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Mülâzım Atıf, görüldüğü gibi kendi canıyla birlikte arkadaş-
larının da canlarını tehlikeye atmak istememiş, hem de bu işe 
gönüllü olarak atıldığı için işin riskine binaen isteksiz olanların 
bu işte görevlendirilmesinin kendisinin başarısın engelleyeceğini 
düşünmüştür. Atıf ’ın cesurca bir karar aldığı ortadadır.

Mülâzım Atıf, Süleyman Askerî Bey’den yalnızca tek bir şey 
isteyecektir. Ona İstanbul’da anne, baba ve kız kardeşlerinin 
yaşadığını, cemiyetin ailesine sahip çıkmasını söylemiştir.116 

Fedai Atıf Tetiği Çekiyor; “Beni Zabitler Bitirdi!”

Tarih 7 Temmuz 1908’i gösterdiğinde, sabah saatlerinde 
Şemsi Paşa, Manastır telgrafhanesinin önüne gelmiş, bunu haber 
alan Mülâzım Atıf da telgrafhane çıkışına giderek Şemsi Paşa’yı 
beklemeye başlamıştır. Burada bekleyen yalnızca Atıf değildir. 
Sivil halkla beraber, Şemsi Paşa’nın korumaları, jandarma ve 
polisler de her ihtimale karşı meydandadırlar. Atıf Bey’in elini 
kolunu sallayarak misyonunu icra edeceği bir sahne söz konu-
su değildir. Mülâzım Atıf ’ın Şemsi Paşa’yı kalabalık bir yerde 
vurması daha mantıklıdır çünkü suikastı telgrafhanenin içinde 
gerçekleştirirse olaydan sonra sağ kurtulamayacağı açıktır.117

Şemsi Paşa, Manastır telgrafhanesindeki yazışmalarını bi-
tirdikten sonra Resne’ye geçmeyi, ardından Resneli Niyâzi’nin 
üstüne gitmeyi planlıyordu. Paşa, telgrafhaneden çıkıp kendisini 
bekleyen arabaya doğru yürümeye başlayacak,118 telgrafhanenin 
merdivenlerinden inerken eldivenlerini unuttuğunu hatırlaya-
rak çocukluk arkadaşı Hüseyin Ağa’dan eldivenleri getirmesini 

116 Mustafa Ragıp, a.g.e., s. 445.
117 Samih Nafiz Tansu, İttihad ve Terakki İçinde Dönenler, İnkılap Kitabevi, 

Anlatan: Galip Vardar, İstanbul, 1960, s. 43.
118 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya 

Savaşı (1908-1918), TTK, c. IX, Ankara, 2011, s. 33.
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isteyecektir.119 Atıf, Şemsi Paşa’nın merdivende duraklamasını 
fırsat bilerek aniden kalabalığın arasından sıyrılıp ön sıralara 
doğru gelmiş ve alelacele cebinden çıkardığı tabancasını ateşle-
miştir.120 Ne var ki muhtemelen o anın verdiği heyecanla Atıf ’ın 
sıktığı kurşunlardan sadece biri paşaya isabet edecek; paşa, om-
zundan ağır bir yara alacaktır.121 Muhtemeldir ki Şemsi Paşa’nın 
hayatına mal olan bu kurşun yarası basit bir yara değildir. Şemsi 
Paşa’nın oğlu Müfid Şemsi, El Hakku Ya’lû Velâ Yu’lâ Aleyh, Şemsi 
Paşa, Arnavudluk ve İttihad-Terakki adlı eserinde Atıf Bey’in 
attığı kurşunun paşanın omzundan girerek boynuna yakın bir 
noktadan çıktığını, bundan dolayı babasının atardamarının 
patladığını ve kan kaybından vefat ettiğini belirtmiştir.122 İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı da bu bilgiyi destekler:

İttihad ve Terakki cemiyetine mensup genç zabitlerden mülâzim 
Atıf Efendi’nin atmış olduğu üç el kurşundan birisi Paşanın sol 
omzuna isabet ederek şiryanlarını kesmiştir.123

Suikasttan sonra “gâyet müsta’celdir” ibaresiyle Manastır 
Valisi Hıfzı Paşa’nın saraya çektiği 7 Temmuz 1908 tarihli telg-
rafta Şemsi Paşa’nın “bir çaryek zarfında” yani on beş dakika 
içerisinde vefat ettiği belirtilerek, çevresinde paşayı koruyabilecek 

119 Bedi N. Şehsuvaroğlu, a.g.m., s. 318
120 Samih Nafiz Tansu, a.g.e., s. 43-44; Sıkılan kurşun sayısında çeşitli gö-

rüşler mevcuttur. Ömer Sami Coşar’a göre bu kurşunun sayısı üçtür. 
Ömer Sami Coşar, a.g.e. s. 418; Kurşun sayısına dair bir diğer malumat 
da Cemal Kutay’a aittir. Kutay’a göre Atıf Bey, Şemsi Paşa’yı vururken 
iki kurşun atmıştır. Cemal Kutay, a.g.e., s. 519.

121 Bedi N. Şehsuvaroğlu, a.g.m., s. 318.
122 Müfid Şemsi, a.g.e., s. 91.
123 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “1908 Yılında II. Meşrutiyetin Ne Suretle İlan 

Edildiğine Dâir Vesikalar”, TTK Belleten, Ankara, 1956, s. 110.
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birçok muhafız bulunmasına rağmen ateşlenen bir silaha engel 
olunamadığı ve paşanın vefat ettiği ifade edilmiştir.124 

Fedai Atıf, hadiseden sonra telgrafhanenin önünden hızla 
uzaklaşmış ve gözden kaybolmuştur. Meydandaki kargaşanın 
ve Şemsi Paşa’nın etrafındaki kalabalığın etkisiyle Atıf Bey’in 
teşhis edilip yakalanamaması son derece normaldir.

Atıf Bey, arkadaşı Kenan Bey’e yazdığı bir mektubunda suikast 
anını ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlatır:

Şemsi Paşa, sekiz raddelerinde iki arabayla telgrafhane kapısına 
geldi. Durdu ve hemen Resne’ye müntehî (gitmek için) hareket 
bulunduğunu anlayarak işi kapı önünde becermeye teşebbüş 

124 HHP, İSAM, 25/1654, R. 24 Haziran 1324 (M. 7 Temmuz 1908); 
“Bugün buraya gelmiş olan Şemsi Paşa Resne’ye gitmek içün hazırlanarak 
arabaya râkib olmak üzere telgrafhâneden çıkdığı sırada endaht olunan bir 
silâhdan mecrûh olarak bir çaryek zarfında müteessiren vefât eylediği ve 
güzergâhında maiyeti askerleri vesâir zâbıtan bulunduğu hâlde mücte’sir 
teşhisi ve derdest olunamadığı ma’rûzdur efendim.Mu’âmelesiyle birleş-
dirile” 

İlgili Arşiv Belgesi (Kaynak: Hhp Evrakı, İsam)
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etmek lazım geliyordu. O gün bir mevhibe-i ilâhi (ilâhi bağış) 
olarak kendimde nâmütenâhî (sonsuz) bir korkusuzluk, bir 
cüret hissediyordum. Velhâsıl kendimde hiç memul etmediğim 
(ummadığım) bir metânetle askerden, ahaliden, silahşorlar-
dan mürekkep bir kalabalık içinde meseleyi hallederek firara 
başladım.125

Atıf Bey’in suikasttan sonra yaşadıklarına daha sonraki bö-
lümlerde değineceğim.

Atıf Bey’in, Şemsi Paşa’ya düzenlediği suikast, Kemal Tahir’in 
Yorgun Savaşçı adlı tarihsel romanına da konu olmuştur. Ro-
manda suikast anı şöyle anlatılır:

Atıf silahını ateşleyince her yandan silahlar atılmaya başladı. 
Şemsi Paşa, yıkıldı. Atıf bir an katıldı kaldı. Ben bulunduğum 
pencerede, “Hadisene... Atla be herif!” diye dokuz doğuruyo-
rum.126

Şemsi Paşa’nın vurulmasının ardından Yıldız Sarayı’na çe-
kilen ve suikasttan sonra yaşanan kargaşayı gözler önüne seren 
telgraflardan birinde şöyle denilecektir:

Şemsi Paşa Hazretlerine vukû’ bulan suikasd hakkında Manastır 
zâbıtasından telgrafla tafsilât alındı cereyân eden tahkikât ve 
ta’kîbâtdan hâsıl olan neticenin ve fâiller henüz tezâhür idüb 
itmediğinin ve ne yapılmakda olduğunun muvazzahan ve serian 
iş’ârı mütemennâdır efendim.127

125 Atıf Kamçıl’ın Kenan Taşdeler’e yazdığı mektup.
126 Atıf Bey’in, Şemsi Paşa’ya düzenlediği suikast hadisesi Cemil adlı roman 

karakterinin ağzından anlatılmıştır. Bkz. Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, 
İthaki Yayınları, İstanbul, 2016, s. 50-51.

127 HHP, İSAM, 19/1259, R. 24 Haziran 1324 (M. 7 Temmuz 1908).
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Görüldüğü üzere kimsenin olay hakkında malumatı yoktur. 
Bu da Manastır’da İttihat ve Terakki’nin ne kadar güçlü olduğunu 
gözler önüne serer.

III. Ordu Müşiriyeti’nden İbrahim Edhem’in 29 Haziran 
1324 (12 Temmuz 1908) tarihinde Rumeli Vilâyât-ı Şâhânesi 
Müfettiş-i Umûmiliği’ne gönderdiği telgrafta da Şemsi Paşa’nın 
etrâfındaki Arnavut korumalarının çokluğuna rağmen suikas-
tı önleyemedikleri ve katili derdest edemedikleri eleştirilmiş-
tir.128 İbrahim Edhem Bey tarafından, suikasttan sonra Sultan 
Abdülhamid’e çektiği bir başka telgrafta Şemsi Paşa’nın ateşlenen 
birkaç el revolver kurşunu sebebiyle on dakika içinde öldüğü 
yazılıdır. 

