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ÖZ 

“18. ve 19. yüzyıl Avrupası’nda alınan zaferler, zorunlu askerlik uygulamasının 
bir başarısı olarak kutlanınca modern anlamda ordu-millet anlayışı Avrupa genelinde 
yayılmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti de, II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelindiğinde, 
özellikle Prusya militarizminden etkilenerek, ordu-millet anlayışını “millet-i müselleha 
(silahlanmış millet)” adı altında devlet ve toplum düzenine hakim kılmıştır. 1908 yılın-
da Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte gerçekleştirilen askeri değerler ekseninde bir Osmanlı 
milletinin kurulması için yürütülen çalışmalar, Balkan Savaşlarından sonra Türkçülük 
ekseninde yeni bir boyut kazanmıştır. Militarizmin Türk milliyetçiliğine eklemlenmesi-
nin bir sonucu olarak devlet, İttihat ve Terakki Cemiyetinin iktidarında, toplumu dö-
nüştüren, onu modernleştiren bir araç haline gelmiştir. Osmanlı toplumu, özellikle 
çocukluk döneminden askerlik çağının bitimine kadar, mektepli subayların Batı kay-
naklı askeri değerleri doğrultusunda yeniden inşa edilmeye çalışılmıştır. İktidarın 
sahibi olan mektepli subaylar, destekledikleri sivil bürokratlarla ortak hareket ederek, 
militarist-milliyetçi değerleri içeren bir dizi toplumsal yenilik gerçekleştirmişlerdir. Bu 
kapsamda “silahlanmış millet”i oluştururken ön plana çıkan çalışmalar; zorunlu asker-
lik uygulaması, militarist eğitim politikası, paramiliter derneklerin örgütlendirilmesi 
şeklinde olmuştur. Artan oranda militerleşen bu uygulamaların, toplumun geniş ke-
simlerine yayılması içinse Cumhuriyet Türkiyesi’ni beklemek gerekmiştir. Türk toplu-
munun bilinçaltına yerleştirilen ordu-millet anlayışının kökleri, II. Meşrutiyet Döne-
mi’ne kadar uzanmaktadır.”  

Anahtar Kelimeler: Militarizm, Osmanlı Toplumu, İttihat ve Terakki Cemiyeti, 
Mektepli Subaylar, Paramiliter Dernekler. 

 

ABSTRACT 

 “The victories of Europe in military fields in 18th and 10th centuries were 
celebrated as a success of obligatory army service so the new conception of “Army 
and Nation” in modern sense began to spread throughout Europe. When the Ottoman 

                                                 
∗ Bu makale, yazarın “Osmanlı Devleti’nde Bir Yönetici Sınıf Olarak Seyfiye ve İktidar İlişkileri: 

İkinci Meşrutiyet Dönemi Örneği” isimli Yüksek Lisans Tezi’nden türetilmiştir.  
∗∗  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Bilim Dalı Araştırma Görevlisi, 

bybkr89@hotmail.com. 
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Empire came to the period of IInd Constitutional Monarchy (being especially 
influenced by Prussian militarism) it launched its conception of Army and Nation 
under the name of “millet-i müselleha” meaning “the nation in arm.” Operations to 
establish an Ottoman nation with military values gained a new dimension after 
Constitutional Monarchy in 1908 with idea of Turkism right after the Balkan Wars. 
Following the articulation of Turkish Nationalism to militarism the State became a 
means of transformation and modernization with the power of “Ittihat and Terakki 
Cemiyeti (Commitee of Union and Progress).” Military officers tried to rebuild 
Ottoman society with values from the West while training the new generations from 
childhood until the end of the age of military service. Those military officers in power 
were supported by civil bureaucrats and they carried out a series of reformations 
containing Western military and nationalistic virtues. In this context, obligatory military 
service, militaristic education policy, organizations of paramilitary associations formed 
the new “millet-i müselleha” that is armed nation. These implementations gradually 
became more militaristic and spread among large number of people in Republican 
era. The roots of the idea of army and nation relations placed in the 
subconsciousness of Turkish society go back to the era of IInd Constitutional 
Monarchy.”  

Keywords: Militarism, Ottoman Society, İttihat ve Terakki Cemiyeti (Commitee 
of Union and Progress), Educated Officers, Paramilitary Associations. 

 

GİRİŞ 

Devletlerin kuruluş mantığına baktığımızda, askeri unsurlar ile iç ve dış tehdit-
lerden korunmak isteyen toplumlar arasında, bağımlılığa dayanan bir ilişkinin var 
olduğunu görürüz. 1789 Fransız İhtilalinden sonra bu bağımlılık ilişkisi, Avrupa gene-
linde askerler lehine bir siyasi tablo ortaya çıkarmıştır. Özellikle, Napoleon’un İhtilal 
Savaşlarında elde ettiği başarılardan sonra, profesyonel askerlik hizmetinin yerini 
asker-vatandaşlara dayanan zorunlu askerlik hizmetine bırakması, orduya hakim olan 
subayların topluma nüfuz etmesine imkan vermiştir. Böylece, ordu(asker)-millet anla-
yışının toplumlara yerleşmesiyle birlikte, askeri değerler de topluma aşılanmaya 
başlamış ve modern anlamda militarizm ideolojisi doğmuştur. 20. yüzyıl başlarına 
gelindiğinde ise, militarizm ideolojisinin en başarılı örneğini askeri disipliniyle öne 
çıkmış olan Prusya İmparatorluğu vermiştir. İç ve dış tehditlere karşı koymanın ya-
nında ordunun bir “vatan okulu” işlevi de gördüğü Prusya militarizmi, çok geçmeden 
Osmanlı İmparatorluğu’nu da etkilemiş ve kendilerini “kurtarıcı” olarak gören mektepli 
subaylara ilham olmuştur. 

II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki mektepli subay kimliği, Lale Devrinden itibaren uy-
gulanan, devletin kendisini kurtarma refleksiyle uygulamaya koyduğu Batı modern-
leşmesini almaya dönük Osmanlı askeri ıslahat politikasının bir sonucudur. Küçüklük-
lerinden başlayarak devleti kurtarmaları için yetiştirilen mektepli subaylar, kurtuluşu, 
sahiplendikleri Batı kaynaklı askeri değerlerin toplumun geneline yayılmasında gör-
müşlerdir. Böylece, mektepli subayların Osmanlı ordusuna hakim olmasıyla, Osmanlı 
toplumunda, sivil-geleneksel değerlerin yerini askeri değerlerin aldığı bir 
militarizasyon (askerileştirilme) süreci başlamıştır. 1908 Askeri İhtilali ile başlayan bu 
süreç, Osmanlı toplumunun, Balkan Savaşlarında alınan başarısızlıklar sonucunda 
geleneksel yapının temsilcisi yaşlı yöneticilerden desteğini çekip genç mektepli su-
baylara iktidarın anahtarını vermesiyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Osmanlı 
toplumunun daha önce hiçbir kesime vermediği kadar büyük desteği arkasına almayı 
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başarmış olan bu subaylar, Babıali Baskınından ve özellikle de Edirne’nin geri alını-
şından sonra toplumun militarizasyonu için çalışmalarını esaslı bir şekilde başlatabil-
mişlerdir. Asker bürokratlar ve onların onayını almış olan sivil bürokratlar, İttihat ve 
Terakki Cemiyetinin çatısı altında birleşerek, I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar süren 
bu süreci yönetmişlerdir. 

Çalışmamızda; konuyu 4 ana başlık altında inceledik. İlk başlıkta; militarizm ve 
militarizasyon kavramlarını tanımladıktan sonra, bu kavramların özelliklerini açıkladık. 
Ayrıca, Osmanlı militarizmini doğrudan etkilemiş olan, Prusya militarizminin özellikle-
rinden bahsettik. İkinci başlıkta; militarizasyon süreci boyunca İttihat ve Terakki Ce-
miyetinin arkasındaki güç olan Osmanlı ordusu ile bu orduyu yönlendiren iktidarın 
sahibi mektepli subaylardan bahsettik. Yine bu başlıkta; mektepli subay kimliğine 
hakim olan ve topluma aşılanmaya çalışılan askeri değerleri ortaya koymaya çalıştık. 
Üçüncü başlıkta ise; II. Meşrutiyet Dönemi başındaki Osmanlı toplumunun siyasi ve 
sosyal durumundan bahsettikten sonra, Türkçülüğe dayanan ordu-millet anlayışının 
doğuşunu ve toplumun çeşitli alanlarına etkilerini inceledik. Son olarak dördüncü 
başlıkta ise; İttihat ve Terakki Cemiyetinin “silahlanmış millet” tahayyülünü hayata 
geçirmek için uygulamaya koyduğu; zorunlu askerlik hizmetinden, eğitim politikasın-
dan ve kendisine bağlı paramiliter derneklerinden bahsettik. 

Çalışmamızda, II. Meşrutiyet Dönemi boyunca, devleti kurtarma amacındaki or-
du-millet anlayışının nasıl doğup yayıldığını, bu anlayışın yayılmasında mektepli 
subayların baskın rolünü, Osmanlı bürokratlarının Osmanlı toplumunu militarize ede-
rek modernleştirme çalışmalarını, dönemin asker-sivil ilişkilerini ortaya koymayı 
amaçladık. Böylece, modern Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki uygulamalara birçok açıdan 
örnek olmuş ve “siyaset laboratuvarı” niteliğiyle öne çıkmış olan II. Meşrutiyet Döne-
mi’ne eğilerek, Osmanlı toplumunun militarizasyonu sürecine ve askeri değerlerin 
“kutsanması”nın tarihimizdeki arka planına ışık tutabilmeyi istedik.  

 

1. MİLİTARİZM VE TOPLUMUN MİLİTARİZASYONU 
(ASKERİLEŞTİRİLMESİ) KAVRAMLARI 

 “Ordu” kavramının Fransızca karşılığı olan militaire (İngilizce, military) kavramı 
etimolojik olarak Latince “askerlik ve savaşa dair” anlamına gelen militaris kavramına 
dayanmaktadır. Dolayısıyla, militarizm (Fr. militarisme, İng. militarism) kavramını 
Türkçe’ye “orduculuk” veya “askercilik” şeklinde çevirmek mümkündür1. Türk Dil 
Kurumu’na göre militarizm; “bir ülkede ordu gücünün aşırı derecede ağır basması; 
bütün yurt sorunlarının yalnız ordu gücüyle çözülebileceğini savunan görüş” anlamla-
rına gelir2. Micheal Mann ise militarizmi; “savaşı ve savaş hazırlığını normal ve arzu 
edilir bir toplumsal faaliyet olarak gören bir davranış ve kurumlar kümesi” olarak ta-
nımlar. Mann’a göre; modern toplumun merkezi bir parçası olan militarizm ideolojisi, 
kapitalizm ve sanayicilikten ziyade, kökleri çok eskilere kadar dayanan toplumsal 
yapının jeopolitik özelliklerinden kaynaklanmaktadır3. Ejder Yılmaz’a göre ise milita-
                                                 
1  Altınay, Ayşegül, “Tabulaşan Ordu Yok Sayılan Militarizm”, içinde: Modern Türkiye’de 

Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler, Cilt 9, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 1246. 
2  Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Cilt 2, Türk Dil Kurumu Yayınları, 9. Baskı, Ankara, 1998, 

s. 1563. 
3  Mann, Michael (Çev. Semih Türkoğlu), Devletler, Savaş ve Kapitalizm, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul, 2013, s. 120-123. 
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rizm ideolojisi; askerden yana olan, askere dayalı bir siyasal iktidarı ifade etmekte 
olup, bu öğretiyle askerlerin toplumsal sorunları çözebilecek en büyük güç olduğu 
savunulmaktadır4. Militarizm, merkezine evrensel barış arayışını, hümanizmi ve insan 
haklarını koymayan; örgütlü, kolektif şiddeti ve şiddet araçlarına başvurmayı katego-
rik olarak reddetmeyen tüm düşünce geleneğine ve eylemine eklemlenebilecek bir 
ideolojidir. Tarihsel süreç içerisinde militarizmi tanımlarken liberalizm ve Marksizm 
perspektifleri farklı yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Marksist tanımlamaya göre milita-
rizm; emperyalist savaşlara hazırlanmak ve bu hazırlıkları yönetmek için, saldırgan 
kapitalist devletlerin oluşturdukları ve bu yönde aldıkları askeri önlemleri içeren eko-
nomik, politik ve ideolojik bir sistemdir. Liberallerin militarizm tanımlaması ise Orto-
doks Marksistler kadar net değildir. Liberal teorinin militarizm tahlilinde öne çıkan 
unsur, askeriyenin kendi profesyonel sınırları dışına çıkması ve güç kullanımı nokta-
sında aşırı bir tavır sergilemesidir. Buna göre, bazı liberaller militarizmi demokrasi ve 
özgürlük karşıtı bir politik yapı ve yönetim tekniği şeklinde tanımlarken bazıları da tam 
teşekküllü bir ideoloji olarak tanımlamaktadır5.  

Toplumun militarizasyonu, ordunun denetimi altındaki kişilerin kendi refah ve 
mutlulukları yerine militarist fikir ve değerleri önceledikleri bir toplumsal dönüşümü 
ifade eder. Bu dönüşüm sürecinde; ideolojik ve pratik yönü olan militarizm öğretisiyle 
devlet, sivilleri, çocukluktan başlayarak askeri değerler ve normlar çerçevesinde 
eğitmek, askerliği askerliğin dışına çıkarıp genel bir yaşama üslubu haline getirmek 
amacındadır6.  

Militarizm ideolojisini anlamak için askerin bireye bakışını incelemek gerekir. 
Asker, görevi topluma hizmet etmek olduğundan ve bu görevi yerine getirirken kul-
landığı araçların doğal özelliklerinden dolayı birey karşısında grubun önemine vurgu 
yapar. Bu anlayışa göre; herhangi bir eylemde başarıya erişebilmek için bireyin ira-
desinin grubun iradesine teslimi gerekir. Aslında, askeri etiğin insanı özünde 
Hobbes’un insanıdır. Birey sahip olduğu zayıf, bayağı ve fani yanından; güç, büyük-
lük, kalıcılık ve ihtişam değerlerini temsil eden grup yani ordu eliyle kurtulabilecektir. 
Yani, askeri etik, temelinde topluluk ruhuna sahip olup özünde bireycilik karşıtıdır7. 
Sosyal Darwinist paradigmadan beslenen militarizm ideolojisi, sivil kimliğin değerleri-
ne karşı olup, zihnen ve bedenen toplumun askerileştirilmesini ve sivil kimliğinden 
kaynaklanan zayıflıklardan kurtarılıp toplumun güçlü kılınmasını savunur8. Militarizm, 
gerçekte barışseverliğin değil sivilliğin karşıtı olup, askeri kurum ve yöntemleri sivil 
hayattaki yöntemlerin üzerine koyan ve onları sivil alana taşıyan askeri zihniyet, duy-
gu ve davranış kalıplarını içeren tüm düşünme ve değerlendirme sistemlerini kapsa-
mına alır9.  

                                                 
4  Yılmaz, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 456. 
5  Öztan, Güven Gürkan, Türkiye’de Militarizm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 

2014, s. 7-9.  
6  Belge, Murat, Militarist Modernleşme, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2012, s. 150.  
7  Huntington, Samuel (Çev. Kazım Uğur Kızılaslan), Asker ve Devlet, Salyangoz Yayınları, 2. 

Baskı, İstanbul, 2006, s. 68-69 
8  Sosyal Darwinist paradigmanın Türkiye’deki gelişimi hakkında detaylı bilgi için bakınız; 

Ünder, Hasan, “Türkiye’de Sosyal Darwinizm Düşüncesi”, Modern Türkiye’de Siyasi Dü-
şünce: Milliyetçilik, Cilt 4, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2008, s. 427-435.  

9  Vagts, Alfred, A History of militarism: civilian & military, Meridian Books, New York, 
1959, s. 17. 
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Savaş ve savaşa yönelik hazırlıklar, ulus devletlerin oluşumu ve devletlerin 
merkezileşmeleri sürecinde temel nedensel faktörleri oluştururlar. Devletler, savaş ve 
savaşa hazırlıkları sürdürmek için gereken para ve insan kaynaklarını edinmek için 
zorunlu askerlik uygulaması, militarist eğitim ve paramiliter örgütlenmeler gibi kurum-
sal düzenlemelere girişerek nüfuz alanlarını genişletip toplumsal görünürlüklerini 
artırırlar. Örneğin; devlet, zorunlu askerlik kurumu eliyle erkek yurttaşların yükümlü-
lüklerini artırırken toplum üzerindeki kendi nüfuz alanını ve sahip olduğu altyapısal 
iktidarını da artırmış olur10. Savaşın gelecekte kaçınılmaz olduğu düşüncesinden 
beslenen askerler, güvenlik için alınan tedbirleri hiçbir zaman yeterli bulmazlar. Bu 
nedenle, profesyonel bir asker, devlet politikasının belirlenmesi sürecine çoğu zaman 
tedbirli, sınırlayıcı ve muhafazakar bir rol üstlenerek katkıda bulunur11.  

Militarizm, otoriter davranış ve algılama kalıpları içerisinde anlam kazanan bir 
ideolojidir. Otoriter yanına rağmen bu ideoloji, düşmanlara karşı hazır olma isteğinin 
ötesinde, askerlik kurumunun değerleri “iyi” olarak yorumlandığı için toplum tarafın-
dan benimsenir. Yani, toplum, militarist değerlere ideal hayat tarzına ulaşmak için 
sarılır ve kendi sahip olduğu bir dizi değerleri terk etmeye başlar12. Bu militarizasyon 
sürecinde devlet tarafından topluma karşı sadece zorlama araçları değil ikna araçları 
da kullanılır. Örneğin; Balkan Savaşlarından sonra, çocukların paramiliter gençlik 
derneklerine katılmaları sürecinde özellikle basın yoluyla Türk milliyetçiliği ve ordu-
millet anlayışlarının önemi birçok yazıda anlatılmış; çocuklar aileleri ile birlikte ikna 
edilmeye çalışılmışlardır. Zaten, militarizm asıl ve kalıcı gücünü baskı araçlarından 
değil, ikna ettiği toplumun desteğinden almaktadır. Bu noktada, askeri liderlerin sahip 
oldukları karizma ve başarıları, militarizasyon sürecine yönelik asker ve sivil arasın-
daki zımni sözleşmenin kurulmasında en önemli unsurlardan birisini oluşturmaktadır.  

Topluma hakim olan düşman korkusu militarist yönetimleri besler. Dış düşman 
algısı iç düşman algısına göre daha soyut, belirsiz olduğundan ve olası bir dış düş-
man toplumun tümünü tehdit edeceğinden, militarist ideolojilerde genelde dış düş-
man algısı üretilir. Ancak, dış düşmanlara karşı vatanı savunma yükümlülüğü ile öne 
çıkan ordu, aslında çoğunlukla iç düşmanlara karşı tedbirlerini alır13. 

Militarizm ideolojisiyle yönetilen bir toplum “üretilmiş özne” haline gelmeye başlar. 
Yani, militarizasyon sürecinde, toplum, yavaş yavaş militer rolün taşıyıcısı olarak yeni 
bir kimlik kazanır. Bu dönüşüm sürecinin son aşamasında toplumun geniş kesimleri 
askeri değerleri sahiplenmiş hale gelir. Artık, baskı, toplumun karakter ve yaşama özel-
liği olmuştur14. Ancak, askerlerin yönlendiriciliğinde yaşanan bu toplumsal dönüşüm, 
askerlerin sahip olduğu bakanlık veya milletvekilliği koltuklarıyla değil, orduya hakim 
askeri unsurların halihazırdaki yönetime verdikleri aktif veya pasif destekle gerçekleşir. 
Çoğu zaman, Bonapartizmin etkisindeki bu askeri bürokratlar, diktatörlüğe varan bir 
otoriterlikle, toplumsal sınıflar yerine bürokratlarla işbirliği yaparak ülkeyi yönetirler. 

                                                 
10  Akça, İsmet/ Paker, Enver Balta, “Ordu, Devlet, Güvenlik Siyaseti Üzerine Bir Değerlendir-

me”, içinde: Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ya-
yınları, İstanbul, 2010, s. 8-9.  

11  Huntington, “Asker ve Devlet”, s. 74. 
12  Belge, “Militarist Modernleşme”, s. 150. 
13  Albrecht, Ulrich/ Ernst, Dieter/ Lock, Peter/ Wulf, Herbert (Çev. Ümit Kıvanç ve Mehmet 

Budak), Silahlanma ve Az Gelişmişlik, Birikim Yayınları, İstanbul, 1978, s. 7. 
14  Mahçupyan, Etyen, “Bir Mikro İdeoloji Olarak Militarizm”, içinde: Bir Zümre, Bir Parti Türki-

ye’de Ordu, Birikim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2004, s. 122. 
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Tarihi süreç içerisinde yığınlar halindeki birçok sivilin militarizmi çekici bulup ona 
destek verdiği bilinmektedir. Çünkü militarizm, türediği otoriter zihniyetin üretmiş 
olduğu ideolojilerden sadece birisidir ve asıl olan daima topluma yön verme kudretine 
haiz olan otoriter zihniyettir15. Bu nedenle, otoriter zihniyetteki birçok sivil, kendi de-
ğerlerine yakın olan ve bu değerleri geniş kesimlere kabul ettirebilecek iktidara sahip 
askeri liderlere ideolojik yönden kendilerini yakın hissetmektedirler.  

Ordunun faal olmasını sağlayacak değerleri önde tutmak militarizmin vazgeçil-
mez bir unsurunu oluşturur. Tarihin büyük bir kısmı boyunca, bedensel kuvveti de 
içeren savaşçı ve cesur olma yönündeki manevi özellikler bu değerlerin önemli bir 
kısmını oluşturmuştur. Bu nedenle, toplumlar şiddeti yüceltmişlerdir16. Şiddeti uygula-
yacak kişiler; bedensel olarak güçlü, ruhsal olarak sert olmaları gerektiğinden toplu-
mun militarizasyonu sürecinde dişil değerler yerine eril değerler yüceltilir. Özellikle, 
zorunlu askerliğe alınan erkekler, itaat etmeleri için, kendilerine dişil değerler atfeden 
komutanları tarafından aşağılanırlar. Ordunun istediği; verilen emirlerin uygulanması-
nı sağlayacak oranda saldırganlık ve şiddet kullanmaya yetecek kadar şehvet duygu-
larıyla askerlerin donatılmasıdır. Askerlerin bu kazanımları edinmeleri için disiplin 
kavramına büyük bir önem atfedilir. Askerlerin yönetilmeleri esnasında karşılaşılabi-
lecek her türlü hal ve davranışlara karşı önceden düzenlemelere gidilerek belirsizlik-
ler asgari düzeye indirilmeye çalışılır. Sürekli gözetim uygulanması, ordunun en temel 
özelliklerinden birisini oluşturur ve bu özellik sadece ordu içerisindeki askerlere karşı 
değil devlet eliyle toplumun geniş kesimlerine karşı da uygulanır17. Militarizm, ordu ve 
savaşlarla bağlantılı düşünce ve eylemler aracılığıyla salt askeri amaçları aşarak 
bütün toplumu kaplayabilir, sanayi ve sanatlarına dahi egemen olabilir18. Militarist 
ideolojilerde, toplumun askeri değerlere hayranlık duymasını sağlayacak; askeri geçit 
törenlerine, stadyumlarda yapılan militarist gösterilere ve savaşı, kahramanlığı yücel-
ten marşlar eşliğindeki resmi yürüyüşlerle yapılan milli bayram ve kutlamalara büyük 
önem verilir19. Böylece hayranlık duyguları kabartılan yönetilenler, yöneticiler tarafın-
dan verilecek emir ya da değerleri kabullenecek hale getirilmeye ve askeri değerler 
çerçevesinde tek tipleştirilmeye çalışılır.  

