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Osmanlı Devleti bünyesinde, devleti kurtarmaya yönelik gerçekleştirilen
modernleşme teşebbüsleri 19. Yüzyılla birlikte hız kazandı. Bu dönemde Batı
tarzında modern bir eğitim sistemini temel alan kurumlarının açılmasıyla
birlikte, yeni yetişen genç kuşaklar, devletin işleyişi ve ülke sorunları ile
yakından ilgilenmeye ve bu sorunlara karşı çözüm önerileri üretmeye başladı.
Üretilen çözüm önerileri zaman içinde düşünsel boyuttan eyleme durumuna
geçerken; eğitim kurumları içinde gençlik örgütlenmeleri de güç kazandı.
Gençlik hareketleri ilk olarak II. Abdülhamit döneminde kendisini göstermeye
başladı. Bu dönemde gençliğin hedefi, baskı rejimi olarak gördükleri II. Ab-
dülhamit’in istibdat yönetimine son vermek ve Meşruti yönetimi ve Kanuni
Esasi’yi tekrar yürürlüğe koymaktı1. 

Bu hedefe yönelik ilk örgütlenme düşüncesi, iktidarla zihniyet uyuşmazlığı
nedeniyle muhalefetin kalesi durumuna gelmiş olan Mekteb-i Tıbbiye’de,
1889 yılında ortaya çıktı. Tıbbiye’de öğrenci olarak bulunan Rıza Nur2,
Tıbbiye içinde yer alan özgürlük ve hürriyet havasından bahsederken,
Tıbbiye’ye başladığı ilk gün üst sınıflardaki ağabeylerinin kendisine şu
ifadelerde bulunduğunu aktarır3: 

BİR SÜRGÜNÜN HİKÂYESİ:

ŞEREF KURBANLARI VE TIBBİYELİLER

n

Fevzi ÇAKMAK

1 Yücel Aktar, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Gençlik”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi,
C 2, s. 520.

2 1879 yılında Sinop'ta doğan Rıza Nur, ilköğrenimini Sinop'ta tamamladıktan sonra İstanbul da
Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'ni, sonrasında Tıbbiye İdadisi'ni (Tıp Lisesi) ve Mekteb-i Tıbbiyei Şahane'yi
(Askeri Tıp Okulu) tabip yüzbaşı olarak bitirdi. Alman Prof. Dr. Deike ve Prof. Dr. Wieting’in yanında
çalışarak operatör oldu. Dr. Rıza Nur, 1907'de Askeri Tıbbiye'de cerrahi hocası oldu. 1908 yılında
Meşrutiyet'in ilanından sonra yapılan seçimlerde Sinop'tan milletvekili seçilerek siyasete atıldı. Kurtuluş
Savaşı yıllarında bir dönem Sıhhiye vekili olarak görev aldı. Lozan Konferansı'na ikinci delege olarak
katıldı. İkinci dönemde yeniden Sinop milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. 1926'da Sinop'ta bir
kütüphane kurarak, servetini buraya bağışladı. Dr. Rıza Nur 1942 yılında İstanbul'da öldü.  

3 Rıza Nur Kendini Anlatıyor, Hayat ve Hatıraları, C I, İstanbul, 1992, s. 115. 
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4 Süleyman Kani İrtem, Yıldız ve Jön Türkler, Haz: Osman Selim Kocahanoğlu, İstanbul, 1999, s. 11.
5 A.g.e., s. 12.
6 Asıl adı İbrahim Ethem olan İbrahim Temo, 1865 yılında Struga-Yugoslavya’da doğmuştur. 1887 yılında

Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane’ye girmiş ve 1889 yılında II. Abdülhamit’in istibdat rejimine karşı kurulan ve
sonraki dönemde Türk siyasetinde etkin bir rol alacak olan İttihat ve Terakki’nin çekirdeğini oluşturan
İttihad-ı Osmani Cemiyeti’nin kurucu olmuştur. Sonrasında rejim tarafından takibata uğrayan İbrahim
Temo, Bükreş’e gitmiş ve burada Sada-yı Millet ismiyle bir gazete çıkarmıştır. Sonraki yıllarda İttihat ve
Terakki içersinde yaşanan çatışmalar sonrası, Dobruca’ya dönerek hekimlik mesleğine devam etmiştir.
Romanya Müslümanlarının kimliklerinin korunması için mücadele eden İbrahim Temo, 1939 yılında
Romanya’nın Mecidiye bölgesinde vefat etmiş ve orada gömülmüştür. 

7 İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, İstanbul, 1987, s. 13.    

“Bu mektep ilim, hürriyet ocağıdır. Burada ilme, milleti istibdattan kurtarmaya
çalışmalıdır. Bu mektebin ananeleri ve terbiyeleri vardır. Her sınıf kendinden
yukarı sınıfa itaat ve hürmet eder. Buranın terbiyesi böyledir ve buna
mecburuz. Arkadaşlar birbirini sever ve yardım eder. İdare heyeti istibdat
heyetidir. Hocalar hürriyetperverdir; onlar bizdendir. Talebe arasında olan
hiçbir şeyi talebeden kimse idare heyetine haber veremez. Bu casusluktur.
Hafiyelik edeni el birliği ile döveriz. Ve aforoz ederiz”. 

Tıbbiye Mektebinde hükümet icraatlarına yönelik ilk önemli karşı duruş
Hicri 1286 (Miladi 1870) yılında yayınlanan “Umur-u Sıhhiye-i Askeriye Ni-
zamnamesi”ndeki yeni düzenlemelere karşı gerçekleşti. Mektep talebesi yeni
düzenlemeleri kabul etmek istememiş, fakat tehdit ve baskı ile öğrenciler
kabule razı edilmişlerdi. Fakat bu olay askeri tıbbiye öğrencisinin hükümetin
her isteğine boyun eğecek bir karakterde olmadığını göstermişti4. 

II. Abdülhamit iktidarı ile birlikte Tıbbiye üzerinde denetim ve baskı
giderek artmaya başladı ve öncesinde mektep içerisinde hakim olan özgürlük
ortamı kayboldu. Baskı idaresinin ilk ürünü, öğrencilere apolet numarası ve-
rilmek istenmesiyle ortaya çıktı. İtiraz edenler çeşitli cezalara çarptırıldı5.
Artan baskılar karşısında Tıbbiye’nin Demirkapı’da bulunan binasında Tıbbiye
öğrencileri, hürriyet yolunda mücadele adına bir cemiyet çatısı altında
örgütlendi. İbrahim Temo6, cemiyetin kuruluş amacını anılarında şöyle anlat-
maktadır: 

“Sarayburnu’nda, şimdi İmarat-ı Askeriye’ye tahsis olunan Gülhane Mektebi
adını alan eski Mektebi Tıbbiye–i Askeriye’de bir teneffüs saati… Elimde
kitapla dolaşırken İshak Sükûti yanıma sokuldu, yeni bir şeyler olup olmadığını
sordu. Ben, aziz vatanın bugünkü durumu ve idare tarzıyla yok olup gidece-
ğini… Bu tehlikenin giderilmesi için bir çare düşünüp… Faaliyete geçmek…
Bir cemiyet halinde çalışmak gerektiğinden bahsettim”7. 

İbrahim Temo, arkadaşları arasında fikrine inanmayanların bulunduğunu;
Mehmet Reşid’in kendisine “Dört Tıbbiyeli genç ne yapabilir? Koca bir gizli
cemiyet nasıl teşekkül edebilir… Hayal ile uğraşmayalım, bunun başka bir yolunu
bulalım” ifadelerinde bulunduğundan bahseder. İbrahim Temo, arkadaşlarının
kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına üç Rum genci tarafından kurulan
“Etniki Eteria” örneğini verdi. Bu örgütün başarıya ulaşmasında, yüksek
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8 İbrahim Temo’nun İttihad ve Terakki Anıları, İstanbul, 1987, s. 15.
9 İrtem, a.g.e., s. 12.
10 A. Süheyl Ünver, “Tıbbiye’de Hürriyet Mücadelesi”, Hayat Tarih Mecmuası, II/11 (1 Aralık 1965), s. 27.
11 M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, 2.

Baskı, C I, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989, s. 178-179.

tahsil görmüş, dünyanın iyisini kötüsünü görüp çıkmış kişilerin rol aldığına
değinerek, dört Tıbbiyelinin amacına ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayacağını
ifade etti8. Böylece “İttihad-ı Osmani Cemiyeti” Tıbbiye çatısı altında kuruldu.
İlk kurucuları şu isimlerden oluşuyordu; Konyalı Hikmet Emin, Diyarbakırlı
İshak Sükûti, Ohrili İbrahim Temo (Ethem), Diyarbakırlı Abdullah Cevdet,
Kafkasyalı Mehmed Reşid Efendi9. 

