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ÖZET 

Đzcilik, bazı eğlendirici açık hava faaliyetleri ile çocukların karakter, sağlık ve 

kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan toplumsal bir harekettir. Temellerini 

Aydınlanma Çağı sonrası Avrupa’daki toplumsal ve siyasal değişimlerden almıştır. 

Đlk izcilik hareketleri General Baden POWELL’ın emekliliğini takiben 1907 yılında, 

ülkesi Đngiltere’de gençler için düzenlediği bir dizi doğa faaliyetiyle başlamıştır. 

Đçerdiği pedagojik ve paramiliter öğelerle zamanın popüler olgusu haline gelen 

izciliğin Osmanlı Đmparatorluğu’ndaki ilk yansımaları ise 1910 yılından itibaren 

görülmeye başlanmıştır. Đzcilik hakkındaki ilk makalenin yayımlanmasıyla başlayan 

Türk izcilik hareketi, zaman zaman duraksamalar yaşamış, Cumhuriyet ile devam 

eden süreçte ise toplumsal politikaların önemli bir unsuru haline gelmiştir. 

Çalışma kapsamında, izciliğin temelini oluşturan kavramlar, dünya izciliğinin ilk 

evresi ve Türk izciliğinin 1910-1938 yılları arasındaki tarihsel gelişim süreci 

irdelenmiştir. Çalışma, bu sürece ilişkin teorik bilgi vermenin yanısıra izciliğin 

toplumsallaşmaya yaptığı katkıyı da ortaya koymuştur.  Çalışma sonucunda, izcilik 

gibi sosyal faaliyetlere, kurumun tarihsel arka planı çerçevesinde yaklaşılmasının, 

bugün daha sağlıklı ve tutarlı toplumsal politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacağı 

değerlendirilmiştir. 
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SUMMARY 

Scouting is a social movement which aims improving children’s character, 

health and ability by certain amusing open-field activites. It has taken its bases from 

social and polical changes in Europe after age of enlightenment. The first scouting 

movements have started by certain nature activities regulated by General Baden 

Powell, for the young people in his country England, in 1907, after his retirement. 

Composing pedagogical and paramilitary items, scouting became a popular 

phenomenon of its time and after 1910 first reflections started to be seen in Ottoman 

Empire. Turkish scouting movement, which has been started with publishment of 

first article about scouting, experienced certain stoppages from time to time, 

however it has become an important component of social policies with continuing 

Rebuplic period. 

At  the content of study, the concepts which compose the basis of scouting, 

initial period of world scouting and the historical development process of Turkish 

scouting has explicated. The study has also introduced scouting’s contribution to the 

socialization beside giving theorical information about this process. As a result of the 

study, it is assesed that  approaching social activities such as scouting, in its frame 

of historical background, makes contribution to compose more robust and coherent 

social policies today.  
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ÖN SÖZ 

Türkiye’de izcilik kurumu, Cumhuriyetten daha eski olmakla birlikte kökleri,  

2. Meşrutiyet sonrası döneme kadar uzanır. Zaman içerisinde mevcut eğitim 

sistemine yeni bir alternatif sunmaktan, gençlerin her an harbe hazır vaziyette 

bulunmasını sağlamaya kadar toplumsal alanın çeşitli kademelerinde hizmet veren 

izcilik, 2. Meşrutiyetle başlayan ve Cumhuriyet ile devam eden toplumsallaşma 

sürecine yaptığı katkılardan dolayı da aynı zamanda Türkiye’deki gençlik ve 

vatandaşlık tarihinin bir parçası olmuştur.  

Đzcilik, Osmanlı Đmparatorluğu’nun son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında 

toplumsal hayatının en önemli kurumlarından biri olmasına rağmen yakın zaman 

içerisinde yüzüncü yaşını dolduracak olan bu köklü kurumun tarihine yönelik 

çalışmalar Türk yazını içerisinde oldukça az bir yer teşkil etmektedir. Bu eksikliğin 

giderilmesi çalışmanın ana amacını oluşturmakla birlikte çalışmayı diğerlerinden 

ayıran en önemli özellik, izciliği on sekizinci yüzyıldan itibaren Avrupa’da yaşanan 

siyasal ve toplumsal değişimlerin bir uzantısı olarak görüp dünyadaki gelişim 

sürecine paralel olarak Osmanlı Đmparatorluğu ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 

gelişim evrelerini bir bütün halinde ele almış olmasıdır.  

Çalışma kapsamında, ele alınan dönem içerisinde yayımlanmış süreli yayınlar 

ve son dönem yazılmış makalelerinin yanı sıra arşiv belgeleri de taranmış, bazı arşiv 

belgeleri ise ilk defa olarak günümüz Türkçesine çevrilerek literatüre 

kazandırılmıştır. Araştırmanın yapıldığı süre içerisinde bazı arşiv belgelerinin tasnifte 

oluşu, bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Okul Đçi Beden Eğitimi ve 

Đzcilik Şube Müdürlüğü gibi kamuya mensup bazı birimlerden yeterince yardım 

alamayışım karşılaştığım sıkıntıların en önemlileri olmuştur. 

 Yaklaşık on bir aylık bir çabanın ürünü olan bu çalışmanın en büyük şansı, 

Doç. Dr. Tülay Alim Baran’ın danışmanlığında yürütülmüş olmasıdır. Kendisine konu 

seçiminden, çalışmanın teslim edildiği tarihe kadar şahsıma göstermiş olduğu 

anlayış ve yardımlardan dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Tez danışmanım haricinde 

çalışmanın çeşitli aşamalarında benden yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Gökhan 

Uzgören, Yrd. Doç. Dr. Şamil Ünsal, Yrd. Doç. Dr. Recep Ertürk, Yrd. Doç. Dr. Fikret 

Sarıcalıoğlu, Topçu Alb. Arif Tekbıyık, Topçu Alb. Yavuz Akif Yarataner, Sn. Cem 

Atabeyoğlu, Sn. Turgay Tuna, Sn. Erinç Arık, Sn. Tuba Türksavaş’a; bana olan 

inançlarını her defasında dile getirerek içimdeki çalışma azmini yineleyen  

başta Harp Tarihi ve Strateji Bölümü’ndekiler olmak üzere SAREN’deki tüm 
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arkadaşlarıma; iki sene boyunca aynı oda dahil pek çok şeyi paylaştığım değerli 

büyüğüm Ceyhun Uludağ’a; ve tabii ki son olarak da bugünlere gelmemde en büyük 

payın sahibi olan sevgili aileme teşekkürlerimi sunuyorum.  
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM  

ARAŞTIRMANIN PROBLEMĐ 

1. PROBLEM DURUMU 

Ana felsefesini Aydınlanma Çağı sonrası Avrupa’da yaşanan toplumsal ve 

siyasal değişimlerden alan izcilik hareketi, General Baden POWELL’ın emekliliğini 

takiben 1907 yılında, ülkesi Đngiltere’de gençler için düzenlediği bir dizi doğa 

faaliyetiyle başlamıştır. Powell, bu faaliyetlerde gördüğü fayda üzerine 1908 yılında 

Erkek Çocuklar Đçin Đzcilik (Scouting for Boys) kitabını yazmış, yine aynı yıl 

içerisinde Đngiltere’de ilk izci teşkilatı kurulmuştur. Bazı eğlendirici açık hava 

faaliyetleri ile çocukların karakter, sağlık ve kabiliyetlerini geliştirerek okul eğitiminin 

eksikliklerini giderme fikrinden doğan izcilik, dönemi itibarıyla eğitim alanında bir 

inkılâp olarak kabul görmüş ve kısa zamanda tüm medeni ülkelerde yaygınlaşarak 

dünyada hiçbir gençlik hareketinin ulaşamadığı bir organizasyon halini almıştır. 

