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İki hatipten biri
ilânının
haftasında idi. Selânikte
bulunan İttihat ve Terak
ki Cemiyeti merkezi umumisin
den şöyle bir telgraf alındı:
“ Muş İttihat ve Terakki Ce
miyeti Heyeti Merkeziyesine,
“ Meşrutiyetin ilânından ev
vel teşkilât yapmak üzere
Kafkas ve İran yoliyle o ta
raflara gelen ve fakat hayat
ve icraatı hakkında daha hiç
bir malûmat alınamıyan Ce
miyetimiz müessislerinden ve
merkezi
umumî âzasından
ha ti şehir Ömer Naci Beyin
hayatı hakkında her ne şekil
ve çeşitte olursa olsun ora
larda bir malûmat ve hattâ
rivayet varsa iş’arıİttihat ve Terakki Cemiyeti
Merkezi Umumîsi
Muşta bulunan ve onu tanı yan zabitlerden hiç kimsenin
onun sağ olduğuna dair hiçbir
malûmatı yoktuBu telgraftan on gün sonra
Vandan şöyle bir telgraf geldi:
Muş İttihat ve Terakki Ce
miyeti Heyeti merkeziyesine,
Mücahid-i muhterem ö Na
ci Bey bu sabah yanında tran mücahitlerinden Mirza
Said ve Ermeni Taşnak Ko
mitesi âzasından Murad ve
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dat kuvvetleri isyanı bastırmış
ve vaziyete hâkim olmuştular.
Eğer biraz evvel gelebilseydi
teşkilâtçı olduğu için belki de
bu isyanı bir ihtilâl ve inkılâp
hedefine doğru götürebilecekti.
Fakat şimdi Erzuruma girmek
bile bile kendisini ateşe atmak
demekti. Mecburî olarak yolunu
değiştirdi, İrana girdi. Oradan
Vana geçecekti. Yanda da bir
kıpırdama işitiliyordu. Erzu rumdan Vana sıçrıyan şerarele
ri Taşnaklar körüklemeğe baş
^ıııııııım ıııııım ıııım ıııı
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la çarpışmağa mecbur oldular.
Ömer Naci birkaç arkadaşiyle
yakalandı. Mirza Said birkç ar
kadaşiyle kurtuldu.
Şimdi Ömer Naciyi İran ha
pishanelerinde görüyoruz. Bun
lar bana bizzat Ömer Naci ve
arkadaşı Mirza Said tarafın dan anltılırken Tahrandan hiç
bahsedilmediği ve Tahran ha pishanesinden bahsedenler de ol
duğıı için ben “ İran hapishane
lerinde” tabirini kullanmayı mü
nasip gördüm. Meselenin ehem
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lamışlardı. Ömer Naci Vana ye
tişip onu bir yangın haline sok
madan istibdat idaresi bu kıvıl
cımları da söndürmüş bulunu yordu. Ömer Naci İranın Hoy
şehrinden ileri gidemedi. İran
o sıralarda meşrutiyetle idare ediliyordu. Rusyadan daha hür
ve daha serbestti. “ Hoy” İran
Azerbaycanının güzel bir Türk
şehriydi. Orada beklemeğe ka
rar verdi- Bu şehirde “ Sırat-ı
Müstakim” adında bir mecmua
çıkıyordu- Bunu
Azerbaycan
münevverlerinden “ Mirza Said”
adında bir genç çıkarıyordu
Mirza S a id " zeııg/n bir gençti.
Onun bir de “ Sırat-ı Müstakim’”
adında hususî bir mektebi var
dı. Ömer Naci onu buldu. Mir
za Şaidi babası Pariste okut muştu. Mirza Said Pariste okurken Jön Türklerle de müna
sebet peyda etmişti. Ömer Na
ciyi yadırgamadı. Onu hem
mektebine hem de mecmuasına
müdür yaptı. Bu müdürlük Ömer Naci için çok zevkli bir iş
oldu B’r taraftan farsça lisanı
nı öğrendi. B’r taraftan Azer
baycan şivesiyle nutuklar ver
di. İranın Türk olan Azerbay canında meşhurlar arasına gir
di.
Fakat kör talih bu muvaff®*
İHy£t"huzuru bile çok gördü.
Daha bir sene geçmeden İran
şahı Mehmet Ali İran Meclisi
Mebusanını topa tuttu. Bu ir
tica :ıe mektep bıraktı- Ne de
mecmua... Ömer Naci Mirza
Şaidle heraber bir çete teşkil ederek dağlara çıktılar.
Bir zaman da çetecilikle dağ
larda yaşadılar. Bir gün İran
şahının kuvvetli bir takip koluy
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miyeti Ömer Nacinin İranda
zindanlara atılmış olmasında dır. Bu ister Hoy’un isterse
Tahranın hapishanesi olsun ben
ce müsavidir.
“ 908” senesi temmuzu için deyizTürkiyede Meşrutiyet
ilân edilmiştir- Türkiye baştan
başa coşan ve taşan bir bayram
içindedir. Dağlardan eşkiyalar
silâhlariyle beraber şehirlere
inmiştir. Şekavetten eser kal mamıştır.
