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Özet

Mart 1909’da Halep’te görevli Binbafl› Yakoval› R›za

Bey, terhis olup memleketine dönerken kendisine u¤-

rayan Prizrenli bir ere, Recep’e, bir tomar evrak verir ve

bu paketi o¤luna ulaflt›rmas›n› ister. Bir ihbar› de¤er-

lendiren zaptiyeler Recep’i memleketine varmak üze-

reyken yakalar ve elindeki paketi ele geçirirler. Pakette

Halep ulemas›n›n fetvalar› ve Yakoval› R›za Bey’in Ko-

sova vilayetindeki Arnavut beylerini isyana ça¤›ran

mektuplar› vard›r. 31 Mart Vakas›’na denk gelen bu is-

yan teflebbüsü genifl kapsaml› bir kovuflturmaya konu

olur, birçok kifli tutuklan›p hapis ve sürgün edilir. Bu

makale Osmanl› arfliv belgelerine dayanarak sözkonusu

olay›n ayr›nt›lar›n› anlat›yor, mektuplarda geçen vatan,

millet, kanun, fleriat ve hilafet gibi kavramlar›n ba¤lam-

lar›n› de¤erlendiriyor ve olay›n 31 Mart Vakas›’yla iliflki-

sini sorguluyor.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Arnavutluk, Ule-

ma, Meflrutiyet, 31 Mart Vakas›.

“BA⁄DAD’DAN HALEB TAR‹K‹YLE GELEN sar›

b›y›kl›, dolgun vücutlu, ismi meçhul Prifltineli bir neferin dünkü

trenle Selanik’ten Üsküp’e gitti¤i ve üzerinde Haleb’den Meflruti-
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yete dair pek mühim ve muz›rr mekâtîb bulundu¤u” ihbar› Sela-

nik’e düfltü¤ünde, takvimler 28 Mart 1909 (Rûmî 16 Mart 1325)

tarihini gösteriyordu. Merkez Kaymakam› Hasan Tahsin bu ihba-

r› ciddiye ald› ve ayn› gün Rumeli Vilayetleri Müfettiflli¤i’ne ulafl-

t›rd›.1 Müfettifllik bu ihbar› ertesi gün Kosova vilayet kona¤›na

ileterek; seri bir araflt›rma icras›yla ihbarda tarif edilen askerin

aranmas›n› ve üzerinde mektup bulundu¤u takdirde tutuklan-

mas›n› istedi.2

Kosova polisi beklenmedik bir h›zla bir günde sonuca ulaflt› ve

“sar› b›y›kl›, dolgun vücutlu, ismi meçhul Prifltineli nefer” hakk›n-

daki ilk bilgileri ertesi gün (30 Mart) Selanik’e aktard›:  Aranan fla-

h›s Prizren’in Rahofça köyünden 34 yafl›ndaki Hamza o¤lu Recep

idi. Recep art›k tutuklanm›fl ve sorgulanmak üzere Kosova valili¤i-

ne vekâlet eden Mektupçu Rag›p Bey’in huzuruna ç›kar›lm›flt›.3

Recep’in hikâyesini 1 Nisan’da polis müdürlü¤ü taraf›ndan icra

edilen tahkikat-› ibtidaiyedeki ifadelerinden ö¤renebiliyoruz:4 Re-

cep, Arnavutluk’un kuzeyinden, Kosova vilayet s›n›rlar› içindeki

Prizren sanca¤›na ba¤l›, fakat Prizren’e dört buçuk saat mesafeyle

daha kuzeyde yer alan Rahofça nahiyesinden. Recep befl sene ön-

ce, 1904’te 29 yafl›ndayken, Prizren’deki 37. Alay, 1. Tabur, 4. Bö-

lük, 10. Tak›m’da askerlik hizmetine girdi. Üç ayl›k e¤itimin ard›n-

dan, belki daha vilayeti bile görmemiflken imparatorlu¤un öbür

ucuna savruldu; fiam’a gönderildi. fiam’da dokuz-on gün kald›k-

tan sonra Hicaz fiimendifer Hatt›’na sevk edildi. Askerli¤in alt›-ye-

di ay›n› bu hat üzerinde geçirdi ve ard›ndan Deyrizor’a gönderildi.

1909 y›l› bafllar›nda tezkere al›ncaya kadar Deyrizor’da kald›. 

Recep art›k otuz dört yafl›nda idi ve befl sene Arap diyarlar›nda

askerlik yapt›ktan sonra yerine nihayet yeni kura nefer gelmiflti.

Art›k istibdâl neferi idi; terhis edilmiflti ve elinde tezkeresiyle

memleketine dönüyordu. Önce karayoluyla Deyrizor’dan Halep’e

gelen Recep, burada iki aya yak›n bir süre rütbeli bir hemflehrisine

misafir oldu. Bu hemflehri yetkililerin meçhulü olan bir isim de¤il-

di: Arnavut mütegallibesinden, padiflah›n Halep’e sürgün etti¤i
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yaveri Binbafl› Yakoval› R›za Bey (Riza Bej Gjakova).5 R›za Bey

memleketine dönen Recep’le vedalafl›rken, ona ka¤›da sar›l› bir

tomar evrak verdi ve bu paketi o¤lu Rad’a, yani Murad Bey’e ulafl-

t›rmas›n› istedi.

10 fiubat’ta Halep’ten hareketle Beyrut’a giden Recep, buradan

‹zmir’e kalkan bir ‹ngiliz vapuruna bindi. ‹zmir’e var›nca Sela-

nik’e giden bir Yunan gemisi buldu. Selanik Merkez Kumandanl›-

¤›’ndan ald›¤› bilet paras›yla trene binen Recep, Frizovik’te tren-

den indi. Befl saat yürüdükten sonra konaklad›¤› Çernalva Ha-

n›’nda bir sürprizle karfl›laflt›: Adafl› olan bir polis, Recep Efendi,

geldi ve kendisini tutuklad›. 

Me¤er iflini gerçekten ciddiye alan Kosova polis müdürü, ihbar›

Frizovik polis müdürlü¤üne de bildirmifl.  Bu karakoldan, köyüne

gitmek için Frizovik’ten hareket etti¤i anlafl›lan Recep’in peflin-

den iki süvari polis gönderilmiflti. Sonuçta derdest olunan Recep

Üsküp’e getirildi. Sonraki gün Selanik’teki Rumeli Vilayetleri Mü-

fettifl Vekili “polis müdürünün hizmeti mucib-i mahzuziyet ol-

mufltur” diyerek sorgulama neticesi hakk›nda bilgi ister.6 Rag›p

Bey’in cevabî raporu flöyledir:

“Müfettifl-i Umumîlikçe, ismi meçhul bir istibdal neferi[nin] Ba¤dad

taraf›ndan bu tarafa geldi¤i ve üzerinde meflrutiyet-i idare aleyhinde

evrâk-› fesadiye ve mühimme bulundu¤u haber olundu¤undan der-

desti emrolunmufltur. Polis müdürünün mücerred zekâvet ve dira-

yeti sayesinde habersizce bu nefer arand›. Derhal bir gün içinde Fri-

zovik’te tutuldu. Üzerindeki evrak-› muz›rra tamamen elde edildi.

Bugün bu nefer ile evrak› görüp isticvab ve tedkik ettim. Nefer aslen

Prizren’in Rahofça karyesinden, ismi Receb b. Hamza’d›r. Üç yüz yir-

mi senesinde askere dâhil olmufltur. Evvela fiam’a sevk olunmufl, bi-

raz sonra Hicaz fiimendüfer Hatt›’na, ondan sonra Deyrizor’a gönde-

rilmifltir. Ahîran istibdal olarak Haleb’e gelip bir-iki ay Yakoval› R›za

Bey’in yan›nda kalm›fl ve fiubat’›n onunda oradan hareketle Beyrut-

‹zmir-Selanik tarikiyle Frizovik’e gelmifl ve oradan befl saat ileride

Çernalva Han›’nda polis Recep Efendi taraf›ndan derdest olunarak
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(1885-1912), München, 1968-1973, c. I, s.138, 238-241, 251-252. [Türk-
çesi: Osmanl› Arnavutluk’undan An›lar (1885-1912), ‹letiflim, ‹stanbul
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Üsküp’e getirilmifltir. Üzerinde Kosova’n›n muhtelif yerlerindeki rüe-

sâ ve rüesâ-y› eflk›yaya hitaben yaz›l› zarflar ve içinde on üç k›ta Arap

ve Türkçe ve Latin hurûfuyla Arnavutça muharrer muharrerât-› mü-

himme [önemli yaz›lar] bulunmufltur. Hülasa-i meali, “Bu idare-i

meflrûta Müslüman Osmanl›l›¤a münâfîdir. Biz haz›r›z, sizin de hare-

ketinizi bekliyoruz”[dan] ibaret ve fakat pek mühim meallerden mü-

rekkeptir. Bunlar Haleb’te Yakoval› R›za Bey taraf›ndan yaz›ld›¤› gibi,

arabiyyü’l-ibare fetâvâ ve evâmir ü ahkâm-› dîniyyeyi muhtevî [Arap-

ça yaz›l› fetvalar, emirler ve dini hükümler içeren] Haleb ulemas›n›n

memhûren [mühürlü] birkaç mazbatas› mevcuttur. Herhalde Ha-

leb’de idare-i hâz›ra aleyhinde esasl› bir cemiyet-i flekâvetkârâne te-

flekkül etti¤ine suret-i katîada kanaat has›l olmufltur. Bu cemiyet-i fe-

sadiyye meydana ç›kt›¤› haberini almam›fl bulundu¤u halde, acilen

ve hemen bast›r›l›rsa evrak-› fesadiyyeleri kâmilen ç›kar›lmak ve aza

ve efrad› bilinmek muhakkakt›r. Ele geçirilen bu evrak-› fesadiyye Ya-

koval› R›za Bey’in ve buraya medrese müderrisi Gelâvîzade Mehmed

Raci ve Alâîzade Abdülaziz ve Hayyatzâde Ahmed Hamdi ve Hüsnü-

zâde Ahmed Cemal Hüsnü ve Gelâvizâde Mehmed Tevfik ve muhad-

dis-i Emevî Beyanunizâde Abd Hammâd Efendilerin mühürleriyle

memhûrdur.”7

Durum ciddidir. Binbafl› R›za Bey’in Halep’te Recep’e verdi¤i ve

o¤luna ulaflt›rmas›n› istedi¤i pakette, hükümete karfl› isyana ça¤›-

ran mektuplar ve fetvalar vard›r. Recep sorguda paketin içeri¤ini

bilmedi¤ini, tomar›n içeri¤inden habersiz oldu¤unu, zarflar› hiç

açmad›¤›n› söyler: “Yaz› bilmem, mührüm de yoktur, parmak ifla-

reti vaz‘ ederim.”

Polisler sözkonusu ihbar› h›zl› bir flekilde de¤erlendirerek k›sa

sürede sonuca ulaflmakla devletin bafl›n› a¤r›tacak bir gâilenin

önünü alm›fllard›r. Operasyonu yürüten vilayet polis müdürünün

ad› Halep’teki Binbafl› gibi R›za, er Recep’i yakalayan polisin ad›

da Recep’tir. Vilayet Mektupçusu Rag›p Bey bu baflar›n›n yüksek

makamlarca takdir edilmesini ve Arnavutluk’un kuzeyini isyana

sürükleyecek bu tertibi önleyen polis müdürünün ödüllendirilme-
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yer alan isimler tahrife u¤rayarak istinsah edilmifltir. Mesela ikinci isim
için “Alaizade hüve’l-aziz ve ene abdüh”(!) yaz›lm›flt›r. 



sini ister. Bunu, yukar›daki telgraf›n hemen arkas›ndan gönderdi-

¤i zeyl mahiyetindeki ikinci telgraftan ö¤reniyoruz:

“Nefer Recep hakk›ndaki ihbarât ve tebli¤ât pek geç al›nm›fl oldu¤u

halde dahi, s›rf Vilayet Polis Müdürü R›za Bey’in âkilâne ve tecrübe-

kârâne ve cidden pek gayyûrâne vâki olan tedbir ve azm-i itidalkârâ-

nesi ile merkûm tutuldu. Üzerindeki evrak Arnavudluk’u hemen is-

yan ettirecek kuvvette olup bütün Memâlik-i Osmaniye’yi bittabi al-

t›n› üstüne getirecek, kanlar ak›tacak surettedir. Polis Müdürü R›za

Bey’in bu muvaffakiyeti -Allah içün- bütün Memâlik-i Osmaniyye’nin

selametine ait oldu¤undan idare-i meflrutiyetin hüsn-i muhafazas›

devletçe katiyen mültezim ise, mîr-i mumaileyhin hüsn-i teflehhüdü

ve her fleyden evvel rütbe-i ûlâ s›n›f-› ûlâ ve ‹kinci Mecidiye Niflan-›

zîflân›yla taltif edildi¤inin tebflirini hasbe’l-hamiyye [hamiyet gere¤i]

intizar eyliyorum. Tahkikatta bizzat bulunuyorum. ‹craat-› âcilenin

da¤da¤as›zca ifa ve her fleyin sessizce bitirilmifl oldu¤unu ayruca arz

edece¤im.”8

Bu arada Recep, elinde bulunan evrakla beraber polis müdürlü-

¤ünden al›n›p adliyeye teslim edilecek ve art›k kanunî takibat bafl-

layacakt›r. Ancak adlî ve mülkî erkân bir sorunla karfl› karfl›yad›r:

