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HALUK YUSUF SEHSUVAROGLU'NUN KALEMINDEN AHMET RiZA BEY...

HALUK YUSUF SEHSUV AROGLU'NUN KALEMINDEN
AHMET RiZA BEY VE YAZISMALARI
Eminalp MALKOÇ'

ÖZET
1913 yilinda istaiibul'da dÜiiyaya geleli Haluk Yusuf Sehsuvaroglu, köklri bir aileye mensuplu.
Ögreiiimini 1936 'da mezun oldugu istaiibul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'nde lammiiladi.
Üiiiversile yi/larmda Muhtar Eiiata 'nm yönetimiilde Yusuf
Buriaii ile birlikie YÜcel dergisiiii çikarmisti. 1937 yilmda
donanmaya kal/lmistir. Askeri yargiçliktan aynidiklan soiira
MÜzesi MÜdÜrlÜgü ile Topkapi Sarayi MÜzesi MÜdÜrlÜgÜ'nde

Mardin, Vedat GÜnyol ve Orhan
Deniz Askeri Adli Hakimi olarak
çesitli görevler Üsileiimis ve Deniz
buliiiimustur.

Gençlik )'i/larmdan iiibaren tarih ile yakmdaii ilgileilen Sehsuvaroglu, birçok eser yayiiiilaiiiislir.
Ayrica Aksam, Cumliiiriyel. Tasvir, Vatali, Yeni Sabah gazetelerinde ve taninmis dergilerde
yazilan çikmislil'.
Sehsuvaroglu, 1950 yilmdaki çalismalanyla Ahmet Riza Beyi Türk basinmda tekrar gÜiideme
gelirmistir. Ahiiiet Riza hakkinda basta aiiilar oliiiak Üzere çesi/Ii kaynaklanla
bilgiler
bulunmaktadir. Hatlll oiiunla ilgili bil' takim çalisiliaim' da yapilmistir. Aiicak bunlarm, omi
biitÜii yönleri ile ele aldigiiii söylemek gÜçlÜr. Zaleii Bernm'd Le\Vis de Ahmet Riza yi "Geiiç
TÜrkler" içiiide bil' bas sima olarak degerlendirmis fakat hem TÜrk hem de Leiden islam
Ansiklopedileriiide
adillin bulunmaiiiasiiii
sasirtici
bil' dumm
olarak
ifade etmisti.
Sehsiivaroglu 'nun önemi bu noktada kendisini göstermektedir. ÇÜnkÜ Cumhuriyet i'e Aksam 'da
çikaii yazilanyla
hem Aluiiet Riza 'iiin biyografisine,
hem de iiiihat ve Terakki ile ilgili
arastirmalara ciddi bil' katkida bulimmustur. 1950 'de Cumhuriyet gazetesinde Ahmet Rizii 'niii
a/lllarmi yayimlayan Sehsuvaroglii, ayiii yil içinde Aksam gazetesinin
"Tarihlen Sayfalar"
kösesiiiile 0?il?il yazismalarindan
olusan makalelere yel' veriliistir. Ahmet Riza ya yönelik
arastirmalara kaikida buluiimak aiiiaciyla hazirlanan bu çalismada Sehsuvaroglu 'ilim Aksam 'da
yayimladigi yazisiiialardanhiirekei
edilmistir,
Anahtar Kelimeler:
Ahmel Saib

Haluk Yusuf Sehsuvaroglu,

Ahmet Rizii, Itlihal i'e Terakki, Mizanci Murat,

ABSTRACT
Haluk Yusuf Sehsuvaroglii \Vas bom in 1913 in Istanbul as a iiiember of a long-established
fiimily. He graduated from Istanbul University, Faculty of Law in 1936. During his university
educalian. he published a periodical ca/led YÜcel, in a group together wi/h Yusuf Mardin, Vedal
Giinyol and Orhan Biiri/liiled by Muhlar Enala. In 1937, hejoined the Navy as a iiiarinejudge.
After leaving the iiiililary judge pasifian, he took on dijJerellt positions ineliiding the
direclorships of Marine Museuiii and Topkapi Palace Museiiiii.
Sehsuvaroglu had been interested in histOlY since his youth, and published iiiany books. He had
his articles published injournals and in newspiipers sucli as Aksam, Cumhuriyet, Tasvir, Valan
and Yeni Sabah.
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Sehsiivaroglii

made Ahmet Riza Bey a current issiie in Turkish media again wiih his anie/es on

All/iiet Riza Bey in 1950. Although ihere are so many works and information, especia//y iti some
memoir, abollt Ahmet Riza; it is so hard to say ihat these works are capable of embracing hiiii iii
everyaspect. Morever, Bemard Lewis thinks that Ahmet Riza is aleadiiig role amoiig "Young
Tiirks" bw according lO Lewis it is so suprising that nei/her Turkish iior Leideii Encye/opedias
of Islam iiie/ude Ahmei Riza. The importance of Sehsuvaroglu eomes iiito play at ihis pOillt,
beca/ise his works in Cumhuriyet aiid Aksam iiiade seriOliS contributions to the biography of
Ahmei Riza and researehes 01/ "Ittihat ve Terakki ". Sehsiivaroglii published mel/ioir of Alunet
Riza in Cuiiihuriyei iii 1950, aiid iii the same year, in his eolumii cal/ed "Tarihlen Sa)jalar" iii
Aksam he published correspoiidences of Ahmet Riza. This stiidy aims to make collfribwioii lO
researches 01/Ahmet Riza by the help of his correspondences
Sehsuvaroglii.
Key words: Haliik Yusuf Sehsiivaroglii,
Mizanci Miirat, Ahiiiel Saib

whicli are published

Alu1/et Riza, The Committee

iii Aksam by

of Union and Progress,

i. GIRIs
Haluk Yusuf Sehsuvaroglu, 1913'te Istanbul'da dogdu, Altunizadeli bir
ailenin çocuguydu. Aile soyagaci anne tarafindan Kaptan-i Derya ve Sadrazam
Koca Yusuf Pasa'ya; baba tarafindan Engürü (Ankara) Beyi Sehsuvar Bey'e

dayaniyordul.

.

Haluk Y. Sehsuvaroglu ögrenimini sirasiyla Üsküdar 14. Ilkokulu (1924),
Çengelköy Askeri Orta Okulu (1929), Kuleli Askeri Lisesi (1932) ve Istanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (1936) tamamlamistiz. Üniversite yillarinda
Muhtar Enata'nin yönetiminde Yusuf Mardin, Vedat Günyol ve Orhan Burian
ile birlikte Yücel dergisini çikarmisti3.Hukuk Fakültesi'nden sonra 1937 yilinda
Deniz Askeri Adli Hakimi olarak donanmaya katilmis ve Harp Filosu
Komutanligi refakatinde görevine baslamis, Yavuz zirhlisinin askeri yargici
oldugu dönemde 1938 yilindaki Donanma Davasi nedeniyle Erkin adli ikmal
gemisinde görevlendirilmis, bu davadan kisa bir süre sonra askeri yargiçligi
birakmistir.

1940'li
yillarda
Ankara'da
Milli
Savunma
Bakanligi
Deniz
Müstesarligi'nda görev yapmis, 1946'da ise ögretmen sinifina geçmistir4. 1948
yilinda Deniz Müzesi (Dolmabahçe) Müdürlügüne atanmis ve bu görevi 1960'a

2
3

Turan Tanyer, "Haluk Yusuf Sehsuvaroglu Askeri Yargiçligi Neden Birakti?", Güncel
Hukuk, No:3-51 (Mart 2008), s.58.
Osman Nebioglu, Türkiye'de Kim Kimdir, Istanbul, Nebioglu Yayinevi, 1961-1962, s.577.
Vedat Günyol, Uzak Yakin Bölük Pörçük Anilar, Yayina Hazirlayan: Ülkü Uluirmak,
Istanbul, Dünya Kitaplari, 2004, s.31,36.
Donanma Davasi sürerken, Vedat Günyol, Muhtar Enata ve Orhan Burian, Sehsuvaroglu'nu
görmek için birlikte Erkin gemisine gitmislerdi. O siralarda Nazim Hikmet, uzunca bir aradan
sonra ilk defa hava almasi için güverteye çikartilmisti. Nazim Hikmet tam o anlarda "Bt/gün
Pazar" siirini yazmisti. O gün bu siir Günyol ve arkadaslarinin eline geçmisti (Turan Tanyer,
a.g.m., s.58-61).
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1952 yilinda, Deniz Müzesi Müdürlügü

uhdesinde kalmak üzere, Topkapi Sarayi Müzesi Müdürlügü'nü de
üstlenmistir5. Çelik Gülersoy, 23 Aralik 1963'te hayatini kaybeden
Sehsuvaroglu'nu6 ölümünden yaklasik 20 yil sonra onun yazilarindan
derlenerek basilan "Bogaziçi 'ne Dair" adli kitabin sunus kisminda, 1940'li ve
50'li yillarin birkaç bin okuyucuya sahip yildizi olarak tanitmisti7.
Sehsuvaroglu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Istanbul Fetih
Cemiyeti, Istanbul Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Islam
Sanatlari Enstitüsü, Eski Eserleri Koruma Encümeni üyeliklerinde bulunmustur.
Ayrica Aksam, Cumhuriyet, Tasvir, Vatan ve Yeni Sabah gazetelerinde birçok
yazisi çikmisti. Bunlarin yaninda Arkitekt, Ayda Bir, Bütün Türkiye, Donanma
Mecmuasi, Geçit Review, Hayat, Istanbul Kültür Dergisi, Kemalist (Modern
Türkiye), Radyo (Ankara), Resimli Tarih Mecmuasi, Resimli 20. Asir, TarihCografya Dünyasi, Türk Tiyatrosu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Bel/eteni, Varlik, Yeni Tarih Dergisi ve Yücel gibi dergilerde de yazilari
yayimlanmistir. Istanbul Ansiklopedisi (Resat Ekrem Koçu) ve Aylik
Ansiklopedi'de (Servet Iskit) bazi maddeleri hazirlamis, bir ara Istanbul
Radyosu'nda tarih konulu konusmalar yapmistis. Istanbul Saraylari (Yapi Kredi
Yayinlari 1954), Tarihi Odalar (Inkilap Kitabevi-Istanbul 1954), Tarihçi
Göziyle Atatürk (Varlik Yayinlari-jstanbul 1959; ikinci baski 1963), Eski Türk
Sanatlari (Varlik Yayinlari-Istanbul 1960), Sultan Aziz (Hilmi Kitabevi),
Istanbul' dan Sesler ve Renkler (Editör Alpay Kabacali-Türkiye Sinai Kalkinma
Bankasi AS 1999) ve Bogaziçi'ne Dair (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
1986) gibi kitaplari basilmistir.
Sehsuvaroglu gençliginden itibaren sabirli bir sekilde Osmanli tarihi
kaynaklarini taramis, annesi tarafindan saray çevreleri ile olan iliskisinden
yararlanarak sözlü bilgiler toplamisti9. Sehsuvaroglu'nun derledigi ve üzerinde
durdugu konulardan biri de Ahmet Riza Bey' di. Özellikle 1950 yilindaki
çalismalariyla Ahmet Riza Bey'i Türk basininda tekrar gündeme getirmisti.
Cumhuriyet ve Aksam'da çikan yazilariyla hem Ahmet Riza'nin biyografisine,
hem de Ittihat ve Terakki ile ilgili çalismalara ciddi bir katkida bulunmustu.
Sehsuvaroglu, Ahmet Riza'nin anilarini derleyerek, 26 Ocak 1950-19
Subat 1950 tarihleri arasinda yirmi bes bölüm halinde Cumhuriyet'te

Turan Tanyer, a.g.m., s.61; Osman Nebioglu, a.g.e., s.577.
Turan Tanyer, a.g.m., s.61.
Haluk Y. Sehsuvaroglu, Bogaziçi'ne Dair, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, i986, s.V.
Turan Tanyer, a.g.m., s.61.
Sehsuvaroglu, Bogaziçi'ne Dair, s.V.
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yayimlamistir1o.Yine 1950 yilinda Ahmet Riza'nin yazismalarina dayanarak
hazirladigi farkli yazilara da Aksam gazetesinin "Tarihten Sayfalar" kösesinde
yer verilmisti. Bu yazismalar, Mizanci Murat, Ahmet Saib ve Samipasazade
Sezai Bey gibi dönemin aydinlarinin hayatlari hakkinda çesitli bilgileri ve
Ahmet Riza ile olan iliskilerine ait ayrintilari içermektedir. Bunlar, Ahmet
Riza'nin yani sira Ittihat ve Terakki Cemiyeti'yle, bu cemiyetin
teskilatlanmasina yönelik bazi konulara da isik tutmaktadir. Aksam'da çikan
yazilar arasinda, Ahmet Riza'nin kendisine yöneltilen elestirileri
cevaplandirdigi ve yayimlamadigi bir siyasi savunmasi bulunmaktadir ki bu
makale, Sehsuvaroglu'nun çalismalarina ayri bir önem kazandirmaktadir.
1950 yili boyunca Haluk Yusuf Sehsuvaroglu tarafindan Aksam'da
yayimlanan yazismalardan hareket edilerek hazirlanan bu makalenin amaci
Ahmet Riza'ya yönelik çalismalara katkida bulunmaktir.

2. Ahmet Riza Bey ve ParIs'e Kaçisi
Osmanli Imparatorlugu'ndan egitim amaciyla Avrupa'ya giden gençler,
Bati'daki yönetim sekillerinden etkilenerek Türkiye'de bir degisimin
zorunluluguna inanmislardi. Bu düsünce onlari Avrupa'da kalarak yayin
yoluyla halki mesrutiyet yönetimi için hazirlamaya itmisti. Bunun sonucunda
19. yüzyilin ikinci yarisinda Osmanli Imparatorlugu'nda Mesrutiyet yönetimini
savunan akimlar ortaya çikmis ve bu akimlarin temsilcilerinin önemli bir kismi
yurt disina kaçarak faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmüstür. Türkiye'nin yakin
tarihinde yilmayan mücadelesi ve Sehsuvaroglu'na göre "satin alinamayan
karakteri" ile taninan Ahmet Riza Bey de bu isimlerden biriydi

ii

.

Ahmet Riza Bey'in babasi, n. Abdülhamit devrinin baskisina maruz
kalarak hayatini sürgüne yollandigi Konya'da tamamlayan Ingiliz Ali Bey idil2.
Ali Bey, Zahire Naziri Riza Efendi'nin ogluydu. Zekasi ve zerafetiyle dikkat
çekmis, Resit Pasazade Ali Galip Bey (Pasa) ile olan arkadasligi nedeniyle Resit
Pasa tarafindan taninip takdir edilmisti. Kirim Savasi sirasinda Vaniköy

Lo Bunlarin daha sonra kitap halinde çesitli basimiari yapilmistir: I-Meclis-i Mebusan ve Ayan
Reisi Ahmed Riza Bey'in Anilari, (Hazirlayan: Bülent Demirbas), Temmuz 1988, Arba
Yayinlari: 22, Tarih/Ani Dizisi Yayinlari. '2-Ahmet Riza Bey, Anilar, (Hazirlayan: Haluk Y.
Sehsuvaroglu), Haziran 2001, Cumhuriyet Gazetesi, Aydinlanma Dizisi: 208, Yeni Gün
Haber Ajansi Basin Yayin ve Yayincilik A.s. Ahmet Riza Bey'in anilari, bu son baskisinda,
bütünüyle sadelestirilerek günümüz Türkçesi ile yayinlanmistir.
LI Hiiluk Y. Sehsuvaroglu, "Bir Jön Türk 1889 Paris sergisini anlatiyor", Aksam, No:l 1515 (29
Ekim 1950), s.5.
12
Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ahmet Riza bey ve muarizlari", Aksam, No: 11227 (14 Ocak 1950),

s.5.
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üstündeki icadiye Kasri 'nda oturan IngiHzlerle görüsmesi, tavir. ve kiyafetindeki
Avrupaliliktan
dolayi "Ingiliz Ali Bey" diye anilmisti. Oglu Ahmet Riza Bey de
Yaniköy'deki bu aile yalisinda i 857'de dünyaya gelmisti13.
Ahmet Riza, ziraat egitimi için Fransa'ya gitmis; orada hürriyetin,
tartismanin, açik ve dürüst yönetimin hayrani olmustur. Babasinin ölüm haberi
üzerine yurda dönerek tarim alaninda çalismak için Ziraat Nezaretine
basvurmus, çesith girisimlerde bulunmus, fakat Türkiye'de modem anlamda bir
ziraat uzmanligi yapma olanagini bulamadigindan Maarif Nezareti 'nde görev
almistir. Nezaret tarafindan Bursa idadisine müdür ve kimya ögretmeni olarak
tayin edilmis, kisa süre sonra da Bursa Maarif Müdürlügüne getirilmistir. Bursa
Maarif Müdürü iken göze çarpan bir etkinhk göstermis ve Maarif Nezareti 'nin
takdirini kazanmisti. Ancak Avrupa'da tanistigi hürriyet ve insan haklari gibi
kavramlarin etkisiyle Osmanli idaresinin kötü yönlerine tahammül edememisti.
Memleketin kalkinmasi hakkindaki düsüncelerini yayimlamak, gerekirse
Osmanli yönetimine karsi mücadele etmek için Paris' e gitmeye karar verdil4.
Ahmet Riza, Fransiz ihtilah 'nin yüzüncü yil dönümü münasebetiyle
düzenlenen milletlerarasi sergiye (1889) katilabiIrnek içIn Maarif Nezareti 'nden
13 Haluk Y. Sehsuvaroglu,Bogaziçi'ne Dair, s.90.Ali Bey hakkindafarklikaynaklardabenzer
bilgilere rastlanmaktadir. Yine bunlardan birine göre Ahmet Riza'nin babasi Ali Riza Bey,
Türkiye'nin iik Ayan Meclisi üyelerindendi. Ayrica Ahmet Riza'nin "ecdadifidan birisi
Üçüiicii Suitali Selim 'in Baskatibi idi. O da HÜkümdar ile beraber, islahat taraftari
oldiigtlliclaii Yeniçeri/er tarafliidan katledi/"misti (Bahaeddin Sakir Bey'in Biraktigi
Vesikalara Göre Ittihat ve Terakki, Haz. Erdal Aydogan-Ismail Eyüboglu, Ankara,
AlternatifYayinlari, 2004, s.26). Ahmet Riza Bey'in genellikle 1859'da dogdugu kabul
edilmektedir (Murtaza Korlaelçi, "Ahmed Riza (1859-1930)", Felsefe Dünyasi, Sayl:4,
Ankara 1992, s.47; Murtaza Korlaelçi, "Pozitivizmin Türkiye'ye Girisinde Iki Öncü", Felsefe
Dünyasi, Sayl:28, Ankara] 998, s.43; Baris Alp Özden, "Ahmet Riza", Modern Türkiye'de
Siyasi Düsünce, C.I :Cumhuriyet'e Devreden Düsünce Mirasi-Tanzimat ve Mesrutiyet
Birikimi, Istanbul, Iletisim Yayinlari, 2004, s. i20). Ancak 28 Eylül 1858 gibi gün-ay-yi]
dizisi içinde tam tarih aktaran kaynaklar da söz konusudur (Bahaeddin Sakir Bey'in
Biraktigi Vesikalara Göre Ittihat ve Terakki, s.26). Yegeni Osman Hami'nin kaleme aldigi
A. Riza'nin biyografisinde de dogum yili olarak i 858 verilmistir (Ahmed Riza, Batinin Dogu
Politikasinin Ahlaken iflasi, çev. Ziyad Ebüzziya, Istanbul, Akademik Kitaplar Serisi: 12,
1982, s.]4).
14 Sehsuvaroglu, "Ahmet Riza bey ve muarizlari", s.5; Sehsuvaroglu, "Bir Jön Türk 1889 Paris
sergisini anlatiyor", s.5. Ahmet Riza, 1883 'te Fransa'ya gitmis ve babasinin ölüm haberi
üzerine 1887'de yurda dönmüstür (Eminalp Malkoç, "Dogu-Bati Ekseninde Bir Osmanli
Aydini: Ahmet Riza, Yasami ve Düsünce Dünyasi", Yakin Dönem Türkiye Arastirmalari,
TC Istanbul Üniversitesi Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Sayi: II,
Yil:6/2007, s.96, dipnot 15). Bahaeddin Sakir'in vesikalarina dayanarak yayinlanan bir
tefrikada da ayni bilgi görülmektedir. Ayrica bu çalismada Ahmet Riza'nin "Iiistitiit Natioiial
Agroiiomiqiie"e girdigi, burada tahsilini tamamladigi ve son sinavlarina girmek üzere iken Ali

