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GİRİŞ 

 

31 Mart Olayı, 24 Temmuz 1908’de başlayan II. Meşrutiyet döneminin en ilgi çekici 

olaylarından birisi olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti’nin Rûmî takvimine göre 31 Mart 

1325 (miladî takvime göre ise 13 Nisan 1909) yılında olay yaşanmıştır. Bundan dolayı “31 Mart 

Vakası” olarak anılmıştır. Bugüne dek olayın çıkış nedenleri ve amilleri hakkında çeşitli iddialar 

ortaya atılmıştır. 

 31 Mart Hadisesi; bir irtica vak’ası mıdır, yoksa bir ihtilâl mi yahut irticai görünümün verildiği 

toplumu dizayn ve Osmanlı’yı tasfiye operasyonu mudur? İdeolojik ve kişisel yaklaşımlar 

nedeniyle olayın hakikatine ulaşmak pek kolay değildir. Hadise, II. Abdülhamid’in döneminin 

sonlarında yaşanmış ve neticede II. Abdülhamid tahttan indirilmiştir. Kimilerine (Ermeniler, 

ittihatçılar) göre Sultan Abdülhamid, “Kızıl Sultan
1
 (yani kan dökücü)”, kimilerine göre ise “Ulu 

Hakan”dır. Böylesi yaklaşımlar “tarafgirlik” ya da “düşmanlık” duygularından kaynaklanmaktadır 

ve meselenin aslını yakalamayı zorlaştırmaktadır. 

1908 yılında yeniden ilan edilen Kanûn-i Esasi’ye bazı ilaveler yapılmıştır. Bunlardan “ilave 

edilen 120. madde, bütün Osmanlı 

vatandaşlarına, kimseye önceden 

haber vermeden teşkilatlanma ve 

toplantı hakkı veriyordu. Bu ilave o 

sırada esmekte olan hürriyetçi 

fikirlerin bir gereği olarak 

yapılmıştı.”
2
 Bu gelişme ile hızlı bir 

şekilde birçok dernek, cemiyet ve 

basın organı kurulmuştur.  Bunun 

yanında bir yıl içinde 310 civarı çeşitli gazete ve derginin çıktığı belirtilmektedir. Bu durum 

olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. 

Jön Türkler
3
Meşrutiyeti “her derde deva” türünden bir tılsım gibi göstererek, kitlelerin 

hayallerini pompalamış, Meşrutiyetle pek çok kesimde mucizevî çözümler beklentisi oluşturmuştur.  

                                                

 
*Araştırmacı Yazar.  
1 Kızıl Sultan tabirini ilk olarak Fransız tarihçi Kont Albert Vandal kullanmıştır. 
2 Coşkun YILMAZ (Edi.), Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, Sultanbeyli Belediyesi Kültür yayınları No 12, İstanbul 

2012;Zekeriya KURŞUN, 31 Mart Olayının Arkasındakiler, s. 50. 
3 Jön Türk teşkilatı ilk olarak 1865 yılında kuruldu. Sonra 1889’da askeriye içinden İbrahim Temo, İshak Sukuti, 

Abdullah Cevdet ve Selanikli Nazım “İttihad-i Osmanî” adıyla yeniden örgütlendiler. Örgüt, 1890’da İttihat-Terakki 

adını almıştır. 1892’de Abdülhamid bu örgütten haberdar olmuş, 31 Mart vakasını iyice anlayabilmek için, her şeyden 

evvel İttihad ve Terakki Cem’iyyeti’nin mahiyetiyle zihniyetini anlamak lâzımdır. Gizli bir cem’iyyet şeklinde teşekkül 
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Basın ise beklediği hürriyet sarhoşluğunu kutlamıştır. Ancak bu sevinç bir süre sonra hayal 

kırıklığına dönüşecektir. Azınlıklar ise Meşrutiyeti Osmanlı’dan kopmanın bir aşaması olarak 

görmüşlerdir. İttihat-Terakki liderleri ise II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte imparatorluğun çöküşünü 

önleyebileceklerini zannediyorlardı. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra Bulgaristan 

bağımsızlığını ilan ederken Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i topraklarına katmış, Girit ise 

Yunanistan tarafından ilhak edilmiştir. Bu karmaşa ortamında, muhalefet de şiddetlenmiştir. 

Dolayısıyla Meşrutiyet üzerinden “Kimin hangi amaçla, Sultan II. Abdülhamid’i düşürmek istediği 

açıkça görülmektedir. Bu arada iyi niyetle mücadele eden ve geniş tabanlı bir muhalefetin içinde yer 

alan samimi unsurlar bir süre sonra oyuna geldiklerini fark etmiş, ancak o zaman da İttihat ve 

Terakki diktatoryasından”
4
 kurtulamamışlardır. İmparatorluğun 31 Mart Vakası’ndan sonra bir daha 

hiç toparlanamadığı ve 10 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde dağıldığı da göz önüne 

alındığında hadisenin mühim roller içerdiği açıkça görülmektedir. 

31 Mart Hadisesini; Sultan II. Abdülhamid’i devirme, yönetimi ele geçirme ve Osmanlı 

Devleti’ni tasfiye süreci olarak “31 Mart Darbesi” şeklinde niteleyebiliriz. 

 

Hadise Hakkındaki Yaklaşımlar 

 

 1. Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre, “Gerici bir örgütlenmenin sonucu olarak, devleti tam şer'i bir 

düzene sokma teşebbüsü olan bu olay, belli şahısların ve çevrelerin tahriki ile başlayarak fikri 

bakımdan beslenmiş ve toplumun içinde din ve mukaddesat istismarcılığının bir göstergesi”
5
 olarak 

görülmüştür. Bu yaklaşım tarzı seküler, İttihatçı, Kemalist çizgiyi yansıtan bir yaklaşımdır. 

Dolayısıyla bu kesimin hadiseyi “irticâ” olayı olarak vasıflandırdığını görmekteyiz. Öyleyse irticâ 

nedir ve mürteci kime denir? Arapça rücu’ (رجع) kökünden gelen irticâ kavramı, İslam literatüründe 

İslam’dan uzaklaşıp tekrar câhiliye dönemine dönme anlamında kullanılmıştır. “Câhiliye” 

deyimiyle de İslam’a karşı çıkan Arap müşriklerinin “gerilikleri” yani İslam’dan önceki düşünce ve 

pratikleri kastedilmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de geriye dönüş, İslam’dan önceki inanç, tutum ve 

davranışlara özenme ve inançsızlığa yönelme olarak tanımlanmıştır (Âl-i İmrân Suresi/154; Mâide 

Sûresi/50; Ahzâb Suresi/33). Hz. Peygamber’in vefatından sonra, İslamiyet’i bırakıp irtidat edenlere 

ve eski yaşam tarzına dönenlere ise mürted ve mürteci denirdi. Bu tabirler, Tanzimat’a kadar bu 

                                                                                                                                                            

 
etmiş olduğu için bugünkü manasıyla bir parti sayılmasına imkân olmayan İttihad ve Terakki şekilden şekle girerek 

nihayet bir Balkan komitesi hâlini almış bir müessesedir. (Daha geniş bilgi için bkz. İsmail Hami DANİŞMEND, 

Resmi ve Hususi Vesikalara Göre: 31 MART VAKASI, İstanbul kitabevi, 1961) 
4 Oktay BOZAN, 31 Mart Olayının Taşradaki Yankıları: Diyarbakır Örneği, Dicle Üniversitesi, SBARD, Yıl: 15, Sayı: 

29, 2017 Bahar, s. 108.  
5 Necdet AYSAL, Örgütlenmeden Eyleme Geçiş: 31 Mart Olayı, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 

Atatürk Yolu Dergisi, Mayıs-Kasım 2006, s.15-53.  
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anlamda kullanılmıştır. Tanzimat’tan sonra bazı çevreler, Müslümanca yaşamaya irticâ demeye 

başlamıştır. İstanbul’da 1909 yılında meydana gelen 31 Mart Vakası’yla birlikte irticâ ve mürtecî 

kavramları dinî ve siyasî bir anlam kazanmıştır. İttihatçılar kendilerini “ilerici”, kendileri dışında 

kalanları ise “irticai-gerici” olarak lanse etmişlerdir. Bu durum Cumhuriyet dönemiyle birlikte 

artarak devam etmiş ve kavramda anlam saptırmasına gidilerek toplumun zihnine yerleştirilmeye 

çalışılmıştır. 

 

2. Yaklaşım: Bu yaklaşım, 31 Mart Vakası’nın Osmanlı’nın yıkılışında önemli rol oynadığı, 

Masonların ve onların uşakları Jön Türklerin (yani İttihat ve terakki’nin) Osmanlı’yı ve İslam’ı 

yıkım hareketinden başka bir şey olmadığını, Hürriyet adı altında Osmanlı devletini yıkma siyaseti 

gerçekleştiren (Siyonist) Yahudiler ve uşakları Jön Türklerin eylemi olduğunu savunmaktadır. 

“Basiretsiz ya da şuurlu politikalarla ülkeyi yıkan bu güruh ne yazık ki İslam ile alakası 

olmayanların kahramanıdır... Buna (31 Mart’a) dair şimdiye kadar söylenen ve yazılanların çoğu 

hep acı hakikati ve düşman oyununu tarihten ve milletten gizlemek içindir. Bu vaka’nın/facianın iç 

yüzü aydınlanmasın diye daha geçenlerde (1960’lı yıllar kastediliyor) neşredilen bir broşürde, 31 

Mart felâketi; «Softalar ve istibdat artıkları tarafından... Cehalet ve zulmetle; ilme ve aydınlığa bir 

baş kaldırma» şeklinde tasvir edilmiştir...”
6
 diyen Cevat Rıfat Atilhan

7
 devamında “Kanlı 31 Mart 

Vakası; milleti topyekûn dize getirmek ve muazzam vatanı parçalamak, bir kısmı üzerinde de kendi 

saltanatlarını kurmak için Siyonizm ve Farmason işbirliğinin yarattığı sistemli ve plânlı bir 

suikastin ta kendisidir” tespitinde bulunmuştur.  

Bu yaklaşıma göre Selanik ve Manastır; Mason Rizorta ve Veritas localarının merkezidir. 

İttihatçılarda buralara bağlıdır, bunlar da Paris’teki büyük Mason locasına bağlıdır. İdareyi düzene 

koymak, milleti Avrupaî bir terakki yoluna sokmak, ıslahat yapmak gibi iddiaların hepsi birer 

bahaneden ibarettir. Menfaatlerini milletlerin geriliğinde ve gafletinde arayan sömürgeciler; 

servetlerini yağma ederek kanını emmek istedikleri milletleri hep bu tatlı sözler, bu ıslahat ve 

tanzimat yemlemeleri ile avlamışlardır. Masonların ve İttihatçıların sahte hürriyet, adalet ve 

müsavat klişesi sadece bir tuzaktan ibaret olup bunlara aldananlar da hüsrana düşmüştür. 

