OTUZBiR MART VAK'ASI
sc her Anzeiger des Deutschen Archaeologischen Institutes, LXV-LXVI jBerlin 19501.

Katharina
otto-Dorn

devirlerinin sonuna kadar düzenli biçimde kurgulayıp değerlendirdiği bir ömür birikiminin ürünüdür; eser birçok dile çevrilmiş ve yeni baskıları yapılmıştır. Anadolu Selçuklu saray sitesi Kubadabad'da
çeşitli uzmanlarla birlikte yürüttüğü kazı
lar ( 1965-1966) bu tür çalışmaları kurumsaliaştırma yolunda atılmış ilk adımdır. Bu
adım uluslararası bilirnde yankı uyandır
mış ve Türk- İslam uygarlığına yönelik arkeolojinin Türkiye'deki dönüm noktasını
oluşturmuştur. O yıllarda planı belirlenmiş
tek Selçuklu saray külliyesi olan bu görkemli anıtlar topluluğunun yapısal özellikleriyle çini ve resim sanatı örnekleri bilimsel düzenle ilk defa ortaya konulmuş
(bk. KUBADABAD SARAYI ), onun çalışma
tarzı ve yayımları bu alanda model teşkil
etmiştir. Bu yayımlardan birer makale halinde hazırladığı kazı raporları , Selçuklu
ikonografisinden tasvir sanatının köklerine kadar birçok konuda yeni bilgiler ve özgün görüşler sergileyen kaynak eser niteliğindedir. Otto-Dorn, 1967'de California
Üniversitesi'nin (Los Angeles) daveti üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.
1978'de emekli olduktan sonra Berkeley ve
Viyana üniversitelerinde ders verdi; 1980'lerin sonunda Heidelberg'e döndü. Ertesi
yıl öğrencileri ve meslektaşları ona bir armağan kitabı sundular (bk bi bl.). 4 Nisan
1999'da Heidelberg'de öldü. Onun çalış
maları Anadolu Selçuklu sanatı araştır
malarına ufuk açmış ve bu sanata bilim
dünyasında hak ettiği yeri kazandırmıştır.
Otto-Dorn'un başlıca eserleri arasında
şu m'akaleleri büyük önem taşımaktadır:
"Östlicher Einfluss auf eine Gruppe iraniseher Silberschalen" (Ostasiatische Zeitschrift, N. F., Xlll, 3/4 jBerlin 19351. s. 8291); "Die Islamisehen Bauinschriften von
Kahta, Forschungen in Kommagene" (lstanbuler Forschungen, X jBerlin 19391. s.
97 -ı Oı ); "Osmanische Ornarhentale Wandmalerei" (KOr., ı 11950]. s. 45-54); "Figurendarstellung im Islam" (Archaeologi-