 Đzciliğin Osmanlı topraklarına gelişi ise çok uzun sürmemiş, henüz beşinci 

yılında Nâfi Atuf, Ethem Nejad, Ahmet ve Abdurrahman Robenson kardeşlerin 

girişimleriyle Galatasaray ve Đstanbul Liseleri ile Darüşşafaka’da o zamanki adıyla 

keşşaf (izci) ocakları kurulmuştur. Đstanbul’u kısa bir zaman zarfında Bursa, Beyrut, 

Đzmir, Sivas, Kayseri, Kütahya, Zara, Ankara, Edirne şehirleri takip etmiş ve izcilik 

yurt genelinde önemli ölçüde yaygınlaşmıştır. Bu dönemde izcilik, Osmanlı aydınları 

ve yöneticiler tarafından devleti felaketlere sürükleyen teori yükü ağır eğitim 

sistemini, daha işlevsel hale getirecek bir yenilik olarak kabul görmüş ve okul 

vasıtasıyla yürütülen “akıl-beden-ruh” esaslı vatandaşlık inşa sürecine 

eklemlendirilmeye çalışılmıştır. 

 Dünya’da izcilik hareketlerinin başlangıç ve ilk gelişim evreleri milyonlarca 

insanın hayatını kaybettiği ve neticesinde istikrarsız bir yapının oluştuğu 1.Dünya 

Savaşı dönemine rastladığı için başlangıçta deyim yerindeyse bir “hayat okulu” işlevi 

görmesi planlanan izcilik teşkilatları da zamanın yönetimleri vasıtasıyla çizgilerinden 

saptırılarak paramiliter yapılara dönüştürülmüşlerdir. Đzciliğin dünya ölçeğinde 

izlediği bu tarz gelişimlere benzer bir süreç Osmanlı Đmparatorluğu’nda da yaşanmış 

dönemin hâkim gücü Đttihat ve Terakki Cemiyeti’nin girişimleriyle tüm izci oymakları 

Harbiye Nezareti’nin himayesi altına alınarak sırasıyla Türk Đzciler Ocağı, Osmanlı 

Güç ve Osmanlı Genç Dernekleri kurulmuştur. Gençleri “maddeten” ve “manen” 

vatan savunmasına hazırlama amacını güden bu derneklerin eğitimi için 1914 

yılında Belçika Uluslararası Đzciler Birliği Başkanı M. Parfitte, 1916 yılında ise  
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Alman Gençlik Teşkilatları Lideri Von Hoff Türkiye’ye davet edilmiştir.  1917 

Temmuz ayına gelindiğinde sayısı 700’ü bulan genç dernekleri savaşın bitimiyle 

dağıtılmış, izcilik ise Mütareke Dönemi ve Đstanbul’un işgalini kapsayan yıllarda 

Türkler için sakıncalı faaliyet olarak addedilmiştir. Đzcilik bu dönemde bir yandan 

yasaklamalara maruz bırakılırken diğer yandan da Osmanlı’daki değişik unsurların 

bir gövde gösterisi aracı haline gelmiştir. Yine bu yıllarda işgal güçleri dahil her türlü 

topluluğun ya da cemaatin bir izci örgütü mevcut olup bunlar ulusal kimliklerini dışa 

vurma imkanı sağlayacak her türlü faaliyetin içerisinde yer almışlardır. Milli 

Mücadele’nin başarıya ulaşmasıyla Türk izciliği yeniden canlanmış ve özellikle 

Đstanbul’dan başlamak üzere yurdun dört bir yanında yeni izci ocakları kurularak 

cumhuriyet izciliğinin altyapısı hazırlanmıştır. 

2. Meşrutiyet’in yarattığı özgürlük ortamında filizlenen,  Cihan Harbi ve takip 

eden mütareke yıllarında ise adeta karanlığa gömülen Türk izciliği için Cumhuriyet’in 

ilk yılları, altın yıllar olmuştur. Đzci bu dönemde devrimin bekası için bedenen, fikren 

ve ahlâken sıhhatli nesiller yetiştirmeyi ilke edinen Cumhuriyet’in yönetici 

kadrolarınca Türk gençliği için model olarak görülmüş, böylece izcilik önemli bir 

toplumsal politika aracı haline gelmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Maârif Vekâleti’ne bağlı olarak örgün eğitimin bir 

parçası haline getirilmeye çalışılan izciliğin, toplumsallaşma sürecine ek olarak katkı 

yaptığı bir diğer alan ise “vatan güvenliği” olmuştur. Savaş sonrası kalkınmayı ana 

hedef olarak belirleyen her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti de askerlik süresinin 

kısaltılarak iktisadi hayata daha fazla insan gücünün aktarılması yönünde ciddi 

baskılarla karşılaşmıştır. Buna karşılık savaşların teknolojik ve taktiksel olarak 

karmaşıklaşması, askerlerin daha yoğun ve nitelikli bir eğitimden geçmelerinin 

gerekliliği cumhuriyetin ekonomik ve askeri alanlara kaynak aktarımı konusunda bir 

ikilem yaşamasına yol açmıştır. Yaşanan ikilemin aşılmasına yönelik en yaygın 

görüş olarak toplumu her an harbe hazır şekilde bulundurmak ön plana çıkmış; bu 

süreçte izcilik de paramiliter özellikleriyle önce okul müfredatlarına alınan askerlik 

bilgisi derslerinin, sonra ise 12-45 yaş arası tüm vatandaşların mükellefiyet altına 

alındığı beden terbiyesi kanununun önemli konularından birini oluşturmuştur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında izcilikten beklenen öncelikli fayda gençleri ulus 

bilinci ortak paydasında toplayabilmek olmuştur. Fikren, ilmen ve bedenen sağlıklı 

yeni yurttaşın oluşumunda önemli sorumluluklar üstlenen izcilik müessesesi 

cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kurumsallıktan yoksun olduğu, okul dışındaki 

gençlere ulaşamadığı, işlevsel olmadığı yönünde çeşitli eleştirilere maruz kalsa da 
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uluslaşma ve vatan savunması bilincinin oluşması sürecine yaptığı katkılardan 

dolayı Cumhuriyetin ilk yıllarının en önemli sosyolojik olgularından biri olarak kabul 

görmüştür. 

Yakında kuruluşunun yüzüncü yıldönümü kutlanacak olan Cumhuriyet’in, 

temelleri atılırken en büyük teminatı olarak gördüğü gençler ve onları hayata daha 

iyi bir şekilde hazırlamak için özel önem atfedilen değerlerin, günümüzde yeterince 

önemsenmediği değerlendirilmektedir. Bu değerlerden biri olan izcilik, bugün basit 

bir hobi faaliyetine indirgenmekle birlikte Türk izcilik tarihine ilişkin yapılmış olan 

çalışmalar oldukça sınırlıdır. Prof. Dr. Zafer Toprak’ın Cumhuriyet öncesi izcilik 

faaliyetlerini esas alan birkaç makalesi, Prof. Dr. Gökhan Uzgören’in izcilik tarihiyle 

ilgili kitabı ve izcilik ile ilgili dönemsel çalışmalar haricinde Türk izciliği ile ilgili 

yayınlar mevcut literatür içerisinde yok denecek kadar azdır. Çalışma kapsamında 

bu durum bir problem olarak ele alınmakla birlikte izcilik gibi tarihsel değerleri daha 

anlaşılır kılmanın bugünkü toplumsal politikaların analizine ve bunlara ilişkin strateji 

geliştirme sürecine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Türk izciliğinin 1910-1938 yılları arasındaki gelişim sürecini irdelemek ve bu 

süre zarfında toplumsallaşma sürecine nasıl bir katkı yaptığını ortaya koymaktır. Bu 

kapsamda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

a. Đzciliğin fikirsel temelleri nelerdir?  

b. Đzciliğin Dünya’da ortaya çıkış ve ilk gelişim süreci nasıl olmuştur? 

c. Đzcilik Osmanlı’da hangi koşullar altında hayat bulmuştur? 

d. Türk izciliği 1938 yılına dek nasıl bir gelişim süreci izlemiştir?  

e. Đzcilik ilk yıllarından itibaren toplumsallaşma sürecine ne gibi katkılar 

sağlamıştır? 

