürriyyet» ünvânı- 
m vermiştir) 7-10, 13, 107.

Nuri Bey (Tekaûd sandığı ve Borsa müdürü; Tevfik Paşa ka
binesinde Mâliye nâzırlığına seçilmiştir) 29.

Nuri Efendi «Hacı —» (Fetvâ-emîni: Her türlü ısrarlara rağ
men Sultan Hamid’in hal’i hakkında fetva vermekten 
imtina’ etmiş olan kanâat kahramanı) 136, 138.

Nurüddiu Etendi (Bağdad ulemâsından) 67.

O

Cyconnor «Nicolas —» (Sultan Hamid devrinde İngiltere’nin 
İstanbul sefiri) 156.

Orhan Gazi (İkinci Osmanlı hükümdarı) 160.
Osman Efendi (Siverek'de Hamîdiyye alay-kâtibi) 89,
Osman Paşa «Gazi —» — Bk.: Gazi-Osman Paşa.
Osman Paşa/Osman Fevzi Paşa «Tatar —» (Manastır fevkalâ

de kumandanı: Niyâzî ve Eyyub Sabri çetesi tarafın
dan dağa kaldırılmıştır) 9-10.

Osman Faiz Efendi (Kolağası: İttihad-ve-Terakki komitesinin 
Zabtiye nezâretindeki mümessillerinden) 187.

Ö

Ömer Efendi «Gerdan-kıran —» (Sultan Hamid’in hocaların
dan) 142.
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Pallaviçini (Sultan Hamid devrinde Avusturya-Macafistaîî 
sefiri) 16.

Panayot (31 Mart vak’asında yaralanan gemici) 190.
Paraskevidis «Nikolaki —» (Beylerbeyi hastahânesi doktorla

rından: Sultan Hamid’i son anlarında tedavi eden he
kimlerdendir) 159.

Pavla (Manastır Bulgar klübü reisi) 62.
Pidstû Kadm-Efendi (Sultan Hamid’i yetiştiren ve cülusun

dan i’tibâren «Vâlide-Sultan» ünvânmı alan üvey- 
annesi) 141.

R

Rahmi Bey (Meşhur İttihatçı meb’us) 13, 21, 184.
Râif Paşa (Tevfik Paşa kabinesinde Şûrây-ı-Devlet reîsi) 172.
Rakım Efendi (Bağdad ulemâsından) 67.
RâsıUı Bey (Düzce’de Çerkez beylerinden) 73.
Râsim (Rumeli’deki Ağustos İttihatçılarından) 38.

■Şâşıld Efendi «Kasap-zâde Meî:med —» (Lefke eşrâfından) 93.
^ecâî-zâde Ekrem Bey (Tanzimat edebiyyâtınm meşhur sîmâ- 

larından: Muhtelif nâzırlıklarda ve A ’yân âzâlığınds 
bulunmuştur) 27.

Rece}) Efendi (Siverek Hâmîdiyye alayında yüzbaşı) 89.
Redif Paşa (Ser-asker) 150.
Refîa-Sultan (Sultan Hamid’in kızlarından) 155.
Refik Paşa (Sultan Hamid devrinde Birinci suvâri fırkası ku

mandanı: Meşrûtiyyet devrinde alaylıların ordudan 
ihracına karşı çıkan galeyan üzerine altı ay hapse 
mahkûm olmuştur) 22.

Remzi Efendi (Siverek Hâmîdiyye alayında yüzbaşı) 89.
Reşad «Sultan —»/Sultan Mehmed Reşad-Han/Beşinci Meh- 

met/Mehemmed Hân-ı Hâmis (Sultan Hamid’in kar
deşi ve halefi olan Osmanlı pâdişâhı) 3, 6, 18, 154, 159-
161, 166-171, 173-174, 201, 206, 207.