s. 323-35 7) ; "Die lsa Bey Moschee in Ephesus" (lstanbuler Forschungen, XVll 1Berlin
ı 950 ı, s. ı 15-13 ı) ; "Islamische Denkmaler
Kilikiens" (Jahrbuch {ür Kleinasiatische
Forschung, II jHeidelberg 1953 ı. s. 11 3ı 26); "Religiöse Kunst des Islam" (Die ReLigion in Geschichte und Gegenwart, 3/IV
!Tübingen 19541. s. 158- 161 ); "Moschee"
(a.g.e., 3/N ı ı9541. s. 1145-1 150); "Der
Mihrab der Arslan Hane Moschee in An kara" (Anatolia, I [Ankara 1956]. s. 71-75);
"Eine Seldschukische Silberschale 1 Bir
Selçuk Gümüş Kasesi" (VD, lll [ 19571. s.
85-9 1) ; "Grabung im Umayyadischen Rusafa" (Ars Orientalis, ll [Baltimore 195 71.
s. ı ı9-1 33 ) ; "Türkische Grabsteine mit
Figurenreliefs aus Kleinasien" (a .g.e., lll
11959]. s. 63-76); "Bericht über die Grabung im islamisehen Rusafa" (Les annales archeologiques de Syrie, N-V [Damaskus 1954-55 ı , s. 45-58) ; "Bericht über die
Grabung im islamisehen Rusafa" (Archaeologischer Anzeiger des Deutschen Archaeologischen Institutes, LXIX 1Berlin
ı 955]. s. 138- 159) ; "Seldschukische Haiz
Saulenmoscheen in Kleinasien " (Aus der
Welt des Islamisehen Kunst. Festschri{t
(ür Ernst Kühnel zum 75. Geburtstag am
26.10.1957, Berlin 1959, s. 59-88) ; "Türkisch-Islamisches Bildgut in den Figurenreliefs von Achtamar" (Anatolia, VI jAnkara l963j, .s. l-69); "Der Seldschukische
Moscheebau in K.leinasien" (Zeitschrift {ür
Kulturaustausch, Xll/2- 3 1Stuttgart 19621,
s. 158- 163); "Keramikfunde aus dem Mittelalter aus der frühosmanischen Zeit"
(Arsameia am Nymphaios. Die Ausgrabungen im Hierothesion des Mithradates
Kallinikos, Berlin 1963, s. 246-274. Theresa Goell ile birlikte); "Darstellungen des
Turco-Chinesischen Tierzyklus in der islamisehen Kunst" (Beitraege zur Kunstgeschichte Asiens. In Memoriam Ernst Diez,
istanbul 1963, s. 131-165); "Die Seldschuken in Anatolien" (Türkische Kunst, JulyAugust 1965, Baden-Baden, s. 20-26); "Türkische Kunst in Kleinasien" (Baedeker's
Autoreise{ührer [Stuttgart 1965-661. s. 5866); "Bericht über die Grabung in Kabadabad Oktober 1965" (Archaeologischer
Anzeiger des Deutschen Institutes, ll 1Berlin 19661. s. 170-1 83); "Die Ulu Dschami in
Sivrihisar" (Anatolia, IX jAnkara 19671. s.
161-189); "Nachleben Byzantinischer Traditionen in der Moschee Murad's ll in Edirne" (Aspects o( the Balkans, Contributions
to the International Balkan Con{erence,

October 1969 jMoutan 1972]. s. 82-91);
"Bericht über die Grabung in Kabadabad
1966" (Archaeologischer Anzeiger des Deutschen Institutes, N jBerlin 19691. s. 438506); "Die menschliche Figurendarstellung
auf den Fliesen von Kobadabad" (Forschungen zur Kunst Asiens In Memoriam Kurt
Erdmann, İ sta nbul ı969 , s. lll - 139); "The
Art of Ceramics" (lslamic Art, the Nasli
Heeramaneck Collection, Los Angeles County Museum of Art 1Los Angeles ı 973 ı.
s. 14-69); "Figural Stone Reliefs on Seljuk
Sacred Architecture in Anatolia" (KOr.,
Xll/ 1-2 jl980J, s. 103 ~ 149) .
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ll. Abdülhamid'in
tahttan indirilmesiyle sonuçlanan
askeri isyan.
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RGmltakvimle 31 Mart 132S'te (13 Nisan 1909) vuku bulduğu için bu adla anı
lan hadise İttihat ve Terakki Fırkası 'nın
hakimiyetine karşı bir tepki olarak başla
mıştır. II. Meşrutiyet' in ilanından sonra
en güçlü siyasi teşkilat haline gelen ve siyasal sorumluluk üstlenmernek için 22
Temmuz 1908'de kurulan Said Paşa hükümetine katılmayan İttihat ve Terakki
Fırkası'nın hükümet işlerine sık sık müdahalede bulunması, bütün vaadlerinin aksine kendilerinden olmayanlara yönelik baskıcı tutumu siyasi istikrarsızlığa yol açtı.
4 Ağustos 1908'de birnazır tayini meselesinde çıkan anlaşmazlık üzerine Said Pa9

