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FEDAKARAN-I MiLLET CEMİYETi

Do~.

Dr. Sina

AKŞİN

Abdjjlhamit'in otuz yıllık istibdat yönetimi sırasında salt bir
kuruntu yüzünden birÇoklan !m.paratorluğun çeşitli köşelerine siyasal sürgün olarak yollandılar. Bazan memurlukl~ gönderildiler, baş
ka zamanlarda ise geçimlel;'ini sağlamak üzere devlet kendilerine para verdi Bunlar sürgünler, ya da o zamanki deyimle, menfilerdi.
(Teknik anlamda, sürgün deyince ·ceza hükmü giymiş biri anlaşı
lır. Oysa, gördüğümüz gibi, bazan memur olarak uzaklaştınlanlar
vardı; demek ki sürgün deyince, teknik . olmıyan, geniş bir anlam
vardır : «tebid edilenler,>> uzaklaştırılanlar gibi.) Bir de istibdat yönetimini çekilmeı bulduğu için Osmanlı ülkesinden Avıııpa!ya ya da
Mısır'a kaçanlar vardı · (aralarında sürgün· edildikten sonra kaçan~
la.r da bulunuyordu). Buiılardan bazılan Abdülhamit yönetimine
karşı savaşınağa karar veriyor ve bunun için dernekler kuruyor,
gazeteler çıkanyorlardı. Jön Türklerin çıkardığı gazeteler sayısız
denecek kadar çoktu. Jön Türkler kendilerini çok büyütüyor, haklı
ya da haksız, yaptıklan işi büyük bir fedakarlık sayıyorlardi. Sürgünler de İstanbul'dan imparatorluğun uzak köşelerine gönderilmelerini büyük bir zulüm, sürgüne yol açan davranışlannı · da,· haklı;
haksız, büyük bir yiğitlik sayıyorlardı. Hürriyetin ilanında genel af
ilan ediiili ve s&rgün ve kaçakl;:ı.r lstanbuİ'a dönrneğe başladılar.
Aleyhinde çalıştıklan yÖnetim Y?]nlmış, özledikleri düzen ~uş-::
tu .. Bu sonuç on~ar~ başansı sayılabilirdi. Tabü içlerind~ değerli.
değersiz, okumuş, cahil; içten, içten olmayan; her türlü adam vardı. Ama çoğunlukla ken~erini günün kahramanı sayıyor, çektikleri zorluk.la.n· her yerde, ba.za,n adamakıllı }?üyüteiek, ileri s~yor
lardı. ».emen· hepsi de ·~:u ya da b:u memurluğa tayin .edilmekle çek~
tiklerinin karşılığını bekliyordu. Oysa. birçoğu Unıduğunu bul.amadı.
· üstelik devletten ödeneği olan sürgünler - hatta Avrupa'da bile
böyle bazı maaşlı Jön Türkler vardı - bu gelirden de yoksun kaldı
lar. Hükfunet, bekledikleri gibi onlan bağnna basmadığı 'gibi, ~a~a
memurlarm işten çıkanldığı, bütçenin deıi.kleştiri.4nesj için çab2.ıar
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harcandığı bir sırada, isteklerini de yerine getirmedi. Böylece siyasal gadre uğrıyanlZ:r (mağdurin-i siyasiye) ·büyük bir huzursuzluk
kaynağı oldular.
İttihatçı olan sürgün ve kaçaklar genel olar~k umduklaiını bulduldan için onlar pek tabii seslerini çıkarmıyorlardı. İttihatg;. olmayıp da geçim derdi içinde buluı;ıanlar durumlarına çare aradılar.
Hürriyetin İlamndan birkaç hafta sonra, 12 Ağustos 1908 de, Sultanahmet bahçesinde bir miting yaptılar. Birbirlerini gördüler, söylevler söylendi ve bir Q.ernek kurmak teklifi kabul edildi. Kurulan
dernek Fedakaran-ı Millet Cemiyeti oldu. (') Meşrutiyetle birlikte ortalığı kaplıyan gazete · halluğunda bunların birçoğu kendi:lerine ga'zetecilik alanında iş edindiler. İkdam'da Ali Kemal, Serbesti'de Hasan _Fehmi ve Mevlanzade Rüat, Mizan'da Murat Bey, Volkan'da
Derviş Vahdeti en sivrilenlerindendi. Tabii ayrıca, Cemiyetin orgam olan Hukuk-u Umumiye'nin çoğu yazarlan da· mağdur · takımın
dandı. Üstelik Derviş Vahdeti ünlü ittihad-ı Muhammedi Ce_
m iyetinin kurucusu oldu. Görülüyor ki İT'nin en amansız muhalifleri, İT'li
olmıyan sürgün ve kaçaklardan çıktı. Belki bir psikolog, bunda, yakınların, aralarındaki daha tatilılileri kıskanması oiayının bir örneğini görebilir. ~u bir yana, mağdurlar daha önceden siyasete ve polemik gazeteciliğine bulaşmış olmaları bakımından, giriştikleri işe
yatkındırlar.(2) Bir zamarilar Abdülhamit yönetimine karşı yönelttikleri amansız oklarını şimdi İT'ye çeviriyorlardı. Bu, onlar için alış
kın oldukları bir uslubu sürdürmek demekti. Bu arada bazı Jön
Türklerin, Jön Türklüklerini Abdülhamit'e karşı şantaj aracı olarak, yani o11dan para koparmak iç~ kullandıklanm hatırlatmak ye-rinde olur. (3) Zira buna benziye:r;ı davramşlar İT'lilerin Hürriyetin
İlanından sonra istibdat yönetiminin nefret edilen kişilerinEt yaptık
ları muamelede görülebileceği gibi, (•) Fedakaranın çalışmalannda
da vardır.