Reşad Bey (Tekirdağ mutasaprıfı) 52.
Reşid Bey/Reşid Rey (Halep valisi; sonradan Dâhiliyye nazır



lığında da bulunmuştur: Edebiyatta H. Nâzım nâm-ı- 
müsteâriyle mâruftur) 85, 98-99, 145-147, 152.

Beşid Şey (Musul valisi) 85.
Reşid Paşa (Serez mutasarrıfı: Sonradan valiliklerde de bu

lunmuştur) II.
Beşid Paşa (Sultan Hamid devrinde Viyana sefiri) 17.
Rifat (Rumeli’deki Ağustos İttihatçılarından) 38.
Bifat Bey (Tevfik Paşa kabinesinde Mâliye nâzın) 172, 174.
Rifat Bey (Halep meb’ûsu) 184, 186-187.
Bifat Bey «Mevîanzâde —» (Meşhur muharrir; İttihad-ve-Te- 

rakki tarafından ölümle tehdîd edilmiştir) 41, 42.
Bifat Bey «Selânikli —» (Sultan Haınid’i son anlarında tedâvî 

eden doktorlardan) 159.
Bifat Paşa (Hâriciyye nâzın) 97-99, 172, 177.
Bızâ Bey (Bağdad Polis müdürü) 68.
Rızâ Paşa «Ali —» — Bk.; Ali Rızâ Paşa.
Rızâ Paşa (Birinci ferik: Tevfik Paşa kabinesinde Bahriye nâ

zın) 172, 185.
Rızâ Tevfik Bey «Doktor —» (Meşhur şâir: Meb'uslukta ve bir 

aralık da Maârif nâzırlığında bulunmuştur) 156.
Robila «Kontes —n (Osmanlı hizmetinde Jandarma müfettiş-i- 

umûmîsi olan Robilan Paşa’mn karısı) 206.
Robilan Paşa (Osmanlı hizmetinde bulunan İtalyan Jandarma 

müfettiş-i~umûmîsi; Selânik’de sonradan Sultan Ha- 
mid’e tahsis edilen Allatini köşkünde oturmuştur) 155, 
204, 206.
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Sabâhüddin Bey «Prens —» (Annesi sultan olmakla beraber 
baba tarafından bir gürcü köle nesline mensuptur ve 
pek tabiî olarak prens değildir: Osmanlı imparatorlu
ğunu yıkacak bir «Adem-i merkeziyyet» siyâseti tâ- 
kib etmiş ve Anadolu’da bir Ermenistan teşkili için 
ermeni komitecileriyle el-birliğinden bile çekinmemiş
tir) 216-217.

Sabri Bey (İttihatçı: Tevfik Paşa kabinesinde Adliye nezâre
tine seçilmişse de i’tizâr etmiştir) 173.



Sâdık Paşa «Şerif —» (Mekke şerifleri ailesinden) 70.
Sa’düddin Bey (Tevfik Paşa’nın kâtibi Ali Şevki Bey’in arka

daşlarından) 26.
Said Bey (Üsküp möb’ûsu) 184.
Said Paşa (Sadr-ı-a’zam Kâmil Paşa’nın oğlu) 42.
Said Paşa «Eğinli — /  Böyük —» (Sultan Hamid devrinin bi

dayetlerinde Mâbeyn müşiri ve Bahriye nâzın: Avru- 
paca mâruf Rıyâzıyyât âlimlerindendir. İlk Meşrûtiy- 
yet Kanûn-ı-esâsîsinde Türkçenin resmî dil olarak ka
bulünü te’min etmiştir) 151-152.

Said Paşa «Şâpur — /  Küçük —» (Sadr-ı-a’zam ve Vak’a es
nasında A’yan reisi; «Küçük» lâkabı boyundan dolayı
dır) 19, 27, 96, 109-110, 132, 137, 151, 164, 166.

Said Davud Bey (Dîvân-ı-Hümâyun tercümanı Davud Efendi 
oğlu) 178-179.