Devletlü Efendim Hazretleri

Cenâb-ı Hakk ömr ü şevket-i şâhâneyi müzdâd buyursun amîn 
bugün saat yedi raddelerinde Manastır’da birinci ferik Şemsi 
Paşa telgrafhâne önünde arabaya bineceği sıralarda bir şahs-ı 
meçhûl tarafından birden bire atılan birkaç el rovelvor kurşun-
larıyla cerh olunarak on dakika zarfında müteesiren vefât etdiği 
ve muhâfızları tarafından mütecâsirâne bir çok silâh atılmış ise 
de elde edilüb edilemediğine dâir henüz bir haber alınamamış 
olduğu Manastır mıntıkası kumandanlığından şimdi vârid olan 

128 HHP., İSAM, 4/223, R. 29 Haziran 1324 (M. 12 Temmuz 1908);
“Devletlü Efendim Hazretleri Dîde-i dest-i i’zâz olan fî 26 Haziran Sene 
324 târih ve müsta’cel işâretli tezkire-i fehimâneleri cevâbıdır Şemsi 
Paşa merhûma suikasd edildiği esnâda mahal-i mevki’de asker-i şâhâne 
mevcûd bulunmayub akîb-i hâdisede yetinilmekle bi’t-tabi’ asker tara-
fından endaht icrâ edilmemiş olduğu ve paşa-yı merhûmun muhâfızları 
olan arnavudların asker elbisesiyle ilbâs edilmiş olmalarına mebnî işbu 
zann ve şüpheye düşülmüş bulunduğu ve maa’hazâ heyet-i tahkîkiyece 
ariz ve amîk tedkikât ve ta’kîbât icrâ olunagelmekde bulunduğundan 
burasının dahi tezâhür etmesi bedihi görüldüğü ol-bâbda sebk iden 
iş’âr ve istifâde cevâben bu kere Manastır mıntıkası kumandanlığından 
mevrûd telgrâfnâmede izbâr kılınmağla arz-ı keyfiyet olunur ol-bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.”
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telgrafnâmeden anlaşılmağla husûl-ı ittilâ’-ı devletleri buyu-
rulmak bâbında emr ü fermân hazreti men lehü’l-emrindir.129 

Görüldüğü gibi Atıf ’ın kimliği hâlen belirsizliğini korumak-
tadır. Ardından silahlar ateşlense de fedainin akıbeti belirsizdir. 
Fâilin kimliğinin hâlen belirlenememiş olması sarayda büyük 
bir infiale neden olacaktır.

Sadrazam Tahsin Paşa tarafından, 7 Temmuz 1908 tarihinde 
Yıldız Sarayı’na çekilen telgrafta Sultan Abdülhamid için çok 
önemli bir kişi olan, muktedir bir paşanın öldürüldüğü belir-
tilmiştir.130

Şemsi Paşa’nın vefatından sonra Avrupa yazılı basınında da 
paşanın öldürüldüğüne dair haberler çıkmaya başlayacaktır. 
Avrupalı devletlerin bunu bilinçli bir şekilde yaptığını ve bu 
adımın iyi niyetli olmadığını düşünen Sultan Abdülhamid, bu 
devletlerdeki sefirlerinin konuyla bizzat ilgilenmelerini ve bu ya-
yınlara müdahale edilmesini emretmiş; Sadrazam Tahsin Paşa da 
11 Temmuz 1908 tarihinde Yıldız’a çektiği bir telgrafla bu emrin 
yerine getirilmesi için elinden geleni yaptığını belirtmiştir.131

129 HHP, İSAM, 19/1272, R. 24 Haziran 1324 (M. 7 Temmuz 1908).
130 BOA, Y.A.HUS, 523/41/1; “Ferîk Şemsi Paşa’nın sûret-i katline dâir 

tafsîlâtı hâvî Manastır vilâyetinden dahi şimdi alınan telgrafnâme leffen 
arz ve takdîm kılınmış ve Manastır’da nezd-i âlide tensîb buyurulacak 
muktedir bir kumandanın vücûdu îcâb-ı hâl ve maslahatdan bulunmuşdur 
efendim.”

131 BOA, Y.A.HUS, 523/68/1; “Ferîk Şemsi Paşa’nın katl ve itlâfı keyfiyetinin 
sefârât-ı seniyyeye iş’âr ve tebyîn-i hakîkat olunması îcâb-ı hâlden olmasına 
nazaran bu bâbda tebligât vâki’ olmamış ise heman icrâ-yı îcâbıyla tehir 
vâki’ sebebinin arz-ı şeref-telakki olunan emr ü fermân-ı hümâyûn cenâb-ı 
hilâfetpenâhî iktizâ-ı âlisinden bulunmuşdur. Hâdise-i mezkûrenin Av-
rupa matbûatınca bir takım tefsîrât ve münferiyât bedhâhâneye mahal 
kalmamak üzere süferâ-yı saltanat-ı seniyyeye hakîkat-ı hâli mübeyyin 
bir telgrâf çekilerek nezdlerinde bulundukları hükûmetlerle matbû’âta 
o yolda idâre-i lisân olunması hâriciye nezâret-i celîlesinin tezkiresi üze-
rine 10 cumadiyelahire sene 326 târihli tezkire-i husûsiye-i senâveriyle 
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Sultan Abdülhamid’in bu adımının anlaşılır sebepleri vardır. 
Çünkü basında bu şekilde haberler çıkmaya devam ederse bu 
durumun ülke içerisinde aleyhte bir karşılığı olması muhtemeldir. 
İhtilâl bir virüs gibi, bulaşıcıdır. Bu suikast, otoriteyi zayıflatan 
ve otorite karşıtı hareketlere cesaret veren bir eylemdir. Örneğin, 
Fransız İhtilâli düşünüldüğünde halk başlangıçta ekmek iste-
miştir. Evvelden kralın karşısına çıkmaya dahi cesaret edemeyen 
halk, artık bazı isteklerini dile getirme cüretine sahip olmuştur. 
Şemsi Paşa’nın öldürülmesi hadisesinde de padişah II. Abdülha-
mid, kendisine sadık bir komutanı kaybederek ihtilâlcilere karşı 
zayıf düşecektir. Padişah, bu olayları izlerken Fransız İhtilâli’ni 
hatrına getirmiş olmalıdır. Bu yüzdendir ki vehme kapılacaktır. 
Sonuçta padişahın korkularını doğrulayan bir devrim olacak ve 
II. Meşrutiyet ilan edilecektir.

Şemsi Paşa’nın ölümüyle sarsılan Yıldız Sarayı, bu cinayetin 
kısa vadede nelere mal olacağı hususunda kaygılıdır. Yaşanabi-
lecek otorite tahribatının ve Şemsi Paşa’nın kaybının tesirlerini 
saptamak niyetiyle bir tahkik heyetinin oluşturulması için Ru-
meli Müfettişliği’ne ve Manastır Vilayeti’ne 7 Temmuz 1908 
tarihinde şifreli telgraflar çekilmiştir.132

arz u istizân kılınmış ve irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkânenin şeref-
sudûruna intizâr edilmiş olub bu güne şeref-yâb telakkisi olduğum irâde-i 
seniyye-i hazret-i hilâfetpenâhi hükm-i münîfi vechle hemân nezâret-i 
müşârunileyhâya tebligât icrâ kılındığının südde-i mu’âllâ-yı hazret-i 
mülkdâriye arzı mütemennâdır efendim.”

132 BOA, BEO, 3352/251384; 
“Müfettiş paşânın ve Manastır vilâyetinin buna dâir olan telgrafnâmeleri 
atf olunmuşdur.
24 Haziran sene 324 Şemsi Paşa’nın fâciaen vefâtı şâyân-ı teessüfdür 
alâ melâi’n-nâs vukû’a geldiği anlaşılan şu cinâyetin fâilinin teşhîs olun-
maması kâbil olamayacağından ve bu vakı’anın ne derece mûcib-i sû-i 
te’sîr olacağı muhtâc-ı beyân olmadığından hemân bir hey’et-i tahkîkiye 
bi’t-teşkîl tahkîkât ve taharriyât seri’ icrâsıyla câninin behemehâl zâhire 
ihrâç ve derdesti esbâbının istikmâline savb-ı derecede i’tinâ olunması 
ve neticesinin bildirilmesi ehemmiyetle muntazırdır.”



1 19

Şemsi  Paşa  Su ikast i  ( 7  Temmuz 1908)

Şemsi Paşa’nın katledilmesinden sonra Hüseyin Hilmi Paşa 
tarafından müsta’cel notuyla Sadâret’e ve Seraskerlik makamına 
gönderilen 7 Temmuz 1908 tarihli telgrafta, Manastır Valisi 
Hıfzı Paşa’dan alınan bazı bilgiler yer alır. Bu bilgiler ise Şemsi 
Paşa’nın sabah saat yedide Resne’ye gitmek üzere telgrafhane-
den çıkıp arabasına bineceği sırada meçhul bir şahıs tarafından 
ateşlenen revolver kuruşunuyla öldürüldüğü ve bundan dolayı 
gerekli tedbirlerin alınması gerektiğidir.133

133 BOA, BEO, 3352/251386; “Birinci ferîk Şemsi Paşa hazretlerinin bugün 
saat yedide Resne’ye gitmek üzere telgrafhâneden çıkub arabaya bineceği 
sırada eşhâs-ı mechûl tarafından endaht olunan reovelvor kurşunlarıyla 
katl ve itlâf edildiği Manastır merkez jandarma taburu kumandanı Rıf ’at 
Bey’den alınan telgrafnâmede iş’âr olunduğu ve işbu hâdise-i müessi-
fe üzerine mütecâsirlerin zâhire ihrâç olunub olunmadığı vilâyetden 
istifsâr edildiği Rumeli vilâyât-ı şâhânesi müfettişliğinden şimdi alınan 
telgrafnâmede gösterilmiş ve şu hâdisenin ehemmiyeti îzâh ve beyândan 

İlgili Arşiv Belgesi (Kaynak: Başkanlık Osmanlı Arşivi)
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7 Temmuz 1908 tarihinde yine “müsta’cel” notuyla üst mah-
keme üyesi Mazhar Bey tarafından olayı soruşturan komisyonun 
başındaki müfettişe yollanan telgrafta, Şemsi Paşa’nın yanında 
bulunan ve postaneden çıkmadan evvel eldivenlerini getirmesini 
istediği Hüseyin Ağa’nın, ifadesine göre Şemsi Paşa’nın son sözleri 
“Beni zabitler bitirdi” olmuştur. Şemsi Paşa, belki daha önce hiç 
görmediği bir mülâzım tarafından vurulmuş olsa da katilinin 
hangi güruhtan olabileceğini önceden sezecektir.

Şimdi ifâdesi alınan merhûmun yetişdirmelerinden mülâzım 
Hüseyin Ağa cerihadâr olmasını müte’âkib telgrafhâne kapusı 

müstağnî bulunmuş olmağla acilen cihet-i askeriyece tedâbîr-i lâzımenin 
ittihâz ve icrâsı ve esbâbının istikmâli bâbında Manastır Merkez Jandarma 
Kumandanı Rıf ’at Bey’den şimdi alınan telgrafın sûreti aynen ve zîrde arz 
ve takdîm olunur vilâyetden henüz bir iş’âr vukû’ bulmadığından işbu 
hâdise-i müesisfe üzerine ittihâz olunan tedâbîrin ve mütecâsirlerin z3a-
hire ihrâc olunub olmadıklarının vilâyetden isti’lâm olunduğu ma’rûzdur 
fermân ... Memûriyet-i mahsûsa ile Manastır’a gelmiş olan birinci ferîk 
Şemsi paşa bugün saat yedide Resne’ye gitmek üzere telgrafhâneden 
çıkub arabaya bienceği sırada eşhâs-ı mechûl tarafından endaht olunan 
rovelver kurşunlarıyla katl ve itlâf edildiği kemâl-i teessüfle arz olunur.”