Cemiyetin kurucu ve yöneticileri şunlardı : Başkan A:vnu)J.ah
el Kaziı:Ôi, muhasip üye Ali Vefa, Dr. Ali Saip, Abdülkadir Kadii,
·Hacı Cemal, sandık emini Asitaneli Behçet, Ertuğrul Şakir. (S) Ce(1) Münir Siileymaiı Çapanoğlu, Türkiyede Sosya.lizm Hareketleri ve
Sosyalist Hilmi (İstanbul, Pınar · Yayınevi, 1964), s. 21.
-.
.
(2) O zamanın gazeteleri henüz bol miktarda fotograf ya da resim~ roman basamadıklarmdan, satı§ı sağlamak için pelemik yapmak en iyi çare'lerden biriydi.
.
(3) Ramsaur, The Young Ttulis, s. 51; Kuran, Jön Türkler. s. 58.
(4) İttihatçılar Hürriyetin İli:inı.nda gözaltına - alındıktan sonra büyü!{
•bağl-Jlarda-. bulunan bazı istibdat ileri gelenlerini serbest bırakmı§larcli.
(5) Tunaya, Siyasi Partiler, s . 233. Çapanoğlu'n~ göre ge:qel'"katip Esat
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miyetin tüzüğüne bakılırsa, çeşitli amaçlan olduğu görülür. e> Birinci maddede Cemiyet, «ayni zamanda hayriye, ticariye ve sinaiye
olarak bir Fırkai siyasiye>> diye tarif edilmektedir. Demek ki ortada 1T gibi, neredeyse CJ.evıet gibi, her alanda söz sahibi olmak iddiasında bir kuruluş vardır. Nitekim, 1. ve 3. maddelerde sayılan amaçlar bunu doğruluyor : 1) Meşrutiyet ve Meşrutiyet esaslarını korumak, 2) memleket uğrunda maddi ve manevi fedakarlık yapmak,
3) millet ahlakımn güçlendirilmesi, 4) ülkede eğitim, sanayi ve ticaretin ilerlemesi, okul, hastane, fabrika ve hisseli ortaklıklar kurulması için çalışmak, 5) Cemiyete bağlı öğrencilere yardım ve terbiyelerine bakmak, 6) yoksul olanlara yardım etmek, 7) siyasette;
hükıimet işlerine karışmamak şartıyla hükUmeti (tarafsız olarak)
yerine göre övmek ya da eleştirmek, uyarmak, ve kamuoyunu siyasal durumdan baberli kılmak gibi Meşrutiyeti sağlıyacak çalışma
larda bulunmak.
Yedinci amaç, yani hükllm.ete karışmadan siyaset yapmak, !T'bir yergi sayılabilir. Asimda bir çaresizliğin anl:a.tımıdır : denebilir ki Fedakaranın elinde olsaydı, hükfunete kan§mayı gönülden isterlerdi. Ne çare ki, bu işin tekeli İT'deydi. İT'nin
Jön Türkler arasında yeşeren zayıf filizi Meşrutiyet arefesinde orduda kök salmış, ve bu sayede kısa süre içinde bir ağaç gibi büyüyerek, gelmiş ve gelecek birçok kuruluşlan gölgede bırakmış, bir çeşit «devleti denetleme partisi» ya da «Türklerin partisi» olmuştu.
Sonradan kurulan Fedakaran Cemiyetinin böyle bir role özenınesi
boşunaydı. Daha baştan Fedekaran, «İT'li olmıyan siyasal mağdur
ların» dayamşma, yardımlaşma, Zümre Cemiyeti olmağa hü.kümlüydü.
yöneltilmiş

ye

·

Tüzüğün

maktadır.

ikinci maddesinde Cemiyete kimlerin gireceği sayıl
Burada görülüyor ki ağırlık «mağdurlara» verilmiş, baş-

Beydi. İdare heyeti üyelert arasında Kürt Ahmet Hamdi, Kazım, Binba§l Dursun Beyler vardı: a. g . e., s. 23. Tunaya •elemanlar• arasmda Bahriye mülazunı Cemal, Bahriyeden Sami, Mevianzade Rıfat, Hasan Fehmi ve •fedalleıi»
sayıyor. Çapano~lu'na göre kurucular listesi şöyledir - Süleyman Şefik Pa~ja,
İsmail Hakkı Bey, Mutedil Hürrlyetperveran Fırkası (sonradan kurulan) reisi
!smail Hakkı Paşa, Necip Nadir Bey, Müşir Deli Fuat Pa§a'nın özel kAtibi
Avnullah KAzim! Bey : a. g. e., s. 22.
(6) Tunaya, Siyasi Partiler, s. 237- 9; Hukuku Ummniye, 18 Şubat
1909, 141. Görülüyor ki, tüzük, Ceniiyetlıı kurulmasından bir hayli süre sonra
açıkla.nınıştır. Daha önce de (15 Ekim 1908, 30) chissedilen lCızwİı. üzeri.iıe, Cemiyet nizamnamesl muci.bince• izlenmekte ol.a.n •maksad-ı asil» ve maksad-ı tali•
yayı.mlandı. Tunaya bu gecikmeleri anlamlı buluyor (a. g. e., s. 233)~ Belki, İT
nin gizliligine özeniliyordu, denilebilir.
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kalan sanki adet yerini bulsun diye sayılmıştır. (') Sayılanlar arasında eşraf, köylü, işçi gibilerinin ·bulunmaması da aynca dikkati
çekiyor : Fedakaranın yaygın bir parti olmak iddiası bile pek yok-

tur.. Tersine,

diğer bazı

maddeler Cemiyetin

«kapalı»

bir

kuruluş

ol-

duğuna işaret sayılabilir.