Riza Bey'in ölüm haberi üzerine ülkesine dönmek zorunda kaldigi belirtilmektedir
(Bahaeddin Sakir Bey'in Biraktigi Vesikalara Göre Ittihat ve Terakki, s.26-27).
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izin istemis, Nazir Münif Pasa ise sarayin böyle bir izin vermeyecegini
bildiginden O'na gizlice Paris' e gitmenin yollarini aramasini tavsiye etmisti. Bu
tavsiye üzerine Ahmet Riza en yakin dostlarina hatta ailesine bile haber
vermeden gizlice Istanbul'dan ayrilmis ve Marsilya'ya giden "Pake" vapuruna
binmistir.
Yetmis mecidiyesini (20 kurus degerinde gümüs para) çaldirdigi ve
geminin firtinaya tutuldugu zorlu bir yolculuktan sonra Marsilya'ya ulasmis, iki
gün burada kaldiktan sonra Jenev'e geçmistir. Bursa'da yasayan Nazim adli
arkadasina yazdigi mektuptaki "Jenevi pek begendim. En ziyade nazari dikkat
ve hayretimi mucip olan eser sokaklarda papaz kiyafetli parazitlere ve hemcins
itlafina mahsus silahlarla müsellah hunharlara tesadüf edilmemesidir. Vatani
bu halde görmek saadeti acaba bize de nasip olacak mi?" gibi ifadelerinden
Jenev'den çok etkilendigi anlasilmaktadir (Bakiniz: Ek-I).
Ahmet Riza, Paris'e gittigi ilk günlerde 1889 sergisine katilmis ve
izlenimlerini yazdigi mektuplarda kaleme almistir. Nitekim Istanbul'a
gönderdigi 8 Eylül 1889 tarihli mektubundaki "Meshur Edisonun ihtiraina
dalmistim... Sergi insanin gözünü aliyor. Basini döndürüyor, kömür, rüzgar, su
ve hava tazyiki ile çalisan bir kaç makinenin harekati11l takip etmekten
yoruldugumu hissettim... Basim mi dönüyor veya bahçesiyle saraylariyle
birlikte ekspozisyon mu hareket ediyor diye bir müddet bilaihtiyar kuvvetin
önünde sasirip kaldim. Meger ben fonografta koca mucidin sesini dinlemeye
ugrasirken aksam olmus..." (Bakiniz: Ek-2) ve kiz kardesiyle yazismasindaki
"Insan hayalatta bir takim tatli alemler,fenler vesaireler düsünebilir. Lakin bu
expozisyon gibi mükemmel, muntazam ve hayret verici bir alem tasavvur
edemez. En vahsi bir kavmin asanndan en medeni erbabi maarif ve sanayiin
mahsulüne kadar dünyada insanlara malum ne varsa hepsinin nümune olarak
en güzelleri sergide mevcuttur" (Bakiniz: Ek-3) gibi cümleler serginin O'nun
üzerindeki açik etkisini, çagdas dünyanin O'nun basini nasil döndürdügünü
gösteriyordu. Bu dönemde Ahmet Riza, etkili oldugunu düsündügü bir telgrafi
"huzuru sahaneye" göndermis, daha sonra da "arizalarini" padisaha yollamisti.
Ancak bu girisimler onu bekledigi sonuçlara ulastirmadigindan Paris merkezli
mücadelesine baslamistirIs.
15 Sehsuvaroglu, "Bir Jön Türk 1889 Paris sergisini anlatiyor", s.5. Nazim'a gönderdigi
mektuptaki "Dün sabah Parise vasi! oldum. Huzuru sahaileye takdim edecegim telgraf biraz
IIzun,fakat müessir oldu. Bayramin ilk veyahut (bir gün evvel ayi gönip bayrak açarsa
müminiii) ikinci gününe tesadüf edecek. Niiri beyefendi vesair bir tanidik vasitasiyle ne
oldugunil anlar ve baiia yazarsaniz minnettan lütfuiiuz olurum. Tesiri gön'ilmezse on bes gün
sonra ültimatom kilikti mufassal bir arzi/ial gönderecegim ve nazan ehemmiyeti celb için
tahrirat irsalini iifak bir telgrafla bildirecegim. Sayet yine meyiis kalirsam, kemali teessüfle
nesriyata basliyacagim" ifadeleri Paris'e gitmeden daha önce Abdülhamit idaresine karsi
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Ahmet Riza yurt disinda mücadelesini sürdürürken, saray çesitli baski
yöntemleri ile O'nu yolundan döndürme çabasindaydi.' Bu baskilar; para
teklifleri, kalebentlige mahkum ederek göz dagi verme, dostlari ya da hafiyeler
araciligi ile vazgeçirme, siyasi etkilerle isine son verdirme, gazetesini
kapattirma gibi farkli sekillerde görülmüstü. Saray, bu yöntemlerle basarili
olamayinca ya akrabalarini kullanarak annesine (Naile Hanim), Ahmet Riza'nin
yurda dönmesi için "hasretin sonsuzlugundan bahseden" mektuplar yazdirtmis
ya da arkadaslari ile arasini açacak bazi planlarla Paris'te O'nu yalniz
birakmaya çalismistir. Ancak bunlarin hiçbirisi onun kararliligini
etkilememisti16.
Paris'teki ilk yillarinda Ahmet Riza'nin yazistigi isimlerden biri de
Türkiye'deki inkilap hareketlerinin taninmis ismi Ebüzziya Tevfik Bey idi. 26
Agustos 1893'te Ebüzziya Tevfik Bey, Ahmet Riza'ya yazdigi bir mektupta
"Bunu o kadar iftiharane söylerim ki sizden baskasi cinnetiine hükmeder"
diyerek hem aralarindaki dostluga vurgu yapmis hem de kendisine verdigi
degeri ifade etmisti. Ahmet Riza'ya "birader" seklinde hitap ettigi bu
mektuptaki "... Selmayi taltif bahsine gelince pederi addolunacak bir sinde
[yas} bulundugum cilietle taltif degil, tatyib [iyi davranma} ve taifei nisadan
[kadin kismi} bulunduklari haysiyetile kudreti nev'iyem dairesinde himayeyi
kendime mukaddes bir vazife bilirim. Fakat emin ol Riza Bey ki, Selma, bugün
11'lem
leketimizde erkekler içinde de kendisine akran bulunamiyacak
mertebelerde haizi irfan ve kemaldir. Her türlü vesaiti terbiyat ve marifet
mejkud [yok olmus} olan bir memlekette bu kizcagizin zuhuruna mucize
diyecegim geliyor. Ben ona ders vermek degil, onunla olan muhaberatim
sayesinde kendi na[e}vakisimi ikmale [eksiklikleri tamamlama} sai oluyorum.
Selma bana bir mürsidi irfan hükmünü buldu. Herhangi bahse sevki kelam
eylesem beni mebhut [saskin} ediyor..." cümleleriyle kiz kardesi Selma
Hanim'a iltifat ederken dolayli da olsa O'nun ailesine yönelik takdir duygularini
da ortaya koyuyordu17.
II. Abdülhamit idaresine karsi Paris'te çalismalara girisen Ahmet Riza'ya,
daha sonra Bati' daki yönetim sekillerinden etkilenerek Osmanli için daha liberal
bir yönetim biçimini savunan bazi sahsiyetler de katilmislardi. Memleket
mücadele kararini verdigini düsündürmektedir (Bakiniz: Ek-I). Padisaha yoUadigl layihalar
ve sarayin tepkisi hakkinda Ahmet Riza'nin
açiklamalari
için bakiniz: Haluk Y.
Sehsuvaroglu, "Ilk Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Riza Bey'in Hatiralari-I", Cumhuriyet,
No:9146 (26 Ocak 1950), s.2.
16 Sehsuvaroglu, "Ahmet Riza bey ve muarizlari", s.5.
17 Ahmet Riza ile Ebüzziya Tevfik bir süre daha yazismislar, sonra bazi hosnutsuzluklar
nedeniyle bu yazismalar sekteye ugramistir (Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ebüzziya Tevfik bey
Namik Kemali anlatiyor", Aksam, No: i 1315 [12 Nisan 1950], s.5).
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içindeki muhalif hareketler Ahmet Riza ve arkadaslarinin yardimini görmüs;
Avrupa'da yayimlanan gazeteler, makaleler sayesinde gizli cemiyetler
genisleyerek etkilerini arttirmislardiIs. O'nun memleket disinda II. Abdülhamit
idaresine karsi yürüttügü mücadele 1889'dan (Mali 1305) 1908 (Mali 1324)
yilina kadar devam etmistirl9.
3. Ittihat ve Terakki ve Liderleri
II. Abdülhamit'in 1876 Kanun-i Esasisi'ni yürürlükten kaldirmasi,
idarede yasanan yolsuzluklar kisa süre içinde gizli bir muhalefetin ortaya
çikmasina ve teskilatlanmasina neden olmustu. Genç Türkler adiyla faaliyete
geçen bu aydinlarin bir kismi amaçlarina ulasabilmek için Avrupa'ya kaçmislar
ve Abdülhamit aleyhine yayimladiklari gazetelerini, makalelerini yabanci
postalar araciligi ile memlekete göndermeye baslamislardi. Içerdeki ve
disaridaki muhalefetin merkezini 1894'te bes Tibbiye ögrencisinin kurdugu
Ittihat ve Terakki Cemiyeti olusturmustu. Cemiyetin ilk programinda mesrutiyet
rejimi, islahat, esitlik, vicdan hürriyeti, mal ve can masuniyeti ile hükümdar
sorumlulugu üzerinde durulmustu20.
Kurucu gençlerin Tibbiye'den mezun olmalarindan sonra teskilat çok
daha fazla genislemis; Harbiye, Mühendishane, Bab-i Ali ve Hazine-i Hassa
Y. Sehsuvaroglu, "Jön Türkler arasinda anlasamamazliklar", Aksam, No:11248 (4
1950),s.5.
19 Sehsuvaroglu, "Ahmet Riza bey ve muarizlari", s.5.
20 Sehsuvaroglu, cemiyetin kurulus tarihini 1894 olarak göstermistir. Teskilatin kuruculari
arasindan Ishak Sukuti, Abdullah Cevdet ve Ibrahim Temo'nun adlarini vermistir. Bu arada
yayinladigi bir mektuba (Bakiniz: Ek-5) dayanarak, kurucularin dört kisiden degil bes kisiden
olustugunu söylemistir (Haluk Y. Sehsuvaroglu, "II. Abdülhamide karsi Jön Türkler",
Aksam, No: 11245 [I Subat 1950], s.5). 1894 olarak verilen tarih, Paris'te bulunan Ahmet
Riza'nin Doktor Nazim tarafindan cemiyete davet edildigi ve yasanan tartismalardan sonra
Ittihad-i Osmani'nin yerine teskilatin adi olarak Osmanli Ittihad ve Terakki Cemiyeti'nin
kabul edildigi tarihtir. Hanioglu cemiyetin kurulusunu söyle degerlendirmektedir:
1brahim
Tema ile Ishak Sükilti 'nin yaptigi ön görüsmeler sonrasmda; bii talebeler kaniiyii kendilerine
yakiii olarak gördük/eri iki talebeye; Abdiillah Ce1'det i'e Mehmed Resid ile onlara hemen
kati/an Konya/t Hikmet Emin 'e açmca cemiyetin kl/rolmasi koiiiisiiiida ilk karar almmis
oldii."Hanioglu,ayrica HüseyinzadeAli'nin, kurucularaRus nihilistlerininörgüt modelleri
konusundabilgi verdiginiyazmaktadir(M. Sükrü Hanioglu,Bir Siyasal Örgüt Olarak
Osmanli Ittihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, C.i:[1889-1902], Istanbul, iletisim
Yayinlari, 1985, s.174,176,180). Genellikle Tarik Zafer Tunaya'yi referans alan baska
kaynaklarda ise kurucu isimler Ishak Sükuti, Mehmet Resit, Abdullah Cevdet, Ibrahim Temo,
Hüseyinzade Ali seklinde belirtilmistir (Tarik Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler,
C.J: Ikinci Mesrutiyet Dönemi, Istanbul, Iletisim Yayinlari, 1998, s.5l; Sina Aksin, Jön
TürkJer ve Ittihat ve Terakki, Ankara, Imge Kitabevi, 2001, s.29; Fahir Armaoglu, 19.
18 Haluk
Subat

Yüzyil Siyasi Tarihi 11789-19141, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayinlari, 1997, s.595).
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memurlarina kadar birçok okul ve daire mensuplari -Ittihat ve Terakki
Cemiyeti'ne katilmislardi. Zamanla gizli teskilat birçok vili:iyeteyayilmisti21.
Cemiyet üyelerini disardan Ahmet Riza tesvik ediyor ve yayinlariyla
destek veriyordu. Üstelik O'nun Paris'te yayimladigi Mesveret gazetesi yurt
içinde büyük ilgi görüyordu. Bu arada Cemiyet üyelerince Ahmet Riza'ya
Ittihat ve Terakki hakkinda düzenli bilgi aktariliyor ve O'ndan direktifler
aliniyordu. O'na aktarilanlar arasinda teskilat hakkinda çesitli yorumlar, elestiri
ve sikayetler, Cemiyetin yurt içindeki faaliyetleri ve ortaya çikan egilimler, yeni
üyelerle ilgili istihbaratlar, hükümetin Cemiyete karsi önlemleri (Bakiniz: Ek-4
ve Ek-si2, ülkedeki siyasal yasam ve bunun dinamikleri, Osmanli Serbesti
Komitesi gibi yapilanmalarin girisimlerini içeren birçok farkli konuda bilgi
bulunuyordu. Bunlarin yaninda Avrupa'daki siyasal sartlar, Ingiltere'nin
Osmanliya karsi Avrupa'da blok olusturma çabasi, Rusya'nin Bogazlara dönük
politikalari ve bu devletlerin birbirlerine karsi pozisyonlari, Osmanli hakkinda
Avrupa basininin tavri, basinda çikan haber ve makaleler üzerinde de
duruluyordu (Bakiniz: Ek_6)23.

3.1. Ahmet Riza ve Mizanci Murat Tartismasi
Prens Mehmet Ali Fazil Pasa, Samipasazade Sezai, Mizanci Murat,
Ahmet Saib ve Nazim Bey gibi isimler Paris'te Ahmet Riza'nin yaninda
harekete katilmislardir. Özellikle hizli bir büyümenin yasandigi dönemde
Mülkiye Mektebi'nin ögretmenlerinden Murat Bey'in gizli cemiyete katilmasi,
Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyeleri tarafindan heyecanla karsilanmisti24.
Böyle önemli sahsiyetlerin teskilata katilmalari aydinlarin Cemiyete olan
güvenini

arttirmisti25.

21 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "II. Abdülhamide karsi Jön Türkler", s.5; Sehsuvaroglu, "Jön Türkler
arasinda anlasamamazliklar", s.5. Gizli olarak teskilatlanan Ittihat ve Terakki Cemiyeti
üyelerinin birer numarasi vardi. Üyeler, kendilerini cemiyete sokan kisiyle, komitenin
talimatlarini bildiren kisiyi taniyorlardi. Farkli komiteler oldugundan bunlar da
numaralandirilmisti. Örnegin üçüncü komitenin 80 numarali üyesi 3/80 olarak gösteriliyor,
imzasini da bu sekilde atiyordu. Istanbul'da önce biri Bab-i Seraskeri'de, digeri Samatya'da
olmak üzere iki komite kurulmustu. Birinin baskani Serasker yayeri kaymakam Sefik Bey,
digerinin baskani Seyh Naili idi. istanbul merkezinin baskanligini da Bab-i Askeri muhasebat
dairesi baskani Haci Ahmet Bey kabul etmisti (Sehsuvaroglu, "/l. Abdülhamide karsi Jön
Türkler", s.5).
22 Sehsuvaroglu, "II. Abdülhamide karsi JönTürkler", s.5.
23 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "1896 da dis siyasetimiz, Jön Türkler ve yabanci basin", Aksam,
No:11441 (16 Agustos 1950), s.5.
24 Sehsuvaroglu, "ii. Abdülhamide karsi Jön Türkler", s.5.
25 Sehsuvaroglu, "Jön Türkler arasinda anlasamamazliklar", s.5.
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Murat Bey, Istanbul'da hür fikirleri ve cesaretiyle büyük ilgi uyandiran
aydinlardandi. II. Abdülhamit'e bazi "layihalar" vermis ve kendisi Yildiz
Saray!'nda huzura kabul edilmisti. Iki saat on dakika süren görüsmeden sonra
Murat Bey her seyin düzelecegine ve yasanan bütün kötülüklere "maiyet
halkinin ve Bab-i Ali 'nin" neden olduguna gönülden inanmisti. Bu görüsme
hakkinda sunlari aktarmisti:
"... Htisili Padisahimizin ifadesine hak vererek kemali ihtiram [hÜrmet}
ve ehemmiyetle dinliyordum. Diyordu ki, Mithat pasa ile rüfekasl1ldan
[arkadaslar} pek aldandigi gibi, Sait pasanin igfalatina [aldatmalar} kani
olarak, halkin emniyet ve muhabbetine sekte verecek meslege gidildi. O
meslegin de sakameti anlasildi ise de ne çareki biraz geç anlasilarak tehlikeden
masun olarak avdet etmek için imkan kalmadi. Zaten bu gibi meslek, tab 'i
hiimayuna esasen pek muhalif oldugu cihetle Sait pasaya olan inkisari kalbin
[kalp kirikligi} tamir kabul edemiyecegini ketmetmedi [saklamamak}. Iki saat
on dakika süren bu mülakat o günden itibaren sikça huzura kabulolunarak
beraberce bir çok umurü mühimme müzakere edilecegini, yarindan itibaren bu
ise baslanilacagini mübeyyin [açiklayan} bir emir ve iradei seniye ile hitam
buldu. Ayaga kalkip gider iken kendisi dahi ayaga kalkti ve kemali nezaket ve
iltifatla kapiya kadar geldi ve onu kendi eliyle itti. Hatta bunu sofada bekleyen
Haci Ali bey ile, oda kapisinda duran Haci Mahmut efendi ve merdiven basinda
bulunan Lütfi aga gördÜler. Haci Mahmut efendiye selam verdim, Lütfi aga
dahi selama durmus iken bilmem niçin selam vermedim. Maliut kapidan çikarak
Basmabeyincinin

odasina

kadar sessiz yÜrÜdük, oraya vasil olunca dedim ki:

-

Allah cümlenizin mÜstahakini versin, melek gibi bir Padisaha malik iken asarini
harice seytan asarindan daha beter surette aksettiriyorsunuz, yazik degil mi
milyonlarca halka. Muhatabim (Haci Ali bey) manidar bir tebessüm le yüzüme
bakarak: -Üç gün sonra seni de görürÜz, evladim, dedi." Murat Bey'in
yanildigini anlamasi uzun sürmemis ama bir daha sarayin yakinina bile
ugrayamamisti26.

Bu arada Murat Bey'in etkisi ile Abdülhamit idaresine karsi harekete
geçen Ahmet Saib Bey de Cemiyete katilmisti. Murat Bey, Ahmet Saib'in
çagrisi ve tesvikleri üzerine Misir'a gitmeye27ve II. Abdülhamit idaresine karsi
daha etkili faaliyet yürütmeye karar vermistir. Bu kararinin ardindan yurt disina
kaçmis28, Odesa yoluyla Avrupa'ya geçmistir. Paris'te Jön Türklerin lideri
durumundaki Ahmet Riza Bey ile görüsmüs ancak bu görüsme iki tarafi da

26 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Mizanci Murat beyin Ahmet Riza beye yazdigi mektuplar", Aksam,
No: i i 252 (8 Subat 1950), s.5.
27 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, No:11276 (4 Mart 1950), s.5.
28 Sehsuvaroglu, "Jön Türkler arasinda anlasamamazliklar", s.5.
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tatmin etmemisti29.Birbirlerini Istanbul'dan tanimalarina i:agmen Murat Bey
Paris'e geldiginde Ahmet Riza tarafindan soguk karsilahmist1. Ahmet Riza,
yaptiklan
ilk görüsmede takip edilecek program ve hareketlerden
bahsetmemeye özen göstermis, adeta bundan kaçinmistir. Ahmet Bedevi
Kuran'a göre O'nun bu tavri Mizanci Murat'i rakip gördügünün bir göstergesi
idi. Kuran, Ahmet Riza'nin bu yönünün Jön Türk birligini sik sik baltaladigini
yazmaktadir. Diger yandan, kitabinda, sürekli, iflah olmaz liderlik tutkusu
oldugunu iddia ederek, onu elestirmis, hatta suçlamistir3o.
Avrupa'da fazla uzun sayilmayacak bir duraklamadan sonra Murat Bey,
Ittihat ve Terakki'nin güçlü oldugu Misir'a geçerek Mizan'i çikarmaya
baslamistir3l. Murat Bey'in Mistr'a geçisi hakkinda Cemiyetin bölgedeki
üyelerinden Hasan Hüsameddin'in (Mekteb-i Tibbiye'deki lakabiyla Sisman
Hasan Arif) "Dergaha" basltgi ve "Hazreti Pir" hitabiyla Ahmet Riza'ya
yazdigi 3/27 imzah ve 4 Ocak 1896 tarihli mektupta söyle deniyordu:
"Murat bey bugün Brendizi 'den gelecek posta ile Iskenderiye ye
çikacagindan doktor Ismaili görÜsmek Üzere Iskenderiyeye gönderdim.
Alacagimiz tafsilati sonra arzeylerim. Lakin tahkikati mevsukam Ingilterede lort
Salisbuny ile görüstÜgüne ve ondan aldigi emir Üzerine (Mizan) i çikarmak için
geliyormus. "
Mizanci Murat hakkinda ayni kisi tarafindan saglanan ve oldukça elestirel

içerikli istihbarat akisi bundan sonra da devam etmistir (Bakiniz: Ek-7 ve Ek8)32. Ahmet Saib Bey ise 1898 yilinda Ahmet Riza'ya yazdigi ve siyasi
faaliyetlerini anlattigi bir mektupta Murat Bey için "... Murat beye mektup
yazdim. Mesuliyeti Üzerime alarak oradan çikmasini ve buraya gelmesini talep
ettim. Murat bey çikti geldi..." diyordu33.

29 Schsuvaroglu, "Mizanci Murat beyin Ahmet Riza beye yazdigi mektuplar", s.5.
.\0 Ahmet Bedevi Kuran, Inkilap Tarihimiz ve Jön Türkler, Istanbul, Kaynak Yayinlari, 2000,
s.55,57, i 18,216,227,288.
A. Riza Bey Istanbul'a döndükten sonra, Ikinci Mesrutiyet
yillarinda da, Murat Bey'le arasindaki çekisme devam etmistir. Özellikle Abdülhamit'in
"Ahiiied Riza Bey'iii ikanieti içiii de bir Illa/wl biiiunarak te/nisi içiii Haziiie-i Hassa 'ya
tebligat icra olimsuii" emri gazetelerde yayinlaninca, Mizanci Murat Bey siddetli elestirilerde
bulunmustur (Tahsin Pasa'nin Yildiz Hatiralari,
Sultan Abdülhamid,
Istanbul, Bogaziçi
Yayinlari, 1990, s.414-415). Mizanci Murad Bey'in, A. Riza hakkindaki elestirileri ve
suçlamalari için bkz: Mizanci Murad Bey'in II. Mesrutiyet Dönemi Hatiralari, Hzr:Celi1e
Eren Ökten, Istanbul, Marifet Yayinlari, 1977, s.201 ,211,219,288-289,330-33 1,367-370.
31 Sehsuvaroglu, "Mizanci Murat beyin Ahmet Riza beye yazdigi mektuplar", s.5.
32 Sehsuvaroglu, "Jön Türkler arasinda anlasamamazliklar", s.5.
33 Murat Bey, Misir'a ulastiginda Gazi Muhtar Pasa'ya söylenerek ona 25 lira maas verilmisti
(Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, No: 11276 [4 Mart 1950], s.5).
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Ahmet Riza'ya gönderilen mektuplardan anlasildigina göre, Mizanci
Murat, Misir'da Cemiyet temsilcilerince karsilanmis ve kendisiyle çesitli
görüsmeler yapilmisti. Bu görüsmeler sirasinda Mizanci Murat'in, Cemiyetin
çizgisinden hayli uzak oldugu görülmüs ve Hasan Hüsameddin'in aktardigina
göre kendisi uzun ugraslardan sonra ')iola getirilebilmisti". Hatta "bas olmasini
pek çok sevdigi içiii" ve böylece "arzu oluiian dereceye getirebilir" ümidiyle
hem Misir subesine tayini hem de sube baskanligina atanmasi istenmiste4.
Bunlarin paralelinde Murat Bey, Misir'da faaliyete geçmis ve Ahmet Riza Bey
kendisini mektuplariyla tesvik ederek, cesaretlendirmisti35.
O siralarda Sada gazetesini yayimlamaya baslayan Ubeydullah Efendi'ye
göre Murat Bey'in amaci "olsa olsa Ezher ülemasindan birfetva alip da Sultan
Abdülhamit Han"in hilafetinin gayri mesru oldugunu ilan etmekti. Istanbullu bir
Rum'un kendisine gönderdigi mektuptaki "Murat bey gazeteci olursa ben de
Halife olurum" ifadesine de yer veren Ubeydullah Efendi, Mizanci Murat'i
"eksikliklerini bilmemekle" suçluyordu36.Ancak kisa bir süre sonra Ahmet Riza
ve Murat Bey ile anlasmak istemis ve bu çabalarini Sada'nin 16. sayisinda "Ben
Mesveret eshabilll hakki kabule davet etmemismiydim... Eshabi Mesveretin
bazilariyle gidip görüstüm. Daha dava[e}te icabet ederiz demediler amma Riza
beyle, Murat beyin Zati Sahane aleyhinde bulunduklarindan dolayi fevkalade
nadim olduklarini söylediler. Konusmalarindan tuttuklari meslekten nadim
[pisman} olduklari pek zahir. Fakat geriye dönmeye utaniyorlar. Benim
fikrimce utanacak bir sey varsa, anladiktan sonra hatada israr etmektir.
Mamajih Mesveretin çikan son adetlerinde Ingiltereyi hakimiyete davet
etmekten feragat etmeleri ve ecnebilerden imdat beklenemiyecegini itiraf
eylemeleri kendilerinin yavas yavas sair hatalardan da vaz geçecekleri
hakkiiida beni ümitvar ediyor..." sözleriyle aktarmistt3? Belli belirsiz olmakla
birlikte, bu sözler Cemiyet içindeki çeliskiler açisindan degerlendirilebilecek
niteliktedir. Öte yandan Ubeydullah Efendi'nin Mesveret ve Mizan 'la bir birlik
kurma çabasi bosa çikmis ve Jön Türklere siddetle çatmaya, onlari dogru yol
üzerinde bulunmamakla suçlamaya baslamisti. Ahmet Riza'ya yolladigi 20
Eylül 1896 tarihli mektubunda "Eger mesleki ali/eri o aramakta oldugumuz
tariki saadet ise bendeniz o yola girmek. yok mesleki acizanem tariki necat
[kurtulus} ise sizi de min gayri haddin [haddim olmayarak} o yola koymak
isterim. Birbirine tamamen muhalif olarak tuttugumuz yollarin ikisi de tariki
34 Sehsuvaroglu, "Jön Türkler arasinda anlasamamazhklar", s.5.
35 Sebsuvaroglu, "Mizanci Murat beyin Ahmet Riza beye yazdigi mektuplar", s.5.

