
iBRAHiM TEMO 

r 

L 

İBAAHİM TEMO 
(18(:j5-1945) 

İttihat ve Terakki Cemiyeti 
kurucularından 

Osmanlı siyaset adamı . 
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22 Mart 186S'te Manastır vilayeti Oh ri 
kazasının Istruga (Struga) kasabasında 
doğdu. Asıl adı ibrahim Edhem olup ba
bası , "Soylular" olarak tanınan bir müslü
man Arnavut aileye mensup tüccar Mu
rad Bey' dir. Daha sonra soyadı haline ge
len Temo lakabı Edhem isminin kısaltıl 

mışıdır ve kendisine arkadaşları tarafın
dan takılmıştır. ibrahim Ed hem ilk tah- . 
silini Istruga'da yaptı. Türkçe ile birlikte 
biraz Fransızca ve Arapça öğrendikten 
sonra istanbul'a gitti ( 1884) . iki yıl Ahır
kapı'daki Tıp idadlsi'nde, üç yıl da Kuleli 
Askeri Tıbbiye idadlsi'nde okudu, ardın
dan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 'ye kay
doldu ( 1888) . Kısa sürede. istanbul'da 
Prizren Cemiyeti'nden sonra ortaya çıkan 
ve gizli faaliyet gösteren Arnavut grup
larıyla temasa geçti. Şemseddin Sami ve 
Nalm Fraşiri gibi Arnavut liderlerin yanı 
sıra Makedonya'da Arnavutlar'la beraber 
Yunan aleyhtarı propaganda yapan Koço
Ulah (Aromenis) hareketi liderlerinden 
Apostol Margarit ile de bağlantı kurdu. 
Mekteb-i Tıbbiyye çevresinde yaygın olan 
Darwinist ve biyolojik materyalist hare
ketlerden ve yönetim aleyhtarı cereyan
dan etkilenen Temo. daha geniş siyasi ör
gütlenme hareketlerinde önemli rol oyna
dı. Kendisi gibi Mekteb-i Tıbbiyye'de öğ

renci olan arkadaşları Diyarbekirli ishak 
SükOtl, Çerkez Mehmed Reşid ve Arap
kirli Abdullah Cevdet ile birlikte gizli itti
had- ı Osman! Cemiyeti 'ni kurdu (3 Hazi
ran 1889). Daha sonra Osmanlı ittihat ve 
Terakki Cemiyeti adını alacak olan bu ce
miyetin birinci (İ stanbul - merkez ) şubesi

nin bir numaralı üyesi oldu. Mekteb-i Tıb
biyye'de ders programlarını protesto için 
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gerçekleştirilen öğrenci direnişine öncü
lük etti. 

Hastalığı yüzünden bulunamadığı Oni
kiler içtimaı dışında , gizli cemiyetin bü
tün toplantılarına katılan Temo. bir yan
dan da popüler dergilerden Musavver 
Cihan'da makaleler yayımladı. Yaz tati
lini geçirmek üzere gittiği Ohri'de bir ih
bar üzerine tutuklanarak istanbul'a ge
tirildi. Yıldız Sarayı 'nda özel bir komisyon 
tarafından sorgulan dıktan sonra ( 17 Tem
muz 1890) serbest bırakıldı . Yüzbaşı rüt
besiyle Mekteb-i Tıbbiyye'den mezun olup 
( 1892) Haydarpaşa Hastahanesi'nde göz 
hastalıkları ihtisasına başladı ( 1893). Pa
dişahı hicveden şiiri bir tıbbiye talebesi 
üzerinde ele geçince bazı arkadaşlarıyla 
birlikte tutuklanarak dlvanıharbe sevke
dildi ( 1894). Günlerce sorguya çekildi; ni
hayet dlvanıharp başkanı Arnavut Rıza 
Paşa'nın yardımı ile serbest bırakıldı. Çok 
geçmeden hakimler ve subaylar arasın 

da tutuklamalar yeniden başlayınca ib
rahim Temo da Haydarpaşa Hastahane
si'nden alınarak Tophane Kışiası 'na götü
rüldü; ancak sorguya çekildikten sonra 
tekrar serbest bırakıldı. 

Gizli cemiyetin 1894 yılından sonra ar
tan eylemlerinin çoğunda Tema'nun rolü 
vardır. Ermeniler'in 30 Eylül 189S'te baş
lattıkları ve müslümanlarla kanlı çatışma
lara varan Babıali yürüyüşü sonrasında 
ishak SükOtl ve ismail ibrahim'le birlikte 
S Ekim 189S'te istanbul'da dağıtılan be
yannameyi hazırladı . ilk defa cemiyetin 
imzasıyla yayımlanan bu beyannamede, 
müslümanlarla Türkler'e çağrıda bulu
nularak Ermeniler'in Babıali'yi basmaya 
kadar varan davranışlarının istibdat rej i
minden kaynaklandığı, Türkler'in de bü
tün Osmanlılar gibi müstebit idareden 
ısiahat ve hürriyet istedikleri, cemiyetin 
bu maksat için çalıştığı, müslümanların 
Ermeniler'i cezalandırma yerine istibda
dın merkezi olarak gösterilen Babıali 'yi, 

şeyhülislam konağını ve Yıldız Sarayı'nı 
basmaları gerektiği ifade edilmekteydi. 
Böylece müslümanların da hürriyete aşık 
ve layık oldukları medeni dünyaya göste
rilecekti. 

