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~ lk defa 7 Zilhicce 1293 (1876) da ne~ redilen Kanunu Esasinin
lâ~v~~üzerine Abdülhamid aleyhine uyanan umumi efkâr Nam~k
Kemal, Ziya ve Mustafa Faz~l Pa~alar gibi birkaç vatan ve hürriyet
â~~k~n~ n etrafinda toplan~ yordu. Fakat onlar da birer tayin bahanesi
ile Istanbul'dan uzakla~t~r~ld~~~ ndan istibdat idaresinden bezen halk
te~ kilâtlanma yoluna do~ru gidiyordu ki bu sahada at~lan ilk ad~ m
~~ May~ s 1305 (1888) de Mektebi T~ bbiye-i Askeriyye'de temeli at~lan
ve bilâhare (~ttihad~~Terakki Cemiyeti) ismini alan (~ttihad~~Osmani)
cemiyetidir. Filhakika o tarihte Konyal~~Hikmet Emin, D~yarbekirli
~shak Süküti, Ohrili Ibrahim Ethem (Temo), Arabkirli Abdullah
Cevdet ve Kafkasyal~~Mehmet Re~it ismindeki be~~t~ bbiyeli o zamanki Mektebi T~bbiye'ninl odunlu~unda bir y~~~ n üzerinde kendi
tâbirleri ile Hateb K~ raathanesi'nde toplanarak "Vatan~~mukaddesi
sürüklenmekte oldu~u harabi ve inkirazdan kurtarmak, bu u~urda
hiçbir fedakârl~ ktan çekinmemek üzere bir cemiyet kurma~a ve
cemiyetin maksat ve efkâr~n~~gizli tutma~a" ahdü peymân ettiler.
~ lk zamanlarda cemiyet mensuplar~~yaln~z fikri telkinlerle iktifa
ettiklerinden cemiyet çok geç büyüyordu. Filhakika iki sene sonra
üyeleri ancak yüzü bulmu~ tu. Fakat 1307 (1890) de Edirnekap~~
d~~~nda Alu~'un ba~~ nda yap~ lan bir toplant~dan sonra 2 bir idare
heyeti te~ kiline, ianelerin (aidat) daha muntazam olarak toplanmabu
s~ na ve bir iç yönetmelik haz~rlanmas~ na karar verilmi~tir. ~~te
O zamanlar T~bbiye ~ imdi Sarayburnu Askeri hastahanesinin bulundu~u
Gülhane hastahanesinin binas~ nda idi; ve bahsedilen yer de hastahanenin önündeki Hilâliahmer barakalar~n~n kar~~s~ ndaki a~açlar~n alt~d~r.
~ya i~ tirak edenler ~un2 Bilâhare (Inciralt~~ içtima~ ) ismini alan bu toplant
~tü Bey,
lard~ r: O zamanlar Adliyede yüksek bir memur olan Hersekli Ali Rü
~tur),
(bilâhare
Profesör
olmu
~~
bbiyeli
Asaf
Dervi
Bey,
T~
~efik
Muharrir Izmirli Ali
tur),
Dr.
Abdullah
~
Muharrem Girid (bilâhare ~am t~ bbiyesine muallim olmu
~id,
Cevdet, Dr. ~ shak Sükûti, Dr. ~erefeddin Ma~mumi, Dr. Çerkes Mehmed Re
Dr. Ibrahim Temo ve di~er üç ki~i.
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tarihlerden sonrad~ r ki Cemiyet süratle geli~ mi~~ve k~ sa zamanda
hemen bütün Mektebi T~ bbiye talebesi cemiyete dahil oldu~u gibi,
Harbiye, Bahriye ve Mülkiye talebeleri aras~nda da yay~lm~~t~ r. O
zaman Mektebi T~ bbiye Nâz~ r~~ olan Sâib Pa~a'n~n geni~~müsamahas~~da cemiyetin kuvvetlenmesine imkân veriyordu. Bu sebeple
saray bu cereyandan haberdar olur olmaz Sâib Pa~a derhal azledilerek T~ bbiye de di~er askeri mektepler gibi Umum Mekâtibi Askeriyye Müdürü Zeki Pa~a'n~ n zâlim idaresine tevdi edilmi~~ve
orada da divan~~ harpler kurulmu~~sorgu ve aramalar ba~lam~~t~.
Zaman zaman bu ~iddet o kadar artm~~t~ r ki nihayet memleket
u~runda çal~~may~~ isteyenler f~ rsat buldukça Avrupa'ya kaçarak
büyük merkezlerde toplanma~a ve ne~ riyat yapmaya ba~lam~~lard~r.
Bilâhare Jön Türkler ismini alan bu hürriyetseverler bilhassa Paris,
Cenevre ve M~s~ r'da guruplanm~~ lard~ r. Paris'tekiler Ahmed R~za
Bey'in 3 etraf~nda toplanm~~ lar ve hattâ kendisine Dr. Naz~m Bey ve
di~er bir partili vas~ tasiyle cemiyetin ba~kanl~~~~teklif ve kabul ettirilmi~ tir. Bu gençler taraf~ndan Paris'de ne~ redilen (Osmanl~), Cenevre'de ç~ kan (Me~veret) ve M~s~ r'da inti~ar eden (Kanunu Esasi)
gazetelerini muhtelif dillerde olmak üzere birçoklar~~ daha takip
etmi~~ve böylece bu gazetelerin say~lar~~ 116 y~~ bulmu~ tur. Bunun
üzerine saray da cemiyete kar~~~çok daha ~ iddetli tedbirler alma~a
ba~lam~~t~ r. Bu sebeple cemiyet mensuplar~~ da nimmuhtar bulunmas~ ndan faydalanarak faaliyetlerini Rumeli'nde yani bugünkü
Balkan devletlerinde, o zamanki tâbirle Tuna eyâletlerinde teksif
etmi~ ler ve buralarda yer yer ~ubeler kurmu~ lard~ r ki bu hususta
bilhassa Dr. Ibrahim Temo'nun hizmetleri çoktur. Fakat bir müddet
sonra saray~ n gittikçe artan istibdad~, devaml~~sürgünler ve 78 gencin
köhne (~eref) vapuru ile Trablusgarb'a nef'i 4, Avrupa'ya kaçt~ktan
sonra Ahmed R~ za Bey'in yerine cemiyet reisli~ine getirilen ve
3 Ahmed R~za Bey muhtelif yerlerde ö~retmenlik
yapt~ ktan sonra Bursa
Maarif Müdürü bulundu~u s~ rada 1889 da Frans~z ihtilâlinin ~ oo ncü y~l dönümü
dolay~siyle aç~ lan Paris sergisini görmek üzere Maarif Naz~r~~ Münif Pa~a vas~tasiyle Abdülhamid II.'den izin alm~~~ve bilâhare memlekete dönmiyerek uzun
seneler Paris'te kalm~~ t~r. Ancak Me~ rutiyetten sonra vatana dönen R~za Bey'i
~ttihad~~Terakki Ayan Reisli~ine getirmi~ tir.
4 Hürriyetperver gençlerin memleketin her taraf~na
yay~lmas~~ bak~m~ndan bu
sürgünler k~smen de hürriyeti tâcil etmi~ tir. Ancak bu fikirlerin bilhassa Rumelinde
yerle~mesinde oralar~ n muhtar idareleri kadar o tarihlerde yeni do~an milliyet
cereyanlar~~ ile yer yer ayaklanan az~nl~klar~n verdi~i örnekler de sebep olmu~tur.