Recep burada yakaland›¤› için Kosova’da m›, yoksa suçun ifllendi-

¤i Halep’te mi yarg›lanmal›yd›? Kosova Vali Vekili As›m Bey, dava-

n›n her iki yerde de yürütülmesini mahzurlu buldu¤undan, savc›-

ya davan›n daha büyük bir vilayet merkezine naklini istemesini

tavsiye ediyordu. Çünkü mahkeme hem Halep’te, hem de Koso-

va’da önde gelen ulema ve eflraf mensuplar›yla ilgiliydi ve çeflitli

müdahalelere maruz kalabilirdi. Kosova Vali Vekili As›m Bey’in im-

zas›yla 2 Nisan günü Selanik’e gönderilen yaz›da flöyle deniyordu:

“Maamafih, merkum Recep evrak-› mezkure ile dün geç vakit cihet-i

adliyeye tevdi olundu¤undan, yar›n derhal takibat-› kanuniyeye mü-

bafleret olunacakt›r. Recep’in tevkifiyle beraber evrak-› mevcudede

mühür ve imzas› bulunanlar hakk›nda tevkif karar› ittihaz olunmak

vechile flifreli telgrafla tebli¤at-› mukteziye ifa edilmek suretiyle müs-

tant›kl›kça [sorgu hakimi taraf›ndan] bafllan›lacak olan muamele-i ta-

kibiyenin maznun-› merkumun derdesti [sözkonusu zanl›n›n tutukla-

n›fl›] itibariyle buraya aidiyet-i kanuniyesine binaen oraya i‘zam

[içün] bir tarik-i kanunî mevcud de¤ilse de, takibat-› mezkurenin bu-

raca ve Halebce devam›ndan mahsus olan mehâzîre mebni [mahzur-

lardan dolay›], Selanik ve ‹zmir ve Cezayiribahrisefid [Akdeniz Adala-
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r› vilayeti] gibi merâkizden [merkezlerden] birine davan›n nakli talep

olunmas› Müddeiumumîli¤e [savc›l›¤a] de tavsiye k›l›nm›flt›r. Müstan-

t›kl›kça ittihaz olunacak muamelat-› kanuniyenin yar›n baflkaca arz

olunaca¤› maruzdur, ferman. Fî 20 Mart 1325.”9

Mektupçu Rag›p Bey 3 Nisan’da Recep’in üzerinde ele geçen 13

parça evrak› polisin sorgu raporuyla beraber adliyeye teslim etmifl

ve bunlar›n birer suretlerini Selanik’e göndermifltir.10 Rumeli Vila-

yetleri Müfettifl Vekili ertesi gün sadarete flöyle yazm›flt›r:

“Meflrutiyet aleyhinde Haleb’den tevdi olunmufl evrak ve mekâtîbi

[mektuplar›] hâmil oldu¤u halde Kosova’da derdest olunmufl efrâd-›

müstebdeleden Recep’in icra olunan isticvâb›na [sorgusuna] ve ev-

rak-› mezkure muhteviyât›na nazaran, hakk›nda takibat-› kanuniye ic-

ras› laz›m gelerek kendisi tevkif ve cihet-i adliyeye tevdi olundu¤u gi-

bi, evrak-› mevcûdede mühr ü imzalar› hakk›nda da müstant›kl›kça

tevkif karar› îta ve flifre telgrafla Haleb ‹stinaf Müddeiiumumili¤i’ne

tebli¤ edilmek takarrur olunmakla, iflbu karar›n Haleb’e tebli¤ini mü-

teakip maznunlar›n derhal tevkifleri hususunun suret-i mahremâne-

de Haleb vilayetine emr u ifl‘âr buyrulmas› maruzdur.”11

5 Nisan’da (Rumi 23 Mart 1325) takip muamelat› sonucunda

müstant›k, Recep’in Kosova’da, mektuplarda imza ve mühürleri

bulunan Halep’teki flah›slar›n ise Halep’te tevkif edilmesine karar

verdi. Tevkifnameler postaya verilmifl “ve âcilen mevki-i icraya

vaz‘›yla merkumlar›n tevkif ve tedâbir-i mânia ittihaz›, mesâkin ve

karargahlar›nda taharriyât-› usûliye icra ve müstant›kl›¤›n ve

merkez Müddeiiumumili¤inin taleplerine müsteniden ‹stinaf

Müddeiumumili¤inden flifre ile Haleb ‹stinaf Müddeiiumumili¤i-

ne tebli¤ ve inba olunmufl”tur.12 Kosova ‹stinaf Müddeiiumumîli-

¤i’nden Halep’teki ‹stinaf Müddeiiumumîli¤i’ne tebli¤ gönderil-

mekle beraber, kanunî takibat›n gerek Kosova’da ve gerek Ha-

lep’te icras›na devam edilmesi mahzurlu bulunmaya bafllanm›fl-

t›r. Yani Kosova Vali Vekili As›m Bey’in yukar›da aktar›lan endifle-

si bask›n ç›km›flt›r. Bu yüzden Kosova ‹stinaf Müddeiumumîli¤i

Adliye Nezareti’nden adlî takibat›n Selanik, ‹zmir ve Cezayiribahi-

sefid merkezlerinden birine naklini istizan etmifltir.13 Nitekim so-
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nunda dava Selanik Merkez Bidayet Mahkemesi ‹stinaf Dairesi’ne

nakledilmifltir.14 Ancak adlî tahkikat›n Selanik’e nakledilmesi de

sonradan mahzurlu görülmüfl ve bu sefer dava 19 Nisan 1909 ta-

rihli Meclis-i Vükela karar›yla Rodos’a nakledilmifltir (Rumi 6 Ni-

san 1325).15

Bu arada Binbafl› Yakoval› R›za Bey gönderdi¤i evrak›n devletin

eline geçti¤inin hâlâ fark›nda de¤ildir. 7 Nisan’da (Rumi 25 Mart

1325) R›za Bey o¤luna bir telgraf göndermifl ve o¤lu da babas›na

cevap vermifltir. Bu baba-o¤ul haberleflmesi Yakova’daki telgraf-

haneden yetkili makamlara ihbar edilmifltir. Ele geçen yaz›flma

Selanik’e, oradan da sadarete ayn› gün içinde ulaflt›r›lm›flt›r. R›za

Bey o¤lundan “Recep ile gönderilen emanetin vüsul bulup bul-

mad›¤›n›n telgrafla ifl‘âr›”n› istemifl, o¤lu “Emanet vürud etmedi-

¤i gibi, merkûm Üsküp’te kalm›flt›r” cevab›n› vermifltir.16 Sözko-

nusu “emanet” 13 mektuptan ve bir risaleden oluflan ka¤›da sar›-

l› paket, “merkum” ise emaneti R›za Bey’den al›p o¤lu Murad’a

getirecek olan Recep’tir. Recep Kosova vilayetinin merkezi olan

Üsküp’te kalm›flt›r; orada tutuklu olarak yarg›lanmay› beklemek-

tedir. Çünkü kendisine verilen 13 mektup ve bir risale “meflruti-

yet aleyhinde telkinat ve tahrikat-› mefsedetkârâneyi havi”dir.17

Divan-› Harp’ten Ç›kan Yarg› Karar›

Recep’in ak›beti bilinmiyor,18 fakat Yakoval› R›za Bey ile mek-
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14 Ayn› dosya, belge no. yok.

15 BOA, MV 126/60, 1327 Ra 28.

16 BOA, TFR-1.KN 219/21835, 1327.3.20, belge no. 1.

17 Ayn› dosya, belge no. 5. 

18 Ancak büyük bir ihtimalle beraat›na karar verilmifltir, çünkü çok ben-
zer bir baflka vakada böyle olmufltur: 31 Mart Vakas› sonras›nda “is-
yan”a ifltirak edenler hakk›nda Divan-› Örfîce tayin olunan mücazat›n
icras›na irade ç›kt›¤›n› belirten Harbiye Naz›r›’n›n Dahiliye Nezare-
ti’ne gönderdi¤i 22 Eylül 1909 tarihli bir tebli¤de, “Prizren kazas›nda
Mehmed Pafla Mahallesi’nde Melami fieyhi Hac› Abdullah b. Murta-
za’n›n Arnavutluk’u meflrutiyet aleyhinde isyan ve k›yama tahrik ve ef-
kar-› umumiyeyi ifsad edecek surette mektub yazd›¤› sabit oldu¤undan
merre’l-beyân Ceza Kanunu’nun 60. maddesi zeylinde f›kra-i evveli-
yesine tevfikan ve ibtida-i tevkifi olan li 10 May›s 1325 tarihinden iti-
baren befl sene müddetle kalebend edilmesine ve mezkur mektubun
üzerinde zuhur etmesinden dolay› maznunun aleyh olan Prizren’in
Yanya karyesi ahalisinden ve Mehmed Pafla Medresesi talebesinden
Hüseyin Efendi b. Yusuf’un dahi müstelzim-i mesuliyet bir hali gö- 2



tuplarda imzalar› bulunan Halep ulemas› 18 May›s 1909 tarihin-

de tutuklanm›fl ve ‹kinci Divan-› Harb-i Örfî taraf›ndan yarg›lan-

m›fllard›r. 

Tutuklanmalar›ndan bir hafta sonra tamamlanan muhakeme

sonucunda, “harekât-› ahîre-i irtica‘da zî-medhal [son irtica hare-

ketine kar›flm›fl] bulunduklar› beyan›yla” maznun yedi kifliden al-

t›s› müebbet kalebentli¤e mahkûm olmufltur. Müebbet kalebent-

lik cezas›na çarpt›r›lanlar Yakoval› Miralay R›za Bey ile Halepli

müderrisler Alaizade Abdulaziz, Hayyatzade Ahmed Hamdi, Has-

bizade Ahmed ve Beyanunizade Hammâd el-Abîd ve Gelavizade

Mehmed Tevfik Efendiler’dir. Sadece alt›nc› maznun, Halep’teki

Haflimiye Medresesi Müderrisi Gelavizade Mehmed Efendi, mü-

ebbet de¤il, befl sene müddetle kalebend cezas› alm›flt›r. Karar Be-

yanunizade Hammad el-Abîd’in g›yab›nda ve di¤erlerinin vicâ-

h›nda verilmifl ve firarda oldu¤u anlafl›lan Hammâd el-Abîd’den

gayrisi cezalar›n› çekmek üzere Akka’ya gönderilmifllerdir.19

‹kinci Divan-› Harb-i Örfî’nin 24 May›s 1909 tarihli karar›na gö-

re suç, maznunlar›n kendi ifade suretlerine (kendilerinin suver-i

ifâdât›na) göre ve  “Hükûmet-i Osmaniyye’nin idare-i hâz›ra-i

meflrûtas› aleyhinde Arnavudluk’u k›yama tahrik yolunda üçü

Arabî ve onu Türkiyyü’l-ibare tahrir ve tastir eyledikleri on üç k›ta

hezeyanâmiz ve fesadengîz mektuplar›n Yakova ve ‹pek ve Prizren

ve Mat ile Arnavudluk’un sair eflraf ve hanedan ve rüesâs›na tevzi

edilmek üzere vedâatiyle irsal etmifl olduklar› efrad-› müstebdele-

den Prizrenli Recep bin Hamza üzerinde derdest olunmas›” ile sa-

bit olmufltur. Gelâvizade Mehmed Efendi “ef‘âl ve tedâbir-i mez-

kureye ifltirak etmeyüp, ancak merkumûnla birlikte mezkur fesa-

d›n icras›n› söyleflüp karar verdi¤i sabit” oldu¤u için müebbet de-

¤il, befl y›l kalebend edilmifltir.20 Di¤erleri ise, “teflkil eyledikleri it-
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rülemedi¤inden beraatine ve merkumun üç yüz yirmi senesi bakaya-
y› askeriyesinde bulundu¤u anlafl›lmas›na binaen, hakk›nda muame-
le-i lâzimenin ifas› z›mn›nda mahfuzen Prizren’e i‘zâm›na dair Di-
van-› Harb-i Örfî’de tanzim ve Hareket Ordusu Kumandanl›¤›’n›n
tezkiresiyle tesyîr olunan üç k›ta mazbata üzerine bi’l-istizan 12 A¤us-
tos 1325 tarihinde mucebince irade-i seniyye-i hazret-i padiflahî fle-
refmüteall›k buyruldu¤u” belirtiliyor; bkz. BOA, DH.MU‹ 18-1/17,
1327 N 18. 

19 BOA, ZB 495/81, 1325 H 1.

20 BOA, ‹.AS 85/1327 Ca 097. Karar metni “‹rtica‘iyyûndan olduklar› be-
yan›yla” diye bafllamaktad›r. 



tifak-› hafîde tasmîm ettikleri fesad›n icras›na karar verdikten

baflka, esbâb-› icraiyesini tehiyye z›mn›nda baz› ef‘âl ve tedâbire

dahi teflebbüs eyledikleri” için müebbet kalebentlikle cezaland›r›l-

m›fllard›r. Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin 45. maddesi ile 58.

maddesinin ilk f›kras›na istinat eden karar›n alt›nda ‹kinci Divan-

› Harb-i Örfî Reisi Mirliva Hasan R›za Pafla’dan baflka, bir binbafl›,

bir kola¤as›, üç yüzbafl› ve bir mülaz›m imzas› vard›r. Bu sonuncu

ve en genç üye cezay› hafif bulmufl ve imzas›n›n üzerine flu flerhi

düflürmüfltür: “Merkumlar›n flekl-i hükümeti ta¤ayyür ve tebdile

teflebbüs eylemelerinden dolay› kanun-› mezkurun elli beflinci

maddesinin f›kra-i ahîresine tevfiken idamlar› re’yindeyim. Âzâ

Mülaz›m Abdurrahman Eflref.”