Tıbbiye’de kurulan cemiyetin örgütlenme sürecinde çok ihtiyatlı davranıldı.
Güvenilir ve hür fikir sahibi vatansever öğrenciler cemiyet bünyesine yer
almaya başladı. Kısa bir zaman içinde Tıbbiye, Harbiye, Mülkiye, Baytariye,
Bahriye, Topçu ve Mühendishane gibi İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan
yüksekokullarında hızla örgütlenen cemiyetin üye sayısının arttığı sarayın
dikkatini çekmeye başladı. Bu gelişme üzerine çeşitli tedbirler alma yoluna
giden yönetim, Tıbbiye yöneticiliğine, saraya bağlılığı ile bilinen Zeki Paşa’yı
getirdi. Paşa göreve gelir gelmez okul içinde sıkı bir yönetim tarzı uygulamaya
başladı. Öğrencilerin dolaplarında yaptırdığı aramalar sonrası, aralarında
Abdullah Cevdet, Şerafettin Mağmumi, Giritli Şefik ve bazı tıbbiyelilerin bu-
lunduğu kişiler tutuklanarak, özel mahkemelerde yargılandı. Ele geçen
delillere istinaden, dokuz öğrenci okuldan uzaklaştırma ve kalebentlik
cezalarına çarptırıldı. Tutuklamalar sonrası, askeri tıbbiyede baskı dönemi ve
bazı tıbbiyelilerin Avrupa’ya kaçma girişimleri başladı10.

İdare tarafından devamlı gözetim altında tutulan cemiyet, varlığını daha
ihtiyatlı ve programlı bir şekilde sürdürme yoluna giderken; örgütlenme ça-
lışmaları da devam ediyordu. Başta İshak Sükûti olmak üzere, ileri gelen
cemiyet üyeleri ulema, aydın, bürokrat kesimleriyle ilişkilerini genişletmeye
başladı. Ulemadan Ubeydullah Efendi ve Hoca Kadri; bürokrasiden Maarif
eski nazırı Münif Paşa, İsmail Kemal, Mizancı Murad gibi isimlerle temasa
geçilerek cemiyete üye olmaları sağlandı. Ayrıca cemiyet Paris’te bulunan
Ahmed Rıza Bey ve Kahire’de bulunan Ahmed Verdani Bey aracılığıyla yurt
dışında bulunan muhaliflerle de temasa geçti. Ahmed Rıza Bey’in önerileri
sonrasında cemiyetin ismi Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti olarak değiştiril-
di11.

Cemiyet, 1895 yılında, dışarıdan da destek umarak, ülke yönetime yönelik
bir darbe teşebbüsünün hazırlığında bulundu. Fakat Saray’ın olaylardan ha-
berdar olmasıyla başlayan soruşturmaların akabinde otuzdört önde gelen ce-
miyet üyesi yakalanarak tutuklandı. Abdullah Cevdet, İshak Sükûti, Şerafettin
Mağmumi ve Kerim Sebati sürgüne gönderilirken; İbrahim Temo ülke dışına
kaçtı. Bu girişim ve tutuklamalar sonrası Cemiyet önemli bir yara aldı; fakat
kısa sürede toparlandı. 
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12 Hanioğlu, a.g.e., ss. 214-216.
13 Ethem Ruhi Balkan, Canlı Tarihler, Hatıralar, İstanbul, 1947'den aktaran Ali Fahri Ağababa, Şeref

Kurbanları, Haz: Ali Buğra, Mehmet Kuzu, İstanbul, 2007, s. 307.  

14 Ernest EdmondsonRamsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, Çev. Nuran Yavuz, 2. Baskı, İstanbul, 1982, s.
49.;Hanioğlu, Nadir Bey’in gelişmeleri İsmail Paşa’ya naklettiğini ifade etmektedir. Hanioğlu, a.g.e., s.
217.

15 Abdullah Acehan, “Osmanlı Devleti’nin Sürgün Politikası ve Sürgün Yerleri”, Uluslar arası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Vol I/5 (Fall 2008), s. 23.

16 Hanioğlu, a.g.e., s. 217-218.

Cemiyet, yurt dışında örgütlenme çalışmalarına devam ederken; İstanbul
merkezi bir an önce Saray’a yönelik bir darbe girişiminde bulunmanın
planlarını yapıyordu. İstanbul’da, özellikle askeri kadro içinde hızla yayılan
örgüt, askeri birlikler içinde yoğunluk kazandı. Olası bir darbe girişiminde
tahta getirilecek olan Veliaht Mehmet Reşad Efendi ile temasa geçildi ve
olumlu bir yanıt alındı. Ülke içinde artan Ermeni olayları sonrası, Batı ka-
muoyunun darbeyi olumlu karşılayacağı düşünülüyordu. 1896 yılına gelin-
diğinde başta Harbiye olmak üzere, okullarda huzursuzluklar büyük boyutlara
ulaşırken; sürgün ve cezalandırma olayları artarak devam ediyordu. Bu ya-
şananların ardından cemiyetin İstanbul merkezi darbe planını uygulamaya
koyma kararı aldı12. Şeref Vapuru ile sürgüne gönderilenler içinde yer alan
Tıbbiyeli Ethem Ruhi (Balkan) Bey anılarında, darbe planından şöyle bahset-
mektedir:

“Sultan II. Abdülhamid'e karşı bir suikast hazırlamıştık. Bunu şu surette
tertip etmiştik. Arkadaşlarımızdan Doktor Sabri Mekke, şimdi ismini hatırla-
madığım bir Kürt şeyhi ile temasta bulunuyordu. Bu şeyh, hünkarın silahşor-
larından iki Kürdü elde etmişti. Planımıza nazaran, Padişahın hayatını
korumakla görevlendirilen iki Kürt münasip fırsatını kollayarak Sultan II. Ab-
dülhamid'i tabanca ile vuracaklardı"13. 

Fakat planının uygulamaya konulmasından bir gün önce Numune-i
Terakki Okulu’nun müdürü ve cemiyet üyelerinden Nadir Bey tüm olayı
açığa çıkaran kişi oldu. Nadir Bey, akşam yemeği için gittiği Tokatlıyan
Oteli’nde, okulunda hoca olan Mazhar Bey ve onun babası Askeri Okullar
Genel Müfettişi Zülüflü İsmail Paşa ile karşılaştı ve sarhoş bir haldeyken,
tüm darbe planlarını masadakilerle paylaştı14. Planın Saray tarafından ortaya
çıkarılmasının ardından hareketin tüm planlayıcıları, onlara yardım edenler,
cemiyete sempati duyanlarında aralarında bulunduğu, 324’ü öğrenci olmak
üzere toplam 630 kişi tutuklandı15. Gerek Harbiye gerekse Tıbbiye’de uzun
süren soruşturmalar yapıldı, gözaltılar gerçekleşti. Tutuklananların kimlikleri
incelendiğinde cemiyetin İstanbul’daki ağırlığı ortaya çıkmaktadır. Tutukla-
nanların içinde İstanbul Komutanı Kazım Paşa, Nazım Bey, Polis Müdürü
Hüsnü Bey, Jandarma Komutanı Salih Paşa, Şeyh Abdülkadir, Şeyh Naili,
Mekkeli Sabri Bey gibi isimler yer almaktadır. Tutuklamaların ardından
cemiyetin İstanbul teşkilatı büyük bir yara aldı ve bir daha da bu boyutta ör-
gütlenme imkanına sahip olamadı16. 
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17 Tıbbiye içinde “Camialtı” olarak isimlendirilen bir gözaltı mekanı bulunurdu. Zeminden yirmi beş ayak
aşağı inilen bu yerde, altı metre yüksekte iki küçük pencereden başka ışık alan bir yer yoktu. İçersi
karanlık ve çok rutubetliydi. Rutubet o kadar fazlaydı ki, bir paket tütünün beş dakika da çamur haline
geliyordu. Bir çok kemerlerle bölünen bu zindanda, suçu ağır olanlar daracık hücrelerde, daima ayakta
bekletilir, ara sıra sorgulanır ve hücreler içinde gezdirilirdi. Pek çok gayretli, aydın genç bu zindanda
ölmüştü. Ali Fahri Ağababa, Şeref Kurbanları, Haz: Ali Buğra, Mehmet Kuzu, İstanbul, 2007,s. 36.  