3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMĐ 

Araştırma, 

a. Birincil kaynak ve arşiv belgelerinin ışığında, Türk izciliğinin 

başlangıcından 1938 yılına dek geçirdiği üç farklı süreci bir bütün halinde ele 

almasının yanı sıra bu dönemlerde izciliğin, toplumsallaşma sürecine ne gibi katkılar 
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sağladığını ortaya koyması bakımından da literatürde bu alanda hissedilen eksikliği 

giderecektir.  

b. Sosyal ve kültürel politikaların analizine yeni bir bakış açısı getirerek, bu 

alanlardaki strateji geliştirme sürecine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

4. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI  

a.  Günümüzde izciliğin toplum tarafından basit bir hobi faaliyeti olarak 

algılandığı varsayılmıştır. 

b.   Đzcilik gibi sosyal faaliyetlerin günümüz toplumsallaşma sürecine 

yeterince katkı sağlayamadığı varsayılmıştır.  

5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI  

Araştırma, izciliğin Osmanlı Đmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 

tarihsel gelişim süreciyle ilgili olarak 1910-1938 yılları arasındaki dönemi ele 

almıştır. 

6.  TANIMLAR 

a. Paramiliter: Askeri bir niteliğin olmasına rağmen ordu ile herhangi bir 

organik bağın bulunmadığı durumlardır.  

b. Toplumsallaşma: Toplumun mevcut değer ve normlarının bireylere 

öğretilmesi sürecidir. 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

YÖNTEM 

1. ARAŞTIRMA MODELĐ  

Araştırma, tekil tarama modeli esas alınarak hazırlanmıştır.  

2. VERĐLERĐN TOPLANMASI 

Araştırma kapsamında veriler, ele alınan döneme ilişkin arşiv belgeleri, süreli 

yayınlar, kitaplar ve elektronik kaynaklar taranarak (belgesel tarama) elde edilmiştir.  

3. VERĐLERĐN ÇÖZÜMÜ VE YORUMLANMASI 

Araştırmanın bu aşamasında elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği 

kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu kapsamda: 

a.  Çalışmanın ele alacağı döneme ilişkin genel bir çerçeve çizilmiştir. 

b.  Elde edilen veriler, genel çerçevenin içerisinde yer alan temalara 

işlenmiştir. 

c.   Temalar kendi içerisinde bütünlük oluşturacak şekilde birbirleriyle 

ilişkilendirilmiş, yorum ve bulgular ortaya konulmuştur. 

ç.  Analizin son bölümünde ise çerçeveye ilişkin genel bir değerlendirme 

yapılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

1. GĐRĐŞ 

Günümüzde izcilik, her ne kadar bazı eğlendirici açık hava faaliyetleri ile 

çocukların karakter, sağlık ve kabiliyet gelişimlerine katkıda bulanan “tamamlayıcı” 

bir unsur olarak görülse de esasında gerek fikri altyapı olarak gerekse de etki alanı 

olarak son derece kapsamlı bir olgudur. 

Akıl, bilim ve özgür irade esaslı “modern” dönemle birlikte Batı’da değişen 

çocuk algısı, çocuğa siyasal ve toplumsal alanın öznesi olarak vatandaşlık bilincinin 

aşılanması süreci, okulun bu yeni süreçteki rolü, iktisadi kalkınmanın ana unsuru 

olarak değerlenen nüfusun nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesini öngören biyo-

politikalar 1  izciliğin yeni bir pedagojik eğitim biçimi olarak ortaya çıkmasına fikri 

zemin hazırlamışlardır. Bunun yanı sıra izcilik, “beden terbiyesi ve spor”un ulus 

devletler tarafından bir toplumsal politika aracı olarak kullanıldığı dönemlerde, 

içerdiği paramiliter ve milliyetçi öğelerle yönetici kesim tarafından da ilgiyle 

karşılanmıştır. Bu dönemlerde, “gençliğinin en büyük kısmı sporcu ve izci olan 

milletler, esirlikten ve kölelikten her zaman uzak yaşamaya hak kazanan, en kuvvetli 

milletlerdir” (Rona, 1940, s. 107) türünden pek çok övgüye layık görülen izcilik, okul 

içerisinde ve dışarısında yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla izcilik, 1. Dünya 

Savaşı ve sonrası süreçte olduğu gibi milliyetçilik akımının yükselişe geçerek 

uluslararası sistemin istikrarını tehdit ettiği dönemlerde, toplumsal politikaların etkin 

bir aracı olarak kullanılmış ve hayli geniş bir etki alanına da sahip olmuştur. 

Đzcilik tarihi üzerine yapılan çalışmalara zaman ve/veya mekân bakımından 

çeşitli sınırlılıklar getirilse dahi izciliğin ana felsefesini oluşturan geçmiş ile ilintili 

kavramların ve ele alınan dönem içerisindeki toplumsal dinamiklerin ortaya 

konulması çalışmanın bütünlüğü açısından önemlidir. Buradan hareketle çalışmanın 

kuramsal bölümünde Batı’da izciliğin fikri zeminini oluşturan kavramlar ve bunların 

sırasıyla Osmanlı Đmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yansımaları ele 

alınmıştır. 

                                                      
1  Foucault, biyo-politikayı: bir insan kümesinin karşılaştığı sağlık, hijyen, doğum oranı, ırk, yaşam 
kalitesi gibi problemlerin, iktidar tarafından çözülmek üzere rasyonalize edilmesi olarak tanımlamıştır 
(1997;  alıntıyı yapan Akın, 2004, s. 87-88). 
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2. 18. YÜZYIL SONRASI BATI’ DA DEĞĐŞEN “ÇOCUK” ALGISI 

Batıda, ana felsefesini Rönesans ve Reform hareketlerinden alan Aydınlanma 

Çağı ve neticesinde gerçekleşen devrimler ile burjuva sınıfının, aristokrasi ve ruhban 

sınıfa karşı olan dört yüz yıllık mücadelesi başarıya ulaşmıştır. Bu gelişmenin 

sonucunda siyasal ve hukuksal açıdan yeni bir yapılanmaya gidilirken din ve 

devletin sosyal hayat üzerindeki etkisi azalmış, “akıl” ve “özgür irade” esaslı 

“modern” döneme geçiş sağlanmıştır. Bu yeni dönemin öne çıkan kavramları ise 

“ulus, ulus devlet, ulusal bağımsızlık, vatan, yurttaş, laiklik” olmuştur.  

Batı’da imparatorluklardan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan toplumsal ve 

siyasal değişimlere paralel olarak “genç” ve “gençlik” olgusu da sosyolojik bir 

dönüşüm geçirmiştir. “Bu dönemde gençlik kimliğinin belirgin şekilde yaratıldığı ve 

toplumsal alanda etkili bir özne şeklinde rol oynadığı görülmüştür” (Demirci, 2003, s. 