Askerî divan›n 24 May›s tarihli bu karar› Hareket Ordusu Ku-

mandanl›¤›’na gönderilmifl ve buradan ancak 10 Haziran’da sa-

darete arz edilmifltir. Sadrazam ise irade talep eden tezkereyi he-

men iki gün sonra saraya göndermifl ve cezay› onaylayan irade er-

tesi gün, 13 Haziran 1909 Pazar günü, ç›km›flt›r.

Mahkûmlar önce Akka’ya gönderildi. Fakat “Akka surunun her

taraf› aç›k bir halde ve harab oldu¤undan”21 bunlar›n burada ika-

metlerini mahzurlu bulan Akka mutasarr›f›n›n uyar›s› ‹stanbul’da

dikkate al›nd› ve Halep ulemas›ndan olan befl zat›n Rodos’a, R›za

Bey’in Bodrum’a nakline karar verildi. 22 Mahkumlar 6 A¤ustos’ta

önce “Osmanl› bayra¤›n› hâmil ‘Çöl’ vapuruna irkâben ve mahfu-

zen Beyrut’a” yolland›.23 R›za Bey birkaç gün sonra ‹zmir’e ve ora-

dan ‹stanbul yoluyla Sinop’a nakledildi.24 Yakoval› R›za Bey’in

bundan sonraki hayat› ise bu makalenin s›n›rlar›n› aflacak bir se-

rencamla devam etmifltir.   
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21 BOA, ZB 335/104, 1325 T 26.

22 BOA, ZB 334/90, 1325 H 22 ve BOA, ZB496/21, 1325 H 18. “Yakoval› R›-
za Bey ile beraber Akka’ya nefy ü teb‘îd edilmifl olan Haleb sar›kl›lar›n-
dan befl zat›n orada muhafazalar› mümkün olamamaktan ziyade ora-
da ibkalar› mahzuru dâî bulundu¤u” bildirildi¤i için Hareket Ordusu
Kumandanl›¤› Harbiye Nezareti’ne mahkumlar›n cezalar›n› Rodos’ta
çekmelerinin uygun olaca¤›n› yazm›fl, Harbiye Naz›r› da Dahiliye Na-
z›r›’ndan gere¤ini istirham etmifltir. 

23 BOA, ZB 335/104, 1325 T 26. Bu vesileyle Akka’da bulunan baflka sür-
günler de Trablusflam’a nakledilmifltir.

24 BOA, DH.EUM.THR 22/40, 1328 M 7 ve BOA, DH.MU‹ 50-2/6, 1328 M
17. Bu arada Kosova Valisi’ne R›za Bey’in firar› ihbar edilmifl, fakat
muhaberât sonucunda bu haberin yalan oldu¤u anlafl›lm›flt›r.



Fetva ve Mektuplar›n Muhtevas›  

Yakoval› R›za Bey ile befl ulemay› mahkum ettiren mektuplar›n

ilk üçü Arapçad›r ve bunlar ufak tefek istinsah hatalar› d›fl›nda bir-

birinin ayn›d›r. Besmeleden sonra kelime-i flehadetle bafllayan

mektup, iyili¤i emretmek ve kötülü¤ü yasaklamak (emr-i bi’l-ma-

ruf ve nehy-i ani’l-münker) konusunda bir âyet25 ve dinin sadece

Allah’a ve peygamberine de¤il, Müslümanlar›n yöneticilerine ve

umumuna karfl› samimiyet demek oldu¤unu anlatan bir hadis26

ile devam ediyor. Hemen sonra gelen ikinci27 ve üçüncü hadis,28

peygamberin ve ondan sonra gelen halifelerin sünnetlerine sar›l-

man›n gere¤ini ve önemini anlat›yor, bidatlerin kullar› atefle götü-

rece¤i konusunda uyar›yor ve uleman›n as›l kendi cümleleri bun-

dan sonra bafll›yor. Dinî hamiyet ve gayret sahibi toplumsal ön-

derlere seslenen ulema, bu mektubun din umûrunun ihyas› ve

Hak kelâm›n›n yüceltilmesi amac›yla gönderildi¤ini yazd›ktan

sonra, flu flikayetleri dile getiriyor: Din konusunda beldelerimizde

fliddetli bir de¤iflim meydana geldi. Sokaklarda güpegündüz içki

içilir ve aç›kça günahlar ifllenir oldu. Kötülükleri durduracak kim-

se yok, iyili¤i emredip kötülü¤ü nehyedenleri ise dinleyen yok.

Herc ü mercten baflka, z›nd›klar ve mülhidler de ço¤ald›. En rezil-

ler toplumu yönetir, dine sar›lanlar atefl tutar, dinin gerekleri inkâr

edilir hale geldi. Mü’min kimseler, hâkimlerin cevrinden ve bun-

lar›n dinin hükümlerini çi¤nemelerinden korkarak insanlar ara-
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25 Âl-i ‹mran 110. âyet: “Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl en hay›rl› bir ümmet
olmak üzere vücûda geldiniz, ma‘rûfu emredersiniz, münkerden nehy
eylersiniz (…)” (Elmal›l› M. Hamdi Yaz›r, Hak Dini Kur’an Dili, Eser
Neflriyat, ‹stanbul, 1979, c. II, s.1157).   

26 “Din nasihattir [samimiyettir]” buyurdu. Dediler ki: Kime karfl›, ya Ra-
sûlallah? O da buyurdu ki: Allah’a, Peygamberi’ne, Müslümanlar›n yö-
neticilerine ve umumuna [nasihattir, yani onlara karfl› samimiyet gös-
termektir]”; bkz. Buhârî, ‹man 42; Müslim, ‹man 95; Ebû Dâvûd, Edeb
59; Nesâî, Bey‘a 31. Bu hadisin ve 30. dipnottaki hadisin kaynaklar›,
Yusuf b. ‹smail en-Nebhânî’ye ait el-Ehâdîsu’l-Erba‘în fî Vücûbi Tâ‘ati
Emîri’l-Mü’minîn (Beyrut 1312) adl› risale için Dr. Mehmet Özflenel’in
yapt›¤› tahriçten al›nm›flt›r; bkz. Hilafet Risâleleri, haz. ‹smail Kara,
Klasik, ‹stanbul 2002, c. 1, s. 323-341.

27 “Benim sünnetime ve benden sonra hâdi ve mehdi olan raflid halifele-
rin sünnetine sar›l›n. Buna az› difllerinizle yap›fl›n. Her ihdas edilen
bidattir ve her bidat dalalettir ve her dalalet atefltedir.” 

28 “Ümmetimin fesad› zaman›nda kim sünnetime temessük ederse (ya-
p›fl›rsa), ona yüz flehid ecri vard›r.” 



s›nda yürüyorlar. Beldeler ve içlerinde yaflayanlar de¤iflti. ‹nsan-

lar halifenin (veliyyü’l-emr ve ¤alibi’n-nâs) taifesi olmaktan ç›kt›-

lar; ak›beti düflünmüyorlar. Din bunlardan uzaklaflt›; bunlar gö-

rünüflte kanunî emirlere riayet ediyorlarsa da, kanunlarla da ifl

görmüyorlar.  

Uleman›n meflrutiyet alg›s›n› yans›tan bütün bu flikayetlerden

sonra esasa geliniyor: Dinin yenilenmek üzere bir k›yama (kal-

k›flmaya, do¤rultulmaya) ihtiyac› vard›r ve bu k›yam Müslüman-

lar›n ulemas›, hak ve yakîn ehli için kesin bir farzd›r. Allah’›n bu-

nu yapanlara yard›m edece¤ini bir hadisle29 delillendiren ule-

maya göre, halifeye itaat (tâ‘ati veliyyü’l-emr) Kur’an’›n âyetleri

ve Peygamber’in hadisleri ile fler‘an üzerimize vaciptir. Bu da

baflka bir hadisle destekleniyor.30 Bu nass›n halifeye itaat›n ve

alenen küfrü vaki olmad›kça ona karfl› ç›kmaman›n vacip oldu-

¤unu aç›kça dile getirdi¤ini nakleden ulemaya göre, “adil [geçi-

nen] hükümet (hükümetü’l-adliyye) dinimizi ve emvâlimizi

mahvetti. Sizlerin (Arnavutlar›n) gecelerini gündüz gündüzlerini

gece eden, do¤ru yolun ümmetine ba¤l› kimseler oldu¤unu duy-

duk. Allah kuvvetinizi art›rs›n. Allah peygamberinin fleriat›n› ih-

ya etmeye kalk›flmak, onu duyurmak, insanlar›n ona yap›flmas›-

n› sa¤lamak ve dini y›kan kanunlardan onun d›fl›ndaki hüküm-

leri ç›karmak, üzerinize farz-› ayn olmufltur (Fe vecebe aleykum

farzan aynan en-nuhûz li-ihyai fleriati resûlillah ve i‘lânihâ ve

hamli’n-nâsi ale’t-temessüki bihâ ve tarhi mâ sivâhâ mine’l-ka-

vânîn elletî mahati’d-din). Biz (Halepliler, Araplar) ise aciziz; flu

halde beldelerimizde k›yama yetecek gücümüz yoktur. Bu fleri-

at-› mutahharan›n beldelerimizde ilan› (i‘lâni hâze’fl-fler‘i’l-mu-

tahhari fî bilâdinâ), kanunlar›n kald›r›lmas› (mahvi’l-kavânîn),

dinin iadesi (i‘âdeti’d-dîni’fl-flerifi’l-Ahmedî) için gereken her fle-

yi yap›n›z. Yapmazsan›z yar›n Allah ve Resul huzurunda sizden

davac› oluruz; acele ediniz.” 

Özetle meali bu flekilde olan Arapça mektuptaki suç unsurlar›

aç›kt›r. Halep ulemas›na göre, meflrutiyet idaresi dini ayaklar alt›-

na alm›flt›r. Güçten düflmüfl olan Halife-Sultan II. Abdülhamid’e
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29 “Ümmetimden bir taife hak üzerinde galip olacakt›r, onlara kimse za-
rar veremeyecektir, tâ ki onlar bu haldeyken Allah’›n emri [k›yamet]
gelinceye kadar”; bkz. Buhârî, ‹tisâm 125; Müslim, ‹mâre 137.

30 “Dinle ve itaat et, bafl›na kuru üzüm tanesi gibi Habeflî bir köle bile ge-
tirilse”; bkz. Buhârî, Ahkâm 4; ‹bn Mâce, Cihad 39.



itaat farzd›r; di¤erlerine de¤ildir. fieriat›n ikame ve ihya edilmesi

laz›md›r.

Peki, R›za Bey bu k›yam fetvas›n› nas›l alm›flt›r? R›za Bey bu yol-

da bir fetvay› kendisine verebilecek ulemay› kendisi mi bulmufl-

tur; bu ulema m› onu bulmufltur, yoksa uzun zamand›r yaflad›¤›

Halep’te bu âlimlerle zaten iliflki içinde midir? R›za Bey 9. Mek-

tup’ta da Halep ulemas› taraf›ndan ça¤r›ld›¤›n› ifade ediyor:

“Haleb’de bugünlerde vuku bulan zulm u taaddiyâttan ve f›sk u fücû-

run tekessüründen [ço¤almas›ndan] ve fiil-i katlin mütevâliyen [dur-

madan] vukuundan ve hükümetin hakkaniyetsizli¤inden ve adliye de-

vâirinin [dairelerinin] adaletsizli¤inden ve belediye devâirinin müsey-

yeb olmas›ndan ve nizam-› askeriyenin büsbütün fikdân›ndan dolay›

Haleb ulema ve küberâs› taraf›ndan ça¤›r›ld›m. Arnavutluk’un ule-

ma ve küberâs›yla rüesâlar›n›n hal-i haz›rdan olan memnuniyet ve

adem-i memnuniyetlerini, vatana olan muhabbetlerinin derecesini

fleriat-› ¤arra-y› Muhammediye’nin neflri hakk›ndaki efkâr-› hususiye-

lerini, tebeddülât-› ahîra hasebiyle peyda olan adem-i müsâvât›n ref‘ u

men‘i hususundaki makâs›d-› hakikiyelerini sual eylemeleri üzerine,

cevaben laz›m gelen malumat›n îtas›nda asla fütûr göstermeyerek iza-

hat verdim. Memnuniyetlerini an samîmi’l-kalb beyan ile beraber,

muhabere hususundaki meram-› kat‘îlerini ifade ve bu babda tavas-

sut-› acizanemi rica eylemeleri üzerine bilâ-istinkaf efkâr-› vatanper-

verânelerine hizmet eyleyece¤imi vaad ve buna binaen nam›n›za irsal

k›l›nacak mektuplar›n› leffen mektubumla gönderdim.” 

8. Mektup’ta R›za Bey, fetvay› içeren bu Arapça mektuplar›n

kendisine, ça¤r›ld›¤› “bir mahall-i mahsus”ta verildi¤ini iddia

ediyor: 

“Birkaç gün mukaddem Haleb ulemas› taraf›ndan bir mahall-i mah-

susa ça¤›r›l›p ink›lab-› cedîdden, hal-i hâz›r›n vahim netâyicinden ba-

hisle edilen teklife ra¤men mûmaileyhim taraf›ndan size karfl› tahrir

edilmifl mektuplar leffen gönderilmekle ba‘de’l-ittilâ‘ [görüldükten

sonra] fehvâs›yla [anlam›yla] amel etmek flurût-› befleriyeden [insanl›-

¤›n flartlar›ndan] olup, mektubum dahi ilaveten bir vas›ta-i intibah-›

efkârd›r [fikirlerin uyan›fl›na vas›tad›r]!” 