18 İrtem, a.g.e., s. 252-253.
19 Ahmet Mehmetefendioğlu, Dr. Reşid Bey’in Hatıraları-“Sürgünden İntihara”, 2. Bs., İstanbul, 1993, s.

25.
20 Mehmet Yavuz Erler, "Ya Vatan, Ya Sürgün", Atatürk Dergisi (Doç. Dr. Günay Çağlar Özel Sayısı),III/2

(Temmuz 2002), s. 264.
21 A.g.m, s. 265.
22 A.g.m, s. 265.
23 İrtem, a.g.e., s. 75.
24 Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 4. Baskı, Ankara, 2006, s. 47.

Tutuklananlar Tıbbiye Mektebi’nin “Camialtısı”17, Harbiye’nin fena ve pis
kokan kahve ocakları, Tophane’nin tersane zindanı, Zaptiye Kapısı Tevkifhanesi,
Mehterhane, Serasker Kapısı’nın Bekirağa Bölüğü, Beşiktaş Karakolu, Yıldız
ve Taşkışla’nın içinde bulunduğu işkence ve azap yerlerinde aylarca tutuldular.
Kötü şartlar içinde tutuklu kalan mahkûmların, uzun sürenin ardından
uzayan saç ve tırnakları, sonrasında cerrahlar tarafından kesilecekti18.
Taşkışla’da gözaltında tutulanlara dayak yanında çeşitli işkenceler uygulanı-
yordu. Örneğin, vücudun en hassas uzuvlarını yavaş yavaş ve ölümle netice-
lenmeyecek şekilde sıkmak, koltuk ve bacak arasına sıcak yumurta koymak,
uyutmamak gibi. Osmanlı ile Yunanistan arasından Girit sorunu ile başlayan
Teselya savaşından yaralı dönen askerlerin de konakladığı Taşkışla'da, tu-
tuklananlar hakkında “Yunanlılara casusluk yaptıkları, vatan haini oldukları ”
yolunda çeşitli söylentiler dillendirilerek, huzursuzluk yaratılmaya ve psikolojik
bir baskı oluşturulmaya çalışıldı. Bu baskıya anılarında değinen Dr. Reşid
Bey, moral bozukluğu içinde kimi zaman sinirlerine hâkim olamadığını, söy-
lentilere isyan ederek, öfkeden titrediğini ifade etmektedir19. 

Bu dönemde askeriye, tıbbiye ve diğer devlet kurum ve kuruluşlarla, sivil
meslek mensupları arasında yer alan ya da alacak olan muhalefet üyeleri Di-
van-ı Harb Mahkemeleri vasıtasıyla susturulmaya çalışılmıştı20. Tutuklamaların
ardından Taşkışla’da Divan-ı Harb Mahkemesi kuruldu. Mahkeme üyeleri
şu kişilerden oluşuyordu: Merkez Kumandanı Saadettin Paşa, Zaptiye Nazırı
Şefik Paşa, Kabasakal Mehmed Paşa, Arab İzzet, Kamil Bey, Mekatib-i
Askeriye Müfettişi Zülüflü İsmail Paşa, Zeki ve Rıza Paşalar ve Divan-ı
Harbî Reisi Reşid Paşa21. Padişahın, kendini hedef alan muhalefet girişimlerini
ortaya çıkaranlara yönelik sergilediği tutum ve terfileri dikkate alan mahkeme
üyeleri, suçlu yada suçsuz bir çok kişinin tutuklanarak, mahkum edilmesine
neden olurken; öte yandan idarecilerin bu tutum ve davranışları halkın
idareye olan güvenini zayıflattı22. Yargılanmaların ardından on üç kişi idama,
yirmi iki kişi müebbet kürek cezasına ve diğer kalanlar altı aydan yirmi
seneye kadar muhtelif hapis cezalarına çarptırıldı23. Harbiye’deki iki sınıf,
okuldan uzaklaştırılırken; Askeri Tıbbiye Mektebi’nin Gülhane’den Haydar-
paşa’ya taşınması da alınan tedbirler arasındaydı24. 
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25 Hakan B. Gülsün, “Dr. Ali Osman (Onbulak) Bey- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Jöntürk”, Toplumsal
Tarih, S 107 (Kasım 2002), s. 23.

26 Hanioğlu, a.g.e.,s. 218.

27 Ağababa, a.g.e.,s. 60. Birçok kaynakta sürgüne gönderilen kişi sayısı 78 olarak ifade edilirken, sürgünler
içinde yer alan Ali Fahri Ağababa, hareket öncesinde bir kişinin affedilerek, İstanbul’da kaldığını ifade
eder. 

28 Acehan, a.g.m.,s. 16.

29 Ayrıntılı bilgi için bkz: Mehmet Altun, “Fizan denen şu yer!”, Toplumsal Tarih, S 125 (Mayıs 2004), ss.
24-29. 

II. Abdülhamit idam cezalarını bir derece affederken, kademeli bir sürgün
politikasını devreye koydu. Padişahın idamları affetmesinin ardında yatan
en önemli gerekçe, Avrupa'da bulunan Jön Türklerin, Osmanlı Devleti'nin
Paris elçiliğine başvuruda bulunmaları ve tarafların anlaşmalarıdır. Anlaşma
ile Paris'te Murad Bey tarafından çıkarılmakta olan Mizan Gazetesi'nin yayını
durdurulacak, baskı harfleri elçiliğe teslim edilecek, bunun karşılığında
idamlar affedilerek, sürgüne çevrilecekti25. Ordudan gelecek bir hareketten
çekinildiği için mahkumlar içinde yer alan, başta Kazım Paşa olmak üzere,
yüksek rütbeliler görev verilerek ülkenin uzak eyaletlerine sürgüne gönderildi26.
Aralarında Tıbbiyelilerinde bulunduğu 77 kişinin, Trablusgarp-Fizan’a sürgüne
gönderilmesi kararı verildi27.

Osmanlı Devleti içinde sürgün siyaseti üç farklı amaç etrafında gerçekleş-
tiriliyordu. Bunlardan ilki ve en çok kullanılanı mekân değiştirme yoluyla
merkezden uzaklaştırmadır. Bu yöntem daha çok İstanbul’dan yönetime
muhalif olan etkili ve yetkili görevlilere yönelik uygulanmıştır. İkincisi, köy
ve şehir halkının aralarında yaşamasını istemedikleri sabıkalı kişilerin toplu-
luktan uzaklaştırılmasıdır. Üçüncüsü, bir devlet siyaseti olarak yeni fethedilen
yerlere Türk ve Müslüman unsurları yerleştirmek ve iskân etmektir28. Trab-
lusgarp-Fizan, 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda en korkulan sürgün
yerlerinden biriydi. Açık hava hapishanesini andıran bu yere, siyasi suçlular
ve merkezden uzaklaştırılmak istenen devlet görevlileri gönderilirdi. Bugünkü
Libya olarak anılan Trablusgarp vilayetine bağlı, kıyıdan yaklaşık 600 km
içeride bulunan Fizan, sahra çölünün doğu kısmında yer alan bir vahalar
topluluğuydu. Bölgenin kuzeyi ve güneyi dağlarla, doğu ve batısı da çöllerle
çevriliydi. Bölgede yegâne yaşam alanları, yer altı su tabakasının yüzeye
yaklaştığı çukurluklar ve vadilerdi. Yağmurun bilinmediği bir yer olan Fizan,
insana yaşam şansı vermeyen, sert, acımasız bir özelliğe sahipti. Karayolu ya
da demiryolu ulaşımının olmadığı Fizan’a develerin sırtında, yaklaşık otuz
ile kırk beş günlük bir yolculuktan sonra ulaşılıyordu.29

Hakkında sürgün kararı çıkan mahkûmlar arasında yer alan Ali Fahri
Ağababa, sürgün kararı çıkanlar için hazırlıkların 25 Ağustos 1313 (1897) Pa-
zartesi günü başladığını ifade eder. Sürgünlerin kaldığı Taşkışla’ya bir fotoğraf
makinesi getirilerek, tüm sürgünlerin fotoğrafları, tek tek çekildi. İki gün
sonra yeni elbise, iskarpin ve fes ile birlikte ikişer don, ikişer fanila verilen
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30 Ağababa, a.g.e.,s. 45.