Militarizm ideolojisi, Napoleon Bonaparte komutasındaki Fransız vatandaş-
askerlerinin İhtilal Savaşlarında gösterdikleri büyük başarılardan sonra, profesyonel 
ordu anlayışının güç kaybetmesiyle birlikte önemli bir dönüşüm sürecine girerek 
günümüzdeki modern anlamına kavuşmaya başlamıştır20. İhtilal Savaşlarından son-
ra, devletler, zorunlu askere alma usulüne geçtiklerinden yönettikleri toplumların 
sorumluluklarını artırmaya başlamışlardır. Askerlik alanındaki bu büyük değişime 
öncülük eden Napoleon, İhtilal Savaşları sırasında Avrupa içlerine doğru ilerlerken 
milliyetçilik akımını da beraberinde götürmüş, Avrupa’nın büyük devletleri ile mücade-
le etme sürecinde fetihlerini kolaylaştırmak için bu topraklardaki milli grupları ege-
menliği altında bulundukları devletlere karşı ayaklandırmıştır21. Böylece, 1880’lere 

                                                 
15  Mahçupyan, “Bir Mikro İdeoloji Olarak Militarizm”, s. 120. 
16  Mann, “Devlet, Savaş ve Kapitalizm”, s. 128. 
17  Akgül, Çiğdem, Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri, Dipnot Yayınları, Ankara, 2011, s. 69-71. 
18  Vagts, “A History of militarism: civilian & military”, s. 13. 
19  Akgül, “Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri”, s. 57. 
20  Mann, “Devlet, Savaş ve Kapitailzm”, s. 130. 
21  Akyılmaz, Gül, Siyasi Tarih, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s. 85. Ayrıca bakınız; milita-

rizm ideolojisinin köklerine, gaza ve fütuvvet esasına dayanılarak kurulmuş olan Osmanlı 
Devleti’nin klasik döneminde de rastlanır. Özellikle II. Osman’ın katliyle birlikte seyfiye sınıfı, 
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gelindiğinde militarizm ve milliyetçilik ideolojileri birbirlerine iyice eklemlenmiş hale 
gelerek modern devletlerin önemli bir özelliğini oluşturmuşlardır. 1880’lerden sonra 
yarı-demokratik bir ideolojiyle yönetilen ve milliyetçilik akımının etkisindeki devletler, 
tabiiyetlerindeki toplumları seferber etmeye başlamışlardır. Silahlanma yarışı, savaş 
gemisi ve bu gemilere uygun silah üretimi devletlerin askeri bütçelerini artırmış ve 
sanayi kaynakları savaş politikaları yönünde seferber edilmiştir. 1914 yılına gelindi-
ğinde ise, artık, militarizm ideolojisi, toplumların orta sınıflarını aşmayı başarmış 
yaygın bir düşünce akımı haline gelmiştir. “Topyekûn savaş” olarak da nitelenen I. 
Dünya Savaşı’nın sonuna kadar militarist ideolojiler, mali ve insani kaynakları büyük 
oranda tüketerek savaş kavramının sınırlı olma niteliğinin büyük oranda değişimine 
neden olmuşlardır22. Toplumlar ve ekonomik sistemler, savaşı destekleyen tarafta 
yerlerini aldıkça ve askeri açıdan önemlerini artırdıkça düşman saldırılarının hedefi 
haline gelmişlerdir23. Toplumu tehdit eden tehlikeler büyüdükçe de militarist ideoloji-
ler, sivil alandaki nüfuzlarını artırabilmişlerdir. 

Dünya ordularının sahip oldukları farklı nitelikler, o ülkelerde uygulanan 
militarizasyon süreçlerini de etkilemiştir. Fransa, askerlerinin “atılganlıklarına ve heye-
canlarına, zeka ve yaratıcılıklarına” güvenirken; Rusya “inatçı, itaatkar ve yılmaz karak-
terlerine”; İngiltere, “sportif faaliyetlerle sağlamlaştırılmış bedenleri ve gönüllü hizmet 
etme arzularına”, Japonya “vatanseverliğiyle ve doğa toplumlarına özgü taş gibi sinirler-
le bilenmiş askerlerine güvenmişlerdir. Alman ordusunda öne çıkan nitelik ise disiplin-
dir24. Osmanlı Devleti; Almanya’nın Avrupa Devletlerine karşı aldığı askeri başarılar, 
Almanya’nın birleşmesinde ve Alman ulusu inşasında ordunun oynadığı roller ve Harbi-
ye Mektebinde eğitim veren askeri uzmanların etkisiyle, ağırlıklı olarak Prusya milita-
rizmini; 1905 yılında Rusya karşısında bir Doğulu devletin başarısı olarak kutlanan 
Japonya’nın bu başarısının etkisiyle de kısmen Japon militarizmini benimsemiştir.  

Osmanlı Devleti’ndeki militarizasyon sürecini incelemeden önce Prusya milita-
rizmini incelemenin konuya ışık tutacağı değerlendirilmiştir. Prusya militarizminde öne 
çıkan kavram; savaş ve savaşa hazırlığı önceleyen “silahlanmış millet (millet-i 
müselleha)25” kavramıdır. 1792 ile 1815 arasındaki İhtilal Savaşları ile 1859 ve 1871 

                                                                                                                   
devletin mali ve askeri kaynaklarına sahip olmuş; uzun yıllar tahakküme varan bir anlayışla 
toplumu yönetmişti. Yine, 16. yüzyıl sonlarından itibaren savaşlara hazırlık bahanesiyle halk-
tan birçok kişi, bir yanda Yeniçeri Ocağı’na yazılarak askeri sınıfın başta vergi muafiyeti ol-
mak üzere çeşitli ayrıcalıklarından faydalanmış; bir yandan da, ekonomik ve sosyal hayattan 
da ayrılmayarak sahip oldukları askeri iktidarı sivil alana nüfuz etmek için kullanmışlardı. Ba-
kınız; Mann, “Devlet, Savaş ve Kapitailzm”, s. 130: Toplumların askerileştirilmesi, tarihsel 
köken itibariyle Sparta ve Atina’nın yükselişindeki Roma zaferlerine kadar uzanır. Yaklaşık 
altı yüzyıl boyunca Roma Devleti, yıllık kaynaklarının yaklaşık yüzde 75’ini askeri birliklerine 
ve donanmasına harcamış; kurduğu toplumsal sınıf yapısını, bu sınıfların siyasi görevlerini, 
toplumun erdem ve onur algısını askeri zorunluluklara göre belirlemiştir. 

22  Mann, “Devlet, Savaş ve Kapitalizm”, s. 165. 
23  Shaw, Martin, Post-Military Society, Polity Press, Cambridge, 1991, s. 21 
24  Bröckling, Ulrich (Çev. Veysel Atayman), Disiplin - Askeri İtaat Üretiminin Sosyolojisi ve 

Tarihi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 225. 
25  Almancası “Das Volk in Waffen” olan “Millet-i Müselleha” kitabının yazarı Colmar Freiherr 

Von der Goltz Paşa, silahlanmış bir milletin önemini şu sözleriyle ifade etmiştir: 
“…Machiavelli’nin ‘hükümdarların usul-i harbi bilmeleri kafi olarak akvamın bu ilme asla muh-
taç olmadıkları’ vâdisinde söylediği söz bugünkü günde asla muteber olamaz. Milel ve ak-
vam-ı hazıra, esliha-i lazıme imal etmeyi bilmeli, onları kullanmak için pazularına kuvvet ver-
meye çalışmalı ve vatan uğrunda edecekleri muharebe esnasında düçar olacakları şedâ’id 
ve meşakka tahammül edebilmek için kalplerine metanet vermeye gayret etmelidir.” Bakınız; 
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arasındaki Alman ve İtalyan ordularının savaşlardaki başarıları, silahlanmış milletlerin 
başarıları olarak kutlanmıştır26. Alman ordusundaki subayların hemen hemen tamamı 
toprak beyi olan “Junker” ailelerinden ve Alman aristokrasi mensuplarından oluşmuş-
tur. Alman ordusu, birleşmiş Alman ulusunun kitle sembolü olarak işlevselleşmiştir. 
Bir “eğitim okulu” olarak da öne çıkan ordu, vatanseverlik konusunda erdemleri iletip 
öğretmiş ve temsil etmiştir. Orduya giren askerler, kendilerinin “total bir kurumun” her 
şeyi kapsayıcı kullanma gücüne kayıtsız şartsız teslim edildikleri duygusunu taşımış-
tır. Bu kurumda onları klişe davranış ve beceriler kazandıran talimler, sürekli gözetim 
ve özel bir ceza sisteminin yanı sıra beden terbiyesi bekliyordu. Erlerle subayları 
birbirine bağlayan asıl menteşe ise çavuşlar ve onbaşılardı. Askeri ıslah ve adam 
etmenin pratikteki uygulayıcıları onlardı ve acemi erlere askerlik ruhunu aşılamak da 
onların temel işiydi. Böylece, yasaklardan ve emirlerden oluşan bir ağ, tavır ve tutum 
demetindeki devamlı üst denetim, sivil benliğin öldürülmesini sağlıyordu. Bu sivil 
benliğin yerine ise; üniformayla, dille, tavırla çoktan belirlenmiş bir özel rol geçiyordu. 
Tüm bu militarizasyon sürecini sağlayan en önemli etken ise; General Moltke’nin 
ifadesiyle “yukarıdan aşağıya otorite, aşağıdan yukarıya itaat”e dayandırılmış olan 
askeri disiplindi. Prusya militarizminde önemli bir yeri olan paramiliter örgütlenmeler 
ise, yukarıdan aşağıya militarizm ile aşağıdan yukarıya militarizm arasında yer alan 
bir dikiş çizgisi işlevi görmekteydi. Böylece, devlet, cemiyetleri araç haline getirerek, 
sivil kesimin seferber edilmesini etkili bir şekilde sağlayabilmiştir27.  

1908 Askeri İhtilalinden sonraki siyasi süreç, Osmanlı Devleti’nde mektepli su-
bayları öne çıkarmıştır. Özellikle Babıali Baskınından sonra, devletin ideolojisi, gittik-
çe Prusya militarizmi etrafında şekillenmiştir. “Topyekûn savaş” kavramı II. Meşrutiyet 
Dönemindeki bu militarist ideoloji için iyi bir kılıf olmuştur. Devletin politikasını belir-
lemede savaşın en iyi uzmanı konumundaki mektepli subaylar, önder konumda ol-
muş ve toplumu asker gibi düşünmeye, duygulanmaya ve davranmaya çağırmışlar-
dır28. Harbiye Mektebi’nde Von der Goltz Paşa’nın öğrencileri olarak yetişmiş bu genç 
mektepli subaylar, eğitimleri süresince gördükleri teorik dersleri II. Meşrutiyetle birlikte 
toplum üzerinde uygulama fırsatı bulmuşlardır. Bu subaylar, Avrupa’yı köklü bir siyasi 
değişime götürecek şekilde sarsmayı başarmış olan Napoleon gibi, kendi ülkelerin-
deki asker ve sivil kesimlerin dirilişinde önder olmak istemişlerdir. Bu nedenle, Babıali 
Baskınından sonra genç mektepli subay sınıfı, sivil bürokratlara kendi “kurtarıcı” 
rollerini destekleyecekleri bir ortaklık sunmuşlardır.  

 

2. OSMANLI ORDUSUNA HAKİM OLAN MEKTEPLİ SUBAYLARIN SİYASİ 
KİMLİKLERİ  

Osmanlı ordusu tek tip bir subay yapısına sahip değildi. Batı tarzı askerî okul-
larda eğitilenler ile rütbe alarak yükselen ve devletin geleneksel kurumlarına tam bir 
bağlılık içerisinde olanlar arasında keskin bir mektepli/alaylı ayrımı vardı. Ayrıca, 
mektepli olsun ya da olmasın eski paşalarla genç subaylar arasında anlayış ve 

                                                                                                                   
Von der Goltz (Hazırlayan: İsmet Sarıbal), Millet-i Müselleha, Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Yayınları,Çankırı,2013, s. 449-450.  

26  Hacısalihoğlu, Mehmet, “İçerme ve Dışlama: Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma”, 
içinde: Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 79.  

27  Bröckling, “Disiplin-Askeri İtaat Üretiminin Sosyolojisi”, s. 175 ve 217-228. 
28  Belge, “Militarist Modernleşme”, s. 142-143. 
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tasarruf farkını da içeren kuşağa dayalı bir ayrım vardı29. Örneğin; alt kademedeki 
subaylardan Enver, Mustafa Kemal ve Fethi Beyler, İttihat ve Terakki Cemiyetini 
desteklerken; üst kademedeki subaylardan Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut 
Şevket Paşa, asla İttihat ve Terakki Cemiyetinin kumandası altında olmadığını, 
bozulan disiplini yeniden tesis etmek için ordu namına ve tehdit altındaki anayasal 
özgürlüklerin korunması için millet adına çalıştığını vurgulama gereği duyuyordu30. 
Osmanlı neferi ise, hızlı bir değişim süreci içerisine girmiş olan subay sınıfının ya-
nında Osmanlı toplumunun temel rüknünü teşkil eden Türk-Müslüman unsurunun 
temsilcisi olarak an’anevi rolüne sadık bulunuyordu. Osmanlı neferini, siyasi olayla-
rın içerisine çeken başlıca unsur, kendi iç dünyasındaki değerlerden ziyade, komu-
tası altında olduğu subayının değerlerindeki farklılaşma ve değişim olmuştur31. 

Formel eğitimden geçen mektepli subaylar, daha çok dar gelirli ve mütevazı ai-
lelerin çocuklarından oluşmaktaydı. Ordunun askerî etkinliğini artırmak için yapılan 
Batı tarzı reformlar, siyasi iktidarın hedeflediğinden daha fazlasına yol açarak, mek-
tepli subayların hakimiyetinin bir sonucu olarak, orduyu, toplumun siyasi ve sosyal 
değişiminde temel bir güç haline getirecektir32. 1890 yıllarında; Askerî Akademi, Tıp 
Mektepleri ve Mekteb-i Mülkiye gibi yeni kurulan Osmanlı meslek okullarında, poziti-
vizm eğilimleri öğrenciler arasında yayılmaya başlamıştır. Neticede, geleneksel eği-
tim sürecinden farklı bir süreçte yetişen mektepli subaylar, dinî eğitim görenler ara-
sında yabancılaşmış ve yadırganmıştır33. Mektepli subaylar arasında, deist ve ateist 
inançlara sahip subaylar var olsa da, dinin önemini bilen subayların geneli, sadece 
yeni düşünce ve çözümlere kapalı geleneksel İslam anlayışına karşı olup, Batılı ve 
İslamî değerlerin kaynaştırılmasından yana bulunuyorlardı34. Mektepli subaylar, top-

                                                 
29  İnkılâbı zorla ilan ettikten sonra, 31 Mart İsyanı’nı bastırarak devletin tamamını kontrol altına 

alan Cemiyet’in, mülkî-askerî bütün kadrolarda bir ıslahat yapması kaçınılmaz bir sonuç ola-
rak görülmelidir. Cemiyet’e taraftar da olsalar, eski ve yaşlı kuşakla, Cemiyet’in genç önder-
leri arasındaki anlayış ve tasarruf farkı bile, böyle bir tasfiyeyi tek başına zaruri kılmış olabilir. 
Orduda yenileşme ve çağdaşlaşma deyince, silahların modernleştirilmesini anlayan bir ku-
şakla, genç subayların arasında kavram farklarından oluşan bir başka uçurumun varlığını da 
itibara alınmalıdır. Bakınız; Alkan, Ahmet, II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset, Ufuk 
Kitapları, 2. Baskı, İstanbul, 2001, s. 152. 

30  Ahmad, Feroz, “Jön Türk Dönemi İle İlgili Değerlendirmeler”, içinde: 100. Yılında Jön Türk 
Devrimi (Ed. S. Akşin, S. Balcı ve B. Ünlü), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2010, s. 
27. Siyasi görüş farklılıklarından başka genç subaylar, yaşlı paşaları devletin bekası için ye-
tersiz görüyorlardı. “ Mıntıka erkan-ı harpleriyle Nazif Paşa’nın evine tebrike gittik. Entarili, 
takkeli. Tam bir ihtiyar manzarası. Yanında kedisi, bir çanak içinde süte ekmek doğramış ye-
diriyordu! Ertesi günü de Kırmızı Kışla’ya askeri tebrike gelen bu ihtiyar kumandana arabası-
na binerken ve inerken emir çavuşu yardım ediyor ve askerin önünden geçerken kılıcını ça-
vuş elinde taşıyordu. Bu elemli manzaralar karşısında kin ve nefret duymayan tek bir zabit 
yoktu.” Bakınız; Karabekir, Kazım, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Yapı Kredi Yayınları, 3. Bas-
kı, İstanbul, 2014, s. 78. 

31  Alkan, “II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset”, s. 45. 
32  Akça/ Peker, “Ordu, Devlet, Güvenlik Siyaseti Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 21. 
33  Bir ortaokul muallimi, daha işin başında beliren, geleneksel değerle aralarında ortaya çıkan 

uçurumu şöyle anlatır: “…Yarın gideceksiniz Harbiye’ye, takacaksınız bir kılıç, konuşacaksınız 
fan fin fan fin, olacaksınız kâfir.” Ayrıca, 31 Mart Vakası sırasında, askerliğin de ibadet olduğu 
gerekçesiyle, eratın ibadetten alıkonulduğu, manevî terbiyenin ihmal edildiği yolunda rivayetler 
vardır. Bu rivayetler, dinî değerlerine bağlı müslüman toplumda, gelen tepkilerin az olmadığı ih-
timallerini artırmaktadır. Bakınız; Alkan, “II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset”, s. 40. 

34  Mektepli subaylar çoğunlukla, geleneksel İslamî görüşün savunucusu ulemanın etkisinden 
sıyrılmışlar; Ziya Gökalp, Köprülüzade Fuat, Musa Kazım gibi Batılı fikir savunucularının İs-
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luma hakim olan geleneksel İslam anlayışına karşı oldukları halde, toplumun saygı 
duyduğu askerlik mesleğinin temsilcileri olduklarından ve savaşlarda gösterdikleri 
yiğitlikleri nedeniyle toplum içerisindeki itibarlarını korumayı başarmışlardır. Mektepli 
subaylar, zamanla, Batı’dan öğrendikleri bilgilerin neticesinde spekülatif, ütopyacı ve 
tasarımcı bir zihniyet edindiler ve okur-yazar olmayan toplumun genelinden zihinsel 
olarak uzaklaştılar35. Geçmişlerinde sürekli isyan bastırmakla görevlendirilmiş, tıp ve 
mühendislik gibi temel bilimlerde öncü olmuş, mektep sıralarında kendilerini ima ile 
“bir aydın kişiler komitasına muhtacız” telkinleri altında yetiştirilmiş bu mektepli su-
baylar, kendilerini, devletin sahibi aydınlar olarak görmüşler ve zihin dünyalarında, 
devletin bekası meselesi en başta gelen sorun haline gelmiştir36. Böylece mektepli 
subaylar, II. Meşrutiyet Dönemi boyunca orduyu “Nigâhban-ı Meşrutiyet(Meşrutiyet’in 
Savunucuları)” olarak kullanmışlardır. 

Lale Devrinden beri devam eden, devletin kendisini kurtarma refleksiyle uygu-
lamaya koyduğu Batı modernleşmesini almaya dönük Osmanlı askerî ıslahat politika-
sı, mektepli subay kimliğini ortaya çıkarmıştır. II. Meşrutiyet Dönemindeki Osmanlı 
toplumunun kimlik inşasında, modernleşme ve militarizasyon tahayyülleri bu mektepli 
subay kimliği çerçevesinde hayat bulmuştur. Militarizasyon sonucunda topluma ve-
rilmesi hedeflenen askeri değerler, Batı tarzı okullarda yetişmiş olan mektepli subay 
sınıfının değerleri olmuştur. 

Jön Türk hareketinin önemli bir kısmını oluşturan mektepli subayların çoğu, 
1908’de Kanunu Esasi’nin tekrar yürürlüğe konmasını sağladıklarında, henüz 40 
yaşının altında ve “yaşlı”ların kurulu sistemi değiştiremeyen durağanlığından uzakta 
bulunuyordu37. Jön Türklerin seyfiye içerisindeki temsilcileri olan bu mektepli subay-
lar, Batı bilim ve teknolojisinin oluşumunda temel teşkil eden akılcı ilkelere göre belir-
lenmiş yeni bir düzenleme yapılması, bu düzenleme içerisine anayasal ve parlamen-
ter bir siyasal örgütlenmenin yerleştirilmesi, toplum için iyi ve doğrunun ne olduğunu 
bilen eğitimli elitin toplumu aydınlatması taraftarıydılar. Mektepli subaylar, Batılı de-
ğerleri savunurlarken, özgürlüklerin sağlanması kaygısından çok, devletin milliyetçilik 
akımları neticesinde parçalanması kaygısıyla hareket etmişlerdir38. Mektepli bir suba-

                                                                                                                   
lam tasavvurlarını benimsemişlerdir. Bakınız; Akşin, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 
İmge Kitabevi, 4. Baskı, Ankara, 2006, s. 382. Enver Paşa, askerî prestije zarar veren ve di-
ne aykırı olan çalgılı, içkili lokantalara gidilme alışkanlıklarının kırılması için subaylara baskı 
yaparak, onları derhal emekliye sevk etme ya da açığa almayla tehdit etti. Ayrıca, Paşa, din-
le ilgili yayınladığı bir emirde; imansız ve dinsiz bir ordunun başaramayacağını söylüyordu. 
İman, orduda disiplini sağlayan ve ulusal birliği güçlendiren moral gücü oluşturuyordu. Ayrıca 
bu emirde, Müslüman ve gayrimüslim askerlerin dini buyruklara uymalarını sağlamak için 
üstlere tavsiyede de bulunuyordu. Enver Paşa’nın dine bakışı için bakınız; Moreau, Odile 
(Çev. Işık Ergüden), Reformlar Çağında Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 2010, s. 234. 

35  Mardin, Şerif, “İyiler ve Kötüler”, içinde: Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Cilt 3, Sayı 
27-28, Mayıs-Haziran 1992; Osmanlı Toplum Yapısı Üzerine Derleme, Sebat Ofset Matbaa, 
Konya, 1996, s. 421-422.  

36  Bakınız; Alkan, “II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset”, s. 40. 
37  İnternet: Zürcher, Erik Jan, “The Young Turks”, Turkology Update Leiden Project Working 

Papers Archive Department of Turkish Studies, Leiden Üniversitesi, Ocak 2002, s. 4. 
Web: http://allturkey.am/wp-content/uploads/2013/03/The-Young-Turks-%E2%80%93-
Children-of-the-Borderlands.pdf adresinden 1.3.2016’da alınmıştır. 