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Cenevre'de Me~veret'i ne~re ba~layan Mizanc~~Murad Bey'in sarayla
anla~arak Istanbul'a avdeti, yeniden ba~a getirilen Ahmed R~za Bey
etraf~ ndaki Paris gurubunda görülen anla~mazl~k ve ayr~l~klar dolay~siyle cemiyetin faaliyeti zamanla tekrar sönmeye yüz tuttu. I~te bu
tarihlerdedir ki ecnebi kontrolüne girme~e en fazla müsteid olmalar~~
dolay~siyle Elviye-i Selâse ismi ile nimmüstakil bir idareye tabi tutulan Selanik, Manast~ r ve Kosova vilâyetlerinde ve bilhassa Selânik'de,
Paris'deki merkezden ve Istanbul'daki te~ kilâtdan tamamen müstakil
olarak ve me~ rutiyetin yeniden iadesi gayesi ile, yeni bir siyasi cemiyet kurulmu~tur ki bu da bilâhare Dr. Naz~m Bey'in tavassutu ve
da (Osmanl~~Ittihad~~
Ahmed R~ za Bey'in telkinleri ile 2 ~~Nisan 1906
Terakki Cemiyeti) ismini alm~~t~ r. Filhakika 1905 de Selânik'de
Baron Hir~~hastahanesi yak~n~ nda Ismail Canbulat Bey'in evinde
Selanik Askeri Rü~ diyesi Müdürü Tahir Bey'in riyasetinde toplanan
~~o ki~i bir siyasi cemiyet kurma~a karar veriyorlar ve ayn~~sene
Eylülünün ilk günlerinde bu sefer de Defterdar'da6 Mithat ~ükrü
5 Kaz~m Nâmi Duru'ya göre bu on ki~i s~rasiyle ~unlard~r:
Bursal~~Tahir Bey, Naki Bey (Rü~diye-i Askeriye Frans~zca muallimi ve Atatürk'ün hocas~d~ r. Uzun seneler mebusl~~k etmi~tir), Talat Bey (Selânik-Manast~r~~kodra vilâyetleri Posta ve Telgraf Ba~~Müdürlü~ü Ba~kâtibi), Rahmi Bey, (Harekât Ordusu Kumandan~~Hüsnü Pa~a'n~n damad~d~r. Izmir valili~inde bulunmu~tur. Halen vefat etmi~tir), Mithat ~ükrü Bleda, Kaz~ m Nâmi Duru, Hakk~~
Baha Pars (Bursa mebusu Muhiddin Baha Pars'~n a~abeyi), Ömer Naci Bey ~smail Canbulat, Edib Servet Tör (Servet Pa~a'n~n o~lu ve Vedat Nedim Tör'ün
amcas~d~r). Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~~ise bu hususta diyor ki:
"Selânik'de bulunan baz~~vatanperverler Talat Bey'in te~viki ile 1905 senesinde aralar~ nda gizlice "Osmanl~~Hürriyet Cemiyeti" ismiyle bir cemiyet kurmu~lard~ r. Bu cemiyet Selanik Askeri Rü~diyesi müdürü bir numaral~~âza Bursal~~
Mehmed Tahir Bey'in riyasetinde olarak, iki numaral~~ Askeri Rü~diye mektebi
muallimlerinden Naki, Talat, Rahmi, Mithat ~ükrü, Kaz~m Nami, Hakk~~Baha
Pars, Ömer Naci, Ismail Canbulat, Edip Servet, Ihsan Nam~k, Hoca Ismail Mahir,
Mustafa Necib Beylerden mürekkepti; Muht~ra-i Ricâl ve Siyasiyun isimli eserde
~ttihad Cemiyeti'ni 1325 H./ ~ go5 M.de Talât Bey'in kurdu~u ve evvelâ validesini
kaydetti~i ve on ikinci olarak Enver Bey'in (Pa~a) tahlif edildi~ini Rahmi ve Haf~z
Ismail Hakk~~Beylerin cemiyetin geni~lemesinde mesaileri oldu~u yaz~l~yor (526).
Selânik'de cemiyete gireceklerin tahlif edildikleri yer Mithat ~ükrü Bey'in evi idi.
Cemiyete girecekler geceleri rehberleriyle sokaklarda dola~t~r~ld~ktan sonra gözü
ba~l~~olarak Midhat ~ükrü Bey'in evine getiriliyorlar, orada kendi rehberleri ile
di~er iki zat~n huzurunda cemiyete sadakate yemin ediyorlar, gözleri ba~l~~olarak
yine rehberleri ile dönüyorlard~."
6 Defterdar Selânik Yal~boylar~ndan birinin ismidir.
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Bey'in yal~sm~n selâml~~~ nda toplanarak (Osmanl~~Hürriyet Cemiyeti)ni kuruyorlar. Cemiyet bir iki sene gizli kald~ . Fakat çok a~~r
geli~iyordu. Zira yeni âzâ kayd~nda son derece titiz davran~ hyordu.
Müessislerden sonra cemiyete ilk dahil olanlar Ismail Mahir ve
Mustafa Necib Beylerdir. O tarihde cemiyetin mevcut üyesi sanki
~~~~o ki~i imi~~gibi onlara da s~rasiyla ii ~~ ve ii 2 numaralar verildi;
ve yeni üyeler tahlif merasimine yani yemine tabi tutuldular. Gene
Selânik'de Alâtini kö~kü yak~n~nda Ömer Naci Bey nam~na kiralanan bir Rum evinin üst kat~~bu maksad için kullan~l~yordu. Cemiyetin
gayesi ~öyle hulâsa edilebilir: Abdülhamid'in müstebit ve keyfi idaresini kuvvet istimali ile y~kmak, birinci me~ rutiyetin memlekete getirdi~i Kanunu Esasi ruhunu yeniden kurmak, yurda hürriyeti, adaleti
müsavat~~ve karde~li~i getirmek, imparatorlu~un bütün unsurlar~n~,
~ rk, din, dil ve s~n~f fark~~gözetmeksizin bir vatanda~~telâkki etmek,
Osmanl~~hanedan~na sad~ k kalmak, hilafeti tarsin eylemek, orduyu
ink~laplar~ n bekçisi yapmak, Ittihat ve Terakki Cemiyeti umumi
merkezini hükümetin üstünde bir kudrete yükseltmek ve naz~m rol
oynamas~na çal~~makt~r.
Ilk zamanlar (Heyeti Aliye) ismiyle toplanan üç ki~i cemiyetin
i~lerini idare ederken Manast~ r ve Kosova'da hattâ baz~~kazalarda
da ~ubeler kurulmas~~üzerine bu idari heyet (Merkezi Umumi)
ismini alm~~~ve üyelerinin say~s~~artt~r~lm~~t~r. Gerek askerlerden ve
gerek sivillerden cemiyete üye olan mühim ~ahsiyetler ~unlard~ r:
Ohrili Eyüb Sabri, Yakub Cemil, Hüsrev Sami, Topçu Ihsan,
Sapancal~~Hakk~, At~f, Enver Pa~a'n~ n yaveri Çerkes Mümtaz, Talat
Pa~a, Enver ve Niyazi Beyler, Hüseyin Cahid, Hac~~Adil, Ziya Gökalp, Kaz~ m Nami, Akagündüz, Hüseyin Kaz~ m, Ömer Seyfettin,
Mehmed Ali Tevfik, Ismail Mü~ tak, Ömer Naci, Midhat ~ükrü,
Doktor Naz~m, Prens Said Halim Pa~a, Babanzade Ismail Hakk~,
Emrullah Efendi, Ahmed Nesimi, Ali Fethi, Halil, Küçük Talat,
Selânikli Cavid, Mustafa ~eref, Cemal Pa~a, Doktor Bahattin ~akir,
Erkarnharp Hasan Tosun.
Filhakika cemiyet zamanla Evliye-i Selâse'de o kadar kuvvetlendi ki bir ara Müfetti~ i Umumi Hüseyin Hilmi Pa~a taraf~ndan
Selânik'den saraya çekilen bir telgrafda ~öyle deniliyordu:
7

Bu heyet Talât, Rahmi ve Ismail Canbulat Beylerden mürekkepti.