Salâhüddin Bey (Erkân-ı-Harp kaymakamı: Rumeli’deki meş- 
rutiyyet hareketinde Haşan Tosun'Bey’le beraber . Ma
nastır çetesinin başında bulunmuştur) 9.

Salih Paşa (Tevfik Paşa kabinesinde Harbiye nâzın: Sonradan 
Sadr-ı-a’zam da olmuştur) 172.

Sâmi Bey (Manastır poUs müfettişi: İttihatçıların ilk meşrû- 
tiyyet hareketinde maktul düşenlerdendir) 8.

Sâmi Paşa «<Ferik —» (A’yandan: Hareket-orduşunun İstan
bul’a girişini Meclis-i-millî’de şehrin ikinci fethi gibi 
göstermiştir!) 167.

Scalieri «Cleanti —» (Masonların Beşinci Murad’ı yeniden tah
ta çıkarmak için kurdukları komitenin reisi) 153.

Seyyid Bey (Mâbeyncilerden) 146..
Suâvî «Ali —» — Bk.: Ali Suâvî.
Subhi Bey (Halep meb’ûsu Rifat Bey’in oğlu) 186-187.
Sultan Hamid — Bk.: Ajbdülhamîd-i Sânî.
Süleyman «Kanûnî —» (Büyük Osmanlı pâdişâhı) 162.
Süleyman Bey (Diyarbekir. valisi) 85.
Siileyman-Çelebi (Fetret devrinde saltanatını i’lân eden şeh- 

zâdelerden) 141.
’ eymaiî Efendi «Buhârâlı Şeyh —» (Sultan Hamid tarafın

dan Orta-Asya Türkleri nezdine elçilikle gönderilmiş
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olan «Lugat-i Çagatâyî ve Türkî-i Osmânî» müellifi; 
Peşte’deki Turan kongresinde de Sultan Hamid’i tem
sil etmiştir) 147.

Süleyman Nazif Bey (Son böyük Osmanlı ediplerinden; Muh
telif valiliklerde bulunmuştur) 156.

Süleyman Paşa (Sultan Aziz’in hal’inde âmil olanlardan) 6. 
Süreyyâ Bey (Bağdad’da çıkan înkılâb gazetesi müdürü) 68.
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Şâdiye-Sultan (Sultan Hamid’in kızı) 114, 155, 162.
Şahrifcyan (Taşnakzutyun ermeni ihtilâl komitesinin İttihad- 

ve-Terakki nezdinde murahhası) 122.
Şâkir «Turşucu —» (Vak’a esnâsında yaralananlardan) 190.
Şefilt Arslan Bey «Mehmet —» — Bk.: Arslan Bey «Mehmet 

Şefik —j>.
Şefik Bey «Kaymakam ■—» (Ser-asker yaverlerinden; Terakki- 

ve-îttihad komitesinin Bâb-ı-Ser’askerî şûbe reîsi) 6.
Şemsi Paşa (Birinci-ferik, Manastır fevkalâde-kumandam; İt- 

tihad-ve-Terakki’nin meşrûtiyyet istihsâli hareketinde 
mülâzım Atıf Efendi tarafından şehîd edilmiştir) 9, 13.

Şemsüddin (Rumeli’deki Ağustos îttihatçılarından) 38.
Şerif Efendi (Sultan Hamid’in hocalarından) 142.
Şerif Paşa «Mehmet —» (Sultan Hamid’in dâmadlarından; na

zırlıklarda bulunmuştur) 157.
Şevket Bey (Basra vali vekili ve defterdarı) 98.
Şevket Paşa ««Mahmud —» — Bk.; Mahmud Şevket Paşa.
Şültri Bey (Kastamonu meb’ûsu) 92.

Tâhir Efendi (Selanik Askerî Rüşdiyye müdürü; İttihad-ve 
Terakki müessislerinden) 7.

Tahsin Paşa (Sultan Hamid devrinde Mâbeyn baş-kâtibi) 11-12, 
139, 148.