Md. 7 ye göre Cemiyet üyeleri «aza» ve
«efrat» diye ikiye ayrılır. «Aza»lar ise kendi aralarmda «azayı müntahabe» ve c&zaYJ, tabiiye» diye ayrılırlar. Cemiyet üyeleri «azayı '
tabiiye» arasından yetmiş dokuz kişiyi «azayı müntahabe>> seçerler..
Yöneticiler de «azayı müntahabe» arasından seçılir. Demek ki «azayı tabiiye» egemenliğine dayanan oligarşik bir durum vardır. «Azıiyı
tabiiye» denen k.imselerin ise «mağdul'», «efradın» .ise mağdur olmı
yanlar olduğu Hukuku Umutniye nin ilk sayısındaki «Maksat ve
Mesleğirniz» adlı yazıdan anlaşılıyor. ·
Cemiyetin «mağdurların» yardımlaşma ve dayamşma kurumu
olduğunu gösteren yukarda sıralanmış olan amaçlarm 5. ve 6. smdan çıkmaktadır. Aynca, tüzüğün 13. - 15. maddeleri de bunu gösteriyor. 14. md. maaşlı ve· tüccarların Cemiyet sandığına her ay
ne kadar para vereceklerini tespit etmektedir. «Mağdur» olmıyanlar
ancak Cemiyete girdikten sonra uğrıyacaklan zorluklar dolayısiy. le yardım görürler. Demek ki «m.ağdUT>> olmıyanlardan daha çok
zenginlerin Cemiyete girmesi istenmektedir (herhalde sandığın dolması için olacak) . Aynca üye olmıyanların yaptığı bağışlar da ka·
bul olunur (md. 19). Yardım konuları: üyelerin her hukuku «kanun
dairesinde takip ve muhafaza» olunur. Suçu olmadan memurluktan
atılanlar, sermayesini hilesiz kaybed~nler (md. 16- «mağdurlar» arasında bildiğimize göre pek tüccar olmadığına göre, sermaye yardı
mı tüccarlara Cemiyet üyeliğini çekici kılmak için olacak), hastalık, sakatlık, tabii felaketlere. u ğrıyanlar (md. 17), yoksul iseler
ölenlerin aileleri (md. 18), yardım görürler. Cemiyet, ölenlerin çocuklarına karşı «babalık» ödevini 'y erine getirir. (Burada İttihat ve
Terakkinin de üyelerine yardımlaşma ve dayanışma ödevleri yük.lediğini hatırlatmak gerekir,)
.·
Sonuç olarak denebilir ki Fedakaran Cemiyeti İttihat ve Terakki gibi toplum hayatının her- alamnda kendisini söz sahibi gören biİ
Cemiyettir. Ondan ayrıldığı önemli nokta ise açıkça kapalı, daha
doğrusu . oligarşik, bir zümre Cemiy~ti oluşuydu. Oysa İttihatçıla
rın ne tüzüklerinde, ne de uygulamalannda bu ç,eşitten sınırlanıa
lar yoktu.
(7 )
ve

• ... ve

n.mıye

ve Askeriye ve Mülkiye ve memurini saire ile tüccar
kavun ve mezhep tefrik etmeksizin te§ekkill
.
·
·..

esnafın hürriyetperveranındaıı

etmiştlr.
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Fedakaran, İttihat ve Terakk:iye benzemeğe özendiği noktada,
siyasal alanda, başarısızlığa uğradı. Onun için kısa bir süre içinde
nlf:Lğdurların muhtaç olanlarına yardım, İ§sizlerine iş bulma kurumu
oldu. Bir de daha geniş ohırak derdi olanıann davalarını benimsiyen, basın organı Hukuk-u Umumiye araciyle kamuoyuna yansı
tan bir çeşit «Marko Paşa» oldu. (')
Cemiyetin çalışmalarını Hnlrulrn. Umumiye gazetesinden izliyebiliriz.
önce önemli bir
. Yalnız, gazetenin çıkınağa başlamasından
.
olay çıktı : Cemiyetin varlığını hiç çekemiyen Ittihatçılar - Çapanoğlu'nun verdiği bilgiye bakılırsa - bazı serserilere Süleymaniye'deki Cemiyet metkezini taşlatmışlar, camlarını kırd.ırmı§lardı. (')
Gazete, Cemiyetin kurulması.n,dan bir ay kadar sonra 16 Eylül 1908
gününde çıkınağa başladı. Yönetmen ve başyazan Fedakaranın
önemli kişilerinden Necip Nadir'~. Gazete kendisini Fedakaran organı ilan ediyordu. ('") Okuyuculara, gazetenin «ciddiyetten asla inhiraf edemiyeceği» ve ki§ilerle uğraşılmıyacağı bildiriliyordu. <<Maksat ve Mesleğimiz» başlıklı yazı ise Kanun-u Esasinin, her Osmanlının başkalarının haklarına saldırmamakla yükümlü olduğunu belirten 9 uncu maddesiyle başlıyordu. Herhalde bu, bir iki gün önceki Fedakaran merkezine yapılan baskına bir telınihti. (li) Söz konusu yazıda «hukuk-u meşrua-i millete riayet olunmak şartiyle» saltanat süla.Iesine bağlılık ilan edildikten sonra, uzun uzun istibdadın
kötülükleri, meşrutiyetçilerin ondan çektikleri anlatılıyordu. İşte o
kötü, korkutucu şartlar altında fedakaran ödevini yerine getirmiş
ve gerekli olan önemli §artları hazırlayınca, «esbab-ı mezkiıre-i müstahzire nazar-ı itibare alınarak» durumun uygun olduğuna karar
verildiktea sonra (kim karar vermiş durumun uygun olduğuna
söylenmiyor) <<feth-i mübin-i hürriyet muhterem ve mukaddes ordumuz vasıtasiyle bu kere Rumeli kıtasmdan» ufuklarda panidamağa başlamı§tı. Bütün yazıda bir kere olsun İttihat ve Terakkiden
söz edilmemekte, Hürriyetin Uaiıı için gerekli ve önemli şartlarm
hazırlanmasında bütün başarı fedakarana (içerde ve dışardak:i meş
rutiyetçilere) maledilmektedir. Asıl dikkati çeken nokta, kullanılan
ifade ile ordunun başarısının sanki küçümsenmek istenmesidir. : ordu yalnızca alınan bir kararı uygulamıştır, o kadar. Kararın ise meş~