Herkes biribiriyle
kardeş olmuştur. Dünya hayret
içindedir.
İranın batı ve bizim doğu hu
dutlarımız da bu cûş ve huruşa
iştirak etmiştir... İranda da sar
sıntı başlamıştır. Dağlardaki 1ran çeteleri kuvvetlenmekte ve
hükümet kuvvetleri bir şaşkın
lık devresi geçirmektedir. Bi raz bizim sefir ve şehbenderle
rimizin ve biraz da ahvalin ve
yerli çetelerinin tesiriyle Ömer
Naci artık serbest bırakılmış tır. Mirza Şaid yine Ömer Na
ci ile beraberdir ve şimdi de 1ranm bu değerli inkılâpçısı Os
manlI meşrutiyetine misafir olarak Vanda bulunmadadır.
NLARIN Muşa girdikle
ri gün bütün bir şehir
halkı - kadın, erkek, hıristiyan, müslüman, yediden
yetmişe kadar bütün bir şehir
halkı - yollara dökülmüştü- Mi
safirler Ömer Naci Beyle bera
ber dört kişi idiler- îkisi Van
Ermeni Taşnak çete reislerin den Aşhan ve Muraddı. Biri de
İran mücahidi Mirza Saiddi.
Naciden başka diğer arkadaş ları bombalı ve silâhlı idiler.
Başlarında bir bando olmak üzere bir de bir tabur piyade as
keri istikbale çıkmıştı.
Bandonun hizasına gelindiği
zaman gelenler ve karşılıyan Iar hepsi atlarından indiler. Ta
burun sonuna ve Muş şehrinin
başına gelindiği vakit Ömer Na
ci durdu. İstikbal edenlere kısa
bir hitabede bulunacağı anlaşı
lıyordu. Ben o ana kadar bu sı
nıf arkadaşımın bir hatip oldu
ğunu bilmezdim.
Ömer Naci
Bey gerçi çok güzel söz söy
lerdi. Şairdi. Yazdıklarını -he
le kendisi okursa - mest (2) olurdum. Fakat kütleye irticalî
olarak hitap ettiğini ve edebile
ceğini bilmezdim. Adını onun o
zamana kadar “ Şair Ömer Na
ci” (3) bilirdimBana mı öyle geldi- Yoksa ö mer Naci Beyin bu ilk hitabesi
emsalsiz bir tesir ve kudrete
mi malikti? Ne idi?... Sanki
gırtlağına kadar ateşle dolmuş
tu. İçindeki lâvları boşaltmak,
kafasındaki FHdiiberkUetrafına
saçmak ihtiyacında idi. Gurbet
lerde, Fransada, Rusyada, tran
da parasız kalarak, aç kalarak,
sürünerek, hattâ o zamanki 1ramn idam şekli olan “ tomruğa
çekilmek” cezasını zindanının
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karanlıkları içinde günlerce ta
hayyül ederek dolmuş, dölmüş
ve şimdi hürriyetine kavuşan
ilk vatan toprağında bunları
boşaltıyordu. Ben bir mucize
karşısında kalmış gibi kamaş mış ve şaşırmıştım. Bir saat
kadar sürdüğü anlaşılan bu nu
tuk sanki bir saniye içinde ça
kıp sönen bir şimşek gibiydi,
geldi, geçti. Bunlar söz bile de
ğildi. Söz olsaydı eski hatıralar
serisi arasında bunlardan bir kaç cümle olsun bulunabilecek
ti. Bunlar bir benim değil, be nim gibi O’nu bayıla bayıla dinliyenlerin dimağlarında hiçbir
kelime, hiçbir gölge bırakmıyarak ruhların içinde çaktı ve
ruhların içinde söndü..- Ömer
Naci bu nutkunu yalnız o gür
sesiyle vermiyordu- Elleri, kol
ları, başı, gözleri ve bütün vücudiyle veriyordu. Vücudünün
bütün parçaları sesiyle beraber
titriyor. Geriliyor, atılıyor, bo
ğuluyor, ve gürliyordu. Nutuk
verirkeyı gittikçe yükselen, git
tikçe Şlorkunç bir hal alan bu adamıri nutkunu bitirdikten son
ra rengi solmuş, kolu kanadı
kırılmış, acınacak bir hale gir
miş olduğu görülüyordu.
Birkaç defa Meşrutiyet Mali
ye Nazırı Cavit Beyi, bir iki de
fa da Hamdullah Suphi Beyi
dinlemişimdir. Gerçi bu zatla
rın hitabet kudretleri de yük sekti. Gerçi onların ııutuklariyle de tüylerim ürpermiş ve sar
sılmıştım, Fakat onları dinler
ken hiçbir vakit kendimi unuta
cak, kaybedecek kadar heyecan
lanmamıştım.
Ömer Nacinin verdiği nutuk
lar hakkında hatıra defterim
den şu notları alıyorum: Bir
Erzurum nutkundan:
“ Bir arslan birdenbire nasıl
meiekleşir, yahut bir melek
birdenbire nasıl arsianlaşır
ve yahut her hangi bir mah
lûk bir anda nasıl hem ars
lan, hem de bir melek ruhu
nu taşıyabilir? Bunu hisset
mek için mutlaka Ömer Na
ciyi bugün nutuk verirken
dinlemek ve görmek lâzımdı.