Tahsili Üzer Bey (Sultan Hamid Selaniğ’e götürüldüğü zaman 
oranın merkez-kaymakamı ve polis müdür-vekili; Cum
huriyet devrinde Üçüncü umûmî müfettiş olmuştur) 
18, 94, 100, 154-155.



Talât Paşa (îttihad-ve-Terakki’nin meşhur sadr-ı-a’zamı) 7, 13̂  
18, 70, 74, 109-110, 122-123, 132, 160, 173-175.

Tevfik Paşa «Ahmed —» (31 Mart vak’ası esnâsında Sadr-ı- 
a’zam: Daha sonra da sadâretleri vardır) 3-4, 16, 19, 24- 
25, 27, 33-35, 43, 45-49, 53, 56, 61-64, 71, 75, 79, 81, 48-87, 
92, 96-97, 99, 102, 108, 110-112, 114-115, 117-121, 124, 
126-127,129-133, 135, 138, 166, 169-170, 172-178, 180, 191,. 
212.

Tikaros (Manastır rum. klübü reîsi) 62.
Timur (Ustrumca ahâlîsinden) 36.
Timur (Petriç ahâlîsinden) 37.
Marcelie Tinayre (Vak’a esnâsında İstanbul’a gelmiş olan 

«Notes d’une voyageuse en Turquie» müellifi) 18.
Tîr-â-Müjgân Kadm-Efendi (Sultan Hamid’in annesi) 141.
Tosun Bey «Haşan —» (Binbaşı: Kaymakam Salâhüddin Bey’- 

le Iberâber Manastır çete reîsi) 9.
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Vahdeti «Kıbrıslı Hâfız Derviş —» — Bk.; Derviş Vahdeti. 
Vahîdüddin «Sultan Mehmet —» /  Altıncı Mehmet/Mehem- 

med-i Sâdis (Son Osmanlı pâdişâhı) 4, 18, 159.
Vaadal «Albert —» (Fransız müverrihlerinden) 143.
Vefik Bey (Sivas vali vekili) 66.
Vefik Bey (Bağdad Rüsûmât müdürü) 68.
Vehbi Efendi (Debre müftîsi) 58.

Yakovis (Petriç Bulgar reîs-i-rûhânîsi) 37.
Yanoş (Petriç ahâlîsinden) 37.
Yavuz Sultan Selim (Büyük Osmanh pâdişâhı) 162. 
Yermanos (Ustrumca rum metropolidi) 36.
Yorgi (Marangoz: Vak’ada yaralanmıştır) 190.
Yorgi Efendi (Kastamonu rum papazı) 92.
Yusuf (Ustrumca ahâlîsinden) 36.
Yusuf- Kemal Bey (Meb’us) 184.
Yusuf Paşa (Cebel-i-Lübnan mutasarrıfı) 87,
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Zehra Hamın (Tevfik Paşa ailesinden) 103.
Zekeriyyâ «Hacı —» (Rumeli’deki Ağustos îttihatçılarından) 

38. '
'Zihni Paşa (Tevfik Paşa kabinesinde Şûrây-ı-Devlet reîsi) 29. 
Zika (Petriç ahâlîsinden) 37.
Zıyâ (Petriç ahâlîsinden) 37.
Zıyâ Efendi (Siverek Hamîdiyye' alayında yüzbaşı) 89.
Zıyâ Efendi (Siverek’de Hamîdiyye alay-kâtibi) 89.
Zıyâ Paşa (Mîr-i-livâ: Bağdad İttihad-ve-Terakki reîsi) 67. 
Zıyâüddin Efendi «Mehmet —» (Vak’a esnâsında Şeyh-ül-İs- 

lâm) 46, 131, 136, 137, 170, 201.