(8) Çapanoğlu, gazetenin yalnız İstanbul'da onbe§ bin sattığını, taşa
da da bir o kadar sürümü olduğunu iddia ediyor : a. g. e., s. 34.
(9)

A.

e., s. 24- 9.

(10) A, e., s. 32 de, yanlı§ olarak, gazetenin sonradan Cemiyet
rumuna. geldiğini yazıyor.
·
(ll) A . e. _
s. 24- 5.
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organı

du-

rutiyetçilerin hepsince değil !ttihatçı meşrutiyetçilerce alındığı inkar edilemediği için, kimin bu kararı aldığı belirtilmemiştir. Yaz:ı,
nın üç yıld.ızla ayrılmış son paragrafında ise sürgün ve kaçaklarla
bunlardan ölenlerin ailelerinin, Cemiyetin «aza-yı tabüsi» olduklan
ve bunların «cü.mlesinin>> refaha kaVU§~urulması için Cemiyetin gereken tedbirleri karar altına aldığı bildiriliyordu.
Nitekim Babıalinin mağdurlarla ilgili bir tamimi aynı gazetede
ele alınıyordu. Bu tami.me göre, 1) istibdat devrinde taşraya sürülerek afla İstanbul'a gelenlerden memur, mazul, çıraklık, muhtacin
sınıfından olup sürgünde maaş ya da gündelik alanların bu parayı
almakta devam etmeleri; 2) sürgünden (ya da <<UZaklaşbrmadan»)
önae memur olup da <<her nasılsa» ödeneği bulunmıyanlara düzeltme (tensikat) dışı kalıiıışlar gibi «münasip birer medar-ı maişet»
bulununcaya kadar sürülmeden önceki maaşlarının verilmesi; 3)
memur bulunmıyanlara ise maaş bağlanmasımıi. . söz konusu olamı
yacağı Vükela Meclisince kararlaştı.rılmıştı. Gazete bu karardan hiç
hoşnut değildi. 1. ve 2. maddelere girenlere memurluk verilmeden
maaş verilmesi bir çeşit sus payı sayılıyordu : «... ·bin türlü eza ve
cefa ile tahsil olunan mevcut hazineden hiç bir külfet mukabili olmaksızın ita olunacak (hakk-ı sukfıt)a asla tenezzül etmeyiz.» Herhalde 1. ve 2. maddeye girenlere verilecek paralar da azd.ı. M sözüne de sinirleniliyordu : af suçlular içindi. Fedakaran içinde kabiliyeili birçok kimseler vardı. Bunların «... şu devr-i-isiahat ve tensikatta zaman-ı sabık bakiye-i enkazı.na tercihan davet olunmalannı
arzu ederiz.» deniyordu. Aynca önemli bir nokta : hükUmet kararın
da yurt · dışına kaçanlar konusunda bir açıklığın bulunmamasıydı.
Sonra_, ölenlerin ailelerine, memur olınıyanlara da bir şey yoktu.
Ocakta «Şeref Vapuruyla Trablusgarba Nefyedilen Mağduri-
nin Millet Meclisine İstidaları» adlı bir risalenin yayımlanması dola)i':ısiylo mağdurlar Hüseyin Cahit'in bir başyazısına konu oldular :
«Mazlmnin-i İstibdat». (ı.ı) Meclis konuyu ele almış, ve hükfımete
·bir karar alması için havale etmiş. Şfıra-yı Devlet de durumu geçici olduğu, bunun için kanun yapmak gerekmediği, idari bir kararla
yetinilebileceği düşüncesinde bulunduğundan, Vükela Meclisi Şubat
başında (") : 1) daha önce bir memurluğu bulunmıyanların maaşa
(12) Tanin, 27 Ocak 1909, 176. Fedakaranı l§e yerle§tirmenin bir zorluda, içlerinde bir çoklarının okwnamış, diplomasız olu§Uydu. Çapanoğlu,
a. g. e., s. 23 - 24. Yurt dı§Ula· kaçma cesaretini dalla çok diplomalılar göstereceğinden, okumamı§ Fedakarancılarm en çok eski sürgünlerden olacağı tahmin edilebilir.
(13) İkdam, 5 Şubat 1909, 5279.
~
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ya da güıideliğe haklan olmadığı.; 2) memuriuğu olanların «vazife-i
memuriyetlerinden dolayı bir gfuıa zimmet ve ilişikieri bulunmadığı
halde», (yani birşey isterneğe haklan olmadığı. halde) eskiden 'bağlı
oldukları vezaretlerce tercih edilerek önceki işleriyle eşdeğer bir iş
verilmesini ve refahlarının sağlanmasını ve 3) okul öğrencisi olanlara gelince, okuma çağım geçirmiş olanların okullarm kabul' kurallanna aykırı olarak okuyamıyacaklanndan, bu gibilerden «hüsn-ü
hal ve hareket erbabından» bulunanlarm polislik gibi «birer' hidemat-ı münasibede istihdamlarını» kararlaştırıyordu. Görüleceği üzere, Şubat kararı Eylül karanndan pek değişik değildi. Yalnız eski