Bu bildirinin sarayı telaşlandırdığı bir 
sırada yabancıların dikkatlerini de bu ha
rekete çekmek için yine Tema'nun gay
retleriyle Fransızca kaleme alınan bir açık 
mektup büyük devletlere ve saraya gön
derildi. Hükümet bu gelişmeler üzerine 
şüpheli gördüğü kimseleri tutuklamaya 
başladı. ibrahim Temo da Beşiktaş Kara
kolu 'na götürülerek Yedisekiz Hasan Pa
şa başkanlığında oluşturulan bir heyet 

tarafından sorguya çekildi. iki hafta sü
ren sorgulama sırasında suçu tesbit edi
lemediğinden serbest bırakıldı. Ertesi gü
nü Ergani Madeni Redif Taburu hekimli
ğine tayin edildiğini öğrenince yurt dışı
na kaçmaya karar verdi. Koço-U lah hare
keti üyelerinin yardımıyla Meteor adlı bir 
Romen gemisine gizlice binerek Kösten
ce'ye gitti ( ı Kasım 1895 ). Birkaç gün son
ra Romanya'nın başşehri Bükreş'e geçti. 
Göz hastalıkianna ait bilgi ve ihtisasını 
kuwetlendirmek için bir yıl süreyle Bük
reş hastahanelerinde çalıştı. Romanya'
da doktorluk mesleğini icra edebilmek 
·için girdiği imtihanları kazandı. Diploma
sını aldıktan sonra Türk nüfusunun yo
ğunlukta bulunduğu Dobruca'nın Mecidi
ye kasabasında doktorluğa başladı (Ara
lık 1896) . 

ibrahim Temo, Romanya'da bulundu
ğu sırada da politika ile olan ilişkisini sür
dürdü. Osmanlı Devleti'nin Bükreş sefa
retinde görevli Şefik ve Alfred Rüstem 
beylerin yardımıyla Harek e t adl ı bir ri 
sale bastırarak dağıttı. Doksan üç say
fadan oluşan ve kırmızı mürekkeple taş 
basması olarak yayımlanan bu risale Jön 
Türkler arasında büyük ilgi gördü. Kös
tence, Dobruca. Pazarcık, Şumnu, Varna, 
Rusçuk, Lom. Filibe ve Tutrakan şehirle
rinde ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin bi
rer şubesinin açılmasında öncülük eden 
Temo cemiyetin Balkanlar'daki lideri du
rumuna geldi. Aynı zamanda Romanya'
da faaliyet gösteren Naço liderliğinde
ki Arnavut Dr ita örgütünde görev aldı. 
Brüksel'de yayımlanan A lbania dergi
sinde yazılar yazdı. Dobruca milletvekili 
Vasili M. Kogaltıiceaunu'nun yardımıyla 
Sada-yı Millet adlı bir dergi çıkarmaya 
başladı (5 Mart 1898) . Osmanlı ittihat ve 
Terakki Cemiyeti'nin resmi yayın organ
larından biri haline gelen dergi, dokuzun
cu sayısından sonra Osmanlı hükümetinin 
baskısıyla Romanya makamlarınca kapa
tıldı (ı Mayı s 1898). Bu arada Osmanlı hü
kümetinin iadesi için yaptığı girişimler
den korkan Temo Romanya vatandaşlığı
na geçti (Mart 1898). 1902-1903 yılların
da altı ay süreyle göz hastalıkları ihtisası
nı tamamlamak üzere Paris'te kaldı. Av
rupa şehirlerinde bulunan Jön Türk lider
leriyle görüşmeler yaptı. Osmanlı ittihat 
ve inkılap Cemiyetrnin ll. Abdülhamid'e 
karşı düzenlediği başarısız bombalı sui
kast girişimlerinde aktif rol aldı ( 1904) . 

Jön Türkler'in önemli bir bölümü Terakki 
ve ittihat Cemiyeti adı altında yeniden 
teşkilatlanınca yeni örgütün Köstence'
deki Romanya merkez şubesinin başına 



getirildi (ı 906). Aynı dönemde Ndihma, 
Shpresa ve Bashkimi adlı Arnavutörgüt
lerinde de görev aldı. 

Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'a 
dönen İbrahim Temo (ı 5 Eylül ı 908) Be
yoğlu Mutasarrıflığı sıhhiye müfettişliği

ne tayin edildi. II. Abdülhamid'in tahttan 
indirilmesinden sonra Darülaceze müdür
lüğüne getirildi. Buradaki icraatı, başta 
Dahiliye Nazırı Talat Paşa olmak üzere İt
tihatçılar'ın tepkisine yol açtığı için istifa 
etmek zorunda kaldı. İttihat ve Terak
ki Cemiyeti 'nin değişen yapısı içerisinde 
kendisine bir yer bulamayan Temo mu
halefete katıldı. Osmanlı Demokrat Fırka
sı adıyla yeni bir fırkanın kuruluşuna ön
cülük etti ve başkanlığına seçildi (6 Şu
bat ı 909) Programı bütünüyle Romanya 
Demokrat Fırkası programından alınan 
fırkanın faaliyetleri, Temo'nun İttihatçı
lar'la olan bağlarının tamamen kopması
na yol açtı. Temo, fırkanın yayın organla
rı olan Hukük-ı Beşer, Selamet-i Umu
miyye, Genç Türk, Türkiye, Yeni Ses 
gazetelerinde İttihatçılar aleyhine çoğu 
imzasız yazılar yazdı. Bir taraftan da ku
rucusu olduğu İttihat ve Terakki'nin Nu
ruosmaniye'deki merkezine devam edi
yor ve bu fırkanın yayın organı olan Şu
ra-yı Ümmet'te tıbbi makaleler neşre
diyordu. Temo'nun ve fırkasının tutumu 
İttihatçılar ' ın sert tepkisine sebep oldu. 
Talat Paşa, memur olduğu için politikayı 
bırakması gerektiğini ileri sürerek Te
mo'yu uyardı. Ayrıca Edirne ve Tekirdağ ' 

da çıkan kolera hastalığıyla mücadele et
me görevini vererek İstanbul'dan uzak
laştırdı (ı 9 ı ı) . 

İttihatçılar'la yollarının ayrıldığını artık 
iyice anlayan İbrahim Temo, Edirne'deki 
görevinitamamladıktan sonra İstanbul'
dan ailesini de alarak tekrar Romanya'ya 
döndü ( Ş ubat ı 91 ı) . Balkan Harbi sırasın
da yedi kişilik bir Ro men Kızılhaç heyeti
nin başkanı olarak kısa bir süre için İstan-

. bul'a geldi (1913). Bundan sonraki ha
yatını sürdürdüğü Mecidiye'de Işık adlı 
Türkçe bir gazete yayımlamaya başladıy
sa da (Şubat ı 9 ı 4) fazla devam ettire
medi. Arnavutluk'ta meydana gelen kral 
aleyhtarı hareketler üzerine Prens Wil
helm von Wied'in kurtarılması için Draç'a 
(Durazzo) gitti ( ı 9 ı 4). Üç ay sonra tekrar 
Mecidiye'ye döndü. Romanya I. Dünya Sa
vaşı 'na girince Temo da binbaşı olarak sa
vaşta görev aldı. Mütareke'den sonra Pa
ris Barış Konferansı'na giden yirmi iki ki
şilik Arnavut heyetine katılarak (ı 9 ı 9) 
sınır tayini alt komisyonunda çalıştı. Ro
manya'da Mareşal Avarescu tarafından 

lbrahim 
Tema'nun 

el yazısı 
(Abdullah 

Uç man 
arşivi) 

kurulan Liga Poporului'ye (Ahali Fırkas ı) 

girdi. Bu partiden Caliacra senatörü ola
rak 1920-1922 yıllarında Romanya Par
lamentosu'nda görev yaptı. Partinin Me
ci diye kazası başkanlığını 1937 yılına ka
dar sürdüren Temo bir ara geçici olarak 
belediye başkanlığı da yaptı (ı 926). 1922 
yılından itibaren İctihad ve Yolların 
Sesi gibi Türk dergilerinde tıbbi ve siya
si yazılar yazmaya devam etti. S Ağustos 
194S'te Mecidiye'de ölen İbrahim Tema'
nun İshakSükütl'nin belgelerini de kapsa
yan zengin arşivi Tiran'da Arqivi Qendror 
Shteteror'da kendi adına düzenlenmiş 
fonlarda bulunmaktadır. 

İbrahim Temo, yukarıda belirtilen der
gilerde yazdığı makaleler ve risale dışın
da çoğu tıp ilmine ait olmak üzere, Aile 
Tabibi (istanbu l I 308); Tagaddive De
vam-ı Hayat (istanbul 1312); Kuduz 
Hastalığı Üzerine Varaka-i İmtihilniy
ye: These sur le ra ge (istanbul ı 3 I 3, me
zuniyettezi); Hareket(İstanbuljBükreşj 
I 3 I 3); Tababet-i Av am ve Hıfz-ı Sıhhat 

(Mecid iye I 925); Atatürk'üNiçin Seve
rim (Mecidiye I 937), İ ttihad ve Terakki 
Cemiyeti'nin Teşekkülü ve Hidemat-i 
Va taniyye ve İnkılab-ı Milliye Dair 
Hatıratım (Mecidiye ı 939) adlı kitapları 
kaleme almıştır. Son eser. İ ttihad ve Te
rakki Cemiyeti'nin Kurucusu ve 111 
No'lu Üyesi İbrahim Tema'nun İ ttihad 
ve Terakki Anıları adıyla yeniden yayım
lanmıştır (İstanbul 1987 ). 
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