Yel’ ve müessese isimleri

Adalar — 117-118.
Adaöa — 33-34,121, 123-124.
Aî^stos (Kümelinde) — 38.
Ahrâr fırkası (İttihad-ve-Terakki’ye muhalif partilerden) —  

40, 61.
Allatini (Sultan Hamid’in hal’inden sonra sevkedildiği Selâ- 

nik’de ikaametine tahsis edilen köşk) 155.
Almanya — 140, 149.
Amasya — 85-86.
Anadolu — 35, 50, 92, 121-122, 140, 143, 154.
Aııkara — 81, 158.
Antalya — 85.
Arnavutluk — 10.
As.kerî Tıbbiyye — 5.
Atiua — 128.
Avrethisarı — 35.
Avi-upa — 6-7, 87, 98, 121, 123, 127, 143, 151, 156.
Avusturya — 16-17, 69, 124-128, 149.
Ayasofya câmii — 161.
Ayasofya meydanı — 136, 163.
Ayastefanos (Yeşilköy) — 96-97, 101, 109-111, 116, 134-136, 163. 
Azerbaycan — 148-149,

Baalbek — 44-45.
Bâb-ı-Âlî (Şimdiki İstanbul vilâyeti binâsına) 3, 6, 16, 22, 25-27, 

29, 30, 49, 102, 108, 111, 117-119, 127, 132, 144, 157, 173, 176 
Bâb-ı-Meşîhat (Şeyh-ül-lslâm kapusu) — 150.
Bâb-ı-Ser’askerî (Ser-asker kapusu, Harbiye nezâreti: Şimdiki 

üniversite binası) — 5-6, 26-27, 31, 101-102, 117-119, 150.



Bafra — 75.
Bahçe (kazâ) — 124.
Bağdad — 67.
Balkan/Balkanlar — 8, 34, 61, 95, 149-150, 157.
Bartm — 65.
Basra — 73-74, 98, 140.
Belgrad — 6.
Berlin — 102, 112,
Beşiktaş — 28, 30-31.
Beykoz — 117-118.
Beylerbeyi hastahânesi — 159.
Beylerbeyi sarayı — 157-158, 160-161.
Beyoğlu — 21, 26.
Beypazarı — 81.
Bigadiç — 80.
Bilâd-ı-Selâse (İstanbul ve mülhakaatı) 117-118.
Bitlis — 90-91.
Bolu — 73.
Bosna-Hersek — 22, 69, 124-126, 128.
Bulgaristan — 22, 36, 124-128.
Bulgetr müttahid Milli fırkası (İttihad-ve-Terakki’nin müttefiki 

olan BuİEfar komitesi) — 35.
Bursa/Hudâvendigâr vilâyeti — 92.
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Cebel-j-Lijfcnau — 87.
Cezâyir — 125.
Cezâyir-i Bahr-i-sefîd (Anadolu’nun garbındaki adalar vilâye

ti) 85.

Çanakkale — 168.
Çatalca — 72, 101, 117-118. 
Çekmece — 117-118. 
Çenberlitaş — 140.
Çerkeş — 72, 78-79. 
Çırağan sarayı — 154, 167.



D

Oaday — 81-82.
Dâr-til-Aceze — 140,
Dâr-ül-Fünûn -— 15. 
üavatpaşa kışlası — 102.
Derbe — 57-58.
Demirhisar — 44.
Derne — 74.
Diyarbekir — 85.
Dolmabaîıçe (Semt) — 31.
Dolmabahçe sarayı — 144, 169.
Dörtyol — 121.
Draç — 59-60, 97-98, 154.
Drama — 54, 95.
Drita (Türk idaresine karşı istiklâl sevcfâsı güden Arnavut 

komitesi) — 11.
Düyûn-ı-Uraûmiyye (Şimdi İstanbul’da îise olan binâ) — 6. 
Düzce — 72.

E

Edimburg — 151.
•Edirne — 8, 11, 56, 68-71, 97.
Edremit — 63-64.
Epir — 20.
Ereğli — 79.
Ermenistan (Ermeni komitecilerinin tahayyül ettikleri muhay

yel devlet) — 143, 154.
Ertağruî (Bursa’da eski sancak) 93.
Erzin — 121, 124.
Erzurum — 63.
Esldşslîir — 147.
Etfâl Hastahânesi — Bk.: Şişli Etfâl hastahânesl. 
Eyüp/Eyüp-Sultan — 168.