31 Mart olayında subay olarak yer alan ve yaşadıklarını kaleme alan Mustafa Turan, şunları 

söylemiştir: “Türkiye’yi felâket ve izmihlale (yok oluşa) sürükleyen ve en kısa zamanda devletin 

parçalanmasına sebep olan tertipli ve sahte 31 Mart faciasının içinde yaşadım. Korkunç faciayı 

gözlerimle gördüm ve işkencelerini çektim. İyi bir şey yaptığımızı sanarak İttihat ve Terakki 

                                                

 
6 Cevat Rıfat ATİLHAN, 31 Mart Faciası, basım yılı 1969, s. 3. https://tr.scribd.com/document/125364802/46206247-

31-Mart-Faciasi-Cevat-R%C4%B1fat-Atilhan  Erişim Tarihi: 01.04.2019. 
7 Atilhan,1892’de doğmuş 1967’de İstanbul’da vefat etmiştir; Bosna Beylerbeyinin torunu Şam mutasarrıfı Hasan Rıfat 

paşanın oğludur. Osmanlı Devleti’nde generallik yapmıştır. 

https://tr.scribd.com/document/125364802/46206247-31-Mart-Faciasi-Cevat-R%C4%B1fat-Atilhan
https://tr.scribd.com/document/125364802/46206247-31-Mart-Faciasi-Cevat-R%C4%B1fat-Atilhan
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Cemiyetinin fedâiliğini de yaptım ve çektiğim ıztırapları bu günahımın kefareti saydım.”
8
 Bir başka 

veride “II. Abdülhamid’in arşivinde bulunan, 1898 yılında Jön Türklerin hazırladığı ve 

İstanbul’daki örgüt mensuplarına gönderdiği bir yazıda Padişah’a yönelik bir askeri hücum planı 

yer almaktaydı.”
9 
 

 

3. Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre, “31 Mart Vakası, Meşruti rejime (geri) dönüldükten sekiz ay 

sonra ortaya çıkan ve giderek karşı devrimci özellikler kazanmış olan bir ayaklanmadır. Kendileri 

de Meşrutiyet yanlısı olmakla birlikte, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gizli bir örgüt biçiminde 

çalışarak devlet işlerine karışmasına karşı olan, bu örgütün bazı terörist uzantılarının işledikleri 

cinayetleri sert bir biçimde kınayan ve Meclis-i Mebusan’daki İttihat ve Terakki çoğunluğunun 

Anayasa'yı tümüyle seçilmişler lehine değiştirmesini istemeyen muhalefetin kışkırttığı, ancak 

sonradan denetleyemediği bir hareket”tir.
10

 

 

4. Yaklaşım: Bu yaklaşım olayların müsebbibi olarak II. 

Abdülhamid’i görmektedir. “Zira Sultan Abdülhamid’in meşrutiyeti 

istemeden ilan ettiğini, şimdi tekrar eski rejime dönmek istediği için 

kimi dinî gurupları harekete geçirerek, askeri tahrik etmiş olduğunu 

savunmaktadır. Oysa bu görüşün doğru olmadığını gösteren birçok 

delil bulunmaktadır. Nitekim II. Meşrutiyet’in ilanından beri 

Abdülhamid’in tahttan feragat etmesini arzu eden Talat Paşa (bir 

zamanlar Edirne’de postane kâtibi idi!), Ahmet Rıza Bey gibi isimler 

de bu olayın arkasında II. Abdülhamid’in olmadığını söylemişlerdir... 

Diğer taraftan Abdülhamid’in olayların büyümemesi ve daha fazla kana mal olmaması için basiretli 

davrandığını ve gayret gösterdiğini herkes bilmektedir. Eğer fırsat arayan birisi olsa idi böyle bir 

gayretin içine girmemesi gerekirdi. Aynı şekilde her türlü imkâna sahip bir Sultan’ın arkasında 

duracağı böyle bir ayaklanmanın bu kadar tutarsız ve düzensiz olması düşünülemez. ”
11

 

 

5. Yaklaşım: Abdülhamid’i devirmek için İttihatçıların tertip etmiş olduğu görüşüdür. Fakat bu 

yargıya daha çok sonuca bakılarak varıldığı değerlendirilmektedir. “Vakıa, İttihatçılar’ın II. 

Abdülhamid’in varlığını Meşrutiyet için bir tehdit olarak gördükleri muhakkaktı. Bu olayın 

sonucunda II. Abdülhamid’in tahtan indirilmesi ise onlara bu suçlamanın yapılmasına imkân 

                                                

 
8 Mustafa TURAN, Taş Kışla’da 31 Mart, Aykurt Neşriyat 24, İstanbul 1964, s. 3. 
9 Murat AKTAŞ, Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri Darbeler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl: 2017, 

Sayı: 37, s. 307. 
10 Ahmet KUYAŞ, 31 Mart Vakası, NTV Tarih Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2009, s. 38. 
11 KURŞUN, s. 54-55. 
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vermiştir. Hâlbuki olaylar... başından beri İttihatçılara karşı bir hareket olarak gelişmiştir. 

Özellikle, genç İttihatçı subayların hedef alındığı bilinen bir gerçektir...”
12 

 

 

6. Yaklaşım: Bu yaklaşımdakiler “Olayın Almanların yanında savaşa girmeyeceğini belirten 

II. Abdülhamid’i devirmek için Enver Paşa öncülüğünde Alman yanlısı cunta tarafından 

gerçekleştirildiğini”
13

 savunmaktadır. 

Eldeki verilerle kesinlikle şunlar yapmıştır demek kolay olmamakla birlikte hadisenin kime, 

kimlere yaradığından kimlerin neler kaybettiğinden hareketle ancak bir neticeye varmak mümkün 

görünmektedir. 

 

Olayın Nedenleri ve Gelişimi 

 

24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası yapılan Mebusan Meclisi seçimlerinde 

İttihat ve Terakki Cemiyeti, mecliste çoğunluğu ele geçirmiş ve devlet işlerine daha fazla el atmaya 

başlamıştır. 13 Şubat 1909’da Kâmil Paşa meclisten aldığı güvensizlik oyu üzerine istifa etmiştir. 

Yerine Hüseyin Hilmi Paşa getirilmiş, iktidar-muhalefet ilişkileri iyice sertleşmiştir. İttihat ve 

Terakki, devlet kadrolarında tasfiyeler yapmaya başlamış ve birçok kişi memuriyetten çıkarılmıştır. 

Sürecin ürettiği mağdurlar ise “Fedakârân-ı Millet Cemiyeti” çatısı altında toplanmışlardır. 

Osmanlı’nın son dönemlerinde ortaya çıkan bir takım fikri, siyasi grupların birbirleriyle uğraşması, 

çekişmesi ve bunun basın üzerinden de toplumu kamplaştırma sürecine evrilmesinin meydana 

getirdiği sosyo-psikolojik atmosfer isyana 

zemin hazırlamıştır. Bu durum, 

Meşrutiyetin getirdiği özgürlük 

esintilerinin daha ilk günden beri bazı 

basın organları tarafından kötüye 

kullanılmaya başlanmasına ve belli bir 

toplum kesiminin tahrikinde etkili 

olmuştur. Öyle ki “İstibdada karşı olması 

gereken basın bile, istibdatçı usullere 

başvurmakta ve istibdat devri casuslarının rolünü bir başka suretle oynamakta idi.”
14

  

 

                                                

 
12 YILMAZ, Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, KURŞUN, 31 Mart Olayının Arkasındakiler, s. 54. 
13 AKTAŞ, Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri Darbeler, s. 308. 
14 Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), 1996, C. 9, s. 80. 
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31 Mart Olayı'na doğru gidişte etkili olan bir başka sebebin ise, o zamana kadar askere 

alınmayan ve "Talebe-i Ulûm" adı verilen medrese öğrencilerinin de askere alınmalarını içeren yasa 

tasarısının gündeme getirilmesidir. Bu tasarıya karşı medrese öğrencileri ve bazı din adamlarının 

ayaklanmaya katıldıkları belirtilmektedir. Yine Osmanlı hukukunda ve eğitim sisteminde 19.  

yüzyıldan beridir yaşanan değişimler neticesinde kadılık ve müderrislik gibi mesleklerde giderek 

artan işsizlik hali de tepkisel tavra etki etmiştir. 

 

Ekim 1908'den itibaren ordu içinde çeşitli kimi dini propagandaların etkisiyle "alaylı" ve 

"mektepli" subaylar meselesi ortaya çıkmıştır. Yeni yönetimin alaylı subayları kısa bir süre sonra 

tasfiye edeceği söylentileri ordu içerisinde hızla yayılmaya başlamış ve bu söylentilerden etkilenen 

alaylı subayların mektepli subaylarla olan ilişkileri her geçen gün biraz daha bozulmuştur. Bazı 

propaganda çalışmaları da ordu içindeki birimler arasında ayrıştırıcı-yıkıcı tohumlar ekmiş ve gün 

be gün yeni bir ayaklanmanın köşe taşları döşenmiştir. 

 

Ordu içinde gelişen siyasetçilik (siyasi kamplaşmalar) yani particilik fikriyatıyla gruplaşmalar 

başlamış ve II. Meşrutiyet'ten sonra subayların çoğunlukla İttihat ve Terakki'yi desteklemeleri ile 

ordu içinde gruplaşmalar aşikâr bir hal almıştır. Buna mukabil özellikle İstanbul'da askerler arasında 

gizli olarak yürütülen; hükümetin ve subayların kâfir oldukları, şeriatı kaldıracakları ve kendilerini 

de kâfir yapacakları şeklindeki propagandalar yaşanan isyanda etkili olmuştur. Bu propagandaların 

odak noktası ise Selanik'ten getirilen ve Meşrutiyetin direği sanılan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 

en çok güvendiği Avcı Taburları’nın erleri olmuştur. Bu doğrultuda Dr. Necdet Aysal, 1908'de Fatih 

Camisi'nde Kör Ali ve İsmail Hakkı adlarında iki hocanın harekete geçerek "Ey ümmet-i 

Muhammed, din elden gidiyor! Sokaklarda alenen oruç yiyorlar, kadınlar yüzleri açık geziyorlar" 

şeklinde açıklamalarıyla halkı kışkırttıklarını belirtirken “Bu iki yobaz hocanın arkasına takılan  

bilgisiz halkın Yıldız Sarayı'na kadar gidip Meşrutiyet hakkında gösteri”
15 

yaptıklarını vurgulayarak  

laik/jakoben bir dil seçip ideolojik bir tavır takınarak “yobaz hoca, bilgisiz halk” gibi 

nitelemeleriyle aşağılayıcı bir tutum sergilemektedir. 

 

31 Mart Olayı'nın oluşumunda Derviş Vahdeti ve kendisinin çıkardığı "Volkan Gazetesi" 

önemli bir yer tutmaktadır.  

                                                

 
15 AYSAL, Örgütlenmeden Eyleme Geçiş: 31 Mart Olayı, s. 15-53. 
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Derviş Vahdeti kimdir ve Olaydaki Rolü Nedir? 

 

Vahdeti, 1869 yılında Kıbrıs/Lefkoşa’da doğmuştur. Babası, ayakkabıcı esnaftan Mahmut 

Ağa’dır. Yargılanırken verdiği ifadeden anlaşıldığı kadarıyla çok fakir bir çocukluk yaşamıştır. 

Vahdeti bir ifadesinde “Babasının bütün gün çalıştığını, bir lokma ekmek parası kazandığını, ufacık 

bir evde herkesin bir yorgan altında soğuktan titrediğini, bir sıcak çorba bile içemediklerini” dile 

getirmiştir. Dört yaşında okula gitmiş ve on dört yaşında hafız olmuştur. Derviş on altı yaşında iken 

annesi intihar etmiş ve yirmi bir yaşındayken de babası vefat etmiştir... Önce İstanbul’a gidip 

müezzinlik ve sonrasında memurluk yapmış, ardından Kıbrıs’a dönerek bir misyoner okulunda 

İngilizce öğrenmiştir. Hakkındaki bazı şikâyetler üzerine Diyarbakır’a sürülmüş ve üç buçuk yıl 

kaldığı Diyarbakır’da Ziya Gökalp ile tanışmıştır. Meşrutiyet’in ilanı sonrası çıkarılan af ile 

İstanbul’a dönmüştür. 11 Aralık 1908’de Volkan Gazetesi’ni çıkarmaya başlamıştır.
16

 Volkan 

Gazetesi’nin başyazarı Derviş Vahdeti, aynı zamanda İttihad-ı 

Muhammedî Cemiyeti’ni kuran kişidir. Cemiyet, Muhammet 

ümmetinin birliğini sağlamayı hedeflemekteydi. Cemiyetin 

programında Müslüman memleketlerinde Kur’an-ı Kerim ve şeriat 

hükümlerinin kıyamete kadar sağlanacağı, şeriata uygun kanunların 

çıkarılacağı, cemiyete bağlı âlimlerin bu halkı aydınlatacağı 

vurgulanmaktaydı.
17

 İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti’nin bu talepleri 

İslam devleti niteliğine sahip bir ülkede garip karşılanabilir. Zira 

Osmanlı kanunları şer’i hükümlere dayanmaktaydı. Ancak İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin ve birlikte hareket ettiği birtakım çevrelerin programları ve yaşam tarzları 

bazı kaygıları beraberinde getirmekteydi. Öte yandan Derviş Vahdeti’nin net bir fikir dünyasının da 

olmadığı dillendirilmektedir. Gazetesinde hem II. Abdülhamid’e hem de İttihatçılara muhalefet 

ediyordu. Muhalif gazeteci Hasan Fehmi’nin suikastle öldürülmesi olayından sonra iktidara açıkça 

kafa tutmaya başlayan Vahdeti, İstanbul’da yayınlanan İkdam, Serbesti, Mizan ve Osmanlı gibi 

diğer muhalif gazetelerin ve onların okuyucu kitlesinin de yanlarında olmasını ister. Yaptığı çağrı da 

son derece etkilidir: “Acele et Mizan, Arş İleri Serbesti, İmdat Osmanlı! Sebat et İkdam... Hakperest 

matbuat, hep hücum edelim! İşte kal’a-i istibdat! İşte hürriyet, kolları zincirli! Bize imdat diyor. İşte 

                                                

 
16 Turgut TURHAN, “Osmanlıya isyan eden bir Kıbrıslı”, Kıbrıs Gazetesi, 4-5-7 Nisan 2011, s. 1-3. 
17 KARAL, “İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918)”, s. 77. 
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Volkan sancaktarlık görevini üstlenmiş ilerliyor. Arş ileri! Şehit olursam da siz dönmeyiniz. Zira 

zafer bizimdir, halk bizimledir.”
18 

Vahdeti’nin bu çağrıları da bazı kesimler üzerinde etkili olmuştur. 