OTUZBiR MART VAK'SI
şa kabinesi istifa etti ve yerine Kamil Paşa
sadrazam oldu (5 Ağustos 1908). Bu durum aynı zamanda İttihat ve Terakki'ye
muhalefeti de belirginleştirdi. Muhalefeti
başlıca, 14 Eylül'de kurulan Ahrar Fırka
sı'nda toplanan Sabahaddin Bey (Prens)
çevresiyle İttihatçılar'ın uygulamalarını dinden sapma olarak niteleyen muhafazakar
kesimler oluşturuyordu. Ayrıca İttihatçı
lar'ın eski hesapları gündeme getiren intikamcı tutumu ve sorumsuz davranışları
geniş bir hoşnutsuzluğun ortaya çıkma
sına yol açtı. Bu şartlar içerisinde ülke seçimlere hazırlanırken gerek S Ekim'de
Avusturya'nın Bosna-Hersek'i ilhak ettiği
ni bildirmesi ve Bulgaristan'ın bağımsızlı
ğını, 6 Ekim'de de Girit'in Yunanistan'a
katıldığını ilan etmesi gibi gelişmeler ve
merkezdeki siyasi istikrarsızlık, muhalefetin özellikle basın yoluyla şiddetini arttırmasına sebep olduğu gibi İttihatçılar'ın
itibarını da zedelemiş. meşrutiyetin hemen
akabindeki coşku yerini derin bir hayal kı
rıklığına bırakmıştı. 1908'den sonra yaşa
nan kısa süreli hürriyet havası sona ermiş, baskıların artması ve İttihatçılar'a karşı olduğu bilinen bazı kişilerin faili meçhul cinayetlerle öldürülmeye başlanması
ortalığı daha da gerginleştirmişti. Bu gelişmeler karşısında kendilerini güvende
hissetmeyen İttihatçılar. Üçüncü Ordu'ya
bağlı avcı taburlarını meşrutiyetin muhafazası ve İstanbul'un güvenliği gerekçesiyle 19 Ekim'de Selanik'ten İstanbul'a getirttiler. 17 Aralık'ta toplanan mecliste İt
tihatçılar üstünlüğü elde etti. Daha çok
Ahrar Fırkası yanlıları ile birlikte hareket
eden Kamil Paşa hükümeti İttihatçılar'ın
baskıları sonucunda bir gensoru ile düşü
rüldü. Onun yerine 14 Şubat 1909'da İt
tihat ve Terakki'ye yakın Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu. 7 Nisan'da İttihatçılar'a
sert eleştiriler yöneiten Serbesti gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi'nin Galata
Köprüsü'nde faili meçhul bir cinayete kurban gitmesi tansiyonu bir anda yükseltti.
Hasan Fehmi'nin ertesi gün yapılan cenaze töreni İttihatçılar'a karşı olan büyük
kitlelerin katıldığı tam bir tepki gösterisine dönüştü.

Bu olaydan birkaç gün sonra İttihatçı
ve meşrutiyet aleyhtarı söylemlerin
yoğun propagandası altında kalan 4. Avcı
Taburu'na bağlı askerler 12-13 Nisan gecesi (31 Mart 1325) şeriat talebiyle ayakIanarak subaylarını hapsettiler. İstanbul'
da bulunan s. 6 ve 7. Nizarniye askerleriyle Beyoğlu Topçu alayındaki askerleri de
yanlarına alarak Ayasofya Meydanı' na geldiler ve Meclis-i Meb'üsan önünde toptanlar'ın
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dılar. Ellerinde beyaz, yeşil ve kırmızı bayraklar bulunan 3-4000 civarındaki isyancılara başta Volkan gazetesi sahibi Derviş Vahdetl olmak üzere on gün kadar önce kurulduğu ilan edilen ittihad-ı Muhammed! Cemiyeti üyeleriyle Beyazıt ve Fatih
medreselerinin bazı talebeleri de katıldı .
isyanetiara direnen ya da yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyen asker ve ilmiye mensubu bazı kişiler öldürüldü.