38  Doğan, İlyas, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Astana Yayınları, 
Ankara, 2014, s. 86-87. 
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yın, his ve düşüncelerini dile dökerken kullandığı hürriyet ve inkılap edebiyatı, onun 
kendisini, Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya dönük yaşanmakta olan bir destanın aktörü 
olarak gördüğünü ve Napoleon gibi39 ülkesinin kahramanı olmak istediğini göster-
mektedir40. 

Mektepli subayların çoğu, Balkanlardaki Üçüncü Ordu ile onun daha doğusun-
daki İkinci Ordu’da hizmet etmişlerdir. Bu subaylar, deneyimlerinin büyük bir kısmını 
Sırp, Bulgar ve Rum çetelerle ve Arnavut aşiretleriyle mücadele ederlerken edinmiş-
lerdir41. Mektepli bir subayın düşünce yapısını tamamlayan önemli parçalardan biri 
de, çetecilik faaliyetlerine karşı kazanılan komitacı davranış kalıbı olmuştur. Kışlala-
rında, sıkı nizamlar ve disiplinin hakim olduğu sert bir hava içerisinde yetiştirilen tale-
beler, kabadayılık hissine de sahip olmuşlardır42. Kışlalardaki askeri disiplinin aldığı 
boyut dini değerlerin ötesine geçebilmiştir. Mektepli subaylar, askerlerini demir gibi bir 
disiplin altında tutmak için, namaz kılma, gusül abdesti alma gibi dini vecibelerin 
uygulanmasını dahi özür olarak kabul etmemişlerdir43. Dini değerlere karşı gösterilen 
bu disiplin kaynaklı tavizsiz tutum, ordu-toplum-devlet ilişkisini kökten değiştirmiş 31 
Mart Vakasının yaşanmasına da yol açan önemli bir etken olmuştur. 

Mektepli subaylar; mezun olduklarında, karşılarında ordu saflarından gelen, daha 
yaşlı, askerliğe dair pratik ve ampirik bir deneyime sahip, ama son derece az eğitim 
almış olan alaylı subayları buluyorlardı. Askerlerine nasıl komuta edeceğini bilen alaylı 
subaylar ise, kendilerinin genç mektepli subaylardan daha yetenekli ve daha iyi birer 
savaşçı olduklarına inanıyorlardı. Aslında, pratik yönü zayıf olan mektepli subaylarla 
askerleri birbirlerine bağlayabilecek olan en uygun birimler, ordu saflarından çıkmış 
olan bu alaylı subaylardı. Buna rağmen, farklı yetişme süreçlerinden geçmiş olan bu 
subaylar, kendilerini üstün gördüklerinden birbirlerine sıcak bakmıyorlardı44. Sadece 
yaşlı alaylı subaylar değil genç alaylı subaylar da, alıştıkları eski tip askerin dışında 
pozitivist yaklaşıma dayalı bir imaj içerisinde olan mektepli subayları sevmiyorlardı45. 
Orduya yansıyan askerler arasındaki bu psikolojik çatışmanın kaynağı, temelde, mes-
leki yeterlilik hakkındaki yargılar kadar toplumsal değerlerdeki farklılaşmadan ve bu 
farklılıklara karşı gösterilen tahammülsüzlüklerden de kaynaklanıyordu. 

                                                 
39  “Devletin düze çıkması için, kangren uzvun kesilmesi gibi kökten bir ameliye lazım olup, Alem-

dar Ordusu gibi bir ordunun İstanbul’a yürümesi ve temizlik yapıp görevi ehline vermesinin şart 
olduğundan bahsediyordum. Enver gülümseyerek bana bir selam verdi ve ‘Sir!’ dedi. Bu kelime 
hükümdarların vasfı idi ve Napoleon Bonaparte için alem olmuştu… Enver’e kızgın bir şekilde 
hitaben; ‘bu sefer, Selanik’e gidip geldikten sonra sizde yeni bir inkişaf var ve bunun için galiba 
siz benden bu hitabı istiyorsunuz. Şu halde bundan sonra size artık Enver değil, ‘Sir!’ diye hitap 
edeceğim. Keşke bunu daha evvel ve apaçık söylese idiniz, ‘Sir!’ dedim.” Bakınız; Karabekir, 
“İttihat ve Terakki Cemiyeti”, s. 77.  

40  “ Esselâm! Ey fatih-i iklim-i hürriyet! Esselam ey ordu-yı muazzam! Ey ruh-ı cism-i devlet ve 
millet esselâm! Bir anda ki vatan, zalame-i istibdadın dest-i bî-amanı kahrında inleye inleye 
teslim-i can ediyordu...” Örnek ifadeler için bakınız; Alkan, “II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve 
Siyaset”, s. 36-37. 

41  Zürcher, Erik Jan (Çev. Ergun Aydınoğlu), Savaş, Devrim ve Uluslaşma, İstanbul Bilgi 
Yayınları, İstanbul, 2005, s. 152-153. 

42  Alkan, “II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset”, s. 41-42.  
43  Bakınız; Akşin, Sina, 31 Mart Olayı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 

Ankara, 1970, s. 227. 
44  Moreau, “Reformlar Çağında Osmanlı İmparatorluğu”, s. 154-155. 
45  Tokay, Gül, “Osmanlı’da Modern Devlet, Güvenlik Siyaseti ve Ordunun Dönüşümüne Dair 

Bir Değerlendirme”, içinde: Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, İstanbul: İstan-
bul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 43. 
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II. Meşrutiyet Dönemi’nin sonuna kadar sürekli olarak sayıları azaltılan alaylı 
subaylar, seyfiye sınıfı içerisindeki önemlerini de gittikçe kaybetmişlerdir46. Aslında 
ordu içerisinde yaşanan bu tasfiyeler, “uhuvvet” söylemleriyle yola çıkmış olan mek-
tepli subayların geleneksel devlet yapısını tasfiye girişimlerinin ordudaki sacayağıydı. 
Topluma hakim olabilmek için önce orduya hakim olmak gerektiğini bilen mektepli 
subaylar, bir yandan ordudaki tasfiyeleri devam ettirirlerken bir yandan da kendi de-
ğerlerini topluma benimsetebilmek için, gittikçe yoğun bir şekilde orduyu baskı aracı 
olarak kullanmışlardır.  

 

3. OSMANLI TOPLUMUNUN MİLİTARİZASYONU SÜRECİNDE SİYASİ-
SOSYAL YAPININ DEĞİŞİMİ VE ORDU-MİLLET ANLAYIŞININ 
YERLEŞMESİ 

İşkodra’dan Basra’ya kadar 3.272.000 kilometrekareye yayılmış olan II. Meş-
rutiyet Döneminin Osmanlı toplumu, nüfusunun yüzde 80’inden fazlasını köylülerin 
oluşturduğu, sanayileşmeden uzak kalmış, kendi iç dinamiği ile kalkınamayacağı 
kabul edilmiş çok çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal, etnik, dini unsurları içerisinde 
barındıran bir karma yapı halindeydi. Bu geri kalmış karma yapıdaki sosyal taban 
üzerine ise, Meşrutiyet rejiminin siyasi hayatı ve müesseseleri kurulmak istenmiş-
tir47. Osmanlı Devleti’nde halk, siyasal yönetimden memnun olmasa bile, bu siyasal 
yönetimi devrim gibi hareketlerle kökten değiştirebilecek bir siyasi bilince sahip 
değildi. Nitekim, II. Meşrutiyet Döneminde halkın en çok katılımda bulunduğu siyasi 
olay olan 31 Mart Vakası dahi, halk yığınları içerisinden değil, seyfiye sınıfı içeri-
sinden çıkmıştır48.  

 Devleti, mutlakî bir padişahın “keyfî” yönetiminden -dolaylı olarak da devleti 
dağılmaktan- kurtarma inancıyla yola çıkan mektepli subaylar, “mutlakî abdülhamidî” 
yönetime son vererek kendi doğrularına49 dayanan “mutlakî jön türkî” bir yönetimi 
tesis etmek niyetindeydiler50. Bu nedenle, II. Abdülhamid tahttan indirilip Mehmet 
Reşat Dönemi’ne gelindiğinde, İttihat ve Terakki yanlısı yönetim tarafından, uğrunda 
ihtilal gerçekleştirdikleri anayasa dahi fiilî olarak rafa kaldırılmıştır51. I. Dünya Sava-
şı’nda Almanya’nın yanında yer alınmasının kararlaştırıldığı gizli ittifak antlaşmasın-
dan (Yeniköy Antlaşmasından) Padişah’ın haberdar edilmemesi, üst komutadaki 
seyfiye mensuplarının zihninde padişahlık makamına biçilen rolün simgesel bir ko-
numa indiğini açıkça göstermiştir52. Nitekim, 14 Mart 1914’te yayınlanan ve Osmanlı 
geleneğinden tamamen uzaklaşılmasına yol açan bir askerî kararnameye göre; sul-
tanın huzurunda (Rikâb-ı Hümayunda) bile her rütbeden subay artık ilk olarak kendi 
alay sancağını selamlayacaktı. Teşrifat ve sıralama sorunlarına atfedilen muazzam 
                                                 
46  Tokay, “Osmanlı’da Modern Devlet, Güvenlik Siyaseti ve Ordunun Dönüşümüne Dair Bir De-

ğerlendirme”, s. 43-45. 
47  Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler, Cilt 1, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2009, s. 127. 
48  Öztuna, Yılmaz, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt 5, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1994, s. 403. 
49  Yani, devlet işlerinin, yasalarla ve akılcı bir tutumla yürümesini sağlayarak; çürüme ve yoz-

laşmayı ortadan kaldırıp, devleti kurtarmak. Bakınız; Ahmad, Feroz (Çev. N. Yavuz), İttihat 
ve Terakki, Kaynak Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, 2013, s. 195. 

50  Alkan, Necmettin, Selanik’in Yükselişi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 348. 
51  Öztuna, “Büyük Osmanlı Tarihi”, s. 459. 
52  Ortaylı, İlber, İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2014, s. 139. 
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önem ile devlet törenlerinde saltanat makamına her zaman gösterilen büyük saygı 
düşünüldüğünde, atılan bu adım bilinçsizce değildir. Böylece, seyfiye sınıfı, fiilen, 
sultanı en yüksek sadakat kaynağının simgesi olmaktan çıkarmıştır53.  

1908 Askerî İhtilalinde aydın ve bürokratlar; modernleşme konusunda geri plan-
da bırakılmış- ya da kalmış- olan topluma siyasal bir bilinç kazandırabilmek için, 
toplumun ihtiyaç duyduğu siyasi, toplumsal, ekonomik reformların yolunu açarak 
Osmanlı toplumunu Batı değerleri doğrultusunda dönüştürmeyi amaçlamışlardır. 
Fransız ekolünün etkisindeki Ahmet Rıza, Ziya Gökalp gibi Osmanlı aydınları, Os-
manlı toplumunu dönüştürecek bir tür felsefe olarak gördükleri sosyolojiyi otorite 
kaynağı olarak kabul etmişlerdir54. Dönemin koşulları altında, kitlelerin siyasete katı-
lımını tamamen durdurup işi “dehalara” bırakmanın mümkün olmadığını bilen bu 
Osmanlı aydınları, halka, kendi fikirlerini devamlı olarak anlatıp onların bu fikirleri 
kendi meseleleri olarak kabulünü sağlama yolunu benimsemişlerdir55. Bu amaçlarla 
topluma özellikle de şehirli kitleye yönelen bu aydınlar, halkçılığı, siyasal hayatın bir 
parçası haline getirerek, imparatorluk siyaseti için devrim niteliğinde bir düşünce olan 
halk yığınlarını harekete geçirme düşüncesini uygulamaya koymuşlardır56. Bu halkçı-
lık hareketinde Osmanlı aydınlarının en büyük destekçisi ise, kendi değerlerine yakın 
ve siyasal sisteme hakim konumda olan mektepli subay sınıfı olmuştur. Nitekim, 
orduyu “milletin (vatan) okulu” olarak gören Enver Paşa, “milli” bir Osmanlı ordusunun 
oluşturulması için, muafiyet vergisinin kaldırılıp tüm Osmanlı tebaasının askere alın-
ması taraftarıydı. Böylece ortak bir vatan şuurunun toplum geneline yayılmasının 
dışında, mektepli subayların idealize ettikleri disiplin, eğitim, modernleşme gibi Batılı 
değerlerle toplumun kaynaştırılması hedeflenmiştir57. Yine, Mustafa Kemal Bey de, 
Osmanlı köylülerinden beklentilerini, “kendilerinden emin ve haklarını istemesini 
bilmeleri” şeklinde özetleyerek mektepli subay sınıfının isteklerini dile getirmiştir58. 

                                                 
53  Turfan, M. Naim, Jön Türklerin Yükselişi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2013, s. 547. 
54  Lewis, Bernard (Çev. B. B. Turna), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayınevi, 3. 

Baskı, Ankara, 2008, s. 313-314. 
55  Hanioğlu, Şükrü, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön 

Türkler, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 616. 
56  Ahmad, “İttihat ve Terakki”, s. 196-197. 
57  Hacısalihoğlu, “İçerme ve Dışlama: Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma”, s. 101. Harbiye 

Nazırı Enver Paşa’nın 230.000 Lira muafiyet vergisi kaybı ile ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivin-
deki konuşma metni için aynı sayfada bakınız: “Harbiye Nezaretince mühim bir zarar teşkil et-
mediği zan olunan meblağ-ı mezkûre bunun millet-i Osmaniyenin kendisinin vatanı 
müdafa’asıyla mükellef bilmesi ve hizmet-i askeriyenin herkes için mucib-i şeref olması ve va-
tan müdafa’asının fukaranın kanı ve zenginin parasıyla değil vatanın bütün evladlarının seyya-
nen vatanlarını kanlarıyla müdafa’a etmesi gibi menafi’-i azime tekabül edecektir. Bundan husu-
le gelecek kârın büyüklüğü hiçbir vakit iki yüz otuz bin liralık zararla mukayese edilemez.”  

58  “1914 ilkbaharının bir günü, genç bir Osmanlı zabiti Sofya’nın şık kafelerinden birin-
de…oturuyordu. Mekân, müzik, servis mükemmeldi. Ansızın içeri giren bir köylü şık giyimli 
müşterilerin arasındaki boş bir masaya yöneldi, kendine bir yer beğendi ve oturdu. Etraf bu ka-
ba giyimli köylüye yadırgayarak baktı, garsonlar surat astılar ve köylü tarafından çağrıldıkların-
da oralı olmadılar. Köylü ısrar edince kendisine hizmet edilmeyeceği ve buranın böyle kaba sa-
ba kılıklı birine göre yer olmadığı, salonu terk etmesi gerektiği söylendi. Köylü kızmıştı, ‘Bulga-
ristan benim ekip biçtiğimi yiyor, benim silahımla korunuyor. Parasını verdikten sonra istediğim 
yerde otururum ve bana hizmet edersiniz’ dedi. Köylünün diretmesi sonucu isteği yerine getiril-
di. Genç zabit olayı dikkatle izlemişti. Arkadaşına şöyle dedi: ‘Şakir günün birinde bizim köylüle-
rimizi de böyle görmek isterim, kendilerinden emin olmalı ve haklarını istemesini bilmeliler.’ Bu 
genç zabit Osmanlı İmparatorluğu’nun Sofya’daki ataşemiliteri Kaymakam (Yarbay) Mustafa 
Kemal Bey’di.” Bakınız; Ortaylı, “İmparatorluğun Son Nefesi”, s. 125-126.  
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1914 Mayıs’ında toplumun reformlara olan ihtiyacını vurgularken sorunlarına da de-
ğinen Mustafa Kemal Bey’e göre; Türk milleti cehalet içerisinde bırakılmış, iktisadi 
hayat ve Batılı değerlerden uzak kalmış, aile ve toplum hayatında da Doğu düşünce-
sinden sıyrılamayarak çağın gerisinde kalmıştır59. 

Seyfiye mensuplarının topluma yaklaşımı, 1908 Askerî İhtilali ve sonrasındaki 
çeşitlilikleri kucaklayıcı yaklaşımdan da anlaşılacağı üzere, ittihadı anasır ilkesine 
dayanıyordu. Ancak, Osmanlıcılık politikası60 resmiyette destekleniyor olsa da, bu 
Osmanlıcılık yorumu neredeyse Türk olmayan unsurların Türkleştirilmesi boyutun-
da uygulamaya konulduğundan, toplumun farklı kesimlerinde huzursuzluklara yol 
açmıştır61. Sonrasında yaşanan Arnavutluk isyanları, çeşitli milliyetçi çıkarları uz-
laştırıp bir imparatorluk emelini gerçekleştirme çabasının mümkün olmadığı şeklin-
de yorumlanınca, Osmanlıcılık politikası iyice terk edilmeye başlanmıştır62. Babıâli 
Baskını öncesine gelindiğinde ise, İttihat ve Terakki Cemiyetinin resmi ideolojisi 
hâlâ Osmanlıcılık olmasına rağmen, Türk milliyetçisi bir kimliğe doğru iyice kaymış 
bulunuyordu. Balkan Savaşları ise, devlet ideolojisinin Türkçülüğe geçişinde önemli 
bir dönüm noktası olmuştur. Kaybedilen toprakları geri kazanmak isteyen genç 
mektepli subaylar, devletin selametini, yurtsever63 Türk milliyetçiliğine dayanan bir 
militarizm ve modernleşme anlayışında görerek, “Osmanlıcı yaşlılar64”ı pasifize 
edip kendi iktidarlarını kurmuşlardır65. Arnavut isyanlarından sonra temelleri atılan 

                                                 
59  “Mustafa Kemal’in yurdunu modernleştirmek ve halkçı bir rejim kurmak konusundaki azmi ve 

fikirleri bu yıllarda olgunlaşmıştır…Mustafa Kemal, Graziani(bir Bulgar yurttaşı)’ye şöyle de-
mişti: ‘Türk milletinin fevkalade meziyetleri vardır. Fakat ne yazık ki onu karanlık ve cehalet 
içinde bırakıyorlar. Millet pratik bir şekilde modern maarife susamıştır. Rejim, iktisadi hayatın 
hiçbir cephesinde millet ve devletin faaliyet göstermesine müsaade etmiyor. Hâlbuki, Türki-
ye’nin nefes alması, ilerleyebilmesi ve mazhar-ı hürriyet olması için her şeyden evvel Türk 
milletinin maneviyatını yükseltmek ve onu taassuptan kurtararak faal bir kudret iktisap etme-
sine çalışmak lazımdır. Millet cahil dervişlerin elinden tahlis olunmalı ve bunların yerine iyi 
tahsil görmüş, laik profesörler getirilerek işin başına geçirilmelidir. Hülasa milletin daha pek 
çok şeylere ve inkılâplara ihtiyacı vardır. Millet aile ve toplum hayatında Doğu düşünce tar-
zından sıyrılmalıdır. Türk halkının gerçeği görüp kavrayabilmesi için pek çok büyük reformlar 
gerekir’.” Bakınız; Ortaylı, “İmparatorluğun Son Nefesi”, s. 130-131. 

60  Hükümetin merkezileştirilmesi ve İmparatorluğun çeşitli unsurlarını “Osmanlılaştırılarak” 
ülkede birliğin kurulması için kısa sürede bir dizi yasa çıkarıldı. Böylece; “Serseriler ve Zanlı 
Kişilerle İlgili Kanun”, “Kamu Toplantıları Kanunu”, “Basın ve Yayın Kuruluşları Kanunları”, 
“Grevler Kanunu”, “Müslüman Olmayan Vatandaşların Askere Alınmalarıyla İlgili Kanun”, 
“Cemiyetler Kanunu” ve “Eşkiyalık ve Fesatçılığın Önlenmesiyle İlgili Kanun” Meclisten geçi-
rildi. Bakınız; Ahmad, “İttihat ve Terakki”, s. 84-85.  

61  Zürcher, Erik Jan (Çev. Y. S. Gönen), Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 
17. Baskı, İstanbul, 2004, s. 188. 

62  Shaw, Stanford (Çev. M. Harmancı), Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt 2, E 
Yayınları, 2. Baskı, Cilt 2, İstanbul, 1982, s. 348.  

63  Askerler, daha hiçbir sivil bürokrat bunu gerekli görmeden bile nihai kurtuluşun gelişmekte 
olan yurtsever bir Türk milliyetçiliğine dayanan siyasal ideolojide yattığını fark etmişlerdi. Ba-
kınız; Turfan, a.g.e., s. 264.  

64  Mahmut Şevket Paşa gibi bir adamın yüklendiği Osmanlıcı taahhüde karşı, onun da içerisin-
de yer aldığı bir çerçeveden saldırılamayacağı için, Ziya Gökalp, geleneksel Osmanlıcılık 
ideolojisinin kaçınılmaz olarak Türkçülük altında toplanacağını savunuyordu. Bakınız; Turfan, 
“Jön Türklerin Yükselişi”, s. 432. 

65  Diyebiliriz ki; Osmanlı Devleti’nde Osmanlıcı, İslamcı ve Türkçü olarak nitelenen siyasi kim-
likler, büyük oranda; devlet ve devleti idare edenlerin bilgilerine, görüşlerine ve siyasi kararla-
rına göre ortaya çıkmış ve hayat bulabilmişlerdir. Bakınız; Karpat, Kemal H., Osmanlı’dan 
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1913’teyse kesin olarak başlayan süreçle birlikte Türkçülük; sosyolojik, ekonomik, 
kültürel tezleri olan, yaygın basın desteğine sahip, iktidar partisi ve askerler tara-
fından içselleştirilen bir ideoloji haline gelmiştir66. 

Genç mektepli subayların silahlanmış millet tahayyüllerini hayata geçirebilmeleri 
için en ideal ideoloji; militarizme eklemlenmiş bir Türk milliyetçiliği olmuştur. II. Meşru-
tiyet Dönemi’nin başından beri modernleşme ve modernleştirme süreçlerinin savunu-
culuğunu üstlenmiş olan bu subaylar, Babıali Baskınından I. Dünya Savaşı’nın sonu-
na kadarki süreçte gerçekleştirdikleri eylem ve işlemlerini, somutlaştırmadan anlam-
landırdıkları ve Fransız İhtilali’nden sonra önemini hiç kaybetmemiş olan “millet” 
kavramına dayandırmışlardır. Vatan uğruna can vermenin, can almanın açıklamasını 
ve niçin gerekli olduğunu, böyle yapmanın niçin “övgüye değer” ve “iyi” olduğunu, 
topluma milliyetçilik açıklamıştır. Milliyetçilik ideolojisi; “Ben”, “Biz” ve “Ötekiler” ilişki-
sinin, mevcut şartlarla uyumlu ve bağdaşabilir bir açıklamasını yaparak yöneten ve 
yönetilen arasındaki ilişkide meşruiyeti sağlamıştır67. 

