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AH M ET R IZA Beym
HAT İP Al APL.........
Doktor Bahaeddin Şakir
doktor Nâzım Beyler
İlânı Meşrutiyetten bir buçuk
sene evvel Parise geldi. İptida
ları benimle görüşmedi. Yalnız
başına iş göreceğim zannediyor
du. Diran Kelekyan Efendi tanış
tırdı. Yusuf İzzeddin Efendiye
menşub idi. Bir müddet sonra
bize iltihak etti. Cemiyette mu
habere vazifesile meşgul oldu.
Bir taraftan da morgta tıbbı adli
derslerini takib ederdi.
Zeki, biraz müteassıb bir va
tanperver idi. Akvamı gayrimüslimeye husumeti vardı. Küçük
şeyleri i’zam ederdi. Büyüklük
iddiasında bulunurdu. Cesurdu,
Paristen Istanbula girmeye ve
gene avdet etmeye muvaffak ol
muştu. Bu dühulde bir takım
zevatla görüşmek ve bir çok iş
ler yapmak tasavvur ediyordu.
Yapamadı, bu işte Diran Kelekyanın muavenetini görmüştü.
Kendinden yaşlı bir kadınla
beraber oturuyordu. îstanbuldan
hususî olarak para aldığı söyle
nirdi. Üstü, başı temiz gezerdi.
İlânı Meşrutiyetten sonra İstanbulda Merkezi Umumîde ça
lıştı. Bir aralık muharebe esna
sında Cemiyet namına Trabzon
taraflarına gitti, geldi. Ermenilere düşman idi.
Ben Ayana girdikten, bahusus
itirazata başladıktan sonra sair
Cemiyet efradı gibi o da benden
yüz çevirdi. Benimle görüşmez
oldu. Bir gün Nişantaşında kar
şı karşıya geldik. Tuttukları yo
lun doğru olmadığını söyledim,
«Ne kadar doğru olduğunu ya
kında göreceksiniz.» dedi.
Mütarekeden sonra Talât Pa
şa ve diğerlerde birlikte Avrupaya firar etti. Nihayet Berlinde
bir Ermeni kurşunile telef oldu.
Gayet sevimli, hoş sohbet ve
memleket sever bir arkadaş idi
Doktor Nazım Efendi
Arkadaşlarım içinde benimle
en çok temasta bulunan ve bir
likte çalışan Nazım Efendi idi
Pariste iken haftada üç dört sa
bah bana gelir, çalışırdı. Diğer
arkadaşları kandırmağa gelen ve
muvaffak olan Serhafiye Ahmed
Paşaya yüz vermemiş, bir şey;
kabul etmemişti.
Doktor Bahaeddin Şakir Pa
rise geldiği sıralarda Nazım Efendi benden ayrıldı. Altı ay
kadar beni yalnız bıraktı. Ke
nan ve Fazlı Efendiler de Pa
rise gelmişlerdi.
Nazım Efendi pek zeki değil
dir. Bahaeddin Şakir Beyde gör
düğü parlak nümayişlere kapılmıştı. Nihayet onlarla yalnız bir
iş göremiyeceğini
anladıktan
sonra bana bir mektub yazarak;
«Bir cemiyet teşkil ettik, siz de
isterseniz geliniz, birlikte çalı
şınız» gibi küstahane teklifte
bulunmuştu. Hatasını bilâhare
anlıyarak gene birlikte çalıştı.
Pariste tababet tahsil etmişti.
Ben Mısır seyahatimden av
detimde, tedarik ettiğim bir mik
tar para ile fi’liyata başlamak
istediğimizde Nazım Efendiyi
dahile Selâniğe göndermeğe ka

ve

rar verdik. Büyük bir cesaret
gösterdi, gitti.
Evvelâ Selâniğe, oradan İz
ni re gitmişti. İzmirde bir tütün
cü dükkânında çalıştı. Zabitanla, askerle temasta bulunmuş
tu. Enverle Niyazinin dağa çık
tıkları zaman, aleyhlerinde isti
mal olunmak üzere İzmirden
celb edilen bir kaç tabur asker
le birlikte Nazım Efendi de Se
lâniğe gelmiş, yolda zabitanı
kandırmıştı.
Îstanbula avdette Merkezi Umumîde çalışmış ve bir aralık
Maarif Nazırı olmuştu.
Nazır
olduğu zaman o da diğerleri gi
bi benimle kat’ı alâka etmiş, gö.
rüşmüyordu.
Gayet hamiyetli, namuslu biı
vatanperver idi.
(Doktor Nazım. Bey İttihad ve
Terakki Cemiyetinin ileri
gelenlerindendir, II. Abdülhamid
idaresine karşı giriştiği müca
deleye sonuna kadar devam et
ti.
İnkılâbtan sonra Cemiyet iş
lerinde vazife aldı. İttihad ve
Terakkinin
son zamanlarında
pek kısa bir müddet Maarif Na
zırlığında bulundu.
Mabeyin Başkâtibliği sırasın
da Cemiyete aid bir mesele için
Saraya gelmiş olan doktor Na
zım hakkmdaki intihalarını Ma
beyin Başkâtibi Halid Ziya Bey
şu suretle naklediyor: «O güne
kadar doktor Nazımla pek yakın
dan temas etmiş değildim, fakaı
pek yakından tanımış kadar onun
menkibelerine vâkıftım.
Nasıl bir ihtilâl adamı olduğunu
nefsi emellerden tamamile te cerrüde muvaffak olarak ken
disince edinilmiş bir fikir uğru
na hep karanlıklarda işliyerek
tertibat yapan, ağlar ören, en
büyük hayat zevkini kendi he
sabına bir nebze ayırmıyarak
ancak herhangi bir teşebbüsü
nün muvaffakiyetini görmekte
aradığını bilir, onu Fransa bü
yük ihtilâlinde zuhur eden ih 
tilâl sanatkârlart, hattâ mefkûre
hastalan kabilinden tanır, ve
şahsı pek yumuşak görünen bu
adamdan, esrar ile muhat bir
viicud kabilinden ürkerdim.»

II. Abdülhamid, hal’inden son
ra, İttihadçılann devlet idare
sini alâkayla takib ediyor ve hu
susî hekimi doktor A tıf Hüseyin
Beye bazı günler kendi zamanı
na aid yahud günlük siyaset
hakkında mütalealannı söylü
yordu.
Eski Padişah, tttihadçılar ara
sında Mahmud Şevket Paşayı
ve Sadrâzam Talât Paşayı beğe
niyordu.
Şahıslar hakkmdaki mütalealari arasında çok defa bazı lttihadçılann liyakatsizliği üzerin
de duran Sultan Hamid, doktor
Bahaeddin Şakir Beyin sadece
hususî hayatından bahsediyor ve
Tahir Paşantn haremile evlenmiş
olduğunu anlatıyordu.)
(Arkası var)
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