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TALAT PAÞA

Macedonia Risorta mason locasýna girdi.
Pek çok rejim aleyhtarýnýn katýldýðý bu lo-
ca, Osmanlý Hürriyet Cemiyeti’nin dahil ol-
duðu daha sonraki örgütlenmelere ciddi
katkýlar saðladý. Deðiþik kaynaklar Talat
Paþa’nýn Bektaþî tarikatý mensubu oldu-
ðunu ve bu kanalla da siyasal örgütlenme
gerçekleþtirdiðini ileri sürmektedir.

Talat Bey, 1901 yýlýndan itibaren Lom Pa-
lanka’da bulunan Ýsmail Yürükoðlu aracý-
lýðýyla Ahmed Rýzâ Bey ile yazýþmalarda
bulundu; ancak Jön Türk hareketi büyük
bir çöküntü içinde bulunduðundan her-
hangi bir örgütlenme faaliyetine geçeme-
di. 1903’teki Ýlinden ayaklanmasý bütün
Makedonya’da olduðu gibi Selânik’teki mu-
haliflerin de yeniden örgütlenme çabalarý
içine girmesine vesile oldu. Ayný yýlýn aðus-
tos ayýnda Talat Bey, Mustafa Rahmi (Ars-
lan), Cemal Bey (Paþa), Mehmed Câvid ve
Hacý Âdil beylerden oluþan bir heyetle giz-
lice Ýngiliz Konsolosluðu’na giderek örgüt-
lenme faaliyetlerine destek talebinde bu-
lundu, fakat kendilerine mânevî destek dý-
þýnda bir yardým yapýlamayacaðý söylen-
di. Kendisiyle temas kurulan Ahmed Rýzâ
Bey de Paris merkezinin Selânik’teki mu-
haliflere bir yardýmý dokunamayacaðýný bil-
dirdi. Uzun süren gizli toplantýlar ve tar-
týþmalar neticesinde muhalifler 1906 yýlý
Temmuzunda yeni bir örgütlenmenin ger-
çekleþtirilmesine karar verdiler. Talat Bey
ile Ýsmail Canbolat ve Midhat Þükrü’den
(Bleda) oluþan bir heyet, 7 Eylül 1906 ta-
rihinde Hilâl (Muîn-i Hilâl) diye adlandýrýlan
bir gizli cemiyetin kurulmasýný kararlaþtý-
rýp diðer muhaliflere bildirdi. 18 Eylül 1906
tarihinde yapýlan yeni bir toplantýda örgü-
tün adý Osmanlý Hürriyet Cemiyeti olarak
deðiþtirildi. Örgütün on kurucusu Talat Bey,
Ýsmail Canbolat ve Mustafa Rahmi bey-
lerden oluþacak bir heyetin örgütün idare-
sini üstlenmesine karar verdi. Örgüt kýsa
sürede yayýlarak üye sayýsý arttý ve özel-
likle düþük rütbeli subaylar üye kaydedil-
meye baþlandý.

Ülke içindeki muhalefet örgütlenmele-
rini mahallî þubeleri haline getirmeye ça-
lýþan, merkezi Paris’te bulunan Osmanlý
Terakkî ve Ýttihat Cemiyeti bu yeni örgüt-
le temasa geçti. Gizlice Selânik’e sokulan
Dr. Nâzým Bey, önceleri Osmanlý Hürriyet
Cemiyeti’nin teþkilâtlanma yöntemlerine
iliþkin kuþkularýný dile getirdiyse de 27 Ey-
lül 1907 tarihinde iki cemiyet birleþme ka-
rarý aldý. Bu karara göre Osmanlý Hürriyet
Cemiyeti, Osmanlý Terakkî ve Ýttihat Ce-
miyeti Dâhilî Merkez-i Umûmîsi adýný al-
dý. Talat Bey bu yeni teþkilâtýn kâtibi sýfa-
týyla, Hâricî Merkez-i Umûmî ve Avrupa vi-
lâyetlerindeki þube ve muhaliflerle haber-
leþmeyi saðladýðý gibi gizlice Ýstanbul’a gi-
dip Ýstanbul teþkilâtý lideri Silistreli Ýbrâ-
him Paþazâde Hamdi ve Avukat Baha bey-
lerle görüþdü ve baþþehirdeki faaliyetle-
rin yeniden düzenlenmesi çabalarýna kat-
kýda bulundu. Takma ad olarak Sâî ismi-
ni kullanan Talat Bey, Hâricî Merkez-i Umû-
mî’de benzer bir görevi üstlenen Bahâed-
din Þâkir Bey ile beraber örgütün teþkilât-
lanmasýný denetleyen iki kiþiden biri oldu.
Nitekim 1908 ihtilâlinin ardýndan bu iki li-
der, yabancý temsilcilerle cemiyetin dâhilî
ve hâricî sekreterleri sýfatýyla görüþmeler-
de bulundu. Talat Bey’in cemiyetteki hýzlý
yükseliþini, 1905 sonrasýnda gerçekleþen
Jön Türklüðün bir entelektüel hareketten
tutucu bir eylemciliðe dönüþüm sürecinin
son halkalarýndan biri olarak mütalaa et-
mek mümkündür.