İlgili Arşiv Belgesi (Kaynak: Hhp Evrakı, İsam)
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arkasında yerde oturan merhûm beni zâbitler bitirdi diye terk-i 
hayât etdiğini ihbâr etmekde olduğu arz olunur efendim.134 

Müfid Şemsi, suikast hadisesiyle ilgili şunları aktarmıştır:

(...) katilin attığı kurşunlardan yalnız biri babamın sağ omzuna 
isabet etmiş ve büyük atar damarı zedeleyerek sol kolunda deri 
ile et arasında kalmış ve babam dahilî kan akışından ahirete 
irtihal eylemiştir. Kurşun büyük atar damarı zedelemekle be-
raber, âni ölümü neticelendirmiştir (...)135

Müfid Şemsi, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni destekleyen yayın 
organlarının hadiseyi çok fazla abartmak suretiyle Atıf Bey’in 
gerçekleştirdiği suikastın yüceltildiğini ifade etmiş ve anlatıldığı 
gibi babasının kanlar içinde kalmadığını, tek kurşunla vefat 
ettiğini belirtmiştir.136 Aslında bu suikast siyasi etkilerinden 
bağımsız olarak düşünüldüğünde basit bir olaydır. Fakat İTC, 
bu suikast anından sinematografik bir anlatımla adeta ihtilâlin 
tablosunu çıkarmaya çalışacaktır. Bu suikastla monarşi saflarında 
bir moral çöküntüsü yaratmak ve ihtilalci askerlerin motivas-
yonunu güçlendirmek amaçlanacaktır. Bu açıdan bakıldığında 
İttihat ve Terakki’nin yayın organlarında Şemsi Paşa’nın kanlar 
içinde kaldığı yönündeki haberlerin çıkması ve bu suikastın 
destanlaştırılması normaldir. 

134 HHP., İSAM, 28/419, R. 24 Haziran 1324 (M. 7 Temmuz 1908);
“An: Manastır
Müfettiş Paşa Hazretlerine
Şimdi ifâdesi alınan merhûmun yetişdirmelerinden mülâzım Hüseyin Ağa 
cerihadâr olmasını müte’âkib telgrafhâne kapusı arkasında yerde oturan 
merhûm beni zâbitler bitirdi diye terk-i hayât etdiğini ihbâr etmekde 
olduğu arz olunur efendim
Fî 24 Haziran sene 324
İstinâf Müdde’î-i umûmîsi Mazhar”

135 Müfid Şemsi, a.g.e., s. 91.
136 Müfid Şemsi, a.g.e., s. 91.
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Olayın bir başka tanığı da Şemsi Paşa’nın damadı Rıfat Bey 
olmuştur. Rıfat Bey, suikasta dair tanıklıklarını 7 Temmuz 1908 
tarihli bir raporla Müşiriyet’e bildirmiştir. Rıfat Bey’e göre Şemsi 
Paşa, sabah saatlerinde, saat dokuz gibi trenle Manastır’a gelmiş, 
vakit kaybetmeden Yıldız Sarayı ile haberleşmek için telgrafhaneye 
girmiştir. Paşanın telgrafhaneye girdiğini jandarma nazırından 
haber alan Rıfat Bey, paşanın derhâl dağa çıkmak suretiyle isyan 
eden eşkıyaların üzerine gideceğini ifade etmiştir. Rıfat Bey’in 
ifadelerinden birçok askerî görevlinin burada Şemsi Paşa’yı ziyaret 
ettiği ve ardından paşanın ayrı bir odaya geçip sarayla; Niyâzi Bey, 
Enver Bey ve dağa çıkan diğer isyancılar hakkında malumat pay-
laştığı öğrenilmektedir. Rıfat Bey, Şemsi Paşa’nın akşam saat yedi 
buçuk gibi, telgrafhanenin kapısında kendisini bekleyen arabaya 
binmek için aşağı indiği sırada, merdivenlerde, sağ taraftan gelen 
bir revolver sesiyle yıkıldığını, herkesin kendi canının derdine düş-
tüğünü ve meydanda büyük bir panik yaşandığını ifade etmiştir.

Kurşunun Şemsi Paşa’nın sağ omuzundan girip sol omu-
zundan çıktığını aktaran Rıfat Bey, paşanın telgrafhaneye çı-
karıldığını fakat yarası ölümcül olduğu için şehit düştüğünü 
bildirmiştir. Şemsi Paşa’nın naaşı, bir zaman cenaze töreni ya-
pılmaksızın telgrafhanede bekletilmiştir. Rıfat Bey, raporunu 
suikastı gerçekleştirenlerin Zabitan’dan kişiler olabileceğini be-
lirterek sonlandırmıştır.137

137 HHP, İSAM, 20/1319, R. 24 Haziran 1324 (M. 7 Temmuz 1908).
“Şemsi Paşa merhuma vuku bulan sû-i kastın tafsîlâtına dâir makine 
başın Merkez Jandarma Taburu Kumandanı ve merhum müşârun ileyhin 
damadı Rıfat Bey’den alınan telgrafın sureti leffen takdim olunur Efendim.
Şemsi Paşa Hazretleri bugün ales-seher sâat dokuzda tren-i mahsûsla 
Manastır’a geldiler. Doğruca telgrafnameye indiklerini bir jandarma 
nâzırı gelerek bendenize haber verdi. Derhal nezd-i atûfîlerine git-
tim. Me’mûriyet-i mahsûsalarını hikâye eylediler. Ve derakap eşirrâ-yı 
maa’lûmenin takipleri için hareket buyuracaklarını ve bendenizi de ma-
iyetlerine alacaklarını söylediler. O aralık mıntıka kumandanı jandarma 
alay kumandanı ve merkez kumandanı ve daha sâir bazı ümerâ berâ-yı 
ziyâret gelmişler idi. Bendeniz küçük odaya çekilerek eşirrâ hakkında 
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Suikastı anlatan isimlerden bir diğeri de Şemsi Paşa’nın 
kâtiplerinden Mülâzım Fahri Efendi’dir. Fahri Efendi, Şemsi 
Paşa’nın, Manastır’a vardığında doğrudan telgrafhaneye gidip 
Yıldız Sarayı ile haberleşmeye başladığını belirtmiştir. Ona göre 
Şemsi Paşa’nın hedefi öncelikle Ohri’ye gitmektir ancak paşa, 
Resne’ye gitmenin daha acil olduğuna kanaat getirmiştir. Saat altı 
buçukta paşayı Resne’ye götürecek olan arabanın telgrafhanenin 
önüne gelip onu beklemeye başladığını nakleden Fahri Efendi, 
paşanın tam arabaya bineceği sırada üç el silah sesi duyduğunu 
ve o anda paşaya baktığını, paşanın “O dehşetli zamanda bile 
arslanları şaşkınlık ve hayrete düşürecek bir temkin ve meta-
netle kurşunların atıldığı tarafa baktığını” ifade etmiştir. Silah 
sesleri kesildikten sonra paşanın telgrafhane içinde bir sandığın 
üzerinde oturduğunu gören Fahri Bey, Şemsi Paşa’nın kelime-i 
şehadet getirerek on dakika içerisinde vefat ettiğini söylemiştir.

istihsâl edilebilen malumatı baş hümâyun ve müşiriyete ve makâm-ı 
seraskeriyyeye arz ettik. Saat altıda ben de haneden gelen yemeği yedikten 
sonra araba ile gideceklerini emir eylediklerinde kira ile tutlan araba telg-
rafhane önüne gelmiş idi. Tamam sâat yedi buçukta mıntıka kumandanı 
merkez kumandanı erkân-ı harb miralay Hamdi Bey ve âcizleri ve daha sair 
maiyyet-i zâbitânı cümleten birlikte olarak telgrafhâneden aşağı inilerek 
kapıdan çıkarak tamam arabaya binileceği sırada telgrafhane kapısının 
sağ cihetinden bir hayli revolv endahtını müteâkib herkes kendi canının 
muhâfazası kaydına düşmüş ve bu aralık merhum müşârun ileyh tehlikeli 
bir surette sağ omuzundan duhul edip sol tarafından çıkan mermilerin 
tesiratıyla ve telgrafhanenin üst katındaki odaya îsâl eylediği sırada rütbe-i 
celîle-i şehâdeti ihrâz etmiştir. Cenazesi henüz telgrafhanede bulunmakta 
olup me’mûrîn-i adliyece icrasına başlanılan tahkîkâta müteâkib bende-
haneye nakil edilerek başka güne bir emir ve irâde-i şerefsâdır olmadığı 
takdirde bi-minnetil-kerîm yarın teçhiz ü tekfini ikmal kılınacağını arz 
ederek bu bâbtaki emr-i devletlerine sür’atle intizar eylerim efendim. 
24 Haziran 1324
Kaymakam Rıfat.
Mütecâsir dün henüz hiçbir kimse tayin ve tezâhür ettirilmedi. Binâenaleyh 
kemâl-i keremi ile tahkîkâta devam olunmaktadır. Bunların behemehâl 
zâbitândan olması melhuzdur. Bu kadar.”