 

Olayda Ahrar Fırkası ve İngilizlerin Rolü Var Mıydı? 

 

 Bir muhalefet partisi olarak Prens Sabahattin tarafından kurulmuş olan İngiliz yanlısı “Ahrar 

Fırkası” ve yayın organı olan Osmanlı Gazetesi de Derviş Vahdeti’nin mücadelesi ve kurduğu 

cemiyetin yanında yer aldığını açıklamıştır. Prens Sabahattin'in cezalandırılmaktan İngiliz 

Büyükelçiliği aracılığı ile kurtulması da birçok şeyi açıklamaktadır. Ayrıca 31 Mart olayının İngiliz 

basınında olumlu karşılandığını, olaydan bir süre önce Mehmet Reşad 

ile görüştüğü ve Reşad’ın Sultanlığı için para gerektiğini, bunun 

üzerine Reşad’ın İngiliz bankerlerle görüşüp uygun faizlerle 50.000 

lira alındığını ve darbe sonrası tahta Reşad’ın çıkarıldığını da 

vurgulamak gerekir.
19

 Yine bu konuda özellikle İngilizlerin 31 Mart 

Olayı sırasında oynadıkları rolü, dönemin genç bir gazetecisi olan 

Ahmet Emin Yalman hatıratında “Derviş Vahdeti adlı Kıbrıslı sarhoş 

arzuhâlci, İngiliz Haberleşme Servisleri tarafından seçilmiş, ihtilâlci 

ajan olarak yetiştirilmiş, Volkan Gazetesi'ni ve İttihâd-ı Muhammedi Cemiyeti'ni kurmak, yürütmek 

ve ortalığı ateşe vermek maksadı ile sahneye çıkarılmıştı" şeklinde ifade etmektedir. Aynı 

Vahdeti’nin mahkemede ise ‘asabi nöbetler’ geçiren biri olduğunu beyan ederek yaşanan olaylarda 

dahli olmadığını, yazılanlar içinse bu ruh halinden kaynaklanan “normal” bir durum olmadığını 

iddia etmiştir.
20

 

 

Olay Nasıl Başladı? 

 

 31 Mart Olayı öncesi meydana gelen ilk ayaklanma, Ekim 1908 sonlarında İstanbul-Taşkışla'da 

gerçekleşmiştir. Ekim 1908 sonlarında askerlik süresi bitmiş olan bir kısım Arnavut ve Arap 

erlerinin yerine Türk erlerinin verilmesi üzerine Arnavutların bunları kabul etmediği ve döverek 

dışarı attıkları belirtilmektedir. Osmanlı ordusunun içinde bulunduğu o günkü durumu Avusturya-

Macaristan İmparatorluğunun Makedonya temsilcisi Muller; “orduda disiplinsizlik ve itaatsizlik 

                                                

 
18 TURHAN, “Osmanlıya isyan eden bir Kıbrıslı”, s. 3. 
19 Mustafa YALÇIN, Jöntürklerin Serüveni, İlke Yayıncılık, İstanbul 1994, s. 155. 
20 TURHAN, “Osmanlıya isyan eden bir Kıbrıslı”, s. 1-3. 
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hareketlerinin (maalesef) hiç de seyrek olmadığı”
21

 şeklinde bildirmektedir. Olayların başlamasına 

neden olan Arnavut ve Arap taburları, alınan önlemler neticesinde önce Taşkışla'ya, daha sonra 

Arnavutlar Selanik'e ve Araplar da Şam'a gönderilmiştir. Bu ilk ayaklanmanın bastırılmasında 

Selanik'ten getirilen Avcı Taburları kullanılmış ve saray etrafındaki kışlalara da Avcı Taburları 

yerleştirilmiştir.  

 Bütün bu olaylarda hep 

Selanik'ten getirilmiş olan Avcı 

taburları ayaklanan birliklere 

karşı kullanılmış ve bu durum 

ittihatçıların, güvenmediği 

Birinci Ordu içerisinde Avcı 

taburlarına karşı genel bir 

düşmanlık duygusunun 

doğmasına yol açmıştır. Nisan 

1909'da ordu içerisinde, 

talimlerin çokluğu yüzünden namaz kılmaya ve hamama gitmeye vakit kalmadığı yönünde çeşitli 

söylentilerin çıkmaya başladığı görülmektedir. Özellikle ittihatçıların kontrolündeki Üçüncü Ordu 

tarafından hazırlanan ve son derece yoğun olan bu eğitim programı, alaylı subayların tepkisini 

çekmiştir. Bu durumdan yararlanmak isteyen bazı alaylı subaylar ile ilmiye sınıfına bağlı din 

adamları, ordu içinde ibadet ve çeşitli propagandalarına hız vermişlerdir. "Nasihat" adı altında 

geceleri verilen vaazlar nedeniyle askerlerin gece tatbikatlarına çıkarılmamaya başlanması üzerine 

özellikle Hassa Ordusu tarafından günlük emirler çıkarılmıştır. Bu emirlerde ise, "namaz kılmak 

bahanesiyle askerin talim ve terbiyeden geri kalmalarına meydan verilmemesi"
22

 istenmektedir.  

 

Ayaklanmaya Giden Süreç 

 

 İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni en çok eleştiren gazetelerden birisi olan Mevlanazade Rıfat’ın 

yayınladığı “Serbestî Gazetesi”nin başyazarı Hasan Fehmi sert eleştirilerde bulunuyordu. İttihatçılar 

Hasan Fehmi’yi susturmak için gazeteye tehdit mektupları göndermiş, ancak Hasan Fehmi 

yazılarına devam etmiştir. Neticede, Kaymakam Şakir Bey’le birlikte Eminönü’ne geçerken 6 Nisan 

1909 akşamı Galata Köprüsü üzerinde öldürülmüş ve bu hadise yaşanacak olayların başlangıcı 

                                                

 
21 H.Zafer KARS, 1908 Devriminin Halk Dinamiği, Kaynak yayınları, 1997, s. 54. 
22AYSAL, Örgütlenmeden Eyleme Geçiş: 31 Mart Olayı, s. 22. 
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olmuştur. Katilin üniformalı biri olması, cinayetin İttihat ve Terakki üyesi militan bir subay 

tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini kuvvetlendirmiştir. Olayın ertesi günü İttihatçılara muhalif 

Serbesti ve Osmanlı Gazetesi, “basın özgürlüğüne vurulan darbeyi” öne çıkarmıştır. Katilin sonraki 

günlerde bulunamaması da gerginliği artırmıştır. Oysa cinayetin işlendiği Galata Köprüsü’nün iki 

yakasında da karakol bulunmaktadır.
23

  

 

Olayın içinde yer almış olan eski subay Mustafa Turan, “Mart ayının 12. Cuma günü her 

zaman olduğu gibi askerleri Cuma selâmlığına götürmüştük, avdette Taşkışla’ya geldiğimizde her 

koğuşta sarıklı sakallı bir takım hocalar bulduk. Bunların selâmlığa gitmeyip kışlada kalmış olan 

erata vaaz verdiklerini gördük. Sebebini sorduk, hassa ordusu kumandanlığının emriyle askerlere 

dinî öğütler vereceklerini söylediler. Askerlikte silsile-i meratib var, gelen bir emrin üst kademeden 

dümen neferine kadar bildirilmesi gerekir. Taşkışla’da üç yüze yakın koğuş olduğuna göre bir hayli 

hoca gelmişti. Bazılarına bu vazife 

için ücret alıp almadıklarını 

sorduk, medreselere gelen 

memurlar tarafından şimdilik bir 

haftalık ücret olarak birer buçuk 

altın lira aldıklarını ve bu vazifeyi 

Taşkışla ile Beyoğlu topçu 

kışlasında yapmak üzere 

görevlendirildiklerini söylediler. 

Burada dikkate değer bir nokta var: Bu emirden, kışlada mes’ul kumandanların da hiç haberleri 

yoktu”
24 

demektedir. 

 10 Nisan Cumartesi günü bütün askerlere bir günlük emir okundu. Bunda askerlerin hocalarla 

görüşmemesi, din işlerinde Allah ile kul arasına girmeye kimsenin hakkı olmadığı belirtilmişti. Bu 

emir asker arasında bardağı taşıran son damla olmuştur. Çünkü 13 Nisan (31 Mart) sabahına doğru 

Taşkışla’daki Avcı Taburları ayaklandı. İsyanın İttihatçılara bağlı Avcı Taburlarından başlaması 

dikkat çekicidir. Zira bu taburlar Selanik’ten İstanbul’a “nigahbân-ı hürriyet ve muhafız-ı 

meşrutiyet” olarak daha önce Rumeli’den İstanbul’a getirilmişti.  Taşkışla’da başlayan isyan, başka 

askeri birimlerin katılımı ile yayıldı. İsyancılar, subayları yakalayıp hapsettikten sonra on başı ve 

çavuşların komutasında Ayasofya istikametinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş parolası “Şeriat isteriz” 

                                                

 
23 Serbesti Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi Bey, 6 Nisan gecesi Galata Köprüsü'nde Kaymakam Şakir Bey'le birlikte 

Karaköy'den Eminönü'ne geçerken önce Şakir Bey yaralanmıştır. Bunu üç el daha patlama izlemiş ve Hasan Fehmi Bey 

yere düşmüştür. Hafif yaralı Şakir Bey yardım istemek için Eminönü'ne doğru koşmuş ve yolda bir polise rastlamıştır. 

Polis Şakir Bey'i katil zannederek karakola götürmüş ve durumu anlatıncaya kadar katil veya katiller kaçmışlardır. 
24 TURAN, s. 61. 
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idi. Tabur yöneticileri öteki askeri birliklere de haberler uçurarak onları Ayasofya’da Mebuslar 

Meclisi’nin önünde toplantıya çağırdılar. Medrese öğrencileri de bunlara destek verdi. Bu 

kargaşanın nasıl hazırlandığı, medrese öğrencileri ile askerler arasında kimin aracılık ettiği gibi 

noktalar karanlıkta kalmıştır.
25

 Bu durumdan hareketle Avcı Taburları, Selanik’ten İstanbul’a 

getirtilirken onlara anlayabilecekleri bir dil ve üslupla propaganda yapıldığı anlaşılmaktadır. 13 

Nisan günü askeri kışkırtanların, genellikle İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'ne yakın bir takım 

medrese öğrencileri ve ordudan uzaklaştırılmış alaylı subaylar olduğu, bunların arasında hoca 

kıyafetine girenler olduğu gibi bazı subayların da er veya erbaş kıyafetiyle isyancıların arasına 

katıldıkları belirtilmektedir. 

 Hoca Rasim Efendi’nin ayaklanma günü konuştuğu bir Avcı taburu eri neden şeriat istediklerini 

ve bununla neyi kastettiklerini şöyle izah etmektedir: “Bizim bildiğimiz şeriat, kısasa kısas emreder, 

hırsızın elini keser, sarhoşu döver. Hâlbuki asıl sarhoşlar bizim zabitlerdir. Onlar gece gündüz 

kokonalar kollarında gezerler. Bizi Selanik’ten getirirken Kanun-ı Esasi Kur’an; meşrutiyet şeriat 

demektir dediler. Sizi İstanbul’a meşrutiyeti muhafaza ve mürtedler başkaldırırsa tepelemek için 

getiriyoruz demişlerdi. Hani şeriat? Herifler bizi mürted yapmağa çalışıyorlar. Askerin namazı 

talimdir diye bize namaz kıldırmıyorlar, gusül ettirmiyorlar.”
26 

 

 

 Olay, dini atmosferle heyecan bulsa da ana sebepleri itibarıyla sosyal ve siyasi rahatsızlıklara 

dayanmaktaydı. İsyancılarla Mecliste yaşanan bir diyaloğu Yusuf Kemal Tengirşek şöyle 

aktarmaktadır: “Bir ara askerlerden ‘İfademiz var...’ diye birkaç kişi geldi. Onları Meclis salonuna 

almamak için Birinci Şube odasına gittik. Mebuslar oturdular... Başkan, 'Ne istiyorsunuz?’ diye 

sordu. Çavuşlar, ‘Şeriat istiyoruz’ dediler. O sırada Kanun-ı Esasi değişiklik tasarısı basılmıştı. 