56). Genç, bu yeni sosyal ve siyasal yapı içerisinde modern devletin temel ilgi odağı; 

okul ise rejimin bekçisi olacak yarının yetişkinlerini şekillendiren toplumsal 

mekanizmalar ya da diğer bir ifadeyle Foucault’nun “disiplinlerinden” biri haline 

gelmiştir.2 

Hobsbawm’a göre (1999’dan aktaran Demirci, 2003, s.57), ulus-devlet 

çağında resmi okul eğitimi, genç nesil üzerinde milli şuuru uyandırmada önemli 

ölçüde etkili olmuştur. Bu eğitim çocuklara, gençlere nasıl iyi yurttaş olunacağını 

öğreten önemli bir araç işlevi görmüştür. Modern devlet bu aracı kullanarak sınırları 

içindeki halkı, bir ulusa; bireyleri ise “yurttaşa” dönüştürme yolunu tutmuştur.  

Üstel’e göre (2005, s. 11), Batı’da yurttaş eğitimini hedefleyen bir öğretim 

programının benimsenmesi ve bu bağlamda “Yurttaşlık Bilgisi”nin bağımsız bir ders 

olarak okul programlarında yer alması temelde üç boyutlu bir sürecin ürünü olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu boyutlardan ilki, yöneticilerin modern merkezi devletlerin 

gelişimine paralel olarak eğitimin (özellikle de ilkokulun) dönüştürücü rolünün farkına 

varmasıdır. Đkinci boyut, Batı dünyasında 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren hız 

kazanan dünyevileşme ve laikleşme sürecinin sonucudur. Üçüncü boyut ise yine 18. 

yüzyıldan itibaren Batı’nın çocuğa bakışındaki değişimle ilgilidir. 

                                                      
2  Foucault, “disiplinler”i, bedenin faaliyetlerini titiz biçimde denetlenebilir kılan, güçlerinin 
sürekliliğini temin ederken onlara aynı zamanda bir itaatkârlık-fayda ilişkisini de dayatan 
yöntemler olarak tanımlamıştır (Foucault, 1979, s. 137). 
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Özellikle Fransa’da 3. Cumhuriyet döneminde ahlak ve yurttaşlık bilgisi dersi, 

1881 ve 1882 yıllarında çıkarılan yasalarla, öğretim programlarına dahil olmuş 

böylece “okul”, Fransız ulusunun oluşumuna hizmet verecek “siyasal” bir araç halini 

almıştır (Schnapper, 1995’den aktaran Üstel, 2005, s.19). Yine Üstel’e göre ilkokul 

öğretmenleri, 1882 tarihli eğitim yasalarıyla, öğrencilerinde öncelikle “cumhuriyet, 

Fransa, vatan ve devlet aşkı”nı geliştirmekle sorumlu kılınmışlardır. Bu süreçte ahlak 

ve yurttaşlık eğitimi, çocukları bir yandan Kilisenin değerler sisteminden 

özgürleştirmeyi amaçlarken diğer yandan da Tanrıya, ebeveynlere ve otoritelere 

saygıya dayalı yeni bir ahlakı geliştirmeye yönelmiştir” (Üstel, 2005, s. 21). 

 

3.  2. MEŞRUTĐYET VE ÇOCUĞUN TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM ĐÇERĐSĐNDEKĐ 

YERĐ 

17. yüzyılın sonunda Karlofça Antlaşmasıyla ilk kez toprak kaybederek 

gerileme dönemine giren Osmanlı Đmparatorluğu, Avrupa güçleri karşısındaki aciz 

durumunun sebeplerini ve çözüm yollarını uzun süre kendi içinde aramış fakat 

meselenin, sanılanın aksine daha radikal önlemler gerektirdiğinin farkına 

varılmasıyla mevcut sistem dışından da düzeltme çarelerinin ithaline başlamıştır 

(Hanioğlu, 1985, s. 1382). 18. yüzyılın sonlarına doğru askeri alanda yapılan batı 

tabanlı ıslahatlar, 19. yüzyılda siyasal ve toplumsal alanları da içine alacak biçimde 

genişleyerek devam etmiştir. Đşte 18 ve 19.yüzyıllardaki modernleşme hareketleri 

içerisinde devlet, içte batıcı-gelenekçi ikilemiyle modernleşmenin sancılarını 

çekerken dışta Fransız devriminin yol açtığı milliyetçi isyanlar ve ulusal bağımsızlık 

hareketlerine hazırlıksız yakalanmıştır. 

Đmparatorluktan çözülmeler öncelikli olarak Hıristiyan tebaa üzerinden 

başlamış, 1804-1813 Sırp isyanları neticesinde özerk bir Sırp Beyliği, 1821-1827 

yılları arasındaki Yunan isyanları neticesinde müstakil bir Yunan devleti, 1858-1866 

yılları arasındaki Eflak ve Boğdan olayları neticesinde de Romanya adı altında milli 

ve yarı müstakil bir devlet kurulmuştur. Bundan başka Tuna vilayetinde Bulgarların 

(1848), Girit adasında Rumların isyanları da bu yerlerde bazı şartlar dâhilinde 

Hıristiyanlara idari haklar tanınmasına vesile olmuştur (Karal, 1988, s. 288) . 

Tüm bu gelişmeler olurken Osmanlı içerisinde de bu çözülmeleri önleyici 

politikalar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, 1839 yılında “hangi dinden 

olursa olsun tüm tebaa yasa önünde eşittir” maddesinin yer aldığı Tanzimat Fermanı 

ve 1856 yılında Tanzimat’ın devamı niteliğindeki Islahat Fermanı çıkartılmış, 

1876’da ise Kanun-i Esasi’nin padişah tarafından kabul edilmesiyle birlikte anayasal 
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düzene geçilmiştir. Bu fermanların ve anayasal düzene geçiş girişiminin, ilan 

edildikleri tarihler itibarıyla (1838 Kavalalı M. Ali Paşa Đsyanı sonrası Đngilizlerin 

desteğini kazanma süreci, 1854 Kırım Savaşı sonrası,1877-1878 Osmanlı-Rus 

Harbi öncesi) içtenlikleri sorgulansa da, bir yönüyle de olsa altlarındaki Osmanlı 

ulusu yaratma düşüncesi (telaşı) yadsınamaz. 

Üstel’e göre (2005, s. 30) 2. Meşrutiyet dönemi,  iç ve dış siyasal krizlerin 

baskısı altında, siyasal seçkinlerin,  bir yandan devleti “kurtarmak” isterken aynı 

zamanda da “toplumu dönüştürmek” gibi birbiriyle kimi zaman çatışan iki hedefi eş 

zamanlı olarak yerine getirmek istedikleri bir dönem olmuştur. Bu dönemin ayırt edici 

ve belki de en radikal yönü ise tebaadan vatandaşa geçiş süreci olarak görülmüştür.     

Toprak’a göre (1988a, s.157) 2. Meşrutiyet, Türkiye’de demokratikleşme 

sürecinin önemli bir aşamasını oluşturmuştur. Çağdaş topluma yönelik bir dizi 

yenilikler Jön Türk devrimleriyle birlikte gündeme gelmiştir. Kişi hak ve özgürlükleri 

yeni dönemin temel sorunsallarını oluşturmuştur. Yeni bir insan dokusu yaratılmak 

istenmiştir. Osmanlı, reaya ve tebaa niteliğini yitirmiş, vatandaş olmuştur. Cemiyet, 

toplumsal bir kategori olmaktan çok bir yığını ifade eden ahalinin yerini almıştır. 