F

Ferîzovik/Firizovîk/Ferisovetchi (Arnavntluk’da) — 10-11, 
56-57, 59.
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Feshâne fabrikası — 140. 
Fransa — 126, 144, 149, 156.

Galata — 26,
Galata-köprüsü — 24, 26.
Garp (Avrupa) — 22, 121, 140, 142, 145, 167.
Gazhâne (Dolmabahçe’de) 106.
Gebze — 117-118.
Gerede — 76-77.
Girit — 22, 124-125, 128.
Gönen — 83.
Grebene/Grebena — 61.

H

Hadımköy/Hadımköyö — 96-97, 101.
Halep — 33-34, 85, 98.
Hama — 85.
Mamîdiyye Etfâl hastahânesi — Bk.: Şişli Etfâl ha.stahânesi. 
Hamîdiyye suyu — 140.
Harbiye — Bk.; Mekteb-i Harbiyye.
Hareket-ordusu — 4, 13, 23, 32, 48, 94, 96-98, 100-102, 104, 106, 

108, 109, 111-112, 114-115, 117-121, 129-130, 134-136, 147, 
. 154, 162-163, 165-167, 170, 173.

Haredn-i-Hümâyun dâiresi (Topkapu sarayında) — 14.5. 
Hasankale — 63.
Haydarpaşa hastahânesi ~  150.
Hazîne-i*Hâssa ■— 6.
Hereke fabrikası — 140. 
mile — 80.
Hicaz — 140.
Hicaz demir-yolu (Sultan Hamid’in yaptırdığı Hayfâ-Şam-Me- 

dîne yolu) 140.
Hmçakyan (Ermeni komitesi),— 65-67, 78, 122.
Hu'ka-i-Şerîf dâiresi (Topkapu sarayında) — 169.
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eünl<:âr dâiresi (Yıldız sarayında) — 114.
îîürriyypt-a-ebediyye tepesi — 13. -

t

tuebolu — 91.
kgiltere — 126, 144, 149, 151, 152, 156.
Institution of Mechanical Engineers (Londra’da Makine mü

hendisleri Enstitüsü; Osmanlı riyâzıyyecilerinin en 
böyüklerinden müşir Eğinli-Said Paşa bu Enstitü'nün 
âzâsıtıdandır.) — 151.

îpek — 55.
!ran — 54, 77, 148-149, 167.
İskenderiyye — 123.
îskenderun — 98-99.
İskilip — 54.
îşkodra — 6, 56, 60-61.
îşilip — 40, 52.
İtalya — 99, 125.
îttihâd-ı Muhammedi cem’iyyeti (Ittihad-ve-Terakki tahakkü

müne kargı teşkil edilen cem’iyyet) — 22-23, 39-40,.  ̂
61.

îttîhad-ve-Terakki cem’iyyeti (Resmî ismi «Osmanlı îttihad 
ve Terakki cem’iyyeti» şeklindedir) 5-15, 17, 21-23, 26,. 
33-35, 37-44, 48-5İ, 54-55, 57, 59-61, 63, 65-67, 72, 74-75, 
77-83, 85-86, 89-91, 94, 95, 114, 121-128, 131-132, 134-135, 
154, 156-157, 160, 167, 170, 173, 175.

İzmit — 117-118, 151.

— 242 —

İstanbul (Eski isimleri: Der-i-Saâdet/Dersaâdet, Der-Aliyye^ 
Dâr-ül-Hilâfe, Pâyıtaht-ı Saltanat-ı Senniyye vesaire. 
«İstanbul» imlâsı doğru değildir) — 3-4, 6, 8-10, 12-14 
17-20, 23, 26, 32, 34, 36-44, 47, 50-51, 53-56, 59-62, 67-70  ̂
72, 75-80, 82, 84-85, 87-88, 92, 94, 96-102, 109, 111-112, 114„ 
117-118, 120-121, 123, 126-127, 134-136, 140, 148-149  ̂
157-158, 160, 163, 167, 175.