31 Mehmetefendioğlu, a.g.e., s. 22. 

32 A.g.e., s. 25.

33 Feridun Kandemir, Jön Türklerin Zindan Hatıraları, 2. bs., Muhit Yayınları, İstanbul, 1975, s. 102.

34 Ağababa, a.g.e.,ss. 51-53.

sürgünler, bir kez daha fotoğrafları çekilerek, her birine numara verildi30.
Sürgünler içinde yer alan Dr. Reşid Bey, anılarında o saatlerden şöyle bahset-
mektedir:

“Saat sekiz raddelerinde mahpusları birer birer çağırmaya başladılar. Sıram
gelince birisi geldi, beni kışladan dışarıya çıkardı. Kışlanın deniz cephesinde
kurulmuş bir fotoğraf makinesinin karşısına geçirdiler, resmimi aldılar. Oradan
aldılar kışlanın alt katında bir odaya götürdüler. Orası adeta bir elbise
mağazası gibiydi. Mayer’den getirilen birçok kostüm ve paltolar, bilmem
nereden toplanan sarı iskarpinler ve bir çok asker çamaşırları yığılmış
duruyordu. Beni soydular, başıma gayet dar ve uzun bir fes, iki defa belimi
dolayacak kadar geniş bir setre ve oldukça mutabık bir palto, üç defa kıvırdığım
halde yine yerde sarkan bir pantolon, bağları olduğu halde çözmeye hiç lüzum
görülmeyerek kolaylıkla ayağıma geçirebildiği iskarpin giydirdiler, elime de en
adi bezden bir cinste çamaşır takımı sıkıştırdılar. Benim zavallı elbise ve kun-
duralarımı bağlayıp üzerine bir numero koydular. İleride aradığım vakit bula-
bilmekliğim için numeronun bir aynısını da ‘sakın kaybetme’ tembihi ile bana
verdiler… Refakatimdeki muhafızlarla beraber tekrar fotoğraf makinesinin
karşısına geçtim”31. 

Sürgünler, 27 Ağustos Çarşamba gecesi Taşkışla’nın genişçe bir koğuşuna
toplandılar. Birbirinden habersiz, ayrı ayrı hapis hayatı yaşayan sürgünler
için bir araya gelmek büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Birbirleriyle kucaklaşıp
öpüşmeye, konuşmaya başladılar. Ortaya çıkan bu sevinç havası, başta Sakallı
Çerkez Mehmet Paşa olmak üzere idarecilerin hoşuna gitmedi. Sonrasında,
sekizerli gruplar halinde, silahlı askerler ve bir subayın kontrolünde Taşkışla’dan
çıkarak, Kabataş iskelesine yüründü. Sürgünlerin güvenliği ve kaçmalarını
engellemek için bölüklerden yüz asker seçilmiş; her askere ikişer lira ücret
verilirken, geri döndüklerinde her birini terfi vaat edilmişti32. Yol boyunca
askeri gözetim altında Kabataş iskelesine gelen sürgünler, burada bekleyen
iki istimbota, tıka basa bindirildiler. Bu kısa yolculuk esnasında kimsenin, ne
olacağı ve nereye götürüldükleri konusunda bir fikri yoktu. Hatta içlerinden
biri Kabataş iskelesinden ayrıldıkları sırada diğerlerine dönerek,"Bizi denize
dökmek için mi böyle süslediler?" ifadelerinde bulunarak, grup içinde bir
tebessüm yaratacaktı33.

Karanlık içinde, etrafta yanan kırmızı ve yeşil fenerler eşliğinde Şeref Va-
puru’na yanaşan istimbotlardan çıkarılan sürgünler, ardından ambarlara yer-
leştirildiler. Yerleştirme sırasında uygulanan sert muameleden şikayet eden
sürgünler, II. Abdülhamit rejimine karşı hep bir ağızdan “Yaşasın Hürriyet!
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35 Sadıklar, sadık olanlar

36 Haksızlık, zulüm

37 Kandemir, a.g.e., s. 106-108. Ağababa, a.g.e., ss. 60-63. Listede yer almayan, fakat Bekir Fahri
tarafından kaleme alınan "Jönler" isimli roman çalışmasında, Tıbbiye Mektebinden Trablusgarp'a
sürgüne gönderilen Necip'in hikayesi anlatılmaktadır. Bekir Fahri, II. Abdülhamit döneminde baskıya
uğrayan ve sürgüne gönderilen aydınların, sürgün hayatlarını gerçek karakterler üzerinden anlatmıştır.
Romanın baş kahramanı olan Tıbbiyeli Necip, 1897 yılında tutuklanıp, Tıbbiye'nin Camialtı hapishanesi,
sonrasında Taşkışla ve oradan Şeref Vapuru ile Trablusgarp'a giderek, orada zindanlarını dolaştıktan
sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye kaçan bir sürgündür. Roman'da Necip'in, Kahire'de geçirdiği sürgün
günlerinin anlatılmaktadır. Bekir Fahri, Jönler, Baskıya Hazırlayan: Atilla Özkırımlı, İstanbul, 1995.     

38 Ali Osman Bey ilişkin bir çalışma için bkz: Hakan B. Gülsün, “Dr. Ali Osman (Onbulak) Bey- Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e Bir Jöntürk”, Toplumsal Tarih, S 107 (Kasım 2002), ss. 22-27.

Yaşasın Vatan” haykırışlarında bulunduktan sonra hep bir ağızdan İstibdat
rejimine karşı bir şiir okudular34. Şiirin son dörtlükleri şöyleydi;

“İttifak yok, ittihat yok, bir felakettir gider
Aşina yok, esdika35 yok, bir cehalettir gider 
Hayf 36, öyle bir gidiş ki Cenneti viran eder
Bir beladan bin bela icad eden hain yezid
Ademiyet, din ü millet düşmanı Abdülhamid” 

Şeref vapuruna bindirilerek, sürgüne gönderilen kişiler şunlardı37:

1. Topçu Yüzbaşı Silistreli Hamdi Süleyman Bey
2. Haydarpaşa Hastanesi Doktorlarından Yüzbaşı Cevdet Osman Bey
3. Gureba Hastahanesi Doktorlarından Çarşambalı Süleyman Emin
4. Topçu Mülazımı Berkofçalı Ali Rıza Bey
5. Askeri İdadi Mektebi Muallim Muavini Kamil Bey
6. Selimiye'de Seyyar Beşinci Topçu Alay Yaveri Mülazım Hilmi Ali Bey
7. Altıncı Ordu Doktorlarından Yüzbaşı Halil Kadri Bey
8. Mühendishane Harbiyesi ikinci senesinden Yeniköylü Hulusi Süleyman
Bey
9. Mühendishane Harbiyesi ikinci senesinden Gelibolulu Nazmi Nuri Bey
10. Topçu Mülazım Sınıfından Koskalı Emin Hayri Bey
11. Harbiye Mektebi ikinci senesinden İshakpaşalı İsmail Murat Bey
12. Harbiye Mektebi ikinci senesinden Kuruçeşmeli Fazlı Ahmet Bey
13. Harbiye Mektebi ikinci senesinden Sakallızade Resmolu Ahmet Cevat
Bey
14. Harbiye Mektebi ikinci senesinden Giritli Abdülhalim Fikri Bey
15. Erkan-ı Harp Mülazımlarından Kazanlı Yusuf Akçura Bey
16. Harbiye Mektebi birinci senesinden Ankaralı Mahir Said Bey
17. Harbiye Mektebi ikinci senesinden Şehzadebaşılı Arif Haydar Bey
18. Bahriye Makine Resimhanesinden Mülazım Mehmet Haydar Bey
19. Bahriye Mülazımlarından Edirneli Mehmet Sami Bey
20. Bahriye Fen Komisyonu Azasından Mülazım-ı Evvel Rıza Şakir Bey
21. Bahriye Silahendaz Taburunda Korvet Katibi Ali Tevfik
22. Bahriye Korvet Katiplerinden Kasımpaşalı Ali Fahri Bey
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39 Feridun Kandemir, çalışmasında 35. Numaraya yer vermemektedir. Bu isim Ağababa’nın anılarından
yararlanılarak tespit edilmiştir. 

Şeref Kurbanlarından bir grup
(Kaynak: Cengiz Kahraman Arşivi, Mehmet Altun, “Fizan Denen Şu Yer”, Toplumsal

Tarih, S 125, Mayıs 2004, s. 25.)