Talat Bey 1908 ihtilâlinin hazýrlanmasýn-
da önemli rol oynadý ve ihtilâlin ardýndan
yeniden Osmanlý Ýttihat ve Terakkî Cemi-
yeti adýný alan örgütün en önemli idareci-
lerinden biri haline geldi. Ýttihat ve Terak-
kî Cemiyeti’nin Osmanlý siyasetine aðýrlýðý-
ný koyduðu 1908-1918 döneminde Talat
Bey önde gelen siyaset yapýmcýlarý arasýn-
da yer aldý. 1908 seçimlerinde Edirne me-
busu olarak Meclis-i Meb‘ûsan’a girdi ve
birinci reis vekilliðine getirildi. 1909’da Ýn-
giltere’ye gönderilen parlamento heyetine
baþkanlýk etti. 8 Aðustos 1909 tarihinde
Dahiliye nâzýrý oldu. 11 Þubat 1911’de bu
görevinden istifa etmekle beraber 4 Þu-
bat 1912 tarihinde Posta ve Telgraf nâzýr-
lýðýyla yeniden kabineye girdi. Said Paþa
kabinesinin 1912 Temmuzunda istifasý ile
bu görevi sona erdi. Bu tarihten sonra Ýt-
tihat ve Terakkî Cemiyeti’nin kýsa süren
muhalefetinin örgütlenmesinde çalýþtý.
Balkan savaþý sýrasýnda gönüllü asker ola-
rak Edirne’de görev aldýysa da muhalif pro-
paganda yaptýðý gerekçesiyle Ýstanbul’a
geri gönderildi. 23 Ocak 1913 tarihinde
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1 Eylül 1874 tarihinde Edirne’de doðdu.
Babasý Kýrcaali’ye baðlý Çepleci köyünden
Kadý Ahmed Vâsýf Efendi, annesi Hürmüz
Haným’dýr. Ýlk eðitimini Vize’de aldýktan
sonra Edirne Askerî Rüþdiyesi’ni bitirdi.
Babasýnýn vefatý üzerine ailesinin geçimi-
ni saðlamak için Edirne Posta ve Telgraf
Ýdaresi’ne mülâzemetle girdi ve 1891’de
telgraf deposu mukayyidi oldu. Ayný za-
manda þehirdeki Alliance Israélite Univer-
selle mektebinde Türkçe muallimliði yaptý.
Bu sýrada özel Fransýzca dersleri aldý; ay-
rýca sicil kaydýna göre Rumca konuþabil-
mekteydi. Genç yaþta eniþtesi Ýsmail Yü-
rükoðlu aracýlýðýyla Jön Türk düþüncesin-
den haberdar oldu ve bu düþüncelere ya-
kýn ilgi duydu. Bulgaristan Türkleri’nden
olan ve daha sonra Þark adýnda bir mu-
halefet gazetesi çýkaran Ýsmail Yürükoð-
lu, Ahmed Zeki Bey ile beraber Osmanlý
Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti Rusçuk teþkilâ-
týnda çalýþmýþtý. Talat Bey, Edirne’de daha
sonra Ýpek mebusluðu yapacak olan Hâfýz
Ýbrâhim Efendi’nin çabalarýyla gerçekle-
þen ve alt düzey bürokrat ve zâbitlerden
oluþan bir muhalefet örgütlenmesine ka-
týldý. Ancak hükümet bu geliþmeyi öðre-
nince Osmanlý Ýttihat ve Terakkî Cemiye-
ti Paris ve Cenevre teþkilâtlarýyla gizli mu-
haberatta bulunan örgüt üyeleri tutuk-
landý (1896). Talat Bey diðer sivil üyelerle
yargýlandýðý mahkeme tarafýndan üç yýl
hapse mahkûm edilerek Edirne Hapisha-
nesi’ne gönderildi ve memuriyetten azle-
dildi (1897). Jön Türkler’le saray arasýnda
gerçekleþen ve Contréxeville Anlaþmasý di-
ye adlandýrýlan uzlaþmanýn ardýndan mu-
halefete karþý uygulanan siyasetin yumu-
þatýlmasý neticesinde 1898 yýlý Þubat ayýn-
da bir irade ile diðer arkadaþlarýyla bera-
ber Talat Bey de affedildi. Bununla birlik-
te Edirne’de kalmasýna izin verilmeyip Se-
lânik’e sürüldü. Jön Türk muhalefetinin
þiddetini kaybetmesi üzerine Selânik’te ku-
rulmuþ olan Osmanlý Ýttihat ve Terakkî Ce-
miyeti Þubesi daðýlmýþtý. Bu sebeple Ta-
lat Bey, uzunca bir süre muhalifler arasýn-
da yapýlan toplantýlara katýlma ve yasak
neþriyatý takip etme dýþýnda siyasî bir fa-
aliyette bulunamadý. 1899’da Selânik Vi-
lâyeti Posta ve Telgraf Ýdaresi’nde kâtip,
1903’te baþkâtip oldu ve 21 Kasým 1907
tarihinde azledilinceye kadar bu görevde
kaldý. 1903’te Ýtalyan Obediyasý’na baðlý Talat Paþa
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týðý müdahaleler savaþa girmeye karþý çý-
kan Sadrazam Said Halim Paþa’nýn göre-
vine devamýný zorlaþtýrýyordu. Said Halim
Paþa’nýn cemiyet ileri gelenleriyle iliþkile-
rinin gitgide bozulmasýnýn ardýndan 1917
yýlý Ocak ayýnda cemiyet Talat Bey’in sadâ-
rete getirilmesine karar verdi. 3 Þubat
1917 tarihinde Said Halim Paþa’nýn saðlýk
sebeplerini ileri sürerek istifa etmesin-
den sonra Talat Bey, vezir rütbesiyle ve Da-
hiliye ve Maliye nezâretlerinin katýlýmýyla
sadrazamlýða tayin edildi. Böylece Talat Pa-
þa, Osmanlý tarihinde sadrazamlýða geti-
rilen ilk mebus oldu. Talat Paþa, 1918 yýlý
Ocak ve Þubat aylarýnda Bolþevikler’le yü-
rütülen Brest-Litowsk mütareke görüþ-
melerini Osmanlý Devleti heyetinin baþ de-
legesi sýfatýyla idare etti, ancak anlaþma-
ya varýlamamasý yüzünden Ýstanbul’a geri
döndü. Sultan Reþad’ýn vefatý üzerine usu-
len hükümetin istifasýný sundu. 8 Temmuz
1918 tarihinde yeni padiþah VI. Mehmed
(Vahdeddin) tarafýndan tekrar sadrazamlý-
ða getirildi. Osmanlý Devleti’nin Amerika
Birleþik Devletleri Baþkaný Wilson aracýlý-
ðýyla mütareke giriþiminde bulunmasýnýn
ardýndan hükümetin vazifesine devam et-
mesi imkânsýz hale geldiðinden Talat Pa-
þa 8 Ekim 1918’de istifasýný sundu ve 14
Ekim’de Ahmed Ýzzet Paþa sadâretinde
yeni kabinenin kurulmasýyla görevi resmen
sona erdi. 1 Kasým 1918 tarihinde Ýttihat
ve Terakkî Cemiyeti’nin örgütün feshine
karar veren son kongresinin baþkanlýðýný
yapan Talat Paþa 1-2 Kasým gecesi Enver
ve Cemal paþalar gibi önde gelen cemiyet
liderleriyle birlikte bir Alman torpido ge-
misiyle Karadeniz üzerinden Sivastopol’a
kaçtý ve ardýndan Berlin’e gitti.