Osmanlı insanı kişilik arayışı içerisine girmiştir. Yeniden yürürlüğe konulan Kanun-i 

Esasi temel hak ve özgürlüklerin temel güvencesi olmuştur. 

Yjne Toprak’ın ifadesiyle (1988a, s. 157), Gökalp’in “yeni hayat” diye nitelediği 

yeni yaşam biçimi toplumdan ayrı tutulan çocuklara da yansımış ve çocuğa 

toplumun geleceği olarak bakılmaya başlanmıştır. Bu süreçte yurttaşlık, ilk ve orta 

öğrenimin ana pedagojik amacı olmuş, ilkokullardan başlanarak yeni bir meşrutiyet 

nesli hedeflenmiştir.  

Bu dönemde çocuğa yönelik ilginin uzantısı olarak “Çocuk Bahçesi, Çocuk 

Duygusu, Arkadaş, Çocuk Dünyası, Talebe Defteri” gibi pek çok dergi ve gazetenin 

de yayımlanmaya başladığı görülmüştür. Bunların bazılarında yazar kadrosu, bizzat 

çocuklardan oluşmuştur (Karakışla, 1988, s. 24). Birçoğu, dönemin hâkim gücü 

Đttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından desteklenen bu süreli yayınlarla ilgili bir 

genelleme yapmak gerekirse toplumdaki çocuk algısına paralel olarak çocuk 

yazınının da gelişemediği bir dönemde,  okul eğitimini destekleyici hatta klasik okul 

eğitiminin sıkıcılığını, eğlenceli yazılar ve resimler ile bir nebze olsun hafifletmeye 

çalışan eğitici yayınlardır denilebilir. Bunların siyaset ve toplumsal alanla ilişkileri 
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değerlendirildiğinde, dönemin yapısı gereği milliyetçi bir çizgiye sahip olmaları da 

son derece anlaşılır bir durumdur.3 

Kısacası, 2. Meşrutiyet döneminin toplumsal politikaları içerisinde, toplumun 

geleceği olarak görülen “çocuğun” önceki dönemlere nazaran daha ayrıcalıklı bir 

yeri olmuştur. 

 

4. 2. MEŞRUTĐYET DÖNEMĐ’NDE TOPLUMSAL POLĐTĐKALARIN UYGULAMA 

ALANI OLARAK “OKUL” 

Batı’da çocuğun siyasal bir özne olarak algılanışı ve eğitilmesi konusunda 

yapılan radikal değişiklikler, özellikle o dönemde ülkedeki istibdat rejiminden kaçarak 

faaliyetlerini yurtdışında sürdüren Osmanlı aydınlarının da dikkatini çekmiştir. Bu 

aydınların meşrutiyetin ilanını takiben ülkeye dönmesi, Osmanlı eğitim sisteminin 

Batı’nın değişen çocuk algısına göre yapılandırılmasında etkili olmuştur. Đttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Rıza, devrimin hemen 

ertesinde (22 Eylül 1908) Neue Freie Presse’e verdiği mülakatta artık devrimin bitip, 

evrim başladığını, halkın entelektüel ve ahlaki amaçlarına hizmet edebilmek için 

eğitim müfredatı konusuyla yakından ilgilenileceğini, yeni bir toplum yaratıldığını ve 

insanları da bu olgunluğa erişmeleri için hazırlamak gerektiğini ifade etmiştir (Kansu, 

2008, s. 177). 

Üstel, Meşrutiyetin okula biçtiği vazifeyi, Fransa’daki 3. Cumhuriyet dönemi ile 

özdeşleştirir. “Çocuk artık toplumun geleceği olarak görülmeye başlanmış, rejimin 

bekası açısından devletin etki sahasına çekilmiştir. Oluşturulmaya çalışılan “yeni 

yaşam-yeni insan” anlayışı çerçevesinde Tanzimat döneminde bağımsız bir nesne 

olarak keşfedilen çocuk, 2. Meşrutiyet döneminde inşa edilmiştir” (Üstel, 2005, s. 

30). 

Bu dönem okuldan, ilk devresinde dile, ikinci devresinde bilgiye (felsefe, 

mantık, ilahiyat da dâhil) öncelik vermesi, insan doğasını mükemmelleştirmesi, 

ulusal ekonomiyi ve işletmecilik becerisini geliştirmesi, devletin ilerlemesine katkı 

sağlaması istenmiştir (Sakaoğlu, 1991, s. 125). Bu doğrultuda, 1869 Maârif-i 

Umumiye Nizamnamesi 4  ile başlayan Osmanlı eğitim sistemindeki radikal 

                                                      
3 Bu dönem yayımlanan milliyetçi çizgideki çocuk dergilerinden biri olan “Çocuk 
Dünyası”ndaki bazı yazı başlıkları şöyledir: Türk Yavrusu (29.sayı, s.2),  Yurt Sevgisi 
(70.sayı, s.318), Sen Vatanın Ümidisin (45.sayı, s.3), Bayrağı ve Sancağı Sev Yavrum 
(17.sayı, s.6-7), Vatan Đçin (79.sayı, s. 39-43) (Karakışla, 1988, s.28). 
4 1869’da yayınlanan ve yasa hükmünde olan Maârif-i Umumiye Nizamnamesi, Maârif Nazırı Saffet 
Paşa’nın eseri olarak sayılmıştır. Osmanlı yönetimi ilk kez bu tüzükle eğitim işlerine ciddi biçimde 
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değişikliklere, 2. Meşrutiyet döneminde de devam edilmiştir. 1913 tarihinde çıkarılan 

Tedrisat-ı Đptidaiye Kanun-ı Muvakkat ve Talimatnamesi ile ilköğretimin mecburi 

olması ve ilk mekteplerde parasız olması hükme bağlanmıştır. Yine bu kanuna göre 

belirlenen ilköğretim müfredatı5  ise çıkarılan tarih itibarıyla devletin ruh halini ve 

toplumu hangi dinamikler üzerine şekillendirmek istediğini etüt etmek açısından son 

derece önemlidir. 

Balkan Savaşı’nın toplum üzerinde yarattığı maddi ve manevi tahribatın açık 

biçimde hissedildiği bu geçici kanunda bilhassa Osmanlılık üzerine yapılan vurgu, 

ittihat-ı anasırcı6 düşüncenin uzantısı olmakla birlikte dikkat çekicidir. Düne kadar 

tebaası olan milletlere karşı daha yeni harpten çıkmışken hâla daha unsur birliğine 

dayalı bir “Osmanlılık” anlayışının hüküm sürmesi, bölünme korkusunun boyutunu 

açıkça gözler önüne sermiştir.7 Müfredatta yer alan Malumat-ı Medeniye ve Ahlâkiye 

ve Đktisadiye, Terbiye-i Bedeniye, Malumat-ı Tabiiye ve Tatbikatı, Hıfzısıhha, Talim-i 

Askerî (erkek çocuklara), Đdare-i Beytiye ve dikiş (kız çocuklara) dersleri ise; okul 

vasıtasıyla yaratılacak fikren, ruhen ve bedenen sağlıklı “medeni” meşrutiyet 

vatandaşının ilk habercileri olmuştur.  

2. Meşrutiyetin temel sloganı: “Devletin yıkılışını ancak eğitim kurtarır!” 

olmuştur. Fakat Osmanlı Devleti savaştan savaşa sürüklenirken,  son bir umut 

olarak görülen eğitim de, tüm iyi niyetli çabalara karşın fayda etmemiş sonuçta 

Meşrutiyet, Cumhuriyet’e kapılarına kilit vurulmuş okullarla, ulusal eğitim 

felsefesinden başka bir şey bırakamamıştır (Sakaoğlu, 1991, s. 125). 