23. Bahriye Torpido Resimhanesinden Mülazım-i Evvel Ahmet Hayri Bey
24. Bahriye Mülazım-ı Sanilerinden Mahmutağa Çeşmeli Saffet Tevfik Bey
25. Tıbbiye Onuncu Sınıftan Ali Osman Bey38

26. Tıbbiyeden Abdurrahman Cafer Bey
27. Tıbbiye yedinci sınıftan Nazım Ahmet Bey
28. Tıbbiyeden Fatihli İbrahim Ethem Bey
29. Tıbbiyeden Çanakkaleli Hasan Tahsin Bey
30. Tıbbiyeden Ali Rıza Bey
31. Tıbbiyeden Neşet Hasip Bey
32. Tıbbiyeden Tophaneli Muhtar Fuat Bey
33. Tıbbiyeden Salih Said Bey
34. Tıbbiyeden Avram Salem Bey
35. Harbiye Mektebi üçüncü senesinden İmrahorlu Hafız İbrahim Reşit39

36. Hariciye Mektebi Kaleminden Ömer Adil Bey
37. Hariciye, Şehbenderlik Kaleminden Hasan Fehmi Bey
38. Mülkiye Baytar Tıbbiyesinden Mezun Kazanlı Abdullah Bey
39. Hukuk Mezunlarından Mirahor Şeyhzade Vahyi Efendi
40. Mirahor Tekkesi Şeyhi Hasan Necmettin Efendi
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41. İstanbul İdadisinden (Lisesinden) Kazanlı Abdurrahman Mehmet Bey
42. Harbiye Mektebi ikinci senesinden Kadırgalı Hasan İsmail Bey
43. Harbiye Mektebi ikinci senesinden Küçük ayasofyalı Hayri Ahmet

Bey
44. Harbiye Mektebi üçüncü senesinden Hırkaişerifli Halil Sırrı Bey
45. Tıbbiyeden Harputlu Vehbi Reşit Bey
46. Tıbbiyeden Yakup Ziyaeddin Bey
47. Mühendishane Harbiyesi ikinci senesinden Tokatlı Ziya Salih Bey
48. Mühendishane Harbiyesi ikinci senesinden Fındıklılı Halit Mehmet

Bey
49. Tıbbiyeden Ali Mail Bey
50. Bahriye Tüccar Kaptan Mektebinden Trabzonlu Osman Mehmet Bey
51. Erkan-ı Harp Mülazımlarından Ferit Reşit Bey
52. Harbiyeden İsmail Rüştü Bey
53. Tıbbiyeden Faik Abdüllatif Bey
54. Tıbbiyeden Mustafa Kadri Bey
55. Tıbbiyeden Ahmet Sabri Bey
56. Tıbbiyeden Ahmet Vasfi Bey
57. Tıbbiyeden Kütahyalı Osman Süleyman Bey
58. Tıbbiyeden Sakızlı İzzet Ahmet Bey
59. Tıbbiyeden Samatyalı Hüsamettin Mehmet Bey
60. Süvari Mülazımlarından Hasan Fehmi Bey
61. Süvari Mülazımlarından Mehmet Bahaeddin Bey
62. Bahriye Torpido Mülazımlarından Mehmet Behçet Bey
63. Selimiye Kışlasında Hassa Topçu Bölüğü Mülazımı Ali Kemal
64. Tıbbiyeden Mehmet Aziz Bey
65. Tıbbiyeden İzmirli İbrahim Ethem Bey
66. Tıbbiyeden Kazım Hüseyin Bey
67. Tıbbiyeden Galip Hasip Bey
68. Tıbbiyeden Nazmi Asaf Efendi
69. Selimiye Kışlasında Bölük Mülazımlarından Ali Kemal Bey
70. Hıfzırrahman Zırhlısından Mülazım Sadık Mehmet Bey
71. Tersane Mülazımlarından Trabzonlu Osman Hasan Bey
72. Bahriye Yüzbaşısı Doktor Hamit Hüsnü Bey
73. Haydarpaşa Hastanesi Doktorlarından Raşit Bey
74. Bahriye Binbaşılarından Mehmet Bey
75. Harbiye İdadisi birinci senesinden Hidayet Ahmet Bey
76. Bahriye Mülazımlarından Kıbrıslı Muhiddin Bey
77. Bu numaranın sahibi İstanbul’da alı koyuldu
78. Piyade Dokuzuncu Alay Tabur Katibi Rodoslu Ahmet Refik Bey

Yukarıdaki liste de gösteriyor ki, genel olarak II. Abdülhamid döneminde
sürgüne gönderilen kişiler ağırlıklı olarak asker ve doktordu. Öte yandan II.
Abdülhamid döneminde oluşturulan hafiye teşkilatı içinde asker ve doktor
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Şeref Kurbanlarından Bir grup: Bulaşık yıkayan Yusuf Akçura, sırtı dönük ayakta
duran Ahmet Cevat, elinde maşrapa olan Varşova Elçisi Ferit ile Ali Tevfik ve Saffet

Tevfik kardeşler
(Kaynak: Cengiz Kahraman Arşivi, Mehmet Altun, “Fizan Denen Şu Yer”, Toplumsal Tarih,

S 125, Mayıs 2004, s. 27.)

40 İlknur Haydaroğlu, “II. Abdülhamit'in Hafiye Teşkilatı Hakkında Bir Risale (II. Kısım)”, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 19, Sayı:
30 (1997), s. 135.

mesleğine sahip kişilerin çok olması da dikkat çekicidir40.

Sürgüne gönderilen tıbbiyelilerin bir kısmı başka ülkelere kaçacak, bir
kısmı II. Meşrutiyet’in ilanına kadarki süreçte Trablusgarp’ta kalıp, sonrasında
ülkeye dönerek, bıraktıkları tıp eğitimine devam edip, doktorluk yapacaktı41.

Sürgüne yolculuk 27 Ağustos 1897 Çarşamba gecesi başladı. Sürgünlere,
seyahat boyunca yemek olarak fasulye veya pirinç çorbası ve zeytin, yanında
ekmek yerine peksimet verilirken; kısa süre içinde sürgünler arasında
peksimetli çorba, “Ördek Çorbası” olarak adlandırılacaktı. Çorbalarını içmeleri
için sadece birkaç adet tahta kaşık verilen sürgünler, içmek için bulabildikleri
her türlü cezve, fincanı, on-on iki kişiye düşecek şekilde elden ele dolaştırarak
kullandı. İstanbul’dan uzaklaştıkça, daha rahat hareket eden sürgünler, gemi
güvertesine çıkma, namazlarını kılma, etrafı seyretme imkanlarını elde etti.
Düzeni sağlamak üzere bir başkan ve dört üyeden oluşan bir idare heyeti
oluşturan sürgünler, kendi aralarında ve gemi içinde bulanan asker ve mü-
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41 Gülsün, a.g.m., s. 25.

42 Kandemir, a.g.e., s. 105.

43 İrtem, a.g.e., s. 253.

44 Mahir Said Pekmen, Fizan Hatıraları, Yay. Haz. Hasan Babacan-Servet Avşar, Ankara, 2013, s. 55

45 Ağababa, a.g.e., ss. 54-60.

46 Pekmen, a.g.e., s. 56.

rettebata “Hafız” diye sesleniyordu. Birkaç gün içinde sürgünler arasında
gemiyi ele geçirerek, yol üstünde bulunan Napoli yada Malta’ya kaçma
planları yapılmaya başlandı ve son karar olarak fırtınalı bir hava beklendi.
Fakat bu düşünce eylem aşamasına dönüşmedi. Sıhhi koşulların uzağında
bir hafta süren bir yolculuğun ardından, 3 Eylül 1897’de Trablusgarp kıyılarına
ulaşıldı. Karaya yaklaştıkça gemi içinde güvenlik tedbirleri tekrar artırılırken,
sürgünler ambarlara tekrar konuldu. Şeref Vapuru kıyıya yakın bir yerde de-
mirledikten sonra bir Arap zabit sırayla isimleri okumaya başladı ve sürgünler,
muhafızlar eşliğinde filikalara bindirildi. Ali Fahri Ağababa’nın isimlerin
okunuşu sırasında yaşanan ve dönemin havasını yansıtan bir anısına burada
aynen yer verelim;

"Bir Arap zabit geldi, elindeki defterden isimlerimizi aynen okuyor: Ahmet,
Mehmet, Hasan, Hüseyin. Ne efendi, ne ağa... Öyle ya din ve devlet hainleriyiz!
Her ismi okunan güverteye çıkıyor. Birden sıra, Bahriye Doktor Yüzbaşı Hamit
Beye geldi. Arap zabit bir an durdu, bu isim vatanı titreten kahır ve hıyanetle
vatan çocuklarını inleten Yıldız'daki cebbarın ismiydi... Arap zabit, derin fakat
ani bir tereddüdü defederek: Hamit Efendi, diye bağırdı"42.  