Aslında, Balkan Savaşlarından sonraki süreçte Türkçülüğe kesin olarak geçiş 
birden gerçekleşmemiştir. Cemiyet, Balkan Savaşlarından sonra devletin esas itiba-
riyle Türk ve Arap unsurlardan oluşmasından dolayı, Avusturya-Macaristan modelin-
de olduğu gibi bir Türk-Arap imparatorluğu kurmayı denemiştir. Bu amaçla çağdaş bir 
İslamlığın vurgulanmasına girişilerek, “Türk Yurdu” dergisinde Ziya Gökalp’in kaleme 
aldığı “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı bir yazı dizisi yayınlanmıştır68. I. 
Dünya Savaşı’na gelindiğinde ise, genç mektepli subayların desteğinde yürütülebilen 
devlet politikası, savaş ortamının da etkisiyle, iyice Türkçülük esasına dayandırılmış-
tır. İttihat ve Terakki Döneminde geliştirilen ve Cumhuriyet Döneminde uygulanan bu 
Türk milliyetçiliği, yıkıcı olmaktan çok yapıcı bir nitelikte olmuş ve Türk olmayan etnik 
grupların da çökmek üzere olan İmparatorluk yerine yeni bir millet oluşturma çabası-
na katılması hedeflenmiştir.  

Mektepli subaylar, Rumeli başta olmak üzere isyan bölgelerindeki halkı göz-
lemlerken edindikleri, milli kimlik şuurunun topluma yayılması gerektiği yönündeki 
kanaatlerini, Babıali Baskınından sonra kendi ülkelerinde de kesin olarak uygula-
maya koyulmuşlardır. İttihat ve Terakki Cemiyetinin sivil kanadıyla da uyum içeri-
sinde olan bu genç subaylar, devletin yıkılışından sonra da devam edecek olan bir 
dizi tedbirle, milli bir kimlik kazanması için toplumu militarizm aracılığıyla dönüş-
türmeye öncülük etmişlerdir. Enver Paşa’ya duyulan hayranlık ve Paşa’nın başarı-
larının Osmanlı uyanışı umutlarını güçlendirmesi de, onun askeri değerleri topluma 
aşılayarak gerçekleştirmeyi düşündüğü reformları güçlendirme arzusuyla birleşmiş-
tir. Bu türden entelektüel özellikler, Osmanlı toplumunda, bireyden üstün ve ege-
men konumdaki seyfiye sınıfına tam ve sorgusuz itaat idealine yol açmıştır. Böyle-
ce, “toplumsal” amaçların bireysel amaçları kuşattığı Hegelci safhaya benzer bir 
şekilde toplumun dönüştürülmesi sürecine girilmiştir69. Bu dönüştürme sürecinde 

                                                                                                                   
Günümüze Kimlik ve İdeoloji, Timaş Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2009, s. 80; Moreau, 
“Reformlar Çağında Osmanlı İmparatorluğu”, s. 219. 

66  Hanioğlu, Şükrü, “Türkçülük”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, Ankara, Cilt 41, 2012, s.553. 

67  Belge, “Militarist Modernleşme: Almanya, Japonya ve Türkiye”, s. 160-162. 
68  Akşin, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2011, s. 93. 
69  Turfan, “Jön Türklerin Yükselişi”, s. 533. 
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askerin egemenliği o denli yoğundu ki, çocuk edebiyatı da dahil olmak üzere ede-
biyat dünyasında dahi askerileştirmenin etkisi görülmüştür. Nitekim, “Batıcı” düşün-
ce okulunun önde gelenlerinden, Osmanlı “hürriyet” şairi Tevfik Fikret bile bu etki-
den kurtulamamıştır70.  

Genç mektepli subaylar, Goltz Paşa’nın “silahlanmış millet” tahayyülünü daha 
eğitimleri sürecinde benimsemiş olduklarından, toplumun militarizasyonunu II. Meşru-
tiyet Dönemi’nin en başından beri savunmuşlardır. Asker dergisinde “Ordu ve Millet” 
başlıklı bir makale kaleme alan Erkan-ı Harbiye Binbaşısı Ali Fuad, mektepli subayla-
rın düşüncesini şu sözleriyle özetlemiştir:  

“…genç nesillerin fikirleri, kalbleri maksad-i âli-i hürriyet ve ittihada göre tertib ve 
tanzim olunmalı…  Osmanlı ordusu, Osmanlı millet-i müsellâhası  olmalıdır…bütün emel-
ler, bütün gayretler, bütün fedakarlıklar ve bütün hatveler hep bu gâye-i ulviye doğru tev-
cih edilmelidir71.” 

Mektepli subayların “silahlanmış millet” tahayyülleri sivil kesimde de destek 
bulmuştur. Sosyal Darwinizm temelinde toplum ilişkilerinin açıklanmasının popüler 
olduğu bu dönemde, Osmanlı yazarları, Balkan Savaşlarındaki yenilgileri, çocukla-
rını asker gibi yetiştirememeye ve düşmandan nefret etmeyi öğretememeye bağ-
lamışlardır. Yapılması gereken “kurtarıcı” rolündeki ordunun topluma hakim olması 
ve savaş şartlarına göre toplumun yeniden şekillendirilmesi olarak görülmüştür72. 
Nitekim, sivil kesimin önde gelenlerinden Ahmed Rıza da, Osmanlı ordusunun 
“kurtarıcı” rolüne inanmış ve bu rolünü desteklemiştir. Devletin yıkılması tehlikesi 
arttıkça, asker ve sivil kesimler içerisindeki Osmanlı İmparatorluğu’nun ancak 
militer bir devlet olarak kurtulabileceği inancı da artmıştır. Balkan Savaşlarından 
önce, Osmanlıcılık akımlarının etkisiyle, toplumun askerileştirilmesinin, ırk ve din 
ayrımı farkı gözetilmeksizin uygulanması savunulmuştur. 1908 İhtilalinden hemen 
sonra, Harp Okulu dışında da Mülkiye ve Darülfünun gibi büyük okullarda genç 
öğrenciler hedef alınarak askerileştirme faaliyetlerine başlanmıştır. Ancak, militarist 
bir milliyetçiliğe dayanan toplumun dönüştürülmesi süreci, asıl olarak, toplumun 
desteğini önceden hiçbir kesimin başaramadığı kadar büyük çapta arkasına almayı 
başaran genç mektepli subayların iktidara geldikleri Babıâli Baskınıyla başlayabil-
miştir73. Bu subayların, toplumsal hiyerarşinin en tepesine yerleşmelerine neden 
olan toplumsal işlevleri, 1913’ün Osmanlı toplumunun koşullarından kaynaklanmış 
zımni bir anlaşmaya dayanmıştır74. Balkan Savaşı’nda alınan yenilgilerle mevcut 

                                                 
70  Turfan, “Jön Türklerin Yükselişi”, s. 430-432. Ayrıca, Tevfik Fikret’in, askerî duruşun çarpıcı 

örneğini verdiği “Küçük Asker” şiiri için aynı eserde bakınız s. 431;  “Mini mini omuzların 
 Taşıyacak yarın tüfek; 
 Tüfek değil, vatan yarın 
 O omuza yüklenecek. 
 Küçük asker, küçük asker! 
 Vatan senden gayret ister.” 
71  Fuad, Ali, “Ordu ve Millet”, Asker Dergisi.  
72  Zürcher, Erik Jan, Young Turk Legacy and Nation Building, I.B. Tauris, Londra, 2010, s. 118. 
73  Moreau, “Reformlar Çağında Osmanlı İmparatorluğu”, s. 228-229. 
74  Turfan, “Jön Türklerin Yükselişi”, s. 435. Ayrıca, 1913 kış döneminde I. Tümen’in kumandan 

ve subaylarına konferans veren Erkan-ı Harb Binbaşısı Mehmed Nuri Bey’in iddiaları için ay-
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siyasi durum daha da kötüye gidince geleneksel siyasi yapının yaşlı yöneticilerin-
den desteğini çeken toplum, özellikle “İkinci Edirne Fatihi” olarak anılacak olan 
Enver Bey’in Edirne’yi geri almasından sonra, siyasallaşmasını düzenli olarak ar-
tırmayı başarmış olan genç ve dinamik alt-orta rütbeli subayların önünü açmıştır75. 
Nitekim, Enver ve Cemal Beylerin, önceden görülmemiş bir şekilde iki kez terfi 
alarak paşalığa kadar yükselmeleri ve nazırlık makamına oturmaları, toplumun bu 
büyük desteği olmadan gerçekleştirilemezdi. Böylece, Osmanlı toplumu, bir kurtarı-
cı olarak gördüğü bu subaylara iktidarın anahtarını verirken, aslında, kendi dönü-
şümünün de önünü açmıştır. İktidara gelen İttihatçı askerler ile onların onayını alan 
siviller, ortaklaşa hareket ederek, toplumun tebaa anlayışını büyük oranda kırmış 
ve onun yerine Türkçülüğe dayanan bir milli kimlik inşasına girişmişlerdir76. Genç 
mektepli subaylar, militarizmle kaynaştırılmış Türk milliyetçiliğinin uygulanmasında 
asıl yönlendirici güç olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti aracılığıyla topluma yönel-
mişlerdir. Aslında, mektepli subayları ilgilendiren en köklü mesele; ideolojiler ve 
toplumsal formüllerden ziyade, kendilerinin ve atalarının nesilden nesile hizmet 
ettikleri Osmanlı Devleti’nin ayakta kalabilmesini sağlama üzerine olmuştur. Yani, 
yaşadıkları siyasi ve toplumsal olaylardaki hem eylemlerinin hem de münakaşaları-
nın etrafında dönüp durduğu merkezi sorun, “Bu devlet nasıl kurtarılabilir?” sorusu-
dur77. Balkan Savaşlarının ardından, genç mektepli subayların bu soruya verdikleri 
cevap; Osmanlıcılık ve İslamcılıktan sonra geriye son seçenek olarak kalmış olan 
Türkçülük olmuştur. İktidarın sahibi bu subaylar, anayasadan ziyade kendi “kurtarı-
cı” rollerini meşruiyetlerinin kaynağı olarak gördüklerinden, bu rollerini destekleye-
bilecek nitelikteki sivil aydın ve bürokratlara, alınan sıkıyönetim kararları altında, 
Türkçülük ideolojisine dayandırılmış bir ortaklık78 sunmuşlardır.  

Türk milliyetçiliği, üzerine kurulduğu değerler ve askerlerin baskın konumu ne-
deniyle, militarizme muhtaç olmuştur. Militarizm ise, Türk milliyetçiliğinden daha geniş 
ve pratikte uygulanabilir görülen Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojilerine eklemlenme-
yi denemiş ancak Balkan Savaşlarından sonra kesin olarak Türk milliyetçiliğine yö-
nelmiştir. Osmanlı aydınlarının özellikle Balkan Savaşlarından sonra oluşturdukları; 
intikam duygusu, düşman imgesi, cesur ve kahraman Türk imgesi, her şeyden önce 
güçlü bir ordunun gerekliliğini topluma anlatmış ve askeri değerlerin toplumda gördü-
ğü saygınlığı artırmıştır79. Militarizm kökenli ordu-millet anlayışını beraberinde getiren 
                                                                                                                   

nı eserde bakınız 445: “Türk milleti bugün, her zamankinden daha fazla himaye ve muhafa-
zaya muhtaçtır. Yaşamasının ve varoluşunun koşullarının sağlanması görevi, ilk başta biz 
askerlere verilmiştir…”  

75  Ahmad, “İttihat ve Terakki”, s. 198.  
76  Turfan, “Jön Türklerin Yükselişi”, s. 425. 
77  Lewis, “Modern Türkiye’nin Doğuşu”, s. 288. 
78  Seyfiye mensupları, sivilleri dışlamayan, kendi doğrularına dayalı bir “jön türkî” yönetimden 

yana olmuşlardı. Alınan sıkıyönetim kararları, seyfiye sınıfının dizginleri başka bir kesime bı-
rakmaktan yana olmadığını; bu sınıfın, sivil kesimle ortak hareket etme arayışını sürdürmesi 
ise, uzun süreli bir yönetimin en azından aydınlar düzeyindeki toplumsal bir birliktelikten geç-
tiğinin bilincinde olduğunu gösterir.  

79  Osmanlı aydınları toplumu dönüştürürlerken edebiyattan sıklıkla faydalanmışlardır. Ömer 
Seyfettin’in “Niyazi’ye” şiiri bu bağlamda militarizasyon sürecinde topluma aşılanan değerleri 
gösteren güzel bir örnektir: 
“Geçen sene bu vakitti…Hainler/ Öldürdüler seni orda, ‘Türk’ diye./Türklük seni unutmadı, ah 
eder,/Lânet eder o vefasız ülkeye…/Senin öcün alınmalı… Her Türk’ün/ Bu en büyük vazife-
si, borcudur/ Senin öcün alındığı şanlı gün/ Şark diyecek Garba: Artık orda dur!/ Şimdi Türk-
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Türkçülük; Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip gibi yazarların kaleme aldığı 
Genç Kalemler dergisiyle topluma aşılanmaya başlamış ve Türk Yurdu gibi çeşitli 
Türkçü dergilerle bu süreç devam ettirilmiştir. Genç Kalemler Dergisi’nde yer alan 
“…yaşamaya ahd eden bir millet ölmeye de hazırdır, öldürmeye de80” ifadesi sadece 
bir tespit olarak değil, aynı zamanda Osmanlı toplumundan oluşturulması tahayyül 
edilen “silahlanmış millet”e duyulan bir özlem olarak da okunmalıdır81. Bu silahlanmış 
milletin oluşumunda ise aydınların yol gösterici, rehber olması savunulmuştur. Ziya 
Gökalp’e göre; Müslümanların kurtuluşa ermesi için, milliyetçilik ideolojisinin Osmanlı 
toplumunda yayılması ve toplumu oluşturan fertlerin sınırlarını aşmadan -makaledeki 
ifadesiyle; “bir adamın ‘kadem’i neferlikte ise, ‘nazar’ının müşirlik olmaması…”- aydın-
ların gösterdiği yolda ilerlemeleri gerekir. Böylece, gayrimüslim yönetimlerde esaret 
altındaki farklı Müslüman unsurların milliyetçilikle kurtulacağı ve uzun vadede, İslam 
ümmetçiliğinin de güçleneceği vurgulanmış ve işin dini önemine de dikkat çekilmiştir. 
Ziya Gökalp’in; “Milliyet silahının bundan böyle ancak İslâmların lehinde isti’mal olunabi-
lir” ifadesinde “milliyet”in bir “silah” olarak tahayyül edilmesi, milliyetçilik ve militarizm 
arasındaki ilişkinin bağımlılık derecesini göstermesi bakımından da dikkat çekicidir. 
Yine, Ziya Gökalp milli ülkülerin oluşabilmesi için milli felaketlerin -özellikle de savaş 
ortamlarının- önemine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla, milli felaket yaşayan toplumlarda 
ordunun öne çıkması beklenen bir olgu olduğundan, milli ülkülerin oluşması sürecinde, 
orduya yön veren askerlerin birinci derecede etkili olmaları kabul edilmiş olmaktadır. 
Ayrıca, ona göre; milli felaketler karşısında, fertler milletten ayrı olarak kendilerini kurta-
ramayacaklarından, fert iradelerinin değil militarist-milliyetçi eğilimli genel iradenin öne-
mi vardır. Ziya Gökalp, millet kavramının işlevlerine dikkat çekerken aslında döneme 
hakim olan milliyetçilik ve militarizm ideolojilerinin ortak hedeflerini; “hodgamlardan 
cansipar mücahitler, korkaklardan tehlike-cü kahramanlar yapılması, gabilere zeka, 
tembellere faaliyet, lakaytlara gayretkeşlik verilmesi” şeklinde özetlemiştir82. 

Şüphesiz toplumu dönüştürmenin en büyük araçlarından birisi de eğitim oldu-
ğundan, genç mektepli subaylar, kendi savundukları Batılı değerleri halka benimse-
tebilmek için, geleneksel eğitim sisteminin değiştirilerek toplum geneline bu Batılı 
değerlerin çocukluktan itibaren aşılanmasına büyük önem vermişlerdir. 1908 Askerî 
İhtilali öncesinde, 1904-1908 yıllarında yaklaşık 200.000 lira olan maarif bütçesi, 
1909’da 600.000, 1910’da 940.000, 1914’te 1.230.000 liraya ulaşmıştır. Eğitime 
ayrılan bu bütçeleri karşılaştırırken, İmparatorluğun küçüldüğünü de göz önünde 
bulundurmak gerekir. Özellikle, 1914 bütçesinde Harbiye Nezareti, kendi payını ön-
ceki döneme göre %30 azaltarak, seyfiye sınıfının eğitim sorununu çözmeye verdiği 
desteği ve önemi göstermiştir83. Babıali Baskınından sonra, genç mektepli subayların 
kanatları altında gerçekleştirilen 1913 İttihat ve Terakki kongresinde eğitim sorunu-
nun önceliğine değinilerek, din yönünden de şu düşünceye yer veriliyordu: “İslamlığın 

                                                                                                                   
ler uyandılar. ‘Bir Türk’ün/ Kanı bütün bir Türklüğün kanıdır.’/Ey Avrupa! Sen ağlarken biz 
düğün/ Yapacağız… Akıttığın kanlardan/ Doğacak ruh: Türk Mehdisi Ak Han’dır!/ Bekle onu 
tarihteki şanlardan…” Bakınız; Seyfettin, Ömer (Tarhan), “Niyazi’ye”, içinde: Türk Sözü, Sayı 
1, 12 Nisan 1330/25 Nisan 1914, s. 3.  

80  Genç Kalemler Dergisi, Cilt 2, Sayı 10, 1 Teşrinievvel 1327, s. 279. 
81  Belge, Murat, “Türkiye’de Siyasi Düşüncenin Ana Çizgileri”, içinde: Modern Türkiye’de 

Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler, Cilt 9, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.42. 
82  Gökalp, Ziya, “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”, içinde: Ziya Gökalp: Kitaplar, 

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007, s. 71, 86-87.  
83  Akşin, “Kısa Türkiye Tarihi”, s. 81 ve 93. 



II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE OSMANLI TOPLUMUNUN MİLİTARİZASYONU  

 2015–2 73 

yozlaşmasının önüne geçmek ve çağdaş dünya ile aynı düzeye getirilmesi” için ça-
lışmaların başlatılmasını sağlamak84. Böylece, İttihat ve Terakki Cemiyeti, yönetim-
deki seleflerinin yaptıkları üzerine, seküler ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, öğ-
retmen okulları ve ihtisas enstitülerini kapsayan yeni bir sistem kurmuştur85.  

İttihat ve Terakki Cemiyeti, halkçılık ve solidarizm ilkeleri çerçevesinde, büyük 
kitleleri de örgütleşme sürecine katmak ve seferber etmek istemiştir. Bu amaçla bü-
yük mitingler düzenlenmiş ve yeni savaş gemilerinin alınması için halktan yaygın bir 
şekilde katılma bedeli toplanmıştır. Eylül 1914’te savaşın fırsat bilinip kapitülasyonla-
rın kaldırılmasının kararlaştırılmasıyla ilk adımların atıldığı milliyetçiliğin ekonomi 
kanadında da, toplum bu yönlendirilme sürecine katılarak bir “ulusal ekonomi (milli 
iktisad)” kurulmaya çalışılmıştır. Osmanlı aydınları, topluma, devletin selameti için 
sadece güçlü orduların değil milli çıkarlara dayanan ticaret ve iktisat hayatının kurul-
ması gerektiğini de işlemişlerdir. Bu konuda da, Alman modeli izlenerek bir Türk 
burjuvazisinin doğması teşvik edilmiştir86.  

Kısmen İttihat ve Terakki Cemiyetinin politikaları ve kısmen de I. Dünya Sava-
şı’nın etkisiyle, en azından orta ve üst sınıftan kadınların da toplumdaki durumu de-
ğişmeye başlamıştır. Erkeklerin savaşa alınmasından kaynaklanan istihdam açığını 
kadınlarla telafi etme ihtiyacı, kadınların iş piyasasına girişini hızlandırmıştır. Başta 
askeri sanayi olmak üzere sanayide istihdam edilecek kadınları bulup, kadınların 
çalışma koşullarını düzene sokabilmek için ordunun himayesinde Kadınları Çalıştır-
ma Cemiyeti kurulmuştur87.  

Çatışma ortamından beslenerek ordu ve toplumun desteğini arkasına almayı 
başarmış olan genç mektepli subaylar, askerî unsurlar arasındaki tek kayda değer 
kesim olarak ve ordunun neredeyse bütününü temsil ederek, I. Dünya Savaşı’nın 
sonuna kadar askerî diktatörlüğe ve Prusya militarizmine yakın bir anlayışla yöne-
timlerini rakipsiz şekilde sürdürebilmişlerdir88.1913 ortalarından I. Dünya Savaşı’nın 
sonuna kadar, Osmanlı Devleti’nde, genç mektepli subaylar dışında hiç kimse 
bağımsız olmadığından istisnasız herkes bu genç seyfiye mensuplarının istekleri 
doğrultusunda hareket etmek zorunda kalmıştır. Cemiyet de, bu mantık zemininde 
kurulduğundan beri genç mektepli subay sınıfıyla psikolojik bir bağ içerisinde ol-
muş, onun hatalarının sorumluluğunu taşımak zorunda kalmıştır. Artık, Cemiyetin 
kaderi onların başarılarına bağımlı hale gelmiştir. Bu bağımlılık durumu, aslen sivil 
bir siyasal organ olan Cemiyeti zayıflatmıştır. Cemiyetin askerî destekçileri ise, 
Cemiyetin toplumsal kurumlardaki reform çabalarını ya da uzun vadeli sonuçları 
olacak politikalarını beğenmeyenleri rakip olarak görmüşlerdir89.  

Balkan Savaşları, devletin kurtuluşunun sadece askerlerin yürüttüğü bir cephe 
savaşıyla mümkün olmadığını, tüm toplumun milli değerler uğrunda birleşip harekete 

                                                 
84  Çavdar, Tevfik, Talât Paşa, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, s. 299. 
85  Lewis, “Modern Türkiye’nin Doğuşu”, s. 310. 
86  Moreau, “Reformlar Çağında Osmanlı İmparatorluğu”, s. 229. 
87  Zürcher, “Modernleşen Türkiye’nin Tarihi”, s. 178. Ayrıca bakınız; Akşin, “Jön Türkler ve 

İttihat ve Terakki”, s. 450-451: 1917 yılına gelindiğinde ise, Enver Paşa’nın emriyle, I. Or-
du’da, tamamen asker gibi yaşayan yalnız evli olanların dört akşamlarını evde geçirebildikleri 
I. Kadın İşçi Taburu kurulmuştur. Yine, 1917 yılına gelindiğinde, kadınlar artık birçok okula ve 
Darülfünun (Üniversite)’a gidebilmişlerdir 

88  Turfan, “Jön Türklerin Yükselişi”, s. 480. 
89  Turfan, “Jön Türklerin Yükselişi”, s. 478. 
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geçerek ekonomik, siyasi, sosyal alanlarda da mücadele etmesi gerektiğini göstermiş 
ve I. Dünya Savaşı öncesinde savaş kavramının kazanacağı topyekûn niteliğinin 
habercisi olmuştur. Artık, bürokratların -özellikle de asker bürokratların- Osmanlı 
toplumundan istediği; Batılı gibi davranan, tek yürek gibi çarpan, acıda ve sevinçte 
ortak duyguları paylaşan bir ulus olmasıdır90. Babıali Baskınından sonra özellikle de 
I. Dünya Savaşı boyunca, İttihatçı değerlere91 inanmış olan Enver Paşa’nın seyfiye 
sınıfını arkasına alarak verdiği destek sayesinde toplum esaslı bir şekilde militarize 
edilebilmiştir. Topyekûn niteliği ile öne çıkan I. Dünya Savaşı, Enver Paşa’nın şah-
sında genç mektepli subaylara, kendi değerleri doğrultusunda toplumu dönüştürme 
fırsatını vermiştir. Hatta, Paşa, bu dönüştürme için Harbiye Nezaretinin bütçesinden 
kısmaktan da kaçınmamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla I. Dünya Savaşı bitti-
ğinde, İttihatçı yönetim altında yürütülen savaş ve savaşa hazırlık politikası, toplum-
sal olan her şeyi tanımlamış; toplumu tanımlama noktasına gelmiştir92. I. Dünya Sa-
vaşı sürecinde, militarist yönetim altındaki Türk toplumunun direnci artıp kimliği otur-
muş olduğundan, birçok ulustan farklı olarak Türk toplumu modern anlamda bir millet 
olma aşamasına ulaşabilmiştir93. 