Söze başlarken gözleri dön
müş, rengi sararmıştı. Zaval
lıya hasta diye acıdım.Fakat
söze başladıktan sonra rengi
kızardı, saçları diken diken
oldu- Canlandı, kükredi, dinliyenlerin ruhlarını kendi ru
hiyle beraber meçhul ufuklar
üzerinde dolaştırmağa muvaf
fak oldu..”
Diğer bir not daha: Bir
Trabzon nutkundan:
“ Ömer Naci bu defa nutku
na başlarken deli bir fişenk
gibi etrafına mavi, mor, kır
mızı kandiller serperek bir
den patladı- Ne oluyor? Ne
oluyor? Demeğe vakit kal
madı... Ne olacak deli bir fi
şek atılmış, deli bir fişek:
(ölümlü bir lerze ile titre
miş, sonra uzamış ve sonra
sönüp gitmişti) ” (3)
Üçüncü bir not:
“ Sultan Reşadm Selânikte
bulunduğu günlerde bir sui
kast şayiası üzerine Selânik
İttihat ve Terakki mektebi nin üç tarafı kapalı geniş
meydanında Ömer Naci Bey
meşhur nutuklarından birisi
ni irat etmişti. Bu nutku bü
yük bir dikkatle dinliyen sa
bık Maliye Nazırı Cavit Bey
etrafındaki arkadaşlarına
— Ömer Naciyi yeni dinliyo
rum. Dehşet... Dehşet..Ve parmağını ağzına götü (Devamı 6 ncı sayfada)

İki hatipten biri
(Baştarafı 2 inci sayfada)
rerek “ hayret..-” demiş
ve
bu hayretini gizlememişti.”
Muş, merkezi umuminin her
gün çektiği telgraflara ve ken
disinin ısrarlarına rağmen Ömer Naciyi bir hafta bırakma
dı. Bu bir hafta içinde Ömer
Naci biri camide, birisi kilise
de, biri İslâm diğeri ermeni me
/.arlığında olmak üzere dört nu
tuk irat etti. Hıristiyan, müslü
man bütün şehri avucunun içine
aldı. Ömer Naci ııatıkasiyle bü
yük kütleleri harekete getirebi
lecek bir kudretti.
“ Van - Muş” yol arkadaşla
rından birinin Ömer Naci hakkıııdaki şu sözlerini unutamam.
“ Pariste iken Jores’i (4) din
lemek fırsatını hiç kaçırmaz dini. Onun meftunu idim. Onu
dinledikten sonra âdeta başım
dönerdi. Ömer Naciyi dinlerken
ise büsbütün kendimi kaybedi
yorum bu da Fıaıısada doğsa ve
yetişseydi, mutlaka Fransaııın
birinci jores’i Ömer Naci olur
du.”
O yol arkadaşları Muşta kal
dılar- Ömer Naci Iran mücahi
di Mirza Saidle - beni de yan
larına alıp - Erzuruma hareket
eltiler. Ben onlarla beraber Er
zuruma gidecek ve doğuda İtti
hat ve Terakki Cemiyeti teşki
lâtını yaymağa memur edilen
erkân-ı harp binbaşısı Vehip
Bey (5) ve arkadaşı topçu yüz
başısı Erzurumlu Salimle be
raber tekrar Muşa dönecektim.
Erzurum Ömer Naciye Erzu
ruma yakışır bir istikbal töre
ni yaptı. Ömer Naci de Erzuru
ma yakışır ateşli bir hitabe ile
bıı töreni karşıladı. Ömer Naci
ile Erzurum daha ilk görüşte
biribirleriyle kaynaştılar. Ömer
Naci ölünciye kadar âdeta her
sene bir defa Erzurumu ziyaret
etti ve onun dertlerine derman
bulmağa çalıştı- Sağ iken Erzu
rum Ömer Naci için bir Kâbe
idi. öldükten sonra ise Erzu rumlıılar için Ömer
Naci bir
Aziziye şehidi oldu. Fakat ke
mikleri Kerkiikte kalan talihsiz
ve nasipsiz bir vatan ve hür
riyet şehidi....
(1) Hüseyin Tosun Beyden "Er
zurum isyam"adlı makalelerde bah
sedilmiş ve ayrıca da bahsedile
cektir.
(2) Şair Ömer Naci makalesi
3.4.953 tarih ve 395 numaralı (Dün
ya) gazetesiyle neşredilmiştir.
(3) Bu kelimeleri Ömer Nacinin
899 ve 900 senelerinde "Mecmua-i
Edebiye" de intişar eden bir ya
zısından aldım.
(4) Fransanın meşhur sosyalist
hatip ve liderlerinden... İlk Cihan
Harbi başlarında öldürülmüştü.
(5) Bu Vehip Bey Birinci Cihan
Harbinde ve Şark Cephesi Kuman
dam Vehip Paşadır. Bundan da
ayrıca bahsedilecektir.

Taha Toros Arşivi