İ t t ihatç ı  B i r  Feda i  Mü laz ım Ât ı f  Kamçı l

Bu olay hakkındaki bir diğer şahitlik de Mülâzım Hüseyin 
Ağa’ya aittir. Hüseyin Ağa, paşanın telgrafhaneden çıkıp araba-
sına binmek için merdivenlere geldiğinde aklına telgrafhanede 
unuttuğu eldivenlerin geldiğini ve paşanın kendisine eldivenlerini 
getirmesini söylediğini bildirecektir. Hüseyin Ağa, eldivenle-
ri alıp aşağıya indiğinde paşayı yaralı bir hâlde gördüğünü ve 
paşanın kendisine “Beni bir zabit vurdu, korkma, beni yalnız 
bırakma!” dediğini ifade edecektir. Hüseyin Ağa’nın ifadesi, Fahri 
Efendi’nin ifadesiyle örtüşmektedir. Hüseyin Ağa da paşanın 
telgrafhanedeki bir sandığın üzerine oturduğunu, paşanın ba-
şını göğsüne dayadığını ve kelime-i şehadet getirerek on dakika 
içinde vefat ettiğini belirtecektir.138 Şemsi Paşa’nın naaşı askerî 
bir törenle Rufai Tekkesi kabristanına gömülecektir.139 

138 Müfid Şemsi, El-Hakku Ya’lû Velâ Yu’lâ Aleyh, Şehir Yayınları, haz: Ahmet 
Galitekin, İstanbul, 2007, s. 89-90; Mülâzım Fahri Efendi’nin tanıklığı: 
“Manastır’a vardığımızda doğruca telgrafhaneye giderek büyük kısmı 
Padişah Mâbeyn-i Hümayun’una olmak üzere bir hayli telgraf yazdık. 
Merhumun başlangıçta fikirleri Ohri’ye gitmek idiyse de daha sonra 
görülen lüzum üzerine Resne’ye gidecekti. Saat altı buçuk olduğu sırada 
araba telgrafhanenin önüne geldi. Rifat Beyefendi de dâhil olduğu halde 
uğurlamak için hazır bulunan mülkî ve askerî memurlar ile Paşa merhu-
mu sarmış bulunduğumuz halde telgrafhanenin önüne çıktık. Arabaya 
bineceği sırada üç pav! Sesi kulaklarımızı tırmaladı. Bunu takiben birçok 
tüfekler atılmaya başladı. Herkes şaşırmış, kaçacak yer arıyordu. O anda 
gözüm Paşa merhuma meyletti. O dehşetli zamanda bile arslanları şaş-
kınlık ve hayrete düşürecek bir temkin ve metanetle kurşunların atıldığı 
tarafa bakıyordu. Tüfekler kesilip herkes geri gelmeğe başlayınca Paşa 
telgrafhanenin kapısı yanındaki sandıkların üzerine oturmuş, kelime-i 
şehadet getiriyor gördüm. On dakika sonra hayatının belirli nefeslerini 
tamamladı.” Mülâzım Hüseyin Ağa’nın tanıklığı:
“Paşa telgrafhaneden çıkarken yukarı katta unuttuğu eldivenlerini almak 
üzere beni gönderdi. Ben yukarı katta iken birçok tüfekler atıldığını 
işittim. Hemen eldivenleri alarak aşağıya koştum. Paşa telgrafhâne kapı-
sında yalnız idi. Beni görünce ‘Beni bir zâbit vurdu, korkma, beni yalnız 
bırakma’ dedi. Bileğimden tutarak kapıdan içeri girdi, oradaki sandıkların 
üzerine oturdu. Ben de yanına oturdum. Başını göğsüme dayadı, kelime-i 
şehadet getirmeğe başladı, tahminen on dakika sonra öldü.”

139 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “1908 Yılında II. Meşrutiyetin Ne Suretle İlan 
Edildiğine Dâir Vesikalar”, TTK Belleten, Ankara, 1956, s. 110.
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Şemsi Paşa, Atıf Bey tarafından ateşlenen revolverden çıkan 
kurşunla yere yığılmış, Atıf Bey de var gücüyle koşarak ora-
dan uzaklaşmaya başlamış, onu gören muhafızlar onun peşine 
düşmüşlerdir.140 Müfid Şemsi’ye göre suikastın gerçekleştiği 
telgrafhane önünde ortaya çıkan kargaşada sayıları binleri bulan 
kalabalık arasından siviller can korkusuyla kendilerini Drahor 
Nehri’ne atacaktır. Yine o esnada muhafızların rastgele çevreye 
ateş açması sonucunda insanlara kaza kurşunları isabet edecek-
tir.141 

Şemsi Paşa’ya düzenlenen saldırı esnasında birçok kişinin 
yaralandığı hatta öldüğü bilgisi resmî yazışmalara da yansır. 
Fakat olay dedikodudan ibarettir.142 8 Temmuz 1908 tarihinde 
müsta’cel ibaresiyle Manastır Vilayeti’ne gönderilen telgrafta 

140 Samih Nafiz Tansu, a.g.e., s. 43-44.
141 Müfid Şemsi, a.g.e., s. 87-88.
142 HHP, İSAM, 8/432, R. 26 Haziran 1324 (9 Temmuz 1908).

Drahor Nehri (Kaynak: Atıf Bey’in şahsi evrakı)
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şayet kargaşa sırasında yaralanan kişiler varsa bu kişilerin isim-
lerinin belirlenmesi istenmiştir.

“Şemsi Paşa merhûma suikasd vukû’ bulduğu sırada daha birkaç 
kişinin maktûl ve mecrûh olduğu ifâde edilmekde bulunduğuna 
hakikaten başka maktûl ve mecrûh var ise isimlerinin iş’ârı 
mütemennâdır efendim.”143

Manastır Valisi Hıfzı Paşa, Yıldız Sarayı’na çektiği telgrafta 
suikast anına ve sonrasına ait sahip olduğu malumatı anlatırken; 
Şemsi Paşa’nın kendisine destek olması için yanında getirdi-
ği olay mahallindeki Arnavut silahşorların ve askerlerin Şemsi 
Paşa’ya ateşlenen silahın sesi geldikten hemen sonra kırk, elli 
silahı rastgele ateşlediklerini ve kurşunlardan birinin yakınlardaki 
bir berber dükkânına isabet ettiğini belirtmiştir. Bunun yanı 
sıra askerî görevlilerden Muhyiddin adında birinin yere düşüp 
kafasını çarpmak suretiyle yaralandığını söyleyecektir. Ayrıca 
koşarken ayağından vurulan bir kişiden de bahseden Hıfzı Paşa, 
bu kişinin Şemsi Paşa’nın katili olabileceğini ama elde henüz 
yeterli bulgu olmadığını söylemiştir.144 

Bir dönem Şemsi Paşa’nın hususi kâtipliğini yapan Süleyman 
Külçe de suikast hadisesiyle ilgili ifadelerine göre; Şemsi Paşa, 
Manastır’daki telgrafhanede sarayla yazıştıktan sonra Çarşamba, 
altı buçukta Resne’ye hareket etmek için heyecan ve dalgınlıkla 
telgrafhanedekilere veda etmeden kapının önünde kendisini 
Resne’ye götürecek olan arabaya doğru hareket etmiştir. Paşanın 
damadı Rıfat Bey ve Mülâzım Fahri beylerin masanın üzerindeki 
evrakı paşanın çantasına koymuş ve o arabasına doğru ilerlerken 
yetiştirmişlerdir. Şemsi Paşa’nın etrafının, Binbaşı Rıfat Bey’in 
Prizren’den getirdiği yirmi kişilik bir Arnavut birliği tarafından 
sarıldığını söyleyen Süleyman Külçe, paşanın eldivenlerini unut-
tuğunu ve merdivenlerde karşılaştığı Hüseyin Ağa’ya yukarıdan 

143 HHP, İSAM, 25/1646, R. 25 Haziran 1324 (8 Temmuz 1908).
144 HHP, İSAM, 9/543, R. 26 Haziran 1324 (M. 9 Temmuz 1908).
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eldivenlerini getirmesini istediğini söyler. Külçe, tam bu anda üç 
el silah sesi geldiğini ve bu seslerle birlikte bir süre şaşkınlıktan 
kimsenin kımıldayamadığını aktarır.145 

Yabancı Basında Şemsi Paşa Suikastı

Avusturya basını Şemsi Paşa Suikastı’nı şaşkınlıkla karşılar. 
Agramer Zeitung gazetesi, Şemsi Paşa’nın Manastır’a gelip burada 
İstanbul ile muhabere etmeye başladığını, telgrafhane çıkışında 
ise bir asker tarafından vurulduğunu yazar. Bu haberde ilginç 
bir ayrıntı vardır. İddiaya göre Atıf Bey, tetiği çekmeden önce 
telgrafhane önünde başka bir silah sesi duyulmuş; bu yüzden 
Şemsi Paşa’nın korumalarının ve askerlerin dikkati dağılmış; Atıf 
Bey de rahatça paşayı vurmuştur.146 Avusturya’da yayın yapan bir 
başka gazete Wiener Montags Pots ise ilginç bir iddiayı ortaya atar. 
Şemsi Paşa’nın Genç Türkler tarafından ortadan kaldırıldığını 
okuyucularına haber veren gazete, suikastı üç kişinin gerçek-
leştirdiğini yazmaktadır.147 “Şemsi Paşa Öldürüldü” manşetini 
atan Mährisches Tagblatt ise paşanın Manastır telgrafhanesin-
den çıktığı esnada bir Türk subayı tarafından vurulduğunu ve 
subayın kaçmayı başardığını yazar.148 (Neuigkeits) Welt Blatt ise 
Şemsi Paşa Suikastı’nın, Manastır Vilayeti’nde Genç Türk ya-
pılanmasının hâlen çok güçlü olduğunun bir göstergesi olarak 
aktarır. Ayrıca suikastı gerçekleştiren Türk subayın kalabalıktan 
faydalanarak kaçtığı belirtilir.149 Aynı ifadeler Glazer Volksblatt’ta 
da yer alacaktır.150 Deutsches Volksblatt ise benzer ifadelerle sui-
kastı okuyucularına aktarırken, Şemsi Paşa’nın yerine Mareşal 

145 Süleyman Külçe’nin dilinden suikast anı için bkz. Süleyman Külçe, a.g.e., 
s. 71-72.

146 Agramer Zeitung, 13 Temmuz 1908, s. 6.
147 Wiener Montags Post, 13 Temmuz 1908, s. 5.
148 Mährisches Tagblatt, 9 Temmuz 1908, s. 3.
149 Neuigkeits Welt Blatt, 10 Temmuz 1908, s. 4.
150 Glazer Volksblatt, 10 Temmuz 1908, s. 5.
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Osman Paşa’nın görevlendirildiğini haber verecektir.151 Suikast 
haberinde karakalem çizimiyle Şemsi Paşa’nın resmini paylaşan 
(Linzer) Tages Post ise suikast haberini “Makedonya’daki Türk 
İsyanı” manşetiyle duyurur.152 Neue Schlesische Zeitung ise sui-
kastı “Makedonya’da Toprak Kana Bulandı” manşetiyle haber 
verir ve suikastı bir Türk subayın gerçekleştirdiğini aktarır.153 
Illustrierte Kronen Zeitung ise diğer gazetelerden farklı bir iddia 
ortaya atacaktır. Gazetenin yaptığı suikast haberine göre Şemsi 
Paşa, zaten sevilmeyen bir şahsiyettir. Atıf Bey’in adı verilmese de 
paşayı vuran kişinin Şemsi Paşa ile şahsi bir husumeti olabileceği 
ihtimali iddia edilecektir.154 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın yapan The Topeka State 
Journal, Şemsi Paşa’nın öldürülmesinin büyük sansasyon yarat-
tığını okuyucularını duyuracaktır.155 New-York Tribune de aynı 
ifadelerle Şemsi Paşa Suikastı’ndan bahseder.156 Aynı gazetede 
yer alan “Şemsi Paşa’nın suikastını gerçekleştiren firari suçlu ara-
nıyor” başlıklı haberde ise Washington Büyükelçisi Mehmet Ali 
adında bir kişinin Şemsi Paşa Suikastı hakkındaki bilgilerine yer 
verilir. Habere göre Niyâzi Bey, beraberindeki seksen adamıyla 
birlikte taburunu terk ederek dağa çıkmış, Şemsi Paşa ise bu 
isyancıları yakalamak için görevlendirilmiştir. Haberde Şemsi 
Paşa’nın “Niyâzi Bey’in yardımcısı” tarafından vurulduğu ifade 
edilir. Resneli Niyâzi ve çetesinin bu suikast hadisesinden sonra 
şansının kalmadığı ve kısa süre içinde yakalanacağı aktarılır.157 
Mehmet Ali Bey, Washington’da yayın yapan Evening Star ga-
zetesine de benzer açıklamalar yapar. Medyada çıkan haberlerin 
gerçek dışı olduğunu ve Osmanlı hükûmetinin durumu kontrol 