Gerekçesini Elmalılı Hamdi Efendi yazmıştı. Oradaki mebuslardan Kosovalı Süleyman Efendi, 

besmele ile başlayan bu tasarıyı göstererek ‘Biz de şeriat hükümlerini uygulamaktan başka bir şey 

yapmıyoruz. Bakın, yazdığımız kanun tasarısı -okuyarak- Bismillah ile başlıyor’ dedi. Çavuşlardan 

biri ‘Bizim ordu içtüzüğü de besmele ile başlar ama Almancadan çevrilmiştir’ dedi. Bir çavuşun bu 

bilgisine şaştım. Sonradan bu gencin çavuş kıyafetine girmiş bir yüzbaşı -hem de Almanya'da 

öğrenim görmüş bir yüzbaşı- olduğunu öğrendik, asılanlar arasında idi.”
27 

Asilerin, Mebusan 

meclisine doğru yürüyüşleri ve Ayasofya meydanına ilerleyişleri esnasında müdahil olmaya çalışan 

ve hadiselere tanıklık eden Esat Paşa ile Yusuf Kemal Bey arasındaki konuşmada şöyle bir diyalog 

geçmiştir: 

                                                

 
25 BOZAN, s. 110. 
26 Ahmet Turan ALKAN, II. Meşrutiyet Devrinde Ordu-Siyaset, Ufuk Kitapları, İstanbul 1992, s. 111. 
27 Yusuf Kemal TENGİRŞENK, Vatan Hizmetinde, Ankara, 1967 (Ntv Tarih Dergisi sayı 3, 2009, s. 40); Mustafa 

MÜFTÜOĞLU, İstanbul’a Yürüyen Ordu -31 Mart’ın Perde Arkası-, Başak yayınları İstanbul 2005, s. 52. 
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“Esat Paşa: 

-Yusuf Kemal Bey, bunlar Türk ve Müslüman değil. İddia ederim ki değil. Lehçelerine dikkat 

ettiniz mi? Çok tehlikeli durumlar oluyor, Allah sonunu hayretsin. 

Yusuf Kemal Bey: 

-Evet hocam, haklısınız. Bu iş üzerinde çok çalışılmış, çok uğraşılmış.”
28

 

 İsyancılar, Padişah’tan Şeriat’ın tam olarak uygulanmasını, Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa ve 

Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza’nın görevden alınmasını istiyorlardı. Bu taleplere bakıldığında 

aslında isyancıların hem II. Abdülhamid ve hem de İttihatçılara karşı bir tavır içinde oldukları 

görülür. Bu hareketin/isyanın ilk sonucu Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’nın istifası oldu. Bu arada 

isyancılar Galata Köprüsü civarında Ahmet Rıza zannederek Adliye Nazırı Nazım beyi, ayrıca 

Tanin Gazetesi başyazarı Hüseyin Cahid zannederek Lazkiye mebusu Arslan Bey’i öldürdüler. İş 

tamamen kontrolden çıktı, İstanbul tamamen isyancıların kontrolüne girdi. Padişah ise askerler 

arasında bir savaş olmaması için, isyancılar üzerine asker göndermek istemedi. Bu şartlar altında 

Selanik’te büyük bir hareketlenme oldu. İsyancıların, İttihat ve Terakki yanlısı gazeteler Tanin ve 

Şura-i Ümmetin yönetim merkezlerini basarak kırıp dökmeleri, İttihatçıların keskinlikleriyle tanınan 

İstanbul Mebusları Ahmet Rıza ve Hüseyin Cahit Beyler aleyhine sloganlar atmaları, başkaları 

tarafından yönlendirildiklerini gösteriyordu. Nitekim Lazkiye Mebusu Emir Arslan Bey, isyanın ilk 

gününde Hüseyin Cahit Bey sanılarak öldürüldü. İsyancılarca aynı gün öldürülen Adliye Nazırı 

Nazım Paşa'nın da Ahmet Rıza Bey sanılarak öldürüldüğü, akıllarda ciddi bir iddia olarak kaldı. 

İsyancılar, birkaç gün içinde yirmi kadar mektepli subayı da öldürdüler. 

 Din adamları ve mebusların katılımıyla Meclis’te gerçekleşen toplantıda isyancılar; kabinenin 

çekilmesini, II. Tümen Komutanı Cevat Paşa ile Hassa Ordusu Komutanı Muhtar Paşa'nın 

yerlerinden atılmasını istemiştir. Ve ilmiye sınıfından Hoca Ahmet Rasim Efendi de Meclis 

kürsüsünden din ile ilgili görüşleri ve istekleri içeren bir konuşma yapmıştır: "Osmanlı Hükümeti 

bir İslam hükümeti olduğu için Müslümanlığın hükümleri yürütülmelidir, askere namaz için vakit 

bırakılmalıdır, okul programlarına din dersleri konulmalı ve İslam adetlerine aykırı olan tiyatrolar 

kaldırılmalıdır, Müslüman kızlarla Hıristiyan kızlar arasında arkadaşlık olmaz, bu küfürdür, 

mebuslar ve kabine üyeleri dindar adamlardan oluşmalıdır." 

                                                

 
28 MÜFTÜOĞLU, s. 56. 
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 İsyancıların talepleri doğrultusunda II. Abdülhamid ve isyancılar karşı karşıya gelmiş 

bulunuyorlardı. II. Abdülhamid'in isyancılara karşı kuvvet kullanması söz konusu değildi. Padişah, 

Başkâtip Ali Cevat tarafından kaleme alınan bir tezkere ile asilere seslenmiştir: "Kabinenin 

çekilmesi Halife Sultan tarafından kabul edilmiştir. Yeni kabine kurulmak üzeredir. Bugünkü 

ayaklanmada bulunan askerlerle diğer kimseler hakkında padişahımız genel af kabul etmiştir. 

Devletimiz İslam devletidir. Şeriat bundan böyle daha büyük bir dikkatle yürütülecektir. 

Başkomutan olan büyük Halifemiz, Padişahımız askerlere kışlalarına, ahaliye de iş ve güçlerine 

dönmelerini bildirir ve selamlar." Padişah tezkeresi isyancıların gönüllerini alacak şekilde kaleme 

alınmış ve yazıda "Meşrutiyet", "Kanun-i Esasî" sözcüklerine yer verilmemiştir. Bu tezkere önce 

Meclis'te, sonra da Ayasofya'da bulunan isyancılara okunmuştur. Sözü geçen tezkerenin 

okunmasından sonra isyancılar ve saray arasında yeni kabinenin kuruluşu için görüşmeler 

başlamıştır. Görüşmeler neticesinde, Tevfik Paşa'nın Sadrazamlığı ve General Ethem Paşa'nın da 

Harbiye Nazırlığı üzerinde anlaşmaya varılmıştır. İsyancı İsmail Kemal ise, Ahmet Rıza'dan boşalan 

Meclis Başkanlığı'na getirilmiştir. 

Böylece 14 Nisan 1909'da Tevfik 

Paşa Kabinesi kurulmuş ve göreve 

başlamıştır. Bu gelişmeler 

karşısında İttihatçı simalardan 

Jandarma Yüzbaşı İsmail 

Canbolat
29

 ayaklanmayı ve 

İstanbul'daki olayları bir telgrafla, 

"Meşrutiyet Mahvoldu" şeklinde 

Selanik'e bildirmiştir. İstanbul'dan gelen haber üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik 

Genel Merkezi ayaklanmaya müdahale etmek için harekete geçmiştir. İsyana, dolayısıyla da 

mutlakiyete geri dönüş olasılığına karşı ilk tepkiler, 14 Nisan’da görülür. Selanik'ten İstanbul'a 

Meşrutiyet'i kurtarmaya gitme kararıyla Selanik'teki 3. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa, 

“Hareket Ordusu” (gönüllülerle birlikte 70 bin kişilik) adıyla hem muvazzaf askerlerden hem de 

gönüllü sivillerden oluşan bir ordu kurulmasını ister. Bu ordu 15 Nisan günü Selanik’ten harekete 

geçerek İstanbul’a girmiştir.
30

 Hareket Ordusu, Mahmut Şevket Paşa'nın emriyle 24 Nisan günü 

İstanbul'u işgal etmiştir. İsyancıların bir kısmı teslim olurken bir kısmı kaçmış, bir kısmı da 

                                                

 
29 İsmail CANPOLAT (1880-1926) İstanbul'da doğmuş ve 1899'da Harp Okulu'nu bitirmiş, Selanik ve Manastır'da 

görev yapmıştır. 1906'da Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer almıştır. Bu derneğin 

İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşmesinden sonra siyasal etkinliklerini yoğun bir şekilde sürdürmüş, Meşrutiyetin 

ilanından sonra İttihat ve Terakki'nin İstanbul'da örgütlenmesi için çalışmıştır... 1924'te muhalif olarak kurulan 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na giren Canpolat, 1926'da Mustafa Kemal Paşa'ya karşı düzenlenen İzmir Suikastı 

ile ilişkilendirilerek İstiklâl Mahkemesi'nde yargılanmış ve 14 Temmuz 1926'da İzmir'de idam edilmiştir. 
30 AYSAL, Örgütlenmeden Eyleme Geçiş: 31 Mart Olayı, Ntv Tarih dergisi, s. 41. 
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çatışmaya girmiştir. En sıcak çatışmalar Fatih’te Bab-ı Ali bölgesinde yaşanmış, Hareket Ordusu 

bölgeyi topa tutarak ele geçirmiştir. Böylece ayaklanma sona ermiş ve kontrol Hareket Ordusu’nun 

eline geçmiştir. 

 Hareket Ordusu komutanı Mahmut Şevket Paşa, Mebusan Meclisi ve İstanbul Hükümetini 

uyarmıştır. Bu uyarıları dikkate alarak kararlarını yeniden gözden geçiren Mebusan Meclisi, 

İstanbul Hükümeti'ne göndermiş olduğu tezkerede, "Padişahın Anayasaya sadık kaldığı müddetçe 

hayatının ve haklarının korunacağını" bildiriyordu. Mahmut Şevket Paşa'nın Padişaha çekmiş 

olduğu telgrafta, "İkinci Ordunun gelişi dolayısıyla bir takım kötü 

niyetlilerin kendisinin hal' edileceği haberlerini çıkarttıklarını, 

ancak bunların aslı olmadığını" bildirmesi de son derece önemlidir. 

Görüleceği üzere bütün bu çalışmalar ve verilen teminatların amacı 

Padişah ve hükümete gözdağı vererek korkutmak, her türlü karşı 

koymayı engellemek ve kışlalardaki askerleri yola getirerek 

yapılacak müdahaleyi hukuk kuralları içerisine oturtmaktı. Bu 

doğrultuda Ayandan Sahip Molla, Sait Paşa ile görüşüp ona, 

"...Fetvayı şerif çıkaralım, padişahı hal' edelim. Beyhude Müslüman 

kanı akıtmayalım" demiş, o ise bunu kabul etmeyerek Mahmut 

Şevket Paşa ile görüşmek istemiş ve Paşa'ya "Padişah meselesi ne olacaktır?" diye sormuştur. 

Mahmut Şevket Paşa ise, "Bizim vazifemiz âsileri tenkildir. Padişah hakkında karar vermek Millet 

Meclisi'ne aittir” karşılığını vermiştir.
31

  

 

Olayın Bastırılması ve Olayın Sonuçları 

 

 Fatih’teki Bab-ı Ali’de yaşanan şiddetli çatışmaların top atışlarıyla neticelenmesiyle tüm 

kontrol böylece ittihatçıların yönetiminde olan Hareket Ordusu’nun eline geçmiş oldu. 31 Mart 

Olayı’nın mahiyeti hakkında dönemin tanıklarından Mevlanazâde Rıfat şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır: “31 Mart kıyamı, bir irticâî olay, yani gerici ayaklanması değildir. Devrik Sultan 

Abdülhamid de kesinlikle olayın tahrikçisi değildir. Bilakis olayı engellemeye en fazla çalışanlardan 

biridir. Olayı hazırlayanların sonuca ulaşamamasının da temel nedeni odur. Eğer Sultan 

Abdülhamid olayların hazırlayıcısı olsaydı iş başka bir renge bürünür ve İstanbul kana boyanırdı.”  