5.   ANAYASAL VATANDAŞLIK SÜRECĐNDE “AKIL-BEDEN-RUH” OLGUSU 

Sakaoğlu’na göre (1991, s. 50-59), “güzel vücut-gelişmiş zeka-ahlak temizliği” 

insanlığa antik çağdan bir eğitim ideali olarak miras kalmıştır. Rönesansla birlikte 

adından söz edilmeye başlayan “eğitimde yaratıcı düşünce” ideali, sonraki 

dönemlerde bireyin ve düşüncenin bağımsızlığını esas alan eğitim modelleriyle 

                                                                                                                                                      
eğilmiştir. Nizamname ile ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir. Đkinci kademe okullar, ortaokullar, lise ve 
üniversitelerin teşkili ile de ilgili düzenlemeler yapılmıştır (Sakaoğlu, 1991, s. 93-94). 
5 1913 tarihli kanuna göre ilköğretim müfredatı şu dersleri kapsayacaktı: Kıraat,  Hat,  Lisan-ı Osmanî, 
Hesap, Hendese, Coğrafya (bilhassa Osmanlı Coğrafyası), Tarih (bilhassa Osmanlı Tarihi), Dürûs-ı 
Eşya, Malûmat-ı Tabiiye ve Tatbikatı, Hıfzısıhha, Malûmat-ı Medeniye ve Ahlakiye ve Đktisadiye, El 
işleri ve resim, Terbiye-i Bedeniye ve Mektep oyunları, Talim-i askerî (erkek çocuklara), idare-i beytiye 
ve dikiş.(kız çocuklara) (Akyüz, 1989, s. 294; Ergin, 1977, s. 1409-1410). 
6 Đttihad-ı anasır: Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan milletlerden (unsurlar) tek bir bütün yaratma fikri 
dir (Tunaya, 1989, s. 173 ). 
7 Đttihatçılara göre, Balkanlar’daki olaylar içteki sorunlardan değil, Batılı devletlerin kışkırtmalarından 
kaynaklanmıştır. Nitekim nüfusun %55’ini oluşturan Müslümanların hiçbir terörist hareketi olmamıştır. 
Asli sorun ise, ülkedeki keyfi yönetim ve özgürlüklerin kısıtlanmış olmasıdır (Koloğlu, 1999a, s. 14). Bu 
düşünce, her ne pahasına olursa olsun Osmanlılık ülküsüne bağlılığın boyutunu gösterirken, ilerleyen 
dönemlerde alternatif kurtuluş umudu olarak sığınılacak “Đslamcılık” felsefesine de gönderme yapmıştır.  



TASNĐF DIŞI      

TASNĐF DIŞI 3-7 

hayata geçirilmiş, 20. yüzyıla girilirken ise Avrupa’da kesintisiz ve çok yönlü eğitim 

faaliyetleri yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 

Avrupa’da eğitim alanında yaşanan tüm bu gelişmelerin aksine, Osmanlı’da 

eğitim konusu uzunca bir süre mahrem özelliğini sürdürmüştür. Osmanlı’da antik 

çağın eğitim idealinin yansımalarına, Avrupa’dan çok sonra Meşrutiyet dönemi 

Malumat-ı Medeniye ve Ahlakiye kitaplarında8 rastlanmıştır. Yeni rejimin vatandaşlık 

inşa sürecinin üç tanıdık boyutu olmuştur: Akıl-Beden-Ruh (Üstel, 2005, s.73).  

Bedenin terbiye edilerek vatandaş olmanın ana unsurlarından biri haline 

getirilmesi, eşzamanlı olmasa da zamanla birbirine eklemlenmiş üç farklı sürecin 

sonucu olmuştur: 17. yüzyıl ile başlayan ve sonraki dönemde nüfusun iktisadi 

kalkınmanın en önemli değişkeni olarak biyo-politikaların hedefi haline gelmesi 

süreci (anatomo-politikten, biyo-politiğe geçiş), 18. yüzyılda Avrupa’daki hümanizm 

hareketleriyle başlayan bedenin estetiksel açıdan yeniden keşfi ve aynen antik 

çağdaki gibi eğitimin olmazsa olmaz bir unsuru haline gelmesi süreci, 19. yüzyıl Kıta 

Avrupa’sında olduğu gibi beden terbiyesi ve sporun ulusal kimlik yaratmadaki 

kabiliyetinin ve paramiliter yönünün ön plana çıkartıldığı süreçlerdir.  

17. yüzyılda Avrupa’da kameralist-merkantilist iktisadi zihniyetin yayılmasıyla 

birlikte nüfusun büyüklüğü, emek gücünün boyutu ve kapasitesi gibi kavramlar önem 

kazanmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak da özellikle bireyin bedeni üzerine 

odaklanan müdahaleci bir yönetim zihniyeti ve buna uygun iktidar teknikleri ortaya 

çıkmıştır (Akın, 2004, s. 36). Bireyin zararlı davranışlarının çeşitli vasıtalarla 

giderilerek (ıslah edilerek) yeniden iktisadi kalkınma sürecine dâhil edilmesini esas 

alan bu yeni yönetim zihniyeti,  yönetici erkin salt beden üzerine müdahale sürecinin 

ilk basamağını oluşturmuştur. Foucault da bedenin siyasal alanın tahakkümüne 

girmesini, onun ekonomik unsur olarak kullanılmasıyla ilişkilendirmiştir. Foaucault’ 

ya göre beden, ancak hem üretken hem de tabi kılınmış olduğunda faydalıdır (1979, 

s. 25-26). 

18.yüzyıldan itibaren Avrupa’da yeni buluşların üretim sürecine dâhil olması ve 

neticesinde gerçekleşen sanayi devrimi ile kol gücü yerini buhar gücüne bırakmış, 

tarıma dayalı ekonomik düzenden, sanayiye dayalı ekonomik düzene geçişle birlikte 

de artan kapital ve yatırım alanlarına paralel olarak kentlerde ciddi bir nüfus artışı 

                                                      
8  Malumat-ı medeniye ders kitaplarından bazıları: Ahmet Saki, Tedrisat-ı Medeniye ve Ahlâk-ı 
Đçtimaiye-Osmanlı(1327) / Ali Seydi, Terbiye-i Ahlâkiye ve Medeniye, (1329) / Ahmet Ziya ve Ali 
Haydar, Yeni Malumat-ı Medeniye (1913) / Ahmet Cevat, Mektepte Malumat-ı Ahlâkiye ve Medeniye 
Dersleri (1328-1912) / Ali Seydi, Kızlara mahsus Terbiye-i Ahlâkiye ve Medeniye (1329-1913) / Đsmail 
Cezmi, Malumat-ı Ahlâkiye ve Medeniye Dersi (1328-1912) (Üstel, 2005, s. 50-54). 
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olmuştur. Bu durum, bedenin ıslahına yönelik “birey merkezli” anatomo-

politikalardan9, “nüfus merkezli” biyo-politikalara geçişi sağlamıştır. Bu yeni anlayış 

doğrultusunda, bireyin bedenine olduğu kadar “toplumun bedeni”ne de önem 

verilmeye başlanmıştır. Kalkınma ve kaliteli bir yaşam için doğum, ölüm, üreme gibi 

toplumsal yapıya etki eden değişkenler böylece iktidarın müdahale alanı içerisine 

girmiştir. 19. yüzyılla birlikte, uzun süren savaşlardan etkilenen nüfusu ayakta 

tutabilmek için yaygınlaşan hijyenik söylemin uzantısı olarak hastalıklara karşı 

önleyici tedbirlerin alınması, sakatlıkların tedavi edilmesi, temizlik bilincinin 

yayılması, intihar ve alkol kullanımının kötülenmesi, genel yaşam standardının 

iyileştirilerek daha az ölüm, daha fazla doğum prensibinin yerleştirilmesi gibi 

faaliyetlere önem verilmiştir. Biyo-politikaların sınırları genişlemiş ve devletin, nüfusu 

her bakımdan rasyonel ve etkin bir şekilde yönetmek için müdahale edebildiği ve bu 

müdahalenin meşru kılındığı bir “sosyal alan” ortaya çıkmıştır. Bu aynı zamanda 

yaklaşık olarak iki yüzyıllık geçmişi kapsayan ve modernite olarak adlandırılan tarihi 

süreci belirleyen temel unsur olmuştur (Akın, 2004, s. 36-38). 