36 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Elli dört sene evvel Londrada UbeyduJ\ah efendinin mücadeleleri
II", Aksam, No: 11413 (19 Temmuz 1950), s.5.
37 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Elli dört sene evvel Londrada Ubeydullah efendinin mücadeleleri
lll", Aksam, No:11416 (22 Temmuz 1950), s.5.
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saadet olamaz. Ya ikisi çürüktür, yahut ikiden bir saglamdir. Hangisi saglam ise
öbürünÜn salikleri [mensuplar} çürükten vaz geçmeli... Murat bey dogrudan
dogniya memleketin Avnipa/i elinde idare olmasindan baska bir sey
istemiyor... Padisah yalniz MÜslÜman tebaadan korkar... Millet namina
Padisahi korkutmaktan ve binaenaleyh müskülati tezyit [zorluklari artirma}
etmekten ve bir takim masumlari haksiz yere tepeletmekten baska bir seye
yaramiyan su husumet tavri birakilsa, hatta biraz kendisi dostluk yüzünden
tesvik ve tesci [yüreklendirme} olunsa memleketin içinde yuvarlanmakta oldugu
girdabi beladan kurtulmasina ve memleketimizde Islam ahalinin politika
namina her giin, her saat görmekte ve çelanekte olduklari elim facialarin
hafifletilmesine cidden yardim edilmis olur fikrindeyim..." sözleriyle bu görüs
ayriligini

açiklamisti38.

Ahmet Riza ile Mizanci Murat arasinda da görüs ayriliklari vardi.
Sehsuvaroglu'na göre, Murat Bey Misir'da çalismalarina basladiginda, daha
baslangiçta Ahmet Riza ile aralarinda görüs ayriliklari oldugu, özellikle Murat
Bey'in Jön Türklerin liderligi konusunda çok istekli oldugu görülmüstü.
Nitekim Murat Bey mektuplarinda Jön Türklerin Ermenilerle, özellikle
Hinçaklarla yaptiklari görüsmeleri ve isbirliginin ilkelerini açiklamis; ihtilal
hazirliklari ile veraset sorunundan39 bahsetmistI. Bu yazismalarda oldukça
yönlendirici ifadeler de kullanmisti. Bu arada Idare-i Mizaniye baslikli
mektubunda"... Riyasette gözÜmyoktur. Baska biri reis olursa itaat ederim.
Liikin bu itaat ve istikliil olmayiiica riyaset etmekelimdengelmez,zira bütün
emniyetimizi berbat ederiz. Bende üç dört sir vardir ki fevkalade memnun
olacagl1lizi bildigim halde simdilik

cemiyete mensubiyetime halel
saklamak icabi haldendir..."
mektuplari için bakiniz: Ek-9
tavirlari aslinda Ahmet Riza'nin
bir ölçüde dogrulamaktaydi.

size bile söylemekelimdengelmez.Bunlar

vermeyip sam1ll arttirir. Liikin sir olarak
yazmayi ihmal etmemisti (Murat Bey'in
ve Ek-l 0)40. O'nun liderlik dogrultusundaki
Misir'dan mektuplar araciligi ile aldigi bilgileri

Yine Hasan Hüsameddin'in aktardiklari arasinda Mizanci Murat'in saf,
herkese inanan biri olmakla birlikte koltuk sevdalisi oldugu ve Cemiyet adina
hareket ederek çesitli sorunlara yol açtigi yönünde degerlendirmeler vardi. O
kadar ki Misir'daki teskilat üyelerine göre "Artik çekilmez bir hal almisti". Bu
duruma ragmen, Ittihat ve Terakki Komitesi, Mizanci Murat'in bir süre için
38 Sehsuvaroglu, "Elli dört sene evvel Londrada Ubeydullah efendinin mücadeleleri III", s.5.
39 Mizanci Murat, saltanatin babadan büyük crkek evlada geçmesine taraftardi. Yalniz uzun
zamandan beri sirasini bekleyen Veliaht Resat Efendi'nin padisah olmasini kabul ediyor ve
ondan sonra veraset seklinin büyük oguldan büyük ogula geçmesini istiyordu. Ancak cemiyet
bunu kabul etmemisti.
40 Sehsuvaroglu, "Mizanci Murat beyin Ahmet Riza beye yazdigi mektuplar", s.5.
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Misir'dan Avrupa'ya gitmesini istemistir41. Ahmet Saib mektubunda O'nun
Avrupa'ya gidisi hakkinda "Murat beyi severim, hemserimdir. Fakat ciddi
olmadigini ve kendisine is gördürmek için çocuk gibi kullanilmasini ve saireyi
bilirim. Bir seneden ziyade böyle kullandik. Fakat isler bunun arzu ettigi gibi
gitmediginden cani sikilmaya basladi... Bir kaç gün sonra Murat bey dahi
gelerek, sureti katiyede Istanbula avdet etmek niyetinde oldugunu söyledi.
Özürler beyan etti... Anladim ki daha biraz devam ederse çildiracak. Bunun
üzerine Avrupaya gönderdim. Orada ahvali siz bilirsiniz. netice malum..."
diyordu ki, bunlar Hasan Hüsameddin'in
yazdiklarinin büyük kismini
onayliyordu42.

Avrupa'ya gelen Murat Bey Ile Ahmet Riza Bey görüsmüsler ve
aralarinda bir anlasmazlik ortaya çikmisti43.Bu anlasmazlik sert tartismalara,
darginliga dönüsmüstür. Bu gelisme üzerine Ahmet Saib, Ahmet Riza'ya bir
mektup yazarak, Avrupa' da önder kadro arasinda yasananlarin teskilat üyelerini
üzdügünü, Ittihat ve Terakki'nin düsmanlarini ise sevindirdigini belirtmis; isin
aslini bilmemekle beraber Misir ve Suriye gruplarinin Ahmet Riza'yi haksiz
gördügünü anlatmistir. Ayni mektupta Ahmet Riza'yi Cemiyetin kurucusu
olarak nitelendirirken her ne olursa olsun çogunluk kararina uyulmasi
gerektigine isaret etmisti44.
Bu dönemde Ittihat ve Terakki Komitesi Mesveret ve Mizan'in
yayimlanmasi ile ilgilenmis, çikarilacak yazilar hakkinda görüsler bildirmis ve
çesitli kararlar almistir45. Komitenin kararlari Ahmet Riza'nin pek hosuna

41 Sehsuvaroglu, "Jön Türkler arasinda anlasamamazliklar", s.5.
42 Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, No: 11276 (4 Mart 1950), s.5.
43 Sehsuvaroglu, "Jön Türkler arasinda anlasamamazliklar", s.5. II. Abdülhamit'in girisimleriyle
Murat Bey Ingilizler tarafindan Misir'dan çikartilmisti (Sehsuvaroglu, "Mizanei Murat beyin
Ahmet Riza beye yazdigi mektuplar", s.5).
44 Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", s.5.
45 Sehsuvaroglu, "Jön Türkler arasinda anlasamamazliklar", s.5. 1896 sonlarinda cemiyet içinde
yeni bir düzenlemeye gidilerek, Ahmet Riza'nin yerine Mizanei Murat, Ittihat ve Terakki
Cemiyeti reisligine getirilmistir (Emest E. Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 ihtilali, çev.
Nuran Yavuz, Istanbul, Pozitif Yayinlari, 2007, s.46,55-56; Hanioglu, a.g.e., s.206,210214,226; Ziyad Ebüzziya, "Ahmed Riza", Türkiye Diyanet Vakfi islam Ansiklopedisi, C.2,
Istanbul, Türkiye Diyanet Vakfi Yayinlari, 1989, s.125). Yeni alinan kararlar dogrultusunda
Ahmet Riza sadece Fransizca Mechw!ret'in basinda bulunacakti. Ayrica Fransizca sayiyi
denetleyecek iki kisi görevlendirilmisti. Fakat Ahmet Riza, denetçilerin yetkilerini kabul
etmedi. Bunun üzerine Murat istifa etti ise de istifasi Komite tarafindan kabul edilmedi.
Sonunda.Ahmet Riza'nin Cemiyetle hiçbir ilgisi olmadigini göstermek için Cemiyet 24 Nisan
1897'de Cenevre'ye tasindi (Serif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908,
Istanbul, Iletisim Yayinlari, 2005, s.11O-lll; Hanioglu, a.g.e., 213-214). Paris'te Ahmet Riza
Bey'in baskanlik yaptigi 23 Tesrin-i evvel 1896 tarihli bir toplantida Mesveret gazetesi
tartisma konusu olmustu. Ilgili toplanti tutanaklari için bakiniz: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ilk
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gitmemis ve bu kararlara uygun davranmamisti. Bu durum karsisinda Murat
Bey, Ahmet Riza'nin Cemiyetin kararlarina uymasini bildirecegini söyleyerek,
adeta barisçi bir tavir takinmis ve i Haziran 1897' de Mizan' da bazi haberler
yayimlamisti. Bu haberlere göre kendisi baskanliktan çekilmis, Ahmet Riza Bey

de Cemiyetten ihraç olunmustu. Mesveret, Ahmet Riza Bey tarafindan
yayimlanacak, fakat içerigi bir kurulun denetiminde olacakti. Gerçekte Cemiyet
ile Ahmet Riza arasindaki soguklugun temelinde, Ahmet Riza'nin Ittihat ve
Terakki Komitesini, Paris Pozitivist Komitesi ile birlestirmek istemesi
yatiyordu.
Cemiyet içinde bu çekisme sürerken, Istanbul'da Tibbiye ve Harbiye'de
bazi gençlerin n. Abdülhamit idaresi aleyhindeki mektuplari bulunmustu.
Taskisla'da kurulan Divan-i Harp, 2 Temmuz 1897'de 13 kisiye ölüm, 21 kisiye
müebbet kürek cezasi vermis ve toplam 81 kisiyi çesitli cezalara çarptirmisti.
Öte yandan n. Abdülhamit Avrupa'daki Jön Türklerle telJlasa geçmis ve Ahmet
Celalettin Pasa araciligi ile memlekete dönmeleri halinde kendilerinin
cezalandinlmayacaklarini, istenen reformlarin yapilacagini bildirmisti. Ahmet
Celalettin Pasa ile yapilan görüsmeler sonucunda Ittihat ve Terakki Cemiyeti
kaldirilmis ve Mizan gazetesi tatil edilmisti. Mizanei Murat da Hikmet Bey'le
Istanbul'a dönmüstü. Hilmi Beyarastirmalarina devam etmek için Cenevre'de
kalmis, Serefeddin Bey de ayni amaçla Paris'ten ayrilmamisti.Çürüksulu
Ahmet Bey Belgrat, Sefik Bey Viyana atase militerliklerine atanmislardi. II.
Abdülhamit alinan sonuçtan memnun kaldi. Ayni siralarda Istanbul
gazetelerinde "cülus" münasebetiyle ilan edilen genel affin kapsaminda siyasi
suçlarin da yer aldigi ve siyasi suçlularin "affi sahaneye" ugradiklari
açiklaniyordu.
II. Abdülhamit, Ittihat ve Terakki'ye agir bir darbe vurmakla birlikte,
kesin bir basariya ulasamamisti46.Halil Rifat Pasa'nin oglu Ahmet Rifat Bey'in,
Ahmet Riza'ya yazdigi 27 Eylül 1899 tarihli mektupta bunu dogrular ifadelerle
karsilasilmaktadir.Mektuptaki "Dersaadetfena halde telasta, sizin cemiyet
namina konferansiara gidip bizzat konferans verdiginiz duyuldu ve Serif pasa yi
Abdülhamidin
sizi hükümet marifetiyle
Kristanyadan
çikartmasi
eger
çikartamaz ise sefareti lagvedecegi ve Serif pasanin da alieste almasi üzerine
Abdülhamidin fena halde telasa düstügünü Istanbulda duymadik hiç bir kimse
kalmadi gibi. Hele Ahmet Celaleddin pasanin bos döndügünü görenler artik hiç
Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Riza Bey'in Hatiralari-4", Cumhuriyet, No:9149 (29 Ocak
1950), s.2.
46 Sehsuvaroglu, "Jön Türkler arasinda anlasamamazliklar", s.5. Baska kaynaklarda idam karari
verilen kisi sayisi 12'dir (Ismail Hami Danismend, Sadr-i-azam Tevfik Pasa'mn
Dosyasindaki Resmi ve Hususi Vesikalara Göre: 31 Mart Vak'asi, Istanbul, Istanbul
Kitabevi Yayinlari, 1986, s.6-7).
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kulup takmaya haklari olmadigim anladilar,,47 sözleri Istanbul'un siyasi
havasini açik bir sekilde anlatiyordu (Bakiniz: Ek-ll). Bu yazismadan da
anlasilacagi gibi, Ahmet Riza ve çevresindeki birkaç arkadasi Paris'te, hiçbir
teklifi kabul etmeden azimleriyle ayakta kalmislardi48. Bu durumu
Samipasazade Sezai Bey "Ben dahil oldugiim zaman cemiyet dagilmis, Ahmet
Riza bey mermerden bir heykel gibi ortada duruyor, doktor Nazim bey ziri
nüfuzunda fakat bir piedes lal bir kaide gibi bulunuyordu" cümlesiyle
özetlemisti49.
Bu sarsintili dönemde Halil Ganem Efendi ile Ahmet Riza bir yabanci
gazeteye su yazili demeci yollamislardi:
"Biz inatçi degiliz. Fakat Abdülhamidin vaadlerine inanamayiz, biz is,fiil
isteriz. Murat bey, bizi affederler mumaileyhin Abdülhamide rehin mukahilinde
gitmesine hiç ihtiyaç yoktur. Murat beyden bu fedakarligi kimse talep etmiyor,
firkamizm programi maliimdur Ahdülhamit tarafimizdan muavenet görmek
isterse bu programi kabul eder. Zira bu milcahededen sarfi nazar etmekle biz
mutazarrir [zarar gören} olsak bile gene hali muhafaza ve vatanimizin atisini
temin etmeye katiyen azmetmisizdir."so
Hepsinden önemlisi bu yasananlar, Murat Bey hakkinda Ahmet Riza'ya
gönderilen istihbaratin içerigini neredeyse birebir dogru çikartmistl. Dolayisiyla
Ahmet Riza ile Mizanci Murat'in tartismalarinda, Ahmet Bedevi Kuran
47 Ahmet Rifat Bey bu mektub.unda hem Mesveret için gönderilen 270 Franktan hem de
Istanbul'daki cemiyet subeleriyle üyelerinin durumundan bahsetmisti. Kardesinin
öldürülmesinden sonra 11 Ekim 1899'da Ahmet Riza'ya yazdigi mektubunda ise II.
Abdülhamit'i kardesi Cavit Beyi öldürtmekle suçlayarak adeta savas açiyordu (Bakiniz: Eki 2) (Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Sadrazam Halil Rifat pasazade Cavit beyin katii hakkinda
bilinmeyen mektuplar", Aksam, No: 11378 [14 Haziran 1950], s.5).
48

Sehsuvaroglu,"Jön Türkler arasinda anlasamamazliklar",s.5. Azimli ve kararli tavirlari

Ahmet Riza'yi toplayici bir merkez haline getirmis, ilerleyen tarihlerde de bu tavrinin izleri
sürmüstür. Nitekim 2 Haziran i906 tarihli Dr. Nazim ve Dr. Bahaeddin Sakir imzali bir
mektupta sunlar yazilmisti: "Eski cemiyetiii dagilmasina sebep, Ahmet Riza Bey degil, Murad
Bey'leriii, Sükuti 'lerin, Abdiil/ah Cevdet edepsizlerinin paraya tama 'i ve ahlaksizliklari sebep
olmustur. Bu herifteri Siiltan Han/iel 1500 fraiik maasla satin aldiklari zamaii Aliil/et Riza
Bey 'e seifler gönderiyor. sefaretler vaat ediyordu. Yine Ahmet Riza Bey 'i hiirriyetperveraiie
mesleginden çeviremedi..." Dr. Nazim'in Cavit Bey'e gönderdigi i i Mayis 1921 tarihli bir
mektupta da çok farkli bir çerçeve içinde ayni yaklasima rastlanmaktadir. Dr. Nazim bu
mektubunda sunlari yazmisti: "Ahmet Riza Bey hakkiiida bende teessüs etmis bir kanaat
vardir. Zavalli All/net Riza Beykeske Maiiyasizade Refik Bey gibi Mesrutiyeti müteakip
ölseydi. Pek miihterem bir iiam birakmis olurdil." (Hikmet Çiçek, Dr. Bahattin Sakir, Ittihat
ve Terakki'den Teskilati Mahsusa'ya Bir Türk Jakobeni, Istanbul, Kaynak Yayinlari,
2007, s.64;164).
49 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Sami pasazade Sezai bey VI", Aksam, No: i] 346 (13 Mayis 1950),
s.5.
50 Sehsuvaroglu, "Jön Türkler arasinda anlasamamazliklar", s.5.
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tarafindan ileri sürüldügü gibi Ahmet Riza'nin liderlik ihtirasimn'payi olsa da5]
görünen o ki bu görüsmelerin kaderini büyük ölçüde Murat Bey hakkinda
Misir' dan yazilan mektuplar belirlemistir. Mektuplarda yazilanlar nedeniyle
Ahmet Riza'nin Murat Bey'e güvenmedigi ve ona göre tavir takindigi rahatlikla
söylenebilir.
3.2. Ahmet Riza ve Ahmet Saib
Ikinci Mesrutiyet hareketini hazirlayanlar ve kalemiyle bu davaya hizmet
edenler arasinda Ahmet Saib Bey de vardi. Dagistan' da dogmus, ilkögrenimini
ve Harbiye'yi bitirdikten sonra Türkiye'ye göç etmistir. Türk ordusundaki
görevine Istanbul'da baslamis ve yüzbasiliga kadar yükselmistir. Bes senelik bir
hizmetten sonra, kendi ifadesiyle "Istanbulun ahva/i bir müslümani
sevindirecek aliva/den olmadigindan" üç sene Anadolu'da görev yapmisti. Daha
sonra yeniden Istanbul'a getirilerek Gazi Ahmet Muhtar Pasa'mn yaverligine
atanmistir. Istanbul'da hürriyet taraftarlariyla, özellikle hemsehrlsi Murat Bey
ile yakin bir temas kurmustur. Bu dönemde Murat Bey ile olan yakin iliskisinin
etkisiyle Abdülhamit idaresine cephe alanlardan biri haline gelmisti. Bir süre
sonra Murat Bey ile aldiklari kararlara uygun bir sekilde Ahmet Saib Misir'a
gitmistir52.
Ahmet Saib ve Murat Bey Misir'da ne sekilde çalisacaklarim
belirlemisler, öze11iklearalarinda Gazi Muhtar Pasa'mn pozisyonu hakkinda
görüsmüslerdi. Buna göre, Pasa'nin durumu uygun olursa ikna edilerek,
Istanbul'a karsi bir harekete girisilecekti53.Ahmet Saib, Ahmet Riza'ya yazdigi
29 Nisan tarihli bir mektubunda bu konuda su degerlendirmeyi yapmisti:
51 Ahmel Bedevi Kuran, a.g.e., s.55,57,118,216,227,288.
52 Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, No:11276 (4 Mart 1950), s.5. Ahmet Saib,
Misir'daki yayin hayatina Sancak ve KallU/l-i Esasi gazetelerini çikartarak baslamis, daha
sonra Slira-i Ümrnet ekibine katilmistir (Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", s.5). Misir'da
basilan Sura-yi Ümmet'in adini Bosnak Hoca Kadri Efendi koymustu. Bu gazete, sert
muhalefetiyle il. Abdülhamit'e karsi basindaki cephelerden biriydi (Sehsuvaroglu, "Sami
pasazade Sezai bey VI", s.5). Sura-yi Ümiiiet'teki çalismalarinin yaninda tarihle de ilgilenmis
ve bazi çalismalar yapmistir. Vakayi-i Sultan Abdüldziz, Tarihi Sultan Muradi Hamis, Sultan
Hamit, Son Osmanli Rus Muharebesi, Tarihi Mesrutiyet ve Sark Mesele-i Hazirasi, Rehnümayi Inkilap isimleriyle yayinladigi eserlerini belgelere dayanan bilimsel bir yöntemle
yazmamis, daha çok "polemiqiie" bir amaçla kaleme almistir (Haluk Y. Sehsuvaroglu,
"Ahmet Saib bey", Aksam, No:11280 [8 Mart 1950], s.5). Yazdigi bazi mektuplari Ferruhsad
Müstear adiyla imzalayan Ahmet Saib'i Misir grubu içinde sevmeyenler de bir hayli çoktu.
Ancak ne olursa olsun birçok maddi menfaatten feragat ederek,li. Mesrutiyet'in öncü
kadrolari arasinda serefli bir yer edinmistir (Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam,
No: i 1280 [8 Mart 1950], s.5).
53 Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, No: 11276 (4 Mart 1950), s.5.