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"Burada kulunuzdan ba~ ka (jön Türk) olmayan kalmam~~~bulundu~una yemin ederim". Esasen biri bin yaparak saraya arz edilen
hafiye jurnalleri ile padi~ah~ n kula~~~çokdan doldurulmu~tu. Fakat
go8 May~s~ mn ilk günlerinde Yaverân~~Hazreti ~ehriyâriden Selânik
Merkez Kumandan~~Naz~ m Bey'in kendi evinde vurulmas~, bir müddet sonra Serez mutasarr~fin~ n mahalli halk~ n tazyiki ile "birkaç
gün sonra Kanunu Esasi verilmedi~i takdirde veliahde biat olunaca~~" yolunda çekti~i telgraf, 20 Haziran 1324 (3 Temmuz 1908)
de Resne'de bulunan 88 nci alay~ n 3 ncü taburu kola~alar~ndan
Niyazi Efendi'nin 8, Resne Belediye Reisi Hoca Cemal, vergi memuru
~emsi, Polis komiseri Tahir, Mülâz~m~~evvel Osman, Yusuf Ziya,
Mülâz~m ~evki Efendi'lerden ve ahali ve askerden ibaret 2oo kadar
maiyeti ile tabur sand~~~ndaki paray~~ve debboydaki mavzerlerle,
cephaneyi gasbederek da~a ç~kmas~~ve nihayet Naz~ m Bey'in katli
dolay~siyle maznunen Istanbul'a celp edilen Binba~~~Enver Bey'in
Selânik'de gaiblere kar~~mas~~Rumeli halk~na tan~nan k~smi muhtariyete ra~men Mâbeyinin sabr~n~~ta~~r~ yor ve Metroviçe ~ 8 nci f~rka
kumandan~~Birinci Ferik ~emsi Pa~a'ya bunlar~ n ibreti müessir'e te~kil
edecek ~ekilde tedibi emrediliyordu:
Birinci Ferik ~emsi Pa~a hazretlerine,
Resne'de bulunan 88 nci alay~n 3 ncü taburu kola~as~~Niyazi
Efendi nâm~nda bir ~ahsi lâin ile Resne Belediye Reisi Hoca Cemal
ve vergi kâtibi Tahsin ve Polis komiseri Tahir ve Mülâz~m Yusuf
Efendilerden ve ahali ve askerden mürekkep takriben 100 kadar
e~has~ n tabur debboyunu k~ rarak mevcut mavzer tüfeklerinden 100
kadar~~ ile cephane ve tabur sand~~~ ndaki nukudu gasp ile Istinye
istikametine do~ru savu~tuklar~~ve Prespe'de bulunan ayn~~tabura
mensup iki zabitin 70 kadar mavzer ve cephane ile Asoman
~r askeri
8 Merhum Niyazi Bey 1290 H./1873 M. de Resne'de do~du. Manast
tiyesi
ile
askeri
idadisinde
okuduktan
sonra
Harbiye
mektebine
girip
1313
H./
rü~
1E196 M. de piyade mülâz~m~~(Tekmen) olarak ç~kt~ . Yunan muharebesinde Be~p~nar harbindeki kahramanl~~~~sebebi ile mülâz~m~evvel (üstte~men) oldu. Muharebeden sonra Ohri taburunda askeri debboy memuru olarak bulundu; sonra
1321 H./~ 9o3 M. den itibaren avc~~taburu ile Bulgar çeteleri ile çarp~~t~~ve rütbesi
kola~al~~ma (k~demli yüzba~~ ) kadar ç~kt~ . Yeni te~kil edilen Ittihad ve Terakki
Cemiyetine girdi ve 3 Temmuz 1908 de mücadeleye at~ld~. Me~rutiyet tarihinde
mühim mevki i~gal eden Niyazi Bey, sonradan tekaüd olarak memleketine döndü
ise de dü~manlar~ ndan birisi taraf~ ndan 1912 de ~ehid edildi.
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kariyesine azimetle oradaki ahalii ~slâmiyeyi teslih ile Resne'ye do~ru
gittikleri ve efratdan dördü ile mülaz~ mlardan birinin avdet eyledi~i
arz~~hakipâyi âli k~l~nm~~t~ r. Merkum Niyazi ile rüfekas~n ~n ~u hal
ve hareketi hainâne ve nimetnâ~inânelerine kar~~~tedipte müsareat
ile bu makule erbab~~mefsedet ve melânetin tamamen derdest olunup
bir ibreti müessere gösterilmesi ve bunlardan oralar~n tathir edilmesi
ehem ve elzem bulundu~undan ve zât~~vâlâlar~ mn diyânet ve sadakat~~âlileri nezdi âlide malts~ m oldu~u cihetle bu bâbda dahi velinimeti biminnetimiz efendimiz hazretlerinin ve devleti aliyyelerine
hizmet ve ihraz~~ muvaffakiyet edeceklerine itminam âli berkemal
idi~ünden Anadolu'dan tertip olunan bir f~ rka askerin vuruduna
kadar vakit geçmemek ve bunlar~ n vusulünde lüzumu kadar taburlar~~istishab ederek hemen ol tarafa azimet eylemeleri nezdi âlide
tensib buyrulmakta oldu~undan nerelerden hangi taburlar~n al~ naca~~n~ n ve bu bâbdaki mütalâalarm~ n arz~~i~'ar~~iradei seniyyei cenab~~
hilafet penâhi iktizai âlisinden oldu~u tebli~~ve izbar ve makine
ba~~ nda cevaba intizar olunur. 01 bâbda...
zo Haziran 1324

Ser Kâtibi Hazreti ~ehriyâri
Tahsin

Birinci Ferik ~emsi Pa~a Hazretlerine,
Evvelce di~er telgrafla arz olundu~u üzere Anadolu'dan sevk
ve naldedilecek taburlardan yerine ba'de konulmak üzere zât~~vâlâlarm~n Metroviçe f~ rkas~ ndan lüzumu miktar~~taburlar~~istishab ederek ve treni mahsusa rakip olarak hemen ve serian Manast~r'a azimet
ve Niyazi ile ona refakat eden. zâbitan ve neferât~~ve onlar~n rüfekas~ m behemehal ahz ve girift için zât~~valalar~ndan muntaz~r olan
faaliyeti fevkalâcleyi ibraz ve irâaye gayret eylemeleri ve k~yafeti
askeriyye alt~ nda bulunmak üzere i~ inize yarar olanlardan emin oldu~unuz erbâb~~ ~ ecaatden gönüllü olarak taburlara münasip efrad
almalar~~velhas~l i~ in sirâyet ve tevessüüne meydan ve imkân b~ rakm~yarak erbab~~mefsedete bir ibreti müessire olacak surette ibrâz~~
~iddetle muktezay~~sadakat ve ubudiyetin ifas~~ ~erefsudur buyurulan
irade-i seniye-i hazreti hilâfetpenahi iktiza-i âlisinden olarak 3 ncü
orduyu hümâyun mü~ iriyeti celilesine ifay~~tebligat k~l~nmakla ve...
20 Haziran 1324

Ser Kâtibi Hazreti ~ehriyâri
Tahsin
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Sultan Abdülhamid'in bir gün â mefsedete, yani ~ttihad~~Terakki'nin yay~lmas~na meydan b~ rak~lmamas~ na ve delice bir cür'et
telâkki etti~i bu hareketi hainânenin tedibine memur etti~i ~emsi
Pa~a neferlikten pa~al~~a yükselmi~~alayl~~bir zabit olup, saray~ n son
derece itimad~ na mazhar olmakla asd~~~~asd~ k kesti~i kesdik bir
insand19 . Askeri disiplini ve asabiyeti ise o kadar me~hurdu ki huzuruna ç~ kan herkesin dizleri titrerdi. Bu sebeple ~emo ismi " nin duyuldu~u yerde her ~ey bir anda silinir, kalkan her ba~~e~ilirdi. Ancak
imzas~n~~atabilecek kadar okuma yazma bilen, hattâ mutlakiyetden
gayri devlet ~ekillerinin mevcudiyetinden haberdar oldu~u bile ~üpheli olan bu cahil insan padi~ ah~n halifelik vasf~na, ilahi kudsiyetine
körü körüne ba~lanm~~~koyu bir mutlakiyet taraftar~~ idi. i~te bu
sebepledir ki 1323 den beri bir aya~~n~~sürüyerek yürür bir meflüç
olmas~na ra~men Rumeli'ndeki her mühim i~~ona havale edilirdi;
ve yine bu sebepledir ki bo~az~na kadar saray~ n nimetleri ile perverde olmu~, o~lu Yaverân~~Hazreti ~ehriyariden olup, damad~~ da
gene gerde~e girmeden hususi bir irade ile kaymakaml~~a yükseltilmi~tir.