Trablusgarp limanına çıkarılan sürgünler, kıyıdan kısa bir mesafe yürüdükten
sonra, Trablusgarp kalesinin “Kasr” denilen bir koğuşuna hapsedildi.43

Sürgünler arasında bulunan Ankaralı Mahir Said (Pekmen), hapsedildikleri
koğuşu şöyle tarif ediyor: “Yüksek, ensiz uzun bir koğuş. Kapı cihetinde, yani
kapı tarafında, meydan gibi geniş bir toprak avlunun üzerinde üçer pencere, kapının
her iki tarafından pencereler önünde, yerden yarım metre yükseklikte tahta ve sabit
kerevetler(yatak konulan yer). Kapının karşısında ve deniz cihetinde beş altı kemer,
bunların derinliklerinde denize bakan pencereler, duvar kenarlarında yine zeminden
aynı yükseklikte tahta peykeler”44.

Yapılan yoklamanın ardından, 77 kişinin Trablusgarp’ta ki sürgün hayatı
başladı45. Koğuştaki ilk akşamlarında sürgünler, “Bu gece elif yatacağız” sözleri
arasında, sınırlı sayıda olan yataklarını enine birleştirerek, bir yatakta üç kişi
yatacak şekilde düzen aldılar ve geceyi geçirdiler46.  

Geldikleri günden sonra birkaç koğuş değiştiren grup, Fizan’a gitmek
üzere hazırlık yapmaya başladı. Tutuldukları yere gelen bir terzi, ikişer takım
elbise dikmek için herkesin ölçülerini alırken; öte yandan İttihat ve Terakki
Cemiyeti, Trablusgarp Şubesi’nin maddi yardımlarıyla, sürgünlerin, içlerinde
takke, entari, şemsisiperlerinde bulunduğu çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Bu
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47 Gülsün, a.g.m., s. 24.; İrtem, a.g.e., s. 253.

Şeref Kurbanlarının
kaldığı koğuş (Oturan,
Bahriye Mektebi
muallimlerinden Saffet
Tevfik Bey.)
(Kaynak: Cengiz
Kahraman Arşivi,
Mehmet Altun, “Fizan
Denen Şu Yer”,
Toplumsal Tarih, S 125,
Mayıs 2004, s. 28.)

hazırlıklar devam ederken, İstanbul’dan gelen bir telgrafla sürgünler içinde
yer alan Doktor Yüzbaşı Mehmet Reşit, Bahriye Mülazımı Sadık, Tıbbiye’den
Selanikli Mehmet Aziz, İbrahim Ethem, Tıbbiye’den Nazım, Galip, Nazmi,
Bahriye Mülazımı Sadık, Harbiye İdadi’sinden Hidayet Efendi’ler Fizan’a
gitmeyip Trablusgarp’ta kalmak üzere serbest bırakıldı. Geri kalanlar Fizan’a
gitme hazırlıkları yaparken, onlar içinde Padişahın bilgisi dahilinde Trablus-
garp’ta kalmaları yolunda girişimlerde bulunuldu. Girişimler sonrası, 7
Eylül’de İstanbul’dan gelen telgrafta, bir sonraki emre kadar sürgünlerin
Trablusgarp’ta kalmaları istendi. Bu kararın alınmasındaki gerekçeler içinde,
mahkûmların korunmasıyla görevli olarak İstanbul'dan birlikte gelen Mustafa
Paşa ile valinin İstanbul nezdinde ki gayretleri ile Fizan'a götürülmeleri için
gerekli olan deve ve muhafızlar için ödeneğin yetersiz olması geliyordu.
İstanbul ile Trablusgarp zindanlarında mahkûmlarının tutulabilecekleri
yolunda yazışmalar yapılmış ve sonrasında olumlu yanıt alınmıştı47. Böylece
bu sürgünler Fizan'a gitmekten kurtulmuştu. Ayrıca ailelerine mektup yaz-
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48 Pekmen, a.g.e., s. 58-59.

49 Ağababa, a.g.e.,ss. 66-69; 72.; Pekmen, a.g.e., s.66. 

50 Pekmen, a.g.e., s. 72.

malarına izin verildi, ancak zarflar kapatılmayacaktı. Sürgünler mektup
yazdılar, fakat mektuplarında padişaha yönelik övgüler yer almayınca, mek-
tuplar geri verildi. Sonrasında, zorla da olsa mektuplarda padişaha bağlılığa
yer verildi48.

Trablusgarp’ta geçirdikleri günler boyunca sürgün edilen gruba, devamlı
surette Padişah II. Abdülhamit’ten af dilemeleri, onun merhametine sığınmaları
yönünde yetkili ağızlardan telkinlerde bulunuldu. Yapılan telkinler arasında
şu örneklere yer verilebilir: 

“Fizan Yolu… Kumlar, ateşler içinde… Sıcağın şiddetinden kuşlar bile pıt pıt
düşüp ölüyorlar. Böyle uçan, kaçan hayvancıkları bile öldüren bir cehennem
sıcağının altında kırk beş gün… Çekilir şey mi bu? Padişahımız merhametlidir,
affeder, haydi yazınız bir istirahatname” yada “Müslüman olunuz, manasız
şeylerden vazgeçiniz… Islahı hal etmiş olmanın ilk alameti, beş vakit namaz
kılmak ve padişahımıza fakrı sadakatten başka bir şey düşünmemek” ya da
“Sizi dinsizlikle itham ediyorlar. Daima dini kitaplar okuyacaksınız. İlmi,
felsefi şeyleri elinize almayacaksınız. Hasıl ıslahı nefs etmenin çaresine baka-
caksınız. Yoksa buradan kurtulmanıza imkan yoktur. Abdestli abdestsiz
cemaatle namaz kılmalısınız. Bu namaz Allah için değil, padişah içindir”49.

Eylül ayı ile birlikte sürgünler Trablusgarp’taki hayatlarına alışmaya
başladı. Sabahları erzakları gelir; her grubun nöbetçileri et ayırmak ve sebze
ayıklamakla işe başlardı. Akşamdan kalan bulaşıkların yıkanması için
semaverde su kaynatılır; nöbeti olmayanlar bir şeyler okur, birbirleri arasında
konuşur ya da jimnastik yapardı. Tüm kötü şartlara rağmen, o günlerde ya-
şadıkları bu hayatın kendilerinde yarattığı mutluluğu Mahir Said Pekmen şu
ifadelerle aktarmaktadır:

“Bu öyle bir hayattır ki lezzet ve acılığı uzaktan bilinmez. Ben tadına
doyamadım. Sonraları Avrupa’ya tahsile, mücadeleye gittim. İstanbul’da me-
busluk ettim. Yüksek memuriyetlerde bulundum. Fakat hiç birinde Trablusgarp
tutukluğunda geçirdiğim samimi, kadersiz ve endişesiz hayatın tadını
bulamadım. O başka bir şey, başka bir alemdi”50.

Sürgünlerin, her gün giderek alıştıkları hayatları içinde kendi aralarında
oynadıkları oyunlarda önemliydi. Oyunlar zaman geçirme aracıydı. Kendileri
tarafından yapılan tavla, satranç oyunlarının yanında ceviz oyunu, “mam”
ve top, oynanan diğer oyunlardı. “Mam” bir ebenin diğerlerini kovalamasına
dayanan bir oyundu ve yetişkin insanların bu oyunları oynaması çevredeki
insanlar tarafından merakla izleniyordu. Zaman içinde okuma için kendi
aralarında risaleler çıkarmaya başlayan sürgünler, idareden kitap temin edil-
mesini istedi. Kendilerine mesnevi, hadis gibi dini ağırlıklı kitaplar sağlanırken;

40

FEVZİ ÇAKMAK



51 Kandemir, a.g.e., s. 110.

52 Pekmen, a.g.e., s. 61.

Şeref Kurbanlarından Bir Grup, Trablusgarp’ta kurdukları Osmanlı Kütüphanesi’nin
önünde

(Kaynak: Cengiz Kahraman Arşivi, Mehmet Altun, “Fizan Denen Şu Yer”, Toplumsal Tarih,
S 125, Mayıs 2004, s. 29.)

Fransızca kitap istekleri, "gavurca kitap okumayınız, günahtır!" tepkisiyle karşılık
buldu51. Sürgünler sonraki dönemde idarenin bilgisi dahilinde bir kütüphane
oluşturma çabasına girişerek, bunu gerçekleştireceklerdi.

Kaldıkları koğuş içinde iş bölümü yapan sürgünler, edindikleri semaver,
mangal vb. araçlar vasıtasıyla yemek, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılamaya
başladı. Maddi olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından destek görüyorlardı.
Ayrıca ilerleyen günlerde sürgünlerden kimileri, çay, kahve, sütlaç yapıp
sattı; kimileri üzüm ticareti ile uğraştı52. 
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53 A.g.e., s. 67. 