124

EMINALP MALKOÇ

"Çünkü bunun hareketi ahvale ne suretle tesir edecegi daha mali/m degildir.
Süphesiz Gazi pasa diger vükelaya kiyas olunamaz. Cesurdur. Icap ettigi zaman
erkeklik göstermek iktidarina maliktir. Fakat bu erkeklik ne dereceye kadar
varabilecektir. Burasi meçhuldür... Her halde Sultan Hamide karsi alenen
muariz bir vaziyette bulunacagi muhakkaktir... Sultan Murat meselesi oldukça
tesir etti. Fakat Muhtar pasa mes{ejlesi hepsini bastirdi." (Bakiniz: Ek-B)
Jön Türkler, Misir Fevkalade Komiseri Gazi Ahmet Muhtar Pasa'nin bir
gün saraya karsi cephe alacagim
düsünüyorlardi.
Bir yandan
bu
degerlendirmeleri yaparlarken bir yandan da zaman zaman Sultan Murat
meselesini ortaya atiyorlardi. Böylece hem kuvvetlerini arttirmayi hem de II.
Abdülhamit'i büyük bir sorunla karsi karsiya birakmayi planlamaktaydilar.
Nitekim Ahmet Saib yine Nisan 1900 tarihinde Ahmet Riza'ya yazdigi baska
bir mektupta çiragan'da kapali bulunan eski hükümdar V. Murat ile ilgili Jön
Türklerin düzenlemeleri hakkinda bilgi verirken "... Sultan Murat hakkindaki
tesebbüs pek yolundadir. Bendeniz bu nüshada Sancakta bir makale yazacagim.
(El Muazzam) gazetesi dahi mesverette bu maddeye dair bir sey görmedigi gibi
yazacagi ni vadetti. Bundan maada ümit ederim ki bir kaç büyük zati dahi bu ise
istirak ettirebilirim. Tafsiliitinl görüstügümüzde elbette arzederim" demekteydi.
Bu dönemde II. Abdülhamit Avrupa ile Misir' da kapsamli bir karsi
faaliyete girismis ve Jön Türklerin bir kismi bazi memuriyetleri kabul etmeye
baslamislardi. Ahmet Saib mektubunda "Misirda yirmiden ziyade firarinin
Istanbula gönderilmesine tesebbüs edildigini ve bu suretle oradaki Jön
Türklerin kaldirilmak istenildigini prens Mehmet Alinin çekildigini, Mithat pasa
zade Ali Haydar beyin Avrupaya gidecegini, on bes firarinin de avdetleri için
Istanbula yazildigini" bildirmekteydi. Ayrica Misir'daki teskilat mensuplarini
toplayacagini ve Cemiyetin genel baskanligina Ahmet Riza 'yi seçeceklerini, bu
sonucu Avrupa ajansiari araciligi ile gazetelerde yayimlatacaklarini
da
mektubuna eklemisti54.
Ahmet Saib, bir yandan Misir'da yayinlari ve siyasi girisimleriyle yogun
bir çalisma içindeyken, bir yandan da Jön Türkler arasinda beraberlik ve bir
uyum olusturulmasini ümit ediyordu. Ahmet Riza'ya yazdigi mektuplarda
Avrupa ve Misir'daki bazi Jön Türklerin dagimkligindan, amaçsizligindan ve
güvenilmez ortamdan sikayet ediyordu. 2 Subat 1901 tarihli mektubunda bu
durumdan II. Abdülhamit'in istifade ettigini ve birlesmek için bir kongrenin
toplanmasi gerektigini yaziyordu (Bakiniz: Ek-14i5.

54 Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, No: i 1280 (8 Mart 1950), s.5.
55 Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, No: 11280 (8 Mart 1950), s.5.
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Yeni Bir Tedbiri" adli makalesi nedeniyle 18 Ocak

1905'de saat l7.30'da
Kahire'de
Isplandit Bar'in önÜnde yakalanarak
tutuklanan Ahmet Saib, adi suçlar isleyenlerle birlikte hapsedilmistir. Bu
gelisme ve tutukluluk hali O'nu oldukça sarsti. Misir'daki Jön Türkler, Ahmet
Saib'i kurtarmak için çabalarken, bölgedeki Türkler bunu bir hakaret
saydiklarini ilan etmislerdi. Ayni siralarda EI-Mukattam ve EI-MÜeyyet
gazeteleri bu tutuklamayi protesto eden yazilar yayimlamislardi. Ancak bütün
bu girisimlere ragmen Misir'da basvurulan avukatlar onun savunmasini
üstlenmekten kaçinmislardi. Bu ortamda Ahmet Riza ile yazisilmis ve Ahmet
Saib'in kurtarilmasi konusunda Fransa'nin ileri gelenleriyle temasa geçilmesi
istenmisti. O günlerde Kahire'de bulunan Ahmet Riza'nin kiz kardesi Selma
Hanim da agabeyine mektup yazmis ve durumu söyle anlatmisti:
" ... Polis evindeki evraki ve posta kutusunu da musadere etmis, alti
aydan bir seneye kadar hapis cezasina mahkum olacak diyorlar. Avukatlar
mÜdafaasiiii deruhde etmek istemiyor. Çareme baksinlar diye ötekine, berikine
haber gönderiyormus. Allinet Saib beyin gayet sadedil bir adam oldugunu
bilirsiniz. Onu kendi haline birakmamak için ne yapmak lazimsa mümkün
mertebe sÜratle icrasi elzemdir. Sura yi Ümmet namina tevkif olunan bir adamin
öyle aciz ve biçare bir halde agyardan [yabancilardan} sefaat dilenmesini
mÜnasip görmezsiniz zannederim..."
Sonuçta Ahmet Saib kisa bir tutukluluktan sonra serbest birakildi. Ahmet
Riza'ya yazdigi mektubunda Sura-yi Ümmet'in 65. sayisinda II. Abdülhamit'e
karsi yazdigi makale nedeniyle tutuklandigini, hükümdarlari tahkir etmenin
Misir' da ciddi bir suç oldugunu ve bir daha ayni seyi yapmama sözü vererek
kurtuldugunu anlatmisti (Bakiniz: Ek-IS).
Ahmet Saib tutuklanmasindan bir yil sonra Misir'daki hürriyetçilere
küstü. Ayni siralarda Ahmet Riza Bey ile de arasi bozuldugundan, Sura-yi
Ümmet'ten ayrilmaya karar vermisti56. Bunun sebebi, Paris'e gittiginde Ahmet
Riza ile aralarinda fikir ayriliginin ortaya çikmasiydi. Nitekim Samipasazade
Sezai Bey'e yazdigi 10 Haziran 1906 tarihli mektubunda Sura-yi Ümmet
grubuna katilisini ve bunun bir hata oldugunu "Bu kararim, bu heyetin idaresini
uhdesine alan Ahmet Riza beyin iktidari zatisine emin oldugumdan ileri
gelmisti. Geçen seneye kadar bu husustaki fikrimi muhafaza ettim. Paris 'te
bulundugum mÜddette orada vukua gelen ahvalden fikrimin yanlis oldugunu

anladim" cümleleriyle anlatmisti (Bakiniz: Ek-16i7.

56 Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", 5.5.
57 Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, No: 11276 (4 Mart 1950), 5.5. Ahmet Riza ise
Ahmet Saib hakkinda anilarinda sunlari yazmisti: "Ahmed Saib Beyi i/aiii Mesrutiyelteii
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4. Ikinci Mesrutiyet'ten Savaslar Dönemine
1908'de Ikinci Mesrutiyet devri basladiginda Ittihatçi arkadaslari
Abdü1hamit'e güvenmediklerinden Ahmet Riza'nin bir süre daha Paris'te
kalmasini istemislerdi. Ancak O memlekete döndügünde sartlar degismis, yeni
bir takim hürriyet kahramanlari ortaya çikmis ve gerçek mücahitlerin çogu
unutulmustu58.Nitekim anilarinda ".. .Paristeki ahrar da avdet eylemisler, bir
ben kalmistim. Riifekam Abdülhamide güvenemiyordu. Her türlü ihtimale karsi
haricde birinin kalmasini ve bu birinin de benim olmami bir ihtiyati tedbir
olmak üzere düsünmüsler ve beni birakmislardi... Pariste kaldigima hata
ettigimi sonra anladim... Ben de iki gün sonra merkeze ugradim karsima,
tanimadigi m, isimlerini

bi/e isitmedigim

bir takim acayib adamlar

çikti. Her biri

güya Iiani Mesrutiyetten evvel, Mesrutiyet için benden ziyade çalismis
fedakarlik etmis gibi bir guntrla kuruluyor, hükmediyordu. Benim iki ay Pariste
kalmam meydani, hali birakarak bu türedi/erin zuhuruna, re 'sikara geçmelerine
sebeb olmustu. ..,,59diyordu. Bu sözler Ittihatçilarla ileride yasanacak kirginligin
ilk izlerini olusturuyordu. Ikinci Mesrutiyet'in ilanindan sonra Meclis-i
Mebusan reisliginde, daha sonra Ayan Meclisi'nde üstlendigi görevlerde dogru
bulmadiklarini siddetli bir sekilde elestirmis, bu da karsitlarinin zamanla
çogalmasina neden olmustu60.
Bu arada Osmanli Devleti, Ikinci Mesrutiyet ile baslayan döneme hem
içerde hem disarida sarsintili girmisti. 31 Mart Olayi, Trablusgarp Savasi,

tahmilieli bes seiie evvel Parise geldigi zamaii ta/lldim. Ittihad ve Terakki Cemiyeli o zamaii
Misirda bastirmaga mecbur old//g// Surayi Üniiiiet';', tabi ve tevziiiie bakmak vazifesiiii
m//maileyhe tevdi eyledi. Alimed Saib Bey bu hizmeti bir müddet ifa etti. Lakiii biiahara
oradaki rejiklerile boziistu ve cemiyetten verileli talimati dinlememege basladi. Niliayet
keiidisile kat 'i müiiasebet edildi. Fimabaid Cemiyet islerine karistirilmadi." Haluk Y.
Sehsuvarogiu, "ilk Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Riza Bey'in Hatiralari-19", Cumhuriyet,
No:9164 (13 Subat 1950), s.2.
58 Sehsuvarogiu, "Ahmet Riza bey ve muarizlari", s.5.
59 Haluk Y. Sehsuvarogiu, "ilk Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Riza Bey'in Hatiralari-5",
Cumhuriyet, No:9150 (30 Ocak 1950), s.2. Mesrutiyet'in ilanindan sonra Ittihat ve
Terakki'nin Selanik kanadi agirli~ini koymus ve Paris cephesi ikinci plana düsmüstür. Bu
çizgideki gelismeler nedeniyle Ahmet Riza'ya durumu anlatan ve yasananlari sikayet eden
telgraflar çekilmisti (Bahaeddin Sakir Bey'in Biraktigi Vesikalara Göre Ittihat ve
Terakki, s.564-565).
60 Sehsuvaroglu, "Ahmet Riza bey ve muarizlari", s.5. Ahmet Riza Bey bu dönemde egitime
önem vermis, kendisinin bir kiz sultanisi açilmasi hususunda gösterdigi arzu ve yaptigi
müracaat üzerine II. Abdülhamit eski Adile Sultan Sarayini ona okul binasi olarak tahsis
etmisti. 1909 Ekim ayinda Ahmet Riza ve bazi milletvekilleri bu sarayi gezerek okul için
elverisli olduguna karar vermislerdi. Bu okul Kandilli Inas Sultanisi adiyla (sonra Kandilli
Kiz Lisesi) egitim kurumu olarak faaliyete baslamisti (Sehsuvaroglu, Bogaziçi'ne Dair, s.94).
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gibi Osmanli'nin yasadigi siyasal ve .politikgelismelerbu

sarsinti zincirinin halkalarini olusturmustu61.
Balkan Savasi sirasinda Gazi Ahmet Pasa hükümetinin yerine Kamil Pasa
hükümeti kurulmustu. Savas sirasinda beklenilmeyen trajik yenilgiler
Avrupa'da Osmanli aleyhine olan yaklasimlari güçlendirmis ve ülke içinde
tehlikeli girisimler ortaya çikmisti. Böyle bir ortamda Sultan Resat'in tahttan
indirilecegi, Veliaht Yusuf Izzettin Efendi'nin padisah yapilacagi hatta
Vahdettin Efendi'nin kendi lehine bir harekete kalkisacagi yönünde söylentiler
ortalikta dolasiyordu. Bu siralarda "mesveret usulünün" takip edilmemesinden
ve gerçeklestirilen icraatlari pek benimsemediginden küskünlük içinde olan
Ayan Meclisi üyesi Ahmet Riza Bey Avrupa'ya gitmis; savasin yarattigi
felaketlere karsi Fransiz siyasileriyle iliski kurarak Türkiye taraftari bir
kamuoyu olusturma çabasina girismisti.
Avrupa'da iken Ahmet Riza Bey, Sehzade Abdülmecit Efendi ile
yazismistir. Abdülmecit Efendi mektuplarinda Avrupa'daki Türklerin vatana
kosmalari gerektigi üzerinde duruyordu. Ahmet Riza ise yazmis oldugu uzun bir
mektupta Ittihat ve Terakki Firkasi'na karsi sergilenen sert ve haksiz
uygulamalardan sikayet etmisti. Bu çerçeve içinde parlamentonun kapandigi
günden savas ilaninin gerçeklesmesine kadar sarayda yapilan toplantilara Ittihat
ve Terakki ileri gelenlerinin çagrilmamasini, Mahmut Sevket Pasa'nin
tecrübesinden yarar1anilmamasini ve Ittihatçilarin hapsedilmesini elestirmisti
(Bakiniz: Ek-I?).
Sehsuvaroglu'nun anlatimiyla savas döneminde Düvel-i Muazzama'nin
tavsiyesine uyarak Adalarin ve Edirne'nin geri alinmasindan vazgeçmeyi uygun
gören Kamil Pasa Hükümeti, Ittihatçilarin düzenledigi Bab-i Ali Baskini ile
düsürülmüs ve baskin sirasinda Harbiye Naziri Nazim Pasa da öldürülmüstü.
Yeni hükümeti Mahmut Sevket Pasa kurmus ve Avrupa devletlerinin notasi
reddedilmisti. Ahmet Riza Bey, Ittihatçilarin kurmus olmasi nedeniyle sicak
bakmakla birlikte, 12 Subat 1913 tarihli mektubunda da söyledigi gibi, bu
hükümetin "zayif bir sekilde tesekkül etti"gini düsünüyordu. O'na göre inkilap
gerçeklestirenlerin elinde sürekli iki hükümet listesi hazir bulunmaliydi. Ayrica

61 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ilk Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Riza Bey' in Hatiralari-8",
Cumhuriyet,
No:9153 (2 Subat 1950), s.2; Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ilk Meclisi Mebusan
Reisi Ahmet Riza Bey' in Hatiralari-9", Cumhuriyet, No:9154 (3 Subat 1950), s.2; Haluk Y.
Sehsuvaroglu, "Ilk Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Riza Bey'in Hatiralari-io", Cumhuriyet,
No:91SS (4 Subat 1950), s.2.
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taninmis

ve deneyimli

isim

görevlendirilmeliydi

18 Subat 1913 'te ise ailesine yazdigi bir mektupta Fransa' daki havayi
söyle açiklamistir: "Her halde Meclisi Ayan açilmadan, ortalik kesbi sükUnet
etmeden Istanbula dönmiyecegim, vatana hizmet mehmaemken [mümkün oldugu
kadarj burada da oluyor. Fransa kamilen Türkler, bahusus genç Türkler
aleyhinde idi. Yazilan, yazdirilan seyler sayesinde ejkan umumiye tedricen
lehimize dönmeye basladi. Fransizlar gibi çabuk alevlenen, çabuk dönen bir

mil/etin ejkarim daima lehimizde muhafaza etmemek dört senelik idarenin,
bilhassa Hariciye Nezaretinin en büyük kusurudur. Bizim bu kusurumuzdan
Ruslar istifade etmisler, ejkan aleyhimize zehirlemisler, simdi cezasini
çekiyoruz."

21 Subat 1913 tarihinde de Veliaht Yusuf Izzettin Efendi'ye bir "ariza"
göndermistI. Burada, Yusuf Izzettin Efendi'nin Çatalca'ya kadar yaptigi
geziden dolayi duydugu sevinci ifade etmis, Avrupa'da kraliyet ailelerinin kadin
üyelerinin bile savas meydanlarinda dolasarak askere manevi destek verdiklerini
anlatmisti. Aslinda bu sözlerle dolayli bir sekilde hanedana elestiri
getirmekteydi. Yine ayni arizada "Türkiyeyi ilerlemekten men 'eden saraydir.
Sarayin teskiliitidir zamiolunuyor. Çinliler gibi Jön Türklerin bu seddi yikmak
ve mil/etle kat 'i alaka etmis bir hükümdarligi kaldirilarak iptidayi Isimnda
oldugu gibi bir nevi cumhuriyet vaz 'etmek niyetinde olduklarina dair gazetelere
yazilan havadis bu gibi yanlis malumattan neset eyfiyor" sözleriyle Avrupa'da
Osmanli hanedani hakkinda yanlis izlenimlerin olduguna yer vermistir.
Bunlarin yaninda Ahmet Riza, Osmanli Devleti 'ne zarar verebilecek
dedikodularin Avrupa'da dolastigini söyleyerek, Ittihatçilarin Sultan Mehmet
Resat'i tahttan indirmek istedikleri yönünde Avrupa gazetelerinde yazilar
çiktigini aktarmistir. O'na göre bu dedikodularin kaynaginda "zati sahanenin
Ittihat ve Terakki aleyhinde bulunduklarina dair Serif pasanin ve ikinci
mabeyinci Resit beyin yazdiklari seyler" yatiyordu (Bakiniz: Ek-19).
Ilerleyen süreçte bu dedikodular Avrupa'da iyice artmistir. Nitekim
Ahmet Riza Paris'ten yazdigi 2 Nisan 1913 tarihli mektupta "Dikkat
edilmiyecek olursa Istanbu/da Ihtilal hazirdir. Bu ihtilal ecnebilerin tesviki ile,
Vahideddin efendiyi tahti saltanata çikarana kadar devam eder. A[Ojndan

62 Mahmut Sevket PasaKabinesi, Çürüksu!u Mahmut Pasa(Bahriye), Haci Adil Bey (Dahiliye),
Sait Halim (Hariciye), Ibrahim (Adliye), Celal (Ticaret, Ziraat), Hayri (Evkaf), Rifat (Maliye),
Sükrü (Maarif) Beyler, Oksan Efendi (Posta Telgraf) ve Hakki Pasa'dan (Sura-yi Devlet
Riyaseti) kurulmustu.
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sonrasiniii Ile olacagini söylemeye /iace! görmem..." .diyordu63. Kuskusuz bu
cümleler alti yil sonrasi için geçerli bir öngörüyü içeriyordu.
Bu dönemde yorgunluklar, bezginlikler içinde dedikodular artarak devam
ederken, Sultan Resat'in tahti etrafinda sehzadelerin gizli mücadeleleri de
baslamisti64. Birinci Dünya Savasi'na girilmesi, Ermeni Meselesi ve iase
politikasi gibi gelismeler Ahmet Riza ile Ittihat ve Terakki liderlerinin arasini
iyice açmisti. Bu sartlar altinda artik Mehmet Vahdettin tahta çiktiginda Ittihat
ve Terakki 'nin siyasetinin devam etmeyecegini, ülkede elestiriye açik bir
mesruti idarenin kurulacagini düsünmeye baslamisti. Sonra, anilannda da
belirttigi gibi yanildigini anlamistl65.

5. Mütareke Devri
Birinci Dünya Savasi'nda Osmanli Devleti yenilmis ve ateskesin
imzalanmasiyla Mütareke Dönemi'ne girilmisti. Ahmet Riza Bey, bu dönemin
baslarinda kurulan Damat Ferit hükümetini benimsememis ve üstelik kisa bir
süre için bile olsa tutuklanmistl. Artik ulusal menfaatlerin Istanbul'dan

63 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Balkan harbi sirasinda basgösteren dahili ve harici tehlikeler",
Aksam, No:11262 (18 Subat 1950), s.5. Ancak Birinci Dünya Savasi yillarinda Ittihatçilarla
arasindaki mesafe i)'ice açilmistir (Serif Mardin, a.g.e., s.224; Sina Aksin, istanbul
Hükümetleri ve Milli Mücadele, C.1:Mutlakiyete Dönüs [1918-1919], Ankara, Türkiye Is
Bankasi Kültür Yayinlari, 1998, s.42; Ahmet Izzet Pasa, Feryadi m, C.I, Istanbul, Nehir
Yayinlari, 1992, s.201). Kendisi bu yillarda Vaniköy'de oturdugundan, köskü Çengelköy'de
bulunan Veliaht Vahdettin'le iyi bir diyalog kurmustu. Nitekim bu konuda anilarinda sunlari
yaziyordu: "Suitali Valiideddin ile Efendiliginde iyi görüsürdüm. Hareiiiile de ailem pek
samimi gönlsür/erdi. Vaktaki Padisali oldu, ben kendisine haber gönderiyorum diye müiakafi
bir Iiafta tehir etti. Vakia mülakat günü gene bir çok iltifatlarda buliindii. Lakin o teali/iiirim
sebebini anliyaiiiadiiii. Sonralari vakif oldum ki benimle sik sik görüsmekten içtinab
ediyordu." (Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ilk Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Riza Bey'in
Hatiralari-21", Cumhuriyet, No:9166 [15 Subat 1950], s.2). Balkan Savaslari sirasindaki
(ilerleyen yillarda dogrulanacak) öngörüsünün bu yillarda sartlarin ve konumunun etkisiyle
degistigi söylenebilir. Fakat Süleyman Nazif Bey'in, 26 Tesrinievvel 1924'te Ahmet Riza'ya
yazdigi mektuptaki" Valiideddin'eMütarekenin ilk günlerinde Iier vatanperverin ümidi dört el
ile sariliiiisti. Efendimizin yerinde killi lieyeti ayan reisi olsaydi ayni sl/retle hareket ederdi.
Bundan dolayi hak-i devletlerinde hiç kiiiise zerre kadar bir siiizan besleyiiiiez, kirk senelik
liayat-i müeahede sizi aleme ve tarihe lekesiz ve pak olarak tamtiiiistir. Vahideddin, hal ve
mevkiini idrak edeiiiiyerek kendi kendini gayyayi ianete yI/var/adi. Salisinll/ da tae ve tahtll/lIl
da iiiiiebbedeii iziiii/i/aline sebeb gene bizzat Valiideddin 'dir" ifadeleri aslinda i 913 yilindaki
düsüncelerinin dogrulugunu göstermektedir (Sehsuvaroglu, "Ilk Meclisi Mebusan Reisi
Ahmet Riza Bey'in Hatiralari- i ", s.2).
64 Sehsuvaroglu, "Balkan harbi sirasinda basgösterendahili ve harici tehlikeler", s.5.
6S Sehsuvaroglu, "Ahmet Riza bey ve muarizlari", s.5.
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savunulamayacagini düsünmeye baslayan Ahmet Riza, 19 Eylül 1919'da
Istanbul'dan ayrilarak Roma'ya gitmistir66.
Roma' dan kiz kardesine yolladigi 9 Ekim 1919 tarihli mektupta Italyan
sansüründen ve Istanbul'dan yazilan mektuplarin eline geçmemesinden
yakinmis ve Paris'ten de pek haber alamadigini yazmisti. Yine ayni yazismada
Italya'da on bir siyasetçinin kapisini çaldigini ve sadece General Marini ile
görüsebildigini; bundan baska Tempo gazetesinin basyazari ile de konustugunu
ancak gazetede bu görüsme ile ilgili yalan yanlis seylerin yazildigini anlatmisti
(Bakiniz: Ek-20). 16 Ekim 1919 tarihli yazismada ise yine sansürden ve
Istanbul' dan haber alamadigindan sikayet ettikten sonra, Ingilizlerin kendisine
bakis açisini belirlemek için Istanbul'a dönüs niyetinden ve Journal gazetesi ile
yaptigi mülakattan bahsetmisti (Bakiniz: Ek-21). 23 Ekim 1919 tarihli
mektubunda ise ülkedeki gelismeleri "Mustafa Kemal pasa eski kabine Padisahi
igfal etti diyor. Halbuki o bihakkin ilham ettigi kabineden alti zat gene bu
kabinede makamlarinda oturuyorlar. Dün asi dedikleri, rütbesini aldiklari
kumandana bugün Padisa/i selam gönderiyor, beyani memnuniyet ediyor,
zamanin acayip ci/veleri..." seklinde yorumlamis ve Fransiz Sefareti
Müstesariyla daha sonra da sefirin kendisiyle görüstügünü aktarmisti. Ayni
mektubunda padisah ve hükümetle yazismasi üzerinde durmus, bunlarin
yaninda Anadolu'ya bildirilmek üzere bazi degerlendirmelerine yer vermisti
(Bakiniz: Ek-22). 25 Aralik 1919'da Paris'ten yazdigi mektubunda ise
Avrupa'nin Türkiye Meselesini nasil ele alacagini haber veriyor ve
".. .Kanunusaninin yedisinde Türkiye meselesini hazirlamaya basliyacaklar.
Tekilfat falan tamam olunca bizim murahhaslari çagiracaklar. Bir miiskiilat
çikmazsa tekmi! is kanunusani nihayetine dogru bitecek. Fakat miiskiilat
çikacagi bence süphesizdir" diyordu. Yine bu mektubunda Türkiye'ye dönük
politikalarda Ingiltere'nin agirliginin altini çiziyor, buna karsi Amerika'nin
kazanilmasi gerektigini ileri sürüyordu (Bakiniz: Ek-23r.