Beden-vatandaşlık ilişkisinin temellerini atan bir diğer olgu da 14.yüzyıl 

hümanizm hareketleriyle başlayan, bedenin estetiksel açıdan yeniden keşfi ve 

aynen antik çağdaki gibi eğitimin olmazsa olmaz bir unsuru haline gelmesi sürecidir. 

Diğer pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da Rönesans’ın fikri temellerini 

atan hümanistler, eğitim alanında da yeni bir pedagoji üzerinde durmuşlardır. Eğitim 

üzerine yazdıkları eserlerde antik çağ eğitim sisteminin temel taşlarından vücut-ruh 

uyumu sürekli olarak ön planda olmuştur. Eğitim alanının önde gelen 

hümanistlerden Çek asıllı Johann Comenius (1592-1671), 1650 yılında Macar 

prensinin isteği üzerine bir okul kurmuş ve bu okulda kendi eğitim düşüncelerini 

uygulamaya koyma fırsatı yakalamıştır. Okul programlarına jimnastik ve oyun gibi 

faaliyetleri koyan Comenius, hatta bunların sınıf geçmeye bile etki yapmasını 

istemiştir. Bir diğer hümanist Đngiliz devlet adamı, filozof ve doktor John Locke 

(1632-1704) vücudun metodik bir tarzda sertleştirilmesini, dayanıklı bir hale 

getirilmesini, basit ve tabiata uygun bir yaşayış şeklini, jimnastikle eğitimi ilk tavsiye 

eden kişi olmuştur.1693’de yazdığı “Eğitime Ait Düşünceler” eserinde, vücut sağlığı 

ve sağlamlığı kadar milli eğitim üzerinde de durmuş, böylece kendisinden sonra 

gelen eğitimcilere esin kaynağı olmuştur. Yazdığı eserlerle dünya literatüründe çığır 

açan Cenevreli Filozof J.J. Rousseau (1713-1784)’ya göre, “Đnsan tabiatın doğru 

yolunu terk ettiği için bozulmuştur. Tabiat aslında iyi ve makuldür. Đnsanlar sadece 

                                                      
9 Foucault, beden üzerinde yoğunlaşan iktidarı problem olarak ele aldığı bilgi/iktidar sarmalının bir 
kutbu olarak, bedene odaklanan fakat onu bireysel olarak ele alan teknolojilere insan bedenin 
anatomo-politiği adını vermiştir (1978’den aktaran Akın, 2004, s.36-37). 
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onun kanunlarına uyarak mutlu olabilirler. O halde tabiata geri dönmek lazımdır. 

Fikri ve ahlaki diriliş ise ancak tam olarak kavranmış ve tabii bir beden eğitimi ile 

mümkün olabilir.”  Rousseau, natüralist eğitim üzerine yazdığı “Emile” adlı eserinde, 

romanın kahramanını, doğayla iç içe yaşayan ve bu sayede bir düşünürün 

sağduyusu ile bir atletin beden gücüne sahip olan ideal insan olarak tanımlamıştır. 

Bu ideal insanın hiçbir şeyden yılmayacağı, en güç durumlarda bile en doğru 

kararları verebileceği özellikle vurgulanmıştır. Roussea’ya göre bunun sebebi, onun 

vücudunun ve ruhunun bütünleşik biçimde gelişmiş olmasıdır. Rousseau bunların 

yanı sıra gençliği her şeyden evvel itaate ve eşitliğe alıştırmanın önemini de ifade 

etmiştir. Eğitimin milliliğini ise asla göz ardı etmemiştir (Alpman, 1972, s. 149-153). 

14.Louis’nin beden idmanlarını sükûta uğratan, yüzmeyi hatta yıkanmayı bile 

yasak eden, dini öğelerle bezeli, istibdat döneminden sonra  Rousseau gibi dönemin 

hümanist düşünürleri vasıtasıyla yıldızı yeniden parlayan eğitimin “bedeni boyutu”, 

ilk defa olarak 18. yüzyıl sonlarına doğru kendine okullarda yer bulmuştur (Tarcan, 

1932, s. 43-44). Hümanistlerin vücut-ruh uyumu ile ilgili teorilerini pratiğe geçiren 

Alman eğitimciler, bu dönemde jimnastik, yüzme ve çeşitli oyunlarla beden 

eğitiminin okulların müfredatına girmesini sağlamışlardır. Fakat Almanya’da 

Guthmats ve Vieth, Đsviçre’de ise Pestalozzi’nin gayretleriyle eğitsel ve insancıl yönü 

ön plana çıkartılan bilimsel temelli jimnastik, okullar için bir eğitim ve öğretim konusu 

haline gelmekte iken 19.yüzyılın sosyo-politik olayları bu ilerleyişe engel olmuştur 

(Alpman, 1972, s. 166). 

1810 yılına kadar süren savaşlar neticesinde Napolyon’un Almanya’yı yenerek 

çok ağır şartlarla anlaşmaya zorlaması, Alman toplumu üzerindeki milliyetçilik 

hissiyatının kabarmasına ve içinde bulunulan ruhsal çöküntüden bir an evvel 

kurtulabilmek için değişik çözüm yollarının gündeme gelmesine yol açmıştır. Bu 

dönemde beden eğitimi, toplumu önce fizik sonra da ruh olarak aynı idealler üzerine 

kenetleyebilme unsuru olarak görülmüş okul sınırlarının dışına çıkartılarak halka mal 

edilmeye çalışılmıştır. Bu yönelişin mimarı ise Almanların daha sonraları “jimnastiğin 

babası” (turnvater) diye hitap edecekleri F.L. Jahn olmuştur.   

Alman halk jimnastiğinin temellerini atan Jahn’a hâkim olan düşünce, Alman 

gençlerinin vücutlarını yurdun düşmanlarına karşı mücadele için güçlü ve dayanıklı 

hale getirmek gibi vatansever bir nitelik taşımıştır (Alpman, 1972, s. 167). 