151 Deutsches Volksblatt, 11 Temmuz 1908, s. 1.
152 Linzer Tages Post, 16 Temmuz 1908, s. 3.
153 Neue Schlesische Zeitung, 9 Temmuz 1908, s. 1.
154 Illustrierte Kronen Zeitung, 10 Temmuz 1908, s. 3.
155 The Topeka State Journal, 18 Temmzuz 1908 s. 17.
156 The New-York Tribune, 19 Temmuz 1908, s. 1.
157 The New-York Tribune, 24 Temmuz 1908, s. 3.
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altında tuttuğunu söyler.158 Türk diplomatın bu açıklamaları yap-
masının anlaşılır sebepleri vardır. Yabancı basında Osmanlı’nın 
merkezî otoritesinin sarsılmadığı mesajı verilmeye çalışılır. Sultan 
II. Abdülhamid, yurt dışındaki elçilerden Şemsi Paşa Suikastı’yla 
ilgili yabancı basında çıkan haberleri ister. Yeri geldiğinde de bu 
haberlere müdahale etmekten kaçınmaz.159

Şemsi Paşa Suikastı’nı haber yapan bir başka gazete ise The 
Washington Herald’dır. “General Şemsi Paşa Genç Türk Partisi’nin 
Kışkırtmasıyla Öldürüldü” manşetiyle haberi, okuyucularına 
duyuran gazetede, Şemsi Paşa’nın, taburdaki 300 lirayı da alarak 
çetesiyle dağa çıkan Resneli Niyâzi Bey üstüne yürümek için 
Mitroviça’dan iki savaş gemisiyle Manastır’a geldiğini aktarır. 
Konsolosların ifadelerine de yer verilen haberde, Yıldız Sarayı’nın 
büyük bir bunalıma girdiği belirtilir.160

Fransa’da yayın yapan La Temps, Şemsi Paşa’nın Manastır 
Telgrafhanesi’ne geldiğini ve burada padişaha Resneli Niyâzi’nin 
üstüne yürüyeceğini ve onu öldüreceğini telgraf ettikten dakikalar 
sonra öldürüldüğünü yazar. Olayın ardından Yıldız Sarayı’nın 
bölgeye bir soruşturma komisyonu gönderdiği haber verilir.161 
Fransa’da yayın yapan Ermeni Gazetesi Pro Armenia ise suikastı 
öyküleştirerek okuyucularına aktarır. Şemsi Paşa’nın, Niyâzi 
Bey’in üzerine yürümeden önce Manastır Telgrafanesi’ne gel-
diğini ve burada kendisinin öldürüleceği yönünde uyarıldığı-
nı aktarır. Şemsi Paşa bu tehlikeyi umursamaz ve gülüp geçer. 
Habere göre paşa, telgrafhane çıkışında ise kanlar içinde yerde 
yatmaktadır.162 

Fransa’da ayda bir çıkarılan Osmanlı devrimcilerinin yayın 
organı Mécherouiette dergisinde ise Sultan Abdülhamid’in, isyancı 

158 Evening Star, 24 Temmuz 1908, s. 1.
159 BOA, HR. SFR. 3... 587/41, 12 Temmuz 1908.
160 The Washington Herald, 26 Temmuz 1908, s. 11.
161 La Temps, 18 Ağustos 1908, s. 2.
162 Pro Armenia, 20 Temmuz 1908, s. 6.
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Niyâzi Bey’in üzerine sevk ettiği Şemsi Paşa’nın, Atıf adında bir 
subay tarafından öldürüldüğü yazılıdır. Dergide, Şemsi Paşa’nın 
yerine Osman Paşa’nın getirildiği haber verilecektir.163 

“Osmanlı İmparatorluğu’nun çıkarlarını savunacağız” sloga-
nıyla Fransa’da yayın yapan La Jeune Turquie, Şemsi Paşa’nın, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni acımasızca imha etmek için Yıldız 
Sarayı’ndan emir aldığını ve Abdülhamid tarafından paşaya tam 
yetki verildiğini yazar. Haberde ayrıca “Uğursuz” projesini ger-
çekleştirmek için Manastır’a gelen Şemsi Paşa’nın, “Kahraman” 
Subay Atıf Bey tarafından öldürüldüğü bildirilir.164

Yine Fransa’da yayın yapan Française Antimoçannique, Resneli 
Niyâzi Bey’in, II. Abdülhamid idaresine karşı isyan ettiğini, 
Abdülhamid’in buna karşı cevabının çok sert olduğunu, Niyâzi 
Bey’in üstüne yollanan Şemsi Paşa’nın, İttihat ve Terakki’nin 
“Gizli” üyesi Atıf Bey tarafından öldürüldüğünü yazar.165 

Le Figaro ise Şemsi Paşa’yı telgrafhane çıkışında öldüren su-
bayın kimliğinin henüz belirlenemediğinden bahseder. Gazeteye 
göre İttihatçı arkadaşları henüz subayın adını gizli tutmaktadırlar. 
Suikastın ardından paşanın korumalarından kaçan zabitin uyluk 
bölgesinden vurulduğu da haberde aktarılır.166 

Le Goulais, Genç Türklerin yaptığı suikastlara her gün yenile-
rinin eklendiğini yazar. Haberde, Niyâzi Bey’in üstüne yollanan 
Şemsi Paşa’nın bir Türk subayı tarafından uzak mesafeden açılan 
bir ateş sonucunda öldürüldüğü belirtilir.167

Journal Des Depats, suikasta dair yaptığı “Manastır’daki olay-
lar” başlıklı haberde Türk Büyükelçiliği’nin konuya dair ifadele-
rini aktarır. Seksen kişiyle beraber dağa çıkarak isyan eden Niyâzi 

163 Mécherouiette, 1 Kasım 1910, s. 4.
164 La Jeune Tuquie, 23 Temmuz 1910, s. 1.
165 Française Antimaçonnique, 1 Ocak 1912, s. 90.
166 Le Figaro, 21 Ağustos 1908, s. 3.
167 Le Gaulois, 23 Temmuz 1908, s. 1.



13 1

Şemsi  Paşa  Su ikast i  ( 7  Temmuz 1908)

Bey’in üzerine yürümesi için Şemsi Paşa’nın görevlendirildiğini 
bildiren satırlarda paşanın Niyâzi Bey’in adamlarından biri ta-
rafından öldürüldüğü yazılıdır.168

Le Journal, Şemsi Paşa’ya düzenlenen suikast hakkında ya-
yınladığı haberde Fransız basınından alıntılar yapar.169

İngiliz Arşivlerinde Şemsi Paşa Suikastı

İngiliz diplomatların raporlarına yansıyan yönüyle Şemsi 
Paşa Suikastı’nı okumak için elbette ki İngiliz arşiv belgelerini 
inceledim. Birazdan göreceğiniz üzere yukarıda anlatılan suikast 
hadisesiyle benzer ve farklı ifadeler göreceksiniz. Sizi baş başa 
bırakayım.

İstanbul’da görev yapan İngiliz diplomat George Head Barc-
lay, 7 Temmuz’da yaşanan olayları içeren, 13 Temmuz 1908 
tarihinde İngiltere Dışişleri Bakanı Edward Grey’e yolladığı 
raporda Osmanlı subayları arasında bir “Genç Türk” yapılanması 
olduğunu, bazı askerlerin Piresbe ve Resne bölgelerinde dağa 
çıkarak isyan ettiklerini bildirir. Buna ek olarak 8 Temmuz’da 
Rumeli’de görevli İngiliz diplomat Bay Heathcote’tan bir telgraf 
aldığını ifade eden G. H. Barclay, Mitroviça’dan Manastır’a iki 
tabur askerle gelen General Şemsi Paşa’nın bir asker tarafından 
suikasta uğradığını söyler. Bu suikast emrini veren grubun ise 
Genç Türkler olduğunu belirtir.170 

Diplomat G. H. Barclay, konuya dair gönderdiği başka bir 
telgrafta Resne ve Piresbe’de, Jön Türkler’e bağlı olarak çıkan 
isyanları bastırmak için Sultan II. Abdülhamid tarafından Şemsi 
Paşa’nın gönderildiğini fakat paşanın öldürüldüğünü aktara-
caktır. Barclay, ayrıca İngiltere’nin Manastır Konsolosu’nun 

168 Journal Des Debats, 13 Temmuz 1908, s. 1.
169 Le Journal, 30 Temmuz 1908, s. 3.
170 Correspendence Respecting The Constitutional Movement In Turkey 1908, 

Turkey, no. 1, s. 1, 1909.
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raporunu da iletir. Bu raporda ise Şemsi Paşa’nın Jön Türklerin 
isyanını bastırmak için beraberinde götürmek istediği bazı bir-
liklerin isyancıların üstüne yürümek istemediği yazılıdır. Şemsi 
Paşa’nın öldürülmesi üzerine Bâb-ı Âli’de büyük bir endişenin 
hâkim olduğu yazılan bu raporda, geçmişte de Nâzım Paşa’ya 
Enver Bey tarafından düzenlenen suikast hatırlatılır ve yaşanan 
olayların II. Abdülhamid’e karşı çıkan en büyük isyan olduğunu 
belirtilir. Osmanlı’da ordunun genellikle ücretlerin geç ödenme-
sinden dolayı isyan ettiğini fakat hürriyet için ilk kez böyle bir 
harekete girişildiğinden bahseder. Yıldız Sarayı’nın, Şemsi Paşa’ya 
düzenlenen suikastı hemen öğrendiğini ve Bakanlar Kurulu’nun 
toplanıp gerekli adımların atıldığını söyleyen telgrafta, Şemsi 
Paşa’nın halefi Osman Paşa’nın, durumu düzeltmek için neler 
yapacağının henüz belli olmadığı yazılıdır.171 