memurlar yeni iş almak konusunda, düzeltme dışı kalmış memurlar
gibi işlem görnı'eyip, tercihan memurluğa tayin olunacaklardı. Zaten tamimin havası hiç de mağdlllrlara elverişli değildi. Söz konusı,ı
tercihin birşey isterneğe haklan olmadığı. halde yapıldığı belirtiliyor, okumalanru bütünlemek istiyenlere hiçbir istisn~ tanımıyor ve
iyi halli olmak şartiyle polislik gibi «münasip» işlere alınabilecek
leri bildiriliyordu. Yine memur olmıyanlara hiçbir kolaylık gösterilmiyar ve yine «fedakarlık ve eziyet» edebiyatındau hiçbir ize rastlanmıyordu. Sürülenler yalnızca «esbab-ı siyasiyeden dolayı» sürülm_üş, kaçanlar ise «<<bazı esbaba mebni» kaçmıştı.
Hükfunetin bu kararı da mağdurların protestosuna uğradı.
Fevziye kıraathanesinde bir toplantı yapıldı ve Mebusapla Ayana
sunulmak üzere bir dilekçe hazırlandı. (") Başta Kamil Paşa olm~k
üzere vekillerin ve yüksek memurların çoğunluğuna saldınldıktan
sonra, mağdurlardan yalnız eskiden memur olanlarının gözönünde
tutulmasından yakınıldı. İstekler şunlardı : 1) Mağdurlara ll Temmuzdan (1324) başlıyarak maaş bağlanması, 2) okuma yaşı «hiçbir memlekette» sınırlı olamıyacağı.ndan, mağdurlardan istiyenlerin
okullara, isteml.yenlerin hak ettikleri memurluklara tayin olunmaları, 3) istibdat ileri gelenlerinden alınan praların (mebalig-i malume), adaletin yerini bulması için mağdurlara özel bir ~ca paylaştınlmasını, böylece «zarar ve ziyanİanmızın» giderilmesi, 4) bütün mağdurların memurluklara tayin edilebilm~leri · için boş bulunan memurluklarm Takvim-i Vekayi gazetesiyle ilan olunması ve
hak eden isteklllerin (mağdur istekliler olacak) çıkması halind.e tercihan tayin olunmalan, 5) mağdurların, mağdurluk sürelerinin me•
murluk süresi olarak sayılması, emeklilik haklannın da ona göre
hesaplanması, 6) ölen mağdurların ailelerinin sağ bulunanlar gibi
tazminat, emekli maaşı, v.s. mali haklardan yararlanmaları, çocukl~ın eğitimine bakılması, 7) _
bj:rçok sürgün ve kaçaklar hükümet
(14)

Hukuku

Umnıniye,

5

Şubat

1909, 134.
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kararına aykın

olarak memurluklara tayin olunmuş, asker olanlar
ise hatta terfi bile etmişken, aynı durumda olan diğer sürgün ve kaçaklar niçin «tenzil ve tesfil» ediliyorlardı?
Mağdurların

bundan sonraki hareketi, Fevziye maathanesin1909 da yaptıkları - Hukuku Ummniye'ye göre 1500
kişilik ikinci mitingti. (ı.ı) Burada birçok konuşanlar olmU§, Hinçak ve Taşnaksutyon dernekleri de temsil edilmişti.
de yine

Şubat

2~ Şubat

1909 cıa· Mebusan Meclisi mağdurların d1:1rumllD:u dükanun işi olduğuna karar verdi. Hüseyin Cahit, bir
başyazısında, onların zor durumlanna karşı anlayış gösteriyordu.
Yazarın daha sonraki bir başyazısından, mağdurlann bir kanuiı tasarısını Meclise sundu}rları anlaşılıyor. Hüseyin Cahit, mağdurlar
dan sakat olanlara bakmak, okumak istiyenleri akutmak gerektiği
ni, ama çok memur btilunduğundan bunları memur olmağa teşvik
etmenin doğru olmadığını belirtiyordu. Ayrıca, mağdurların durumu sıkıntılı ve zor olduğundan ne yapılacaksa hemen yapılmalıydı.
(") Fedakaran Cemiyeti 31 Mart olayından sonra ortadan .silinmiŞ
tir, hatta bu olay sırasında Heyet-i Müttefika-i Osmaniyeyi _m eyda7
na getiren kurulıışlar
arasında da yoktur. (1 )
i
.
zeltmek

işinin,

Hukuku Umumiye bütün Jön Türklere dayanışma göstermeğe
çalışmış, !ttihatçı olduğu halde Ahmet Rıza'nın Türkiye'ye dönüşünü haber verirken, I;cendisinden <<llleşrutiyetçilerin babası» (Ebul
Ahrar) diye sözetmişti. .Ama Damat Mahmut'un cenaze törenine
gazetede en geniş yer verilmiş, ve o zamanki gazetelerde fotoğ
raf pek seyrek olduğu halde, törenin yarım sayfa kaplıyan bir fotografı basılmıştı. ('')
25 Eylül 1908 günlü gazeteden, Cemiyetin

