
طلعت باشا

ر الجرائم التركية  ُمنّظِ
محمد طلعت باشا، وزير الداخلية في حكومة االنقالب  ولد في (أدرنة) عام 1874، وتلقى تعليمه 

االبتدائي فيها، كما تخرج من الرشدية العسكرية منها أيًضا.

ُيعّد مهندس سياسة جمعية االتحاد والترقي التي عارضت عبد الحميد الثاني وأطاحت به، وهو 
من أهم مديري الجمعية. كان في شـــبابه من المثقفيـــن المتعمقين في الفكر التركي؛ مما كّون لديه 
أفـــكاًرا ثورية، لذا انضـــم إلى االتحاد والترقي التـــي رأى فيها توافًقا مع فكرته عن الثـــورة العامة، لكن 
السلطات التركية قبضت عليه  وأُرسل إلى سجن أدرنة محكوًما عليه بالسجن ثالث سنوات وُعزَِل من 
وظيفته عام 1896 غير أنه نجا من الســـجن، ونفي إلى (سالونيك) التي شغل بها وظيفة كاتب في إدارة 
البريد والتلغراف عام 1898 وفي أثناء اشـــتغاله في إدارة البريد والتلغراف كان يقوم بإرســـال الصحف 
المعارضة سًرا من خارج البالد إلى (سالونيك) واستخدم كل الطرق لتنظيم المعارضة السياسية، فقد 

بذل قصارى جهده لتنظيم معارضي حزب المعارضة في انتفاضة 1903.

وبعد توليه وزارة الداخلية ســـنة 1913 أصبح طلعت باشا من أهم 
المحددين السياســـيين للدولة، وأصبح مع رفيقيه أنور وجمال سلطنة 
داخل الســـلطنة، وبالرغم من أنه كان ضد دخـــول  العثمانيين  طرفاً في 
الحـــرب العالمية األولى إال أن له دور مركـــزي في إصدار القرارات باإلقدام 
على مذبحة األرمن، وأشـــرف على اعتقـــال كبار المفكريـــن والمثقفين 
األرمنيين وإعدامهم، وتابع عملية تنفيذ أوامر ترحيل وتهجير األرمن من 
قراهم، والتي كان قد أصدرها في وقت ســـابق، لذا ُعّد من المســـؤولين 

المباشرين عن هذه الجرائم اإلنسانية.

 وُعيـــن في مقـــام الصدر األعظـــم، وانتســـب للطائفة 
البكتاشـــية، وعندما هزم البريطانيون الجيـــوش العثمانية على 
الجبهتين عام 1918وتضّخم ملف طلعت باشـــا اإلجرامي، وبدأت 
قضايا الفساد واالنتهاكات اإلنسانية تالحقه، شعر بالخطر، وقّدم 
اســـتقالته وهرب مع أنور باشـــا وجمال باشـــا إلى برلين، غير أن 
توفيق باشـــا الذي أســـس الوزارة الجديدة أصدر قـــراًرا بمصادرة 
أموال طلعت باشـــا ورفاقـــه المتبقية في البالد، وبعد تشـــكيل 
حكومة فريد باشا أنشأ ديوان حرب جديد من أجل محاكمة شيوخ 
جمعية االتحاد والترقي وأصدر قراراً بإزالة رتب ونياشين الباشوية 

ا باإلعدام. لطلعت باشا، وحكم عليه غيابيًّ

ونظـــًرا لما ارتكبه من مجازر بحق األرمن فقد ظلـــت أعماله اإلجرامية تالحقه في منفاه، وُقتل 
طلعت باشـــا في برلين عام 1921م أمام منزله على يد الناشـــط األرمني (ســـوغومون تهليليان)، وبعد 
محاكمة اســـتغرقت يومين للناشـــط األرمني أعلنت المحكمة األلمانية براءته وأطلقت سراحه؛ نظراً 

للجريمة التاريخية التي اقترفها المقتول.  
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