 Yine bu konuda Mareşal Sir Henry Woods şunları aktarmaktadır: “Savaşmaya ve kendisini 

savunmaya hazır bir halde olan büyük askeri güce rağmen tahtını korumak amacıyla savaşı ve 

                                                

 
31 Cumhuriyet Gazetesi neşriyatı, Halil Menteşe'nin Hatıraları, 22 Ekim 1946, s. 2. 
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adam öldürmeyi hiç göz önünde bulundurmamıştır. Şayet bunu yapsaydı hiçbir kimse onu tahtından 

edemezdi.”
32

 

 31 Mart Olayı, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin siyasi iktidarı tamamen ele geçirmesine ve en 

büyük tehlike saydığı II. Abdülhamid’i tahttan indirmesine fırsat vermiştir. Padişah Abdülhamid'in, 

Hareket Ordusu'na karşı direnmemesinin nedeni, kendisine verilen teminatlarla ilgili olduğu 

düşünülmektedir. Gerçekten Abdülhamid, Yıldız'daki II. Fırka’ya direnme emrini verseydi ve Saray 

muhafızları da karşılık vermiş olsaydı, çatışmalar uzun sürebilirdi. Böylece Hareket Ordusu'nun 

ezilmesi veya uzun süre bir direnişle karşılaşması sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu içinde 

muhakkak bir iç savaşın çıkma ihtimali çok yüksek olacak, Rumeli elimizden çıkacak ve kapıda 

bekleyen Batılı devletlerin her an bir saldırısıyla karşılaşabilecektik.
33

 Sarayın kuşatma altında 

tutulduğu günlerde yapılan propagandalar, özellikle Sarayın direnmeye kalkışması halinde topa 

tutulacağı söylentisinin yanında sarayın elektrikleri de kesilmiştir. Ayrıca, Ordu Komutanı Mahmut 

Şevket Paşa'nın izlemiş olduğu ("bizim vazifemiz âsileri tenkildir. Padişah hakkında karar vermek 

Meclise aittir") politikası ile Padişah etkisiz hale getirilmiştir.  

 Ayaklanmada Abdülhamid’in nasıl bir rol üstlendiği, olayın başlamasında ve büyümesinde 

rolünün olup olmadığı hep tartışıla gelmiştir. Bu konuyla ilgili Başmabeyincisi Ali Cevat Bey’in 

verdiği bilgiler bizce yeterli derecede fikir vermektedir: “Vakanın ibtida-i zuhurunda zat-ı 

hümayunları bu kıyamın kendisi aleyhinde tertip edilmiş olduğuna kani olarak pek ziyade havf ve 

telaş buyurmuş oldukları halde, şimdi bu suretle müşahede eylediğim asar-ı sükûn ve bitarafiye 

mütehayyir kalmış idim. Fakat üç dört ay sonra gördüğüm ve ismini tahkik edemediğim bir musahib 

zat-ı hümayunlarının o gece mabeyinden daire-i hümayunlarına avdet buyurdukları zaman, 

odalarındaki masanın üstüne vazedilmiş bir mazrufun içindeki imzasız kâğıtta kıyam-ı askerinin 

kendi aleyhinde olmadığı ve zat-ı şahanelerinin müsterih olmaları yazılmış idiğini bu hakire ifade 

ve beyan eyledi.”
34 

 

 II. Abdülhamid'in ayaklanmayla ilişkisi yoktur. Hatta Meşrutiyet'e karşı başlatılmış bir isyanın 

kendi işine yarayacağı için bulanık suda balık avlamaya çalıştığı bile söylenemez. Bu tür olaylardan 

son derece korkan II. Abdülhamid, Asar-ı Tevfik zırhlısı komutanı Binbaşı Ali Kabuli Bey'in de 

gözünün önünde öldürülmesi üzerine dizginleri elinden tamamen kaçırarak isyancılara karşı bir 

devlet başkanından beklenecek dirayeti gösterememiş ve daha ileri gitmelerini önleyip kışlalarına 

dönmelerini sağlayabilmek için kendilerini affettiğini söyleyerek, tam tersine iyice şımarmalarına 

                                                

 
32 Muhammed HARB, Sultan II. Abdülhamid, ARK kitapları, 2012 İstanbul, s. 264. 
33 AYSAL, Örgütlenmeden Eyleme Geçiş: 31 Mart Olayı, s. 41. 
34 Lütfi SUNAR (Edi.), Sırât-ı Müstakîm ve Volkan’a Göre 31 Mart Vakası, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı 

Düşünce ve Dergiler”, İLEM / İSLAM’I UYANDIRMAK, c. 1,  Nisan 2018, s. 230-231. 
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neden olduğu da belirtilmektedir.
35

 Sinan Akşin, “Ayaklanmanın Abdülhamid tarafından 

düzenlenmediği sonucuna varılabilir” derken Feridun Fazıl, 31 Mart hadisesinde “Sultan İkinci 

Abdülhamid’in faal bir rol oynadığı katiyetle ifade edilemez”
36

 demektedir.  

 Padişah ise şöyle diyordu: "Ben saltanattan vazgeçmeyeceğim. Bu 31 Mart Olayı'nı bana isnât 

ediyorlar. Bunu hiçbir yönden kabul etmem ve sorumluluğunun ve lekesinin benim üstümde 

kalmasına razı olamam. Bir komisyon mu, yoksa bir yüksek divan mı kurulur. Her ne suretle olursa 

olsun tahkikat yapılsın. Bunu yapanlar meydana çıkarılsın, işte bu şartlarla ben saltanattan 

vazgeçerim."
37

 

 

 İsyancıların "Şeriat isteriz" sloganını kullanmış olması, 31 Mart'ın dinsel bir hareket ve 

özellikle ulemanın kışkırttığı bir hareket biçiminde görülmesine neden olmuştur. Bu yaklaşım doğru 

değildir. Esasında isyancıları harekete geçirmek için din öğesi kullanılmış ve ulemadan bazı kişiler 

isyancıların sözcülüğünü yapmışsa da üst düzey ulema çevreleri olayın dışında kalmıştır. Bu 

çevreler, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ve temsil ettiği değerlerden hoşlanmıyor olsalar da 

Meşrutiyet taraftarıydılar. (Ek-1’e bakınız) 

 Ayaklanmanın başında bulunanlar Makedonya'daki 3. Ordu'dan İstanbul'a daha önceden 

gönderilen Avcı taburlarına mensup er ve erbaşlar olduğundan Sultan II. Abdülhamid yanlısı olan 

Mizancı Murat Bey, ayaklanmayı daha önce Sultanı tahttan indirmeyi başaramayan İttihatçıların 

çıkarttıklarını iddia etmiştir.  

                                                

 
35 KUYAŞ, 31 Mart Vakası s. 39. 
36 MÜFTÜOĞLU, s. 96-97. 
37 Faik Reşit UNAT, II. Meşrutiyetin İlanı ve 31 Mart Hadisesi -Ali Cevat Beyin Fezlekesi, s. 98; İsmet BOZDAĞ, 

Sultan Abdülhamid'in Hatıra Defteri, Pınar Yayınları, İstanbul 1995, s. 102-103. 
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 Dönemin tanıklarından Mevlanazade Rıfat
38

 ise Osmanlı’yı devre dışı bırakmak, ülkede kaos 

üretmek, Sultan Hamid’i devirmek üzere faaliyet yürüten Siyon Örgütü’nün 1902 yılında 

Makedonya ayaklanmasından beklediği neticeyi alamayınca bu kez Rumeli’de bulunan 3. Orduyu 

devreye sokmaya karar verdiğini ve Emmanuel Karaso’nun bunun için görevlendirildiğini, 

dönmelerle birlikte hareket ettiğini ve İttihatçıların da bölgede örgütlenmelerine hız verdiklerini 

aktarmaktadır. 

 Selanik’te örgütlenen muhaliflerin-hürriyetçilerin-İttihatçıların Selanik’i ‘Kabe-i hürriyet’, 

İstanbul’u ise ‘kahpe Bizans’ olarak adlandırmaları da dikkat çekicidir.
39

 1908’de İstanbul’da 

ihtilalcilerle görüşmeler yapan İngiliz Balkan komitacısı Roden Buxton’un aktarımından hareketle; 

İttihatçılar cemiyetinin (ilk adı İttihad-i Osmani idi, kuruluşu 1889), özellikle İtalyan Carbonari 

(İtalyan Masonik örgütlenme) teşkilatını
40

 örneklemeyle gizli teşkilatlanma olarak hücre 

yapılanması şeklinde özel elemeler sonucunda 3 kişilik heyet karşısında yeminle üye aldığı 

belirtilmektedir. Bunlar masonik özellikler arasındadır.
41 

 

 Masonların, İttihatçılarla birlikteliği hakkında ittihatçı olan Refik Bey ile bir Fransız 

gazetecinin yıllar sonraki röportajında Refik Bey şu itiraflarda bulunmuştur: “Masonların özellikle 

İtalyan masonların bizi destekledikleri bir hakikattir. İki İtalyan locasının yani Macedonia Rizorta 

ve Labor et Lux localarının bize büyük yardımları dokundu... Zaten aramızda birçok mason vardı... 

Beraber çalışacağımız arkadaşlarımızın çoğunu da localardan seçtik. Çünkü localarda aday 

seçimlerinde sıkı soruşturma yapıyorlardı. Böylece İstanbul’un Selanik’te yürütülen gizli 

faaliyetlerden hiç haberi olmuyordu. Saray casuslarının locaya girme çabaları sonuçsuz 

kalıyordu... Üstelik gerekli durumlarda İtalyan elçiliğine başvuruda bulunarak durumlara el 

koyarak yardım sözleri alınıyordu.”
42

 

 

 

Sultan Abdülhamid’in Tahttan İndirilmesi 

 

 27 Nisan’da toplanan Meclis’te, memleketin selameti için Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin 

gerekli olduğu seslendirilmiş ve Osmanlı Devleti'nin Anayasa hükümlerince Müslüman bir devlet 

                                                

 
38 31 Mart olayı gerekçesiyle Divan-ı Harbi Örfi tarafından 10 yıl sürgün cezasına çarptırıldı. Sonra geri döndü, 

Cumhuriyet döneminde 150’likler listesinde yer alarak tekrar sürgün edildi ve Suriye’de vefat etti. (Bkz. Mevlanazade 

RIFAT, Türkiye İnkılâbının İçyüzü, Pınar yayınları, İstanbul, 1993, s. 91-92) 
39 ALKAN, s. 57. 
40 YALÇIN, s. 231. 
41 YALÇIN, s. 122-123. 
42 YALÇIN, s. 125. 
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olması nedeniyle bu konuda bir fetvaya gerek olduğu dile getirilmiştir. Bunun sonucunda 

Şeyhülislam Mehmet Ziyaeddin Efendi ile Fetva Emini Hacı Nuri Efendi, Meclise getirtilerek 

gerekli fetva hazırlatılmıştır.
43

 (Elmalılı Hamdi Yazır, fetvayı hazırlayanlar arasındadır.) Sultan 

Abdülhamid’in 27 Nisan 1909'da tahttan indirilmesiyle birlikte yerine kardeşi Mehmet Reşat 

Efendi'yi getiren Meclis, bu kararı Sultan Abdülhamid'e bildirmek üzere dört kişilik bir kurul 

oluşturmuştur. Bu kurulda senatör (ayan) Bahriye Feriki (Koramiral) Gürcü Arif Hikmet Paşa ile 

Mebusan’dan Arnavut Jandarma Livâsı (Tuğgeneral) Esat (Toptanî) Paşa ve senatör Ermeni Katolik 

Cemaatinden Aram Efendi, Selanik Yahudisi (mebus) Emanuel Karaso bulunuyordu.
44 

Sultan 

Abdülhamid'e hal’ fetva kararını tebliğ eden 4 kişilik gruptan Esat Paşa, "Biz Mebuslar Meclisi 

tarafından geliyoruz. Fetva var, millet sizi tahttan indirdi. Amma hayatınız emindir" sözleriyle 

bildirmiştir. Fetvada, Abdülhamid'in yasalara uymadığı, devlet hazinesinden gereksiz harcamalar 

yaptığı, yasal dayanaklar olmaksızın kişileri sürgüne gönderdiği ve öldürttüğü, bunları yapmamaya 

yemin ettiği halde yeminini bozduğu, Müslümanlar arasında kargaşa yarattığı ve iç savaşa neden 

olduğu ve padişahın tahttan indirilmesinin İslam hukukuna uygun olduğu söylenmiştir.
45

 Söz 

konusu hal’ fetvasının 31 Mart Olayı dışındaki birçok iddiayı içerecek şekilde hazırlanması, Sultan 

Abdülhamid’in olayla ilişkisinin olmadığına işaret ettiği gibi bu olayın Padişah’ın devrilmesi için 

tertip edilmiş bir gerekçe olduğunu göstermektedir. Sultan Abdülhamid kendisine bildirilen hal’ 

fetvası karşısında metanetini koruyarak, "Bu işi ben yapmadım. Sebep olanları millet arasın bulsun. 