Talat Paþa, bu tarihten itibaren Ýttihat
ve Terakkî Cemiyeti’nin yurt dýþýnda yeni-
den baþlattýðý faaliyetin idaresinde Ali Sâî
takma adýyla görev aldý, Bolþevikler ve ga-
lip devletlerle temaslar yaptý. Kendisi bu
dönemde ayrýca Mustafa Kemal Paþa ile
muhaberede bulundu. Damad Ferid Paþa
hükümetince Dîvân-ý Harb-i Örfî’ye sevke-
dilen Talat Paþa’nýn vezaret rütbesi henüz
gýyabî yargýlanmasý baþlamadan çýkan bir
irade ile geri alýndý (12 Mart 1919). Talat
Paþa, 15 Mart 1921 tarihinde Berlin’de
Daþnaktsutyun’un aldýðý Ýttihat ve Terak-
kî erkânýnýn öldürülmesi kararýný icra eden
Soghomon Tehliryan adýndaki bir Ermeni
tarafýndan tabanca ile vurularak öldürül-
dü. Yakalanarak yargýlanan katili mahke-
me jürisi suçsuz bularak beraat ettirdi (3
Haziran 1921). Talat Paþa’nýn uzun süre
Berlin Müslüman Mezarlýðý’nda kalan na-