Padişaha

bir heyet

yolladığı, onun da Cemiyet üyelerine selamlarını gönderip durumlarının icabmm gö~eceğini bildirdiği anlaşılıyorqu. Ertesi günkü
gazetede Sadrıazamın ziyaretine gidildiği, onun da Padişabın Cemiyete beşyüz lira bağışta bulunduğu müjdesini verdiği haber veriliyordu. Bundan iki gün sonraki gazetede (28 Eylül 1908) bir bildiri vardı : mabeynden gösterilen istek üzerine, Saraya bir heyet yollanmış ve bu heyete Cemiyetteki yoksullara dağıblmak üzere «Şim- ·
dilik» bin lira verilmişti. Aynı gazetede, Cemiy~t defterlerinde yazı-

Hukuku Umumiye, 20 Şubat 1909, 143.·
Tanin, 12 Mart, 8 Nisan 1909, 220, 247.
(17) Tunaya, Siyasi Partiler, s. 287.
(18) Hukuku Umumiye, 21, 22 Eylül 1908, 6, 7. Bu
Hasan Febmi'mn yazılan çıkıyordu.
(15)
(16)
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sıralarda

gazetede

lı yoksulların yardım

almak üzere Cemiyete gelmeleri bildiriliyordu. Fedakaran üzerine yapıla,n dedikodularda, yardım almak için
Cemiyetin baskı yaptığı söylentisi vardı. Padişahtan alınan bağışın
«Şimdilik» bin lira olmasının ilanı, böyle bir hava taşıyor. (19 ) Bu sı
ralarda bir bildiri ile Cemiyetin bilmediği bazı itimatnamesiz kimselerin gazete adına bazı kimselere başvurarak «nareva teklifat ve
maruzatta bulunduklan>) açıklamyordu. Anlaşılan bir takım açık
gözler, Fedakaran'ın bağış toplama çalışmalarını fırsat bilerek sağ
dan soldan para ya da başka şeyler koparınağa kalkışıyorlar~. Herhalde ellerinde de güçlü bir şantaj imkarn vardı : kıyıda köşede kalmış istibdat ileııi gelenlerine gidip, yardım etmezlerse onları Hukuku
Umumiye'de teşhir etmekle tehdit. Nitekim Hukuku Umumiye birçok defalar sözde Fedakaran adına para toplıyanların, toplantı yapanlann, bir takım teşebbüste bulunaniann Ce~yetle bir ilişiği olmadığını açıklamak zorunluğunu duydu. (lll) Sayısı bir hayli olan bu
açıklamalara bakılırsa, bazı çaresiz kalımş ve bir an önce memurluk istiyen üyeler de kişisel teşebbüslerde bulunmuş olabilirler.
Bu arada Hulroku Umumiye, sık sık sorumlu müdtirünü değiş
tirmesiyle de göze çarpıyor. 1lk önce gazetenin başında bulunan Necip Nadir, Derne kaymakamlığına tayin olununca gazeteden ve herhalde Cemiyetten de ayrıldı. (11) Ondan sonra sırayla Mevlanzade
Rıfat, Dr. Ali Saip, ve Ahmet Esat Beyler sorumlu müdürlük yaptılar. Son olarak 9 Mart 1909 sayısında başyazar arandığına dair bir
ilan çıktı. Gazete sık sık dava edilmiş, hükılmet adamlarınca- bunlardan luiri Kamil Paşaolmak üzere- uyanlmıştır. ( 22 ) Ama Babı·
ali mağdurlara iş bulabilmek için· «resmen» Cemiyetle işbirliği yapmış, onun aracılığıyle işsizleri tespit etmiştir .
( 23) Cemiyet de
bu sıralarda tüzüğünü değil (tüzük sonradan açıklanmıştır) ama
«maksad-I asli ve talisini>> açıklamıştır. «Maksad-I asli» devleti ve
{19)