Ben milletimin iyiliği için çok çalıştım. Hepsi mahvoldu. Hepsinin üstüne sünger çekildi. Kaderim 

böyle imiş. Sebep olanları varsın millet bulsun" demiştir.
46

 

 Albay Hüsameddin Ertük, “Sultan II. Abdülhamid’in Siyonizm hareketi karşısındaki tutumu, 

tacının ve tahtının yıkılma sebebi olmuştur” demektedir.
47

 Buradan hareketle hadisenin İngiliz 

emperyalist politikaları ile Siyonist teşkilatın hedefindeki Filistin topraklarını ele geçirme plan ve 

amaçlarından ayrı düşünülmemesi gerekir. Dönemin İngiliz Başbakanı Gladstone (Kur’an’a savaş 

açan bağnaz bir Hıristiyandır), Sultan II. Abdülhamid’e kin kusarak kendisini şöyle 

tanımlamaktadır: “O, Hıristiyanların düşmanı, büyük bir katil ve şeytandır.”
48 

 

Süleyman Nazif, bir şiirinde şöyle diyor: 

“Öldürürler başlasak feryada biz 

                                                

 
43 27 Nisan 1909 Salı günü Meclis'te gerçekleşen gizli oturumda Ahmet Muhtar Paşa, "Hepimiz hâl'e karar verdik ancak 

iki yön, göz önünde tutulmalıdır. Birincisi bazen Osmanlı Tarihi'nde görüldüğü gibi hareketimizi kana bulamayalım 

(oysa eller fazlasıyla kana bulanmıştı); ikincisi bir fetva alalım çünkü böylelikle taşra ahâlisini daha iyi tatmin etmiş 

oluruz. Bundan başka Veliaht Reşat Efendi'yi hemen getirtip ona biat edelim" şeklinde bir konuşma yapmıştır. (Bkz. 

AYSAL, Örgütlenmeden Eyleme Geçiş: 31 Mart Olayı) 
44 KARAL, a.g.e., s.106 
45 AYSAL, s. 44. 
46 AYSAL, s. 43 – 45. 
47 Muhammed HARB, s. 15. 
48 HARB, s. 71. 
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Hasret kaldık eski istibdada biz 

Memleket matemde, öksüz taht u taç 

Hasret olduk eski istibdada biz”
49

 

 

Sır Belgelerin İmha Edilmesi  

 

Yıldız Sarayı’nın basılmasından sonra Saray’da bulunan dokümanlara el konulmuş, yapılan 

incelemeler sonucu 330 sandık dolusu jurnal Mahmud Şevket Paşa’nın emriyle Harbiye Nezareti 

avlusunda yakılmıştır.
50 

Mallarına da el konulan Abdülhamid, Yıldız Sarayı’ndan alınarak Selanik’e 

sürülmüş orada Alatin Köşkü’nde yaklaşık 9 yıl esir hayatı yaşayarak vefat etmiştir. Ahmet Kuyaş, 

“31 Mart, şeriatçı bir ayaklanma değildi” derken İngilizler’in resmen isyancıları desteklediğini, 

konuyla ilgili belgelerin sonradan titizlikle İngiliz arşivlerinden temizlendiğini belirtmektedir.
51

 

 

Olayın İttihatçılarla İlişkisi: Cevat Rıfat ATİLHAN, olaya dair mahkeme muhakemesinden 

naklettiği bölümde olay hakkında esasa girmeden mütefekkir (ittihat terakki’nin önemli 

teorisyenlerinden) Rıza Tefvik Bey’in mahkeme huzurunda söylediği şu dikkate şayan sözleri başa 

alıyorum diyerek paylaşmaktadır: 

Rıza Tevfik: “Hâkim Bey, Allah bizi affetsin… Günahımız çok büyüktür. 31 Mart uydurma 

ihtilâli hazırlandığı zaman ben, Talât Bey’e bundan tevakki edilmesi lâzım geldiğini söyledim. 

Beyhude yere kardeşkanı dökülmesinin ne büyük cinayet olduğunu anlattım. Bunun fena 

aksülâmeller doğuracağını da hatırlattım, aldığım cevap şu oldu: Ne yapalım Rıza Bey… Cemiyetin 

paraya ihtiyacı var. Bizim ihtiyacımızı ancak Yıldız Sarayı’nın zenginliği karşılayabilir.” Nazırlık 

etmiş, saçı sakalı ağarmış muhterem bir zatın mahkeme huzurunda söylediği bu sözler, bu tarihî 

muammanın tekmil meçhullerini çözmeğe kâfi gelir ise de biz eldeki mevcut delillere ve ipuçlarına 

göre bu facianın bütün karanlık taraflarını aydınlatmağa çalışacağız. Tarihe olan bu hizmetimiz, 

gelecek nesiller için dâima bir ibret levhası ve bir acı ders olarak kalsın.
52

 

 Sultan Reşad’ın memleket meselelerinden habersiz oluşu, basiretsiz kişiliği ve ülkenin hızlı bir 

şekilde felakete sürüklenmesi üzerine ittihatçı Talat Paşa dayanamayıp şöyle diyecektir: “Biz kimi 
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indirip, kimi iş başına getirmişiz! Biz bir halt yedik; ağzımıza, burnumuza bulaştırdık. Felaket 

oldu.”
53

 

 

Sıkıyönetim İlanı ve Yargılamalar 

 

 Olayların sona ermesiyle İstanbul'da sıkıyönetim ilan edilerek, isyana karışanların tespiti 

yapılmış ve geniş çapta tutuklamalar başlamıştır. Suçluların cezalandırılması amacıyla Divan-ı Harp 

(Askeri Sıkıyönetim Mahkemesi) oluşturulmuş ve tutuklananların ilk sorgulamalarını yapmak üzere 

Tahkik Heyetleri (Araştırma Komisyonları) ile Tetkikât Heyetleri (İnceleme Komisyonları) 

kurulmuştur. Divan-ı Harp’teki yargılamalar neticesinde askeri mahkemenin verdiği ilk idam kararı 

3 Mayıs 1909'da çıkmış ve isyanda rol oynayan çavuşlardan 13 kişi asılarak idam edilmiştir. Bunun 

yanı sıra Divan-ı Harb’in değişik tarihlerde vermiş olduğu kararlara göre suçu sabit görülen 62 

isyancı idama, 37 isyancı ömür boyu hapis ve kalebentliğe (kale içinde yaşamaya mahkûm edilme), 

390 isyancı hapis ve 139 isyancı da sürgün cezasına çarptırılmıştır. İdam edilenler arasında 

yaverlerden Kabasakal Mehmet Paşa, Erzurum Garnizon Komutanı Yusuf Paşa, Abdülhamid'in Ser-

Musahibi Cevher Ağa, Taşkışla Taburları Komutanı İsmail Hakkı Bey ve Volkan Gazetesi sahibi 

Derviş Vahdeti de bulunuyordu. Hepsi Ayasofya Meydanı'ndaki darağacında can vermişlerdir. 

Bunlara karşılık 33 yıl devleti yöneten (katil, despot, kızıl sultan denilen) Sultan Abdülhamid’in 

döneminde toplam 11 idam kararına onay verildiğini hatırlatalım.
54

 

 İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’ne üye olması ve Volkan’daki yazılarından dolayı 31 Mart 

Vakası’nda yer aldığı suçlamasıyla yargılanmış olan Bediüzzaman Said Nursi, Divan-ı Harb-i 

Örfi’de yargılanmış ve beraat etmiştir. Bediüzzaman, “Biraderim Derviş Vahdetî Bey’e” adındaki 

küçük notta Derviş Vahdetî ve basının tahrik edici yayınlardan kaçınmasını tavsiye eder. Yine bu 

yazıda 31 Mart Vak’asını “inkılab-ı şer’i” olarak görür. Volkan’ın 107. sayısında yayınlanan 

“Kahraman Askerlerimize” ve son sayısında yayınlanan “Asâkire Hitap” başlıklı yazılarda 

askerlere, ulülemirleri olan subaylara itaat etmelerinin farz olduğunu ve askerlere siyasetle 

uğraşmamalarını tavsiye eder. Askerliği bir fabrikadaki makinanın çarklarına benzeterek, çarklardan 

birinin bozulması durumunda bütün fabrikanın bozulacağını söyler. Askerlerin, Abdülhamid ile 

İttihat ve Terakki istibdatına son vererek büyük bir başarı gösterdiğini, bu inkılâbın bahasına yüz 
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bin şehid verilse ucuz sayılacağını, bu denli önemli kazanımın askerlerin siyasete karışması 

durumunda daha çok zarar getireceğini söyleyerek askerleri komutanlarına itaate davet etmiştir.”
55

 

 

İngiltere ile Ahrar Fırkası İlişkisi ve Bunun Olay Üzerindeki Etkisi 

  

Osmanlı idaresine müdahale etme konusunda İttihatçılardan umduğunu bulamayan İngilizlerin 

destekledikleri Ahrarcıların faaliyetleri dikkatlerden kaçtı. Kimdi bu Ahrarcılar? Osmanlı Ahrar 

Fırkası II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra İttihad-i Muhammedi Cemiyeti’nden de önce 

14 Eylül 1908’de kuruldu. Âdem-i merkeziyet fikirlerinin savunucusu olan bu partinin arkasında 

Prens Sabahattin vardı. Partinin içinde İttihatçılara muhalif olan Arap, Arnavut, Rum ve Ermeniler 

yer almaktaydı. Bu parti 1908 seçimlerine girerek Meclis’e sadece bir milletvekili sokabilmişti. 

Yani gelecekte de umut veren bir parti değildi. İşin en ilginç tarafı da bu partinin 31 Mart 

hadiselerinden bir süre sonra kendini feshetmiş olmasıdır. Bu da görevini tamamladığını 

göstermektedir. Olayları bir kere daha ele aldığımızda bu parti ile ilişkilendirmek mümkün 

görülmektedir. Zira isyanlar İstanbul ile sınırlı değildi. Anadolu’da, Suriye hatta Hicaz’da da 

hareketlenmeler ve isyanlar çıkmıştı. Buna ne İttihatçıların ne de Derviş Vahdeti’nin gücü yetmezdi. 

Zira İttihatçıların bu bölgelerde halkın arasında yeterli taraftarları yoktu, hatta modernist 

fikirlerinden dolayı kendilerine kuşku ile bakılıyordu. Diğer taraftan İstanbul’da isyanların başladığı 

günün ertesinde Adana’da Ermenilerin başlattıkları isyanlar da oldukça manidardır. Zira büyük 

ölümlere sebep olan Adana olaylarında da hedef ittihatçılardı. Bütün bu organizasyonu ancak daha 

önce buralarda teşkilatlanmış olan Ahrar Partisi yapabilirdi. Ancak burada bir başka yorumu daha 

yapmak yerinde olacaktır. Prens Sabahattin 1902 Paris kongresinde İttihatçılar ile yolunu ayırırken 

daha o tarihlerde Osmanlı Asyası’nda teşkilatlanmaya başlamıştı. Ayrıca Osmanlı’da reform 

yaptırmak için tıpkı Ermeniler gibi dış müdahaleyi, özellikle İngiliz müdahalesini gerekli 

görmekteydi. Bu konuda İttihatçılar ile fikir ayrılığına düştükleri için onlarla yollarını ayırmıştı.  

