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SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ YÜZÜ
Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ İRTEM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur
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A h ra r fırkası k im le r ta ra fın d a n
ve nasıl ku ru ld u ?
— Sizin Ermenilerden ne haber?
Diye sormuştu.
Sabahaddin — Hangi Ermenilerden
bahsediyorsunuz?
Ahmed Rıza — Canım, şu Avrupada
beraber çahştığımz Ermeniler!
Bu istihfafkârane ve manidar sual
prensin teessür ve infialini celbetmiş,
Sabahaddin bey Ahmed Rızaya ceva
bım verdikten sonra bir daha bu içti
malara gelmemişti. (1)
İki tarafça da ciddî ve samimî olmıyan bu zahirî itüâf hiç de uzun sür
medi. Avrupada olduğu gibi İstanbuldaki Jön Türkler gene ikiye ayrıldılar.
Bir partinin başmda gene Sabahad
din bey görünüyordu. Fakat muhalifi
Ahmed Rıza beyin Paristeki mevkiini
İstanbulda idame edemiyeceği anlaşı
lıyordu. Çünkü bu mevkii İttihad ve
Terakkinin meşrutiyeti üân ettiren
dahilî teşkilâttaki erkânı işgal edi
yorlardı.
Kuruçeşme itilâfından bir şey çık
mamış olmakla beraber Sabahaddin
bey ile hemfikir olup cemiyet“Şubele
rine girmiş olanlar cemiyete rabıtala
rım muhafaza ediyorlardı. İntihabat
hazırlıkları başlıyordu.
İntihabat nizamnamesi diye elde
bulunan kararnamenin mübhem ve
muğlak noktaları hakkında efkârı ten
vir eylemek lâzımgeliyordu.
Eylül içinde Mahir Said bey ile bazı
arkadaşları bu babda bir izahname
hazırlıyarak İttihad ve Terakki mer
kezi umumîsine takdim ettiler. Bu iş
izahnameyi hazırlıyanlann dahi da
hil oldukları bir heyete havale olundu.
Fakat (Ademi merkeziyet ve teşebbü
sü şahsî cemiyeti) dağılmış olduğu
için İttihad ve Terakki merkezi umu
misi o cemiyetten kendisine iltihak
edenleri artık mühimsemiyordu. Ni
hayet bunlardan izahname heyetinde
bulunanlara:
— İntihabata nezaret işini biz filân
ve falan beylere havale ettik. Sizin yo
rulmanıza lüzum kalmadı! denildi.
Bunun üzerine bunlar da İttihad ve
Terakki cemiyetile alâkalannı tama
men kestiler. (2)
Sabahaddin beyin İttihad cemiyeti
le "Srasıaçılınca taraftarları İstanbulda bir (Ahrar) fırkası teşkilini tensib
ettiler. Bu fırkamn resmen teşekkülü
prens Sabahaddinin Rumeliye seyaha
tine tesadüf eder.
İstanbulda İttihad ve Terakki na
mına doktor Nâzım, doktor Bahaeddin Şakir, erkânıharbiye binbaşısı Ha
fız İsmail Hakkı, Manyasizade Refik,
Talât, Rahmi, Necip Draga beylerle
Mısırlı Mehmed Ali Fazıl paşa en ziya
de söz sahibi görünüyorlardı.
>- Sabahaddin beyin içtimai ve siyasî
prensiplerine taraftar olanlardan Satvet Lûtfi, Namık Zeki. Nafi Atuf, Çâmid, Zeki Mesud. Ferid bevier Sehza- î
cTeEaşında (Nesli cedid) klübünü aç-1
mış, oldukça zengin bir de kütüphane !
tesis eylemiştiler.
Fazlı bevin teşebbüsü ve Celâleddin
Arif bey gibi bazı zevatın daha iltihakile teşekkül eden OsmanlI Ahrar fır
kasının müessisleri arasmda Amasya
mebusu olan İsmail Hakkı paşa, Nureddin Ferruh, Kıbnslı Şevket, Nâzım
Celâl, Suphi Ziya
”
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Ahmed Rıza bey

Ahmed Fazlı bey
ğü Hüseyin Cahid beye meşrutiyetin
daha ilk günlerinde müracaat ederek
Paristeki prens Sabahaddinden pren
siplerinin halka iblâğı için bir beyan
name neşreylemesine dair bir telgrafname aldığını söylemiş ve Sabahaddin
partisinin riyasetini deruhde eyleme
sini teklif etmişti. Hüseyin Cahid bey
serbes çalışmak istediğini beyan ile
bu teklifi reddeylemişti. Sabahaddin
İstanbula gelip (Ahrar) fırkası da res
mî bir teşekkül olarak meydana çıkın
ca Sabahaddin bey bu fırkanın riya
seti kendisinde olduğu hakkmdaki
rivayetleri tekzib etmişti. Bu sırada
Satvet Lûtfi bey gene Hüseyin Cahid
beye gelerek Ahrar fırkasına girmesi
ve (Tanin) i o fırkanın organı yapma
sı teklifinde bulunmuş, fakat gene
red görmüştü. (3) İttihad ve Terakki
cemiyetinden ilk çıkanlardan biri olan
Rıza Nur bey ile Celâleddin Arif, Ma
hir Said beyler dahil oldukları Ahrar
fırkasının ehemmiyetini arttırdılar.
. / Fazlı bey fırka efkârının naşiri ol
mak üzere Süleyman Nazif beyin tahrir riyaseti altmda (OsmanlI) gazete
sini çıkanvordu.
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