Çapanog"lu'na göre

AbdUlhamit, HukuL.-u

Umumiye'nin aleyhteki
tiin Ura.
yollam.ı~ : a.. g. e., s. 32.
·
(20) Hukuku Umumiye, 2~ Eylül, 12, 17 Ekim, 4 Aralık 1~08, 13, 27, 32,
80. Cemi;eet, Hukuku Uinmniye a.ractyle 9652 kur~luk bag-ış toplamı~ : 26
Eylül 1908, 10 : Tunaya, Siyasi Pa.rtiler, s. 234, n. 5. Bir defa. da mag-durlar·
adına Fahime Sultan'a ne için oldug-u kesinlikle belli olmıyan bir te§ekkürna-. me yayımlanmı§tır. Hukuku Umwniye, 26 Kasım 1908, 72.
(21) Çapanog-ıu•na göre Dahiliye Nazın Hakkı Bey, blraz da. Necip Nadiri korkutmag-a ç~a.rak, bu memurlug-u kabul ettirmişti : a. g. e., s. 34.
{22) Eski Adllye Nazırı AbdUrrahman Pa§a .ve devlet, dava. açmışla.rdır.
K~ Pa~a da, ileri sürüldüğilne göre, sorumlu müdür Mevlanzadeyi "tehdit etmi~tir. Hııktıku Umumiye, 29 Eylill, 15, 16, 20 Ekim 1908, 13, 30, 31, 35.
{23) Hukuku Umumiye, 13 Ekim 1908, 28.
yayınma son veretirilmesi İçin mabeyinci Nuri Pa.şa. ile gazeteye on
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~alkiıi yararını

ilgilendfriyordu. «~aksad-ı tali» ise, daha çok her
türlü m ağdurların hakkını aramayı öngörüyordu, (md. ll ve 12).
C') Nitekim üç gün sonraki sayıda, gazeteye her gün yüzlerce yazı
ve şikayet geldiği bildiriliyor, hepsinin basılmamasından ötürü özür
dileniyordu. Bu sıralarda Cemiyetin aslında kapalı - bir kuruluş olduğu sezdirilınek istenmiyordu anlaşılan : bunun böyle olduğu hay-li geç yayınlanan tüzükle pelli olmuştur. Cemiyetin çevresindeki dedikodulanri ve bunların uyandırdığı korkuların bir işareti de, gazetenin bir saYısında, üye olmak için başvurmıyanların adlarının Cemiyet defterlerine yazılmadığını bildirmek için yapılan açıklamay
dı.

(!$)

Bir de Proodos- gazetesiyle çatışma vardı : İstanbul seçimleri
Proodos, Hulrn.ku Umumiye'nin de neden bunlara katıldığını - kendince açıklamış
b. Buna göre, Hukuku Umumiye'den bazı kimseler Rum gazetelerini dolaşıp lT ve hük~ete karşı <<ilan-ı harp edercesine teşebbüsat
ta» bulunulmasını teklif etmişler, bu da «nefretle» reddedildiği için
Rumiara karşı yazılar çıkınağa başlamıştı. Bunun üzerine, gerek Sabah gazetesin9,e, gerekse saldırıya hedef olan gazetede, P:roodos'a
6
karşı ağır yazılar çıktı. (' )
sırasında Rumların taşkınlıklan basında kınanırken,

Hükfunet ve İTye 'karşı Fedakara~ tutumuna gelince, ilk baş
tan onu rakip ve kendisinin tersine <<Inağdur» değil; «mutlu» kişiler
den oluşan bir kuruluş saydığı için, İTye karşı olmuş ve muhalefet
temposunu, diğer muhalif gazetelere uydurarak, gittikçe arttırmış
tı. Hükfunete gelince, ilk önceleri, mağdurların durumlariyle gerektiği gibi uğraşmad.ığı için ona - muhalif olmuş, fakat yavaş yavaş
Kamil Paşa ile İTnin arası açıldığından ötürü Kamil Paş-a'dan yana
olmuştur. Ama aslında bu, Fedakaraniçin zor bir tutumdu: ne de
olsa Kamil Paşa eski devir ileri gelenlerindendi ve üstelik Fedakaranın isteklerini istenildiği gibi yerine getiriniyen makamın başın. dayd.ı. İTnin «adamı» olan Hilmi Paşa'nın Sadrıazaınlığı, Fedakaranın muhalif tutum almasını daha kolaylaştırd.ı. (17 )
10, 11, 12 Ocak ·1909 tarihlerinde Hukuku Umumiye'de ;;·ayım
lanan bir «Beyanname» ile henüz memurluğa - tayin olunmamış Ce~yet üyeleri, 11_ Ocak tarihinden başlıyarak saat altıdan ona ka(~4:)