5.1. Yildiz Yagmacihgi Suçlamasi
Mütareke günlerinde, ülkenin oldukça zor günler geçirdigi ve Ahmet
Riza 'nin yurt disinda faaliyetlerini sürdürdügü bir dönemde, Istanbul' da bazi
isimleri karalama kampanyalari yürütülmüs; muhalif gazeteler "Yildiz Yagmasi"
rivayetlerini gündeme getirerek yagmacilarin siddetle cezalandinlmalarini
istemislerdi. Yildiz yagmacisi olarak karalanmaya çalisilanlar arasinda Mahmut
66 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "1919 yilinda Avrupada bir Türk siyasisi", Aksam, No:I1374 (LO
Haziran 1950), s.5; Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Birinci Dünya Harbinden sonra Romada
toplanan Türk kongresi", Aksam, No: 11269 (25 Subat 1950), s.5.
61 Sehsuvaroglu, "1919 yilinda Avrupada bir Türk siyasisi", s.5.
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Sevket Pasa, Enver Pasa, Niyazi Bey, AhmetRiza Bey, Halil Bey gibi isimler
bulunuyordu. Iddialara göre Mahmut Sevket Pasa Ytldiz Sarayi'ndan altm
mangal, Enver Pasa ise birçok degerli tasla beraber bir hokka takimt almisti.
Ahmet Riza'nm da Yildiz'm altm yemek tabaklarini evine götürdügü ileri
sürülmüstü.

Oysa bu iddialarm kaynaginda, 31 Mart Isyani üzerine Hareket Ordusu
Istanbul'a ulastiktan sonra Meclis karariyla II. Abdülhamit'in tahttan indirilerek
ailesiyle Selanik'teki Alatini Kösküne götürülürken Yildiz Sarayi ve hazineleri
ile ilgili söylentilerin efsanelesmeye baslamasi yatiyordu. Gerçekte ise
Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra Yildiz Sarayi'nin mühürlenmis
odalarinda sayim yapmak üzere bir komisyon kurulmus ve degerli esyalarin
defterleri düzenlenmisti. Komisyon her seyi yerli yerinde bulmus ve 456 adet
mücevher belirlenmisti.
Trabzon Mebusu Imameddin, Binbasi Aziz Samih ve Mülazim
Mustafa'dan olusan komisyon listeleri düzenlemis ve mücevherler önce
bankaya teslim edilmis, daha sonra ise hükümet tarafmdan Paris'te müzayede
ile sattinlmisti. Böylece efsanelerin önü kesilmis ve Yildiz Sarayi hazinelerinin
gerçek degeri belirlenerek, bunlar hazineye mal edilmisti68.Ancak daha sonra
Yildiz Komisyonu'nun çalismalari siyasete alet edilmek istenmis ve ülkenin
krizli günlerinde yeniden gündeme getirilmisti. Ferit Pasa'nin sadareti sirasinda
ve 1919 yilinda Ytldiz Yagmasi mahkeme konusu yapilmis ve eski
Ittihatçilardan bazilari bu mahkemeye sevk edilmisti69.
Avrupa'da bulunan Ahmet Riza Bey de Istanbul'da Divan-i Harbi Örfi'de
"Yildiz Yagmaciligi" suçu ile suçlananlar arasmdaydi. Aleyhindeki bu
kampanya nedeniyle kendini aklamak amaciyla Istanbul'daki gazetelere mektup
göndermis, Yildiz'a giren heyetle birlikte olmadigini, kendisinin Ayastefanos'ta
bulundugunu belirtmisti. Ayni mektubunda ileri sürülenler hakkmda hiçbir
bilgisi olmadigini ve Yildiz'dan hatira almadigini anlatarak "Su endiseli ve pek
tehlikeli dakikalarda milletin uhdei hamiyet ve faziletine düsen vazife düsmani
güldüren dedikodularla ugrasmak, didismek degil, hep canciger kardes gibi bir
araya toplanarak mevcudu kurtarmaya çalismaktir" demisti. Ayrica hükümete
basvurarak mahkeme huzuruna gelebilmesi için durusmanin uygun bir tarihe
konulmasini istemisti. Bu arada Padisah Vahdettin' e bir ariza göndererek
68 Sultan Resat'in tahtta oturdugu gün 31 Mart Olayi sirasinda istifa eden Hüseyin Hilmi Pasa
kabinesi, sadrazamin konaginda yemekli bir toplantida iken Abdülhamit'in ne kadar parasi
oldugu hakkinda konusulmustu. En gerçekçi tahmini Sura-yi Devlet Reisi Raif Pasa yapmis
ve bir buçuk milyon lira tahmininde bulunmustu (Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Yildiz yagmasi",
Aksam, No: 11266 [22 Subat 1950], s.5).
69 Sehsuvaroglu, "Yildiz yagmasi", s.5.
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Çengelköy'deki ikametgahinin basilmasini, Ayan maasinin bankada
haczedilmesini elestirmistI. Bunlarin yaninda Yildiz'daki esyanin sahibinin
hanedan oldugunu, dolayisiyla padisahin kendisini mahkemeye vermis oldugu
gibi bir izlenim uyanacagini hatirlatmis ve istegini "Emval ve hukuku mil/etin
gasp ve yagma ve Edirnede Sultan Selim camiinde Venizelosim devami rifiyetve
muvaffakiyetine dua edildigi, ashabi hamiyetin kan ag/adigi bir sirada izzeti

nefsi mil/iyi cerihadar eden [yaralayan} menafii hasise [alçak, degersiz
menfaatler} ve agrazi sahsiye [sahsi amaçlar} ile ugrasilmasina müsaade
buyurulmamasini istil'ham eylerim efendimiz" cümleleri ile ortaya koymustu
(Bakiniz: Ek_24)70.

5.2. Roma Kongresi
Savas sonrasinda imparatorluk tükenmis ve Sevr Anlasmasi bu tükenisin
en önemli göstergesi durumuna gelmisti. Avrupa'da bulunan bazi Türk
siyasetçileri ise ülkeyi parçalanmaktan kurtarmak üzere harekete geçmisler ve
merkezi Cenevre olmak üzere Osmanli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni
kurmuslardi. Cemiyetin baskanligina eski Sadrazam Talat Pasa, genel
sekreterligine ise Resit Saffet Bey getirilmisti.
Osmanli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Türk davasini savunan brosürler
yayimlayarak üyeleri arasinda çesitli toplantilar düzenlemisti. Cemiyetin üyeleri
ve diger Türk siyasileri özellikle Avrupali devlet adamlari ile görüsmeler
yapmis, Türkiye'nin hakli davasini anlatmaya çalismislardi. Ahmet Riza Bey de
Roma ve Paris'te galip devletlerin siyasi sahsiyetleriyle bazi temaslarda
bulunmustu. Bu siralarda onun katipligini eski Paris Büyükelçisi Naum Pasa'nin
oglu Sait Bey ile eski Maarif Naziri Emrullah Efendi'nin oglu Akil Bey
yapmislardi71 .

Ahmet Riza 31 Mart 1920'de ailesine yazdigi bir mektupta Lloyd
George'a birkaç kez yazdigini, Cumhurbaskani Paul Deschanel ve eski
Cumhurbaskani Raymond Poincare ile görüstügünü Millerand'la ise
görüsecegini aktarmisti. Bu görüsmeler birbirini takip etmis, Ahmet Riza Bey
rahatsizliklanna ragmen genis çapli bir siyasi faaliyete girismistin.

70 Schsuvaroglu, "Yildiz yagmasi", s.5.
71 Sehsuvaroglu, "Birinci Dünya Harbinden sonra Romada toplanan Türk kongresi", s.5. Bu
görüsmeler hakkinda Istanbul basininda da çesitli haberler çikmis, Ahmet Riza'mn sadrazama
iki rapor gönderdigi üzerinde durulmustur (Ileri, No:723 [12 Kanun-i Sani i920], s.5).
72 Sehsuvaroglu, "Birinci Dünya Harbinden sonra Romada toplanan Türk kongresi", s.5. Ahmet
Riza, temaslarini, ülkedeki siyasi gelismelerin Avrupa'daki yansimalarini rapor ya da
mektuplarla düzenli bir sekilde basta Padisah Mehmet Vahideddin olmak üzere Sadrazam ve
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Ahmet Riza Bey kendi çalismalarini
Hukuk Cemiyeti de Roma'da bir kongre
bütün önemli isimler davet edildi. Ahmet
Bey'e yazdigi Tanin'de de yayimlanan
hakkinda söyle diyordu:
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sürdürürken, Avrupa'daki Müdafaa-i
toplama karari almisti. Bu toplantiya
Riza Bey de 30 Aralik 1920'de Cavit
mektubunda Talat Pasa'nin katilimi

"Talat pasaya tekrar yaziniz, Romaya gelmesi için israr buyurunuz,
çÜnkÜ sark-simal hakkinda haberi saliihi bize ancak o verecektir. Kuvayi
Milliyenin Sovyet hÜkÜmetiyle revabit ve mÜnasebatina ve aralarindaki
mukavelenin serait ve ahkamina dair malumat alamazsak içtimaimizda zemini
mÜzakere pek saglam olmaz..."
Yine Tanin'de yayimlanmis olan baska bir mektubunda ise isteklerini
"Talat pasa gibi dÜveli mü 'telifece nasilsa dÜsman taninmis zevatin Romaya
vÜsullari sayi olmasin, aleni içtimalarda onlarla beraber bulunmiyalim, gizli
konusalim, Cami bey [Baykut} gibi zevat bu içtimada Anadolunun resmi
murahliasi sifas[t}iyle bulunmali, Kuvayi Milliye namma söyliyecekleri sözleri
resmi olmalidir, içtimada süpheli, yabanci adamlar bulimdurmamali" seklinde
ifade ediyordu.
Roma Kongresi 1921 Ocak ayinda toplanmisti 73. Ahmet
anilarinda kongre hakkinda sunlari anlatiyordu:

Riza Bey

"Ben Pariste iken Cavit beyle, Hüseyin Hilmi pasa önayak olmuslar,
Romada bir Türk kongresi akdetmeyi dÜsünmüslerdi. Bana yazdilar. Ben de
mÜnasip gördÜm, kabul ettim... Tarihinde toplandik, HÜseyin Hilmi pasa,
ÇÜrÜksulu Mahmut pasa, Mahmitt Mulitar pasa, MÜnir pasa, Cavit bey, Ve/iip
pasa, RÜstem bey, Cami bey ve ben toplandik. Beni riyasete intiliap ettiler. Resit
Saffet bey... Kongrenin zabit katipligi vazifesini yapiyorlardi. Ben Paristen
diger siyaset adamlarina bildirmis, bu raporlara bazi tavsiyeler de eklemisti (Sehsuvaroglu,
"1919 yilinda Avrupada bir Türk siyasisi", s.5). Ahmet Riza, Avrupa'daki siyasi girisimlerini
Istanbul'daki kiz kardesi Selma Hanim'a ve yegeni Hami Bey'e de yazmistir. Hami Bey,
Sultan Murat'in torun u Atiye Sultan ile evliydi. Mütareke yillarinda dayisi ile beraber siyasi
faaliyetlerde bulunmustu. Ahmet Riza, Avrupa'daki çalismalarinin ve bunlarin sonuçlarinin
bir kismini Hami Beyaraciligi ile Istanbul Hükümeti'ne bildirmisti (Sehsuvaroglu, "Birinci
Dünya Harbinden sonra Romada toplanan Türk kongresi", s.5). Ayrica Lloyd George'a
yazdigi mektuplardan biri Ileri'de yayinlanmistl (Ileri, No:729 [18 Kanun-i Sani 1920], s.8).
Mart i 920'de ise yine Ileri'de Ayan üyeliginden istifa ettigi yönünde çeliskili haberler de
çikmisti (ileri, No:781 [10 Mart 1920], s.I).
73 Resit Saffet Atabinen'in aktardigina göre Mustafa Kemal Pasa'nin yaveri Cevat Abbas da
toplantiya katilmisti. Ayrica Kongre'de Ikdamci Ahmet Cevdet, Servet-i Fünuncu Ahmet
Ihsan Beyler, Serasker Riza Pasa'nin damadi Sükrü Pasa, ii. Abdülhamifin Mabeyncilerinden
Emin Bey, eski Mabeyn Baskatibi Ussakizade Halit Bey, tüccarlardan Nuri Aziz ve Resit
Mümtaz Pasa bulunmuslardi (Sehsuvaroglu,
"Birinci Dünya Harbinden sonra Romada
toplanan Türk kongresi", s.5).
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kongreye gelirken Mösyö Leyque [Georges Leygues} Basvekil idi, kendisiyle
görüstüm. Romad.a zevati meshureden mürekkep kongreye gidiyoniin. Eli bos
gitmek istemiyorum. Sizden bir muavenet beklerim, dedim. Istediginizi Roma
sefirimiz vasitasiyle bildiriniz, sizi memnun etmeye çalisimn, dedi. Romaya
gizlice Talat pasa da gelmisti. Cavit beyle ve Ta[{itpasa ile konusarak sefirden
Adana, Halep hududundaki yerlerin bize terkini talep ettim. Oralarda kadinlar
bile müdafaada bulunmus, sarkdar yapilmis, sizde kalirsa suitesiri görülecektir
ve bir de artik oralarda size lüzwnu olmayan cephanenin de bize terki ve asayisi
temin için yerli ahaliden mürekkep bir jandarma teskili ile bunlarin talimine
Fransiz zabitlerinden de bizim hizmetimizde bulunmak sartiyle zabit tayinini
rica ettim. Sefir telgrajla yazacagim, ancak cephane için hususi olarak
müracaat edecegini bildirdi. Ertesi günü cevap geldi, Fransiz hükümeti
muvafakat ediyordu. Cami bey Ankaraniii Romada murahhasi idi. Ona
söyledim, Ankaraya tebsir etmesini bildirdim. Arasi üç gün, bes gün geçti,
haber yok, sefaretten davet olundum. Sefir, mösyö Leyque'dan bir kagit
aldigini, isin ne oldugunu sordu, mahçup oldum, temin edilecegini bildirdim.
Filhakika ben ayrica Karadeniz tariki ile Ankaraya mufassal bir mektup
gönderdim. Ona da cevap gelmedi, Cami beyin yazdigi kagitta benim sözlerim
aynen konubnamis ve ilave olarak Cami bey kendi tarafindan mütalaa beyan
ederek, isin ehemmiyetini talifif [hafijletme} etmis, Ankara ise o zaman
Londraya gönderecegi heyete bu isi havale etmis imis..."
Roma Kongresi'ne Anadolu Hükümeti'nin Roma temsilcisi Cami Bey ve
Istanbul Hükümeti'nin Roma temsilcisi Galip Kemali Bey de katilmisti.
Kongre'de Anadolu temsilcisi dinlenmis, Cevat Abbas Bey'den sonra eski
Sadrazam Hüseyin Hilmi Pasa da onun sözlerini onaylayan bir konusma
yapmisti. Bu toplantida herkes kurtulus çareleri hakkinda görüslerini ortaya
koymus, bazilari da gelecege dönük ümitsizliklerini kaygilarini açiklamislardi.
Mustafa Kemal Pasa ve arkadaslari tarafindan kurtulus saglanincaya kadar
Avrupa' daki Türk siyasetçiler Istanbul'dan gelen aci haberlerle üzülerek,
Anadolu'dan gelen basari haberlerine ise sevinerek yasamislardi74.

74 Sehsuvaroglu, "Birinci Dünya Harbinden sonra Romada toplanan Türk kongresi", s.5. Bu
girisimlerinin yani sira Ahmet Riza, Osmanli Parlamentosu Sulh Beynelmilel Heyeti'nin
kurulus çalismalarina katilmis ve Heyet'in fahri baskanliginda bulunmustu. Nitekim 1922
yilinda Istanbul'a geldiginde kendisiyle yapilan mülakatta Osmanli Parlamentosu Sulh
Beynelmilel Heyeti'nin kurulusundan bahsetmis ve Viyana'da yapilan Parlamentolar
Birligi'nin toplantisinda Türkiye'yi temsilen kendisinden baska delegenin bulunmadigini
belirtmisti. Ayrinti için bakiniz: lsil Çakan, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Uluslararasi
Parlamentolar Birligine Katilimi ve Istanbul Parlamentolar Konferansi (I 934)", Türk
Kültürü incelemeleri Dergisi, Sayi:Lo (2004 Bahar), s.39-66; Betül Batir, "Uluslararasi
Baris Konferansiari ve Osmanli Devleti" Genel Savas Öncesi Baris Arayislari (18991914), Istanbul, Beta Yayinlari, s. 45-48. 14 Eylül 1922'de Istanbul'a gelen Ahmet Riza ile
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Savunmasi

Ahmet Riza 'nin, taraftarlari kadar karsitlari da olmus, bunun paralelinde
siyasi hayati boyunca farkli cephelerden elestirilmistI. Karsitlarinin elestiri ve
suçlamalarini,
yazip yayimlamadigi
bir makalesinde toplu bir sekilde
cevaplandirinisti.

Kendisine müstebit oldugu yolunda elestiriler getirilmistes.
Samipasazade Sezai Bey de 16 Temmuz 1905'te onun müstebitligi hakkinda
sunlari yazmisti:

"-Bundan böyle artik büsbütün müstebidane
hareket edecegimdiyorsunuz. Naszl oluyor da sizin gibi firkai herdem fedai hürriyetten olan bir
zat, bizim gibi biraderan ve fedakarani hürriyete hitaben, -Artik büsbütün
müstebidane hareket edecegim, arkadaslarimiii bana e..mniyeti varsa beraber
çalisirlar, yoksa ben yine meslegimde yalniz devam eder giderim- diyor. Iptida
müstebidane
hareket edenin arkadasi olmaz, bendesi olur. Biz niçin
memleketimizden, ailemizden uzak, pek uzak yasiyoruz. Istibdat altina girmemek
için degil mi? Her halde sizin böyle bir teklifinizi kabul etmek degil, isitme ye
bile tahammülümüz yoktur. Size sitem için vesile aramaya gelince Sezai nurn
ayni olan Rizaya mudbi igbirar olan bu sözü söylemek söyle dursun, dinlemek
bile istemez.,,76

o ise hangi iste ve kime karsi müstebit oldugunun söylenmedigini, bazi
uygulamalarda basari için otoriter olmak gerektigini, kendisinin çete kumandani
gibi davrandigini belirterek, bunu "Sözü icra edilmiyen kumandamn ne
ehemmiyeti olur. Kumandan hini hacette ileriye atilmak için refakatinde
bulunan efradm sadakatinden, secaatinden emin olmali itaatine güvenmelidir"
ikdam'in muhabiri vapurda kisa bir görüsme yapmisti. Görüsme sirasinda Ahmet Riza bir
soru üzerine Viyana'da toplanan Beynelmilel Parlamentolar Konferansi hakkinda birkaç
cümlelik açiklamada bulunmus; toplantilarda azinliklar ve hükümetlerin görevlerine dair
görüsmelerin yapildigini söylemisti (Bakiniz: Ek-26). "Ahmed Riza Bey", Ikdam, No:9157
75

[IS Eylül 1922], s.1.
Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ahmet Riza bey ve muarizlari", s.5.

76 Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Sami pasazade Sezai bey VII", Aksam, No:1 1350 (17 Mayis ]950),
s.5. Ahmet Riza, 1905 Temmuz baslarinda Bahaeddin Sakir'in tutuklanarak Erzincan'a
gönderilmesi üzerine ]5 Temmuz 1905'te yazdigi mektupta "Korktugiiiii çikti. Ge/en
Fransizca bir mektupta doktoriiii tevkiji ve Erziiicaii 'a nefyedi/digi bi/diriliyor. Biiiia paraii/ll
Siira-yi Ünmiet 'te i/aiiiiidaii baska bir sebep aramak hatadir. iki bbi frangm Paris 'e hangi
vasita ile göiiderildigi tahkik edilmis, meydaiia çikan/mistir. Ben bu [ikil'de -on bes seiielik
tecrübesi iizeriiie- israr edecek o/iirsam, bana müstebil deiii/iyor. Fakat I'likiiat nasi/sa daima
beni tasdik ediyor. Gazeteye bir sey yazilmamasiiii iki defa söy/emistim... Bundan sonra ariik
büsbütiiii miistebiddane hareket edecegim. Arkadas/arlmln baiia emniyet/eri varsa, beraber
çalisirlar, yoksa ben yine mes/egimde ya/Illz devam eder giderim" diyordu (Bahaeddin Sakir
Bey'in Biraktigi Vesikalara Göre Ittihat ve Terakki, s.216-217).
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cümleleriyle açiklamisti. Beceriksiz ve faalolmadigi iddialarini ise".. .meydam
cihadda benden ziyade, hatta benim kadar is gören adam yoktu. Parise zabitler,
valiler, muallimler, damat/ar geldiler, gittiler, fazla bir faaliyet gösteren
olmadi"

ifadesiyle

karsilamisti.

Ahmet Riza Bey cahil oldugu yönünde söylenenleri, Ziraat
Üniversitesi'nde okudugunu, gazetelere-dergilere makaleler yazdigini,
konferanslar verdigini; daha fazla bilgisi olsa daha fazla is yapabilecegini ve bu
kadar kendisini hirpalamayacagini ileri sürerek çürütmeye çalismisti. Bunun
yaninda "Bir elimde ibrik, bir elimde tesbih gezmezdim... ben IsImniyeti risale
yazarak, konferanslar yaparak müdafaa etmistim" sözleriyle kendisini
dinsizlikle suçlayanlara karsilik vermis ve kendisinin sahte dindar havasina
bürünmedigini ileri sürmüstü.
Ahmet Riza Bey savunmasini yaptigi makalesinde kendisini çesitli
yönlerden elestirenlerin kendilerinin ne yaptiklarini da sorgulamayi ihmal
etmemisti (Bakiniz: Ek-25)77.