Askerî Ataşe Albay H. Conyers Surtees tarafından G. Barclay’a 
gönderilen bir telgrafta ise Rumeli’de cereyan eden olaylar kro-
nolojik olarak aktarılır. Albay Surtees, 4 Temmuz’da Resne’de 
bir Kolağası’nın sayıları seksen-yüz arasında değişen adamla-
rıyla birlikte dağa çıktığından bahseder. Raporda her ne kadar 
adı geçmese de bahsedilen kişi Niyâzi Bey’dir. Rapora göre bu 
isyancılar dağa çıkarken alaydan 600 sterlin ve 15 kutu dolusu 
mühimmatı da beraberinde götürmüşlerdir. Telgrafta ayrıca 6 
Temmuz’da Şemsi Paşa’nın iki tabur askerle ve beraberindeki 
Arnavut korumalarla Manastır’a ulaştığı bildirilir. 7 Temmuz’da 
ise Şemsi Paşa’nın Manastır’daki telgrafhaneden çıktıktan sonra 
arabasına bindiği ve bu sırada Genç Türkler’e mensup birkaç 
asker tarafından vurulduğundan bahsedilir.172 

Albay Surtees tarafından G. Barclay’a 15 Temmuz’da başka 
bir telgraf daha yollanır. Bu telgrafta suikasta dair ilginç detaylar 

171 Correspendence Respecting The Constitutional Movement In Turkey 1908, 
Turkey, no. 1, s. 1-2, 1909.

172 Correspendence Respecting The Constitutional Movement In Turkey 1908, 
Turkey, no. 1, s. 2, 1909.
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vardır. Surtees’e göre Şemsi Paşa, 7 Temmuz’da Manastır’a gelir 
ve Yıldız Sarayı ile muharebe etmeye başlar. Paşa saat 15.00 
sularında telgrafhaneden çıkıp arabasına binmek üzereyken üç 
subay tarafından vurulur. Surtees, Şemsi Paşa’nın vurulmasının 
ardından etraftaki Arnavut korumalarının havaya ateş ettikle-
rinden bahseder, Albay Surtees, telgrafı paşanın katilini yakala-
namadığını ve Şemsi Paşa’nın naaşının 8 Temmuz’da askerî bir 
törenle defnedildiğini ifade ederek sonlandırır.173 

Görüldüğü üzere Osmanlı arşivlerinde olduğu gibi İngiliz 
arşivlerinde de suikasta dair net bilgiler yoktur. İngiliz belge-
lerinde, buraya yansıtmadığım birçok ifadede “Alınan bilgiye 
göre”, “Kesin olmamakla birlikte”, “Muhtemelen” gibi birçok 
ibare bulunmaktaydı. Bu durum son derece normaldir. Zira 
Osmanlı Hükûmeti bile suikast hadisesini kısa bir süre içinde 
aydınlatamamıştır. İngiliz diplomatlar ise olayın temel noktalarını 
anlama ve aktarmada başarılı olmuşlardır. 

Alman Arşivlerinde Şemsi Paşa Suikastı

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın verilerinde de Şemsi Paşa 
Suikastı’nın İngiliz belgelerine yansıyan yönlerinin benzerleri 
ihtiva edilir. 

8 Temmuz’da Alman Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen bir 
telgrafta Avusturya-Macaristan konsolosluğunun raporu kaynak 
gösterilerek Rumeli’de cereyan eden bazı olaylar aktarılır. Buna 
göre; Niyâzi Bey’i takip etmek için beraberindeki taburlarla 
Manastır’a gelen Şemsi Paşa öldürülmüştür.174 

10-23 Temmuz arasında yine Dışişleri Bakanlığı’na gön-
derilen telgraflarda, İstanbul ve Selanik’ten gelen haberlere yer 

173 Correspendence Respecting The Constitutional Movement In Turkey 1908, 
Turkey, no. 1, s. 4-5, 1909.

174 Politisches Archiv des deutschen Auswärtigen Amts, R13725/A10690, 
19 Haziran-9 Temmuz.
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verilir. Bu bilgilere göre Şemsi Paşa’nın öldürülmesi olayında 
Genç Türklerin katkısı yoktur. Bu malumat hükûmet tarafından 
konsoloslara, aczin ifşa edilmemesi için bilinçli olarak verilmiş 
olmalıdır. Telgraf, özellikle III. Ordu’nun hükûmetten duyduk-
ları hoşnutsuzluk dile getirilir. Hüseyin Hilmi Paşa’nın durumun 
kontrol altına alınması için elinden geleni yaptığını aktaran 
telgraf, Sultan II. Abdülhamid’in, Manastır’a, Anadolu’dan yeni 
birlikler sevk edeceği bilgisiyle sona ermektedir.175

1 Mart-30 Eylül arasında gönderilen telgraflara bakıldığın-
da Şemsi Paşa’nın Manastır’da saraya telgraf çektikten sonra 
vurulduğu yazılıdır. Ayrıca telgrafta yukarıdaki satırlara benzer 
ifadeler de kullanıldığı görülür.176

Avusturya-Macaristan reformlarını ele alan bir nadir eserde de 
Şemsi Paşa Suikastı’na dair bilgiler içeren İngiliz belgelerine yer 
verilmiştir. Kitapta, isyanları bastırma konusunda uzman olan 
Şemsi Paşa’nın, Niyâzi Bey’in üstüne yürümek için 6 Temmuz’da 
Manastıra geldiği, ertesi gün asker üniformalı bir gencin paşayı 
vurduğu; paşanın beraberinde gelen iki taburdan birinin emre 
itaatsizlik ettiği belirtilir.177

Avusturya-Macaristan’ın Makedonya’daki askerî misyonunun-
dan sorumlu Urbanski, Şemsi Paşa Suikastı’ndan tam otuz sene 
sonra meseleyi bir askerî tarih dergisinde işleyecektir. Urbanski, 
ilginç bir iddiaya yer verir; Atıf Bey’in adını zikretmese de Şemsi 
Paşa’yı telgrafhane çıkışında vuran kişinin arkadaşlarıyla birlik-
te dağa kaçtığını söyler. Urbanski’nin iddiaları gerçek dışıdır. 

175 Politisches Archiv des deutschen Auswärtigen Amts, R13726/7683 10-23 
Temmuz.

176 Politisches Archiv des deutschen Auswärtigen Amts, R13307/ 1 Mart-30 
Eylül.

177 Jakob Ruchti, Die Reformaktion Oesterreich-Ungarns und Rußlands in 
Mazedonien 1903-1908, Gotha 1918, s. 96.
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Kendisi muhtemelen olaydan sonra yaşanan kargaşadan dolayı 
böyle bir yorum yapar.178 

Şemsi Paşa’nın Ailesi Tehlikede mi?

Geçtiğimiz bölümde Şemsi Paşa’nın oğlu Müfid Şemsi’nin 
suikasta dair düşüncelerini dile getirmiştim. Bu bölümde de 
ailenin geri kalanının suikasttan sonra yaşadığı bazı gelişmeleri 
aktaracağım. Konuyla alakalı muhtelif arşivlerden bazı belge-
ler çıkmakla birlikte kitabın konusu dışına çıkmamak için bu 
belgelerin yalnızca suikastla bağlantılı olanlarını kullandığımı 
söylemek isterim.

Suikasttan sonra Şemsi Paşa’nın eşinin, oğullarının ve kız-
larının, damadı Sevkiyât-ı Askeriyye Komisyonu Reisi Süreyya 
Bey ile birlikte Sultan II. Abdülhamid’in emriyle İstanbul’a 
gönderilmesine karar verilecektir. Konuyla alakalı Sadrazam 
Tahsin Paşa tarafından Rumeli Vilayeti’ne 11 Temmuz 1908 
tarihinde bir telgraf çekilmiştir.

Merhûm Şemsi Paşanın âilesinin Süreyya Bey ile birlikde 
Dersaadet’e i’zâmları makrûn-ı müsâade-i seniyye-i cenâb-ı 
pâdişâhi buyurulmuşdur ol-bâbda (...)179 

Bu kararın alınmasının altında muhtemelen güvenlik tedbir-
leri yatmaktadır. İttihat ve Terakki’nin Şemsi Paşa’nın ailesine 
zarar verme gibi bir planı olduğuna dair kanıta rastlamasam da 
suikast hadisesinden sonra oluşan belirsizlik, korku ve paniğin 
böyle bir karar alınmasında rolü olabilir. 

Meclis-i Vükelâ tarafından alınan kararla, Şemsi Paşa’nın 
öldürülmesinin ardından eşi Recibe Hanım ile kızları Vasfiye 

178 Urbanski, August: Die Revolution der Jungtürken vom Jahre 1908, in: 
Wissen und Wehr (1938), s. 476- 484.

179 HHP, İSAM, 8/433, R. 27 Haziran 1324 (M. 10 Temmuz 1908).
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ve Nadide hanımlara hidemât-ı vataniye (vatana hizmet) terti-
binden bin kuruş maaş bağlanması teklif edilecektir. Bu hususta 
bir sorun yaşanmıştır. Recibe Hanım ve kızı Vasfiye Hanım, 
Şemsi Paşa’nın vefatından sonra, paşanın emekli ücreti olan bin 
kırk birer kuruş maaş almaktadırlar. Nadide Hanım da kocası 
Ma‘mûretü’l-Azîz (Elazığ) Jandarma Alay Kumandanı merhum 
Rıfat Efendi’den dolayı cihet-i askeriyeden yedi yüz seksen bir 
kuruş maaş almaktadır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda 
Şemsi Paşa’nın kızları ve eşine hidemât-ı vataniye tertibinden 
maaş bağlanması lüzumsuz görülmüştür. Maliye Nezareti’nin 
aldığı bu kararda şu ifadeler yer almaktadır:

(...) hıdemât-ı vataniye tertîbi millet ve memlekete hıdemât-ı 
nâfi‘a-i fevka’l-âde ibrâz edenlere münhasır olup istitâ‘at-ı mâliye 
dahi başkaca maaş tahsîsine gayr-ı müsâ‘id olmakla berâber 
müşârun ileyhin ailesine hıdemât-ı vataniye tertîbinden baş-
kaca maaş tahsîsi îcâb edip etmeyeceğinin ta‘yîn ve takdîri 
de nezâret-i âcizîce hall edilecek mesâilden bulunmamasına 
nazaran ta‘yîn muktezî ve merhûn-ı re’y-i sâmî-i cenâb-ı sadâret-
penâhîleridir ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Şemsi Paşa’nın eşi ve kızları kendilerine maaş bağlanmasının 
mümkün olmadığından dolayı mağdur oldukları gerekçesiyle ka-
rara itiraz etmişlerdir. İtiraz metninde şu ifadeler yer almaktadır:

Ma‘rûz-ı câriyâneleridir

Zevc ve pederimiz atîk üçüncü orduya mensûb on sekizin-
ci Mitroviçe fırkası kumandanı Manastır’da medfûn birinci 
ferîk Şemsi Paşa’nın irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhînin 
infâz-ı ahkâmı esâsâtına binâen 24 Haziran sene 1324 senesin-
de Manastır’da rütbe-i şehâdeti ihrâz eylemiş olmasına mebnî 
emsâli misillü hakkımızda mu‘âmele-i kânûniye îfâsıyla almakda 
olduğumuz maaş-ı muhassasa zamîmeten “hıdemât-ı vatani-
ye” tertîbinden bir mikdâr maaş tahsîsine emr ve müsâ‘ade 
buyrulması istirhâmını hâvî fî 26 Eylül sene 1336 tarihinde 
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makâm-ı celîl-i âsafânelerine arz ve takdîme mücâseret eyledi-
ğimiz istid‘â-yı câriyânemiz üzerine cereyân eden 819 numero 
26 Eylül sene 1336 tarihli mu‘âmele neticesinde encümen-i 
hâss-ı vükelânın re’y ve tensîbiyle aramızda mütesâviyen taksîm 
edilmek üzre sekiz yüz guruş maaş tahsîsi taht-ı karâra alınmış 
ve îcâb eden lâyıha-i kânûniye evrâk-ı lâzımeye leff olunarak 
mâliye nezâret-i celîlesinin muhassesât-ı zâtiye 31042 numero 
ve 4 Teşrîn-i evvel sene 1336 tarihli tezkire-i âlîsiyle huzûr-ı 
sâmî-i cenâb-ı âsafânelerine arz ve takdîm kılınmış ise de ol 
sırada vâkı‘ olan tebeddül-i vükelâ üzerine heyet-i celîlelerince 
yapılan tedkîkât neticesinde müzâyaka-i mâliyeden bi’l-bahs 
evrâk-ı mezkûreye “hıfz” işâreti kayd buyrulmuş olduğu lede’t-
tedkîk anlaşılmış ve hâlbuki zevc ve pederimizin dûnında bir 
hıdmet-i vataniye mukâbilinde nâil-i lütf olmuş birçok aileler 
tertîb-i ma‘rûzdan maaş almakda oldukları şu sıralarda vazîfe-i 
mevdû‘ası uğrunda fedâ-yı nefs eden bir kumandan ailesinin 
hâl-i zarûret ve sefâletine nihâyet verecek bir lütf-i kânûnînin 
dirîğ buyrulmayacağına kat‘iyyen kâni‘ bulunmuş olduğumuz-
dan sadâret-i uzmâ evrâk kaleminin 679 numerosuyla mahfûz 
bulunan evrâk-ı mezkûrenin bir kere daha tedkîkiyle müzâyaka-i 
mâliye mütâla‘asına binâen akîm kalan mu‘âmelenin intâcına 
emr ve müsâ‘ade-i sâmî-i cenâb-ı sadâret-penâhîlerinin râygân 
buyrulmasını kemâl-i sûzişle arz ve istirhâma mücâseret eyleriz 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i menlehü’l-emrindir.

Fî 24 Teşrîn-i evvel sene 1337

Beşiktaş’da Kılıç Ali mahallesinin Fıstıklı sokağında mukîmân 
atîk üçüncü ordu on sekizinci (silik) fırkası kumandanı birinci 
ferîk Şemsi Paşa kerîmeleri ve zevcesi Nadide, Vasfiye (silik) 
Recibe. 
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Bu dilekçe, Meclis-i Vükelâ’da okunmuş fakat Şemsi Paşa’nın 
eşi ve kızlarına maaş bağlanması bunun hazineye bir yük olaca-
ğından dolayı bir kez daha reddedilmiştir.180

180 BOA, BEO, 4654.349034. s. 1-7; Yazışmalar şu şekildedir: 
“Mâliye nezâret-i aliyyesine
4 Eylül sene 1336 tarihli ve 66 numerolu tezkire-i aliyyelerine cevâbdır. 
Birinci ferîk Şemsi Paşa merhûmun zevcesi ile iki kerîmesine hıdemât-ı va-
taniye tertîbinden bin guruşun mütemâdiyen ve maaş hallerine zamîmeten 
tahsîsi meclis-i vükelâca münâsib görülmüş olmağla îfâ-yı muktezâsına 
himmet.”

“Huzûr-ı sâmî-i cenâb-ı sadâret-penâhîye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir 
Hıdemât-ı vataniye tertîbinden maaş tahsîsi talebini hâvî müteveffâ 
birinci ferîk Şemsi Paşa’nın zevcesi Recibe ve kerîmeleri Vasfiye ve Na-
dide Hanımlar tarafından huzûr-ı sâmî-i cenâb-ı sadâret-penâhîlerine 
bi’t-takdîm emr ve havâle buyrulan arz-ı hâl üzerine tedkîkât-ı lâzıme 
icrâ kılındı. Müteveffâ-yı müşârun ileyhin ailesinden zevcesi Recibe ve 
kerîmesi Vasfiye Hanımların müteveffâ-yı müşârun ileyhden dolayı bin 
kırk birer guruş ve diğer kerîmesi Nadide Hanım’ın da zevci Ma‘mûretü’l-
Azîz jandarma alay kumandanı müteveffâ Rıfat Efendi’den dolayı cihet-i 
askeriyeden yedi yüz seksen bir guruş muhassas maaşları olduğu kayden 
anlaşılmasına ve hıdemât-ı vataniye tertîbi millet ve memlekete hıdemât-ı 
nâfi‘a-i fevka’l-âde ibrâz edenlere münhasır olup istitâ‘at-ı mâliye dahi 
başkaca maaş tahsîsine gayr-ı müsâ‘id olmakla berâber müşârun ileyhin 
ailesine hıdemât-ı vataniye tertîbinden başkaca maaş tahsîsi îcâb edip 
etmeyeceğinin ta‘yîn ve takdîri de nezâret-i âcizîce hall edilecek mesâilden 
bulunmamasına nazaran ta‘yîn muktezî ve merhûn-ı re’y-i sâmî-i cenâb-ı 
sadâret-penâhîleridir ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Mâliye Nâzırı (imza)”

“Mâliye Nezâreti
Karârnâme
Madde 1: Üçüncü ordu-yı hümâyûn nizâmiye on sekizinci fırka kuman-
danı iken şehîden vefât eden birinci ferîk Şemsi Paşa’nın zevcesi Recibe ve 
kerîmeleri Vasfiye ve Nadide Hanımlara askerî tekâ‘üd kânûnı mûcebince 
muhassas maaşlarından mâ‘adâ mütesâviyen şehrî bin guruş hıdemât-ı 
vataniye tertîbinden tahsîs olunmuşdur.
Madde 2: İşbu karârnâme tarih-i neşrinden mu‘teberdir
Madde 3: İşbu karârnâmenin icrâsına mâliye nâzırı me’mûrdur.
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Meclis-i umûmînin ictimâ‘ında kânûniyeti teklîf edilmek üzre işbu 
karârnâmenin mevki‘-i mer‘iyyete vaz‘ını irâde eyledim.”

“Mâliye Nezâreti
Esbâb-ı mûcibe lâyıhası
Üçüncü ordu-yı hümâyûn nizâmiye on sekizinci fırka kumandanı 
iken şehîden vefât eden birinci ferîk Şemsi Paşa’nın zevcesi Recibe ve 
kerîmesi Vasfiye Hanımlara müşârun ileyhden dolayı askerî tekâ‘üd 
kânûnı mûcebince muhassas şehrî bin kırk birer ve diğer kerîmesi Nadide 
Hanıma da zevci Ma‘mûretü’l-Azîz jandarma alay kumandanı müteveffâ 
Rıfat Efendi’den dolayı kezâ askerî tekâ‘üd kânûnı mûcebince tahsîs 
edilmiş olan yedi yüz seksen bir guruş maaşlarına zamîmeten hıdemât-ı 
vataniye tertîbinden şehrî bin guruşun mütesâviyen tahsîsi meclis-i vükelâ 
karârı iktizâsından bulunduğu şeref-mevrûd 26 Eylül sene 1336 tarihli 
ve 349034/819 numerolu tezkire-i sâmiyede emr ve iş‘âr buyrulmağla 
melfûf karârnâme tanzîm olunmuşdur.”

“Mâliye Nezâreti
31042/76
Fî 4 Kânûn-ı evvel sene 1336
Hülâsa: Merhûm Şemsi Paşa’nın ailesine hıdemât-ı vataniye tertîbinden 
maaş tahsîsine dâir
Huzûr-ı sâmî-i cenâb-ı sadâret-penâhîye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir 
Şeref-mevrûd 26 Eylül sene 1336 tarihli ve 349034/819 numerolu 
tezkire-i sâmiye-i cenâb-ı sadâret-penâhîleri arîza-i cevâbiyesidir.
Birinci ferîk Şemsi Paşa merhûmun zevcesi Recibe ve kerîmeleri Vasfiye 
ve Nadide Hanımlara meclis-i vükelâ karârına tevfîkan askerî tekâ‘üd 
kânûnı mûcebince muhassas maaşlarından mâ‘adâ hıdemât-ı vataniye 
tertîbinden şehrî bin guruşun mütesâviyen tahsîsi hakkında tanzîm 
olunan karârnâme ve esbâb-ı mûcibe lâyıhaları leffen arz ve takdîm kı-
lınmağla mer‘iyyetine müterettib mu‘âmelenin îfâ ve iş‘ârına müsâ‘ade-i 
celîle-i sadâret-penâhîleri şâyân buyrulmak bâbında emr ü fermân hazret-i 
veliyyü’l-emrindir.
Mâliye Nâzırı bende (imza)”

“36/679 mâliye tezkiresi üzerine
Meclis-i vükelâ karârı
(Meclis-i vükelâda okundu hazînenin adem-i istitâ‘atine binâen hıfzı 
takarrur etdi.)”
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Yıldız Sarayı Atıf Bey’in Kimliğini Tespit Edebilecek mi?