K
Kabataş — 29.
Karadeniz — 150-151.
Kartal — 117-118.
Kasaba — 75.
Kastamonu — 72, 76, 92, 146.
Kerbelâ — 70.
Kilikya — 121.
Kılkış — 36, 155.
Kırım — 3.
Konak (Sadr-ı-a’zam Tevfik Paşa'nın konağı: Şimdiki Park- 

otel) — 26, 32, 112, 115, 125.
Konya — 85.
Kosova — 7, 52, 56.
Kııdüs — 86.
Küsdistan (Yanlış olarak bâzı şark vilâyetleline verilen tuhaf 

isim) — 90,
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Lâzıkıyye — 24,
Lefke — 93.
Londra — 27, 151, 175-176.

M

Mâbeyn-i Hümâyun — 25, 34, 38, 47-49, 57, 60, 78, 100, 131, 146- 
148, 150-152,

Maçka kışlası — 107.
Makedonya — 7-8, 11, 17, 36, 69, 95, 124-125.
Makedonya-Edirne ihtilâlci dâhili teşkilâtı (İttihad-ve-Terak- 

ki’nin taklid ettiği Bulgar komitesi) — 8.
Manastır — 7-9, 11, 13, 49, 56, 61-62, 71, 95,’ 97.
Marmara denizi — 151.
Mecîis4-Meb’ûsan (Yanan Adliye binasında) 15, 24, 26-27, 101. 
Medine — 68, 85, 140.
Mekteb-i-Harbiyye — 6-7, 106.
Mekteb-i Hukuk (Hukuk fakültesi) — 15.



IVIekteb-i Mülkiyye (Sultan-Mahmud türbesininT^yanındaki so
kakta) 15.

Menelik — 53.
IVIersin — 99.
Midilli — 85.
Mihalıççık — 81.
Alisis — 121,
Mısır — 6, 156.
Mudurnu — 75.
Mustafapaşa — 68-69.
Musul — 85.
Mülkiye mektebi ~  Bk.: Bekteb-i Mülkiyye.

N

Nlfantaşı caddesi — 106.
Nümûne-i Terakki mektebi ~  5.

O

Olırİ — 9-10.
Orta-Asya — 146.
OsmanlI Hürriyyet cem’iyyeti (Ittihad-ve-Terakki’nin Selânik'- 

de kurulan ilk şekli) 7.
OsmanlI împaratorluğu/Devlet-i Aîiyye — 17, 19, 34, 46-47, 86, 

88, 98, 121, 123, 124, 136, 148, 158, 162, 164, 171.
Osmanh îttihad-ve-Terakki cem’iyyeti — Bk.; îttihad-ve-Te- 

rakki cem'iyetl.

ö

ödemiş — 64.
Pangaltı — 106.
Paris — 6-7, 23.
Peştc/Buda-Peşte — 146,
Petersburg (Sonradan Leningrad ismini alan eski Rus pâyı- 

tahtı) ~  126.
Fetriç — 36.
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Plevne — 152. 
Polinoz — 42. 
Preşova — 58-59. 
Preveze — 62. 
Prizrin — 56.

B

Bamgavar (Ermeni ihtilâl cem’iyyeti) — 122.
Bâmiz kışlası — 102.
Besne — 9-10 
Eeval — 125.
Boma — 7, 175.
Bumeli — 35, 37, 47-48, 50, 55-56, 58, 62, 71, 74, 95, 100, 102, 105, 

110, 112, 121, 140, 157.
Eusya — 8, 36, 126-127, 149.