Mâbeyin Ba~ kâtibi Tahsin Bey'in, Niyazi Bey'in da~a ç~ kmas~~
dolay~siyle 20 Haziran 1324 de ~emsi Pa~a'ya gönderdi~i bu telgraflar~~ pa~a ancak ertesi sabah~ n erken saatlerinde Pizren'de alabilmi~ ti. Çünkü Müslüman-Katolik ihtilaf~n' halletmek üzere bir gün
evvel Metroviçe'den ayr~lm~~t~ . Niyazi ismindeki bu ~ahs~~ lainin
hareketi hair~anesini bildiren telgraf~ n sonundaki "... tedibine müderdest olunup bir ibreti müessire gösterilmesi ve orasaraatle
lar~ n tathir edilmesi... Anadolu'dan tertip olunan bir f~ rka askerin
vüruduna kadar vakit geçirmemek... Lüzumu kadar tabur alarak
hemen o tarafa hareket etmek..." gibi kay~tlar~n manas~n~~ ~emsi
Pa~a ilk anlarda pek de kavrayamad ~. Da~a ç~ kan bir kol a~as~n~n
9 ~emsi Pa~a, 1262 H./1846 M. de Kosova vilâyetinin Ipek sanca~~na ba~l~~
Tergovi~te kasabas~n~n Bi~eva köyünde do~mu~ tur; neferlikle asker oca~~ ndan yani
alayc~an yeti~mi~, mülâz~m olmu~~derece derece terfi ederek 1897 Osmanl~-Yunan
harbinde miralay (albay), olmu~~Arnavutluk'da ve Kosova'da muhtelif hizmetlerde kullan~ larak muvaffakiyet gösterip birinci ferikli~e (orgeneral) kadar yükselmi~~ve II. Abdülhamit'in büyük itimad~n~~ kazanm~~t~ r. Son memuriyeti 190 ~~
Eylülünde tayin edilmi~~oldu~u nizamiye onsekizinci f~ rka kumandanl~~~~olup

merkezi Metroviçe idi.
10 ~emo, ~emsi Pa~a'n~n mahalli ~ive ile k~salt~lm~~~ismidir.
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takibine bir f~ rka ile mi gitmek gerekti? Çünkü pa~a Niyazi ve arkada~lar~ n~~ padi~ah aleyhinde ayaklanm~~~rastgele bir çete telâkki
ediyordu. Halbuki o Makedonya ve Arnavutluk'da senelerce e~kiya
ile çarp~~m~~~ve hiçbir zaman bu kadar büyük bir kuvvete ihtiyaç
duymam~~t~ . Fakat birinci telgrafdan yar~ m saat sonra eline geçen
ikinci telgraf üzerine gözleri aç~ld~~ve derhal makine ba~~na ko~arak,
f~ rka merkezinde kendisine vekalet eden Erkan~harp reisi Miralay
Fevzi Bey'e (Fevzi Çakmak) Metroviçe'den 69 ncu alay~n 3 ncü,
Yakova'dan ayn~~alay~n 4 ncü ve ~pek'den de 72 nci alay~n ~~nci
taburlar~n~ n trenle ve süratle Firzovik'e gönderilmesini emretti. Kendisi de Belediye Reisi Hac~~Rifat Bey'in ba~~ bozuk Arnavut müfrezesi ile Firzovik'de trene yeti~ ti. Metroviçe'den 21-22 Haziran gecesi
yola ç~ kan trene 4 ncü tabur yeti~emedi. Hâdisenin ehemmiyetini
gittikçe kavrayan pa~a buna çok üzülmü~~ve yolda alay kumandan~~
Emin Bey'e :
— Öyle bir i~e giriyorum ki rezil olaca~~m, diyerek dü~üncelerini
aç~klam~~t~. 22 Haziran gecesi üsküb'ü geçen tren ertesi günü ö~leye
do~ru Selanik'e varm~~t~. ~ttihad~~ Terakki, tâ kalbgahma kadar
giren, bu dü~ mandan o derece korkmu~tu ki pa~an~n vagonu etraf~nda dola~ an fedailer gibi, kendisini takip edenler de silahlar~n~~
çekememi~ ler, hattâ içtimalara gelenler bile kalmam~~t~. Haber di~er
taraflara da yay~lm~~~ve herkes can kaygusuna kap~lm~~t~ . Hülâsa
Padi~ah~n cemiyete ~emo vas~ tasiyle taarruza geçmesi fedaileri, merkez heyetlerini ve bütün cemiyeti çil yavrusu gibi da~~tm~~t~. Bu
s~rada cemiyetin yapabildi~i yegane i~~23/24 gecesi Manast~r'da bir
kaç soka~a baz~~beyannameler asabilmektir.
Resmi ziyaretler için Selânik'de birkaç saat kald~ktan sonra
pa~a gene 23 günü Manast~r'a hareket etmi~~ve ertesi sal~~günü güne~~
do~arken Manast~r'a varm~~t~. Manast~r'da kendisini damad~~ ve
merkez kumandan~~ Kaymakam Rifat Bey kar~~lad~. Do~ruca telgrafhaneye gittiler. Burada ~~o saat kadar makine ba~~nda kalan ~emsi
Pa~a ~lbasan mutasarr~fl~~~~vas~tasiyle Arnavut e~raf~ na ve Y~ld~z'a
~u telgraflar~~çekti:
Ilbasan Mutasarr~fl~~~~Vekaleti vas~tasiyle,
Akif Pa~a ile ~evket ve Dervi~~Beyefendiler. ~~tedenberi ecdad~n~= devlet ve memleketimize ibraz eyledikleri sadakat ve fedakarl~k
cümlenin malûmudur. Bu defa da hidemat~~hasene ibraz edece~inize
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emniyetim berkemaldir. Büyük bir s~ k~nt~n~ n taht~~ tazy~ kindeyim.
Sizin bu taraflarda olan nüfuz ve kudretinizin derece-i ehemmiyetini
takdir etmi~~oldu~umdan muâvenetinize intizar ediyorum. Bu s~ rada
ötede bende zuhura gelmekde olan hâlât~~ i~ti~a~perverâneden haberdar olman~z tabiidir. Bu uygunsuzluklar~n esbab~~ hakikiyesi ile
künhüne vak~f olmak için müdebbir ve kar-~~â~ina adamlar istihdam~~
ile bunlardan istihsal edilecek malümat~n sahih ve do~ru bir suretde
bildirilmesini temenni eder ve herhalde vicdan~n~za tevdi'i keyfiyet
eylerim efendim.
Birinci Ferik
~emsi

24 Haziran 1324

Firzovik'de Birinci Ferik ~emsi Pa~a Hazretlerine,
Asâkiri ~ahânenin bugün aceleten Firzovik tariki ile mahalli
icâba sevk olunduklar~ n~~ gördük. Zat~~ hazreti padi~ahiye ve dinü
devleti ebed müddetlerine cansiperane arz~~hizmeti emeli has addetti~imiz malûmu daverfleridir. Çarp~~mak hususunda mevcut olan
ahid ve misak~m~z~~ sahay~~fiile arz için kabilece binlerce ki~i topland~k. Müctemian ve münferiden istirham ederiz ki muhafaza-i din
ve vatan u~runda bugün her nereye icabederse azimetimiz makrunu
müsaade-i daverileri buyrulsun.
22 Haziran 1324

Gats Kabilesi Reisi Rüstem a~azade
Selim

Mâbeyne, Seraskere, Mü~iriyete,
Bu sabah refakati acizide iki tabur bulundu~u halde Manast~ r'a
mussalat edilmi~~ve 69 ncu alay~n Yakova'dan hareket ettirilen 4 ncü
taburunun dahi maiyyet-i çâkeride bulunan kuvvete iltihak etmek
üzere ~ömendöfere irkâb edilmi~~oldu~u ve cemiyetin nerede bulundu~una dair hiç kimsenin malümat~~olmay~p yaln~z icra edilen tahkikat~~hafiyyeden erkan~~harbiye Binba~~lar~ndan Enver Bey'in tebdili k~yafet ederek cemiyeti fesadiyeye iltihak etmek üzere hareket
etmi~~bulundu~u beray~~malûmat arz olunur.