Peki, İngilizler olayın neresinde durmaktadırlar? Bunu anlamak için Bağdat-Berlin Demiryolu 

rekabetine bakmak gerekir.
56

 19. yüzyılda İngiltere ile Osmanlı Devleti arasındaki siyasi 

münasebetlerin soğuması önce Mısır meselesinden, ardından Bağdat Demiryolu imtiyazının 

Almanlara verilmesinden kaynaklanmıştır. İngilizler’in 1882’de Mısır’ı işgali ve ardından oraya 

tamamen yerleşme gayretleri, Osmanlı Devleti’nin bölgede ve devletler nezdinde nüfuz ve 

haysiyetinin kırılmasına dönük bir siyaset idi. Bu yüzden II. Abdülhamid’in dolayısıyla Osmanlı 
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Devleti’nin itimadını tamamen kaybetti. Diğer taraftan Bağdat ve civarının da stratejik ve ekonomik 

öneminden dolayı özellikle de uluslararası rekabetin arttığı o günlerde bu bölgeleri demiryolu ile 

merkeze bağlamak zarureti bulunmaktaydı. Büyük meblağlara mal olacak bu projeyi yabancı 

sermaye kullanmadan yapmak imkânsız idi. Ve Osmanlı hükümranlık haklarını ihlal eden 

İngiltere’ye böyle bir imtiyaz verilemezdi. Fransız şirketleri ise Suriye dışındaki bölgelere yatırım 

yapmak istemiyorlardı. Osmanlı hükümeti de kendisi ile sınırı olmayan, ayrıca Arap yarımadası ve 

Irak taraflarında sömürgesi bulunmayan Almanya’yı bu işe uygun görmüştü. Damat Mahmud 

Celaleddin Paşa hanedana yakınlığı münasebeti ile İngilizler tarafından tutulmuştu; hatta komisyon 

denilerek kendisine rüşvetler de verildiği ileri sürülmüştür. Bağdat Demiryolu Projesini İngilizlere 

vermek için II. Abdülhamid’i ikna etmede başarılı olamayınca oğulları Lütfü ve (Prens) Sabahattin’i 

alıp Avrupa’ya kaçmış, orada II. Abdülhamid’in muhalifleri ile iş birliği yapmıştır. Osmanlı Devleti 

ise 1903 yılında İstanbul-Konya, buradan Bağdat’a ve ardından Basra’ya ulaşacak olan “Bağdat 

demiryolu” yapım imtiyazını Alman sermayesinden oluşan Anadolu Demiryolu Kumpanyasına 

vermiştir. İngiltere, projeyi Irak coğrafyasında ve Basra körfezinde hatta İran’ın güneyindeki 

rakipsiz geniş ticari menfaatlerine aykırı bularak hemen itiraz etmiştir. Özellikle bu durumun 

Hindistan’daki konumunu zayıflatacağını düşünmekteydi. İşte bu tarihten sonra İngiliz-Alman 

rekabeti Osmanlı siyasetinin her noktasında kendini göstermeye başlamıştır. Osmanlı siyasetinde 

Almanların varlığından hoşnut olmayan İngilizler, II. Meşrutiyet’in ilanında II. Abdülhamid’in 

tahttan ayrılacağını varsayarak İttihatçılara sempati ile baktılar. Ancak, beklediklerini bulamamaları 

hatta İttihatçılar’ın kendi iradeleri ile böyle bir hazırlık içinde olmamaları onların harekete 

geçmesine sebep olmuştur. Muhalefete bel bağlamış, fakat liberal eğilimli ve İngilizlere hayran, 

hatta ilişki halinde olan Prens Sabahattin’in Osmanlı Ahrar Fırkası 1908 sonbaharında yapılan 

seçimlerde bir varlık gösterememiştir. Bu da bir müdahale olmadan yeni dönem Osmanlı idaresinde 

etkili olamayacaklarını göstermiştir. En önemli beklentileri ise hâlâ gündemde olan Bağdat 

demiryolu imtiyazı meselesinin kendi lehlerinde çözümlenebilmesiydi. Bu yüzden İngilizler Prens 

Sabahattin’in taraftarlarını tahrik hatta destekleyerek olayların çıkmasını sağladılar. Aslında yıllarca 

ailesini besledikleri Prens Sabahattin’e bir karşı devrim yaptırdılar ve bir taşla iki kuş vurdular. 

Böylece Osmanlı tahtında görmek istemedikleri II. Abdülhamid’ten de kurtuldular. Nitekim 31 Mart 

olaylarından birkaç ay sonra Bağdat Demiryolu ile ilgili görüşmeler yeniden başladı. Yani İngilizler 

esas maksatlarına ulaştılar. Her ne kadar projeyi Almanlar’ın elinden alamadılarsa da uzamasına 

sebep oldular. Ayrıca bu projenin Birinci Dünya Savaşı’na sebep olduğu düşünülürse ne denli 

önemli olduğu anlaşılır. Aslında İttihatçılar daha başından beri olayın farkında idiler. 31 Mart 

olaylarında İngilizler’in desteğini sağlayan Prens Sabahaddin ile Ahrar Fırkası’nın rolünü 

anlamışlardı. Ama henüz iktidarı bile kontrol edemiyorlardı. Hanedana mensup oluşu dolayısıyla 

Prens Sabahaddin’e de ceza veremediler. Onlar da olayı muhalefeti sindirmek için kullandılar. II. 
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Abdülhamid’i tahttan indirdiler ve Vahdeti gibi sivrilmiş birkaç kişiyi astırarak meseleyi kapattılar. 

Bütün bu olanlar II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinin gölgesinde kaldığından İngilizler’in 

olaylardaki gerçek rolü hiçbir zaman görülememiştir.
57

  

 Divan-ı Harp’teki yargılanma sürecinde Derviş Vahdeti’nin ifadeleri arasında verdiği bazı 

bilgiler dikkatlerden kaçmıştır. Zira Vahdeti, gazetesini çıkarmaya başladıktan sonra bir kısım 

adamların kendisine gelerek kurdukları “İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti”nin sözcülüğünü 

üstlenmesini teklif ettiklerini iddia etmişti. 

İddiasına göre bu kişiler İstanbul’da faaliyet 

sürdüren ve muhtemelen İngiliz ve Fransızlar ile 

ilişkileri olan “el-İha el-Arabî el-Osmanî” 

cemiyetinin mensupları idi. Vahdeti’nin iddiasına 

göre önce bunlara iştirak etmeyi düşünmüş, ancak 

onların karanlık ilişkilerini görünce bundan 

vazgeçmiştir. Fakat onlardan aldığı ilhamla 

kendisi yeni bir “İttihad-ı Muhammedî” cemiyeti 

kurarak gazetesini de bu cemiyetin sözcüsü 

yapmıştır. Tabii ki Vahdeti’nin bu iddiası o zaman 

dikkate alınmamıştır. Ancak anlaşılıyor ki ortada 

aynı isimde iki cemiyet bulunmaktadır.
58

 Zaten, Vahdeti’nin cemiyeti de 17 Şubat 1909 tarihinden 

itibaren ortaya çıkmıştır. Bu cemiyetin tertip ettiği kabul edilen olaylar ise 13 Nisan’da patlak 

vermiştir. Burada şu sorular akla gelmektedir: Vahdeti gibi hayatının hiçbir noktası güven 

vermeyen, beş parasız ve nüfuzu olmayan bir kişi Osmanlı ülkesi gibi geniş bir alanda, yaklaşık iki 

ay gibi kısa bir zamanda nasıl teşkilâtlanıp 31 Mart Olaylarına sebep olmuştur? Eğer Vahdeti bu işin 

gerçek sorumlusu değilse, olayları kimler ve neden çıkarmıştır?  Bu olaylar kimlere ve hangi amaca 

hizmet etmiştir? 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki bazı belgeler olayı nispeten açıklar mahiyettedir. Şöyle ki 

olaylardan yaklaşık bir ay sonra 27 Nisan 1325/10 Mayıs 1909’da Dahiliye Nezareti’ne bir yazı 

yazan Suriye Valisi Nazım Paşa, İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti’nin Şam Şubesini oluşturanların 

isimlerini vermektedir (BOA, BEO 265948). Söz konusu yazıda, cemiyetin kurucuları arasında, 

daima Fransızlar ile ilişkisi olan Cezayirli bazı mülteciler ile daha önce adı geçen el-İha el-Arabi el-

Osmanî’nin üyelerinin adlarının bulunması dikkat çekmektedir. Zaten aynı sıralarda Sadaret ile 

Harbiye Nezareti arasında yapılan bir yazışmada, el-İha el-Arabi el-Osmanî cemiyeti ile İttihad-ı 
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Muhammedî cemiyetlerinin aynı kişiler tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır (BOA, BEO, 

266303). Bütün bunlar göstermektedir ki özellikle Osmanlı Arap vilayetlerindeki 31 Mart sokak 

olaylarını vahdeti değil, I. Dünya Savaşı sırasında İngilizler ve Fransızlar ile yakın ilişkileri ortaya 

çıkacak olan ve ayrılıkçı faaliyetlerinden dolayı da yargılanan el-İha el-Arabi el-Osmanî cemiyeti 

başlatmıştır. Başka bir deyişle olayları, İstanbul’da İttihad-ı Muhammedî adı altında kurulan 

cemiyetlerden birincisi; taşrada ise İngilizlerin desteğini almış olan el-İha el-Arabi el-Osmanî 

cemiyetinin elemanları yönlendirmiştir. Bu iki cemiyetin ne II. Abdülhamid ve ne de İttihatçılar ile 

hiçbir alakası yoktur. O sırada meydana gelen toplumsal memnuniyetsizliği organize bir harekete 

dönüştürmek için bu cemiyetlerin birileri tarafından kullanıldığı muhakkaktır.
59

  

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

 Tarih, hafızaya benzetilir, hafızasını yitirenler yokluğa mahkûm olurlar. Tarih ibret almaktır, 

ibret alamayanlar “yılanın deliğinden ikinci kez yine ısırılırlar.” 

 24 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinin ardından pek çok kesimde ‘Hürriyet’ 

atmosferinde hakların artırılacağı, sorunların çözüleceği, ortamın güllük gülistanlık bir hal alacağı 

zannedilmiş olup bu algıyı da ekseriyetle İttihatçılar ve yandaşları oluşturmuştur. Ancak bir süre 

sonra bu beklentiler karşılanmadığı gibi hayal kırıklığına da dönüşmüştür. Zira Meşrutiyet’in 

ilanında etkin bir rol oynayan İttihat ve Terakki Cemiyeti, imparatorluğun en önemli siyasi gücü 

haline gelmiş ve devlet kadrolarındaki kendi muhaliflerini tasfiye ederek tam bir diktatörlük 

kurmuştur. Bu süreçte bir taraftan İttihat ve Terakki yöneticilerinin yaşam tarzına ve şeriattan sapma 

eğilimine tepki gösterilmiştir. Öte yandan ülkeyi idare biçimine muhalif basın tarafından itirazlar 

yapılmış, İttihat ve Terakki sert bir dille eleştirilmiştir. Bu şekilde gayr-i memnunların sayısı gittikçe 

artmış ve toplum kutuplaşmıştır. 13 Nisan 1909 (31 Mart)’da Taşkışla’daki 4. Avcı Taburu 

ayaklanmıştır. Avcı taburlarının başlattığı isyana bazı medrese öğrencileri de destek vermiştir. 

Bunun üzerine Selanik’te hazırlanan Hareket Ordusu birlikleri III. Ordu Kumandanı Mahmut 

Şevket Paşa komutasında 23 Nisan günü İstanbul’a girmiş ve isyanı batırmıştır. 31 Mart Olayı’nın 

sadece “din ve şeriat namına” yapılmış bir hareket olduğunu düşünmek, gerçeğin büyük bir kısmına 

yüz çevirmek anlamına gelir. Zira ayaklanma dini heyecanla genişlemiş olsa bile ana sebepleri 

itibarıyla sosyal ve siyasi rahatsızlıklara dayanmaktadır. Olayın ana sorumlusu gibi görülen Derviş 

Vahdeti yakalanıp idam edilmiştir. Peki, bir ülkeyi bir anda kaosa sürükleyen kişi, “sıradaşı” kabul 
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edilen gazeteci kimlikli biri miydi? Acaba gerçek suçlu kimdi? 31 Mart Olayları kısa zamanda 

büyümüş ve ülkenin hemen her tarafında tesirlerini göstermiştir. İstanbul’da Ayasofya civarında 

başlayan cinayetler birbirini kovalamış ve değişik yerlerde ahâliden ve askerden pek çok kişi 

öldürülmüştür. Bu hareket, ülkenin en ücra noktalarında bile şiddete varan sonuçlar doğurmaya 

başlamıştır. Meselâ, Hicaz’da Tanin Gazetesi matbaası yağmalanmış, Medine’de olaylarda dahli 

olduğu gerekçesi ile seksen kişi tutuklanmıştır. Aynı şekilde Musul’da, Halep’te hatta Mısır’da 

ihtilalciler birtakım yerleri basarak yağmalamak istemişlerdi. Özellikle Şam’da bir beyannâme 

neşreden ihtilalciler idarî binaları basacaklarını, tıbbiye mektebini yakacaklarını ve hükümeti 

destekleyen gazetecileri öldüreceklerini ilan etmişlerdi. II. Meşrutiyet’le birlikte yeni bir dönemin 

eşiğine gelmiş olan Osmanlı Devleti’ni karanlığa iten bu hareketler, gerek II. Abdülhamid’in 

temkinli davranışı ve gerekse Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelişi ile teskin edilebilmiştir. Ancak 

bu olay, II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine, İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin bir devlet partisine 

dönüşmesine ve Meşrutiyet’in olmazsa olmazları arasında bulunan “muhalefet” partilerinin 

siyasette varlık gösterememelerine sebep olmuştur.  