İstanbul'daki şiddetin yanı sıra eyafetlerde ve özellikle Balkanlar'da büyük bir
kargaşayasebep olan 31 Mart olayları on
bir gün sürdü. İşgal edilen Meclis-i Meb'Qsan'da ifade edildiği üzere isyancıların
başlıca talepleri hükümetin istifası , Kamil
Paşa'nın sadarete, İsmail Kemal'in Meclis-i Meb'Qsan reisliğine getirilmesi, İtti
hatçı subayların değiştirilmesi ve ordudan
tasfiye edilen alaylı subayların geri dönmesi, İttihat ve Terakki'nin ilgası (Sax, ll ,
570). şeriat hükümlerinin tamamen uygulanması ve hadiselere katılanlar için af
ilan edilmesi gibi hususlardı. Meclisin karar alacak çoğunluğu bulunmadığı halde
isyancıların silah tehdidi altında bu taleplerin kabul edildiğine dair Mebusan Beyannamesi ilan edildi. Bir telgrafla saraya
bildirilen karar padişah tarafından onaylandı.

Sadrazam aynı gün öğleden sonra istifa
etti. Bu arada bilgi vermek için saraya gitmekte olan Adiiye Nazırı Nazım Bey muhtemelen yanlışlıkla öldürüldü . isyancılar
tarafından sayıları 1OO'e varan öldürülenler arasında Lazkiye mebusu Emir Arslan
ve Asar-ı Tevfik zırhlısı kumandanı binbaşı Ali KabQll Bey de bulunuyordu. Yıldız
Sarayı'nı bombalamak planıyla itharn edilen Ali Kabı1li Bey. Yıldız Sarayı ' nda ll. Ab-

Otuzbir Mart ayakl a nmas ında Ayasofya

Meydanı ' nd a

dülhamid'in gözleri önünde katiedildL isikinci gününde Hariciye Nazırı Ahmed Tevfik Paşa sadrazam oldu. Ahrar
Fırkası mensupları isyanın meşrutiyet karşıtı ve Abdülhamid yanlısı bir görünüm
kazanmaması için çalıştılar. Cem'iyyet-i İl
miyye-i İslamiyye adı altında birleşen ulema ise isyanı desteklemediğini ilan etti.

yanın

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenleri saklandı veya İstanbul'dan uzaklaştı ; ancak eyaletlerde ve özellikle Makedonya'da duruma hakim vaziyetteydiler.
Meşrutiyetin korunması için hemen asker
toplayıp İstanbul'a yürünınesi kararlaştı
rıldı. İkinci ve Üçüncü Ordu'nun askerle-

rinden oluşan ve adına "Hareket Ordusu"
denilen öncü birlikler 19 Nisan'da trenle
Yeşilköy'e geldi. Hareket Ordusu kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa ertesi gün Hadımköy'e, 22 Nisan'da da kumandayı devralacak olan Mahmud Şevket Paşa Yeşil
köy' e ulaştı. Bunun üzerine Meclis-i Meb'Qsan 22 Nisan'da Yeşilköy' e gelerek toplantı yaptı. 24 Nisan'da Hareket Ordusu
şehrin hakimiyetini tamamen ele geçirdi.
Maçka Kışiası'na sığınmış olan bazı isyancıların kısa süreli karşı koyması ve yer yer
vuku bulan çatışmalar dışında ciddi bir
direniş olmadı. Buna rağmen birkaç yüz
kişi öldürüldü. İttihatçılar tekrar İstanbul'a
döndüler. Ardından oluşturulan örfi idare
mahkemesi Derviş Vahdeti dahil pek çok
kişiyi meydanlarda kurulan darağaçlarında
idam ettirdi. Tutuklanan bazı Ahrar Fır
kası mensupları İngiltere' nin müdahalesiyle serbest bırakıldı. Olaylardan padişa
hı da sorumlu tutan meclis 27 Nisan'da
ll. Abdülhamid'i tahttan indirdi ve Mehmed Reşad'ı tahta geçirdi. ll. Abdülhamid
hadisede dahiinin bulunup bulunmadığı
nın araştırılması için tahkikat talebinde