24 Haziran 1324

Birinci Ferik
~emsi
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Mâbeyni Hümâyuna,
Sâye-i celile-i hilâfetpenâhide bu sabah refaket-i âcizide iki tabur
bulundu~u halde Manast~ r'a muvasalat edildi~ini arzeylemi~tim.
Gerek Selânik'de ve gerekse burada baz~~emin ve eski rüfekây~~âciziyle görü~ülmü~~ve bunlardan, gerekse ~imdiye kadar bittecrübe
istimal etti~im muhbiri sâd~ktan ald~~~m haberlerde buralarda birçok
efkâr-~~mefsedetle zihinleri dolmu~~kimselerin bulundu~u bildiriliyor.
Bilhassa Manast~r'da inzibat askerinin pek dün bir mertebede oldu~u
nazar~~teessüfle mü~ahede edildi. Te~ekkül eden cemiyetin herhangi
taraflarda ve nerelerde bulundu~una dair ne vilâyetçe ve ne de
kumandanl~ kça bir gûna malümat~~sahiha elde edilememi~tir. Dün
ak~am Manast~r'~n baz~~caddelerine mündericat~~hezeyandan ibaret
bir hayli yaftalarla 23 Haziran 1324 tarihli cemiyetin ilân-~~ mevcudiyeti yap~~t~ r~ld~~~~ve muhbirden ald~~~m malûmat ise büyükçe bir
cemiyyet-i ittihadiyyenin haz~rlanmakda oldu~u ve bu cemiyete güya
büyük zavatdan baz~~kimselerin dahi dahil oldu~u bildiriliyor. Mamafih nüfuz ve kudreti celile-i hazreti hilâfetpenâhi ile bu gibi ahvali
nâmerdiyenin men'i tevessü ve sirâyetine ve mütecâsirlerinin derdestiyle meselenin esas~ndan mahv ve imhas~na istihfaf~~nefsi hayat
edinceye kadar çal~~aca~~m~~maalkasem arzeder ve 69 ncu alay~n
Yakova'dan hareket ettirilen 4 ncü taburu dahi maiyyet-i çâkeride
bulunan kuvvete iltihak etmek üzere ~ömendöfere irkâb ve buraya
müteveccihen hareket eylemi§ oldu~u gibi ~pek, Yakova, Berane
e~râfindan ald~~~m müteaddit telgraflarda hâkipây-i ~evket ihtivay
hazreti pâdi~ahiye ubudiyet-i mefture ve sadakat-i celile ile merbut
olan binlerce kimselerin mahza u~uru ~ahânede feda-i nefsü câna
müheyya bulundu~unu ve maiyyet-i âcizide bulunmalar~n~~ istirham
eylemektedir. Hüdanigerde bu taraf ahalisi ile hain-i din ve nimetnâ~inas olan zabitan~n mü~tereken bu gibi i~ti~a~-~~hainâneye yeltendikleri takdirde maruz Arnavutluk mevkiinden binlerce ki~inin getirilmesi mümkün olaca~~~ve fakat hususu mâruz ~eref sâd~r olacak
irâdeyi isâbet âdeyi hazret-i ~ehriyâr~~ âzâmiye vâbeste idü~ü gibi derhal i~bu hezele hakk~nda bir ibreti müessire icras~na muvaffak
olunaca~~~ve tasavvurat-~~übeydânemin bu merkezde idü~ü ve peyderpey bu mesele hakk~nda tesadüf edilecek ahvalin arz~ndan geri durulm~yaca~~~hasbel ubudiyet ve sadakat arz~na cüret
Birinci Ferik
~emsi
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Mâbeyni Hümâyuna,
u~era ve avenelerinin takib ve tenkiline memur Miriliva Hac~~
Nazmi Pa~a makine ba~~na bilcelp bizzat iztizah~~madde edildikde
vukuat gününden beri ~iddetli bir surette takibe devam eylemi§ ise de
henüz bir netice iktitaf edilemedi~ini ve Niyazi ile avenesinin üç kola
taksim olunarak biri istarva ve di~eri ilbasan sanca~~~dahilinde
~ermenika cihetlerine ve yetmi~~ki~ iden ibaret üçüncü kolu dahi
Debre'in Kocac~ k nahiyesi istikametinden Ohri kazas~~dahilinde
kariyesine giderek dün geceyi orada geçirdikleri
Velfo~te
Ohri kumandan~~miralay Hâmit Bey'den ve daha sair baz~~mevakiden bu hususa dair malûmat istihsal edilmi~~olup herhalde çâkirlerinin Resne'ye azimetine ihtiyaç görüldü~ünü ve ~imdi maiyyeti
âcizide iki taburun Resne'ye sevkedildi~i ve al~nacak mali:Imal peyderpey arzedilece~i mâruzdur.
Birinci Ferik
~emsi
Pa~a evvela Ohri'ye geçmek niyetinde iken muhaberenin yar~s~nda Resne'ye hareket etme~e karar verdi; ve maiyyetindeki taburlar~~derhal yola ç~kararak kendisi de görü~ meler bitince Rifat Bey'in
müfrezesiyle birlikde yola ç~kaca~~n~~ bildirdi. Birçok vazifeli er
b~ rakmalar~~hasebiyle taburlar~n mevcutlar~~iki yüzden fazla de~ilse
de peri~an k~l~klar~~ve kaba halleri ile bu askerler Selanik ve Manast~r
gibi büyük merkezlerde hakiki bir korku yaratm~~lard~~ n. Buna
~emo isminin getirdi~i deh~et de ilave edilirse ittihad~~Terakki'nin
o anki y~lg~n hali hakl~~görülebilir. Ancak ~uras~~da muhakkakt~ r ki
ya yerinden damad~na kadar en yak~nlar~~dahi cemiyete dahil olduk
lar~~ halde pa~a o ana kadar cemiyetin yeri ve faaliyeti hakk~nda
hiçbir malûmat edinememi~ ti. Filhakika o gün mabeyine çekti~i ~u
telgraf bu hususu teyid eder:
"Cemiyetin nerede oldu~una dair hiç kimsenin malûmat~~olmay~p yaln~z icra edilen tahkikat~~hafiyeden Erkan~~Harp Binba~~lar~ ndan Enver Bey'in tebdili k~yafet ederek cemiyeti fesadiyyeye
iltihak etmek üzere hareket etmi~~bulundu~u..."
°I Bu taburlarla gelen subaylar aras~ nda mektepli zâbitler pek azd~. Çünkü
her münevver ve hürriyet taraftar~n~~ ~üpheli gören, Avrupa'ya kaçanlar~, hattâ
ecnebl gazete okuyanlan vatan ve padi~ah haini telâkki eden pa~a indinde genç
ve mektepli subaylar pek de sa~lam birer ayakkab~~ de~ildiler.
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Bu telgraf muhabereleri günün yar~s~n~~alm~~t~. Vakit ikindiye
yakla~~yordu ki faytonu postahanenin önüne yana~ t~. Arnavut silah~orlarla memurlar kap~da selam duruyorlard~ . Kaymakam Rifat
Beyle, kâtip Mülaz~ m Fahri Bey ~ifre anahtarlar~n~~ve müsveddeleri
toplarken pa~a kap~ya inmi~ti bile. ~~te o anda eldivenlerinin yukar~da oldu~unu hat~rl~ yarak evvelce maiyyetinde neferlik yapan,
mülaz~m Hüseyin a~aya:
— Hüseyin a~a, yukar~da eldivenlerimi unuttum. Ç~k da ~unlar~~ al~ver, demi~ti. Sonra menzul bir vücudun a~~rl~~~~ile esneyen
araban~n e~i~inin ç~kard~~~~g~c~rt~larla bozulan derin sükûtu bir anda
bir silah sesi y~rtt~~ve bunu iki patlama daha takip etti. Dan.. dan..