Olayın içinde yer alan subay Mustafa Turan (Taşkışla, 1964), 31 Mart Olayında öldürülen 

muhaliflerin Müslüman mezarlığına bile gömülmediğini, cesetleri çöp arabalarına doldurtup Âgop 

Ermeni mezarlığına gömdürdüklerini (günümüzde bu mezarlıkta yeller esmekte olduğunu), buna 

mukabil Hareket ordusundan ölenlerin ise tantanalı merasimlerle Hürriyet-i Ebediye ismini 

verdikleri yere gömüldüklerini aktarmaktadır. Turan, “Taşkışla’da başlayıp Sultan Hamid’in 

tahtından indirilmesiyle sona eren bu facia (yani 31 Mart) hakkında şimdiye kadar pek çok eserler 

yazıldı. Fakat bunların ekserisinin noksan veya uydurma bilgilerle dolu oldukları muhakkaktır. 

Günün siyasî cereyanlarının tesiri altında muhtelif kanaat ve tefsirlere göre yazılmış olan bu 

eserlerde hakikat payı pek azdır. Çünkü hâdiseyi tertipleyenler facianın sırlarını o kadar gizli 

tutmuşlardır ki, bizler kışlada hâdisenin başından sonuna kadar içinde yaşadığımız halde hakikî 

sebeplerini göremedik hatta sezemedik. Hürriyet ve Meşrutiyet’e karşı istibdadı yeniden 

canlandırmak için askerî bir isyan mahiyetinde gösterilen 31 Mart Vak’ası aslında Osmanlı 

saltanatını yıkıp parçalamak için düşmanlarımız (Siyonist teşkilat, Masonlar, Dönmeler, İngilizler) 

tarafından tertip edilen bir suikasttır. Yakın tarihimizin nisyana karıştırdığı 31 Mart Vak’ası 

hakkında tarihçiler bile henüz kat’î hükümlerini verememişlerdir. Bunun da sebebi faciayı 

tertipleyenlerin, hâdisenin içinde yaşayanların hepsinin kasten öldürülmüş veya asılmış 

olmasıdır”
60

 demiştir. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşu, iddiaları ve söylemleri (Hürriyet, Adalet, Müsavat, 

Uhuvvet) farmasonların etkisiyle oluşturulmuştur. Bu hedeflerin hiçbiri gerçekleşmemiş, aksine 
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hürriyet yerine zulüm kaim olmuştur. Hem öyle bir zulüm ki istibdada günde bin defa rahmet 

okutmuş, sekiz yılda hürriyet devrinde darağaçlarında asılmak veyahut kurşuna dizilmek suretiyle 

tam altmış bin insanın canına kıyılmıştır.
61

 İttihat ve Terakki (iktidar partisi olunca) iç ve dış 

sorunlar arasında sıkışınca otoriter, despotik bir yola sapmıştır. (İttihatçı söyleme göre) Sultan 

Abdülhamid’in (baskıcı) rejiminden kurtulduklarını sananların şaşkınlığı içinde yerini sert bir 

muhalefete bırakmıştır. İttihat ve Terakki, kurtarıcı bir organ olarak önce orduda idareci bazında 

geniş bir tasfiye hareketine girişmiş, ordudan önemli sayıda alaylı subaylar atılmış ve birçok memur 

açıkta kalmıştır. Bunun yanı sıra İttihatçı militanların muhalefet saflarındaki gazetecilere saldırıları 

genel havayı altüst etmiş ve İttihatçıların dikta yoluna gidişlerini bu gibi olaylar açıkça göstermiştir. 

Artık ortada ne terakki vardır ne de özlemle beklenen hürriyet! 

 

Ek 1: İslam İlim Cemiyeti Beyannamesi: 

 Cemiyet-i İlmiyye-i İslamiyye'nin beyannamesi (15 Nisan 1909): " ...Saygıdeğer mebuslardan 

bazılarının can güvenlikleri konusunda endişeye düşerek istifa etmek niyetinde bulundukları ve 

halkımızca istibdatın geri gelme olasılığından korkulmaya başlandığına ilişkin bazı izlenimler... 

oluştuğu anlaşıldığından meşveret ve Meşrutiyet'in İslam şeriatının kurallarına kesinlikle uygun 

olduğundan zerre kadar tereddütü olmayan ve istibdat döneminde İslami kitaplarımızın külhanlarda 

yakıldığını henüz unutmayan Cemiyet-i İlmiyye-i İslamiyye'nin şeriat kurallarına hizmet edecek 

Meclis-i Mebusanımızla meşru Meşrutiyetimizin savunulması uğrunda bütün bireyleriyle son 

dereceye kadar çalışmaya azmetmiş olduğu ve Meşrutiyet'in savunulması için canını vermeyi dinsel 

bir gereklilik bildiği... arz ve beyan olunur.”
62 

 

 

Ek 2: Sultan II. Abdülhamid’in Siyaseti, Panislamizm ve Uluslararası Stratejisi Üzerine: 

 II. Abdülhamid’in Siyaseti, Panislamizm ve Uluslararası Stratejisinin Siyonist teşkilatın 

hedefleriyle çatışması üzerinden bir okuma yapılabilir. Buna binaen İngiliz tarihçi Arnold Joseph 

Toynbee, Panislamizmin İslam âlemini uyandırmadaki muazzam tesirine ve Batı emperyalizminin 

sömürgelerdeki hâkimiyetini sona erdirmede ne büyük bir tehdit unsuru olduğu hakkında 

“Panislamizm uykudadır. Fakat bizim bu uyuyanın her zaman uyanabileceğini hesaplamamız lazım. 

Şayet bir gün bu güç, Batı egemenliğine karşı çıkıp Batı düşmanlığını parola edinerek harekete 

geçecek olursa; İslam’ın vurucu esprisi üzerinde öyle bir psikolojik tesir yapacaktır ki, Ashab-ı 
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Kehf gibi uzun bir müddet uyumuş olsalar bile, bir kahraman çağını başlatarak uyanacaklardır”
63

 

demiştir.  Tahsin Paşa ise bu hususta hatıratında, “Sultan Hamid’in siyaset-i hariciyede siyaseti şu 

idi: Rusya’yı idare etmek, İngiltere ile asla mesele çıkarmamak, Almanya’ya istinat etmek, 

Avusturya’nın gözünün Makedonya’da olduğunu unutmamak, diğer devletlerle mümkün mertebe 

hoş geçinmek, Balkanları birbirine kışkırtıp Bulgarlar, Sırplar ve Yunanlılar arasında nifak ve 

ihtilaf yaratmak”
64 

şeklinde belirtmiştir. Osmanlı Bahriyesinde görev almış Mareşal Sir Henry 

Woods ise II. Abdülhamid hakkında şunları paylaşmaktadır: “Sultan Abdülhamid, büyük bir 

diplomattı. Genişlemek ve sömürgeci olmak hususunda birbirleriyle rekabet halinde olan büyük 

devletlerin arasındaki yarıştan son haddine kadar nasıl yararlanacağını iyi bilirdi. Onun hedefi 

büyük devletlerle alakasını koruyarak, ülkesini savaştan uzak tutmaktı.”
65

 

 

Ek 3: II. Meşrutiyet’te Yaşanan Adana Hadisesi 

 

 Adana Olayları hakkında Osmanlı Devleti’nde İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış olan 

Talat Paşa anlatıyor: “Adana hadiselerini müteakip Dâhiliye nazırı oldum. Bütün arzu ve hedefim 

muhtelif milliyetleri, bilhassa Ermeni ve Türkleri bir dostluk bağı ile birleştirmek idi. Adana 

hadiseleri hakkındaki tahkikat evrakını dikkatle tetkik ettim. Hadiselerin Ermeniler tarafından 

tahrik edilmiş olduğu, tahkikat komisyonu azası olan Ermenilerin şahadeti ile de teeyyüt ediyordu 

(doğrulanıyordu). Komisyon azasından biri olan Agop Babikyan Efendi bunu bizzat bana da itiraf 

etti. Tahrik edilmiş olan halkın zalimane cinayetlerde bulunduğu da tahakkuk ediyordu. Adana 

hadiseleri 31 Mart günlerinde vuku bulmuştu. Takip edilen maksadın halk kitlelerinin taassubunu 

tahrik ederek, katliama sebebiyet vermek suretiyle Avrupa'nın dikkat nazarlarını üstlerine çekmek 

ve Kilikya'da muhtar bir Ermeni birliği vücuda getirmek olduğunda şüphe yoktu.”
66

 14 Nisan'da 

Adana'da başlayan ayaklanma Ermenilerle Müslümanlar arasında çıkan bir iç hesaplaşma olarak 

değerlendirilebilir. Adana'da yağma ve yangınlara neden olan bu silahlı çatışma çok kanlı bir 

biçimde bastırılmıştır. Dönemin Adana valiliğini İttihatçı Cemal Paşa yapmıştır. Adana olaylarının, 

31 Mart Hadisesi ile eş zamanlı olarak yaşanması oldukça manidardır. Ermeni Hınçak Örgütü ve 

Kiliseleri bölgede adeta terör estirmiştir. Bu hadisede Adana merkez ve çevre yörelerde 18 bin 

Ermeni, 1850 Müslüman ölmüştür.
67 

 Diğer bir veride resmi rakamlara göre 6 bin Ermeni, 2 bin 
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civarında Türk hayatını kaybetmiştir.
68

 Ayrıca Batılıların da baskılarını azaltmak üzere Cemal Paşa 

idaresi tarafından 29 Müslüman Türk’ün haksızca idam edildiğini ve yine Bahçe Müftüsü ile 

kardeşi Belediye başkanının da sonradan idam edildiği belirtilmektedir.
69

 Nitekim Adana 

Ayaklanması, vakanüvis Abdurrahman Şeref Bey'in deyimiyle "Hürriyet neşesinin kanlı 

sarhoşluğu" olarak tarihe geçmiştir. 

 

 

Ek 4: II. Meşrutiyet’in Diyarbakır’daki Yankıları 

 

 İkinci Meşrutiyet’in ilanı Diyarbakır’da heyecanla karşılanmış ve “Hürriyet” adına nümayişler 

yapılmıştır. Bu nümayişleri tertipleyenlerin başında gelen kişi Ziya Gökalp idi. Ziya Gökalp’in daha 

önce arkadaşları ile gizli olarak kurduğu Cemiyet, bir iki gün sonra “Osmanlı İttihat ve Terakki 

Cemiyeti Diyarbakır Şubesi” olarak meydana çıkmıştır. Derviş Vahdeti de bu dönemde 

Diyarbakır’da sürgündeydi. Ziya Gökalp, yeni açılan İttihat ve Terakki Diyarbakır Kulübünde 

gençleri toplar, yaptığı konuşmalarda onlara hürriyet, adalet, uhuvvet mefhumlarını izah eder; 

istibdadın fenalıklarını, yeni rejimin faydalarını anlatırmış. Bu dönemde Diyarbakır’ın siyasi ve 

fikri yapısının değişmesinde şehre gönderilen bazı politik sürgünler ile İstanbul’dan getirilen illegal 

broşürlerin de etkisi olmuştur. Diyarbakır’da yaşanan kargaşalar, esas itibariyle Ziya Gökalp ile  

Niyazi Bey arasında yaşanarak şekillenmiştir. Niyazi Bey İttihatçılara karşı iken Ziya Gökalp, 

İttihat-terakkinin Diyarbakır şube başkanlığını yapmaktaydı. II. Meşrutiyet’in ilanı ile geleneksel 

olarak gücü elinde bulunduran aşiretler ve bazı eşraf unsurları eski pozisyonlarını kaybetmiş. 

Bununla beraber II. Abdülhamid döneminde muhalif olan veya bastırılan kesimler ise ön plana 

çıkmış ve toplumsal hayatta etkin olmaya başlamışlardır. Toplumun birtakım kesimleri arasındaki 

güç ve nüfuz değişimi bazı tahammülsüzlükleri ve provokasyonları beraberinde getirecektir. Bu 

nedenledir ki Meşrutiyet’in ilanı ve 31 Mart Olayı sonrasında Anadolu’nun bazı merkezlerinde 

olduğu gibi Diyarbakır’da da gayrimüslimler ile Müslümanlar arasında olaylar meydana gelmiştir.
70

 

Ancak çatışmalara, ölümlere yol açmadan idari ve güvenlik tedbirleri neticesinde bu kargaşaya son 

verilmiştir. 
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