aþý yirmi iki yýl sonra Ýstanbul’a getirilerek
Hürriyet-i Ebediye tepesine defnedildi (25
Þubat 1943).

Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin icraatçý
kadrosundan olan Talat Paþa’nýn ölümün-
den sonra yayýmlanan hâtýralarý dýþýnda
yazýlý bir eseri yoktur. Özeti “Posthumous
Memoirs of Talaat Pasha” baþlýðýyla New
York Times Current History 15/1’de
(Ekim 1921) ve bir kýsmý Yeni Þark gaze-
tesinde (sy. 58-88, Kasým-Aralýk 1921) san-
sürlenerek neþredilen bu hâtýrat daha son-
ra Tanin gazetesinde tefrika edilmiþ (Ni-
san-Haziran 1945) ve bu metin 1946’da
Hüseyin Cahit Yalçýn tarafýndan kitap ha-
linde yayýmlanmýþtýr. Yeni Þark gazete-
sinde çýkan sansürlü metin, eksik bölüm-
ler Tanin’deki tefrikadan tamamlanýp 2006
yýlýnda Kaynak Yayýnlarý tarafýndan neþre-
dilmiþtir. Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin
bilhassa savaþ sýrasýndaki icraatýný savun-
mak amacýyla hazýrlanan ve orijinali elde
bulunmayan bu metinlerin, tehcirle ilgili
kendisine atfedilen diðer bazý vesikalar gi-
bi gerçekten Talat Paþa’nýn kaleminden çý-
kýp çýkmadýðý hususu tartýþmalýdýr.
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gerçekleþtirilen Bâbýâlî Baskýný’nýn düzen-
leyici ve uygulayýcýlarý arasýnda yer aldý. II.
Balkan Savaþý esnasýnda Edirne’nin geri
alýnmasý için askerî harekât kararý veril-
mesinde önemli rol oynadý ve ardýndan
Bulgar temsilcileriyle yapýlan barýþ görüþ-
melerinde Osmanlý heyetine baþkanlýk et-
ti. Mahmud Þevket Paþa suikastýnýn ardýn-
dan kurulan Said Halim Paþa kabinesin-
de yeniden Dahiliye nâzýrlýðýna getirildi (12
Haziran 1913). Bu tarihten itibaren Ýttihat
ve Terakkî Cemiyeti’nin gerçek anlamda
bir iktidar tekeli oluþturmasýnýn doðal bir
sonucu olarak Talat Bey devletin siyaseti-
nin en önemli belirleyicilerinden biri oldu.
Batý Anadolu’da Rumlar’a karþý uygulanan
boykot ve Rum vatandaþlarýn Yunanistan’a
kitlesel göçü gibi iç meselelerle ilgilenme-
sinin yaný sýra Rusya ile ittifak teþebbüsü
ve Bulgaristan’ýn merkezî devletler yanýn-
da savaþa katýlmasý hususunda yapýlan pa-
zarlýklar gibi dýþ siyaset giriþimlerini hü-
kümet adýna yönetti. I. Dünya Savaþý’na
girme konusunda Ýttihat ve Terakkî Ce-
miyeti içinde beliren fikir ayrýlýðýnda sa-
vaþa katýlma taraftarý gruba dolaylý des-
tek vererek Osmanlý Devleti’nin böyle bir
karar almasýnda etkili oldu. Literatürde
Tehcir Kanunu diye geçen 27 Mayýs 1915
tarihli kânûn-ý muvakkatýn çýkarýlmasý ve
uygulanmasýnda cemiyet liderlerinden bi-
ri ve Dahiliye nâzýrý sýfatýyla önemli rol oy-
nadý.

Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti içinde gücü
artan Talat Bey’in hükümet icraatýna yap-
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Talat Paþa harp sýrasýnda Almanya’da, Ýngilizler’den alýnan

müslüman esirleri ziyaret ettiði kampýn önünde