dan. Son kur~un pa~ay~~omuzundan yaralam~~t~. O anda bile sükûnetini kaybetmiyen ~emsi Pa~a sert sert silah~~atana bakm~~~ve arabaya yaslanm~~t~. Arabay~~ve kap~y~~ku~atan muhaf~zlar ve memurlar, herkes, bir anda bir bask~na u~ad~klar~n~~sand~lar. Ortal~~~~derin
bir sessizlik kaplad~. ~~te bu ~a~k~nl~k an~d~r ki genç bir mülaz~ma
pa~ay~~selâml~yanlar~n saf~ndan ayr~larak cadde boyunca kaç~~an halk
aras~na kar~~mak imkan~n~~verdi. Bunun üzerine silâh~orlar tecavüzün
tek bir ~ahs~n eseri oldu~unu anl~yarak ellerindeki mavzerlerle geli~i
glizel ate~e ba~lad~lar. Fakat mesafe o kadar yak~nd~~ ki ni~angâh
tanzim edip ate~~edemiyorlar ve böylece firarinin kaçmas~n~~önleyemiyorlard~ . Lakin tecrübeli bir Arnavudun, rivayete göre Hac~~Rifat
Bey'in, diz çökerek ve ni~an alarak att~~~~kur~unlardan birisi te~meni
aya~~ndan yaralad~. Bir an duralad~. Baca~~ndan akan kan~n s~cakl~~~n~~hissediyordu. Kendini ~öyle bir yoklad~. Fakat hala ko~abilece~ini anl~yarak yoluna devam etti. Yayl~m ate~~fedainin Drahor
deresine sapan kö~eyi dönmesine kadar sürdü. Sonra silah sesleri
kesildi ve herkes birden ko~ma~a ba~lad~. Lâkin bütün ara~t~rmalara ra~men, fedai yakalanamad~. Çünkü o bu karga~al~k aras~nda
kepenklerini indiren bir dükkâna girmi~~ve ba~layan ya~mur da
kan izlerini silmi~ ti. Bir müddet sonra ayak sesleri tamamen kesilince
aksi istikametde yola ç~kan yaral~, bir iki sokak gitmi~, birkaç kö~e
dönmü~~ve nihayet bir dost evine s~~~nm~~t~~".
Ii At~f Bey evvela, Cumhuriyet devrinde Siirt mebl~su olan, Yüzba~~~Mahmud Bey'in evinde saklanm~~~ve cemiyetten bir hekim taraf~ndan tedavi edilmi~tir.
Fakat Mahmud Bey'in bekar olmas~~dolay~siyle ve daha iyi bak~l~r dü~üncesi ile
oradan evli ve aile sahibi olan Katib Rag~b Bey'in evine geçmi~~ve ertesi gün çar~af giydirilerek arkada~lar~~taraf~ndan araba ile Ohri'de Eyüb Sabri Bey'in evine
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~emsi Pa~a'ya gelince, gurültüye yeti~en Hüseyin A~a'n~n da
yard~m~~ ile telgrafhaneye girmi~~ve hemen kap~~ yan~ndaki sand~ klar~n üzerine çökmü~tü. Fakat omuz ba~~ndan ald~~~~kur~un koltuk
alt~~damar~n~~parçalad~~~ndan on dakika sonra Hüseyin A~a'n~n kuca~~nda can verdi. Bu hususda Manast~ r valisince Dahiliye Vekâletine çekilen telgraf aynen ~öyledir:
Dahiliye Nezaretine,
Bugün buraya gelmi~~olan ~emsi Pa~a, Resne'ye gitmek üzere
haz~ rlanarak arabaya rakip olmak üzere telgrafhaneden ç~ kt~~~~esnada endaht olunan bir silâhdan mecruh olarak bir çeyrek saat sonra
müteessiren vefat eyledi~i ve güzergâh~nda maiyeti askerleri vesair
zâbitan bulundu~u halde mütecasir te~his ve derdest olunamad~~~~
maruzdur.
24 Haziran, Sene 324

Manast~r Valisi
H~ fz~~

Fakat ~emo ismi ittihad~~ Terakki'yi o mertebe sindirmi~ti ki
bu haberin yay~ lmas~na ra~men cemiyetde bir k~p~ rdama bile olmad~.
Ancak ertesi gün saray~ n emri ile pa~aya yap~lan muhte~em cenaze
alay~ndan sonrad~ r ki harekete geçen Manast~ r merkez heyeti yaral~~
te~meni Ohri'ye kaç~ rarak tedavisine ba~layabildi.
26 Haziran tarihinde Manast~ r Merkez Heyeti Reisi Kaymakam
Sad~ k Bey'in bizzat eliyle yazd~~~~ve fedaiye gönderdi~i ~u mektup
cemiyetin o zamanki ruh hâleti kadar Me~rutiyetin bu genç te~mene neler borçlu oldu~unu belirtmesi bak~ m~ndan da çok enteresand~ r :
kaç~r~lm~~t~r. Fakat Niyazi Bey'in hât~ rat~ndan ö~reniyoruz ki (s. 152) At~f Bey
Ohri'de evvela Niyazi Bey'in biraderi mülaz~m (te~men) Murtaza Efendi'nin
hanesine nakledilmi~~ve hattâ 30 Haziran 1324 pazartesi günü iki hürriyet kahraman~~ (At~f ve Niyazi Beyler) ilk defa olarak bu evde görü~mü~lerdir. Bilâhare
cemiyet her ikisinin de bir evde bulunmas~n~~ mahzurlu buldu~undan At~f Bey'i
Kola~as~~ Eyüb Sabri Bey'in evine nakletmi~tir.
At~f Bey'in Ittihad~~ Terakki Cemiyetinden himaye gördü~ü Manast~r merkezinde Niyazi Bey'e yaz~ lan 24 Haziran 1324 tarihli yaz~da da aç~kça yaz~ l~d~ r
(Hât~rat Niyazi, s. 127).
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Osmanl~~ Terakki ve Ittihad Cemiyeti
Manast~ r Merkezi 13
Büyük Fedai Karde~imize,
Senin ismini yazmakdan ~ imdilik ihtiraz ediyoruz. Bizzarur
biraz zaman seni ihfaya mecburuz. In~aallah yak~ n zamanda millet
hürriyetini istihsal edince senin makam~n milletin sadr~~olacakt~ r.
Sana sine-i ümmette bir taht~~ li haz~rl~ yaca'~~z. Hayat~nda umum
millet taraf~ndan yap~ lacak kendi heykelini görecek bütün efrâd ~~
milletin senin huzurunda takdim edece~i ihtirâmât~~ ve te~ekkürât~~
kabul edeceksin. Sen vazifeni ifa ettin. Bundan sonra ümmet senden
art~ k hizmet istemez. Yaln~ z senin vücudu nazikinin istirahat~~ ve
selâmeti hakk~nda verece~in emre intizar ve an~~ifa ile telezzüz eyler.
Mesud ol arslan yavrusu. Sen Osman Gazi'nin gazi evlâd~s~n. Istikbalinden hiç endi~enâk olma. Necip kalbin huzur ve istirahat üzre
olsun. Sana uzat~ lacak olan yedi taarruza millet sine kü~ad~ r. Ne
ister isen, ne emredersen cümlemiz can~~ ba~~ile ifa eder. Necip çocuk,
vatan~n sevgili evlâd~ . Senin fedakârl~~~n ahrar~n kulubünde hazz~~
nurani ile nak~~olundu; ilelebet mahfuz olacak, Osmanl~lar~n bu
tarihden sonra ba~layacak olan ~anl~~ hayat~n~n hakkedilece~i levayihi tarihiyenin serlevhay~~ k~ymettar~n~~ te~kil eyleyecektir. Karde~lerin kemâli muhabbetle gözlerinden öper, senin kadrü k~ymetini
tâzimen ve tebcilen mübarek ayaklar~ ndan bus ederler. Esselâmü
Aleykc~~ ve Rahmetehu. Karde~ imiz senin etmi~~oldu~un vasiyyet
ki elbette ~imdi hat~rlars~ n. Bu vasiyyet bizim için pek k~ymettard~ r.
Milletimizin kalbinde bir âyet gibi yaz~ lm~~~ve hükmünün icras~na
ahdolunmu~tur.