 

4. Osmanlı Toplumunun Militarizasyonu Çalışmaları 

İttihatçı asker ve sivil bürokratlar Osmanlı modernleşmesinin bir aracı olarak 
kendilerini değişimin simgesi ve kanalı olarak görmüşlerdir. Kendilerine toplumu 
aydınlatma misyonunu yüklemiş olan bu bürokratlar, toplumun tüm kesimleri üzerin-
de mutlak bir baskıya yönelmiş ve devleti kendilerine ait özel bir aygıt gibi görerek 
onu, toplumu militarist-milliyetçi değerler doğrultusunda dönüştürmesi için kullanmış-
lardır. Böylece, sosyal grupların farklı çıkar ve değerleri vurgulayamadığı, esas 
olanın devlet ve bürokratların değerleri olduğu bir militarizasyon sürecine girilmiştir. 
Bu militarizasyon sürecinde, askeri değerlerin temsilcisi genç mektepli subaylar, 
Türk milliyetçisi aydınlarla ortak hareket ederek, Türk milliyetçiliğiyle kaynaştırılmış 
Batı kaynaklı askeri değerlerini topluma aşılamaya çalışmışlardır. “Genel irade”ye 
dayalı toplum projesini yürüten Osmanlı bürokratları, topyekûn savaş ortamının da 
etkisiyle, “farklılık” prensibi yerine “eşitlik” prensibini toplumsal yapıya hakim kılarak, 
toplumu tek tipleştirmede önemli başarılar elde etmişlerdir94. Bürokrat kesim, milita-
rist-milliyetçi değerlerini topluma aşılarken, siyasi araç olarak; zorunlu askerlik uygu-
lamasını, eğitim politikasını ve paramiliter dernekleri kullanmışlardır.  

 

4.1. Militarist Bir Faaliyet Olarak Zorunlu Askerlik Uygulaması 

Ulus devletleşme sürecinde, “kolektif güvenlik” ve “ulusal birlik” düşüncelerinin 
ve bu düşüncelere karşılık gelen davranış şekillerinin önem kazanmasıyla birlikte 
                                                 
90  İnsel, Ahmet, Türkiye Toplumunun Bunalımı, 5. Baskı, Birikim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 42. 
91  İttihatçı genç aydınlar, ekonomik geriliği Osmanlıların geri kalmışlığının temel nedeni olarak 

görmüş, ekonomik alanda atılımların yapılabilmesi için Batı’da olduğu gibi sanayileşme ve tica-
retin geliştirilmesi yönünde bir dizi girişimin gerçekleştirilmesini toplumsal modernleşmenin ba-
şarısı için tek çözüm yolu olarak kabul etmişlerdir. Bakınız; Çavdar, “Talât Paşa”, s. 296. 

92  Ahmad, Feroz, “1914-1918 Savaşı Sırasında Jön Türk Politikasının İkilemleri”, içinde: Yadi-
gâr-ı Meşrutiyet, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 52. 

93  Ortaylı, “İmparatorluğun Son Nefesi”, s. 145. 
94  Çaha, Ömer, “Osmanlı’da Sivil Toplum”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 49, 

Sayı: 3, 1994, s.98-99. 
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zorunlu askerlik uygulamaları, toplumlara yüklenen bir görev ve toplumların 
militarizasyonunda önemli bir araç olmuştur. “Silahlanmış millet”i kurmayı hedef 
edinmiş Osmanlı Devleti’nde de zorunlu askerlik uygulaması, kanunlarla bir “vatan 
borcu”; kültürel göndermelerle de bir “namus meselesi” olarak kurgulanmıştır. II. 
Meşrutiyet Dönemi’nde, savaşların kaçınılmazlığı inancının, özellikle sosyal Darwinist 
temalarla topluma işlenmesi militarizm ve Türk milliyetçiliğini kesiştirmiştir95. Böylece, 
sivillerin “devlet” için fedakarlıkları maksimize edilerek milli bir ordunun teşkiline giri-
şilmiştir. İhtilal Savaşlarında sıkça başvurulan “anavatanın müdafaası” ve “as-
ker(ordu)-millet olma” yönündeki değerler, modern ulus devletlerdeki askeri teşkilatla-
rın temel ilkeleri olarak öne çıkmışlardır ve Osmanlı Devleti’ni de etkilemişlerdir. Os-
manlı Devleti’nde, “ordu”, silahlı kuvvetlerin tümünü ifade etmekten öte bir anlam 
kazanmış, Batı kaynaklı milli değerleri topluma aşılayan ve toplumu medenileştiren 
bir “vatan (millet) okulu” haline gelmiştir. Belirlenmiş tipte bir insan aklı ve bedeni imal 
etme misyonu yüklenen ordu, Fransız İhtilali’nin açtığı bu yeni çağda, ulus teşkilinin 
bir vasıtası olarak Osmanlı Devleti’nde de önemli bir işlev görmüştür96.  

II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devletindeki bu “vatan okulu”nun “eğitmenle-
ri” mektepli subaylar olmuştur. Ordu, onların değerlerini toplumun geniş kesimlerine 
ileten bir araç olarak özellikle 31 Mart Vakasından sonra öne çıkmıştır. Mektepli su-
baylar, hem devletin hem de kendi siyasi iktidarlarının selametini bir görerek hareket 
etmişlerdir. Buna göre; Osmanlı Devleti’nin farklı etnik ve dini unsurlarının, İttihad-ı 
anasır gereğince orduya katılımları sağlanmalıydı. Böylece, farklı cephelerde savaştı-
rılması düşünülen İmparatorluğun bu çeşitli unsurlarının, fedakarlıkta bulundukların-
dan dolayı Osmanlı kimliği etrafında buluşacakları ve vatana bağlanacakları umul-
muştur. Ayrıca, zorunlu askerlik uygulamasıyla Osmanlı toplumunun medenileştiril-
mesi de amaçlanmıştır. Askere almadaki başarısız girişimlerden97 sonra, 1909 yılın-
da zorunlu askerlik uygulaması yürürlüğe konulabilmiştir. 1909’da başlayıp Balkan ve 
I. Dünya Savaşlarını içeren savaş yıllarına kadar Osmanlı ordusu “Osmanlı milleti”nin 
ordusu haline getirilmeye çalışılmıştır98. Ancak, hem Osmanlıcılık hem de İslamcılık 
ideolojilerinin, Türkleştirmenin bir aracı olarak yorumlanıp toplumda beklenen karşılığı 
bulmamasıyla birlikte, özellikle Balkan Savaşlarından sonra, toplumun 
militarizasyonunda Türkçülüğe doğru kayılmaya başlanmıştır.  

24 Temmuz 1908’de yeniden yürürlüğe konulan Kanunu Esasi’de askerlik hiz-
meti tüm vatandaşların bir yükümlülüğü olarak tanımlanmıştır. Temmuz 1909’da 
çıkarılan celp kanunuyla askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu hale getirilmiştir. 
Ekim 1909’da ise, ilk kez, yükümlülerin dinlerine bakılmaksızın askere alınmaları için 
emir verilerek “silahlanmış millet” kavramının hayata geçirilmesi için esaslı bir şekil-
de çalışılmıştır. Bu düzenleme; sadece gayrimüslimleri değil, sınavlarda başarısız 
olan medrese öğrencileri ve İstanbul’un sakinlerini de askere almayı hedeflemiştir. 
Böylece, Osmanlı ordusunun büyük bir kısmını oluşturan Anadolu köylüleriyle impa-
ratorluğun diğer unsurlarının kaynaştırılması ve “vatan” şuurunun toplum geneline 
yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Ancak, Hristiyanların çıkan bu yeni kanuna tepkileri 
aynı olmamıştır. Rum, Suriye, Ermeni cemaatlerinin sözcüleri, kendi cemaatlerinin 

                                                 
95  Öztan, “Türkiye’de Militarizm”, s. 41. 
96  Hacısalihoğlu, “İçerme ve Dışlama: Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma”, s. 79. 
97  1909 yılına kadar gayrimüslimler için askerlik hizmeti teoride kalmış uygulamaya konama-

mıştır. Orduda Hristiyanlar var olsa da, bunlar subay olup daha çok sıhhiye sınıfında hizmet 
etmişlerdir. Bu subaylar, çoğunlukla teğmen ve yüzbaşı rütbesindeki Ermeni ve Rum asıllı 
doktorlardan oluşmuştur. Zürcher, “Savaş, Devrim ve Uluslaşma”, s. 169. 

98  Hacısalihoğlu, “İçerme ve Dışlama: Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma”, s. 79-80. 
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Hristiyan subayların yönetiminde ve ayırt edici üniformalarla müstakil birliklerde 
hizmet etmesini istemişlerdir. Ayrıca, Bulgarlar imparatorluğun sadece Rumeli vila-
yetlerinde hizmet etmeyi talep etmişlerdir. Farklı Hristiyan unsurlardan gelen bu 
istekler, zorunlu askerlik hizmeti projesinin esas hedefi olan ortak vatan şuurunun 
toplumun geniş kesimlerine yayılması amacına tamamen ters olduğundan kabul 
edilmemiştir. Bunun üzerine, çoğu Rum olmak üzere silah altına alınmak istenen 
Hristiyan erkekler, paraları ve yurtdışı bağlantılarıyla ülkeyi terk etmeye veya en 
azından yabancı bir devletin pasaportuna sahip olarak askerlik hizmetinden muaf 
olmaya çalışmışlardır. Ülkeden ayrılamayanlar, uyruklarını değiştiremeyenler ve 
“bedel-i nakdi”yi ödeyemeyenler ise I. Dünya Savaşı çıkınca askere alınmışlardır. 
Fakat, Osmanlı hükümetinin Hristiyan tebaasına olan güvensizliğinden dolayı, 
askere alınan bu Hristiyanlar silahsız bırakılarak amele taburlarına gönderilmişler-
dir99. Osmanlı ordusunda farklı etnik topluluklar arasında da açık bir hiyerarşi var-
dır. Bu hiyerarşi sadece gayrimüslimleri değil, Müslümanları da kapsamıştır. Os-
manlı ordusunu gözlemleyen İngiliz ve Alman subayları, Arap ve Kürt unsurlarına, 
Türk unsurlar kadar güvenilmediğini belirtmişlerdir. Neticede, Osmanlı Devleti’nde, 
Avrupalı Devletlerde görülenin aksine, zorunlu askerlik uygulaması kapsamında 
askere alınmak istenen kitleler, kabarmış yurtseverlik duygularıyla orduya katılma-
mışlardır. Asker adaylarının birliklere katılmaları için sert tedbirler alınması gerek-
miştir. Özellikle, Arap asker adaylarının cephe hattına zincirlenmiş olarak ve muha-
fız kontrolünde götürüldüklerini gösteren raporlar vardır100. Yine, 31 Mart Vakası 
sırasında askerlerin dini vazifelerini yerine getiremediklerini belirterek mektepli 
subaylardan şikayetçi olmaları, devletin İslami temellerinin II. Meşrutiyet Döne-
mi’nin başından beri sarsılmaya başladığını ve en azından Müslüman unsurları 
birleştirecek bir İslamcılık ideolojisinin uygulanmasının dahi zor olduğunu göster-
miştir101. Prusya militarizminin etkisindeki mektepli subaylar için askeri disiplinin 
sağlanması tüm değerlerin üzerinde olmuştur ve bu anlayış özellikle geleneksel 
yapıyı temsil eden eratın dini değerleriyle uyuşmadığından farklı Müslüman unsur-
ların tepkisini çekmiştir. Aslında, mektepli subaylar, çağdaş yoruma dayanan bir 
İslam anlayışıyla hareket ederek, İslam dinini, Müslümanları birleştirici yönüyle ve 
onlara moral vermesi için kullanmak istemişlerdir.  

Militarizmin geniş kesimlere yayılması için önce Osmanlıcık ve İslamcılık ideolo-
jileri denenmiştir. Ancak, Osmanlı ordusuna asker almada istenilen başarının sağla-
namayıp, Anadolu köylülerinin Osmanlı ordusundaki ağırlıklarını korumayı devam 
ettirmesi üzerine, mektepli subayların “silahlanmış millet” tahayyülü Türkçülük esası 
çerçevesinde ve sınırlı bir kesim üzerinde gerçekleştirilebilmiştir. Böylece, mektepli 
subaylar, toplumun militarizasyonu sürecinde daha çok Anadolu’ya yönelerek kendi 
değerlerini topluma aşılamaya başlamışlardır. Ancak, savaşların neredeyse kesintisiz 
bir şekilde sürmesi, askerlerin elini güçlendirmiş olmasına rağmen büyük mali kay-
naklar gerektiren toplumsal reformların uzun vadeli ve geniş kesimlere uygulanmasını 
zora soktuğundan, topluma büyük oranda hakim olan geleneksel değerlerin yerine 

                                                 
99  Zürcher, “Savaş, Devrim ve Uluslaşma”, s. 169-170. 
100  Zürcher, “Savaş, Devrim ve Uluslaşma”, s. 211-212. 
101  Alkan, “II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset”, s. 111: Hoca Rasim Efendi’nin ayaklanma 

günü konuştuğu bir avcı erine göre şeriat; Kuran ve onun emrine uygun olan meşrutiyetti. 
Avcı eri devamında, Selanik’ten meşrutiyeti muhafaza ve mürtedler başkaldırırsa onları tepe-
lemek için getirildiklerini söylüyor ve buna rağmen, şeriata uymayacak şekilde namaz ve gu-
sül abdestlerinin, talim bahanesiyle engellendiğini ve mürted yapılmak istendiklerini inanıyor-
du. En nihayet bu avcı eri, zabitlerin sarhoşluğundan ve gayrimeşru ilişkilerinden dem vur-
maktaydı. 
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Batılı askeri değerlerin geçirilmesi sürecinde tam anlamıyla bir başarı elde edileme-
miştir. Bu değerlerin toplumun geniş kesimlerine yayılıp benimsenmesi için Cumhuri-
yet Türkiyesi’nin kurulması ve uzun süreli bir barış ortamının sağlanması gerekmiştir.  

İttihat ve Terakki Cemiyeti, zorunlu askerlik uygulamasının başarıya ulaşması 
için savaşa hazırlık sürecinde toplumu siyasi yönden bilinçlendirmeye çalışmıştır. 
Cemiyet, askere katılacak gençleri psikolojik yönden ve bedenî olarak hazırlamak; 
onlara vatan şuurunu aşılamak için paramiliter örgütlenmelere büyük önem vermiştir. 
Çocuklar ise; gerek okulda, gerek ailede, gerek çocuk kitap ve dergilerinde aldıkları 
eğitim vasıtasıyla askerlik hizmetini ifa etmeye hazır hale getirilmeye çalışılmıştır. 
Kadınlardan ise; asıl olarak, devletin gösterdiği hedefleri benimseyen çocuklar yetiş-
tirmeleri beklenmiştir. Böylece, geleneklerin de etkisiyle toplumda, askerliğin, erkeklik 
görevi olarak görülmesi ve askerlik hizmetlerini yapmaları için asker adayları üzerinde 
toplumsal bir baskının kurulması sağlanmıştır. Ancak, toplumdaki bu militarizasyon 
süreci dönemin şartları nedeniyle sınırlı bir etkinlikte yürütülebilmiştir.  

I. Dünya Savaşı’nın özellikle iaşe konusundaki zor şartları asker ve asker 
adaylarının heveslerini kırmıştır. Büyük ölçekte yaşanan firarlar, “Osmanlı milleti”ne 
dayalı bir “silahlanmış millet” tahayyülünü uygulamaya geçirmede başarısızlık ola-
rak yorumlanabilir. Bununla birlikte, I. Dünya Savaşı boyunca, ağırlıklı olarak Müs-
lüman Anadolu köylülerinden oluşmuş Osmanlı ordusuyla onların çoğunlukla Bal-
kanlarda yetişip gelmiş mektepli komutanları, Türk milliyetçiliği etrafında kaynaşa-
rak, uluslaşma sürecinde önemli bir noktaya gelebilmişlerdir102. Bu Türk milliyetçiliği 
ideolojisini şekillendiren asıl değerler ise; II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Dönemle-
rinde yetişmiş mektepli subay sınıfının Batılı askeri değerleri olmuştur. “Milletin 
okulu” olarak görülen ordu, kendisine yüklenen medenileştirme fonksiyonunun bir 
gereği olarak, bu değerlerin, toplumun geniş kesimleri tarafından benimsenmesi ve 
ordu-millet anlayışının Türk milletine hakim kılınması süreçlerinde önemli bir siyasi 
ve sosyal araç olarak öne çıkmıştır.  

 

4.2. Çocukluğun Militarizasyonunda Bir Araç Olarak Eğitim Politikası 

Tanzimat Dönemi’yle birlikte bağımsız bir özne olmaya başlayan çocuk, II. Meş-
rutiyet Dönemi’nde potansiyel bir kamusal özneye dönüşmeye başlamıştır103. Os-
manlı toplumunun istikbali ve umudu olarak öne çıkmaya başlayan çocuklar; gelece-
ğin yurttaşı, girişimcisi ve askeri olarak, sadece ailesinin ve yakın çevresinin değil 
tüm toplumun -aslında devletin- bir unsuru olarak görülmüş ve vazifelendirilmiştir. II. 
Meşrutiyet Dönemi’nin çocukları, politik beklentiler açısından bürokratlar için, “minya-
tür yetişkinler” boyutunda olmasa da bir çocuktan daha fazlası olmuşlardır. Literatür-
de “küçük yurttaşlar” olarak bahsedilen çocuklar, her şeyden önce padişahlık maka-
mına karşı olan kayıtsız şartsız sadakati reddetmekle yükümlü tutulmuşlardır. Meşru-
tiyet rejimine yeniden geçişle birlikte, sadakat duygusunun özdeşleştiği kurum meşru-
ti yönetim olmuştur. 1908 Askeri İhtilalinden sonra rejimin meşruiyet kaynağının de-
ğişmesiyle birlikte, II. Abdülhamid üzerinden aslında padişahlık makamının otoritesi-
ne saldırılmaya başlanmış ve çocuklara yönelik eserlerde II. Abdülhamid’den “Kızıl 
Sultan” onun idaresinden de “istibdat yönetimi” şeklinde bahsedilmiştir. Yeni rejimin, 
“çocuklarından” beklediği, öncelikle onların meşruti yönetime sahip çıkacak “erdem-

                                                 
102  Hacısalihoğlu, “İçerme ve Dışlama: Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma”, s. 102. 
103  Üstel, Füsun, Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık 

Eğitimi, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2008, s. 32.  
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ler”le donatılması olmuştur. 1908 Askeri İhtilalinde öne çıkan “hürri-
yet,müsavvat,uhuvvet” ilkeleri, çocukların yetiştirilmesinde dikkate alınması gereken 
temel prensipler olarak öne çıkmıştır. II. Meşrutiyet ile birlikte, “görev” duygusuna 
dayandırılan bir “kamusal sorumluluk” çocuklara yüklenmiştir. Bu çerçevede öncelikle 
askerlik tanımlanarak, bu hizmetin “şerefli ve mukaddes bir hizmet” ve “emsalsiz bir 
görev” olduğu ifade edilmiştir. İdeal çocuğun tasvirinde ise, görece süreklilik arz 
eden; vatana bağlılık, siyasal iktidara itaat, dürüstlük, çalışkanlık, ahlaklı olmak gibi 
nitelikler önemini korumaya devam etmiştir104. Çocukluğun militarizasyonunda, Har-
biye ve Maarif Nezaretleri ortak hareket etmiş ve “medeni ülkelerde” okulların askerlik 
için bir eğitim yeri olduğu gibi, ordunun da bir eğitim yeri olduğu savunulmuştur. II. 
Meşrutiyet Döneminde, okul ve ordu, vatandaşın eğitiminde ve icadında birlikte öne 
çıkan kurumlar olmuştur105. 

Militarizmin etkisiyle II. Meşrutiyet Dönemi’nde müfredata eklenen derslerin ba-
şında “Malumat-ı Medeniyye (Yurttaşlık Bilgisi)” dersi gelmiştir. Ayrıca, bu dersin 
işlenmesi için birçok ders kitabı da hazırlanmıştır. Bu amaçla; İlköğretim çağındaki 
çocuklara hazırlanmış ilk kitap olan Rehber-i İttihad106; “askerlik, vatan, vatanseverlik, 
hürriyet, müsavvat, insaniyet, Meclis-i Mebusan” gibi kavramların, çocukların anlaya-
bileceği dilin kullanılarak tanımlandığı bir kitaptır. Yine, bu kitapta, askerliğe hazırlık 
noktasında önemi büyük olan beden terbiyesi ve sağlığın korunması ile ilgili kısımlar 
da yer almıştır. Dönemin diğer “yurttaşlık bilgisi” kitapları da meşrutiyet rejiminin 
temel değerlerini militarizm ekseninde işlemiştir107. Ayrıca, tarih ve coğrafya gibi 
derslerde de askerliğe, kahramanlığa, vatan ve vatanseverliğe vurgu yapılarak, gele-
ceğin asker adayları tarafından askerlik hizmetinin daha iyi yerine getirilebilmesi için, 
onlara, meşrutiyet rejimi değerlerinin öne çıkarıldığı bir siyasi bilinç aşılanmaya çalı-
şılmıştır108. Derslerin haricinde de militarizasyon çalışmalarında bulunularak, çocukla-
rın “kamusal heyecanını” ve kitlesel mobilizasyonunu artırmak için milli birlik duygu-
sunu güçlendirme amacı güden kutlamalar yapılmıştır. Bu amaçla; “10 Temmuz”, II. 
Abdülhamid sonrası “hürriyet”i temsil eden ve 1909’dan itibaren kutlanan bir milli 
bayram tarihi olarak ilan edilmiştir. İmparatorluğun birçok şehrinde gerçekleştirilen bu 
bayramlara ilişkin kutlamalara, yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da katılmışlardır. Ayrı-
ca, ders kitaplarında ve çocuklara yönelik özel şiir kitaplarında “10 Temmuz” temalı 
manzumelere sıklıkla yer verilmiştir109.  