Yakoval› Müderris Hasan Efendi 

Türkçe mektuplar Arapça olanlar kadar uzun de¤ildir. Daha

uzunca olan (Debre ve Mat’a yaz›lan) 9. ve (Prizren, Loma ve Pod-

rima’ya yaz›lan) 10. mektuplar d›fl›ndaki alt› Türkçe mektupta Ha-
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san Efendi adl› bir kifliden bahsedilmektedir. Mektuplarda Halep

ulemas›n›n ona mektup gönderdi¤i ve ayr›nt›l› bilginin kendisin-

den al›nabilece¤i ifade ediliyor. “Hasan Efendi’ye bir mektup gön-

derilmifltir. Haleb ulemas› taraf›ndan dahi mûmaileyhe yaz›lm›fl-

t›r. (…) Hasan Efendi tafsil-i ahvâli size nakleder.” (4. Mektup);

“Vatan›n selameti içün Haleb ulemas› taraf›ndan Hasan Efendi’ye

mektup gönderilmifltir. Mumaileyh ile görüflüyor ve her bir ahvâle

vâk›f oldu¤unuz takdirde Hasan Efendi taraf›ndan verilecek tali-

mat›n harf be harf icras› gayretinizden mercuvvdur [rica edilir].

Buna dair uzun uzad›ya yazmak abesdir. Her ne yazmak laz›m ge-

lirse Hasan Efendi’ye yaz›lm›flt›r.” (6. Mektup); “Faziletlû Hasan

Efendi’ye Haleb ulemas› taraf›ndan bir mektup gönderilmifltir.

Mûmaileyhe bilmüzakere ve bilittifak laz›m gelecek teflebbüsât›n

icras›nda asla tekâsül etmemenizi cidden rica eylerim.” (7. Mek-

tup); “Kanun-› Esasî’nin ilan›ndan beri halimiz o kadar tebeddü-

le u¤rad› ki, tafsil-i ahvâl Hasan Efendi’ye gönderilen mektupta

münderiçtir. Mûmaileyh ile inde’l-muvâcehe [görüflüldü¤ünde]

maksad-› âcizî tamam›yla anlafl›lacakt›r. (…) Bu tafsilat›m mu-

amma görünüyor ise, Hasan Efendi’ye gönderilen mektubun k›ra-

atine heves buyurulaca¤› nezd-i senâverîde mukarrerâttand›r.” (8.

Mektup); “Hasan Efendi’nin emri alt›ndan ç›kmamak içün fevka-

lade gayret ediniz. Vatana aid mûmaileyhe Haleb ulemas› taraf›n-

dan tahrirat gönderilmifltir. Vatan›n selameti için her bir fedakâr-

l›¤› göze alarak Hasan Efendi taraf›ndan verilecek talimat›n ifas›

hususunda asla tereddüt etmeyiniz. ‹taatiniz mucib-i teflekkü-

rümdür” (11. Mektup); “Vatan›n selameti içün Haleb ulemas› ta-

raf›ndan Hasan Efendi’ye mektup gönderilmifltir. Mumaileyh ile

görüflüyor ve her bir ahvale vak›f oldu¤unuz takdirde Hasan Efen-

di taraf›ndan verilecek talimat›n ifas› hususunda himmet-i vazi-

feniz muntazard›r. Buna dair uzun uzad›ya yazmak abesdir.” (12.

Mektup). Sadece 13. Mektup’ta “Haleb ulemas› taraf›ndan Zeynel

Bey’e bir mektup gönderilmifltir” ifadesi yer almaktad›r. R›za

Bey’in pek güvendi¤i anlafl›lan bu Hasan Efendi kimdir ve Halep

ulemas› bu mektuplar› neden ona göndermifltir? Acaba o da bir il-

miye mensubu mudur? 

Bu zat R›za Bey’in eskiden beri iyi tan›d›¤› ve birlikte eylemlerde

bulundu¤u Yakoval› Müderris Hasan Efendi olmal›d›r. Hasan

Efendi daha devr-i sâb›kta, 1903’te büyük devletlerin bask›s›yla

Rumeli’nde gerçeklefltirilmesine karar verilen ›slahat aleyhindeki

faaliyetlerden dolay› Kastamonu’ya sürülen ve daha üç y›l dolma-
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dan affedilerek memleketine gönderilen bir müderristir.31 Bu dö-

neme ait belgelerde R›za Bey’in ad› s›k s›k Hasan Efendi ile birlikte

geçmektedir. Peki, Müderris Hasan Efendi’ye bu meflrutiyet aleyh-

tar› komplonun aç›¤a ç›kmas›ndan sonra ne olmufltur? 21 Haziran

1910 tarihinde Kosova Valisi Mazhar Bey Dahiliye Nezareti’ne gön-

derdi¤i bir telgrafnamede, Kosova Mürettep Kolordusu Kuman-

danl›¤›’n›n iflar›na dayanarak, “Yakoval› Müderris Hasan Efen-

di’nin birkaç cihetten [Arnavutluk’taki] ihtilale ifltirak suretiyle

maznunen mevkuf bulundu¤u”nu bildirmifltir.32 “Hâdise-i ihtilal-

de ictima‘âta bi’l-ihtiyar ifltirak ile usât›n teksîrine bâ‘is [toplant›la-

ra kendi iste¤iyle kat›larak asilerin ço¤almas›na yol açm›fl] ve o s›-

rada ahaliye hükümet memurlar›n›n infikâk ettirilmemesi yolunda

teflvikat icras›na mütecâsir olan” Hasan Efendi, 18 Haziran 1910 ta-

rihli bir Divan-› Harb-i Örfî kararnamesi ile ömür boyu sürgün

(müebbeden nefy ü teb‘îd) cezas›na çarpt›r›lm›flt›r.33

Vatan, Millet, fieriat, Kanun, Hilafet

R›za Bey’in Arnavut reislerine gönderdi¤i mektuplarda öncelikle

vatan temas› dikkat çekmektedir: “Vatan›n›z tehlikededir. Vatan›

kurtarmak içün Hasan Efendi’nin muavenetine ve gayretine ifltirak

edip erkekli¤inizi ve vatanperverli¤inizi isbat hususunda kâffenize

ricam çoktur” (4. Mektup);  “Bugün vatana hizmet berzamand›r.

Bir de hamiyetinizi, vatanperverli¤inizi bildi¤im içün bu kadarla
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31 BOA, Y.PRK.MK 12/28, 1320 L 18, “Mukarrerat-› Islahiye aleyhinde
toplananlar hakk›nda Ferik fiemsi Pafla’dan” gelen telgraf, 18 Ocak
1903. BOA, ‹.HUS 105/1321 S-34, “Yakoval› Müderris Hasan ve Murte-
za Efendilerle Terziler Kethüdas› Latif’in maafllar›n›n hemen kat‘ edil-
mesi ve kendilerinin ber-muceb-i karar teb‘îd olunmalar›” hakk›nda-
ki irade, 8 May›s 1903. BOA, Y.PRK.UM 72/17, 1322 fi 18, “Malisiye rü-
esas›ndan fiaban Benak, maiyetinde otuz kadar Malisör oldu¤u halde,
dün Yakova’ya gelerek Yakova mahallât› imam ve muhtarlar›n› topla-
yup Kastamonu’da bulunan Yakoval› Müderris Hasan Efendi ile rüfe-
kas›n›n afv ü itlaklar›n› istirham›nda bulunacaklar›”na dair Yakova
kaymakaml›¤›ndan gelen telgrafa Kosova Valisi fiakir’in cevab›, 28
Aral›k 1904. BOA, ‹.DH 1441/1323 Za 29, Müfettifl Hüseyin Hilmi Pa-
fla’n›n ifl‘âr› üzerine, Yakoval›lardan Kastamonu’da kalan Müderris
Hasan Efendi ve arkadafllar›n›n affedilerek memleketlerine dönmele-
rinin muvaf›k olaca¤›na dair Meclis-i Vükela karar› üzerine sad›r olan
irade, 23 Ocak 1906.

32 BOA, DH.MU‹ 80-3/28, 1328 C 16.

33 BOA, MV 146/4, 1328 Za 4.



iktifa ederim” (6. Mektup); “Vatan selameti içün can›m› ve evlad›-

m› fedaya her vakit haz›r›m. Ve buna delil mal ve evlad›ma istedi-

¤iniz takdirde seni vekil ederim ve ettim ve isterim. Vatan›n sela-

meti ise böyle bir halin devam›yla mümkün olamayaca¤› sizce

müsellemdir. (…) fiimdilik gelsem bile, vatan›n tehlikede bulun-

du¤unu görüp de sükun etmek benim içün bir azab-› vicdanîdir.

Vatan tehlikededir. Halimiz o kadar fenad›r. Bilmez misiniz? Ce-

nab-› Hak ›slah eylesin” (7. Mektup). “Vatan›m›z›n Kanun-› Esasi

ile muhafaza olunmas› kâbil de¤ildir. Vatan›m›z›n hal-i haz›r›

fevkalade bir tehlike[de]dir. (…) Vatan sizden muavenet bekliyor”

(10. Mektup); “Bugün vatana hizmet etmek berzamand›r. Vatan

tehlikededir. Vatan›n selameti içün Haleb ulemas› taraf›ndan Ha-

san Efendi’ye mektup gönderilmifltir. (…) Vatanperverli¤iniz ben-

ce malum oldu¤undan bu kadarla iktifa edilmifltir” (12. Mektup).

Mektuplarda tehlikede oldu¤u söylenen “vatan” bütün Osmanl›

memâliki midir, yoksa sadece Arnavut memleketi midir? Halep

ulemas›n›n mektubu göz ard› edildi¤inde, di¤er mektuplarda “va-

tan”dan kast›n Arnavutlar›n yaflad›¤› topraklar oldu¤u anlafl›l›yor.

7. Mektup’ta yer alan “gelsem bile, vatan›n tehlikede bulundu-

¤unu görüp” ifadesi, vatan›n R›za Bey’in gelip görece¤i yer, yani

kendi memleketi oldu¤una iflaret ediyor. 

Vatan kelimesinin buradaki manas› için baflka bir Osmanl› Ar-

navutunun, meflhur alim fiemseddin Sami’nin 1878’de yapt›¤› bir

tan›ma baflvurmak, Yakoval› R›za’y› anlamaya yard›mc› olacakt›r.

Bir imparatorlukta milliyetçi olma çeliflkisini derinden hisseden

fiemsettin Sami, fikir selametini “vatan-› umumî” ve “vatan-› hu-

susî” olmak üzere iki vatan tan›m› yapmakta bulmufltur: “Arna-

vutluk vatan-› hususîyemdir. ‹nsan için vatandan aziz, milliyet ve

cinsiyetten mukaddes fley yoktur. ‹nsan vatan-› umumîsini bir de-

rece severse, vatan-› hususîsini iki derece sever.”34 Sami için, nas›l

Osmanl› topraklar› umumî vatan, Arnavut topraklar› hususî vatan

ise, Yakoval› R›za Bey için de böyledir. Zaten Arnavutçuluk, Os-

manl› hükümetinin Balkanlar’daki topraklar›na sahip ç›kamama-

s›ndan kaynaklanan bir ecnebi iflgali korkusundan beslenmifltir. 

9. Mektup’ta, sadece vatan de¤il “millet” kavram› da kullan›l-

m›flt›r. Mektubun muhatab›n›n -atalar›n›n ezelden beri millete

hizmetler etmifl oldu¤unu hat›rlatarak- gururunu okflayan R›za
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34 24.12.1878 tarihli Tercüman-› Hakikat’ten nakleden Orhan Kolo¤lu,
Abdülhamit Gerçe¤i, Gür Yay›nlar›, ‹stanbul 1987, s. 396.



Bey, “cinsiyet” ve “millet” için fedarl›k istemektedir. Bu kavramlar-

dan birincisinin Arnavut cinsiyeti, ikincisinin ‹slam/Osmanl› mil-

leti oldu¤u anlafl›l›yor. R›za Bey muhatab›n›  “vatan›n ›slah›” için

bir fleyler yapmad›klar› takdirde, k›sa zaman içinde yabanc› dev-

letlerin himayesine girilece¤i kehanetiyle korkutuyor:

“Âbâ ve ecdad›n›z›n mine’l-ezel [ezelden beri] millete karfl› ettikleri hi-

demât-› mühimme [önemli hizmetler] herkesçe malum u müsellem-

dir. ‹flte onlar›n harekât-› flîrânesine iktidâen [cezur hareketlerine uya-

rak] ve ona zamîme olarak, Cenab-› Kibriyâ’n›n nâm-› akdesine kase-

men [Allah’›n en yüce ad›na yemin ederek] cinsiyetimizi, milletimizi

s›yanet içün her bir fedakarl›¤› göze alarak Yakova ile bi’l-muhabere ve

bilâ-nifak vatan›n ›slah› içün icra edilecek netice-i tedâbîrin ifl‘âr› ara-

m›zdaki karâbet nam›na mercuvv ve aksi halde bilâ-flek az zaman geç-

meden düvel-i ecnebiye himayesi alt›nda imrâr-› hayat eyleyece¤imiz

nezd-i ukalâca müsebbet olmakla, iraesine…” (9. Mektup)

R›za Bey mektuplarda kendisinden de bahsetmifltir: R›za Bey bu

mektuplar› yazmakla,  “millete karfl› ifas›na mecbur bulundu¤u

vazife-i mukaddeseyi icraya müsaraat eyliyor, sizlere de laz›m ge-

len tafsilat› veriyor” (10. Mektup). Kendisine büyük roller biçen R›-

za Bey’in söyledikleri bugünkü politikac›lar›n söylemini ça¤r›flt›r›-

yor: “Hal bu merkezde iken, Arnavudluk’a gelmekli¤im sevgili va-

tandafllar›m taraf›ndan teklif ediliyor. Hay›r! Hay›r! Vakta ki vata-

n› bu girdab-› helakden kurtarmak içün aran›zda ittifak akdedilir-

se o hengamda R›za ça¤r›l›rsa hemen r›za edilen davete icabet ede-

ce¤ini kendi akl›nca kesdiriyor” (8. Mektup). R›za Bey kendi karak-

teri hakk›nda hiç de mütevaz› ifadeler kullanm›yor: 

“Haleb’de durmakl›¤›m emin olunuz ki, ziyan›m› muciptir. Fakat ah-

lak›m› oldukça sezebilirsiniz. Cesurlar›n defterinde kaydolunamaz

isem de, korkak da de¤ilim. (…) fiimdiye kadar gelmedi¤imin sebeb-i

yegânesi fludur ki, denmesün ki R›za Bey kendi menfaat-i flahsiyesi

içün çal›fl›yor. Zira mukaddema etti¤im gayret semeresiz kald›. fiimdi-

lik gelsem bile vatan›n tehlikede bulundu¤unu görüp de sükûn etmek

benim içün bir azab-› vicdanîdir.” (7. Mektup)

Halife ve sultan olarak II. Abdülhamid’den sadece Kraniçe reisi

fiaban Benak A¤a’ya hitaben yaz›lan mektupta bahsedilmektedir:

“Ben bir yerde veyahut bir flahs›n ekme¤ini yersem, katiyen ona ne

hile ve ne de h›yanet ederim. Sultan Hamid’in nimetini yedim ve o

nisbette ziyan›n› gördüm. Fakat müflarünileyhe karflu h›yanet et-

mekli¤im imkan haricindedir. (…) Kendi halifesini, büyü¤ünü ta-
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namayan bir kavim hiçbir vakit iflah etmez” (7. Mektup). R›za Bey
ekme¤ini yedi¤i halifesi, büyü¤ü Sultan Hamid’e asla ihanet et-
meyece¤ini söylüyor. Bu ifade Arap ulemas›n›n mektubundaki
vurgular› destekleyecek mahiyettedir. 