Mülâzım Atıf ’ın, Şemsi Paşa’yı öldürmesinden sonra Yıldız 
Sarayı’nı telgraf yağmuruna tutan Manastır Valisi Hıfzı Bey, ka-
tilin yakalanamadığını fakat eşkâlinin belirlendiğini bildirmiştir. 
Suikastı gerçekleştiren kişinin kısa boylu bir zabit olduğunun 
tespit edildiğini belirten Hıfzı Bey, bu kişinin kalabalığın arasına 
karıştığı için yakalanamadığını ve olaya dair tahkikatın devam 
ettiğini ifade edecektir.181

Hadiseyi soruşturan merciler, Atıf Bey’in ve kimliğinin tespit 
edilip yakalanabilmesi için yeterli malumata ulaşamadığından, 
II. Abdülhamid’in endişesi her geçen gün artmaktadır. Bundan 
dolayı 8 Temmuz 1908 tarihinde Manastır Vilayeti’ne çekilen 
telgrafla, Yıldız Sarayı, Şemsi Paşa’nın katilini yakalamak için bir 
komisyon kurulmasını, bu komisyonun bir an önce çalışmaya 
başlamasını ve elde edilen malumatın saraya bildirilmesini em-
redecektir.182 Bu telgrafın üzerine olayı aydınlatacak çalışmaların 

181 HHP., İSAM, 25/1666, 24 Haziran 1324 (7.7.1908);
“Fî: 24 Sene-i minhü 
Huzûr-ı Sâmi-i Hazret-i Efhâmisi
24 Haziran sene 324 Şemsi Paşa telgrafhâneden çıkub arabaya bienceği 
esnâda suikasd edilmiş ve kendüsini teşyî’ eden bir çok zevât ile Prizrenden 
getirmiş olduğu muhâfızlar hâzır bulunduğu hâlde mütecâsir teşhîs ve 
derdest olunamamışdır yalnız memuriyet-i adliyece icrâ kılınan tahkîkâtda 
silâh endaht olunduğunu müteakib kısa boylu bir zâbitin firâr etdiğini 
gördüğü ve fakat ahâliden seyirci sıfatıyla orada ictimâ’ etmiş olanların 
arasına karışub gaybûbet etdiği merhûmun (...) ifâdesinde birisinin 
söylediği ile anlaşılub daha ziyâde bir ser-rişte alınamadığı ve tahkîkâta 
devâm ile kâtilinin zâhire ihrâcına çalışılmakda idüği ma’rûzdur efendim
Fî 24 Haziran sene 324
Manastır Vâlisi Hıfzı
Muamelesiyle birleştirilmek üzere Halil beyefendi hazretlerine
fi 25”

182 HHP, İSAM, 9/511, R. 8 Temmuz 1324 (M. 21 Temmuz 1908);
“Mezkûr komisyonun hemen akdiyle icrâ-i tahkîkâta başlandırılması ve 
istihsâl olunacak neticeden peyder pey yarın akşama kadar malumat i’tâsı.”
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yapılabilmesi için hemen bir komisyon kurulacaktır. Manastır 
Valisi Hıfzı Paşa tarafından Sadâret’e gönderilen 8 Temmuz 
1908 tarihli telgrafta bu komisyonun, Topçu Mirlivâsı Şükrü 
Bey’in başkanlığında kurulacağı yazılıdır. Komisyonun diğer 
çalışanlarının ise istinâf ve merkez müdde-i umumileri, üst mah-
keme üyelerinden Abdullah Bey, polis müdürü, jandarma taburu 
kumandan vekili ve Meclis-i İdâre-i Vilayet azasından Kenan 
Bey, son olarak da merkez kumandanı olacağı bildirilecektir.183

Atıf Bey’in kimliğinin tespiti aşamasında toplanan deliller-
den ve malumattan çıkarılan sonuçlardan biri katilin bir zabit 
olabileceği ihtimalidir. Sadâret’e ve Seraskerlik makamına 7 
Temmuz 1908 tarihinde gönderilen telgrafta bu bilgi belirtilerek, 
soruşturmanın devam ettiği ifade edilecektir.184

183 HHP, İSAM, 8/477, R. 25 Haziran 1324 (M. 8 Temmuz 1908);
“Şemsi Paşa merhûma vukû’ bulan suikasd hakkında tahkîkât icrâ etmek 
üzere emr ü iş’âr sadâretpenâhileri vechile teşkîl lâzım gelen komisyonun 
topcu mîrlivâsı Şükrü Paşa’nın riyâsetinde istinâf ve merkez müdde’î-i 
umûmîleri ve istinâf a’zâsından Abdullah ve polis müdürü ve jandarma 
tabur kumandan vekîli ve meclis idâre-i vilâyet a’zâsından Kenan Bey ile 
merkez kumandanından terkîb edildiği Manastır vilâyetinden cevâben 
iş’âr olunmağla mezkûr komisyona riyâset etmek üzere mûmâileyh Şükrü 
Paşa’ya heman emr i’tâsı müşîriyet-i celîleye teblîğ edilmişdir efendim
Yazıldı
şifre”
HHP, İSAM, 9/516, Tarih: ?; 
“Sadâret-uzmâdan şeref-vârid olan 24 Haziran Sene 324 târihlü 
telgrâfnâmenin sûreti 77 ye nakl olunmuşdur
Şemsi Paşa Merhûmun katli hakkında tahkikât-ı adliye devâm etmekde 
ve mütecâsirin eşkâli tahakkuk etdiği istinâf müddei umûmiliğinden 
alınan telgrafdan anlaşılmakda olmağla cihet-i askeriye ile bi’l-muhâbere 
derdesti ve ber-mûcib-i emr ü iş’âr-ı sâmi hemân bir heyet-i tahkîkâtın 
dahi teşekkülü mütemennâdır ol-bâbda”

184 BOA, BEO, 3352/251385; “Diğer tezkireye zeyldir. Şemsi paşa 
merhûmun kâtili kim olduğı henüz taayyün ve tezâhür etmemiş olub 
ma’a zâlik câninin behemehâl zâbitândan olması melhûz bulunduğuna 
ve tahkîkâta devâm edilmekde olduğuna dâir bazı tafsîlâtı hâvî Manas-
tır vilâyeti zâbıtasından alınan telgrafnâmenin sûreti naklen devletlü 
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Suikastçının kimliğini tespit etmek için teşkil edilen komis-
yon, Şemsi Paşa’yı öldüren kişinin bir zabit olduğunun anlaşıl-
masından sonra gözlerini Manastır’daki zabitan mensuplarına 
çevirmiştir.185 Komisyon, son günlerde askerî birliklerinde bu-
lunmayan kişilerin tespit edilmesi yönünde çalışmalar yapmış 
ve Takip Alayı kumandanı Kaymakam Salahaddin Bey, Mıntıka 
Erkân-ı Harbiyesi’nde görev yapan Binbaşı Hasan Bey, Yüzbaşı 
Necmeddin Bey, Mülâzım Mehmed Ali Bey, Nazmi Bey, Süvâri 
Mülâzımı Nezîr Efendi ve Mülâzım Atıf Bey’in görev yerlerinde 
olmadıkları belirlenmiştir.186 

müfettiş paşa hazretlerinden şimdi de vârid olan 24 Haziran sene 324 
târihli telgrafnâme leffen irsâl savb-ı vâlâ-yı sipehsâlârileri kılınmış ve 
vakı’anın ehemmiyeti ve mûcib olacağı sû-i te’sîrin derecesi muhtâc-ı 
beyân olmadığı cihetle Manastır’da mütekarrir bir kumandânın vücûdu 
elzem bulunmuş olmağla ana göre îfâ-yı muktezâsı bâbında”

185 HHP, İSAM, 9/543, R. 26 Haziran 1324(M. 9 Temmuz 1908).
186 HHP, İSAM, 5/252, R. 26 Haziran 1324 (M. 9 Temmuz 1908);
“Ta’kîb alay kumandanı kaimakam Salahaddin ve mıntıka-i erkân-ı 
Harbiyesine memur Binbaşı Hasan Beglerin dün ve Yüzbaşı Necmeddin 
ve mülâzım Mehmed Ali ve Atıf ve Nazmi ve süvâri mülâzımı Nezîr efen-
dilerin de bugün gaybûbet eyledikleri haber verildiği ma’rûzdur efendim
Fî 25 Haziran sene 322 Manastır Vâlisi Hıfzı
Es’ad Beyefendiye telgraf fî 26”

İlgili arşiv belgesi (Kaynak: Hhp Evrakı, İsam)
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Umumi Müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa, 9 Temmuz 1908 ta-
rihinde Yıldız Sarayı’na telgraf çekerek “Cemiyet-i fesâdiye” 
hakkında iz sürüldüğünden şimdiye kadar Bâb-ı Âli’ye gerekli 
malumatın verilemediğinden bahseder. Eldeki tek bilgi bazı 
zabitlerin birliklerini terkettiğidir.187

Manastır Valisi Hıfzı Paşa tarafından, 11-12 Temmuz 1908 
tarihlerinde Yıldız Sarayı’na gönderilen telgraflarda komisyonun 
incelemelerine devam ettiği ve Şemsi Paşa’nın üzerinden çıkan 
kurşunun incelenmesi için Topçu Kumandanlığı’na gönderildiği 
beyan edilmiştir.188

Mülâzım Atıf’ın Suikasttan Sonra Kaçışı ve Sığındığı 
Ayakkabı Dükkânı Çalışanlarının Onu Ele Vermesi

Şemsi Paşa’yı vurduktan sonra yakalanmamak için süratle ko-
şan Atıf Bey, şans eseri muhafızların kurşunlarından kurtulmuşsa 
da sonrasında iyi bir nişancı olan Prizren Belediye Reisi Rıfat 
Ağa, onu kaçarken görmüş ve silahını ateşleyerek Atıf Bey’i ba-
cağından vurmuştur.189 Atıf, daha sonra kargaşadan faydalanarak 

187 HHP, İSAM, 5/256, R. 26 Haziran 1325 (M. 9 Temmuz 1908); 
“Cemiyet-i fesâdiye hakkındaki muhâberât ve mu’âmelâtdan dolayı şim-

diye kadar bâb-ı âliye bir güne ma’lûmât i’tâ edilmemiş idi Şemsi Paşa 
merhûmun vefâtı üzerine tahkîkât ve ta’kîbâtdan ve firâr eden zâbitlerle 
müteferriât-ı meseleden bâb-ı âliye ma’lûmat i’tâsı sadâret-uzmâdan iş’âr 
kılınmakda olduğu ma’rûzdur fermân”

188 HHP, İSAM, 26/1693, Tarih: 28 Haziran 1324 (11.7.1908);
“Komisyon bugün de tahkîkâta devâm ederek istimâ’ etdiği eşhâsın 
adem-i ma’lûmât beyân etdiği ve merkûm Şemsi Paşa üzerinden çıkarılan 
kurşunun berâ-yı muayene topcu kumandanlığına gönderildiği komisyon 
riyâseti ifâdesiyle ma’rûzdur efendim
Manastır vilâyetine 28 Haziran sene 324 târihiyle alınan telgrafın sûreti 
dahi berâ-yı ma’lûmâta zeylen takdîm olunduğu marûzdur diye sadâret-
uzmâya telgraf
Yazılmışdır. 
şifre”

189 Yusuf Hikmet Bayur, a.g.e., s. 184.