7. Degerlendirme ve Sonuç
Iletisim teknolojisi hizli bir gelisme sürecine girinceye kadar kuskusuz en
önemlI haberlesme araçlarindan biri mektup idi. Dolayisiyla Ahmet Riza Bey'in
yazismalari, kendisi kadar çalismalari hakkinda da somut sonuçlara ulasilmasina
yardimci olmakta ve yakin tarihimize isik tutmaktadir. Bu yazismalar, O'nun
77 Sehsuvaroglu, "Ahmet Riza bey ve muarizlari", s.5. Ahmet Riza, 1918 sonlarindan itibaren
yasanan buhranli dönemde de kendi düsünce ve inançlari dogrultusunda Türkiye'nin gelecegi
için çabalamisti. Ahmet Riza'nin, Fransa'dan yayinlari araciligi ile yürüttügü mücadelesi
basinda da yer almisti. Nitekim Ikdam'da onun bir eserinin (yazida eserin ismi geçmemekle
beraber yayin yili ve içerigi nedeniyle muhtemelen "La Faillite morale de la politique
Occidentale eLi Orieiit" adli eserdir) ana fikri su sözlerle aktarilmisti: "Türküii tarilii
liayatiiida

bir leke gibi

gön"ileii

vakalariii

dalia

çirkiii

"ümiiiieleriiiiii

A vnipali

milletleriii

tariliiiide de mevcud oldugu eserde gösteriUyor. Ve Iletice, Türklere iiisaiii ve müsavi bir
surettle muamele edilmesiiii, Sark 'da siilliüii aiicak böyle adilaiie liareketle takarriil'
edebilecegiiii istilzam ediyor" ("Ahmed Riza Bey'in Bir Eseri", Ikdam, No:9130 [19
Agustos 1922], s.I). Büyük Taarruz'dan sonra Budapeste'deki Pester LIoyd gazetesinde
yayimladigi makalesinde Ankara'nin zaferini mtühat ve istila amaciyla kullanmak
düsüncesinde olmadigini fakat "Türk milletiriliii; Aiiadolu 'da yegaiie liakiiii kalmak"
istedigini yazmisti. Ayni makalede "Türkiye 'iiiii makul ve iiiutedil siyaseti Istaiibul ve
Çaiiakkale

Bogazlarlf/da

kati bir liakimiyeti

istilida!

etmeyip

yoliiii

bitarafligi

içiii teiiiiiiat-i

kafiye mukabiliiide Bogazlara serbesti vermektedir" diyordu ("Ahmed Riza Bey", Ikdam,
No:9155 [13 Eylül 1922], s.l). Sofya kaynakli baska bir haberde yer alan sahsi yorumunda
Türkiye'nin Edirne'nin geri alinmasinda israrli oldugunu, ayrica karadan Istanbul'un
güvenligi için Bati Trakya'da "iiiiilitariyet-i tummeye malik" bir tampon hükümetin gerekli
oldugunu söylemisti ("Ahmed Riza Bey'In Mütalaat-i Sahsiyyesi", Ikdam, No:9163 [21
Eylül 1922], s.l).
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insanlar üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkisini gösteren örnekleri de
kapsamaktadir. Üstelik bunlar sadece O'nun degil, basta kiz kardesi Selma
Hanim olmak üzere kismen ailesi hakkinda da bir izlenim birakmaktadir.
Ahmet Riza'nin yazismalari, O'nun disa açiliminin temel araci
oldugundan algilamasini da etkilemisti. Nitekim O, bu yazismalarla bir yandan
Ittihat ve Terakki'yi yönetmis, bir yandan da Cemiyet üzerindeki kontrol
mekanizmasini isletmisti. Ayrica Cemiyetin çesitli sarsintilari atlatmasini da
saglamist!. Bunun bir sonucu olarak Ahmet Saib tarafindan Ittihat ve
Terakki'nin adeta kurucusu olarak nitelendirilmesi sasirtici degildir.
Dört kez yurt disina çikmisti ve ziraat ögrenimi için gidisi bir yana
birakilirsa, yazismalarina dayanilarak, bunlarin üçünün onun düsünceleri
çerçevesinde Osmanli toplumunun ihtiyaçlari dogrultusunda oldugu
söylenebilir. Öte yandan onun mektuplari, zamanla birkaç kez degistirmis olsa
bile hayatinin bazi asamalarinda sahip oldugu yaklasim ya da düsüncelerin
ögrenilmesine de yardimci olmaktadir ki Vahdettin hakkindaki düsünceleri
bunun bir örnegi idi.
Sonuç olarak, Haluk Yusuf Sehsuvaroglu'nun yayimladigi Ahmet Riza
Bey'in mektuplari, O'nun yasamindaki bazi bosluklarin doldurulmasini
saglamistir. Mektubun bir dönem etkin bir iletisim araci oldugunun ön planda
tutulmasi, bu yazismalarin degerini ortaya koydugu gibi Sehsuvaroglu'nun
yaptigi isin öneminin de kavranmasini kolaylastiracaktir.
EKLER
Ek-l
Ahmet Riza'nin Bursa'daki Nazim
Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:

Bey'e

yazdigi

mektubun

... Pazar günü Meclisi viikelada Münif pasa ile görüstüm. Paris seyahati
için saraydan izin almak kabil olamiyacak, kimseye görünmeden habersiz
gitmenin çaresine bakin dedi.
Bu muameleyi bile hakkimda bir lütuf addederek Marsilyaya giden Pake
vapuruna kapagi attim. Sevdigim zevatla degil, ailemle bile vedalasmak nasip
olmadi. Emanete gümrüge biraktigim sandiktan yetmis mecidiyemi çalmislar,
sandigimi isterseler arayacak hal ve mevkide degilim.
Yolda siddetli bir firtinaya tutulduk. Ne kadar sikildigimi rahatsiz
oldugumu tarif edemem. Yoluma devam edemiyecek derecede muztarip
oldugumdan iki gün Marsilyada ve sonra bir hafta kadar da Jenevde kaldim.
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Jenevi pek begendim. En ziyade nazari dikkat ve hayretimi mucip olan eser
sokaklarda papaz kiyafetli parazidere ve hemcins idafina mahsus silahlarla
müsellah hunharlara tesadüf edilmemesidir. Vatani bu halde görmek saadeti
acaba bize de nasip olacak mi?
Dün sabah Parise vasil oldum. Huzuru sahaneye takdim edecegim telgraf
biraz uzun, fakat müessir oldu. Bayramin ilk veyahut (bir gün evvel ayi görüp
bayrak açarsa müminin) ikinci gününe tesadüf edecek. Nuri beyefendi vesair bir
tanidik vasitasiyle ne oldugunu anlar ve bana yazarsaniz minnettan lütfiinuz
olurum. Tesiri görülmezse on bes gün sonra ültimatom kilikli mufassal bir
arzihal gönderecegim ve nazan ehemmiyeti celb için tahrirat irsalini ufak bir
telgrafla bildirecegim.
Sayet yine meyus kalirsam, kemali teessüfle nesriyata basliyacagim
süphesiz memuriyeti terk ve harekati zem ve takbih ettigim sirada zati hazreti
padisahi hakkinda medih ve duada bulunmak gibi riyakarliga kalemim tenezzül
etmiyecektir...
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Bir Jön Türk 1889 Paris sergisini
anlatiyor", Aksam, No:l1515 (29 Ekim 1950), s.5.
Ek-2
Ahmet Riza'nin 8 Eylül 1889 tarihli mektubunun Sehsuvaroglu
tarafindan yayimlanan bölümleri:
Acem Sahi namina ekspozisyonda bir donanma oldu. Ben gündüzden
gitmis ve bir lokma yemek için pansiyona ve tekrar sergiye gelip gitmemek için
yemegi sergide yemege karar vermistim. O günlerde serginin makine kismini
muayene ediyordum. Meshur Edisonun ihtiraina dalmistim. Yazi makinesiyle
yazdigim melfiifbeyit Sait beye yadiganm olsun.
Sergi insanin gözünü aliyor. Basini döndürüyor, kömür rüzgar, su ve hava
tazyiki ile çalisan bir kaç makinenin harekatini takip etmekten yoruldugumu
hissettim. Yedi saat ayakta dolasan vücut makinesinde kuvvet kalmadigini
anliyarak serginin her kösesinde ve büyük bahçenin birkaç yerinde bulunan
lokantalardan birine gitmek üzere makine sarayindan disari çiktim.
Basim mi dönüyor veya bahçesiyle saraylariyle birlikte ekspozisyon mu
hareket ediy~r diye bir müddet bilaihtiyar kuvvetin önünde sasirip kaldim.
Meger ben fonografta koca mucidin sesini dinlemeye ugrasirken aksam olmus,
sergiye dört yüz bin kisi toplanmis, her biri bes alti yüz müsteri istiabina kafi
mükemmellokantalarda oturacak yer olmadigi gibi bir kaç yüz kisi lokantalarin
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önünde nöbet bekliyor. Bahçede ve yollardaki iskemleler, kanepeler, Eyfel
kulesinin basamaklan hep insanlarla dolmus nihayet .yer bulamiyan, yasagi
dinlemiyerek çayirlara oturmus, bir takimi tedarikli gelerek yani evinden peynir,
sucuk getirerek karnini doyurmakta ve çogu benim gibi lokantadan lokantaya
basvurmakta idi.
Donanma hakikaten sayani temasa idi. Gece yansina bir saat kala
sergiden çiktim. Meydanda araba kalmamis, bir kaç kisi ellerinde numara
tramvaylarda yer bekliyorlardi...
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Bir Jön Türk 1889 Paris sergisini
anlatiyor", Aksam, No:11515 (29 Ekim 1950), s.5.

Ek-3
Ahmet Riza'nin kiz kardesine yolladigi mektubun Sehsuvaroglu
tarafindan yayimlanan bölümleri:
Insan hayalatta bir takim tatli alemler, fenler vesaireler düsünebilir. Lakin
bu expozisyon gibi mükemmel, muntazam ve hayret verici bir alem tasavvur
edemez. En vahsi bir kavrnin asanndan en medeni erbabi maarif ve sanayiin
mahsulüne kadar dünyada insanlara malum ne varsa hepsinin nümune olarak en
güzelleri sergide mevcuttur. Büyük fabrikalann birer ufak nümuneleri sergide
her gün isliyor kagit, seker, sabun, mum ve envai dokumalar, seyircilerin gözleri
önünde imal ediliyor, hiçbir makine bos durmuyor, sanati ne ise bilfiil
gösteriyor. Musiki alatina mahsus dairelerde safakla beraber hep bir agizdan
öten kuslar gibi bir çalgi civiltisidir gidiyor. Bunlardan baska serginin büyük
bahçesinde askeri muzika çaliyor. Macar, Rus, Misirli gibi her biri büyük kahve
ve lokanta açmis kendi memleketinin mesrubatini satiyor. Bunlarin her birinde
o millete mahsus çalgilar çaliyor.
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Bir Jön Türk 1889 Paris sergisini
anlatiyor", Aksam, 29 Ekim 1950 (No:11515), s.5.
Ek-4
K.A. imzasiyla Ahmet Riza'ya yazilan ilk mektuptan Sehsuvaroglu
tarafindan yayimlanan bölümler:
Murat beyle olan ihtilafin bertaraf olduguna memnun olduk. Tevkif
olunanlar hakkinda Fransiz gazetelerine yazilacak bendin sarayca tesirati

o
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görülecegine ümitvariz. Abdullah bey bize bol bol dua ve sena edecegine
girdabi inkiraza düsen millet için bir hizmette bulunsa daha münasip olurdu.
... Mesveretin hurufatla çikmasi tabii daha güzeldir. Ali Kemal beyin
tavsiye ettigi Zeki Megamiz efendinin muharrir oldugunu biliyorum. Fakat
mürettiplik sanatina vakif oldugunu bilmiyorum. Bu hafta zarfinda tahkik ile
arzederim.
Emrazi cildiye muallimi doktor (Domik) in riyaseti tahtinda Anadoluda
frenginin intisarini men' ve tahdit için gönderilecek heyeti teftisiyeye emrazi
efrenciyede ihtisasim bulundugu cihetle bendelerini de tayin buyurmuslar.
Gidecegim vilayetlerde hem subeler teskiline himmet, hem de merkezIe temini
muhabereye gayret ~decegim. Böyle ehemmiyetli bir zamanda Istanbuldan
ayrilmak istemezdim. Ne yapayim iktidar haricinde ramazanda edilecek
tesebbüse gelince neden ibaret oldugunu arzeylemistim.
Bu teklif Misirdan gelen bir mektupta siddetle talep edilmisti ve Murat
beyin ramazanin on besine kadar cemiyetten bir hareket bekledigi, hiç olmazsa
Babialiye bir heyet gönderilmesini arzu ettigi de ilave olunmustu.
Istanbulda da herkes cemiyetten bir kiyam bekliyordu. Efrat da umumun
arzusunu hasil etmek için mutlaka bir çare taharrisini siddetle talep ediyor,
heyet riza göstermezse dagilacaklarini söylemekte idiler.
... Bir de Ingiliz himayesini ihvanin cümlesi arzu ettigini yazdigima bana
(Dilgir oldum, ihvan bunu kimden duymus, böyle seylerin gizli tutulmasini ihtar
etmistirn.) buyruluyor. Mektup üç kisiden maada kimseye malum degildir. Eger
Istanbul içinde bunlardan maada mektubu görmüs, okumus bir kisi çikarsa
tedbirsiz, hatta terbiyesiz olduguna hükmetmenize hak veririm.
Bu fikir efrada Murat beyin Misira iltica ettigi zamandan beri gelmisti.
Daima bizi tazyik ediyorlardi. Fakat bendeniz yazmaya cesaret edemiyordum.
Tarafi alinizden bu meselenin yazildigini ganimet addederek efradin bir iki
aydanberi arzu ettikleri meseleyi arzettim. Hatta en evvel bu meseleyi meydana
çikaran Ingiltere sefaret tercümasi ( mister Blok) un arzusiyle görüsülüp Ingiliz
himayesini siddetle talep eden Jül Petson'un subesi idi. Kendisi sag ve simdi
Misirdadir.

Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "ll. Abdülhamide karsi Jön Türkler",
Aksam, 1 Subat 1950 (No:11245), s.5.
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Ek-5

K.A. imzasiyla Ahmet Riza 'ya yazilan ikinci mektuptan Sehsuvaroglu
tarafindan yayimlanan bölümler:
Ishak efendinin muhakemesi yetmis üç gün evvel Tibbiye müntehi sinif
talebesindenBeylerbeyli Saffet, Zistovili Rifat efendilerle beraber Babiseraskeri
hapishanesine teslim ettiler. Talebe efendiler neferlikle ordulara gidiyorlar.
Ishak efendi tardolmamis Istanbuldan uzak bir tabura doktorlukla gidecekmis
diye haber aldim. Dogru oldugunu bilmiyorum. Babi Zaptiyede Misirli Hüseyin,
Misirli .Ali, Fikri pasa zade Lütfi, Telgraf ve Posta Nezaretinde memur Ferit
beylerle, Bahriye zabitanindan Ali, Fahri, keza Ali Hayri ve daha birkaç zabit,
Mektebi Tibbiye talebesinden on efendi kadar mevkuftu. Istintak oluyorlardi.
Bendenizle Ishak efendiyi miralay Hüseyin Daim bey istintak etti. Tesadüftin
yardimiyle bendeniz bu defa kurtulabildim.
Dün Babiseraskeriye Ishak efendiye para götürdüm. Para Ingiliz lirasi idi.
Neden Fransiz, Osmanli degil de Ingilizdir diye, merkez kumandani, bendenizi
sikistirdi. Nihayet parayi Ingiliz lirasina tahvil etmek için müracaat ettigim
sarrafi göstererek halas olabildim.
Ishak efendiyi de uzaktan gördüm. Meyus degildi, (Sai) imzasiyle yazilan
be(n)t için Ishak efendinin ne yazdigini bilmiyorum. Lakin mesele sundan
ibaretti. Cemiyeti teskil eden bes efendi idi. Bunlardan yalniz bir tanesi vefat
etmis, digerleri elyevm berhayattir. Sai de o bes efendiye dahil degildi. Bilahare
yedinci olarak ilave olunmus. Simdi o serefi birisi kendisi olmak üzere iki
efendiye münhasir kilmak, diger üç arkadasinin canini sikar ve makale bizden
zannedilir korkusiyle Ishak efendi yazmistir. Zannedersem hakki da vardir.
Babi Zaptiyede tevkif oluna(n)larin pek çocuk olmadiklari görülüyor.
Cemiyetin bir takim tecrübesiz çocuklardan mürekkep olduklari gibi
hezeyanlara dogru nazariyle bakilamaz. Tabiidir, Sultan daima fikrine muhalif
olanlari küçük görmek ister ve öyle zanneder. Nesriyatta kusur edilmiyor, üç
gün evvel sokaklara, Londrada, çikan (Hürriyet) atilmisti. Kimler tarafindan
oldugunu anlayamadim.
Vilayet subeleriyle muhabere güçlesiyor, faraza Diyarbekire Sivasa,
Erzuruma, Kastamonuya pek ihtiyatli mektuplar yazmaya mecbur oluyoruz.
.Adeta ne onlar bizim yazdigimizi, ne biz onlarin fikirlerini anlayamiyoruz.
Bulgaristandaki subeden iyi malumat alip gelecek arizamda yazarim.
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu,
Aksam, 1 Subat 1950 (No: 11245), s.5.

"n. Abdülhamide
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Ek-6
Bir Jön Türk tarafindan Ahmet Riza'ya yazilan 7 Aralik 1896 tarihli
mektubun Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:
Hünkar ve serikleri nihayetsiz desiselerinde devam ettikçe Avrupa
kaliptan kaliba giriyor. Iptida Ingiltere Türkiye aleyhine açtigi ehlisalibe diger
devletleri dahi katmak istedi. Fakat Avrupa böyle bir harekete yanasmadi.
Ingiltere yalniz basina bir sey yapamiyacagini anlayinca insaniyet yoluna
dökülüp bütün Osmanli tebaasi için iyi idare tavsiye etti. Avrupa bu tavsiyeyi
zemin ittihaz ile eglence arzusuyla bir konserto tertip etti.
Musiki gülünç olmakla beraber Rusyanin yine hosuna gitmedi. Fazla
kompozitörlerin yeni eserlerini dinlemek için geri çekildi. Simdi kendisi bir tane
yapmak istiyor. Avrupa bunun dinlenir bir parça olmayacagini biliyor, fakat
redden de korkuyor. Bu yeni eserin ilk tabiiari çikmaya basladi. Rusya
Çanakkaleyi kendi adam ve topraklariyle tahkim arzusundadir.
Deyli Niyuz'a [Daily News] göre, Rusya yakinda Bogaziçinin Karadeniz
civarini isgal edecek ve Bogaz serbest olarak Avrupanin nezaretine verilecektir.
Sultan eski istiklalini (!) muhafaza eyliyecektir. Gazete bu haberi inanilir bir
kaynaktan aldigini temin ediyor.
Ingiltere bundan kuskulanmiyor mu? Aklini basina, menfaatlerini göz
önüne almiyor mu? Bu suaIlere gazetelerden bir cevap almak kabilolmuyor.
Muhafazakar gazeteler bir söz kaçirinaktan korkuyorlar, fakat bu hal, bu sükut
ne zamana kadar devam eder ve nasil bir hareket ve muameleden bozulur,
simdilik bilinemez. Liberal gazeteler biraz ileri giderek Rusyayi islahat yolunu
kapatmakla itham ediyorlar, lakin davranislari bu hadde bitiyor.
Dahili vaziyet gün geçtikçe kötülüyor. Padisah tamamen Izzet pasanin
tesiri altindadir. Istanbulda Izzetin emriyle tevkifat el'an devam ediyor. Avrupa
gazeteleri muhabirIerinin veya sirketlerin tebligatini nakletmekten baska bir
türlü fikir beyan etmiyorlar. Ya bu tevkiflere ehemmiyet veriniyorlar, yahut
daha büyük vakalar bekliyorlar.
Mamafih matbuattaki bu kayitsizliga bizden ve yerlilerden mürekkep
Paris ve Londrada bir cemiyetin mevcut olmamasinin büyük tesiri vardir.
Pariste gadre ugrayanlarin hapislerden çikarilmasi için bir komite teskil
edildigini gazetelerde okuyorum. Ümit ederim, bunda bizim de baslica bir
is~rakimiz vardir. Iste simdi tam sirasidir. Bakiniz (Karl Blanid) (Forinaytü
Reviyu [Fortnight Review !D da genç Türkiye basligiyla mükemmel ve
mufassal makaleler yaziyorlar. Geçende (Pel Mel Gazete [PaIl MaIl GazetteD
(Türkiyede yenilik taraftarlari) serlevhasiyle bir bent nesretti. Bunlar çok iyi
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fakat burada bir (Ingiliz, Osmanli) cemiyeti teskil etme4en mühim ve kati
surette Ingilizleri kendi halimizle mesgul edemeyiz. Hatta biz burada IngilizErmeni
cemiyetini
Ingiliz-Osmanli
haline
kalbedinceye
kadar
muvaffakiyetinden beri kaliyoruz. Bunlar zati alinizin Londraya gelmenize
baglidir. Ne zaman gelmek niyet buyuruluyor. Sene basi yaklasiyor. Tatiller
münasebetiyle mühim sahsiyetler Londradan çekiliyorlar. Parlamento
kanunusaninin 19 unda açilacaktir.
Dün yukaridaki mütalaalarda bulunurken bugün hakkimizdaki o buzlu
sükutun yavas yavasa çözülmeye basladigini gazetelerde meserretle görmeye
basladim. Istanbulda (Osmanli Serbesti Komitesi) süferaya bir manifesto takdim
etmisler. Röyter (Reuter] bir suretini veriyor. Standart bunu firsat sayarak ilk
defa baslica bendinde genç Türkler firkasim mevzuu bahis ederek diyor ki:
Istanbuldan gelen telgraflar SuItamn idare usulünde hiçbir iyilesme
göstermiyorlar. Yalmz haldeki fark Ermenilere muvakkaten zulum
edilmemesidir. Genç Türkler firkasi Ermenilerin yerine ve muamelatina kaim
oluyor. Sultan simdi dikkatini kamilen Islam hosnutsuzlara tevcih ederek toptan
zulum ve gadir usuliyle onlari korkuya bogmak istiyor. Idaredeki adaletsizligi
göz önüne alip mevkuflarin sualsiz ve cevapsiz Anadoluya sürülmelerine
sasmamalidir. Bu tevkifler her gün vakidir ve umumiyetle zeka ve malumat
sahiplerine münhasirdir. Muvakkat bir rahati her ne fiatte olursa olsun satin
almak ve istikbali kendi haline birakmak Osmanli hükümetinin ve umumiyetle
sarkin adetidir.
Sultan tehlikeli addettigi unsurlarin nefyi ve tagribi ile mevcut igtisastan
muvakkaten kurtulup istedigini yapmak arzusundadir. Payitaht da müstakildir.
Fakat Padisah umumü bir tabir ile, bir yanardag üzerinde raksetmektedir.
Genç Türkler firkasi mutaassip ihtilalciler degillerdir. Içlerinde eski
Osmanli ananesine bagli olanlar vardir. Onlar maziye, Osmanli devletinin eski
istiklal ve sereflerine hüzünle bakiyorlar. Sultamn politikasinda kendilerine en
muazzez ve kiymettar seylerin harabiyetini görüyorlar. Iyice anliyorlar ki
Devleti aliye simdiki idaresiyle çok tehlikeli bir yol üzerindedir. Kurtulmak
ancak kanunuesasi ile mümkün olabilecektir.
Türkiye e1anbüyük bir devlettir. Önünde uzun ve mesut bir yol açilabilir.
Arkasinda zaferlerle, sereflerle dolu bir tarih vardir. Genç Türkler firkasi bu
kuvvetlerin yabana atilmamasi için son derece gayret sarfediyor. Türkiyenin
hayatiyet kabiliyetinin henüz sönmedigine emin olduklarindan onu
canlandirmak için çalisiyorlar.
Iste SuItanin aleyhlerine kiyam ettigi firkadir. (Osmanli Serbesti
komitesi) süferaya bir manifesto takdim etti. Bu manifestoda yegane
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maksatlarinin Sultanin tesIs etmek istedigi mutlak zulmün lagvi oldugunu ileri
sürüyorlar. Onlar Ermeni heyecani ile istiraki ve memleketin her tarafina
yayilacak islahati kabul etmiyorlar. Hallolunacak mesele Osmanli meselesidir
diyorlar. Eger bu yoluna konulursa Ermeni meselesi de bitecektir. Hali hazir
idareye son verilmesinde 1876 kanunuesasisinin yeniden iadesinde israr
ediyorlar.
Biz yenilik taraftarlarinin ortaya attiklari bütün tekliflere istirak
etmeyebiliriz. Fakat su hakikati tanimamak da mümkün degildir. Osmanli
imparatorlugu bugünkü haliyle dahili idaresi kamilen müsevves ve ecnebi
hükümetler arasinda itibari alçalmis bulunuyor. ..
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "1896'da dis siyasetimiz, Jön Türkler
ve yabanci basin", Aksam, 16 Agustos 1950 (No:11441), s.5.
Ek-7
3/27 numarali Ittihat ve Terakki üyesinin Ahmet Riza'ya yazdigi 4 Subat
1896 tarihli mektuptan Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümler:
Murat beyin buraya gelmeden bir hafta evvel gelecegini haber aldim. Ben
Istanbuldayken mumaileyhi cemiyetimiz erkanindan bildigim için arkadasim
Ismail beyi Iskenderiyeye kadar gönderdim. Heyetimiz namina resmi hosamedi
icra ettirdim. Geldiler, görüstük. Bizden bütün bütün uzak ve adeta
mevcudiyetimize kail olmiyanlardan biri idi.
Gene görüstük, hem çok görüstük. Nihayet yola getirebildik. Bizden
numara istedi. Vermeye mecbur olduk. Bundan dört gün evvelki mektupta
subemiz riyasetine tayin olunmasini yazmistim. Çünkü her seyde bas olmasini
pek çok sevdigi için buraya da tayin olunmasi lazimdir. Zira o vakit biz onu
arzu olunan dereceye getirebiliriz. Buna zati aliniz muvafakat ediniz.
Kaynak: Haluk Y.
Sehsuvaroglu, "Jön
Türkler
anlasamamazliklar", Aksam, 4 Subat 1950 (No:11248), s.5.