toplanan halk ve askerler

OTUZ-iMENi, Abdürrahİm
bulunduysa da kabul edilmedi. Bu hususla ilgili olarak Said Paşa'nın, "Temize çıkar
sa halimiz nice olur" dediği kaydedilir.
Olaylar

hakkında

nıklarının yazıları

ve

gerek bizzat görgü tahatıratları gerekse dö-

nemin diğer kaynakları değerlendirildiğin
de ayaklanmaya pek çok sebebin yol açmış olduğu ortaya çıkar. Genel olarak bunlar orduda baş gösteren aşırı siyasallaşma.
subaylar arasında yaşanan alaylı-mektepli
çatışması ve alaylıların tasfiye edilmesi, ll.
Abdülhamid döneminin kadrolarının eski
imtiyaz ve itibarlarını kaybetmeleri, bürokraside geniş çaplı bir tenslkat ve tasfiyeye gidilerek İttihatçılar'ın kendi kadrolarını iş başına getirmeleri, ilmiye mensuplarının tayin ve terfilerinde imtihan usulünün gündeme getirilmesi, İttihat ve Terakki ile Ahrar Fırkası mensuplarının iktidarı ele geçirme mücadeleleri, ittihatçı
lar'ın , muhaliflerine hayat hakkı tanıma
yan baskıcı davranışları ve suikastlar, ittihatçılar'ın kozmopolit yapıları, masonlukla suçlanmaları ve dine ve dini geleneğe
karşı tavırlarından duyulan rahatsızlıklar
gibi gelişmelerdir: Ancak olayları planlayan ve isyanı başlatanların kimler olduğu
sorusu henüz tam olarak açıklığa kavuş
mamıştır. ingilizler'in rolünün bulunduğu
na dair bazı hatırattaki iddialara karşılık
olaylar sırasında istanbul'daki İngiliz büyükelçilik mensuplarından Londra'ya gönderilen raporlar bunu desteklememektedir.
Elmalılı

Muhammed Hamdi, Şehben
derzade Ahmed Hilmi, Manastırtı İsmail
Hakkı, Tahirülmevlev'i. Mehmed Akif gibi
dönemin önde gelen "İslamcı" ilim ve fikir adamları. yaşananların islam açısından
kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve
meşrutiyetten vazgeçilemeyeceğini açık

ça ilan ederken İttihat ve Terakki mensupları bunun irticai bir ayaklanma olduğu
nu söyleyerek sorumluluğu doğrudan ll.
Abdülhamid'e ve ittihad-ı Muhammed!
Cemiyeti'ne yüklediler. Padişahın ise dikkatli hareket ettiği, isyancıları desteklememekle beraber olaylara seyirci kaldığı,
Hareket Ordusu'na direniş gösterilmernesini istediği ve yaşananlardan son derece
rahatsız olduğu ortadadır. Genel kanaat,
İttihatçılar'ın iktidara mutlak hakim olma
ve daha önce başaramadıkları ll. Abdülhamid'den kurtulma arzularının tahakkuku için böyle bir siyaset benimsedikleri şeklindedir. Olaya damgasını vuran irticai ayaklanma nitelemesi ise zamanın gerek İttihatçı gerekse İslamcı literatüründe
istibdat devrini geri getirme arzusunun bir
aracı olarak görülmüştür. Böyle olmakla

beraber yakın tarihimizde 31 Mart Yak'ası ' nın irticai vechesi bizzat kendisinden
daha önemli olarak öne çıkartılmış ve günümüze kadar devam eden birtakım siyasal, sosyal, dini ve kültürel politikalara
tarihsel kanıt vazifesi görmüştür. Kesin
olan, İttihatçılar'ın irtica ithamıyla hem
muhalefetten hem de ll. Abdülhamid'den kurtuld ukları ve iktidarı tamamen
ele geçirmiş olduklarıdır. Böylece olayların
hemen ardından çıkardıkları kanunlarla
devleti bilhassa mülki, adli ve askeri teş
kilattanmasında yer tutan eski dönemin
bütün bakiyelerinden temizlemişler ve imparatorluğun sonunu getiren vahim gelişmelerin ağır siyasi sorumluluğunu tek
başlarına üstlenmişlerdir.
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Abdürrahlm b. Osman b. Sermeki b. Kı
el-Bulgar!, Tataristan'ın Bügülme ilçesi yakınlarındaki Otuz-İmen (bugün Çirmişen'e bağlı Yana Kadı) köyünde dünyaya
rım