(25)
(26)
(27)
ıniye, 31

Hukuku Umumiye, 15 Ekim 1908, 30.
Hukuku Umumiye, 21 Ekim 1908, 36.
Hukuku Umumiye, 28 Kasım 1908, 74.
cQsmanlı İttiha:t ve Terakki Cemiyeti ve Muanzları", Hukuku UmnAralık 1908, 107.
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dar merkeze çağrılıyorlardı. 12 Ocak tarihinde de hükfunet, yaptı
ğı bir baslonla, Cemiyetin ileri gelenlerini (kırk kişi kadar) tevkif
etti ve Hnlrnlm Umumiye de kapatıldı. Fedakaranın suçu, ileri sürüldüğüne göre, fedai bulmak, bunları sill.hlandırmak ve böylece
karışıklık çıkarma.yı tasarlamaktı. Daha ayrıntılı olarak, yayımla
nan «beyanname» üzerine, 13 Ocak günü Fedakar~ binbeşyüz
üyesi Babıaliye gelerek memurluk istiyeeekler, «Verilmediği surette» bir. bölümü Beyoğlu'na giderek elçiliklere «taaruz» edecekler,
kalam da İTye gidip «tehdidatta» bulunacaklarmış. Üsküdar'daki
Karagöz olayında da Fedakaranın sorumluluğu varmış (u) Neden
sonra, Cemiyet katibi Ahmet Harndi Efendi ile posta memuru Ka. zım'ın yalan ihbarda bulunduğu anlaşıldı ve bu sefer onlara karşı
dava açıldı. Cemiyet yöneticileri ise heraat ettiler. (11) 22 Ocak 1909
da Hukuku Umuıniye yeniden çıkmaga başladığında ortalığa ateş püs
kürüyordu. Gazeteye göre bu işten «Şeref Sokağı Hükfuneti» · (İT)
sorumluydu. Zaptiye Nazırı ise «müşareket-i faaliye» de bulunmuş
tu. Zaptlye · Nazırına, Dahiliye Namına, Meclis-i Mebusana, İTye,
Sadrıazama açık mektuplar vardı. İttihat ve Terakkideki yicdanlı
kimseler, içlerinde komployu düzenliyen «hafiyeleri», ve uydurma
delilleri Şura-yı 'ümmet'te yayımlıyan «alçaklar»l ortaya çıkarma~a
çağnlıyorlardı. Kamil Paşa için pek sert şeyler yazılmamıştı : yalnız devlet daireleri arasında kurulan telefon şebekesine Şura-yi Ummet idarehanesinin dahil edilmesi üzerinde duruluyordu. ŞW'a...yı
trmmet ve dolayısiyle İT, hükfunet dair;e.si . miydi ki bu telefon şe
bekesine bağlanmıştı? Nitekim, ~amil Paşa kabinesinin düşürülme
si sırasında, Hulmku Umuıniye Kamil Paşa'yı desteklemiştir. CO)
Nur'un «Görüyorum ki İş Fena Gidiyor>>
Bu arada Cemiyet, Hacı
Cemal aracılığiyle İT ile anlaşmak için görüşmelerde bulunmuş, Hüseyin Hilmi Paşa hükfuneti de Avnullah KaZimi'yi Kerkük mutasarrıflığına tayin etmi_ştir. Böylece Necip Nadir'den sonra Cemiyetili
31 Marta

doğru Rıza

yazısı İkdam'dan olduğu 'gibi alınmıştı. (l')

(28) İkdam, 13 Ocak 1909, 5256. Bu SU'ada Serbesti gazetesinin başın
da bulunan Mevlanzade Rıfat da sorguya çekildi. Tunaya'ya göre suçlamalar-

dan biri de eski Adana valisi Bahri Paşa'nın
ınesiymiş

beşbin

lira vermesi için tehdit edil-

: Siyasi Pa.rtiler, s. 236.
{29) Ci~ayet mahkemesindeki dava 24 Mart 1909 da ba§lamıştır. !J.'u.naya, Siyasi Partiler, s. 237, n. 25, 26. Tevkif edilen CemiyQt üyeleri bir buçul<ı
ay serbest bırakılmamışlar: Çapanoğlu, a. g. e., s. 35. Hukuk U romniye'nin .
görebilditimiz son sayısı 25 Mart 1909 günlü, 180 say1lıdır.
(30) Hukuku Umumiye, 5 Şubat 1909, ısı
(31) Hukuku Umwniye, 18 Mart 1909, 160. 19 Mart 1909 (165) da da
Yunus N adi'nin •Nevmid Olmıyalun Fakat... • ba§lıklı yazısı çıkml§tı.
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ba~kanı

da «davaya» ihanet etmiştir. ('2 )
Görüldüğü üzere, Hüriyetin tiamp.dan önce İttihatçı olmıyan
meşrutiyetçiler,~ ya da mağdurlar, muhalefet kadrolannı meydana
getirmişler ve yaygaracı, demagojik üsluplariyle büyük bir huzursuzluk kaynağı olmuşlardır. Derviş Vahdeti'nin Volkan gazetesi de
ö~ce bir «mağdur» gazetesi olarak çıkınağa · başlamış fakat sonradan dinciliği daha çıkarlı bulmuştur. Fedakaran-ı Millet Cemiyeti
ise mağdurlarm bir çeşit «Sendika» sı olmuştur. Çünkü İttihat ve
Terakkiniıi kendilerine hayrı . olmadığım çabucak anlamışlardır. ('1 )

(32) Tunaya, Siyasi Partiler, s. 235.
(33 Kuran, sürgün ve firariler arasında •şallst menfaat• hesliyenierin ·
• eksik olmadığını, Fedakaran Cemiyetinin Yıldızı tehdit ederek para elde ettiğini, böylece •şantajı itiyat haline• soktuklarını anlatıyor. Aynca Fedakaran
için cMe§l'Utiyetin yüz karası ol~ bu küstıihıar• diyor. Harbiye Mektebi, s.
ıı'2 - 3. öte yandan önce silrgün, sonra firari olan bir yazar da .İTnin sürgün
ve firarilere karşı tutumunu şöyle yeriyor : •Çağaloğlu'nda, Şeref · efendi sokağında İttihat ve Terakki Cemiyetinin Umumi Merkezi kurulmuştu, sürgün
yerlerinden, Avrupa ve Mısır'dan her gün İstanbul'a gelmekte olan· siyasi
mahkfun ve firariler için bır sokakta küçük bir oda .tallsis edilmişti, fakat oraya başvurup isimlerini kaydedenlere hiç bir vazife verilriıiyor, yıllardan beri
inkilap ugrunda savaşmış, istibdadın zulmüne uğramış olanlar hiçbir komite

veya komisyona
tki Neslin Tarihi

çağınlınıyor. hiç
(İstazı,bul, Hilmi

bir

işe çağnlmıyordu.~

Ahmet ·cevat Emre

Kitabevi, 1960), s. 105 - 6.
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