                                                 
104  Öztan, Güven Gürkan, Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, 2011, s. 46-47. 
105  Ateş, Sanem Yamak, Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Beden Terbi-

yesi, Askerî Talim ve Paramiliter Gençlik Örgütleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s. 141. 
106  Kitapta; askerlik, “dünyadaki pek şerefli, pek mukaddes bir şey” olarak tanımlandıktan sonra, 

bir askerden beklenen temel görevler “vatanımızı düşmanlardan koruması, vatanı yolunda 
ateşler içine atılması, canını feda etmesi” şeklinde ifade edilmiştir. Yine, asker kaçaklığı, “al-
çaklık” olarak nitelendikten sonra “böylelerinin dünyada da ahirette de yüzleri karadır” sözle-
riyle bu fiilin dini ve dünyevi yönden olumsuzluğu sade bir dille anlatılmıştır. Bakınız; 
Müstecabizade, İsmet, Rehber-i İttihad, Keşişyan Matbaası, İkinci Baskı, İzmir, 1909, s. 21, 
içinde: Duman, Doğan/ Tuna, Erhan, II. Meşrutiyet Dönemi İlk Vatandaşlık Kitaplarından Biri 
Olan ‘Rehber-i İttihad’ın İçerik Analizi”, Turkish Studies, Cilt 7/4, Kış 2012, s. 1640. 

107  Ateş, “Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Beden Terbiyesi, Askerî Talim 
ve Paramiliter Gençlik Örgütleri”, s.114-115. 

108  Ateş, “Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Beden Terbiyesi, Askerî Talim 
ve Paramiliter Gençlik Örgütleri”, s. 124 

109  Öztan, “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası”, s. 47. 
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Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı düşünce hayatına girmeye başlayan Meşruti-
yet’in tekrar ilanıyla önemini artıran modern çocukluk, Balkan Savaşları sonrasında 
Türklüğü ve vatanı kurtaracak “minik askerler” ve “müstakbel eşler/anneler” olarak 
milliyetçi-militarist bir bakış açısıyla bir kez daha inşa edilmek istenmiştir. Balkan 
Savaşlarıyla ortaya çıkan politik iklimde, İttihat ve Terakki yönetiminin “ideal çocuğu” 
inşa etmesindeki temel vasıta yine müfredata dair düzenlemeler olmuştur. 1913 tarihli 
“Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkatı” düzenlemesiyle birlikte, tarih ve coğrafya110 
derslerindeki Türklük vurgusu ve milliyetçi argümanlar artırılmıştır. Ayrıca, sosyal 
Darwinist görüşlerin etkisiyle İttihat ve Terakki yönetimi, beden eğitimi ile vatan sa-
vunması arasında sıkı bir ilişki kurmuş ve Terbiye-i bedeniye derslerini, Mekatib-i 
İptidaiye-i Umumiye’den Darülmuallimin’e kadar yer alan çeşitli eğitim kurumlarının 
haftalık ders programlarına dahil etmiştir111. Beden terbiyesi derslerinde, askeri talim-
ler esas alınmış ve bu talimler askeri komutlarla yapılmıştır. Dönemin makalelerinde, 
beden terbiyesi dersinin nasıl işleneceği ve önemi anlatılırken askerlikle sık sık bağ-
lantı kurulmuştur112. Ayrıca, Balkan Savaşlarından sonraki süreçte, bu savaşların 
toplum üzerindeki etkisini gösterir nitelikte bir uygulamaya gidilmiş ve ilköğretim prog-
ramlarında dahi erkek çocuklar için askeri talim dersleri müfredata dahil edilmiştir. Bu 
derslerden başka, ikinci devrenin ikinci sınıfından itibaren “nişan ve endaht” dersine 
de yer verilmiştir. Erkek ve kız rüşdiyelerinin 1915 tarihli ders programlarında da 
“Terbiye-i Bedeniye” dersi yer almıştır. 1915’de kız ve erkek sultanilerin ders progra-
mında haftada birer saat beden terbiyesi dersi yer almış olup; haftanın belirli günle-
rinde de beden terbiyesi, okul oyunları ve atış talimleri gösterilmiştir. Yine, erkek ve 
kız öğretmen okulları olan Darülmuallimin ve Darülmuallimat’ın dersleri arasında da 
beden terbiyesi dersi yer almış; Darülmuallimin ders programlarına ayrıca talim ve 
endaht ile beraber tatbikat dersi de dahil edilmiştir. Darülmuallimin ve Sultanilerin son 
sınıf öğrencilerine askeri talim göstermek, nişan ve endaht dersleri vermek için Har-
biye Nezareti Maarif Nezaretiyle ortak hareket etmiştir. Bu kapsamda Harbiye Neza-
reti, yeterli miktarda mavzer tüfek, cephane, hedef tahtaları, sehpa, kıskaç ve ders 
için gerekli diğer alet ve edevatı öğrencilerin kullanması için göndermiştir. Talimler, 
nizamiye kıtası bulunan yerlerde bu kıtaların subayları, diğer yerlerde ise küçük zabit-
ler ile redif subayları gözetimi altında yapılmıştır. İlköğretim okullarında, numune 
tüfekleriyle talimler yapılmış, bunların haricinde silah kullanılmasına izin verilmemiştir. 
Yine öğrenciler, poligonlara götürülerek atış talimleri de yapmışlardır. Tüm bu askeri 
eğitim sürecini tamamlaması için askeri içerikli çocukluk oyunlarına da önem verilmiş-
tir113. İdadi programlarına yönelik “Lisan-i Osmani” derslerinde de Türklerin askeri 
özellikleri, kahramanlıkları, başarıları üzerinde durulmuş ve kaybedilen topraklardaki 
yaşayanların “esir Osmanlılar” olduğu belirtilerek, çocukların cesaret ve intikam duy-
gularını kabartıcı nitelikteki manevi altyapıları hazırlanmıştır. Yine, bazı okuma kitap-
ları da askerlik konularını işlemiştir114. 

                                                 
110  Coğrafya dersinde; Bulgaristan, Yunanistan gibi devletlerden bahsedilirken “bizimdi”, “elimiz-

den alındı” gibi ifadeler kullanılmıştır. 110 Ateş, “Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşrutiyet Dö-
nemi’nde Beden Terbiyesi, Askerî Talim ve Paramiliter Gençlik Örgütleri”, s. 127. 

111  Öztan, “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası”, s. 55-56. 
112  Detaylı bilgi için bakınız; Hazırlayanlar: Oruç, Şahin/ Kırpık, Güray, Osmanlı’da Modern 

Öğretim, Strateji, Yöntem ve Teknikleri: Tedrisât Mecmuası’ndan Makaleler, Gazi Kitabevi, 
Ankara, 2006.  

113  Ateş, “Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Beden Terbiyesi, Askerî Talim 
ve Paramiliter Gençlik Örgütleri”, s. 136-139. 

114  Ateş, “Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Beden Terbiyesi, Askerî Talim 
ve Paramiliter Gençlik Örgütleri”, s. 127. 
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İttihat ve Terakki yönetimi, uyguladığı militarizasyon politikasını Prusya milita-
rizmine yaklaştırmak için Prof. Dr. Schmidt’i ülkeye getirtmiş ve eğitim programına 
Türk milliyetçiliğini daha çok aşılamıştır. Bu bağlamda; 2 Haziran 1916’da çıkarılan ve 
Alman etkisinin ağır bastığı Mekatib-i İbtidaiye Talimatnamesi’yle, Türkçülüğün yeni-
den canlandırılması için milliyetçiliğin etkinliği artırılmış; gençlerin çalışma, sorumlu-
luk duygusu ve vatan bilinciyle eğitilmesi hedeflenmiştir115.  

Balkan Savaşlarından sonra, çocuklardaki milli ruhun ve dayanışmanın artırıl-
ması için, çocuk kitap ve dergilerine de büyük önem verilmiştir. Türk milliyetçiliği 
jargonu altında yeni bir “milli pedagoji” tesisine girişilerek çocuklara intikam duyguları 
ve zenofobik kaygılar aşılanmıştır. Dönemin militarist-milliyetçi ideologlarından Ziya 
Gökalp, Aka Gündüz, Mehmet Emin ve Hüseyin Ragıp “Çocuk Dünyası”nda; Yusuf 
Akçura ise “Talebe Defteri”nde çocuklara “savaş” ve milliyetçilik propagandası yap-
mıştır. İntikam ve şiddet duygularını besleyen yazılarda; çocuklar, yitirilmiş toprakların 
intikamını alacak, gerektiğinde öldürecek veya ölecek, geleceğin asker ve kahraman-
ları olarak tahayyül edilmiştir. Bu militarizasyon sürecinde öne çıkan “hain” düşmanlar 
ise; Bulgarlar başta olmak üzere Sırp ve Yunanlar olmuştur116. Yazılan şiirlerde, bu 
düşmanlardan intikam alınacağı güne kadar, intikam duygusunun yoğun bir şekilde 
tutulması amaçlanmıştır: 

“Evet oğlum, gördüğün yerler 
Ki hıyanetle oldu gitti tebâh, 
Ki bugün düşman ellerindedir ah! 
Yine hiç şüphe yok ki avdet eder, 
Say ü gayretle, ilim ve irfanla 
Bitmeyen bir hulûs ve vicdanla 
Her çocuk ruh-ı safvetinde, yarın  
Büyümek, milletin felaketine  
Bais-i esbâbı anlamak, vatanın 
Hadim olmak celal ve şefkatine. 
En samimi, en ateşin bir emel, 
Bir mukaddes akide olmalıdır. 
Kurtulup hep bu hisle müstakbel, 
Bir gün a’dâ’dan intikam alınır117.” 

Çocukların sıklıkla hikayelerini okuduğu Ömer Seyfettin de, militarist-milliyetçi 
bir yazar olarak çocukluğun militarizasyonu sürecinde öne çıkmıştır. İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin genel merkezi olarak öne çıkan Kırmızı Köşk’te Ziya Gökalp’in çevresin-
de toplanan bir dizi yazar gibi Ömer Seyfettin de Cemiyet’in yanında yer almış, birçok 
eserini İttihat ve Terakki’nin mali desteğiyle çıkarılmış olan Yeni Mecmua’da yayım-
lamıştır118. “Kızıl Elma Neresi”, “Primo Türk Çocuğu”, “Hürriyet Bayrakları”, “Çanakka-
le’den Sonra” gibi öyküler Türkçülüğün çocuklara aşılanması için yazılmışlardır. Yine, 
                                                 
115  Ateş, “Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Beden Terbiyesi, Askerî Talim 

ve Paramiliter Gençlik Örgütleri”, s. 126. 
116  Öztan, “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası”, s. 51-52. 
117  Ali, Faik, “Ben Büyüyeyim De…”, içinde: Talebe Defteri, Yıl 1, sayı 16, 19 Kânun-ı evvel 

1329, s. 248.  
118  Toprak, Zafer, Türkiye’de Popülizm 1908-1923,Doğan Kitap, İstanbul, 2013, s. 208. 
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epik tarzda yazılmış “Başını Vermeyen Şehit” gibi hikayelerde, çocuklara, niçin Türk-
çülüğe sahip çıkmaları gerektiği doğa üstü yanı ağır basan olaylarla izah edilmeye 
çalışılmıştır. Ömer Seyfettin’e göre Türk çocuğu; “en soylu ve cesur” millete mensup 
olduğunu bilmeli, Türklüğü sürekli olarak övmeli, bireysel hayatın geçiciliği ve buna 
karşın milletin ebedi olduğunun farkında olarak Türk milleti için çalışmalıdır119. 

Çocukluğun militarizasyonu sürecinde manevi alt yapının oluşturulması için va-
tan, kadın bedeniyle ve özellikle de annelikle özdeşleştirilip düşman imgesi de na-
mahreme el uzatan olarak tanımlanmıştır. Buna göre; “mutlak iyi” konumundaki, 
vatanın “milliyetperver öz çocukları (müstakbel askerleri)”, “bahtsız annelerinin göz-
yaşını silmeli” ve “kız kardeşlerinin emniyetini sağlamalıdır.” Bu “iyiler”, mutlak kötü 
konumundaki Türk ve Müslüman olmayan “üvey çocukların” ihanetinden haberdar 
olarak gerekeni yapmalıdır. Balkan Savaşlarında sonra Türk ve Müslüman olmayan-
lara karşı güvensizlik ve nefretin artması, iktisadi hayata da yansımış ve bir “milli 
burjuvazi”nin kurulabilmesi için Türk çocukları gayrimüslimlerden alışveriş yapmama-
ları yönünde şartlandırılmışlardır120.  

Sosyal Darwinizmin güç mücadelesini öne çıkarmasının doğal bir sonucu olarak 
eril değerlerin ağır bastığı militarizasyon sürecinde, belirlenmiş toplumsal rollerine 
sadık müstakbel kadınların yetiştirilebilmesi için, kız çocukları, ilköğretimden başlaya-
rak hem biyolojik üretici hem kültürün aktarıcısı rollerine uygun olarak eğitilmişlerdir. 
Kız çocuklarına verilen Malumat-ı Medeniye dersi, içeriği itibariyle bu toplumsal rolle-
rin işlenmesine yönelik olmuştur. Yine, tarih derslerinde de, kız çocuklarının örnek 
almaları için “Sivastopol Seferi kahramanlarından Kara Fatma”, “Karadağ Muharebe-
si’nde fevkalade yararlılık gösteren Boşnak Şefika Hanım” gibi yakın tarihteki rol 
modellerin yanı sıra Hz. Ayşe, Hz. Fatma gibi uzak tarihin dinî nitelikteki rol modelleri 
de işlenmiştir. Böylece, kadınların, önce görevlerine sonra haklarına sahip çıkmaları 
ve militarizasyon sürecine “ana-eğitici” rolleriyle katılmaları hedeflenmiştir121. 

Militarist-milliyetçi duyguların gruplar halinde çocuklara aşılanabilmesi için festi-
val ve bayramlar da düzenlenmiştir. Bu bağlamda, 15 Mayıs 1916 tarihli “Çocuklar 
Günü”; biri 1916 ve biri 1917 yılında olmak üzere iki kez düzenlenmiş olan tatbikat 
ağırlıklı “İdman Bayramları” öne çıkmıştır. Yine, tarihsel olarak değerlendirildiğinde, 
jimnastik gösterileri ve yarışmaları, oyunlar ve marşlarla süslenmiş çocuklara yönelik 
faaliyetler militarist-milliyetçi hedeflere kolayca kanalize olabilecek “küçük yurttaş-
lar”ın yetiştirilmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu çok boyutlu “küçük yurttaş” yetişti-
rilmesi sürecinde, çocuğun, kamusal özneleşme potansiyelinin keşfi ile militarize 
edilme eğilimi arasında zaman farkı neredeyse hiç olmamıştır122.  

 

4.3. Paramiliter Derneklerin Militarizasyon Sürecindeki Rolü  

II. Meşrutiyet Dönemi’nin başından itibaren, zor koşullara karşı toplumsal des-
teğin sağlanması için Hilal-i Ahmer, Donanma Cemiyeti gibi dernekler askeri yar-
dımlarda bulunmuş olsa da bu dernekler yardım kuruluşu olarak öne çıktıklarından 
paramiliter dernek değillerdir. Paramiliter derneklerin ortaya çıkışı ise, İttihat ve 
Terakki Cemiyetinin iktidarı doğrudan ele aldığı dönem olan Babıali Baskınından 

                                                 
119  Seyfettin, Ömer, Türklük Üzerine Yazılar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993, s. 92-93. 
120  Öztan, “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası”, s. 53-54. 
121  Üstel, “Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi”, s. 112-114. 
122  Öztan, “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası”, s. 56,59. 
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sonraki süreçte olmuştur123. Özellikle, II. Meşrutiyet Dönemi’nin çoğulcu siyasal ve 
toplumsal yapısı Mahmut Şevket Paşa suikastıyla sona erince militarist-milliyetçi 
eğilimler artmıştır. Bu suikasttan sonra I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar dernek-
leşme faaliyetleri, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından sıkı şekilde denetim altına 
alınmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının önemini bilen İttihat ve Terakki Cemiyetinin bu 
süreçte kendisine bağlı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, sivil topluma egemen 
olmaya çalıştığını ve bu amaçla derneklere yardım ettiğini görüyoruz. 1913’ten 
itibaren yönetim, başkaca yeni derneklere bazı istisnai durumlarda izin vererek, 
kendi geliştirdiği paramiliter dernekler aracılığıyla bir “parti/devlet” halini almıştır124. 

Osmanlı toplumunu zihnen ve bedenen savaşa hazırlama ve savaşın zararları-
na karşı onları koruma amacıyla kurulmuş olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, Balkan 
Savaşları döneminde verilen büyük toplumsal destek sayesinde önemli çalışmalar 
yapmıştır. Cemiyet, orduya ve Teşkilat-ı Mahsusanın gönüllü taburlarına yardım 
etmiştir. Pierre Loti gibi yabancı gazetecilere cephe gezdirme, yabancı araştırmacılar-
la görüşme yine bu derneğin görevleri arasında olmuştur. Bir hayır ve sosyal yardım 
kurumu olarak kurulmuş olan cemiyet, gittikçe milliyetçi bir kuruluş özelliği kazanmış-
tır. Cemiyet, 1914 yılında, Şûra-yı Devlet tarafından “kamuya yararlı” bir dernek ola-
rak kabul edilmiştir. 1914 tarihli padişah iradesine göre; İttihat ve Terakki Cemiyetiyle 
yakın ilişki içerisinde bulunan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, seferberlik halinde ordunun 
ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütebilecektir. Yine kanunla; olası bir sefer-
berlik halinde Cemiyetin merkezine Harbiye Nezaretinden bir memur atanacağı ve bu 
memurun Cemiyet işlerini denetleyip, düzenleyeceği, kaynaklarını kullanacağı belir-
tilmiştir125. Cemiyet, özellikle I. Dünya Savaşı sırasında, gönüllülerden oluşturulmuş, 
Teşkilat-ı Mahsusa subayları tarafından eğitilip idare edilen müfrezelere de, önemli 
destek vermiş ve devletin hedeflerinin toplumsal tabanda karşılık bulmasını sağlamış-
tır. Cemiyet’e bağlı irşat heyetinin çalışmalarıyla toplumu ikna edici konferans ve 
vaazlar verilmiştir. Bu heyetin genel sekreteri Mehmet Akif Ersoy olmuştur. Heyet 
üyelerinin çoğu edebiyatçı ve din adamı olduklarından toplumun değerleriyle vatanî 
mevzuları kaynaştırabilmişlerdir. Böylece, Cemiyet, özellikle I. Dünya Savaşı sırasın-
da, toplumun, milli çıkarlar doğrultusunda topyekûn girişimlerde bulunmasını sağla-
yabilmiştir126. 

Milliyetçiliğin siyasi kimlikleri tanımladığı Avrupa’da, gençlik kimliğinin belirgin bir 
şekilde doğup, gençliğin yenileşme ve dinamizmi temsil eden etkili bir özne olarak 
öne çıkmasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde de gençlere olan bakış değişmiştir. Genç-
liği kendi militarist-milliyetçi değerleri ekseninde örgütlemek isteyen İttihat ve Terakki 
Cemiyeti, okul kurumunun siyasal toplumsallaşmayı sağlamada eksik kalan yönlerini 
tamamlaması için yarı-askeri paramiliter derneklere büyük önem vermiştir127. 

Batı’da Napoleon’un Prusya’yı istilası ve Boer Savaşları sırasında gençliğin se-
ferber edilmesiyle birlikte izciliğin kurulması için ilk girişimler başlamıştır. Bir İngiliz 
generali olan Baden-Powell tarafından kurulan izcilik, okul dışı etkinliklerle gençleri 

                                                 
123  Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt 3, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 

1989, s. 274. 
124  Doğan, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin Toplumsal Yapısı”, s. 91-92. 
125  Tunaya, “Türkiye’de Siyasal Partiler”, s. 293-295. 
126  Aydoğan, Erdal, “Paramiliter Bir Kuruluş Olan Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti’nin Kuruşu ve I. 

Dünya Savaşı’nda Bazı Çalışmaları”, Atatürk Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Ocak 2003, s. 71-73. 
127  Demirci, H. Aliyar, “Tek Parti Döneminde Siyaset-Gençlik İlişkilerine Bir Örnek: Gençlik 

Teşkilatı Tasarıları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 58, Sayı 
2, Mayıs Haziran 2003, s. 56-59. 
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bedenen ve ruhen eğiterek, onların, vatanına yararlı bireyler olmalarını hedeflemiştir. 
Ulusçuluk akımlarının beslediği savaş ortamında, izcilik gittikçe paramiliter bir for-
masyon kazanmıştır. İzciler aldıkları eğitim sonucunda; tayyareci yardağı, doktor 
yardağı, eskrimci, demirci, kılavuz, dilmaç, işaretçi, telgrafçı, nişancı vs. olabiliyorlar-
dı. Balkan Savaşlarında Yunan ve Bulgarların kullanmış olduğu bu izci örgütleri çok 
geçmeden Osmanlı Devleti’ni de etkilemiş ve Robenson kardeşlerin girişimiyle izcilik 
(keşşaflık) ülkemizde hızla yayılmaya başlamıştır. Haydarpaşa İttihad Mekteplerinde 
ilk kez kızlardan da bir izcilik teşkilatı kurulmuş ve kendilerine “keşşafe” denilmiştir. 
İzci Ocaklarında kullanılan “çeri, ağa, ocak, alp, Altınordu,” gibi terimler askeri ve 
Türkçü eğilimleri açıkça göstermiştir. Yine, izci olabilmek için öncelikle “…yiğit bir 
adam olarak hareket eyleyeceğime, vatanımı sevip sulh ve harp zamanında fedakar-
lıkla hizmet yapacağıma…” ifadelerinin yer aldığı izci andının okunması gerekmiştir. 
İzciler için yazılan “Keşşafların Türküsü128” de, izciliğin militarist yönünü ortaya koy-
muş ve onlara “devlet büyükleri”nin intikam beklentilerini aşılamaya çalışmıştır129. 

İzcilik teşkilatının yanı sıra, 1913 yılında, Alman Pfadfinder (iz bulucu) örgütün-
den esinlenilerek Türk Ocağı’nın bir nevi alt teşkilatı olan Türk Gücü Derneği kurul-
muştur. Umumi Nizamnamesinde; “ …askere davet olunan bir kur’a neferinin şimdi 
ancak yüzünün vücutları sağlam olup dokuz yüzünün hasta ve illetli çıktığı…130” tespi-
tinde bulunan dernek, temel hedefini, beden terbiyesi aracılığıyla sağlıklı bir asker 
nesil yetiştirmek şeklinde belirtmiştir. Buna göre jimnastik amaç değil ancak vasıtadır. 
Osmanlı toplumunun bütün gençliğini ve dinçliğini bünyesine almak isteyen dernek, 
kapsamlı bir teşkilatlanması olmadığından başarılı olamamıştır. Daha çok bir tür özel 
kulüp olarak kalmış olan dernek, Enver Paşa’nın derneğe daha geniş bir kamusal 
hüviyet vermek istemesi nedeniyle Harbiye Nezaretine bağlanmıştır. Bu sırada, izcilik 
teşkilatı da genç nüfusun tamamını hedefleyerek örgütlü bir biçime sokulmaya çalışıl-
mıştır. Türk Gücü Derneği’nin merkezi bir teşkilatlanma yapısına kavuşturulup bütün 
ülkeye yayılmak istenmesiyle birlikte, bu dernek, 1914 yılında Osmanlı Güç Dernekleri 
adıyla yeniden tesis edilmiştir131. 