R›za Bey hilafete ba¤l›l›k kozunu daha önce de kullanm›flt›r. Yu-
kar›da anlat›ld›¤› üzere, Müderris Hasan Efendi’nin de dâhil ol-
du¤u, Yakova’daki Rumeli ›slahat› aleyhindeki faaliyetlerin eleba-
fl› asl›nda R›za Bey idi. Prifltine’den Rumeli Vilayetleri Müfettifli
Hüseyin Hilmi Pafla’ya yaz›lan bir ihbar mektubuna göre, o s›ra-
da ‹stanbul’da padiflah›n yaveri olarak bulunan R›za Bey oradan
yazd›¤› mektuplar›nda, “Arnavudluk’ta ›slahat icras› devletçe
kat‘iyyen mültezim de¤ildir. Bu ›slahata fliddetle mani olunuz”
fleklinde talimat göndermifl ve “Mabeyn-i Hümûyun-› Cenab-›
Mülûkane erkân-› memurlar›ndan gûya bu yolda kendisi vas›ta-
s›yla talimat verilmekte imifl gibi” birtak›m kötü niyetli tav›rlara
girmifl.  R›za Bey padiflah ad›na hareket ediyormufl gibi yap›nca,
“Arnavudlar, zat-› akdes-i hazret-i hilafetpenâhîye fart-› sadakat-
le mütehassis bulunduklar›ndan, bu ittifaklar› vücuda getürmek-
le gûya mukaddes bir vazife ifa etmifl oluyorlar zann›nda bulun-
maktad›rlar.”35 R›za Bey’in Sultan Hamid’e ba¤l›l›¤› 1909’daki ka-
lebentlik cezas›ndan sonraki y›llarda epeyce afl›nm›fl olmal›d›r ki,
11 Kas›m 1911’de Sinop’tan Harbiye Naz›r› Mahmud fievket Pa-
fla’ya gönderdi¤i af dilekçesinde kendisi hakk›nda nahofl ifadeler
kullanm›flt›r:36

“Devr-i müstekreh-i istibdad›n zulmü olarak kable’l-ink›lab [1908 ‹n-

k›lab›’ndan önce] ceza-y› nefye [sürgün cezas›na] mahkum ve vata-

n›mdan, evlad ü ›yalimden mahrum edilmifltim. Akîb-i Meflrutiyet’te

ise bi-¤ayr-i kasdin ve belki s›rf sâika-i cehl ü gafletle taraf›mdan vâki

oldu¤unu zannetti¤im bir hata üzerine müebbed kalebendli¤e mah-

kum oldum. Dört senedir çekti¤im âlâm ve ›zd›rab bu hatan›n ceza-y›

sezâs›n› kat kat geçmifltir. Bununla beraber, bu hata ne kadar vâsi‘ ol-

sa meflrutiyet-i meflrû‘an›n adalet-i vâsi‘as› yan›nda cüz’-i kalîl merte-

besinde kal›r. Binaenaleyh, bu dört senenin kâfi addiyle, emsâlim

fiam eflraf›ndan Abdullah Bey ve Aclânîzade misillu afv u itlak›ma flu

hal-i fleyhuhatte [yafll›l›kta] mazhar-› sürûr u flâdmânî olmakl›¤›ma

delalet buyrulmas›n› kemal-i suzîflle isti‘tâf ve istirham eylerim. Ol

babda emr u ferman hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 29 Teflrinievvel

1327 Sinop’ta mukim Yakoval› R›za.”
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1909’da kendisine asla h›yanet etmeyece¤ini söyledi¤i Sultan

Hamid dönemi, 1911’de R›za Bey için “i¤renilen” bir devir haline

gelmifltir. R›za Bey, “devr-i müstekreh-i istibdad›n zulmü” yüzün-

den “vatan”›ndan uzak kald›¤›n› belirtmifltir. 

Asl›nda R›za Bey Sultan Hamid döneminden daha 1909’da yaz-

d›¤› 9. Mektup’ta da milletin istibdad kabusu alt›nda ezildi¤i bir

dönem olarak bahsetmifltir: 

“Kanun-› Esasî’nin neflrinden maksad 33 seneden beri kabus-› istib-

dad alt›nda ezilmifl olan zavall› milletin refah-› halini temin eylemek,

ve bundan böyle tedricen kuvve-i askeriyemizi takviye, ticaretimizi

tevsî‘, sanayimizi fenne tatbik, hukuk-› flahsiye ve maliyemizi muhafa-

za, hâs›l› düvel-i ecnebiyenin ez-her [cihet] ameline rakip olmak mak-

sad-› hay›rhâhânesine mübteni idi. Lakin hey[h]at!! Maatteessüf görü-

yoruz ki, kanun-› mezkurun ilan› milletimizi, hükümetimizi ›slah ede-

cek yerde aksi kaziyeyi intaç etti.”

Demek ki R›za Bey Arnavutluk’a gönderdi¤i mektuplarda nabza

göre flerbet vermektedir ve muhatab›n fikriyat›na göre cümleleri-

ni kurmaktad›r. Böylece R›za Bey kah Sultan Hamid’e tekrar salta-

nat›n› geri kazand›rmak isteyen, kah meflrutiyetin nimetlerinden

faydalanmak isteyen biri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 10. Mek-

tup’ta yazd›¤›na göre, 

“Kanun-› Esasî’nin neflrinden has›l olan fevâid umur-› hükümetin

devr-i sâb›ka nazaran tedennîsi, usul ve terbiye-i askeriyenin tenâku-

su, hükkam›n ahaliye karfl› adavet ibraz›, devâir-i adliyenin adaletsiz-

li¤i, hamiyet-i befleriyenin fikdan› [yoklu¤u], Ermenilerin pür-silah ol-

mas›, mütenevvi‘u’l-ecnâs [farkl› mezheplerden] olan H›ristiyanlar›n

suret-i aleniyede Müslüman kar›lar›n›n isti‘mali gibi icraat-› fevkala-

deye teflebbüs eylemeleri, heybet ü vakar-› ‹slamiyye’nin kalb-i kefere-

den mahv u izalesi, fiil-i katlin tekessürü [ço¤almas›ndan], fesad›n te-

vessü‘ünden [yay›lmas›ndan] baflka bir fley intac etmemifltir.”

R›za Bey Kanun-› Esasî’nin Osmanl› toplumunda uygulanmas›-

n›n imkâns›z oldu¤unu, bura halk›n›n medenî Fransa’daki halka

benzemedi¤ini, meflrutiyete haz›r olmad›¤›n› düflünüyor: “Ka-

nun-› Esasî Fransa’ya benzer, biz[e yak›flur] fley ise fleriat-› ¤arrâ-y›

Muhammediye’dir” (7. Mektup); “Muahharan anlad›m ki, Kanun-

› Esasî kavâidinin mer‘iyyü’l-icra tutulmas› mütemeddin bir mille-

tin ve daha do¤rusu Fransa Cumhuriyeti misillû mütefennin bir

cemiyet ittifak-› ârâs›yla mevki-i tatbike koyulabilir” (8. Mektup);

“Kanun-› Esasî mütemeddin bir millet içindir ki, o da Fransa Cum-
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huriyeti misillû terbiye, fen, mektep görmüfl akvâma mahsustur”

(9. Mektup); “Kanun-› Esasî Fransa gibi mütemeddin bir akvâma

lay›kt›r. Bizim Kanun-› Esasîmiz Cenab-› Allah’›n emri, Hazret-i

Peygamber’in fler‘-i flerifidir. fieriat-› ¤arrâ-y› Muhammediye’nin

neflr ü ilan›na muvaffak olamad›¤›m›z takdirde emin olunuz ki,

çok müddet geçmeden millet-i ‹slamiye ecânibin hükmü taht›nda

imrâr-› hayat eyleyecektir” (10. Mektup). R›za Bey muhataplara

sadece ayaklar alt›nda kalan fleriat›n önemini hat›rlatmakla kal-

m›yor, onlar› ecnebi istilas›yla da korkutuyor. 8. Mektup’ta “ecâ-

nib ise muazzez vatan›m›za göz dikiyor” ve “hal bu siyak üzere de-

vam ederse, yak›nlar›nda ‹ngiltere tebaas› olaca¤›m›z bir emr-i ta-

biidir” diyor. 

13 Mektup Olay› ve 31 Mart Vakas› 

13 Nisan 1909’da meydana gelen 31 Mart Vakas›’ndan önceki
yaz›flmalarda “meflrutiyet aleyhinde” oldu¤u zikredilen bu olay
için, “irtica” kelimesi ilk defa yukar›da zikredilen 24 May›s tarihli
mahkeme karar›nda kullan›lm›fl, zanl›lar›n “irtica‘iyyûndan ol-
duklar› beyan›yla maznunun aleyh” olduklar› belirtilmiflti. Bir
hafta sonra, 31 May›s 1909’da, mahkeme reisinin Zabtiye Nezare-
ti’ne karar›n gere¤ini ifa için gönderdi¤i tebli¤de de, suçlular›n
“harekât-› ahîre-i irtica‘da zî-medhal bulunduklar›” beyan›yla
yarg›land›klar› yaz›l›d›r. Bu kay›tlar, “devr-i sâb›k”a, yani II. Ab-
dülhamid’in istibdad idaresine dönmek için teflebbüste bulun-
mak anlam›nda kullan›lmaya bafllanacak olan “irtica” kelimesi-
nin siyasî literatürümüze girifli aç›s›ndan önemlidir. ‹smail Hami
Daniflmend’in ifadesiyle, “Sultan Hamid’e de hal‘inden itibaren
hakan-› mahlu‘ denilmifltir: ‹ster ona mensub olsun, ister olma-
s›n, bütün cemiyet-i mukaddese muhalifleri mürteci‘dir ve iflte
bundan dolay› irticâ‘ kelimesi muhalefetle müterâdif bir mânâya
kullan›lm›flt›r!” 37 ‹smail Kara’n›n belirtti¤i gibi, 31 Mart hadisesi
‹ttihad ve Terakki taraftarlar›n› o kadar etkilemifltir ki, en küçük
muhalefet teflebbüsleri irtica, fitne ve tefrika gibi kavramlarla yaf-
talanm›fl, Kör Ali Vakas›’na, Adana Hadisesi’ne ve Befliktafl Vaka-
s›’na “irtica” denmifltir.38
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37 ‹smail Hami Daniflmend, 31 Mart Vakas›, ‹stanbul 1986, 3. bsk., s. 15.
Ayr›ca bkz. fiaban Sitembölükbafl›, “‹rtica”, TDV ‹slam Ansiklopedisi,
c. XXII, s. 459.

38 ‹smail Kara, ‹slamc›lar›n Siyasi Görüflleri, ‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1994,
s. 73 ve 203. 