S

Sadâret dâiresi (Bâb-ı-Âlî’de, şimdiki vilâyet konağında) 30. 
Sadâret kapnstı (Bâb-ı-ÂIî'nin Sadâret dâiresinde) 27. 
Samatya — 6.
Sarıkamış — 161.
Selanik — 7-8, 11-12, 18, 21, 23, 31-32, S4-35, 37, 39-40, 42, 56, 69, 

71, 94-97, 103, 154-155, 157-158, 163.
Selimiyye kışlası ^  102.
Serez — 11, 95,
Sicilya — 123.
Sinop — 76.
Sirkeci istasyoau — 155.
Sisam — 87-88.
Sivas — Bk.: Sivas.
Siverek — 88.
Sırbistan — 128.
Sivas — 65-60.
Sofya — 125-126.
Söğüt — 147.
Sultanahmet meydanı — 23. 26.



Sultan-Mahmut türbesi — 161.
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Şam — 140.
Şark — 142, 149.
Şarkî-Rumeli/Rumeîi-î-Şarkî — 69, 125-126.
Şişli Etfâl hastahânesi/Hamîdiyye Etfâl hastahânesi (Şimdi 
«Şişli çocuk hastahânesi» denilmektedir) — 140.

Taksim kışlası — 102.
Taksim meydanı — 103, 106.
Tarsus — 121.
Taş-kışla — 6, 23, 102, 104, 106.
Taşnakzutyun (Ermeni ihtilâl cem’iyyeti) — 65*67, 78, 122, 
Tekirdağ/Tekfur-dağı —r 52.
Tepedelen — 50.
Terakki-ve Ittihad cem’iyyeti (îttihad-ve-Terakki’nin esiri is

mi) 5-6.
Tersâne (Haliç’te) — 150.
Tesaîya — 25.
Tokat — 78.
Topçu kışlası — 103, 106.
Tophâne — 151.
Topkapu sarayı — 145, 160.
Trablusugarp — 125, 146, 160, 175.
Trabzon — 91.
Tuna — 68.
Tunus — 125.
Turan — 147.
Türkiye — 7, 55, 100, 121, 125-128, 143, 147, 149, 157.

U

üstrumca — 36.
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Ü

Üsküp -  10, 52, 71, 95.

Veragamyal-Hmçak (Ermeni ihtilâl komitesi) 122.
Viyana — 6, 17.

W

Wooîwich (İngiltere’de askerî mektep: Eğinli-Said Pa§a bu 
müesseseden me’zundur) 151.

Yahya Efendi hazîresi (Beşiktaş’la Ortaköy arasmda mezar
lık) — 3.

Yakova — 52, 57.
Yahya — 39, 50, 56.
Yat-klüp (Ayastefanos’da Meclis’in toplandığı bijnâ) — 109. 
Yeni-câmi — 141.
Yenice-i-Vardar/Vardar-Yenicesi — 43, 44.
Yenipazar — 126.
Yeni-Postahâne — 140.
Yıldız Çini fabrücası — 140.
Yıldız kışlaları _  105, 108, 113-114.
Yıldız sarayı/Sarây-î-Hümâyun — 6, 16, 95, 100-104, 112-114̂  

120, 146, 150, 153-154, 163-165.
Yunanistan — 124—125, 128, 149.

Z

Zabtiye nezâreti/Bâb-ı Zabtiyye (Cağaloğlıı’nda) — 15, 146.
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ftizâr

Her türlü takayyüt ve i’tinâya rağmen bâzı tertip hatâları 
vukua gelmiştir: Bunlar umûmiyyetle ehemmiyyetsiz şeyler 
olduğu için bir tashih cedveli ilâvesine ihtiyaç görülmemiştir. 
Bununla beraber, 56 ncı sahifede iki defa, geçen «Cism-i vata- 
«Memleketin ro’s-i mütefekkiri olan Rumeli» ibârelerindeki 
nın reV.-i mütefeîdâri oian Rumeli» ve 58 inci sahifede geçen 
«Re’s» kelimeleri «Eciş» şeklinde çıkmış olduğu için tashih ve 
i’tizâr ederiz.