Harbiye Nezaretine bağlı olarak kurulmuş olan Osmanlı Güç Dernekleri, bu 
nezarete bağlı çalışanların kontrolünde gerçek silah ve mermiyle eğitim yapan 
gençlik kurumlarıdır. Dernek yöneticilerinin başında “Başbuğ” ünvanıyla Enver 
Paşa yer almıştır. Ziya Gökalp de derneğin yönetici kadrosunda görev yapmıştır. 
Ayrıca, Belçika İzciler Birliği Başkanı Parfitt, Türkiye’ye çağrılarak “Kalgay” 
ünvanıyla Osmanlı Güç Derneklerini Avrupa modeline uyarlamaya çalışmıştır. 
“Büyük orta, manga, takım, bölük” gibi askeri terimlerle yapılanmasını ifade eden 
Güç Dernekleri, “gençleri manen ve maddeten vatan müdafaasına hazırlamak ve 
ölünceye kadar kavi ve vatanperver hasletini muhafaza etmesini” sağlamak ama-
cıyla kurulmuştur. Mecburi ve ihtiyari olmak üzere ikiye ayrılmış olan bu dernekler, 

                                                 
128  Cevad, Ahmed, “Keşşafların Türküsü”, Talebe Defteri, Yıl 1, Sayı 10, 26 Eylül 1329, s. 151:  

“Ben bir keşşafım; bacağım, kolum,/ Gözüm, dimağım, her yerim sağlam./ Padişaha, yurdu-
ma kulum;/ Düşmana kalbim besler intikam./ Haydin sefere çevik keşşaflar,/ Bize istikbal, za-
ferler saklar!...” 

129  Toprak, “Türkiye’de Popülizm 1908-1923”, s. 218-224 
130  “Türk Gücünün Umumi Nizamnamesi”, içinde: Toprak, Zafer, “İttihat ve Terakki’nin 

Paramiliter Gençlik Örgütleri”, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Cilt 7, 1979, s. 101. 
131  Beşikçi, Mehmet, “Militarizm, Topyekûn Savaş ve Gençliğin Seferber Edilmesi: Birinci Dünya 

Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nda Paramiliter Dernekler”, Tarih ve Toplum Yeni Yakla-
şımlar Dergisi, Sayı 8, Bahar 2009, s. 56-57. 
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tüm resmi okullarla, medreselerde ve resmi müesseselerde zorunlu olarak kurul-
muşken; cemaat mektepleriyle özel okullarda ve okul dışı kurumlarda ihtiyari ola-
rak kurulmuştur. Güç derneklerinde eğitim ve öğretim Harbiye Nezareti tarafından 
düzenlenmiştir. Ayrıca, Harbiye Nezareti güç derneklerine parasız tüfek, mermi ve 
malzeme vermiştir. Yine, derneğin eğitici kadroları subay, ast subay ve efrattan 
askerler olmuştur. Ayrıca, başarılı olan güç derneklerine hediyeler verilip parasal 
yardımlarda bulunulması kararlaştırılmıştır132. Osmanlı Güç Derneklerinin hazırlık 
şubesini oluşturan İzcilik Derneklerine ise 12 yaşından 17 yaşına kadar olan genç-
ler alınmışlarken, asıl Güç Derneklerine 17 yaşından yukarı olan gençler kabul 
olunmuşlardır. Gerçekte, Osmanlı Güç Derneklerine “gönüllü” bir katılım ayağının 
da olması istenmiştir. Ancak, bu “gönüllülük”, derneklerin askeri rengini azaltan bir 
gönüllülük değil, aksine o renge sivil katkı yapan türden bir gönüllülük olmuştur. 
Sivil sahiplenmeyi öne çıkarmak için resmi yazışmalarda “ahaliye ait Güç Dernek-
leri” ifadesi kullanılmıştır. Zorunlu askerlik hizmeti öncesinde gençlere, bedenen 
ve ruhen militarist bir zihniyetle askeri ön eğitim vermeyi hedefleyen ve askerliği 
tüm bir eğitim sistemine entegre etmeye çalışan Osmanlı Güç Dernekleri, alt yapı-
sal gelişmişlik düzeyi zayıf okul sisteminin bir parçası olarak kurgulanmış oldu-
ğundan istenen başarıyı gösterememiştir133.  

Osmanlı Güç Derneklerinin ülke çapında teşkilatlanamaması ve bir izci kuruluşu 
olarak kalması nedeniyle, 17 Nisan 1916’da Osmanlı Genç Dernekleri kurulmuştur. 
Genç Dernekleri; devam eden I. Dünya Savaşı nedeniyle boşalan yerlerin hızlıca doldu-
rulmasını, her an milletin savunulmasını ve vatan uğrunda çalışmaya hazır eğitimli, 
itaatkar, sorumluluk sahibi bir kitlenin bulundurulmasını sağlamayı hedeflemiştir. Enver 
Paşa, Von der Goltz Paşa’nın tavsiyesi üzerine Genç Derneklerinin ülke çapında yay-
gınlaştırılıp örgütlendirilmesi için Von Hoff’a görev teklifinde bulunmuştur. Miralay rütbe-
siyle, Osmanlı Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumiliğinde göreve başlayan Von Hoff, aktif 
bir rol üstlenerek kapsamlı hazırlıklar yapmış ve yazdığı makalelerle, Genç Dernekleri-
nin Osmanlı toplumuna tanıtılması için yoğun çaba göstermiştir134.  

Osmanlı toplumunda okula giden öğrenci sayısı, nüfusun yüzde 10’unun dahi al-
tında olduğundan, Osmanlı Genç Dernekleri, asıl olarak okul sistemi dışındaki bu kesi-
me ulaşmaya çalışmıştır. Çünkü, savaş yıllarında Osmanlı askerî gücünün belkemiğini 
oluşturan gençler, çoğunlukla okuryazar olmayan köylü ve taşralılardan oluşmuştur. 
Özellikle, Von Hoff, mektep eğitimi almamış gençlerin talim ve terbiyesine büyük önem 
vermiş ve Genç Derneklerinin okullarla sınırlı kalmayıp köylü ve taşralılara ulaşması için 
dernek yöneticilerine uyarılarda bulunmuştur. Ancak, kent ortamında devlet iktidarının 
daha güçlü olması nedeniyle zor kullanmak mümkün olduğundan kentli gençlerin bu 
derneklere katılımını sağlamak daha kolay olmuştur135. Genç Derneklerine katılım, 
tamamen gönüllü katılım esasına dayanan Türk Gücü Cemiyeti ile okullarda mecburi 
tutulan Güç Derneklerinden farklı olarak, 12 yaşından askerlik mükellefiyeti yaşına 
kadar olan Müslüman ve gayrimüslim gençlerin tümü için zorunlu kılınmıştır. Buna göre; 

                                                 
132  Tunaya,,“Türkiye’de Siyasal Partiler”, s. 297. 
133  Beşikçi, “Militarizm, Topyekûn Savaş ve Gençliğin Seferber Edilmesi: Birinci Dünya Sava-

şı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nda Paramiliter Dernekler”, s. 57-62. 
134  Balcıoğlu, Mustafa, “Osmanlı Genç Dernekleri”, içinde: Teşkilat-ı Mahsusa’dan Cumhuri-

yet’e, Asil Yayın, 2. Baskı, 2004, s. 199-200. 
135  Beşikçi, “Militarizm, Topyekûn Savaş ve Gençliğin Seferber Edilmesi: Birinci Dünya Sava-
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12-17 yaş arası gençler Gürbüz Derneğinde örgütlenirken, 17 ve üzeri yaştaki gençler 
Dinç Derneği katılmışlardır. Ancak, bu zorunluluk esasına dayanan katılımlara uyulma-
ması halinde nasıl bir işlem yapılacağı netleştirilmediğinden daha çok pratik yollara 
başvurulmuş ve mazeretsiz talimlere katılmayanların Genç Derneklerine getirilmesi için 
jandarmadan yardım istenmiştir136. Dinç Derneklerinin örgütlenmesi ve faaliyete geçi-
rilmesi kolordu komutanları ya da askerlik şubesi reisleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 
17 yaşından küçüklerin katıldığı Gürbüz Dernekleri okul öğretmenleri ya da yetkililerce 
seçilecek rehberler tarafından, 17 yaş ve üstündeki gençlerin katıldığı Dinç Dernekleri 
ise kara ve deniz subaylarıyla sıhhiye ve jandarma subayları ya da astsubaylar tarafın-
dan sevk ve idare olunmuşlardır. Dinç Derneklerinde eğitimlerini tamamlayanlara asker-
liğe hazırlandıklarının ve talimleri başarıyla uyguladıklarının göstergesi olarak birer 
ehliyetname verilmiştir. Genç Derneklerindeki gençler, askerler gibi aynı tip üniformaları 
giyme; subaylara, dernek eğitmen ve rehberlerine resmi selam verme yükümlülüklerine 
tabi tutulmuşlardır. Dernek üyesi gençler, dernek talimatnamesine göre; terbiye-i bede-
niye, tırmanma talimi, koşu talimi, taş atma talimi, yürüyüş talimleri, nişan-endaht talimi 
gerçekleştirmekle yükümlü olmuşlardır. Ancak, nişan talimi yalnızca Dinçlere yaptırıl-
mıştır. Piyade talimlerinde ise gençlere; mangalarla kol oluşturma, sağdan sayma, 
savaş safına geçme, çark yapma gibi temel askerlik bilgileri öğretilmiştir137.  

Genç Dernekleri, önceki paramiliter derneklerden farklı olarak, İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin bir milis örgütü olmuş; bu bakımdan yarı-askeri olmaktan öte bir nitelik 
taşımıştır138. Böylece, İttihat ve Terakki Cemiyeti, uluslaşma sürecinin esaslı bir şe-
kilde başladığı Babıali Baskınından sonraki dönemde, artan bir oranda, toplumun 
çeşitli kesimlerini paramiliter dernekler aracılığıyla denetimi altına sokmuş ve askeri 
değerler zemini üzerine toplumsal yapıyı kurmaya girişmiştir. Ancak, İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin militarizasyon sürecinde gösterdiği bu artan başarılarına rağmen, mek-
tepli subayların kendi değerlerini esaslı bir şekilde toplumun geniş kesimlerine aşıla-
maları, devlet aygıtını ve toplumu yönetip dönüştürebilecek iktidara sahip oldukları 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde gerçekleşmiştir. Osmanlı Dönemindeki son savaşla-
rın ve Kurtuluş Savaşı’nın ortaya çıkardığı çoğu mektepli subay kökenli cesur ve 
kahraman asker imgeleri, toplum tarafından benimsenip savaş ortamı da yerini barış 
ortamına bıraktıkça, militarist-milliyetçi devlet anlayışının toplum üzerindeki etkinliği 
artmıştır. Böylece, geleneksel yapıyı kökünden değiştiren toplumsal reformlara girişi-
lebilmiş ve geleneksel değerlerin yerine askeri değerlerin hakim olduğu bir ordu-millet 
anlayışı yukarıdan aşağıya doğru toplumun geniş kesimlerine benimsetilebilmiştir.  

 

SONUÇ 

İç ve dış tehditlere karşı korunmak isteyen her toplumda, “zorlama” kudretine 
haiz olan askerler önemli bir toplumsal desteği arkasına alır. Militarist ideolojilerde 
ise, bu toplumsal desteğin boyutu, askeri değerlerin sivil alana yani topluma hakim 
olmasına imkan verecek boyuttadır. Savaş ortamlarında askerlerin ön plana çık-
masının bir sonucu olarak gücünü artıran militarizm, önce Avrupa Devletlerini 
sonra da Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir. Özellikle, II. Meşrutiyet Döneminin 
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siyasi sistemine hakim konumdaki mektepli subayların, devletin bekasını, sivillerin 
dahil olduğu bir ordu-millet anlayışında görmesiyle birlikte toplum üstten alta doğ-
ru askerileştirilmeye başlanmıştır. Savaşların gittikçe topyekûn hale gelmesiyle 
birlikte sivillere yönelik tehditin boyutu artınca, asker-sivil ilişkileri, tarafları Os-
manlı toplumu ve mektepli subaylar olan bir zımni anlaşmaya dayanmıştır. Böyle-
ce, mektepli subayların iktidarında ve Batı kaynaklı askeri değerler ekseninde 
Osmanlı toplumunun militarizasyonuna başlanmıştır.  

Geleneksel devlet mekanizmasının gittikçe bozulduğu II. Meşrutiyet Döne-
mi’nde, padişah ve sadrazamların siyasi otoritedeki yerlerini genç mektepli subaylar 
ve onların onayını alan sivil bürokratlar almıştır. 20. yüzyıl başındaki Osmanlı Devleti, 
parçalanma sürecine girmiş bir devlet olduğundan, asker ve sivil bürokratlar devletin 
kurtuluşu için uluslaşma ve militarizm ideolojilerine yönelmişlerdir. Dağılmakta olan 
Osmanlı Devleti’nde militarizmin uygulanması, sürekli savaş halindeki devletin kurta-
rılması amacını güden bir zorunluluğa dayanmıştır. Bu zorunluluk hali, Osmanlı dev-
let ideolojisini faşist rejimlerdeki militarist ideolojilerden ayırdığından, Osmanlı Devle-
ti’ni bir Nazi Almanyası veya Stalin Rusyası gibi görmemiz mümkün değildir. Osmanlı 
Devleti’ndeki uluslaşma faaliyetleri de militarizm ideolojisine benzer şekilde devletin 
kurtarılması amacını taşımıştır. Devletin kurtarılması amacına dönük asker ve sivil 
bürokratların yürüttüğü bu süreçte; toplumsal adanmışlığı uluslaşma, toplumsal itaati 
ise militarizm sağlamıştır. 

İttihat ve Terakki çatısı altında örgütlenmiş olan asker ve sivil bürokratlar, milita-
rizmi daha geniş kesimlere yayabilmek için önce Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojile-
rini denemişlerdir. Türkçülüğün savunulması farklı unsurların milliyetçilik görüşlerini 
besleyip İmparatorluğun dağılmasını hızlandıracağından, Türkçülük ideolojisi dağılma 
döneminin en son aşamasında devlet ideolojisi haline gelmiştir. Aslında, Türkçülük 
Osmanlıcılığın başarısız olması nedeniyle zorunlu bir tercihe dönüşmüştür. Sonuçta, 
asker ve sivil bürokratlar; 1909-1910 Arnavut isyanlarından sonra Türkçülüğe kayma-
ya başlamış, Babıali Baskınından sonra ise militarist-Türkçü bir ideolojiyi kesin olarak 
uygulamaya başlamışlardır. 

“Silahlanmış millet” tahayyüllerini gerçekleştirmek isteyen İttihatçı bürokratlar, 
daha çok Prusya militarizminin etkisinde kalmışlardır. Buna göre; ordu, iç ve dış teh-
ditlere karşı üstlendiği güvenliği sağlama işlevinin yanında “vatan okulu” işlevini de 
üstlenmiştir. Osmanlı ordusuna hakim olan mektepli subaylar, toplumu kendi Batı 
kaynaklı askeri değerleri ekseninde birleştirmeyi ve padişaha bağlı tebaa anlayışını 
kırmayı amaçlayarak bir ulus inşasına çalışmışlardır. Toplumun en önemli değeri 
olarak varlığını koruyan İslam dini ise; şehit olmanın, vatan için çarpışmanın, meşve-
ret usulünün öne çıkarıldığı çağdaş bir anlayışla yorumlanarak toplumun uluslaşma 
sürecine entegre edilmeye çalışılmıştır. Daha çok bağımlı tarafta olan ve benzer 
değerlerle yetişmiş sivil bürokratlar da bu sürece destek vermiştir. Böylece, güçlü bir 
askeri disiplinin toplumun geniş kesimlerine hakim kılınmasıyla, geleneksel değerlerin 
yerini Batı kaynaklı askeri değerler almaya başlamıştır. Bu militerleşme yönündeki 
girişimleri, Osmanlı mektepli subaylarınca atılmış ulus devlet inşasına dönük adımlar 
olarak da yorumlamak mümkündür. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ulus 
devlet anlayışı üzerine kuran Mustafa Kemal Atatürk de mektepli subay kökenliydi.  

19. yüzyılda zorunlu askerlik uygulaması modern-ulus devlet anlayışının ayrıl-
maz bir parçası haline gelmiştir. İttihatçı bürokratlar da, 1909 yılında, kararlı bir şekil-
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de uygulamaya koydukları zorunlu askerlik hizmetiyle, toplumun farklı milli ve dini 
unsurlarını “Osmanlı milleti” çatısı altında toplamaya çalışmışlardır. Ancak, Müslüman 
ve gayrimüslim unsurların bu işlemleri bir Türkleştirme faaliyeti olarak görmesi ve asker-
lik hizmetinin zorlu koşullarının etkisiyle birçok firar olayı yaşanmış ve “Osmanlı milleti” 
projesi hayata geçirilememiştir. Ordunun büyük bir kısmının Anadolulu köylülerinden 
oluşmaya devam etmesi üzerine, İttihatçı sivil ve asker bürokratlar, daha çok Anado-
lu’ya yönelerek, modern-ulus devlet anlayışı çerçevesinde askerleri eğitmişlerdir.  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde askeri değerlerin topluma aşılanmasına, gittikçe ka-
musal özne olarak öne çıkan çocuklardan başlanmıştır. 1908 Askeri İhtilalinden sonra 
“küçük yurttaşlar” olarak yetiştirilen çocukların, padişaha olan bağlılıklarının yerini 
Kanunu Esasi ve Meclis gibi değerler almıştır. Balkan Savaşlarından sonra ise; okul-
larda, milli bayramlarda ve çocuk edebiyatında “çocuk” küçük bir asker olarak kurgu-
lanmıştır. Vatanın bir “anne” olarak tasvir edildiği bu yeni dönemde, “küçük yurttaş-
lar”, geçmiş yenilgilerin acılarını almakla görevlendirilmiş ve bu görevi bir “namus 
meselesi” olarak görmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Kız çocuklarının ise bu sürece 
“ana-eğitici” rolleriyle katılmaları hedeflenmiştir. 

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra da isyanlar sona ermemiş ve Trablusgarp Sa-
vaşı’ndan Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar neredeyse aralıksız bir şekilde 
savaş hali devam etmiştir. Yaşanan bu iç ve dış siyasi olaylar nedeniyle savaş hali 
toplumsal bir gerçeklik olarak kabul görmüş ve savaşa hazırlık sürecine verilen önem 
bürokratlar tarafından artırılmıştır. Özellikle, dinamizmi temsil eden gençlerin yarı-
askeri nitelikteki paramiliter derneklerin çatısı altında örgütlenmesi, cephe ve cephe 
gerisini birbirine yaklaştırmıştır. Bu noktada, katılımın zorunluluk esasına dayandığı 
Osmanlı Genç Dernekleri, eğitimsiz köylü-genç kesimin içerisinde de örgütlenerek 
önemli bir güç olmuştur. Fakat, savaş ortamının zorlukları ve örgütlenme için barış 
ortamına olan ihtiyaç, paramiliter derneklerin hedeflendiği oranda geniş kesimlere 
yayılmasını engellemiştir.  

Militarizasyon çalışmaları, dönemin ağır savaş koşulları ve geleneksel yapının 
toplumsal yapı üzerindeki etkinliğini korumayı sürdürmesi nedeniyle İstanbul başta 
olmak üzere daha çok şehirlerde etkili olabilmiştir. Türk tarihimizdeki militarist-
milliyetçi toplumsal projelerin modern anlamda uygulandığı bir girizgah olarak öne 
çıkmış olan II. Meşrutiyet Dönemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde eskisine göre 
daha kapsamlı militarist-milliyetçi yeniliklerle aşılanan köklü zihinsel değişikliklerin, 
toplumun geniş kesimlerine benimsetilmesi sürecinde bürokratlara örnek olmuştur. 

Kendilerini “Nigahban-ı Meşrutiyet (Meşrutiyet’in Savunucuları)” olarak gören 
mektepli subaylarının “silahlanmış millet” tahayyülleri tam olarak Cumhuriyet 
Türkiyesi’nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin modern toplumunda da 
etkinliğini sürdüren askerler, gerçekleştirdikleri darbe ve muhtıralarla, II. Meşrutiyet 
Dönemi’nden miras kalan bir anlayışı yansıtır şekilde sivil alanı militarize etmeye 
devam etmişlerdir. Toplumun geleneksel değerlerinin yerini askeri değerler aldıkça, 
toplum bu değerlerin taşıyıcısı ve savunucusu olmuştur.  

II. Meşrutiyet Döneminde “Meşrutiyet’in Savunucuları” rolündeki asker kesim, 
Cumhuriyet Türkiyesi’nde “Atatürk ilke ve İnkılaplarının Koruyucusu” rolünü üstlene-
rek sivil alana müdahil olmaya devam etmiştir. Gerçekte, sivil bürokratları yeteneksiz, 
beceriksiz bazen de hain olarak gören asker kesim, sivil alanı kendi değerleri doğrul-
tusunda dönüştürmeye olan ilgisini hiç kaybetmemiştir.  
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II. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin 
artmasıyla birlikte asker-sivil ilişkileri yeni bir boyut kazanmıştır. Modern ulus devlet-
ler, küreselleşme çağı araçlarının yaygınlaşmasının bir sonucu olarak militarizm 
ideolojisinden sıyrılmaya başlamışlardır. Bu devletlerde asker kurtarıcı rolüyle sivil 
alanı düzenleyen bir toplum mühendisi olarak değil; sivilleri, iç ve dış tehditlere karşı 
koruyan saygıdeğer bir güç olarak kabul görmektedir. II. Dünya Savaşı öncesine göre 
çatışma ortamının azalması, basın kuruluşlarının yaygınlaşması, internetin kitle ileti-
şiminde yeni bir çağ açması, sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yaygınlaşması, 
ekonomik ve mali işlemlerdeki çok boyutluluğun artması asker kesim karşısında sivil 
kesimin elini güçlendirmektedir. Ulusal ve uluslararası alanlarda yaşanan bu değişim-
ler, Türk toplumunun asker-sivil ilişkilerini de değiştirmektedir. Küreselleşmenin ulusal 
ve uluslararası alandaki etkileri, devlet mekanizmasını karmaşıklaştırarak, asker 
kesimin topluma hakim olmasını da zorlaştırmaktadır. Böylece, 1908 Askeri İhtilalin-
den sonra asker kesimin sivil alandan elini çekmemesi nedeniyle askeri müdahalelerin 
adeta olağan hale gelmesi, 21.yüzyıl Türkiyesi’nde değişime uğramaya başlamaktadır. 
Geleneksel değerlere bağlı bir sivil iktidarın toplumsal desteği istikrarlı şekilde arkasına 
almayı başarması ve geçmiş askeri müdahalelerden duyulan toplumsal rahatsızlıklar, 
asker kesimin “kurtarıcı” rolüne verilen toplumsal desteği azaltmaktadır. II. Meşrutiyet 
Dönemi’nden beri asker kesim lehine var olan toplumsal zımni sözleşme etkisini gittikçe 
kaybettiğinden, bu kesimin sivil alanı düzenlemesi zorlaşmaktadır. Diyebiliriz ki; iç ve 
dış siyasette barış ortamının sağlanması, toplumsal destekle sivil bürokrasinin güçlen-
mesi ve sivil alanların gittikçe küreselleşme sürecine entegre olması sonucunda gele-
ceğin Türkiyesi’nde askeri değerlerin topluma aşılanması zor gözükmektedir.  
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Attempting to talk about the political system or fragments of the political system 
of Central Asian states we must be aware that we are entering relatively poorly 
studied areas of research being a sort of terra nova. Hence the researcher is obliged 
to take due scientific care, as the home, European research instruments may not 
always be applied automatically in a given case, without taking into consideration 
local, historical and cultural conditions. 