Arnavut kökenli askerlerin 31 Mart Vakas›’ndaki a¤›rl›kl› rolleri

biliniyor. Taflk›flla’da bafllayan isyanda elebafl› Arnavut bir onba-

fl›yd› ve Berat Mebusu ‹smail Kemal Bey’in isyandaki rolü hakk›n-

da mecliste -sonunda suçsuzlu¤una karar verilmifl olsa da- uzun

tart›flmalar yaflanm›flt›r.39 31 Mart Vakas›’n›n ‹stanbul d›fl›nda çe-

flitli vilayetleri kapsayacak flekilde kapsaml› bir planlaman›n par-

ças› oldu¤u, benzer olaylar›n eflzamanl› olarak Selanik, Erzincan,

Erzurum, Adana, Konya ve Kayseri’de yafland›¤› da ileri sürülmüfl-

tür.40 Olaylar bu görüfle göre de¤erlendirildi¤inde, belki Yakoval›

R›za Bey’in uzaktan örgütlemek istedi¤i bu Arnavut k›yam› da ay-

n› plan›n bir parças› olacakt›. Nitekim Yakoval› R›za Bey’in baflro-

lü oynad›¤› bu akim teflebbüs daha sonraki y›llarda devlet belgele-

rinde 31 Mart Vakas›’n›n bir uzant›s› olarak görülecektir. Mesela, 6

Ekim 1911’de Yakoval› R›za Bey Sadrazam Said Pafla’dan bir istida

ile af diledi¤inde,41 Said Pafla bu dilekçeyi “sebeb-i mahkumiyeti

tahkik ve ifade olunmak üzere Dahiliye Nezareti”ne havale etmifl-

tir. Dahiliye Naz›r› da sadarete Sinop’un ba¤l› oldu¤u Kastamonu

vilayetinden gelen bilgiyi arz etmifltir. 6 Kas›m’da sunulan bu ya-

z›da  “Yakoval› Seyfeddin Pafla hafîdi miralayl›ktan müsta‘fî Arna-

vud R›za Bey bin Said Bey”in “devr-i sâb›kta Haleb’de ikamete me-

mur iken, ilan-› meflrutiyeti müteakip afv-› umumîye mazhar ola-

rak Otuz Bir Mart Hadisesi’nde Haleb’de ulemadan alt› zatla Arna-

vudluk’a yazm›fl olduklar› mektup üzerine Dersaadet Divan-›

Harb-i Örfîsince müebbeden kalebendlik cezas›yla mahkum edil-

di¤i”, cezas›n›n infaz› için Akka ve Bodrum’dan sonra Sinop’a

gönderildi¤i ifade edilmifltir.42

31 Mart Vakas›’n›n neden oldu¤u kargafla devlet yetkililerin Ha-

lep ulemas›n›n baflka ba¤lant›lar›n›n üzerine gitmesini önlemifl ol-
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39 Bilgin Çelik, “31 Mart ‹syan›nda ‹smail Kemal Bey’in Rolü”, Toplumsal
Tarih, sy. 124, Nisan 2004, s. 86-91.

40 Aykut Kansu, “Anadolu’da 31 Mart ve ‹ttihat Terakki”, Toplumsal Ta-
rih, sy. 124, Nisan 2004, s. 74-79.

41 “Makam-› sadaret-i uzmay› kabul buyurdu¤unuzdan dolay› takdim-i
tebrikata ictisar ve ahd-i celil-i fehametpenahilerinde olmak ihkâk-›
hak ve tevzi-i adalete intizar eder. E¤er millet ve devlet haini isem, bir
an evvel idam›m›n icras›, de¤ilsem hakk u hakikatin ›zhar› ile flu hal-
i müessifeme katî‘a verilmesini istirham ve niyaz eylerim ferman. Si-
nop’t kalebend Yakoval› Arnavud R›za,” BOA, ‹.MMS 8/1329 Z 28.

42 Ayn› dosya. Sonuçta 18 Aral›k 1911 tarihli meclis-i vükela karar› ve 20
Aral›k 1911 tarihli irade-i seniyye ile, R›za Bey -cezas› müebbet kale-
bendlikten nefy-i müebbede tahvil edilerek- Konya’ya nakledilmifltir. 



mal›d›r. Hâlbuki mesela Nehrü’z-Zeheb müellifi Halep tarihçisi el-

Gazzî, 1327 senesi bafll›¤› alt›nda Abdülhamid’in hal’inden önceki

olaylar› zikrederken “el-‹hâ el-Arabî” adl› yeni bir cemiyetin Safer

ay›nda Babü’l-Ferec caddesindeki Mevlevi tekkesi karfl›s›nda yeni

bir binada aç›l›fl›n›n yap›ld›¤›n› kaydeder. Aç›l›fl merasimine kat›l›-

m›n kalabal›k oldu¤unu yazan Gazzî, zahirde amac›n›n Araplar›n

Kanun-› Esasî’ye ba¤l›l›¤›n› teyit etmek ve devlet ifllerinde Arapla-

r›n haklar›n› takip etmek olarak aç›klanan cemiyetin bir gizli ajan-

das› oldu¤unu yazar. As›l amaç ‹ttihad ve Terakki Cemiyeti’ni za-

y›flatmak, Sultan Abdulhamid’e yard›m ederek cemiyete karfl›

Araplar› k›yama örgütlemektir.43 Gerçekten de 31 Mart Vakas› s›ra-

s›nda Suriye’de görülen baz› olaylarda etkisi oldu¤u için cemiyetin

tüm flubeler kapat›lm›flt›r. Ancak kaynaklarda ve belgelerde bu

makalenin konusu olan olayla bir ba¤lant›ya rastlanmamaktad›r.

1908 devriminden sonra filizlenen Arap cemiyetlerinin ilki olan

söz konusu teflekkülün tam ismi el-‹hâ el-Arabî el-Osmanî (Arap-

Osmanl› Kardeflli¤i)’dir.44 el-‹hâ el-Osmanî adl› bir de gazete ç›-

karan bu cemiyet, Abdülhamid rejimine hizmet etmifl memurlar

ve hafiyeler taraf›ndan kurulmufltur.45 Bu kurucular kendilerini

Araplar›n haklar›n› devlete karfl› koruyanlar olarak sunarak statü-

lerini muhafaza etmek istiyorlard›.46 Devr-i sab›kta görev alm›fl

Araplar›n evlerine yönelik sald›r›lardan sonra 5 A¤ustos 1908’de

Büyükada’da kurulan cemiyetin resmî aç›l›fl› 2 Eylül’de

yap›lm›flt›r. Tauber’e göre cemiyetin en baflar›l› oldu¤u yerlerden
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43 “Ve kâne’l-garaz minhu zâhiran et-te‘âzud ala te’yîdi ahkami’l-Kanu-
ni’l-Esasî ve’l-mutâlebetü bi hukuki’l-ümmeti’l-Arabiyyeti fî mâ ye-
te‘allaku bi h›demi’d-devleti, ve bât›nen ed-darbu ala yedi Cemi‘ati’l-
‹ttihad ve’t-Terakki ve’l-vukuf lehâ bi’l-mirsâd ve k›yam’ül-Arab ala
Cemi‘ati’l-‹ttihad ve’t-Terakki intisâran li’s-Sultan Abdülhamîd ve
hüve’l-lezî nedebe ileyhi sirran”; bkz. Kâmil el-Bâlî el-Halebî el-Gazzî,
(ö.1933), Kitabu Nehru’z-Zeheb fi Târihi Haleb, nflr. fievki fia’s ve Mah-
mud Fahuri, Haleb 1993 [1923-1926], c. III, s. 380.

44 Zekeriya Kurflun, Yol Ayr›m›nda Türk-Arap ‹liflkileri, ‹rfan, ‹stanbul
1992, s. 90.

45 Kurucular fiefik Bey el-Müeyyed el-Azm (fiam), Narda Bey Mutran (Ba-
albek), fiükrü Bey el-Hüseyni (Kudüs), Yusuf  Bey fiatvan (Trablus-
garp), Arif Bey el-Mardini (Halep), fiükrü Pafla el-Eyyubi (fiam), Sad›k
Pafla el-Azm (fiam), fierif Cafer Pafla (Mekke), Muhammed Pafla el-
Mahzumi (Beyrut).

46 Eliezer Tauber, The Emergence of the Arab Movements, Frank Cass,
London 1993, s. 61.



biri Halep’tir, burada 900 üye toplanm›fl, eflraftan büyük ba¤›fllar
alm›flt›r.47 Bu cemiyetin Abdülhamid’in teflvikiyle, kendisini ‹tti-
had ve Terakki’ye karfl› desteklemek için kuruldu¤unu duyan Re-
fik el-Azm, Reflid R›za ve Corci Zeydan gibi münevverler  cemiye-
te girenleri azarlayan konuflmalar yapm›fl, yaz›lar yazm›flt›r.48 Ce-
miyet 31 Mart Vakas›’ndan sonra Tanin gazetesi taraf›ndan mür-
tecilerle ba¤lant›l› olmakla suçlan›yor.49 Üyeler bunu inkar etmifl
olsa da, birçok Arap flehrinde üyelerin “irtica” hadisesine kar›flt›¤›
tespit ediliyor50 ve sonuçta cemiyet flubeleri devlet otoriteleri tara-
f›ndan kapat›l›yor. 

Sonuç

Yaz›n›n bafl›nda ad› geçen Selanik Merkez Kaymakam› Hasan
Tahsin, hat›rat›nda bu ilginç vakadan flöyle bahsetmifltir:

“‹stanbul bir ayaklanman›n efli¤inde, Selanik ise daha a¤›r ve zor bir

durumda idi. Arnavutluktan da hiç iyi haberler gelmiyordu. Haleb’de

sürgün edilip, ikamete mecbur k›l›nan Arnavut ileri gelenlerinden pek

çok kiflinin mektuplar›n› tafl›yan bir Arnavut casusun, Kosova’ya git-

mek üzere Selanik’e geldi¤ini ve hareket etmek üzere oldu¤unu haber

ald›m. Kendisinin Köprülü ilçesinde yakalatt›m. Yapt›¤›m›z aramada,

gerçekten bir ayaklanmay› körükleyen yaz›larla, vesikalar ve din adam-

lar›n› fetvalar› çantas›ndan ç›kt›. Bu hizmet kesinlikle benim hüsnüni-

yetimin eseridir. Çünkü vesika ve yaz›larla bu Arnavut Kosova’ya ulafl-

sayd›, kesinlikle bir isyan ç›kard›. Bu baflar›m›n üzerine Mahmut fievket

Pafla yerinden kalk›p beni aln›mdan öptü, hay›r dua etti… Bu yakalama

olay› üzerine uyan›k davranmaya bafllad›. Ordu merkezinde ve vilayet-

te s›k› tedbirler al›narak yo¤un bir çal›fl›lmaya giriflildi.”51

1909 y›l›n›n Nisan ay›nda Osmanl› Devleti hem ‹stanbul’da, hem
de Anadolu’da büyük bir siyasal buhran yaflam›flt›r. Adana, Haçin,
Osmaniye, Sis, Kars (Kadirli), Dörtyol, Tarsus, Kilis, Antakya, ‹sken-
derun, Birecik, Marafl ve Payas’ta Ermeni ve Müslüman halklar bir-
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47 Tauber, a.g.e., s. 63.

48 Tauber, a.g.e., s. 64.

49 Kurflun, Yol Ayr›m›nda, s. 92.

50 Kurflun, a.g.e., s. 54 ve Tauber, The Emergence,  s. 65. ‹çinde Arap keli-
mesi geçti¤i için cemiyeti resmen kapatan ise 23 A¤ustos 1909’da ç›-
kan Cemiyetler Kanunu’dur.

51 Tahsin Uzer, Makedonya Eflkiyal›k Tarihi ve Son Osmanl› Yönetimi,
Ankara: TTK 1979, s. 241-242. Bu sat›rlara dikkatimi çeken sevgili mes-
lektafl›m Serhat Aslaner’e teflekkür ederim. 



birini bo¤azlam›flt›r. Halep’te benzer olaylar›n vukuundan korkan
ahali konsolosluklara, kiliselere ve hatta gemilere s›¤›nm›flt›r. ‹s-
tanbul’da Emir Arslan Bey’in Hüseyin Cahid Bey san›larak yanl›fl-
l›kla öldürülmesinden dolay› Beyrut’ta bir panik yaflanm›flt›r. Efl-
zamanl› olarak ‹stanbul’da yaflanan devlet krizi (31 Mart Vakas›)
nedeniyle taflrada düzen sa¤lanamad›¤›ndan, say›lan yerlerdeki
olaylarda devletin ya da devlet içindeki II.Abdülhamid yanl›s›
gruplar›n parma¤› aranm›flt›r. Bunu Sultan Abdülhamid’in taht-
tan indirmek için bahane arayan ittihatç›lar›n propogandas›
olarak gören ‹ngiliz Büyükelçisi52 Londra’ya yazd›¤› bir raporunda
“bu müessif olaylarla baflkentteki kriz aras›nda herhangi bir ba¤-
lant›y› gösterecek bir bilgiye sahip olmad›¤›n›” yaz›yordu.53 Ayn›
flekilde, Yakoval› R›za Bey’in planlad›¤› ve “13 Mektup Olay›” ola-
rak adland›r›labilecek isyan teflebbüsünün 31 Mart Vakas›’yla ba¤-
lant›s› gibi, ayaklanma fetvas› veren Halep ulemas›n›n ‹hâ cemi-
yetiyle irtibat› da flimdilik spekülasyondan ibarettir. 
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52 TNA, FO 371-771/362-364, Sir G. Lowther to Sir Edward Grey, Pera, Ap-
ril 28, 1909. 

53 TNA, FO 371-771/376, Sir G. Lowther to Sir Edward Grey, Constanti-
nople, April 28, 1909.



Ekler

1. Mektup

Bismillahi vahdehu ve sallallahu teala ve sellem alâ men lâ ne-

biyye ba‘dehu ve neflhedü en lâ ilahe illallahu vahdehu lâ flerîke

leh, el-kâilü celle flânüh: “Küntüm hayra ümmetin uhricet li’n-nâ-

si te’murûne bi’l-ma‘rufi ve tenhevne ani’l-münker.” Ve neflhedü

enne seyyidena ve senedena Muhammeden abduhu ve rasûluhu,

ve habibuhu’l-a‘zam ve haliluhu’l-ekrem ve safiyyühü’l-mukadd-

dem, el-kâilü sallallâhu aleyhi ve âlihi ve ashâbihi’l-bedûri’s-sât›‘a

ve sellem: “ed-Dinü’n-nasîhah.” kâlû, “li-men ya Rasûlallah?” kâ-

le, “lillâhi ve rasûlihi ve eimmeti’l-müslimîne ve âmmetihim.”