arasinda

Ek-8
3/27 numarali Ittihat ve Terakki üyesinin Ahmet Riza'ya yazdigi 1 Mart
1896 tarihli mektuptan Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümler:
Murat beye gelince, Murat bey saftir, lakin koltugu pek sever, hem ne
kadar, dünyada böyle bir adam tasavvur etmek, bunun kadar olamaz. Mesela
simdi bir hafiye gelsin, Murat beye beyefendi siz iyisiniz, pek güzel
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yaziyorsunuz, dogrusu sizi çok sevdim desin hemen .agzi kulagina varir, bak
istanbuldan böyle bir mektup aldim, söyle yaziyorlar, böyle yaziyorlar ve yazan
da falandir der, sonra daha ne kadar seyleri varsa hepsini söyler. Gidip de bey
etme, her olur olmaz adama böyle seyleri söyleme diyen birisi oldu mu, yahu
siz adam tanimiyorsunuz, bu adam iyidir. Benim yazdiklanma ayni hakikat
diyor, böyle adamdan fenalik gelmez der. Bundan sonra ayrilmaz. Sonra o adam
gidip, yahu senin için falan adam böyle, söyle söyledi, lakin ben inanmadim der,
isi bütün bütün berbat eder.
Dogrusu bu haller canimiza tak etti. Artik çekilmez bir hal aldi. Güya

bunlar da yetismiyormus gibi, geçenlerde bir sey yapti. ValIahi çocuk yapmaz,
hele o Avrupa muhbirlerine verdigi yanlis yanlis havadisleri, hiç sorma, hem de
cemiyet namina. ..
Kaynak:
Haluk
Y.
Sehsuvaroglu,
"Jön
Türkler
anlasamamazliklar", Aksam, 4 Subat 1950 (No: 11248), s.5.

arasinda

Ek-9
Mizanci Murat'in Ahmet Riza'ya yazdigi mektuptan Sehsuvaroglu
tarafindan yayimlanan bölümler:
Aziz kardesim, mektubunuzu aldim, tesekkür ederim. Hüsnü zanninizda
insallah aldanmazsiniz. Uhdemdeki vazifenin büyücek oldugunu zaten
hisseyliyorum. Simdi baskasini ilave ediyorsunuz. Hasan ve Ismail gibi
arkadaslar oldukça hakkindan gelinmesi memuldür.
Muhabere hakkindaki fikriniz pek makbulümdür. ihtilaf iki büyük mesele
üzerinde idi. Biri geçti gitti, hükmü kalmadi. Ecnebi müdahalesini ademi
kabulde sizinle beraberim Lakin bu ittifak hali hazinn icabidir. Sayet isler baska
bir renk kesbederek müdahale tahakkuk ederse anin siddetini, yani esasen
devletin taksimine müstenit olan maksadi mümkün oldugunu kurtarabilmek
üzere tadil etmek üzere tekrar ortaya atilmak icabederse gene hür bulunmak
isterim. Su kadar ki bu da ittifak ile olamadigi takdirde büsbütün sahsi
müdahalem olacaktir.
Politikada görülen gevseklik gelecek yaza, en uzak olarak gelecek
sonbahara kadar devam edebilir fikrindeyim. O vakte kadar hali hazir baki
kalirsa taksim programiyle konferans içtima edebilir. Iste o vakit amali
mukaddesemizde biraz fedakarlik etmek icabedecektir ki son çarei meyusiyet
iste o olacaktir.
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Simdilik vazifemiz edep dahilinde siddetli lisan kullanmaktir. Eskisi
kadar simdi dahili ihtilalden korkmuyoruz. Errnenilerin ilk darbeyi yedikleri
gün alicenabane elimizi uzatiyoruz. Tesadüf olarak Mesveret ile Mizan hemen
bir lisan üzere beyani fikir etmisler. Ingilizler nihayet derecede iki unsurun
birlesmesini istedikleri için bendimizi tercüme edip Londraya gönderdiler.
Hüsnü tesiri memuldür. Ben de (Hinçak) komitesine yazdim. Size de adresini
gönderiyorum. Eger makul bir program üzere ittifak Msi! edecek olursak pek
büyük bir iktidara malik olmus oluruz. Fazla olarak dahili ihtilal vukuunda
Avrupa nazannda bizi rezil edecek kitallerin önü alinmis olacaktir. Herhalde
simdilik maksadimiz su iki neticeden birini istihsale münhasir kilacaktir:
1-Akilane tahrik ile millet ve asker vasitasiyle inkilabi istihsal etmek,
2-Zaten aleyhinde yazilani okumaktan kendini alamiyan yezideS
çildirtmaktir.

Bunun üçüncüsü hayirli zuhurat olacaktir. Ana ne itimat etmeliyiz, ne de
ihtimalini defterden siirneliyiz. Olursa Allahin lfitfu demektir. Olmazsa öbür
suretle ifayi vazifeye çalismaliyiz.
... Ihtilafi diger hakkinda fikrinizi bekliyorum. Arkadaslarla bu bapta
büyük bir ihtilaf olmadigi gibi Muhtar ve sairenin simdilik mahdut mesrutiyet
taraftan olduklanni ögrendim. Avrupa ricalinin efkan da ekseriyet üzere o
merkezdeydi. ..
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Mizanci Murat beyin Ahmet Riza beye
yazdigi mektuplar", Aksam, 8 Subat 1950 (No:11252), s.5.
Ek-lO
Mizanci Murat'in Idare-i Mizaniye basligi ile Ahmet Riza'ya yazdigi
mektuptan Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümler:
Sevgili kardesim, mektubunuzu aldim, hemen cevap yaziyorum. Zaten
Hinçaklann adami buraya gelip bazi seyleri müzakere ettiginden Londraya
yakin bulunan sizin ile isi bitirrnek üzere yazacagimi dün vadetmistim.
Mahdut Mesrutiyet ile veraset meselesinde ekalIiyette kaldigim
Suriyeden ve Istanbuldan gelen mektuplardan dahi müstebandir. Teessüf
ederim. Lakin kemali itaatle boynumu egip ekseriyete iltihak eylerim. Bu halde
.aramizda ihtilafyoktur. Demek ki haddi asgar Mithat pasa kanunuesasisidir.

78 Padisah kastedilmektedir.
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Ermenilerle itiiarin fevkaHide ehemmiyeti derIcardir. Iste size son
seraitimiz, muvafakat edebilecegimiz müsaadatin son haddi; 1- Müsavati
mutlaka, 2- Hakimiyeti milliye ki arayi umumiye mecrasiyle zahir olacak, 3Vilayatin tevsii mezuniyeti, bunda cografya ve etnografya ahvali hesaba
alinarak taksimati vilayat olabilirse de devletin yekvücutlügüne zerrece halel
gelmernek sarttir.2 Maarif, sanayi belki mahakim iit(i)bariyle müsaadati
mahalliye olabilir. Lakin bu müsaadat bir veya iki vilayete mahsus olmak caiz
olmayip umum memalik için bir olmasi sarttir.
Konfederasyon usulü katiyen merduttur. Zaten hakimiyeti milliye kabul
olduktan sonra bakisi anin bHecegi seylerden olacagi cihetle simdiki harabeyi
yikip hakimiyeti milliye esasi üzerine yeni binayi kurmak maksadi Ermeniler ile
bizim için müsterek program olabilir. Ilk içtima kanunu esasii mevcut
°mucibince vaki olur. Bizim firka mezkCir mecliste bulunan hem efkarlari
hakimiyeti milliye esasi üzere tadili mesrutiyet için hareket edeceklerini vaid ve
taahhüt eder, Ermeniler de öyle yaparlar.
Ittifak etmemiz için bu kafi gelmelidir zannederim. Zaten beynimizde siz
ve biz kalmiyacaktir. Komitelerin bir kalb olmasina, programlarin harfiyyen
birlesmesine ihtiyaç yoktur. Aksiyon paralelolacak. Fakat yekdigeri aldatacak
degiliz.
... Cemiyetimizin programi (propaganda) esasi makaminda baki kalmak
sartiyle kuvvei icraiyeyi asker intizami mucibince tesis etmeliyiz. Efratta
gevseklik var, itaat yoktur. Sube reisIeri mafevka tabi ve her hareketlerinden
mesul olmak sartiyla maduna karsi müstakil olmasi, ancak tensip edecekleri
müdavi efrattan mürekkep içtimaa bildirmeleri...
... Riyasette gözüm yoktur. Baska biri reis olursa itaat ederim. Lakin bu
itaat ve istiklal olmayinca riyaset etmek elimden gelmez, zira bütün
emniyetimizi berbat ederiz.
Bende üç dört sir vardir ki fevkalade memnun olacaginizi bildigim halde
simdilik size bile söylemek elimden gelmez. Bunlar cemiyete mensubiyetime
halel vermeyip sanini arttirir. Lakin sir olarak saklamak icabi haldendir...
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Mizanci Murat beyin Ahmet Riza beye
yazdigi mektuplar", Aksam, 8 Subat 1950 (No:11252), s.5.
Ek-ll
Ahmet Rifat Bey'in Berlin'den 27 Eylül 1899 tarihinde Ahmet Riza'ya
gönderdigi mektubun Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:
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Muhterem, mukaddes vatandasim efendimiz hazretleri, tam Berline sag,
salim vasil olali bir haftadir, bazi ufak tefek tesviye olunmasi lazim islerim
ancak size bugün mektup yazdirabiIdi. Mesverete gönderilen iki yüz yetmis
frangi tabii simdiye kadar almissinizdir. Geldiginizin ertesi günü gönderdik.
Kamusülalamlan da getirdik. Lakin sandiklari ancak gümrükten bugün
çikarabilecegim, iki üç gün sonra onlan da takdim ederiz.
Dersaadet fena halde telasta, sizin cemiyet namina konferansiara gidip
bizzat konferans verdiginiz duyuldu ve Serif pasayi Abdülhamidin sizi hükümet
marifetiyle Kristanyadan çikartmasi eger çikartamaz ise sefareti lagvedecegi ve
Serif pasaoin da aheste almasi üzerine Abdülhamidin fena halde telasa
düstügünü Istanbulda duymadik hiç bir kimse kalmadi gibi. Hele Ahmet
Celaleddin pasanin bos döndügünü görenler artik hiç kulup takmaya haklari
olmadigini anladilar. Ve ümidim üzerine bir kaç aya kadar cemiyetimiz daha
parlayacaktir.
Istanbul pek siki, nakden muavenete kimseyi davete cesaret edernedim.
Sade tanidigim bir iki sube ile görüstüm. Lazim gelen ihtarati ve evamiri
tarafinizdan teblig ettim. Malum onlarin da öyle iyi hal ve vakitleri yoktur.
Onun için simdilik sade kendilerinden nakdi muavenet hizmetinden evvel
bedeneo hizmet etmelerini ve sebat ve gayret göstermelerini rica ettim. ..
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Sadrazam Halil Rifat pasazade Cavit
beyin katli hakkinda bilinmeyen mektuplar", Aksam, 14 Haziran 1950
(No:11378), s.5.
Ek-12
Ahmet Rifat Bey'in Berlin'den 11 Tesrin-i Evvel 1899 tarihinde Ahmet
Riza'ya gönderdigi mektubun Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:
.. .insallah bir gün gelecek su kan aglayan garip, bedbaht milletin yüzü
gülecektir. O olan seylerdendir. Bir insan hasta olmadan iyi olamaz. Mithat pasa
zade Ali beyin kaçtigini duymussunuzdur. Kendisi pek ahbabimdif, lakin
bilmem hala Atinada midir?
Tabii kardesim Cavit beyin Abdülhamit tarafindan köprü ortasinda bes el
silah ile bir tüfekçi vasitasiyle öldürüldügünü gazetelerde gördünüz.
Biraderimin Abdülhamit tarafindan öldürüldügü gün gibi asikardir. Bazi
hususlan bana söyledigi seylerden iyi biliyorum. Hatta kendisi son zamanlarda
Ebulhüda efendi ve Sultan ile fena halde bozusmustu.
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Bana hiç unutmambir gün dedi ki, Ahmet, Sultan çaresini bulsa beni
öldürtecektir. Fena halde bozustuk. Lakin bir... yiyemez, korkar dedi. Hiç ümit
etmezdi. Sokakta aleni ötede beride Sultana söger sayardi ve son zamanlarda
fena halde tehdidata basladi.
Eger söylendigine göre Gani beyin katlinde Ragip beyin eli varsa hiç
süphe etmem Sultani o yolda da tehdit etti. Simdi biraderin, Sultana vermis
oldugu bir çok layihalar vardir. Bir kaçini okumustum. Hele Makedonya
hakkindaki layihasi olmaz sey. Sonra bir çok defa istintaka çekildi. Verdigi
tahriri ve sifahi cevaplarin ayni biraderde mahfuzdur. Onlari getirtmek
istiyorum. Sultan Adadaki evini abluka ettirmis, lakin evrak baska yerdedir.
Bakalim elde edersem çok iyi olur.
Zannedersem kardesim geçen sene Maliye Naziri oluyordu, sonra kaldi.
Bu sene Sultani gene Maliye Naziri yapsin diye tehdit etmisse bir sebep de
odur. Sonra da ihtiyar Sadrazarni istedigi gibi kullanabiIrnek için merhum
Cavidin vücudunun kalkmasinin lüzumunu hissetmis olmali ki bu halti etti.
Kardesim pek asiri gitmisti, eger adalet namina vurdurtmussa Hüsnü
pasalan ve saireyi tercih ede idi. Daha adilane olmazmiydi. Eger saçma
söylüyorsam beni mazur tutunuz. Ne yazdigimi bilmiyorum, pek mahzunum,
hastayim ellerim kalem tutmuyor. Sizi müteessir etmek için bu feryatnamemi
yaziyorum. Havadis ve izahat vererek cemiyete hizmet etmek isterim.
Evvelce Hamide adavetim vatana etmis oldugu hainlikten dolayi yüzde
doksan ise simdi biraderim için kinim, adavetim bir ziyade1eserek yüzde yüz
oldu. Hamit ile milletimin selameti için sizlerle beraber vücudumu feda
edinceye kadar çalisacagim. Vatanim ve merhum biraderimin ruhu üzerine
yemin ederim, size insaniyet namina rica ederim, kardesim ölmüsse simdi sizi
kardes taniyorum. Mesverette ve diger Fransizca gazetelerde birer makale
yazilmasini rica ederim. Içinde hakikatin haricinde hiçbir sey istemem. Hakikati
yaziniz. Hem de cemiyete büyük bir hizmet olur.
Sade Abdülhamit bir vakitler zehirli serbetler içirterek öldürtürken artik
simdi milletin gözüne batirir gibi resmi elbiseli tüfekçilerinden birisiyle
köprünün ortasinda en kalabalik zamaninda bes kursun ile öldürttü. Kardesim
arkasindanüç kursunyer yemezhemencebindekirövelveriile döneriki el ates
ederekkendisinimüdafaaetmissede gögsündendaha iyi kursunyiyerekoraya
hemen nefessiz düser. ... Ben gene vatanim için hep birlikte daha ciddi,
fedakarane çalisacagim...
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Sadrazam Halil Rifat pasazade Cavit
beyin katli hakkinda bilinmeyen mektuplar", Aksam, 14 Haziran 1950
(No:I1378), s.5.
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Ek-13
Ahmet Saib'in Ahmet Riza'ya yazmis oldugu 29 Nisan tarihli mektubun
Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:
Gazi Ahmet Muhtar pasanin hareketini elbette telgraf1ardan
anlamissinizdir. Bu zahn ahvali hazirada saraya karSi aldigi vaziyet sayani
takdir ise de, buna dahi diger pek çok seylerde oldugu gibi aldanmaya lüzuro
yoktu zannederim. Çünkü bunun hareketi ahvale ne suretle tesir edecegi daha
malOmdegildir. Süphesiz Gazi pasa diger vükeHiyakiyas olunamaz. Cesurdur.
Icap ettigi zaman erkeklik göstermek iktidarina maliktir. Fakat bu erkeklik ne
dereceye kadar varabilecektir. Burasi meçhuldür.
Bu zat gayet magrur oldugundan para için münasebetsiz bir harekete
karar vermesi dahi biraz baitçedir. Simdilik bendenizin mevsuk yerden aldigim
malumata nazaran bu zat hiçbir sey yapmiyacaktir. Avrupaya gidecektir. Dört
bes ay zarfinda umum ahvale vakif olduktan sonra yalniz basina bazi
tesebbüslerde bulunacakmis.
Her halde Sultan Hamide karsi alenen muariz bir vaziyette bulunacagi
muhakkaktir... Sultan Murat meselesi oldukça tesir etti. Fakat Muhtar pasa
mes[e]lesi hepsini bashrdi.
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, 8 Mart
1950 (No:11280), s.5.
Ek-14
Ahmet Saib'in Ahmet Riza'ya yazdigi 2 Subat 1901 tarihli mektuptan
Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümler:
... Süphesiz bizim islerimiz matlObamuvafik degildir. Ahrar olsun idarei
hazira aleyhinde hareket eden diger firkalar olsun pek perisan bir surette hareket
ediyorlar. Herkes kendi bildigine gidiyor, bu halden en ziyade istifade eden
Sultan Hamittir. Çünkü karsisinda bizim gibi aciz adamlar bulunuyor. Halbuki
ortada mevcut bulunan su kuvvet hüsnü surette istimalolunursa eminim ki bir
dereceye kadar is görülebilirdi. Hiç olmazsa bugünkü halden daha iyi olurdu.
Bendeniz bütün kuvvetlerimizi bir yerde toplamak maksadiyle yaz
mevsiminde Avrupanin münasip bir mahaHinde umumi bir kongre toplamak
için simdiden tesebbüste bulunsak acaba muvafik olmaz miydi!
yani mümkün olsa, Jön Türklerin en ileri gelenlerini, Ermenileri,
Suriyelileri, Arnavutlari bir yere toplayarak umumi olan mevaddan konusmak
acaba mümkün olmaz miydi? Böyle bir içtima ile bizim ahvali umumiye ve
hususiyemizde defaten bir iyilik hissolunacagina eminim. Çünkü buna
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Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, 8 Mart
1950 (No: 11280), s.5.

Ek-IS

Ahmet Saib'in tutukluIuguhakkindaAhmet Riza'ya yazdigi mektubun
Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:
. .. Misir kanunu mucibince hükümdarlara karsi edilen tahkiratin siddetli
cezasi vardir. Gazete müdürü alti aydan on sekiz aya kadar hapsolunabilir.
Surayi Ümmetin 65. numarasinda münderiç makalatin ahkamini bu kanuna
tatbik ettiler. Fakat ahkamini siddetle icraya kalkistilar. Bu cihet bizi kurtardi.
Misir Adliye müstesari (bir Ingiliz) bendenizi hapisten istetti. Gittim.
Evvelce müstantige verdigim ifademin dogru olup olmadigini sorduktan sonra
sunlari söyledi: Hükümdarlari tahkir hususunda Misir kanunu katidir. Mahkum
olacaginiz muhakkaktir. Fakat lort Krumer dün beni çagirdi. Size söylemek için
surasini teblig etti. Ahmet Saib beye tarafimdan söyle, eger bu zat Surayi
Ümmet'te bir daha Hünkara karsi elfazi tahkiriye kullanmiyacagini namusu
üzerine söz verirse bu defa kendisini kurtaririm... Biraz düsündükten sonra bu
sözü verdim. Bizi çikardilar...

Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu,"Ahmet Saib bey", Aksam, 8 Mart
1950 (No: 11280), s.5.

Ek-16
Ahmet Saib'in Samipasazade Sezai Bey'e yazdigi 10 Haziran 1906 tarihli
mektuptan Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümler:
... Bendeniz mesleki ahrarda çalismaya karar verdigim zaman, yani
bundan yedi, sekiz sene evvel kendi basima Sancak naminda bir gazete
çikariyordum. Sonralari Surayi Ümmet heyetine dahiloldum. Bu kararim, bu
heyetin idaresini uhdesine alan Ahmet Riza beyin iktidari zatisine emin
oldugumdan ileri gelmisti. Geçen seneye kadar bu husustaki fikrimi muhafaza
ettim. Paris'te bulundugum müddette orada vukua gelen ahvalden fikrimin
yanlis oldubrunuanladim. Bu isten meyus oldum, evvelki gayretle çalismanin
mümkün olmadigini hissettim.
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Surayi Ümmetten ayrildigimdan meyus oldugum bir madde varsa o da
zatinizdan ayrildigimdir. Sezai beyefendi sizi severim. Sizin için ne kadar
fedakarliga razi oldugumu Allah bilir. Fakat bu is için affinizi rica ederim...
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ahmet Saib bey", Aksam, 4 Mart
1950 (No:11276), s.5.
Ek-17
Ahmet Riza'nin Sehzade Abdülmecit Efendi'ye yazdigi mektuptan
Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:
... Par1manin kapandigi tarihten harbin ilani günlerine kadar sarayi
hümayunda defaatla içtimalar olmus, hatta Ayan bile hususi olarak toplatilmisti.
Bu meclislerin hiç birine Ittihat ve Terakki erkani çaginImadi.
Mahmut Sevket pasa tecrübesinden ve Harbiye Nezaretine ait
malumatindan en ziyade istifade olunacagi bir zamanda mahza Ittihat firkasina
mensup oldugu için kullanilmadi.
Erkani cemiyetten elli zat cani gibi hapse atildi. Muhakemeleri badehu
icra olunmak üzere iki yüz seksen kisinin hemen nefiyleri lüzumuna dair divani
harbi örfiden Sadarete mazbata verildi. Bu mazbatada kimlerin bulundugu belki
mesmuu devletleri olmustur.
Arizalanmda Ittihat ve Terakki cemiyetinden bahsedisim o cemiyete
mensup oldugum için degil umumun selametini Ittihatta ve o menhus tefrikanin
ortadan kalkmasinda gördügüm içindir. Haricin fitne ve desayis ve dahilde
ahlak bozuklugu neticesi olarak Ittihat ve Terakki cemiyeti tefrikaya düsmemis
olsaydi bu azim ve mühim kitalar elimizden bugün çikmazdi...
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Balkan harbi sirasinda basgösteren
dahili ve harici tehlikeler", Aksam, 18 Subat 1950 (No:11262), s.5.
Ek-IS
Ahmet Riza'nin 12 Subat 1913 tarihli mektubunun Sehsuvaroglu
tarafindan yayimlanan bölümleri:
Kabine zayif bir sekilde tesekkül etti. Inkilabi yapan kuvvet her seyi
vaktiyle qazirlamis bulunmalidir. Bunu ben Talat beye, Hayri beye defatla
söylemistim. Cebinizde iki kabinenin listesi daima hazir Qulunmali, sayet biri
düsecek olursa yerine derhal digerini getirmek, bayragi yerde birakmamak,

HALUK YUSUF SEHSUVAROGLU'NUN KALEMINDEN AHMET RizA BEY...