Post-Soviet states of Central Asia are the subject matter of political studies 
research conducted in Europe. In my view, Poland plays an important or perhaps 
even leading role in this research in the European scale. However, for a number of 
reasons these states have not posed yet the object of our in-depth political and 
constitutional research. These states are basically young in terms of its statehood. 
Thus, it is a scientific challenge that may be taken, and should be taken particularly 
by us Poles, as we have in this respect a remarkable, not quite  well known 
traditions, which I will mention towards the end of this article. 

The subject matter of the article is the regulation of individual freedoms and 
rights in the Constitution of the Republic of Kazakhstan, and thus the normative-
constitutional aspect of human rights, taking into consideration the determinants, 
or factors, the resultant of the influence of which is the shape of the currently 
binding Constitution, including the constitutional regulation of individual freedoms 
and rights. This regulation is part of the state’s constitution, and thus it is not 
possible to make an attempt at analysing its present effect without considering the 
determinants regarding the shape, that is the systematics and content of the 
whole constitution. The European commentary on this regulation must take into 
account the fact that the origin and evolution of the Kazakh, or rather, should we 
put it contemporarily, Kazakhstani constitutionalism, are definitely different from 
the origin and evolution of the European constitutionalism. The starting point is the 
assertion that the European, that is Christian and liberal in its foundation, 
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conception of individual freedoms and rights in global terms is not the only 
conception of individual freedoms and rights and is significantly  different from the 
other conceptions of human rights.  

The evolving shape of the Kazakh constitutionalism was influenced by various 
factors, including, apart from the domestic ones – with the leading role played by 
the Kazakh common law, remarkable external factors in the form of legal traditions: 
Asian, Russian as well as Soviet assumed that with varied intensity in different 
periods of historical development the Kazakh social relations were affected by 
various factors. Being aware of the existence of multiplicity of the determinants of 
constitutional status of the individual in Kazakhstan, I will point to some, in my 
view, leading determinants, giving their short characteristics. These are the 
following: 

Firstly, the Asian concept of human rights,  
Secondly, the Islamic concept of human rights, ,  
Thirdly, the Russian constitutional tradition, 
Fourthly, the Marx-Soviet concept of the individual,  
Fifthly, the permanent and consistent determinant of such relations were also 

the domestic traditions and common law2, and in the recent period some interest, and 
thus, sixthly, the European concept of individual freedoms and rights. 

Along with the above mentioned factors which have exerted more or less direct 
influence on the position of the individual in Kazakhstan, one must indicate the 
influences of the Mongolian, Persian and Arabic cultures. The multiplicity and 
multidirectionality of the effect of the above mentioned factors result in the fact that it is 
at all possible to divide the identity of Kazakhs into two groups: European and Asian3. 

The characteristic feature of the Asian concept of human rights is its static 
quality – and, as Professor B. Banaszak aptly indicated – on the grounds of this 
concept the role of the individual in the state has not changed for ages. The Asian 
concept of human rights does not leave too much room for individual freedom, setting 
it in the petrified social structure and assuming its subordination to the patterns 
promoted by the state4. The individual is on this ground a being which is strongly 
connected with the broadly conceived community on its subsequent organisational 
levels – from family to society. The static quality of the Asian concept of human rights 
is well rendered by the Confucius thesis according to which “ruler ought to act like a 
ruler, minister ought to act like a minister, father ought to act like a father, and son 
ought to act like a son”5. This concept formulates the order for the individual to fit the 
imposed social role and stresses the importance of social hierarchy.         

Embarking on a practical translation of the assumptions of the Asian concept of 
human rights into the Kazakhstani ground it must be noted that important 
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S.Torajgyrowa, Pawłodar 2010, p. 4-5, 7 and 118-151. Also see: T.M.Kultejejew: Ugołownoje 
obycznoje prawo Kazachow (S momienta prisojedinienija Kazachstana k Rossii do 
ustanowlienija sowietskoj własti), Izdatielstwo AN KazSSR, Ałma-Ata 1995, p. 72. 
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4  B.Banaszak: Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Kolonia Limited, Wrocław 1995, p. 39. 
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determinants of the social and political life there are so called zhuzes. The Kazakh 
zhuzes are supra-tribal political and constitutional groups6, otherwise described as 
specific ethnoterritorial structures the existence of which is so much recorded in the 
social conscience of Kazakhs that their constitutionalization was taken into 
consideration in the 1990s, assuming that they would constitute units of a federal 
state7. The unit’s sense of belonging to a family, clan and zhuz is embedded in the 
Kazakh tradition of social life. Even today the supra-ethnic structures being the 
zhuzes enjoy authority and are not entities deprived of significance in the processes 
of shaping and the functioning of the system of public authority8. The strength of this 
type of social bonds should not be ignored in the considerations on the position of the 
individual in the Kazakh society.  

In turn, the Islamic concept of human rights is a religious concept of a heavily 
conservative character and not subject to any fundamental change. The source of 
human rights on the ground of this concept is God and the Qur’an being his 
revelation. Additionally, on the ground of Islam the whole Muslim law derives from 
God and God is its sole creator. This concept does not actually concern individual 
freedoms and rights as much as it emphasises the individual’s subservience to God. 
On its ground the Qur’an and law is one and the same value. The very term “Islam” 
denotes peace and subservience to God9. The influence of the Islamic concept of 
human rights on the social position of the individual in Kazakhstan is remarkable as 
Islam differentiates the scopes of human rights on the basis of two criteria: religious 
and sexual. However this influence should not be overestimated. This note concerns 
particularly the limited intensity of the impact of the Islamic concept on the 
constitutional regulation of human rights. This state of affairs results not only from the 
relatively far gone secularization of the state and a certain level of secularization of 
society resulting from the long standing Soviet domination as well as due to the fact 
that Islam appeared on Kazakh land relatively late – not until the 16th century slowly 
and gradually ousting shamanism. The Quran was not, however, translated into the 
Kazakh language until the early 20th century. Interestingly, the growing importance of 
Islam in Kazakh society – on an action reaction basis – was the very reaction to the 
processes of russification. 

On the other hand, the Russian constitutional tradition, the influence of which 
the Kazakh lands were subjected to for a long time, features the category of a 
„subject” rather than „citizen” or „human”. This period of time is commonly defined 
as Russian colonization in the works by contemporary Kazakh historians. Kazakh 
lands were captured by Russia relatively late, in the 19th century, it was the time 
when the nomad Kazakhs started to be removed from their pastures taken by 
Russians for crops.  
                                                 
6  In Kazakhstan there are distinguished three zhuzes: Old, Middle, Young. An expression 

relating to zhuz and deriving from the Mongolian tradition is the term “orda”.  
7  Cf. J.Szymanek: Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 

2013, p. 101 and after him: N.Amrekulow: Żuzy w socialno-politiczieskoj żizni Kazachstana, 
Centralnaja Azja i Kawkaz No. 3/2000. 

8  A.Abdakimow: Istoria Kazachstanu, Almaty 1994, p. 21; I.Słonimska – Szkutowicz: op.cit., p. 
76; Also see: A.Wierzbicki: Etnokratyzm w strukturach władzy politycznej państw Azji 
Centralnej, [in:] J.Zaleśny (ed.): Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Dom 
Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, p. 9 and following. 

9  A.Bisztyga: Zachodnia a islamska koncepcja praw jednostki, Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego 2013/No. 1(13), Wydawnictwo Adam Marszałek, p. 85 
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Regarding the influence of the Marxist and Soviet concept of state and human 
rights, Kazakhstan was subjected to this concept for decades and a considerable 
part of the history of Kazakhstani constitutionalism spans the Soviet time10. The 
Marxist and Soviet concept of human rights is termed collectivist, as opposed to the 
European, Christian and liberal one stemming from the Thomist right to resistance 
against the ruler and state, individualistic concept of human rights. The collectivist 
concept of human rights put the collective interest before the individual one, it 
assumed solely declarative (and not constitutive) character of the constitutional rights 
of the individual and refused the individual the right to the formal, thus constitutional, 
protection of their rights.  

In Kazakhstan, as well as in other post-Soviet states of Central Asia, both the 
theoretical Soviet patterns and the institutional and professional structures being the 
post-Soviet heritage, constituted important points of reference in the process of 
constitutional transformation of this state11. By of supplement rendering the real view 
and state of social relations in Kazakhstan under Soviet rule it must be added that 
the collectivisation and the resulting famine during 1932-33 claimed approximately 2 
million Kazakhs, which accounted for a considerable part of their then population.  

A significant role is also played by the domestic Kazakh traditions drawing from 
Kazakhs’ rich common law. Contemporarily the Kazakh study of law attaches great 
importance to research over Kazakh common law, which  favours the restoration of 
national identity and to „rediscover” the Kazakh monuments of common law12. The 
spirit of attachment to the Kazakh tradition and customs is also noticeable in the text 
of the binding Constitution of the Republic of Kazakhstan13. It is typically expressed in 
the text of Article 37 of the Constitution, which states that the citizens of the Republic 
of Kazakhstan, are obliged to take care of the preservation of the historical and 
cultural heritage and protect the monuments of history and culture. This constitutional 
imperative is pursued in practice in various ways, for instance  through television 
broadcasts popularizing the native history and culture as well as promoting the 
Kazakh language or through conducting broad archeological research.  

The resultant of the influence of these shortly outlined factors is the shape of 
the contemporary Kazakh constitutionalism and the shape of the binding 
constitutional regulation of human rights. Evidently, the historical and, consequently, 
political and constitutional heritage of the Republic of Kazakhstan is a different 
heritage from ours, the European and Polish one. Even more so what must be 
considered interesting and noteworthy is the appearing evidence of the interest 
shown by the Kazakh society, as well as the local representatives of the realm of 
science and diplomacy in the European, individualistic concept of human rights and 
freedoms, including the assumptions and solutions of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.  
                                                 
10  T.Bodio, T.Mołdawa: Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Instytut 

Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 15 oraz s. 37-63. 
11  Cf. T.Bodio: Badania nad teorią i metodologią transformacji oraz elit politycznych w Azji 

Centralnej, [in:] T.Bodio: Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii 
badań, Vol. 1, Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych przy współpracy z 
Międzynarodową Pracownią Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, p. 444. 

12  Cf. J.Szymanek: op.cit., p. 20-22. 
13  In the preambule of the binding Constitution of the Republic of Kazakhstan, in spite of the 

fact that it is a short, concise form we encounter the phrase “the people of Kazakhstan, 
united by a common historic fate.”  
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The binding Constitution of the Republic of Kazakhstan was adopted by way of 
referendum on 30 August 1995, and seriously amended on 22 May 200714. Chapter 
II of the Constitution is entitled “Man and Citizen” consisting of articles from 10 to 39. 
These articles regulate particular individual freedoms and rights beginning with the 
regulation of the issue of citizenship, including prohibitions: deprivation of citizenship, 
right to change citizenship, as well as prohibition of dual citizenship, and then 
regulated are: prohibition of expulsion and extradition of a citizen of Kazakhstan, we 
also notice the constitutional principle of equality and prohibition of discrimination 
because of national origin, social, professional, economic status, sex, race, 
nationality, language, religion, beliefs, place of residence and any other criteria. The 
Constitution of  Kazakhstan protects the right to life, the right to personal freedom, 
determines dignity as inviolable, establishes the prohibition of arrest or detention 
without the court’s consent while providing the arrestee or detainee the right to lodge 
a complaint, prohibits torture, violence and cruel or humiliating treatment or 
punishment, protects the inviolability of private life, personal and family  secrets, 
provides freedom of speech and freedom of creative activities, the right  to receive 
and disseminate information, free movement within Kazakhstan, freedom of 
conscience, freedom of economic activity, the right to determine and indicate or not 
to indicate his national, party and religious affiliation, to use one’s native language 
and culture, the right to freedom of forming associations, the right to peacefully 
assemble, the right to participate in the government of the state’s affairs directly and 
through representatives, the right to direct appeals, the right to elect and be elected, 
the right to the free choice of occupation and profession, the right to freedom of 
labour, the right to rest, the right to housing, the right to a minimum wage and 
pension, the right right to social security, the right to protection of health and certain 
forms of medical treatment, the right to education, and also under the constitutional 
protection are marriage, family, motherhood, fatherhood and childhood.  

The above mentioned catalogue of human rights is not identical with the 
European constitutional catalogues of freedoms and human rights, yet its contents 
correspond with them. It is from the European perspective that the reading of this 
catalogue provokes certain observations. Worth raising, I believe, are several merit-
related points formulated from the position of an European researcher. 

Firstly, the Constitution of Kazakhstan does not determine the source of 
individual freedoms and rights. Contemporary states – EU Member States make 
human dignity the foundation of their social and political systems. Human dignity 
was introduced to the constitutions of a number of EU states. In Europe there is a 
doctrinal consens on inherent, inalienable and inalienable human dignity is the 
source of individual freedom and rights, and public authorities are obliged to 
respect it. Recognition of human dignity as the source of individual freedoms and 
rights allows for departing from the typical of the collectivist concept of human 
rights looking at the state’s intention in the form of a statute as the source of such 
freedoms and rights.  

                                                 
14  Konstitucija Riespubliki Kazachstan, prinjata na riepublikanskom riefieriendumie 30 awgusta 

1995 goda (Wiedomosti Parlamienta Riespubliki Kazachstan, 1996 g., No 4, statia 217), c 
izmienienijami i dopołnienijami, wniesiennymi Zakonom Riespubliki Kazachstan ot 7 oktjabrja 
1998 goda (Wiedomosti Parlamienta Riespubliki Kazachstan, 1998 g., No 20, statia 245), z 
izmienienijami i i dopołnienijami, wniesiennymi Zakonom Riespubliki Kazachstan ot 21 maja 
2007 goda (Wiedomosti Parlamienta Riespubliki Kazachstan, 2007 g., No 10, p. 68). 



BISZTYGA 

KHukA 98

It must be stressed that the state does not grant us freedoms and rights. It does 
not happen on a do ut des basis, i.e. according to the give and take formula „I give 
and I demand” meaning that in exchange for some duties we fulfill for the state we 
are given certain rights. In democracy such oneness of the rights and duties of man 
and the citizen is out of the question. The institution of state must not be included in 
the debate on the sources of our freedoms and rights. Even if the constitution and 
legislature did not mention our freedoms and rights at all that would have no impact 
on our freedoms and rights as we do derive them from dignity itself and not from the 
statute meant as evidence of the state’s intention. The constitution and legislation do 
not create individual freedoms and rights and neither does any public authority. The 
constitution and legislation merely formally confirm human rights and establish their 
formal safeguards.  

However, the Constitution of Kazakhstan states on dignity but in a relatively 
reductionist way. Article 17 section 1 thereof stipulates that human dignity is 
inviolable. And this is the entire constitutional entry on this. From the European 
perspective one can sense a deficiency in the form of lack of a constitutional 
determination of the Constitution as the source of human rights and freedoms so 
that any suspicion of the state being the source of such rights and freedoms can be 
clearly excluded. Moreover, section 2 thereof provides that no one may be subject 
to torture, violence and other cruel or inhuman treatment. This provision is a carbon 
copy of Article 3 European Convention on Human Rights, which is positive. 
However, the fact that the same article contains this prohibition laid out with the 
human dignity provision suggests that this dignity is perceived as personal dignity 
which must not be violated. Yet a clear distinction must be made between human 
dignity (individual dignity) which is absolutely inviolable under Article 17 section 1 
Constitution of Kazakhstan  and personal dignity, which is indeed violable. We enjoy 
the existence of personal dignity fullest at the very moment it is violated, for instance 
while being treated or punished in a humiliating and degrading way. On the other 
hand, attempting at presenting an act violating human dignity it is not sufficient to 
violate one person’s or many people’s dignity. This type of act would have to touch 
man as a representative of the human kind, humanity (humanitas). For example, as 
a violation of human dignity could be regarded some of the actions in the scope of 
medicine, including genetics. Potential recognition of human dignity as the source of 
individual freedoms and rights on the grounds of the Constitution of the Republic of 
Kazakhstan would constitute a considerable step towards the Kazakh 
constitutionalism binding with the European constitutional law studies. 

Secondly, both the wording and the location of dignity within Chapter II of the 
Constitution of the Republic of Kazakhstan proves the combination of the 
axiological layer of the constitution and the subjective rights of the individual, which 
must result in problems in case of their practical application. There are more such 
points in the constitution, which Professor J. Szymanek classifies as a sheer state 
of chaos15. Performing a more clear cut division between the axiological layer of 
the constitution and the constitutional subjective rights of the individual would reach 
out to the principles of decent legislation.  

Thirdly, the above presented catalogue of individual freedoms and rights is 
included in Chapter II of the Constitution of Kazakhstan, deprived of internal 
systematics. Admittedly, in the content layout of this chapter one can see the 
                                                 
15  J.Szymanek: op.cit., p. 71. 
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legislator’s intention – slightly vague though it may seem – of regulating individual 
freedoms and rights in order: personal freedoms and rights, political and socio-
economic. However, this division is not coherent, clear and unambiguous in its 
interpretation. For instance, the fundamental right to life (Article 15) - nota bene 
expressed expressis verbis in the Constitution of the Republic of Kazakhstan – was 
regulated after the constitutional regulations of among others the right to self-defence 
(Article 13 section 1), the right to qualified judicial assistance (Article 13 section 3) the 
prohibition of any discrimination (Article 14) and directly before the constitutional 
regulation of the conditions of arrest and detention (Article 16 section 2. This location 
of the right to life within the Kazakhstani constitutional catalogue of freedoms and 
rights is not to be classified as optimal.   

As an example of, I believe, an apt, and acute in its systematic expression, 
solution, I quote the solution contained in the Constitution of the Republic of 
Poland. Chapter II of our Constitution is dedicated to freedoms, rights and duties of 
man and the citizen, owns its internal systematics, determined by the philosophy of 
successive generations of human rights. Beside others, this chapter contains three 
systematic units dedicated to personal, political and economic, social and cultural 
freedoms and rights. This measure allows us to clearly classify specific freedoms 
and rights of the individual and favours the order and coherence of the 
constitutional regulation of freedoms and rights of the individual. Furthermore, what 
is particularly important, its implementation results in the constitutional acceptance 
and reception of the study of generations of human rights, which constitutes a 
permanent element of the European doctrine of constitutional law. Thus we affirm 
the evolution of human rights from the defensive, negative rights of the first 
generation expressed in the first ever constitutional documents to the positive 
rights of the second generation, of a basically social-economic character, the 
realisation of which requires the state’s active attitude in the social and economic 
processes. In this sense the implementation of such coherent, tripartite systematics 
in the Constitution of Kazakhstan would not just be a legislative work measure. On 
the contrary, it would mean creating a bridge between the Kazakhstani 
constitutionalism and the European tradition and constitutional law doctrine.  

Fourthly, it happens that a right (freedom) of the individual, which due to its 
character is clearly classified as a human right in the content of Chapter 2 is 
attributed solely to citizens. It refers to the freedom of forming associations, 
expressed in Article 23 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, which 
reads ”citizens of the Republic of Kazakhstan shall have the right to freedom of 
forming associations”. Thus the residents of Kazakhstan not being its citizens have 
been removed outside the subjective scope of this constitutional right16. Undoubtedly, 
the subjective scope of constitutional political freedoms and rights is distinguished 
between human rights and civil rights, but on the European grounds the right to 
freedom of association is classified as a human right (Article 11 European 
Convention on Human Rights). From this viewpoint and in the European perspective, 
the said Article 23 in its current wording must be considered to be suffering from a 
technical defect which needs urgent  correction.    

                                                 
16  Cf. A.Czajowski: Republika Kazachstanu, [in:] W.Baluk and A.Czajowski (eds.): Ustroje 

polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2007, p. 234. 
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If Kazakhs and the Kazakh study of law themselves set their goal in the form of 
the Europeanization of the standard of individual freedoms and rights, then the 
importance is growing of the activities leading to approximate to Kazakhstan, its legal 
system, its elites, the European legal culture and even leading to bind Kazakhstan 
with the European legal culture.  

Seemingly, the road to thus outlined goal leads first through education, that is 
through popularizing in Kazakh society knowledge about the axiology of European 
constitutionalism and constitutional status of the individual in European states. That 
may be pursued by way of the intensification of scientific and student exchange, 
which may be effected on the basis of certain programs of that kind.  

From our European and Polish point of view, the support, also the experts’ 
support deserve any initiatives aiming to promote the European, individualistic 
concept of individual freedoms and rights in Kazakhstan.  

Finally, I would like to share another observation of a more general nature. An 
additional incentive for us to monitor Kazakhstani rights and for undertaking studies 
on this country is the fact that Polish people seem to have a special title to this type 
of activity. This title results from the Polish tradition of research on Kazakh law and 
administration, pointing to two exemplary persons, namely Seweryn Gross – one of 
the most prominent Polish 19th century deportation victims in the Steppe Land and 
Karol Gutkowski – appointed in 1865 member of the government Steppe Committee, 
established for the exploration and modernization of the country’s administrative 
system17.  

This is a Pole – Seweryn Gross who blazed the research trail in the field of 
Kazakh common law study, and the effect of such studies he included in the 
fundamental work published in 1888 entitled “Matieriały dlia izuczienija juridiczieskich 
obyczajew Kirgizow” („Materials for the study of Kyrgys common law”). As I have 
mentioned within the framework of the reconstruction of their national identity, 
Kazakhs have been conducting research on their own common law, and despite that 
this fundamental work is not widely known there.   

In turn, Karol Gutkowski – graduate of the General Staff Academy in 
Petersburgh, acting as a member of the said administrative committee, did object to 
imposing in the Kazakh Steppe the administrative system which was in force in 
central Russia and defended Kazakhs from the oppressing Cossacks, who 
accounted for the tsardom’s  military support18.     

The above mentioned attitudes and achievements of our compatriots acting in 
the Steppe Land in the 19th century constitute a kind of inspiration, encouragement 
and challenge for the contemporary Polish researchers studying the legal system of 
Kazakhstan. 

                                                 
17  R.Badowski: Polscy piewcy Kazachstanu, Wydawnictwo z okazji II Polskiej Wystawy 

Narodowej w Kazachstanie, Poland EXPO Kazachstan 2006, Wydawnictwo Bernardinum 
2006, p. 81-82. 

18  Ibidem, p. 84-86. 
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