54 A.g.e., s. 72.

55 Ağababa, a.g.e.,ss. 76-89.; Pekmen, a.g.e., ss. 73-75. 

Sürgünler, aralarında yer alan Tıbbiyelilerin ön görüsü ve organize
etmesiyle, kendi aralarında “Hıfzıssıhha” önlemleri aldılar. Bir Harbiyeli
olan Mahir Said Pekmen, kendi aralarında aldıkları sıhhi önlemler hakkında
şu bilgileri paylaşmaktadır:

“Temiz, kirli her işi kendimiz gördüğümüzden hıfzıssıhha emirlerine hakkıyla
riayet edemiyormuşuz. Bunu doktor arkadaşlarımız görmüşler, çare düşünmüşler.
Hıfzıssıhha kurallarına riayete nasıl hareket etmeliyiz? Diye yirmi dört saatin
suret-i istimali (kullanımı) hakkında iki büyük sayfalık bir hıfzıssıhha programı
yazmışlar. Bunu ortadaki direğe astık. Ahkamını (hükümlerini) tatbike her
birimiz kendimizi mecbur ve memur addettik”53.    

Sürgünler, kaçabilecekleri gerekçesiyle devamlı surette yönetim tarafından
gözetim altında tutuldu. Trablusgarp’a geldikleri hafta, üç yüz kuruş aylık
alan Ahmet Efendi isminde bir hafiye, sürgünlerin hal ve hareketlerini
izlemek için, aralarına kondu54. İdarecilerle sürgünler arasında ilk önemli
zıtlaşma 9 Kasım gecesi koğuşlar içinde arama yapılmak istenmesiyle doğdu.
On yedi yaşında olan Tıbbiyeli Ethem Efendi, ilk olarak zabitan odasına gö-
türüldü ve dolabında aramalar yapıldı. Ethem Efendi, askerler tarafından
tehdit edilerek, memurlar tarafından çırılçıplak soyuldu ve yatağına el
konulmak istendi. Sonrasında sürgünler arasından iki kişi daha alındı ve
sonrasında diğerleri organize bir halde bu duruma karşı koyma kararı aldı.
Osmanlı tarihinde ilk kez “Menfiler (Sürgünler) İsyanı” olarak tarihe geçen
isyan, sürgünlerin “Yaşasın Hürriyet!.. Kahrolsun İstibdat! Kahrolsun Alçaklar!
Kahrolsun hainler! Yeregeçenler gebersinler. Arkadaşımızı isteriz” bağırışları
arasında kısa sürede büyüdü. Çıkan olayların ardından sürgünler ceza olarak
Berberiye Kalesi içinde iki ayrı bölüme yerleştirildi ve haklarından tek tek bir
sorgulama süreci başladı. Sorgulamaların ardından, sürgünlerden teker teker
olayın yakışıksız olduğunu belirten bir dilekçe alındı ve olay kapatıldı.
Sürgünler ikiye bölündü ve “Aşağı Mahbes” ve “Yukarı Mahbes” olarak ayrılan
koğuşların birinde yirmi beş, diğerinde kırk kişi olarak kalmaya başladılar55.
Bu olayın ardından Tıbbiyeli Ethem Efendi, "Zindan-ı Bahrî" ismi verilen ve
zeminden on sekiz ayak aşağıda bulunan, bir toprak hücreye konulacak ve
uzun süre burada kalacaktı. 

Trablusgarp’ta sürgün hayatı yaşayan “Şeref Kurbanları”nın hayatı çoğu
zaman sıradan kimi zamanda hareketli geçerken; bazı zamanlarda ise üzüntü
veren olaylar yaşanıyordu. En büyük üzüntüyü arkadaş ölümleri yaşatıyordu.
Tıbbiyeli Tosyalı Ahmed Vasfi Efendi’nin ölümü büyük bir üzüntü yarattı.
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56 Ağababa, a.g.e., s. 147.

57 A.g.e., s. 148-149.

58 İrtem, a.g.e., s. 261.

59 Bundan sonra

60 Fesatçılık

Tıbbiyenin yetiştirdiği zeki bir doktor olarak, eğitiminin bitmesine çok kısa
bir süre kalan Tonyalı Ahmed Vasfi Efendi, vatan ve milletinin geleceği
hakkında düşünmek suçuyla önce Tıbbiye’nin zindanı “Camialtı”nda işkence
görmüş, ardından Taşkışla’da çektiği ızdırapların ardından verem hastalığına
yakalanmış ve hasta olarak Şeref Vapuru’na bindirilmişti. Trablusgarp’a var-
dıktan sonra askeri hastaneye kaldırılan Vasfi Efendi birkaç ay hastalıkla mü-
cadele ettikten sonra, 28 Kasım 1897 tarihinde hayata veda etti ve cenazesi
çölde defnedildi56. Şeref Kurbanları içinde yer alan Tıbbiyeli Samatyalı Hüsa-
mettin’de 30 Ekim 1902 yılında; Katip Ahmet 9 Eylül 1899’da; Musa Şefkati
20 Şubat 1899’da; Bahriyeli Kemal Şubat 1902’de; Doktor Halil geçirdikleri
hastalıklar sonrası vefat ederek Trablusgarp çöllerine defnedilecekti57.

Aradan zaman geçtikçe, uzun süren esaret ve sefalet günleri sürgünler
arasında asabiyetin artmasına ve umutların tükenmesine neden oluyordu.
Kimi zaman padişaha “İstirhamname” yazma niyetlerine girilirken, kimi za-
manda Avrupa’da bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden gelen “Af
için teşebbüsler var” türü ifadeler umutları filizlendiriyordu. Aylar böyle
geçerken, 18 Haziran 1898 tarihinde sürgünlerden bir kaçı hakkında af kararı
verilmesi, diğerleri içinde af umutlarını arttırdı. Artan umutlar 21 Haziran
sabahı gelen haberle gerçek oldu ve Şeref Kurbanları affedildi. Şeref Kurbanları’nın
affedilmesinde Avrupa’da bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri İshak
Sükuti, Tunalı Hilmi ve Abdullah Cevdet ile Padişah II. Abdülhamit arasında
yapılan uzlaşının önemi büyüktü58. Fakat affedilmek için tüm sürgünlerden
padişaha bağlılık yemini etmeleri istendi. Sürgünler tek tek Vali Mustafa
Bey’in önünde duran metinde yer alan ifadeleri okuyarak yemin ediyordu.
Yemin metni şöyleydi:

“Velinimet-i bi minnetimiz şevketsimat Efendimiz Hazretlerine sadakatle
hizmet edeceğime, fimabaat59 mefsedetle60 iştigal etmeyeceğime, her hangi bir
suretle firar ederek Avrupa’da neşriyat-ı faside ile iştigal edenlere iltihak eyle-
meyeceğime Vallah-Billah-Taala”

Yemin suretinin tek tek okunmasından sonra hep bir ağızdan üç kere ba-
ğırılıyordu: “Padişahım çok yaşa!”.Yemin töreninin ardından fotoğrafları çekilen
Şeref Kurbanları’na, İstanbul’dan gelen emirle hepsinin rütbelerinin iade olu-
nacağı, İstanbul’da eski memuriyetlerine dönecekleri, “fakat şimdilik burada,
asker olanlar cihet-i askeriyede, mülkiye olanlar mülkiyede, münasip mevkilerde
istihdam edilmesi”nin istenildiği ifade edildi. Pek çoğunun öğrenci olması kafa
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61 Ağababa, a.g.e.,ss. 116-120.