Ve’l-kâilü “Aleyküm bi-sünnetî ve sünneti’l-hulefâi’r-râflidîn el-hâ-

diyyîne el-mehdiyyîne ba‘dî, azzû aleyha bi’n-nevâciz; fe-inne kül-

le muhdesetin bid‘a ve külle bid‘atin dalâle ve külle dalâletin fi’n-

nâr.” Ve’l-kâilü “el-Mütemessikü bi-sünnetî  inde fesâdi ümmetî le-

hu ecrü mieti flehîdin.” 

Emmâ ba‘d, fe-hâzihi risaletün nukaddimüha ileyküm eyyü-

he’s-sâdetü’l-uzamâ, ehlü’l-hamiyyeti’d-dîniyyeti ve’l-gayreti’l-

hâflimiyyeti li-ecli ihyâ-i emri’d-dîn ve i‘lâ-i kelimeti’l-hakki ve’l-

yakîn. ‹nne kad hadese fî bilâdina ta¤ayyürün fledîdün fî emri’d-

dîn. Fe-sâreti’l-humûru nüflrebü aleyna fi’l-esvâki nehâran ve

tü’ti’l-fevâhifle cihâran. Ve cemi‘ü’l-münkerâti leyse leha nekîrün.

Ve’l-âmirü bi’l-maruf ve’n-nâhî ani’l-münkeri leyse lehu zahîrün.

Ve kesüra’l-hercü ve mercü. Ve sâre za‘îmü’l-kavmi erzelehüm

ve’l-mütemessikü bi-dînihi ke’l-kâbizi ale’l-cemri. Ve kesüra’z-

zenâdikatü’l-mülhidûn. Ve ünkirat zaruriyyâtü’d-din. Ve’l-

mü’minü yemflî fi’n-nasi hâifen min cevri’l-hükkâmi ve hurûci-

him ani’d-dîni fi’l-ahkâm. Ta¤ayyarati’l-bilâd ve men aleyha. Ve

haraceti’n-nâsü an tâifeti veliyyi’l-emri ve ¤âlibi’n-nâs. Lâ-yete-

emmelûne fi’l-avâk›bi ve a‘cabe küllü zî-re’yin bi-re’yihi. Sâra’d-

dînü ¤arîben indehüm. Lehcetühüm fi’l-emri’l-kanunî zâhiran ve
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fi’l-hakikati lâ-amele bi-hi eyzan. Ve ihtâce’d-dînü ile’l-k›yam bi-

tecdîdihi ve te‘ayyene zâlike farîzaten muhattemeten ala ulemâ-

i’l-müslimîn ve ehli’l-hakki ve’l-yakîn. Vellâhu nâs›ruhüm ve

mu‘înuhüm. Fe-kad kâle Nebiyyüna’l-muazzam sallallahu aleyhi

ve sellem: “Lâ tezâlü tâifetün min ümmetî zâhirîne ala’l-hakki, lâ

yedurruhum men hâlefehüm ilâ en ye’tîna emrallahi ve hüm alâ

zâlike.” Ve tâ‘atü velüyyi’l-emri vâcibün aleyna fler‘an bi-nusû-

si’l-âyâti’l-Kur’aniyyeti ve’l-ahadîsi’n-nebeviyyeti. Ve flakka’l-âsî

emre münkerin ve fâilühü inflaallahü lâ-büdde ve en yedmir. Kâ-

le nebiyyüna ervâhuna lehü’l-fida: “Esmi‘û ve etî‘û ve in te’mür

aleyküm abdün Habefliyyün mücde‘u’l-etraf ke-enne re’sehü zebî-

bün.” Fe-hâza’n-nassu’l-kerîm, musarrihun bi-vücûbi tâ‘ati ve-

liyyi’l-emri ve ademi’l-hurûci aleyhi bi-dûni nekîrin mâ lem ye-

kün hünâke küfrün sarîhun lâ yehtemilü’l-te’vile ke-mâ sarahat

bi-zâlike ahâdîs uhrâ sahîhatü’l-esânîd. Ve’l-hâs›l inne kad vehi-

le’l-hâlü fî bilâdina ilâ ihmal-i emri’d-din külliyen. Ve sâra’l-em-

rü bi’l-maruf ve’n-nehyi ani’l-münker matrûden meb¤ûzan lâ

yeltefit ileyhi. Ve amme’l-belâ ve iflteddet ale’d-dini ez-zarrâ. Ve

ehaze’l-emrü müntehâhu. Ve la havle ve la kuvvete illa billah.

Hükümetü’l-adliyye kad mahat edyânenâ ve emvâlenâ ve feceret

en-nâsü bi-haysü iflbâhati’l-muharramât ve kâffeti’l-münkerât.

Ve kad nukile ileyna mütevâtiran enneküm ve li’llahi’l-hamd

mütemessikûne bi’l-milleti’l-hanîfiyyeti’s-semhâ elletî leylühâ

ke-nehârihâ ve nehârühâ ke-leylihâ, lâ ta‘rifûne sivâhâ, a‘lallahu

flânekum ve sebbete eymânekum ve ce‘alekum mine’t-tâifeti’z-

zâhireti ale’l-hakk. Ve a‘tâkumullahu teâla kuvveten ve adeden

ve adeden. Fe-vecebe aleykum farzan aynan en-nuhûz li-ihyâi

fleriati rasûlillahi ve i‘lânihâ ve hamli’n-nâsi ale’t-temessüki bi-

hâ ve tarhi mâ sivâhâ mine’l-kavânîn elletî mahati’d-dine ve ez-

lamet minhe’l-meflâriku ve’l-me¤ârib. Ve nahnu âcizûne lâ kud-

rete lenâ fî bilâdina ale’l-k›yam bi-hâze’fl-fle’n vahdena. Fe-ner-

cûkum ikrâmen li Rasûlillahi sallallahu aleyhi ve sellem tedârek-

nâ bi-külli mâ yelzimü fî i‘lani hâze’fl-fler‘i’l-mutahhari fî bilâdi-

na ve mahvi’l-kavânîni ve iadeti’d-dîni’fl-flerifi’l-Ahmediyyi ve

envârihi ve behâihi. Ecîbunâ li-zâlike ve illa fe-nuhâs›mukum ¤a-

den indellahi bi huzur-i Rasûlihi ve nuhâs›m›kum [bi] fleriati Ra-

sûlillah. Ya ehle’l-mürüvveti ve’n-necdeti, in karrû tensurkumul-

lah. Ya ehle’d-dîni ve’t-takva, ibtedirû. Vesselamu aleykum ve

rahmetullahi ve berakâtuhu. 

[Alt› uleman›n imzas›]
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2. Mektup54

“Loma rüesâlar ve sancakdarlara, Podrime rüesâlara ve sancak-

darlara mahsustur.” (1. Mektup’un ayn›s›) 
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3. Mektup55

Debre hanedan ve ulema ve meflayih ve rüesâlar ve sancakdarla-

r›na ve Mat hanedanlar›na ve rüesâ ve alemdarlara mahsustur.

(1. Mektup’un ayn›s›)

4. Mektup56

Korifle kabilesi rüesâs›na ve Halil ‹brahim ve Abdullah Hoca ve

Zeynel ve Mehmed ve fiipflanl› Kerim Ahmed ve Azgun Ahmed ve

Berah Ali ve Sad›k Musa A¤alara mahsustur.

Hasan Efendi’ye bir mektup gönderilmifltir. Haleb ulemas› tara-

f›ndan dahi mûmaileyhe yaz›lm›flt›r. Vatan›n›z tehlikededir. Vata-

n› kurtarmak içün Hasan Efendi’nin muavenetine ve gayretine ifl-

tirak edip erkekli¤inizi ve vatanperverli¤inizi isbat hususunda

kâffenize ricam çoktur. Hasan Efendi tafsil-i ahvâli size nakleder.

Baki cümlenize dua ederim.  

28 fiubat 1324, Yakova hanedan›ndan Ali R›za b. Said    

5. Mektup

“Rad nam-› di¤er Murad nam›na yasak Latin hurufât›yla Arna-

budça bir k›ta mektup.”57

6. Mektup58

Rif’de rifatlü Süleyman A¤a’ya ve Boniç alemdar› ile rüesâlar›na

ve Vufl rüesâlar›na ve Morine alemdar›na ve Bonaflifti ve Batofla

alemdarlar›na ve Berifla rüesâs›ndan Yahya ve umum Berifla rü-

esâs›na ve Degan ve Norrobriç rüesâlar›na mahsustur. 

Bugün vatana hizmet bir zamand›r. Vatan›n selameti içün Ha-

leb ulemas› taraf›ndan Hasan Efendi’ye mektup gönderilmifltir.

Mûmaileyh ile görüflüyor ve her bir ahvâle vâk›f oldu¤unuz tak-

dirde Hasan Efendi taraf›ndan verilecek talimat›n harf be harf ic-

ras› gayretinizden mercuvvdur. Buna dair uzun uzad›ya yazmak

abesdir. Her ne yazmak laz›m gelirse Hasan Efendi’ye yaz›lm›flt›r.
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Bir de hamiyetinizi, vatanperverli¤inizi bildi¤im içün bu kadarla

iktifa ederim. Büyük ve küçüklerinizin gözlerini öperim. Fî 28 fiu-

bat 1324, Yakova hanedan›ndan Ali R›za b. Said

7. Mektup59

Reis-i Kraniçe Rifatlü fiaban Benak A¤a’ya,

6 fiubat 1324 tarihli mektubunuzu ald›m. Fevkalade memnun u

müteflekkir oldum, A¤a! Birader ve rüesâlar›n›z›n gözlerinden

öperim. ‹zzetlû Bayram Bey’in gözlerinden öper ve selam›m› teb-

li¤ eylemenizi rica eylerim. Ve cidden memnuniyetimiz size karflu

beyan ederim. Gayretli, asil bir hanedan oldu¤unuz herkesçe ma-

lum oldu¤undan, ben dahi tasdik ederim. Zikir ne alemdedir? Ha-

leb’de durmakl›¤›m emin olunuz ki, ziyan›m› muciptir. Fakat ah-

lak›m› oldukça sezebilirsiniz. Cesurlar›n defterinde kaydoluna-

maz isem de, korkak da de¤ilim. Ey fiaban A¤a! Ben bir yerde veya-

hut bir flahs›n ekme¤ini yersem, katiyen ona ne hile ve ne de h›ya-

net ederim. Sultan Hamid’in nimetini yedim ve o nisbette ziyan›-

n› gördüm. Fakat müflarünileyhe karflu h›yanet etmekli¤im imkan

haricindedir. Gelelim! Vatan selameti içün can›m› ve evlad›m› fe-

daya her vakit haz›r›m. Ve buna delil mal ve evlad›ma istedi¤iniz

takdirde seni vekil ederim ve ettim. Ve isterim vatan›n selameti ise

böyle bir halin devam›yla mümkün olamayaca¤› sizce müsellem-

dir. A¤a! Kanun-› Esasî Fransa’ya benzer biz[e yak›flur] fley ise fleri-

at-› ¤arrâ-y› Muhammediye’dir. Kendi halifesini, büyü¤ünü tan›-

mayan bir kavim hiçbir vakit iflah etmez. fiimdiye kadar gelmedi-

¤imin sebeb-i yegânesi fludur ki, denmesün ki R›za Bey kendi

menfaat-i flahsiyesi içün çal›fl›yor. Zira mukaddema etti¤im gayret

semeresiz kald›. fiimdilik gelsem bile vatan›n tehlikede bulundu-

¤unu görüp de sükûn etmek benim içün bir azab-› vicdanîdir. Va-

tan tehlikededir. Halimiz o kadar fenad›r. Bilmez misiniz? Cenab-

› Hak ›slah eylesin! Faziletlû Hasan Efendi’ye Haleb ulemas› tara-

f›ndan bir mektup gönderilmifltir. Mûmaileyhe bilmüzakere ve bi-

littifak laz›m gelecek teflebbüsât›n icras›nda asla tekâsül etmeme-

nizi cidden rica eylerim ve umum Krabenç ahalisinin gözlerinden

öperim ve nerede bulunur isem, vatan fedaisi bulundu¤um ma-

ruzdur efendim. ‹stifadem, maafl›m dahi kesilmifltir. 28 fiubat

1324, Yakova hanedan›ndan Ali R›za b. Said
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8. Mektup60

Saadetlu Zeynel Efendi hazretleriyle Yaflar Pafla hazretlerine ve

faziletlu Abdullah Efendi’ye!