geldi. Daha doğmadan babası, iki üç yaş
larında iken annesi vefat etti. Annesinin
köyü Otuz-imen'e nisbette tanındı. Ona
Otuz-imeni nisbesini kendisi hakkında ilk
bilgilerin kaynağı olan Kayyum Nasır! ve
Şehabeddin Mercan! takmıştır. İlk öğre
nimini Otuz-imen köyünde Viidan Molla
Medresesi'nde gördü. Çevre köylerdeki bazı medreselerde de okuduktan sonra idilUral bölgesinin en meşhur ilim merkezlerinden olan Orenburg'a bağlı Kargalı kasabasına giderek Velid b. Muhammed elEmin Medresesi'ne girdi. Buradaki eğiti
mini tamamlayınca bir müddet aynı bölgede Siterlibaş Medresesi'nde ders verdi.
Ardından bilgisini arttırmak için 1788'de
ailesiyle birlikte Türkistan'a gitti ve başta
Buhara. Semerkant olmak üzere bazı şe
hirlerde bulundu. 1796 yılında Afganistan'a geçerek Herat ve Kabil gibi şehir
lerde ilmi çalışmalarını sürdürdü. Buhara'da Atlarin Mescidi'nde bir sür e imamlık yaptı. Bir rivayete göre Buhara'da iken
Feyzhan isimli bir şeyhe bağlandı (Rıza
eddin b. Fahreddin, l/6 [ 1904], s. 301)
1798'de hanımını kaybeden Abdürrahim
çocukları ile birlikte önce Otuz-imen köyüne gitti, ancak baba tarafı bu köyden olmadığı için köy halkı ona yer vermedi. Bunun üzerine uzaktan akrabalarının yaşa
dığı yakındaki Karaçeşme'ye geçti. Burada bir yıl kaldıktan sonra Çistay'ın (isley)
ve Leninogorsk'un Ebi köylerine gitti. Ebi'deki medresede üç yıl hocalık yaptı. Ardın
dan Kuakbaş köyünde bir medrese kurup
öğrenci yetiştirmeye başladı . Daha sonra
babasının köyü Timeş'te bir süre kaldı.
Nihayet Başkırdistan'ın Siterlitamak iline
bağlı Mereç köyüne göç ederek ömrünün
sonuna kadar burada yaşayan Abdürrahim Otuz-imeni 4 Mayıs 183S tarihinde
vefat etti (ölüm tarihi 1997 yılına kadar
1834 olarak gösterilmişse de 1835'te öldüğü Başkırdistan Merkez Arş ivi ' nde saklanmakta olan belgelerden [Fond 138, tasvirleme 2, dosya 657, s. 2] anlaşılmakta
dır) .

Arapça ve Farsça bilen Abdürrahim Otuzimeni daha çok manzum eserler yazmış
tır. Tatar edebiyatı ve düşüncesi tarihinde
önemli bir yere sahip olduğu kabul edilir.
Tasawufi mahiyette olan eserlerinde dönemin toplumsal aksaklıklarını, halk arasındaki bid'at ve hurafeleri, aiimlerin, yöneticilerin ve din göreviilerinin cahilliklerini konu edinmiş. bu tür problemleri çözebilmek için fıkıh ve tefsiri tam anlamıyla
bilmek gerektiğini savunmuştur. Ferldüddin Artar, Sa'dl-i Şlrazi, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve imam Gazzal'i'yi okumuş .
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