153

naehil ellere vermemek iktiza eder demistim. Her halde bu kabinede saglam
mücerrep, taninmis adamlardan bir kaç zat daha bulunsaydi, iyi olurdu.
Hakki pasa malumatlidir, fakat saglam degildir. Avrupaya ne için
gönderildigini bilmiyorum. Ordumuzda biraz muvaffakiyet görülmezse Bulgara
hiç olmazsa bir yerde olsun sanli bir galebe çalinmazsa Hakki pasa Avrupada
briç oynamaktan baska bir sey yapamaz.
Hayri beyin kabineden çekilmesi iyi olmadi. Esbabi istifasi bence makbul
degildir. Kendisinden evvel ve sonra o makama bir hiiyli zevat getirildi. Tecrübe
edildi. Bahusus Talat ve Cavit beylerin heyeti vükelaya girdiklerini
istemeyenler bulundugu gibi Hayri beyin Evkaf Nezaretine geçmesini münasip
görmiyenler bulunmadi.
Bura gazeteleri istifasina hükümetin hazinei Evkafa vaziyed etmek
istemesini sebep gösterdiler. Bana kalirsa asil sebebi istifasi Sait pasanin
kabineye girmesidir.
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Balkan harbi sirasinda basgösteren
dahili ve harici tehlikeler", Aksam, 18 Subat 1950 (No:11262), s.5.
Ek-19
Ahmet Riza'nin Veliaht Yusuf Izzettin' e gönderdigi 21 Subat 1913 tarihli
arizanin Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:
Çatalcaya kadar bir seyahati devletlerini gazetelerde okumus, pek
sevinmistim. Sair efal ve harekati vatanperveraneleri de böyle matbuat
vasitasiyle halkin sem'ü sükranina isal edilmelidir. Vakia insan kimsenin haberi
olmaksizin da vatanina iyilik edebilir. Lakin efkar ve hissiyati milliyenin
galeyan ettigi bir anda, bahusus düsman kirallarinin, prensIerinin, hatta ailei
kraliye mensup kadinlarin bile harb meydanlarinda, karlar, çamurlar içinde
dolasarak askere fi'len, manen muavenet ettikleri bir zamanda bu hanedani
zisan efradi arasinda da büyük Padisahlara hayrülhalef zevat bulundugunu yarü
ayar bilmelidir.. .
Burada efkari umumiyeyi lehimize çevirmeye çalisiyorum. Mütalatimi
gazetelerle nesrediyorum. Bazilari belki manzuru samileri olmustur. Iknaa
çalistigim zevatin memleketimizde dört senedir takibedilen politikaya dair
malumati nakis, saray hakkindaki fikirleri ise pek sakimdir. Türkiyeyi
ilerlemekten men'eden saraydir. Sarayin teskilatidir zannolunuyor. Çinliler gibi
Jön Türk]e~in bu seddi yikmak ve milletle kat'i alaka etmis bir hükümdarligi
kaldirilarak iptidayi Islamda oldugu gibi bir nevi cumhuriyet vaz'etmek
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niyetinde olduklarina dair gazetelere yazilan havadis bu gibi yanlis malumattan
neset eyliyor.
Jön Türklerin Sultan Mehmedi Hani Hamis hazretlerini hal' ve tahti
Osmaniye zati samilerini iclas etmek istediklerini de gazetelerde okudum. Bu
rivayete de sebep zati sahanenin ittihat ve Terakki aleyhinde bulunduklarina
dair Serif pasanin ve ikinci mabeyinci Resit beyin yazdiklari seyler olacak.
Zahiren ehemmiyetsiz gibi görünen bu gibi dedikodulardan devlete gelecek
zarar pek büyüktür....
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Balkan harbi sirasinda basgösteren
dahili ve harici tehlikeler", Aksam, IS Subat 1950 (No:11262), s.5.
Ek-20
Ahmet Riza'nin kiz kardesine yazdigi 9 Ekim 1919 tarihli mektubun
Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:

...

Italya gazetelerini anlamadigimdan havadisi kah agizdan ve kah
buraya bir buçuk gün sonra gelen Temps'lardan aliyorum. Kuvvayi milliyenin
Konyaya girdigini, Sadrazama siddetli bir ültimatom gönderildigini ve zati
sahanenin agir hasta oldugunu, heyeti vükelanin degistigini okudum.
Paristen hiç bir haber zuhur etmedi. Bir kaç tanidiga yazdigim mektuplar
da cevapsiz kald. Fransa'nin Roma sefiri vaktiyla Istanbulda bulunmus bir
Ermeni kiziyle evlenmis bir adamdir. Maamafih görüsmek niyetine idim. Parise
gitmek için kendisine müracaat eden Türklere pek fena muamele ettigini isittim.
Vazgeçtim. Incil; bir kapiyi çaliniz, açarlar diyor. Vakia aglamayan çocuga
meme verilmiyorsa da yalvarmak bana agir geliyor. Memleketimde
vatandaslarim arasinda bir mevkiim varsa, milletim benden bir hizmet
umuyorsa beni ararlar, aratirlar.
Romada maruf zevati siyasiyeden on bir kisiye gittim, kart biraktim.
Dokuzu bana kartini göndererek iadei ziyaret etti. General Mariniden baska hiç
biri bizzat görüsmedi. Bir kart alis verisi oldu!
Hak ve hakikati aramak için yorulmak istemiyorlar. Italyanlar Fiyome
[Fiyume] ve intihabat isleriyle fevkalade mesguldürler. Amerikalilar da
Vilsonun bu agir hastaliktan kurtulup kurtulamiyacagini düsünüyorlar. Meydan
gene Ingilizlere kaldi!
Romanin Temps derecesinde ciddi bir gazetesi olan (Tempo) sermuharriri
benimle konustu. Ifadatimi uzun uzadiya ilk sahifesine yazdi. Fakat Fransizca
iyi anlayamadigindan bazi yerleri yanlis kaydetmis, bana saçma sapan
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söyletmis, bu meyanda Italya mandasini talep ettigimi de yazmis, buna da
canim sikildi.

.

Tempo'yu okuyan üç yüz bin Italyandan biri çikip da benden Türkiye
hakkinda malumat istemedi. Ancak otelde konustuklarimdan bazilari Istanbulu
gezmek için hangi mevsimin münasip oldugunu ve yahut Istanbulda ne gibi
ticaret yapilacagini sormakla iktifa ediyorlar. Ne yapayim herifleri zorla
söyletecek degilim ya. Memleketin halini, ihtiyacini Italyanlara olacak
muamelesini Hariciye Nazirina iyice anlattim.
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "1919 yilinda Avrupada bir Türk
siyasisi", Aksam, 10 Haziran 1950 (No:11374), s.5.
Ek-21
Ahmet Riza'nin 16 Ekim 1919 tarihli mektubundan Sehsuvaroglu
tarafindan yayimlanan bölümler:
Istanbula avdetime müsaade edilmiyecegini ben orada iken
söylüyorlardi. Ferit pasanin azli üzerine ahval ve efkarin degisip, degismedigini
ve Ingilizlerin bana ne nazarla baktiklarini anlamak için avdet niyetinde
oldugumu Hariciye Nezaretine bildirdim. Onlar da Istanbula yazdilar, bakalim
ne cevap gelecek.
Yeni Sadrazama bugün bir mektup gönderiyorum. Gerek bunun ve gerek
Padisah takdim ettigim arizanin suretlerini size, mektuplarimin elinize saliman
vasil oldugunu anlarsam, yollayacagim.
... Buranin Journal gazetesi benimle uzun mülakatini basmakale olarak
dercetti. Içinde ecnebilere hayli sitemler var. Itali namindaki Fransizca gazete
de Romada oldugumu beni medhederek ilan etti.
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "1919 yilinda Avrupada bir Türk
siyasisi", Aksam, 10 Haziran 1950 (No: 11374), s.5.
Ek-22
Ahmet Riza'nin 23 Ekim 1919 tarihli mektubundan Sehsuvaroglu
tarafindan yayimlanan bölümler:
Mustafa Kemal pasa eski kabine Padisahi igfal etti diyor. Halbuki Ö
bihakkin itham ettigi kabineden alti zat gene bu kabinede makamlarinda
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oturuyorlar. Dün asi dedikleri, rütbesini aldiklari kumandana bugün Padisah
selam gönderiyor, beyani memnuniyet ediyor, zamanin acayip cilveleri...
Burada Fransiz sefareti müstesari, sonra sefiriyle de görüstüm. Sefir,
karisinin benim hakkimda iyi fikirler besledigini ve görüsürse memnun
olacagini anlatti. Ertesi günü hareminden hususi bir de mektup aldim gittim,
onunla da görüstüm. Bu üç mülakat hos oldu. Türkiye ve Fransa menfaatlerini
mezcederek verdigim malumat iyi tesir etti. Ne için Fransaya gidip bu seyleri
orada anlatmadigimi sordular ve gidemedigime taaccüp ettiler. Isterseniz
yazalim dediler. Ben nazlandim, izzetinefsim çok rencide oldu, tekrar
yalvarmak istemem. Yollar açilir da herkes Parise serbes gitrnege baslarsa ben
de giderim demekle iktifa ettim, bakalim ne olacak. ..
Padisaha gönderdigim ariza cevapsiz kaldi. Sadrazam daha cevabini
yazacak kadar olmadi. Maamafih isterse telgrafla bir haber gönderebilirdi. Zati
sahane eger mektubumu almissa bana bir cevap verir, cevap gelmezse hükümet
de benimle münasebette bulunamaz. Arizami sayet vasil olmamissa meydana
çikarip takdim etmek hüküp1eteait bir vazife olur.
Arizamin bir yerinde". .. Hükümet beni cinayetle itham ve sokakta tevkif
ederek divani harbi örfiye gönderdi. Bu zulum ve hakaret yalniz sahsima degil,
haysiyeti devlete, mesrutiyete, heyeti ayana, asdikayi saltanata, otuz senelik
mücahedei vataniyeye karsi bir küftir ve denaet idi. Tarafi sahanelerinden
nasilsa takbih edilmedi. Buna cüret edenlerden bazilari bilakis taltif olundu. .."
demistirn.. .
Ali beyi sayet bizzat ve yalniz görebilirsen -davet edersen yaliya veya
Göztepeye gelir- diger Mustafa Kemal pasanin ve rüfekasinin yanina hariçten
bir takim adamlar kosuyorlar, etrafina toplaniyorlar, dikkat edilsin... Polis
müdürü, Beyrut valisi Azmi beye Romada bir dükkanda tesadüf ettim. Gizli bir
yoldan o da Anadoluya gidiyor ve zannedersem hariçte bulunan (Cemal pasa ve
saire) tarafindan memuren gidiyor. Italyaya geleli iki gün olmus, bir çok mühim
zevatla görüstügünü ve Italya amali siyasiyesinden kumandana malumat
verecegini bana sikilmayarak anlatti.
2-Kuvvayi Milliyenin, affi umumi talep etmesini Temps gazetesi fena
tefsir etti. Ermeni kitalinde zimedhal olanlari kurtararak Ittihat ve Terakki
cemiyetini gene ihya etmek istiyorlar, dedi.
Bazi siyasi mevkuflarin affina talep etmekle beraber digerlerinin de
muhakemelerini isternek lazim gelirdi. Bunlar bizim Vahdeti Milliye
nizamnames'indevardi, ne için dikkat edilmiyor?
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3-Damat Ferit pasa ve hempalari belki firar veya ,bir Ingiliz gemisine
iltica ederler, bunlarin firarina meydan verilmesin, hesaplari divani alide
görülecektir.
4-Zati sahane igfal edildiklerini kendileri de zimnen kabul ve tasdik
buyurdular. Bu halde resmen tahakkuk eden igfal yapilan seylerin bozulmasini
icabeder. Heyeti ayana sonradan tayin edilen azanin azline simdiden, yani
Meclis açilmadan tesebbüs etmek lazimdir.
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "1919 yilinda Avrupada bir Türk
siyasisi", Aksam, 10 Haziran 1950 (No:I1374), s.5.
Ek-23
Ahmet Riza'nin Paris'ten yazdigi 25 Aralik 1919 tarihli mektubun
Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:
...Kanunusaninin
yedisinde
Türkiye
meselesini
hazirlamaya
basliyacaklar. Teklifat falan tamam olunca bizim murahhaslari çagiracaklar. Bir
müskülat çikmazsa tekmil is kanunusani nihayetine dogru bitecek. Fakat
müskülat çikacagi bence süphesizdir. Mufassal mektubumda yazdigim veçhile
Amerikanin isten çekilmesi, Rusyada Bolseviklerin ilerlemesi üzerine Ingiltere
vaziyetini degistirdi. Pek haris oldu. Son aldigim malumata göre Türkiye sayet
kuvvetli bir halde kalacak olursa gene Almanya ile ve yahut Rusya ile bidesir,
buna. meydan verilmemeli, diyormus. Venizelosun dünkü nutkunda Türkler
Avrupadan çikarilmalidir, demesi Ingiltereden aldigi talimat üzerinedir.
Konferans esnasinda RumIarin Istanbulda bir gürültü, ihtilal çikararak
sehri zaptetmeleri ve Avrupayi bir emrivaki karsisinda birakmalari
muhtemeldir. Hami gitsin bunu Sadrazama ve icap ed enlere söylesin. Milli
ordu heyetini de haberdar etsin. Geçen gün de yazdim. Amerikayi celbe
çalissinlar, Ingiltereye karsi duracak ondan baska hükümet kalmadi...
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "1919 yilinda Avrupada bir Türk
siyasisi", Aksam, 10 Haziran 1950 (No:11374), s.5.
Ek-24
Ahmet Riza'nin Yildiz Yagmasi münasebetiyle Sultan Vahdettin' e
yolladigi 11 Eylül 1920 tarihli arizanin Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan
bölümleri:
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Yildiz yagmasi nami altinda on iki sene evvel vukuu iddia olunan bir
hadiseden dolayi bir çok zevat tahti tevkife alindigi mahkUm edildigi sirada
bendelerinin de Çengelköyündeki ikametgahim basilmis, dolaplarim,
çekmecelerim kinlarak evrakim kamilen zapt ve Ayan maasim bankada
haczedilmistir.
Bu is kaideten ve hiç olmazsa nezaketen bir defa benden soruimali ve
verecegim cevap kanaatbahs olmadigi takdirde kanunen yapilmasi lazim gelen
muameleye tevessül edilmeli idi.
... Sarayi hümayunda bulunan emval ve esyanin sahip ve mutasarnfi reisi
saltanattir. Binaenaleyh bu hususta müddei ancak reisi saltanat olabileceginden
herkes zati sahanelerini bendelerinden sikayet ve dava ediyor zannedecektir.
Hükümeti haziraya bu yolda bir vekalet verilmisse davanin neticesini
beklemiyerek simdiden mal ve mülkümü kamilen hazinei hassai sahanelerine
takdim ediyorum.
Dava tarafi mülükanelerinden ikame edilmiyorsa hükümet, hususiyle
Ayani mahkemeye hak ve salahiyeti olmayan divan harbi örfi ne salahiyede
takibat ve taharriyatta bulunuyor ve mahakimi adiyede rüyet edilmesi lazim
gelen sirkat davasiyle mesaili siyasiyeyi nasil mezceyliyor;
... Zati
sahanelerinin temiz bildigi ve hayati hususiye ve siyasiyesi pek temiz oldugu
için dost ve birader gibi elfazi taltifiyeye layik gördügü bir bendeleri hakkinda
salahiyettar olmayan bir heyetin suizanda bulunmasina nasil riza gösteriliyor.
Bu çirkin ve haysiyetsikenane muameleden vatana, saltanata bir fayda
gelse kahrolurum, sikayet etmem, lakin fayda degil, bilakis mazarrat gelecegini
biliyorum.
Emval ve hukuku milletin gasp ve yagma ve Edirnede Sultan Selim
camiinde Venizelosun devami fifiyet ve muvaffakiyetine dua edildigi, ashabi
ha.miyetin ka.n a.gla.digibi! si!a.da.izzeti nefsi m\Ui)'i cerinadar eden mertatii
hasise ve agrazi sahsiye ile ugrasilmasina müsaade buyurulmamasini istirham
eylerim efendimiz. II Eylül 1920.
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Yildiz yagmasi", Aksam, 22 Subat
1950 (No:11266), s.5.
Ek-2S
Ahmet Riza'nin savunmasini yaptigi yayimlanmamis makalesinin
Sehsuvaroglu tarafindan yayimlanan bölümleri:
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Bana müstebit diyenler oldu, Hikin hangi iste ve kime !<arsi müstebit

oldugum söylenmedi. Tuttugum meslek dogru, istedi[g]im seyler makbul ise,
bunlari icra ettirmek için istibdat lazimdi. Bizde halk kendi hevesiyle is
görmeye alismamis, cemiyeti ihtilaliye riyaseti, belediye riyasetine benzemez.
Biz o vakit adate muharebe halindeydik. Böyle ihtilal firkasinin reisi bir çete
kumandam demektir. Sözü icra edilmiyen kumandamn ne ehemmiyeti olur.
Kumandan hini hacette ileriye atilmak için refakatinde bulunan efradin
sadakatinden, secaatinden emin olmali itaatine güvenmelidir.
Hakkimda faal degildir, beceriksizdir diyenlerden, benim yaptigim
seylerin yarisi nispetinde bir faaliyet gösterenler olmadi. Ben kendimi faal,
mahir bir diplomat olmak üzere tamtmamistim. Büyük bir sey yapmadigimi ben
de biliyorum. Fakat bir sey daha görüyordum ki muterizler onu nasilsa görmek
istemiyorlardi. O da meydam cihadda benden ziyade, hatta benim kadar is gören
adam yoktu. Parise zabitler, valiler, muallimler, damatlar geldiler, gittiler, fazla
bir faaliyet gösteren olmadi.
Bana cahil diyenler ve benden ziyade bilenler malumatlarim ne için
umumun nazari istifadesine koymuyorlardi. Çok bilip de vatana nafi bir is
görmemek hatasi acaba cüzi malumatini vatandaslarini ikaza sarfedenin
bilaihtiyar edecegi kusurdan ehven midir. Ben aklimin erdigi kadar çalistim,
bana taanedenler millete nafi ne yapmislar, mülahazatim ve tuttugum meslek
hatali ise varsin yirmi milyon Osmanlida bir kisi de bu yolda kurban olsun.
Dogru meslekte inadiln beni öldÜrse ne gam
Ölümümden vatal1lmfayda görsÜn yetisir.

Cehaletimi muaheze ettiler. Hangi eserimde malumatfuruslukta
bulundum ki böyle bir tah'tieye lüzum görüyorlar, bir adama cahil demekle o
adamin cehli degil, cahil diyenin terbiyesizligi ispat edilmis olur. Agrazdan
maksat efkari ikaz ise cehil meydana konmali, tashih edilmelidir.
Ben Pariste Ziraat Darülftinununda tahsil ettim, cehlimle beraber Pariste,
Londrada gazetelere, mecmualara makaleler yazdim. Konferanslar yaptim.
Malumatim ziyade olsaydi daha büyük seylere muvaffak olurdum ve bu kadar
yorulmazdim. Benden ziyade vukufu, ilmi olanlar memleketi o halden
kurtarmak için acaba ne yapmislar. Bir insan her seyi tamam bilemiyeceginden
bir tabibi hendese bilmiyor diye teçhil etmek dogru olmaz.
Yazilan seyler için hep malum seyler deniliyordu. Ben yeni bir sey icat
ettim iddiasinda bulunmamistim. Ancak malumu söylemekte sebat eylemistim.
Zulum devam ettiginden daima zulumden, zalimden bahseylemistim. Allahu
Ekber de malum bir seydir ne için tekrar ediliyor.
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Makalelerimi begenenler kendim yazmadigimi söylediler. Baskasi
yaziyorsa neye o baskasi ona benzer bir makaleyi de kendi yazip nesretmiyordu.
Ben yazdigim bazi makaleler için bir hayli tetebbuatta bulundugum gibi, tashih
ve istisare için de bazi baskasina okudugum olmustur.
Benim yazdiklarimi bizde herkesin bildiginden bahisle daha iyi Hiyihalar
verildigini söylediler. Hay hay Sakir pasa gibi eni sene devlet hizmetinde ve
bilhassa tahkikatta bulunmus ricalin verdikleri layihalar elbet daha ciddi, daha
mükemmeldir. Lakin onlar nesrolunmuyordu. Nesrolunsaydi ben bir sey
yazmaya lüzum görmezdim. Benim meziyetim baskasinin söylemedigi seyleri
aklimin erdigi, dilimin döndügü kadar söylemekten ibaretti.
Sultan Abdülhamit zamani en ziyade ehemmiyet verilen seylerden biri de
sofuluk, dindarliktt. Namaz kilanlar, kilmiyanlar tefrik edilirdi. Benim gurbette
namaz kilmadigim muterizlere, itiraz sermayesi olmus, itikadimdan süphe
edilmisti. Halbuki bana dinsiz diyenlerin dine benim kadar hürmeti yoktu.
Içlerinde ömründe secdei Rahmana varmamislar vardi. Harekattm,
matlfibattm hep ser'e muvafiktir. Namaz kilmadigima gelince bu hususi bir istir.
Daha mühim isler sirasinda namazin terki caizdir. Cuma selamliginda binlerce
askerin Padisahi muhafaza için cuma ve ögle namaziarindan mahrum edildikleri
görülmüyor, benim namaz kilmadigim göze batiyordu.
Bir elimde ibrik, bir elimde tesbih gezmezdim. Bu bir kusursa bana aittir.
Kimseye zarari yoktur. Lakin buna mukabil ben Islamiyeti risale yazarak,
konferanslar yaparak müdafaa etmistim. Namaz kildiklarim söyliyenlerden bir
çogu acaba ne hizmette bulunmuslardi.
Kaynak: Haluk Y. Sehsuvaroglu, "Ahmet Riza bey ve muarizlari",
Aksam, 14 Ocak 1950 (No:11227), s.5.
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Kaynak: "Ahmed Riza Bey", ikdam, No:9157 [15 Eylül 1922],s.L
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