26 Haziran 324 Per~embe
Osmanl~~ Ittihad~~ Terakki
Cemiyeti
I~te mübarek ayaklar~~ bus edilen —öpülen— bu fedakâr genç
bilâhare senelerce Çanakkale mebuslu~una seçilen ve 1947 de rah13 Ittihadt Terakki Cemiyeti Manast ~r Merkezi ~dare Heyeti Süvari Kaymakam~~ (Yarbay) Sad~ k Bey'in riyasetinde olmak üzere vilayet tercüman~~ Fahri
Bey, topçu mülaz~mi evveli (üstte~men) Yusuf Ziya Efendi, mümtaz Yüzba~~~
Habib Efendi, avc~~ taburu binba~~s~~erkarnharp (kurmay) Remzi Beyle, piyade
mülaz~m~~evveli Tevfik Efendiden müte~ekkildi ki bu heyetin topluca çekilmi~~bir
resmi (Hât~rat~~ Niyazi) de vard~r.
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mete kavu~an Mülaz~ m At~f —Çanakkale— idi. Hâdiseyi bir de
kahraman~n a~z~ndan dinlemek isterseniz vakadan bir iki ay sonra
26 A~ustos 1324 de bilâhare eni~tesi olan yak~n arkada~~~Mülaz~ m
Kenan Bey'e yazd~~~~ve halen Ankara'da ink~lap müzesinde mahfuz
bulunan ~u tarihi mektubu hep beraber okuyal~ m:
26 A~ustos 1324
"Sevgili Kenan,
Birer birer sorduklar~na cevap versem, vekayii s~ ras~z anlatm~~~
ve kar~~t~ rm~~~olaca~~m. Binaenaleyh senin mektubunu kale almayarak tahminen iki ayl~k sergüze~t-i mühimmi hülâsaten yazay~m...
Sen Manast~r'da iken gidece~in geceden bir iki gece evvel ben cemiyete dahil olmu~tum. Yani tahlif olunmu~tum... O zamanlar
cemiyet pek zay~f ve muhteriz bulundu~undan dahil olacak e~has
hakk~nda uzun boylu tahkikat yap~yorlard~ ... O s~ ralarda i~ler alevleniyordu. Naz~m Bey'in ve hafiyye pa~alar~n faaliyeti Enver Bey'in
firari, sonra Niyazi'nin Resne'den ve Presbe'den birkaç zâbit ve
memur ye yüze karib gönüllü ahaliden müte~ekkil çetesi ile ç~kmas~~
etraf ve makamata ~edidülmaal beyannâmeler ya~d~rmas~~ Y~ld~z'~n
en kuvvetli vas~ta-i tedibi olan ~emsi Pa~a'n~n Manast~r ve civar~~
üzerine tayin ve izam~n~~ intac etti. Bu haberi me~'um her tarafa
birkaç gün evvelinden beri inti~ar etti~i halde ben ve arkada~lar~m
i~itmemi~tik. Haziran~n yirmi üçüncü günü ak~am üzeri üç arkada~~
cebhaneli~e, karakolumuza ç~ k~yorduk. Dördüncü bölt~~timüzün evveli (Oste~men) Mehmed Ali Efendi, birkaç gün sonra ~emsi Pa~a'n~n bu tarafa gelece~ini i~itti~ini söyledi; i~te bu kadar malû' mat
sahibi idik. Halbuki o gece ~emsi Pa~a treni mahsus ile ve kendi
f~rkas~ndan, zabitan~~kendi intihabgerdesi olmak üzere, üç tabur ile
gelmi~ti. Sabahleyin (24 Haziran, sal~) benim hiçbir ~eyden malûmat~m yok... Her ne sebebden ise o gün erkenden a~a~~ya inmeyi
can~m istemedi~inden tabyedeki odamda sand~~~m~~ kar~~t~rmakla
saat üçe kadar vakit geçirdim. Uçte Mehmed Ali Efendi a~a~~dan
gelerek pa~an~n geldi~ini.., haber verdi... Pa~an~n cebel toplar~~
ile Resne ve civar Müslüman köyleri üzerine yürümek niyetinde
oldu~unu, cemiyetin pa~ay~~vurmak üzere fedai bulamad~~~n~, külliyetli para mukabilinde ba~~~bozuk fedai (fakat ümidsizlikle) arad~~~n~~da ilaveten söyledi. I~ittiklerimin husule getirdi~i tesirat ile
Relleten C. XXIII. F. 21
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a~a~~~yukar~~ dola~ma~a ba~lad~m. Dü~ündüklerimden hat~r~mda
kalanlar:
Bu herifin ~öhret-i müthi~esi ile manyatizma olmu~~halk içinde
kendisini vuracak kimse zuhur etmesi (bahusus sevki hamiyyetle
olmay~p para kuvvetiyle) bence imkans~z idi. Çünkü ölüm muhakkak gibi idi. Fedai zabitlerden ise (defaten dört ay kadar evvel fedai
yaz~ld~~~mdan hepsini tan~r~m) o s~rada Manast~r'da mevcut olan
üç dört arkada~~n fedakârl~kdaki derecelerini ö~rendi~imden bu i~in
tesviye olunam~yaca~~n~~ ve pa~a Manast~r'dan ç~kt~kdan sonra pek
çok kan dökülece~ini vatan~n hâlâs~~için son ümidlere penah olan
mukaddes cemiyetimizin mevt kadar azim bir muhataraya dü~ebilece~ini nihayet ~u koca vatan~n parçaland~~~n~, Osmanl~~hükümetinin ink~raz~n~ , milleti necibemizin ensesine çökecek hak:, retleri,
ecnebi yumru~unu görmeden ~u u~urda ve ~anl~~bir surette ölüvermek, bu bekar mevcudiyetimi dünyada sevdi~im ~eylerin en k~ymetlisi, muazzezi olan vatan ve millet yolunda feda edivererek
muvaffakiyet hâs~l olmasa bile ~u donmu~~halka bir misal göstermek
gayret ve arzusunu duydum. Bahusus muvaffakiyet hâs~l olur ise
cemiyetin iktisab edece~i maddi manevi kuvveti nihayet böyle kuvvetli bir cemiyetin istihsali hürriyette, istibdad~~devirmekde pek az
mü~kilât görece~i ve ilâh~r mülâhazat zihnimden çabuk çabuk geçti;
ve karar~~kat'iyi hemen vererek Mehmed Ali'ye söyledim; Ve hiçbir
haz~rl~ks~z ve hiçbir kimseye bir ~ey yaz mayarak hattâ ku~luk yeme~ini bile yukar~da yemeksizin Drahor boyuna indim. A~ç~ya
girdim. Son yemek olmas~~memül olmakla bol bol yedim. Sonra
kahvelere giderek cemiyet heyeti merkeziyesi âzas~ndan muhterem
bir arkada~a (Albay Hüsamettin Ertürk'e göre Prevezeli Ahmet
Talat Bey) tesadüfle hemen karar~m~~söyledim; ve iki rüvelver istedim. Alelacele bir nagant bulduk. Ba~ka bir fedai zuhur etmedi~ini
ve pa~an~n sabahdanberi telgrafhanede mâbeyinle muhabere etmekte
oldu~unu ö~rendim. Art~k bir tarafdan bir iki arkada~la tek tük
konu~uyor bir taraftan da yü2. metre kadar uzak bulunan telgrafhane
kap~s~n~~tarassut ediyordum... intizar takriben saat sekize (alaturka)
kadar tam bir saat devam etti... Sekiz raddelerinde iki araba telgrafhane kap~s~ na geldi, durdu; ve hemen Resne'ye müttehi-i hareket
bulundu~unu anlayarak i~i kap~~önünde becermek, becerme~e te~ebbüs etmek lâz~m geliyordu. O gün bir mevhibe-i ilahi olarak kendimde nâmütenahi bir korkusuzluk, bir cür'et hissediyordum. Vel-
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has~ l kendimde hiç me'mul etmedi~im bir metanetle askerden,
ahaliden, silâh~ orlardan mürekkep bir kalabal~ k içinde meseleyi
hallederek firara ba~lad~m. On ad~ m kadar ayr~lm~~ t~ m ki arkamdan
at~lan mavzer kur~ unlar~ndan biri sa~~baca~~m~~deldi. S~ cak bir su
geçmi~~gibi oldu. Hemen farkettim ve sendeledim. Fakat yürüyü~üme mâni olmad ~~~ n~~görerek tekrar ko~maya ba~lad~m. Kahvelerin
önünden geçerek sa~~tarafa sapt~ m. Bir kundurac~~dükkâmna girdim.