Kanun-› Esasî’nin ilan› bâdi-i emrde cümlemiz içün bâis-i mes-

ruriyet ise de, görülen ahvâl-i hâz›ran›n vehameti o nisbette flâ-

yân-› teessür ü teessüftür. Muahharan anlad›m ki, Kanun-› Esasî

kavâidinin mer‘iyyü’l-icra tutulmas› mütemeddin bir milletin ve

daha do¤rusu Fransa Cumhuriyeti misillû mütefennin bir cemiyet

ittifak-› ârâs›yla mevki-i tatbike koyulabilir. Osmanl› cemiyet-i hâ-

z›ra-i ‹slamiyye ve H›ristiyaniyyemiz ise, hürriyet lafz-› mukadde-

sinin mana-y› hakikisini flu yolda telakki etmifllerdir ki, her ferd

devr-i hayat›nda arzu eyledi¤i ef‘âl ü harekât›n icras›nda serbest

ve lâ-yüs’el ammâ yef‘aldir. Kanun-› Esasî’nin ilan›ndan beri hali-

miz o kadar tebeddüle u¤rad› ki, tafsil-i ahvâl Hasan Efendi’ye

gönderilen mektupta münderiçtir. Mûmaileyh ile inde’l-muvâce-

he maksad-› âcizî tamam›yla anlafl›lacakt›r. Baflkalar›ndan emni-

yetim münselib bulundu¤undan yaln›z sizlere karfl› itiraf ederim

ki, hal bu siyak üzere devam ederse, yak›nlar›nda ‹ngiltere tebaa-

s› olaca¤›m›z bir emr-i tabiîdir. Birkaç gün mukaddem Haleb ule-

mas› taraf›ndan bir mahall-i mahsusa ça¤›r›l›p ink›lab-› cedîdden

hal-i hâz›r›n vahim netâyicinden bahisle edilen teklife ra¤men

mûmaileyhim taraf›ndan size karfl› tahrir edilmifl mektuplar lef-

fen gönderilmekle ba‘de’l-ittilâ‘ fehvâs›yla amel etmek flurût-› be-

fleriyeden olup, mektubum dahi ilaveten bir vas›ta-i intibah-› ef-

kârd›r! Taraf›m›zdan ahali hükümet nazar›nda akl u iz‘andan

mu‘arrâ, hükumet dahi ahali nezdinde uyumufl, bir taraftan f›rsat

intizar eyler gibi, vükelâ k›yafetinde bir sârik-i dehhâflt›r. Bu tafsi-

lat›m muamma görünüyor ise, Hasan Efendi’ye gönderilen mek-

tubun k›raatine heves buyurulaca¤› nezd-i senâverîde mukarre-

râttand›r. fieriat-› ¤arrâ-y› Muhammediye’ye tevessül cemiyet-i

‹slamiyyeye nazaran bir farz-› ayn iken, o ciheti b›rak›p da bir Ka-

nun-› Esasî’ye iktidâ etmek havsala-i idrake s›¤ar fley midir? 

Umûr-› askeriyemize büsbütün halel [geldi]; adliye devâiri ada-

letsizlikle, avam-› ahali edebsizlikle, ulema sükutla, cühelâ ihti-

lal-i umûrla meflgul oluyor! Çerh-i felek bu minval üzere deverân

edip gidiyor. Vicdans›z adamlar rahat rahat yaflayor. Vatanperve-

rân-› millet humma-y› tifoidîye tutulmufl, ferrâfl nezdinde pençe-

i ülûm (elemler) kendilerine uzat›l›yor. Ecânib ise muazzez vata-
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n›m›za göz dikiyor. Hal bu merkezde iken, Arnavudluk’a gelmek-
li¤im sevgili vatandafllar›m taraf›ndan teklif ediliyor. Hay›r! Hay›r!
Vaktâ ki vatan› bu girdab-› helakden kurtarmak içün aran›zda itti-
fak akdedilirse o hengâmda R›za ça¤r›l›rsa hemen R›za edilen da-
vete icabet edece¤ini kendi akl›nca kesdiriyor. Baki ehibbâya se-
lam. Fî 28 fiubat 1324. Yakova hanedan›ndan Ali R›za b. Said

9. Mektup61

Debre’de Sad›kpaflazade Ali Bey’e ve Karahasanzade izzetlû Yu-
suf Bey’e ve Yegenzade fiakir Bey’e ve hanedanlara ve rüesâya ve
Mat hanedan ve rüesâlar›na mahsusdur.

Haleb’de bugünlerde vuku bulan zulm u taaddiyattan ve f›sk u
fücûrun tekessüründen ve fiil-i katlin mütevâliyen vukuundan ve
hükümetin hakkaniyetsizli¤inden ve adliye devâirinin adaletsizli-
¤inden ve belediye devâirinin müseyyeb olmas›ndan ve nizam-›
askeriyenin büsbütün fikdân›ndan dolay› Haleb ulema ve küberâ-
s› taraf›ndan ça¤›r›ld›m. Arnavudluk’un ulema ve küberâs›yla rü-
esâlar›n›n hal-i haz›rdan olan memnuniyet ve adem-i memnuni-
yetlerini, vatana olan muhabbetlerinin derecesini fleriat-› ¤arrâ-y›
Muhammediye’nin neflri hakk›ndaki efkâr-› hususiyelerini, te-
beddülât-› ahîra hasebiyle peyda olan adem-i müsavat›n ref‘ u
men‘i hususundaki makâs›d-› hakikiyelerini sual eylemeleri üze-
rine cevaben laz›m gelen malumat›n îtas›nda asla fütûr gösterme-
yerek izahat verdim. Memnuniyetlerini an samîmi’l-kalb beyan
ile beraber, muhabere hususundaki meram-› kat‘îlerini ifade ve
bu babda tavassut-› acizanemi rica eylemeleri üzerine bi-lâ istin-
kaf efkâr-› vatanperverânelerine hizmet eleyece¤imi vaad ve buna
binaen nam›n›za irsal k›l›nacak mektuplar›n› leffen mektubumla
gönderdim. 

Kanun-› Esasî’nin neflrinden maksad 33 seneden beri kabus-›
istibdad alt›nda ezilmifl olan zavall› milletin refah-› halini temin
eylemek, ve bundan böyle tedricen kuvve-i askeriyemizi takviye,
ticaretimizi tevsî‘, sanayimizi fenne tatbik, hukuk-› flahsiye ve
maliyemizi muhafaza, hâs›l› düvel-i ecnebiyenin ez-her [cihet]
ameline rakip olmak maksad-› hay›rhâhânesine mübteni idi. La-
kin hey[h]at!! Maatteessüf görüyoruz ki, kanun-› mezkurun ilan›
milletimizi, hükümetimizi ›slah edecek yerde aksi kaziyeyi intaç
etti. Esasen fleriat-› ¤arrâ-y› Muhammediye’ye tatbik-i hareket
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edilmifl olsa idi, öteden beri milletimiz nimet-i hürriyetten mah-

rum kalmaz idi. Kanun-› Esasî mütemeddin bir millet içindir ki,

o da Fransa Cumhuriyeti misillû terbiye, fen, mektep görmüfl ak-

vâma mahsustur. Bizim ise hal-i haz›r›m›z o derece vahimdir ki,

nev‘amâ ›slah› sizin gibi ricâl-i asr›n himmeti âliyesine mütevak-

k›ft›r. Zaten bu husus içün, Yakova’ya ve ‹pek’e yaz›ld›ktan mâa-

dâ, laz›m gelecek tedâbîrin ittihaz› içün dahi bir hatt-› hareket

tayin edilmifltir. Âbâ ve ecdad›n›z›n min’el-ezel millete karfl› et-

tikleri hidemât-› mühimme herkesçe malum-› müsellemdir. ‹flte

onlar›n harekât-› flîrânesine iktidâen ve âna zamîme olarak Ce-
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nab-› Kibriyâ’n›n nam-› akdesine kasemen cinsiyetimizi, milleti-

mizi s›yanet içün her bir fedakarl›¤› göze alarak Yakova ile bilmu-

habere ve bilâ-nifak vatan›n ›slah› içün icra edilecek netice-i te-

dâbîrin ifl‘âr› aram›zdaki karâbet nam›na mercuvv ve aksi halde

bi-lâ flek az zaman geçmeden düvel-i ecnebiye himayesi alt›nda

imrâr-› hayat eyleyece¤imiz nezd-i ukalâca müsebbet olmakla,

iraesine…

Fî 28 fiubat 1324, Yakova hanedan›ndan Ali R›za b. Said

10. Mektup62

Prizren’de rifatlu Ramazan Zaskop A¤a’ya ve Loma ve Podrime

rüesâlar›na mahsustur!! Gayretli oldu¤unuz içün Haleb ulemas›

taraf›ndan Loma rüesâlar›na gönderilen mektubun mevâki‘-i

mezkure rüesâs›na okutturulmas› ve Yakova, ‹pek ve Debre ile

muhabere olunmas› ve cümle Podrime ve Loma rüesâs›na dahi

benim taraf›mdan selam tebli¤i himmetinizden muntazard›r. Va-

tan›m›z›n Kanun-› Esasî ile muhafaza olunmas› kâbil de¤ildir. Va-

tan›m›z›n hal-i haz›r› fevkalade bir tehlike[de]dir. Kanun-› Esasî

Fransa gibi mütemeddin bir akvâma lay›kt›r. Bizim Kanun-› Esasî-

miz Cenab-› Allah’›n emri, Hazret-i Peygamber’in fler‘-i flerifidir.

fieriat-› ¤arrâ-y› Muhammediye’nin neflr ü ilan›na muvaffak ola-

mad›¤›m›z takdirde emin olunuz ki, çok müddet geçmeden millet-

i ‹slamiyye ecânibin hükmü taht›nda imrâr-› hayat eyleyecektir.

Kanun-› Esasî’nin neflrinden hâs›l olan fevâid umur-› hükümetin

devr-i sâb›ka nazaran tedennîsi, usul ve terbiye-i askeriyenin te-

nâkusu, hükkam›n ahaliye karfl› adavet ibraz›, devâir-i adliyenin

adaletsizli¤i, hamiyet-i befleriyenin fikdan›, Ermenilerin pür-silah

olmas›, mütenevvi‘u’l-ecnâs olan H›ristiyanlar›n suret-i aleniyede

Müslüman kar›lar›n›n isti‘mali gibi icraat-› fevkaladeye teflebbüs

eylemeleri, heybet ü vakar-› ‹slamiyyenin kalb-i kefereden mahv u

izalesi, fiil-i katlin tekessürü, fesad›n tevessü‘ünden baflka bir fley

intac etmemifltir. Teemmel!! Hal böyle devam edecek olursa hali-

miz neye müncer olacakt›r? 

Ben millete karfl› ifas›na mecbur bulundu¤um vazife-i mukad-

deseyi icraya müsaraat eyliyor, sizlere de laz›m gelen tafsilat› veri-

yor[um]. Vatan sizden muavenet bekliyor. ‹flte!! Ahvâl bu merkez-

dedir. Fedailer gayretlerini, hamiyetlerini böyle bir günde ibraz et-
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melidir. Bâkî dua. Li 28 fiubat 1324. Musa Efendi’ye de selam ede-

rim. Yakova hanedan›ndan Ali R›za b. Said. 

11. Mektup63

Botoç Ener hoca ve rüesâlar›na!

Hasan Efendi’nin emri alt›ndan ç›kmamak içün fevkalade gay-

ret ediniz. Vatana aid mûmaileyhe Haleb ulemas› taraf›ndan tah-

rirat gönderilmifltir. Vatan›n selameti için her bir fedakârl›¤› göze

alarak Hasan Efendi taraf›ndan verilecek talimat›n ifas› hususun-

da asla tereddüt etmeyiniz. ‹taatiniz mûcib-i teflekkürümdür. Bâ-

kî cümlenizin gözlerinden öperim. 

28 fiubat 1324, Yakova hanedan›ndan Ali R›za b. Said    

12. Mektup64

Has alemdar› ile rüesâlar› ve hocalar›na mahsustur,

Bugün vatana hizmet etmek berzamand›r. Vatan tehlikededir.

Vatan›n selameti içün Haleb ulemas› taraf›ndan Hasan Efendi’ye

mektup gönderilmifltir. Mumaileyh ile görüflüyor ve her bir ahva-

le vak›f oldu¤unuz takdirde Hasan Efendi taraf›ndan verilecek ta-

limat›n ifas› hususunda himmet-i vazifeniz muntazard›r. Buna

dair uzun uzad›ya yazmak abesdir. Vatanperverli¤iniz bence ma-

lum oldu¤undan bu kadarla iktifa edilmifltir. Bâkî büyük ve kü-

çüklerinizin gözlerinden öperim. Fî 28 fiubat 1324, Yakova hane-

dan›ndan Ali R›za b. Said 

13. Mektup65

R›fatlu Zeynullah A¤a’ya,

Mahsusen gözlerinden öperim. Biraderinizin de gözlerinden

öperim. Haleb ulemas› taraf›ndan Zeynel Bey’e bir mektup gön-

derilmifltir. ‹cab›na gayret edip etmeyece¤inin ifl_âr› mütemen-

nâd›r. Acele ile yaz›lm›flt›r. Kusura bak›lmas›n. Soranlara selam

ederim efendim.  

Fî 28 fiubat 1324, Yakova hanedan›ndan Ali R›za b. Said    DDîîvvâânn
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63 Ayn› dosya, belge no. 27.

64 Ayn› dosya, belge no. 28

65 Ayn› dosya, belge no. 25.



Risale: Mahkeme-i Kübra

“Yakova’da müderrisînden Hasan Efendi nam›na muharrer bir
zarf derununda muharrer Mahkeme-i Kübra nam›nda matbu bir
risale.”66

Abstract

The Aleppo-Kosovo Connection, 1909: An Attempt of Rebel-

lion in Albania Against the Ottoman Constitutional Regime 

In March 1909, Major Riza Bey Gjakova handed over a roll

of papers to Recep, a discharged private who visited him in

Aleppo on his way back to Albania. Being informed of the

package, the police catched Recep and captured the papers,

which appeared as fetwas of religous scholars of Aleppo and

letters of Riza Bey written to Albanian chiefs in Kosovo, cal-

ling them to revolt against the Ottoman constitutional regi-

me. Being timely with the 31 Mart Vakas› (the counterrevo-

lution attempt of April 13), this event was largely investiga-

ted by the government and many people were arrested,

sentenced and exiled. The article deals with the details of

the event and tries to contextualize the concepts of father-

land, nation, law, shari’a, and caliphate, as mentioned in

the letters. 

Key Words: Abdulhamid II, Constitutionalism, Ulema, Riza

Bey Gjakova, Albania.
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66 Bu risale dosyada yok, ancak ele geçen evrak› sayan 16 no’lu belgede
ad› görünüyor.