62 Fizan’dan, sürgünden dönenler, Tıbbiye’de okurken, iktidara karşı muhalif bir tavır sergileyen ve Şeref
Kurbanlarından kısa bir süre önce Fizan’a gönderilen Tıbbiyelilerdi. Bu kişiler arasında yer alan Ali Cevat
Borçbakan, sürgüne gidişini ve sürgün günlerine ilişkin anılarına şöyle yer vermektedir: “Okuldan alınıp
kırk günden fazla Bekir Ağa Bölüğü’nde çile doldurduktan sonra, 24 Temmuz 1313’te (1897) hafiye ve
casuslarla beraber hapishane arabalarından çıkarılarak bizim için hazırlanmış olan Canik Vapuru’na
geçirildik… Biz on bir Tıbbiyeli (isimler) vapura bindirilerek hemen ambara indirildik ve Çanakkale’ye
kadar orada kaldık… Çanakkale’den sonra Trablusgarp’a vardığımız 18 Ağustos 1313 (1897) Pazartesi
gününe kadar… deniz seyahatimiz, vicdan azabımızı hesaba katılmazsa oldukça rahat geçti.
Trablusgarp’a çıkarıldığımız anda, ancak düzelmesinden ümit kesilmiş canilerin konulabileceği kadar
kötü olan merkez hapishanesine atıldık… Burada tam on üç gün kaldık. Fizan’a gönderileceğimizi bir
gün önce haber verdiler. 31 Ağustos 1313 (1897) Pazar günü bizi oradan çıkararak Başağalığa teslim
ettiler. Burada bizi oldukça serbest tuttular… Etrafımızı sarmış iki yüz kadar sürgünle yoldaşlık ederek,
zulüm ve baskıcı kimselerin kahrolmasını diledik. Bizden daha önce felakete uğramış, yıllarca akraba ve
evlerinden uzak kalmış bu zavallılar, kendi felaketlerini unutarak bizler için ağlıyor ve dayanıklı olmamızı
tavsiye ediyorlardı. Biz çaresizler ise, güya düğüne gidiyormuşuz gibi felaketimizin derecesini takdir
edemeyerek, düştüğümüz çukurun derinliklerini hesaba katmayarak, birbirimizle şakalaşıyor ve şen
görünmeye çalışıyorduk… Zebani gibi iri, esmer bir Arap, işaretle Başağalık dairesine geçmemizi istedi…
Önceden düzenledikleri ‘On altı Koloğlu’ ismini verdikleri başıbozuk kılıç kuşanmış ve karabina ile silahlı
süvari jandarmalarına teslim edildik… O canavar süvarilerin korumasında üçer dörder arabalara
bindirilerek on beş dakika kadar gittik. Kum deryası kenarındaki hurmalıklar arasında bizi bekleyen
develerin yanında arabalardan indik. Evet, cellatlara, canilere, haydutlara hayatımız teslim ediliyor, her
dakika ölümle tehdit ediliyor… Zira biz hainmişiz, çünkü vatanımızı seviyorduk… Sonunda develere
binmek zamanı geldi ve biz korku, heyecanla titreyerek develere bindirildik… Bilinmeyen bir yöne yol
almaya başladık. Bu sırada esen sıcak kıble rüzgarı yüzümüze vurdukça, içinde bulunduğumuz durumun
dehşetini daha çok hissediyor, yanıp kavruluyorduk… Bu cehennem günde, susadıkça devecilerden su
istiyorduk. Onlar da, bir sigara karşılığında biraz su veriyorlardı… Bu acı ve dayanılmaz seyahatin ilk
gününde, ilk saatlerde, biraz tepe ve hurmalıklar vardı. Az sonra bunlarda bitti; yerine, vahşi zalim bir
kum sahrası geçti. Yol, iz yoktu… Yolda tek tük Arap kafilelerine rastlar; onlar bize, biz onlara yabancı
yabancı bakar, yolumuza devam ederdik… Fakat insan susuz kalınca nelere katlanmıyor. Bulduğumuz
bezlerden çamurlu suyu mümkün olduğu kadar süzdük ve büyük hırsla kana kana içtik…” Ali Cevat
Borçbakan, günler süren Fizan yolculuğunu ve Fizan’da geçirdikleri yaklaşık bir yıla anılarında
ayrıntılarıyla yer vermektedir. Ayrıntı için bkz: Ali Cevat Borçbakan’ın Hatıraları, Yay. Haz: Saime
Yüceer, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, 2005.   

63 Harbiye ve Tıbbiye’de öğreci olup bir dönem Fizan'da sürgün olarak bulunduktan sonra, affedilerek,
Trablusgarb'de istihdam edilenlere ilişkin bilgi için bkz: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Fon Kodu
:DH.MKT., Dosya No :2450, Gömlek No:27.1

karışıklığına neden olurken, karışıklığı gidermek adına İstanbul’a tekrar
telgraf çekilmesine karar verildi. Sonrasında askeri merkeze gidilerek, orada
verilen görevlerde çalıştı. Boş zamanlarda özgürlüğün tadını çıkaran Şeref
Kurbanları’nın bazıları ev tutarak hayatlarını sürdürmeye başladı61.  Trablus-
garp’taki sürgünlerin yanı sıra Fizan’a gönderilen sürgünlerde affedildi ve
yaklaşık kırk günlük seyahatin ardından Trablusgarp’a ulaştı62. Bir dönem
Fizan’a sürgüne gönderilenler; bir süre burada kaldıktan sonra, affa uğrayarak
Trablusgarp’ta istihdam edilebiliniyordu63. 

Şeref Kurbanları’nın günleri sıradan bir şekilde geçerken, sıradanlığı bozan
en önemli gelişmeler, tüm önlemlere karşı firarların gerçekleşmesiydi. Pek
çok hafiye ile devamlı gözetim altında tutulan Şeref Kurbanları içinden, Eylül
1898 yılı itibariyle firarlar başladı. İlk firar 20 Eylül’de gerçekleşirken, Harbiyeli
Şehzadebaşılı Arif ile Mirahorlu Hafız İsmail firar etti. Firarlarla beraber
baskı ve tedirginlik artarken, idarecileri telaş aldı. Trablusgarp Kumandanlığına
tayin olunan Müşir Recep Paşa’nın firarlara yönelik sükûnetli ve yumuşak
tavrı ise gerginliklerin artmasını engelliyordu. Gerçekleşen bu firarları birkaç
ay sonra diğerleri izledi. 20 Aralık tarihinde Doktor Yüzbaşı Hamit, Şeyh
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64 Ağababa, a.g.e.,ss. 124-136. 

65 Gülsün, a.g.m., s. 24.

66 Akşin, a.g.e., s. 163.

67 Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, 3. bs., İstanbul, 1996, s. 12.

68 Erler, a.g.m, s. 268.

69 A.g.m, s. 269.

Necmettin, kardeşi Vehbi, Tıbbiyeli Faik ve Vahyi Efendilerin yer aldığı bir
grup firar gerçekleştirdi. Bu firarların ardında denetim iyice artarken, akşamları
biri saat on birde diğeri gece üçte olmak üzere iki kez yoklama alınmaya
başlandı. Şeref Kurbanları’nın ayrı ayrı konaklamalarına sınırlamalar getirildi.
Bu firardan yaklaşık iki ay sonra, 10 Şubat 1899’da Rıza Şakir, Musa, Fazıl’ın
yer aldığı grup, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin organize etmesiyle, firar etti.
Cemiyetin bu yardımı sonrası, yerel idare çok geniş bir kovuşturma başlatarak,
her yerde firarileri arama yoluna gitti ve sonrasında firariler yakalandı64.
İlerleyen günlerde Şeref Kurbanları’nın, aralarında Ali Fahri Ağababa ve Yusuf
Akçura’nın bulunduğu bir grupta firar ederek Trablusgarp’ı terk ederken;
geri kalanlar, 1908 yılına yani Meşrutiyet ilan edilene kadar hayatlarını Trab-
lusgarp’ta devam ettirerek, bölgedeki çeşitli devlet kademelerinde, sağlık,
eğitim ve imar işlerinde görev aldı. Örneğin Ali Osman Bey, Trablus Erkek
Sanat Okulu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı65.

İkinci Meşrutiyet'in ilanının ardından ülkeye dönen Şeref Kurbanları, İttihat
ve Terakki'nin ülke yönetimindeki etkinliğinden de faydalanarak haklarını
arama mücadelesine başladı. 1908 yılının Sonbahar'ında yapılan seçimlerde,
milletvekilliklerinin çoğunu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin desteklediği
adaylar kazandı66. 1908 yılında cemiyet, Osmanlı hükümetinin ardındaki itici
güç ve ülkenin siyasi yaşamındaki denetleyici unsur durumuna geldi67. Böyle
bir ortam içinde Kastamonu Mebusu İsmail Mahir Efendi, II. Abdülhamid
döneminde sürgüne gönderilenlerin memleketlerine geri dönmelerine izin
verilerek, eski mesleklerinde istihdam edilmelerini ve bu masum insanların
sürgüne gönderilmelerinde etkili olan şahısların cezalandırılmalarını isteyen
bir önergeyi Meclis'e sundu68. Askeri okullarda öğrenci olup atılan veya
sürülen şahıslar iade-i meslek ve itibar talebinde bulunmak üzere Meclis'e
başvurularda bulunurken; Meclis mazlumların hakkını savunacağını açıkladı.
Siyasi suç kapsamında sürgüne gönderilenlerin her türlü haklarının geri iade
edileceği ve bunların cezalandırılmalarına sebep olanlarında yargılanacağı
yönünde kararlar alındı69. 
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