Arkamdan kovalayanlar h~zla ileri do~ru geçtikten sonra dükkândan
ç~ k~ p aksi istikametde bir yolu âdi yürümekle (kuvvet gittikçe azal~ yordu) kat edip bir iki kö~ e döndükten sonra peyledi~'im bir eve
(Siirt mebusu merhum Mahmud Bey'in evine) girdim. ~ ki gece
Manast~ r'da kald~ ktan sonra da Ohri'ye naklolundum. Gayet iyi
bak~ ld~ m; ve yaram on günde ~ifâyâb oldu".
Nihayet bu üç kur~ unun patlamas~ n~~ takibeden üç be~~gün
istibdad~n y~ k~lmas~ na kifayet ediyor ve ~~~~Temmuz 1324 (24 Temgünü gazetelerde inti~ar eden ~u k~ sa resmi tebli~~ikinci
muz 1908)
me~ rutiyeti müjdeliyordu:
"Tebligat~~Resmiye
"~eref müteallik buyurulan irâde-i Seniyye-i Hazret-i Zillulah~~
mantuku hümâyununca mercii âlisinden ke~ide k~l~ nan telgrafnâme-i
umumi suretidir:
"Tesis-i Celil-i Cenâb~~ hilâfetpenâhi olan kanunu esaside sureti
kili
beyan buyurulan meclisi mebusan~ n içtimaa dâvet olunmas~~
te~
~~
~ eref müteallik buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfetpenahi icab
vali~~
~ahane
ve
hükmü
celili
bilcümle
vilâyatâlisinden bulunmu~~
likleri ile elviye-i gayri mülhakka mutasarr~fl~klar~ na tebli~~k~l~nm~~~
olmakla oraca dahi kanunu mezkürda münderic s~fat~~ haiz âzamn
intihab~ mn icras~ ..."
Bütün te~ kilât~ n ve fedailerin silindi~i veya savu~tu~u bir anda
vatan~ n bu fedakâr evlâd ~n~ n hamaseti Müslüman olsun, H~ristiyan
olsun bütün Osmanl~~ vatanda~lar~ nda öyle bir minnet hissi yaratr'dan
m~~t~~ ki 24 Haziran ~ n ilk y~ l dönümünde At~ f Bey'e Manast~
u
telgraf
bu
hissi
benim
kalemimden
çok
daha
iyi
ifade
gönderilen ~
edebilir:
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TELGRAFNAME

Manast~ r

24 Haziran 325
Bolu Mebusu Habib Efendi delâletiyle
Mülaz~m At~f Bey'e

~anl~~kahraman 24 Haziran 324 Osmanl~~milletine terk ve
yadigâr b~ rakt~~~ n bir tarihi mukaddestir. Senin eseri hamasetin o
gün Manast~r'da istibdada bir medfen ihzar etmi~ti. O hât~ray~~
muvaffakiyetinle bir mesar~~mefharet olan bütün Manast~ r halk~~bu
saatde barika-i hamiyyetinin ~emsi hürriyet gibi parlad~~~~mevkide
içtima ederek Haziran~n 24 nü istibdad~n s~nd~~~~ve senin pay~~azmi
perverinin o gün cevelân etti~i Caddeyi de At~fbey caddesi ünvanlar~~ile telkib etme~e karar vermek suretiyle ulvi nam~n~~tebcil ediyor
ve sana ey muhterem vatanperver tazimat-~~samimiye-i kalbiyesini
takdim eyliyor.
24 Haziran 325
Ittihad~~
Terrakki Cemiyeti
Ticaret Kulubü
nam~na Hüseyin
Bulgar Me~rutiyet
Kulübü nam~na
Nikolof
Musevi Me~rutiyet
Kulübü nam~na
Benokse

~~ttihad~~
Terakki Cemiyeti
Ziraat Kulubü
nam~na Kenen
Rum Me~rutiyet
Kulübü nam~na
Niko Çekare
Ulah Me~rutiyet
Kulübü nam~na
Ruka

~ttihad Kulübü
Vehbi
Arnavud Ba~k~m
Kulübü nam~na
Kaz~m
S~rb Me~rutiyet
Kulübü nam~na
Emonkoviç

Atif Bey ailesinden bu gün sa~~olanlardan Ayd~ n Han~ m Kd
Bnb. Gündüz Bora'n~n e~idir Demirta~~Bey yük. mimard~ r. Tercan Hanm ise de~erli Maliyecilerimizden Haldun Görkay'm e~idir.
Refikas~~Atifet Han~ m 1951 de di~er çocuklar~~Türkân H. ile
Do~an Bey ise daha önce vefat etmi~tir.
Bugünkü medeni seviyyemizi yaratmak ve istiklalimizi korumak
u~runda herkesin ve her ~eyin sustu~u bir anda hayat~~bahas~na ilk
kur~t~nu atan At~f Bey 21 ocak. 1941 de vefat etmi~~ve Karacaahmed mezarl~~~ na defnedilmi~ tir. Kemikleri bil'ahere Bakanlar
Kurulu karar~~ile 1954 de Karacaahmed'den Hürriyeti Ebediyye Te-
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pesi'ne, di~er hürriyet kahramanlar~n~ n yan~na nakledilmi~tir. Lâkin nice ~öhretlerimizi sinesine alan Türk Ansiklopedisi A harfi
bitti~i halde Türk'ün bu kahraman çocu~una yer vermemi~tir. Bilâhare Kamç~l soyad~ n~~almas~~dolay~siyle K harfinde de zikredilebilirse de Hürriyet yolunun bu ilk fedaisi Çanakkale mebusu At~f
Kamç~l Bey de~il Çanakkaleli Mülâz~m At~ft~ r. Bunun gibi onun
el'an b:r heykelinin dikilmemi~~olmas~~bizce Türk milletinin kadirbilirlik duygular~~ ile ba~da~amaz. Bütün bunlar ona ve onun asil
hareketine kar~~~milletçe borçlu oldu~umuz ~eylerdir. Unutmayal~m
ki dünkü kahramanlara borçlu oldu~umuz maddi ve manevi ~ükran~n ödenmesi yar~nk~~kahramanlar~ n da ruhlar~n~~ besler ve her
tehlike an~nda vatan~ n imdad~na birkaç At~ f Bey ko~ar.
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jön Türklerin M~s~ r faaliyetleri. Ak~am ga-

A. SÜHEYL, Mekteb-i T~bbiye talebesi aras~ nda hürriyet ve
serbest dü~ünü~~cereyanlar~, 1951.
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DR. AKiL MUHTAR, Hât~ralar~.
UNVER, DR.

1324 ~ htilâlinde Manast~ rda çal~~ an zabitandan baz~ lar~ :
~~ — Nizamiye 21. alay~~ 4. tabur mülâz~mlar~ ndan Selânikli Mehmet Ali
Bey (5 ci devrede meb'us iken Ankara'da vefat etmi~tir.)
2 - Topçu ve Tayyareci Erzurumlu Dada~~Salim Bey (vefat etmi~tir.)

3 — Süvari mülâz~ m~~Agâh Bey (vefat etmi~tir.)
4 — Stivari mülâz~m~~Nezir Bey (vefat etmi~tir.)
5 — Alay 21 T. 4 mülâz~ mlar~ndan Çanakkaleli At~f Kamç~ l
6 — Alay 21 T. 4 mülâz~mlar~ ndan Koniçali Osman Cevdet (O tarihte
Piresbe müfreze kumandan~~ olup Resneli Niyazi Bey çetesinin en k~ymetli rüknü idi.
(Vefat etmi~ tir.)
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~emsi Pa~an~ n vurulmas~ ndan sonra ittihad-~~ Terakki Manast~ r merkezi idare
heyeti taraf~ ndan At~f Bey'e gönderilen te~ekkür mektubu-.
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