Almanya’nın yenilgi sebeplerini ruhsal ve fiziki sebeplere bağlayan Jahn, okullarda 

verilen fiziki eğitimin yapay ve ruhsuz olduğunu ifade etmiştir. O, beden eğitimi 

vasıtasıyla hedef kitle üzerinde yaratılacak değişikliğin sadece fiziki değil aynı 



TASNĐF DIŞI      

TASNĐF DIŞI 3-10 

zamanda ahlaki boyutuyla da ilgilenmiştir. Jimnastiği, herhangi bir toplumsal veya 

bireysel ayrım yapmadan halka götürerek Alman birliğinin oluşumuna katkıda 

bulunmak isteyen Jahn, gerek yaptığı çalışmalar gerekse de yayımladığı eserlerle10 

özellikle Kıta Avrupa’sı üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Jimnastiğin amacını 

insanları daha yararlı birer vatandaş haline getirmek olarak gören ve sistemini bu 

yönde şekillendiren Fransız John Amoros Jimnastiği, paramiliter yönü yüksek Jahn 

jimnastiğinin devamı şeklinde algılanmıştır. Yine Đsveç’te uygulanan bilimsel ve 

fizyolojik temelli Ling Jimnastiği, ana prensipler bakımından farklılıklar gösterse de 

“halkçı” yönüyle Jahn ekolünün izlerini taşımıştır  (Alpman, 1972, s. 178). 

Jimnastik gibi bedensel faaliyetlerin, felsefe ve kapsam olarak çizgisinin dışına 

çıkartılarak bir vatandaşlık ödevi veya bireyin topluma karşı olan “borcu” olarak 

görülmesi Avrupa’daki zorunlu askerlik uygulamasının yaygınlaşmasıyla paralellikler 

içermiştir. Yalnızca fiziki ve maneviyat yönü kuvvetli olanın ayakta kalacağı 

düşüncesiyle, orduya asker kaynağı olan toplumun bu yeni anlayışa göre 

şekillendirilmesi 19. yüzyıldan itibaren yönetici erkin en önemli sorunsallarından 

birini oluşturmuştur. 2. Meşrutiyet sonrası Osmanlı’da beden-askerlik-vatandaşlık 

olgularının birbirine eklemlenmesi de temellerini Avrupa’daki bu dönüşüm 

sürecinden almıştır. 

Tanzimat’ın ilan edildiği 1839’da, Osmanlı’da sporun, genel felsefesinin çok 

uzağında olduğu görülmüştür. O dönem için ülke sınırları içerisinde spor adına 

yapılan yegane faaliyetler köy ve köylünün başlıca eğlencesi olan okçuluk ve güreş 

olmuştur (Atabeyoğlu, 1985, s. 1474). 18. yüzyılla birlikte Batı’da gelişmeye 

başlayan modern beden eğitimi anlayışının Osmanlı’daki ilk yansımalarına ise askeri 

okullarda rastlanmıştır. 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren eskrim, boks gibi güç ve 

mücadeleye dayalı sporların yanı sıra jimnastik de bazı eğitim kurumlarının 

müfredatlarına dâhil olmuştur.11  

Fakat Selim Sırrı’nın12 ifadesiyle “cemiyet teşkili değil, iki kişinin bile baş başa 

gelmesinin mümkün olmadığı” Abdülhamit’in istibdat rejimi altında, yeterli kulüp ve 

                                                      
10  Bu eserlerden bazıları: Prusya’da Yurtseverliğin Güçlendirilmesine Dair,  Alman Dil Hazinesini 
Zenginleştirme, Alman Halkiyatı,  Alman Jimnastik Sanatı’dır (Alpman, 1972, s. 166-169). 
11 1869 yılında uygulamaya konulan Maârif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 23.maddesine göre 
jimnastik dersi bütün Rüştiyeler için zorunlu hale getirilmiştir (Kodoman, 1991’den aktaran 
Akın, 2004, s. 50). 
12 1909 yılında Đsveç Kraliyet Spor Akademisi, “Ling Enstitüsü”ne iki yıl süreyle eğitim alan 
Selim Sırrı, ülkede beden eğitimi ve özellikle bilimsel ve fizyolojik temelli Đsveç Jimnastiğinin 
yayılması için çok çalışmıştır. 1896’da Đzmir Đdadisi ve Sanayi Mektebi’nde jimnastik dersleri 
vererek başladığı eğitim hayatında Darülirfan, Özel Spor Okulu (1897), 1908 Terbiye-i 
Bedeniye Okulu (1908) gibi eğitim kurumlarını hayata geçirerek, Osmanlı’da sporun 
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organizasyonların tertip edilememesi, sporun o dönem için mektep dışına çıkarak 

halk ile kucaklaşmasını engellemiştir (Atabeyoğlu, 1985, s. 1477).   Buna rağmen 

Rıza Tevfik ve Selim Sırrı gibi aydınlarının dans, spor ve beden terbiyesi gibi o ana 

kadar mahrem konular üzerinde yürüttüğü çalışmalar Osmanlı toplumunda  

2. Meşrutiyet sonrası spora olan yoğun ilginin temellerini oluşturmuştur. Berkes, 

1908 sonrası alaturka-alafranga çatışmasının yaşandığı günlerde Rıza Tevfik, Selim 

Sırrı ve Đsmail Hakkı’yı daha sonraları Ömer Seyfettin’in yarattığı Efruz Bey 

karakteriyle özdeşleştirmiştir. Otuz küsur yıllık ubudiyet (kulluk, kölelik) yıllarının 

kişileri iyice sindirdiği, sessizleştirdiği, içine kapattığı bir toplumda; jimnastik (beden 

eğitimi), elişi, nutuk, aktörlük gibi faaliyetlerin topluma benimsetilmeye çalışılması 

Berkes tarafından son derece radikal ve aynı zamanda olumlu bir hareket olarak 

algılanmıştır (1972, s.444). 

1908 devriminin yarattığı özgürlükçü ortam içerisinde pek çok spor kulübü 

açılmış ve sporun halk ile bütünleşmesi için çaba sarf edilmiştir. Bu sürece paralel 

olarak beden terbiyesi ve spordan beklenen fayda da bireyin salt fiziki yeterliliğini 

arttırmadan, toplumun “genel sağlık düzeyinin iyileştirilmesi” ve “iktisadi kalkınma 

için uygun hale getirilmesi” boyutuna ulaşmıştır (anatomo-politikten biyo-politiğe 

geçiş). Öztürkmen’e göre (2002, s.4) “sağlık kavramı”, aynı zamanda “sağlıklı bir 

ulusu” da çağrıştırdığı için, 19. yüzyılın sonundan itibaren başta yönetici kesim 

olmak üzere Osmanlı aydınlarının da ilgisini çekmiştir. Bu dönem, gerek gazete ve 

mecmualarda gerekse de derneklerin beyannamelerinde “hijyen”e ilişkin ifadelerin 

yer almaya başladığı görülmüştür.  

“Beden terbiyesi-sağlıklı yaşam” ilişkisi, Osmanlı vatandaşlığının imalathanesi 

konumundaki Meşrutiyet okulunda ise, Malumat-ı Medeniye kitapları içerisinde 

kendine yer bulmuştur. Üstel’e göre (2005, s.74-75), Malumat-ı Medeniye kitapları 

vatandaşı önce “beden” olarak ele almıştır. Bedene yönelik iradeci yaklaşım ve 

sağlıklı yaşam söylemi modernleşmeci projenin ana temasını oluşturmuştur. Bireyin 

kendine, yani nefsine karşı vazifelerinden en önemlisi beden sağlığını koruması 

olarak görülmüştür. Böylece tanrısal iradeyle sıkı sıkıya ilişkilendirilmiş bedenin 

yerini, bireysel iradeyle yönetilebilir ve yönlendirilebilir beden almıştır. Bunların 

haricinde bedene gösterilen her türlü özen, öncelikle medeni olmanın bir göstergesi 

olarak görülmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bedensel sağlık, insan varlığının 

                                                                                                                                                      
toplumsal katmanlar içerisinde kendine yer edinmesine önemli katkılar sağlamıştır. Daha 
sonraları Maârif Vekaleti bünyesinde çeşitli görevleri de üstlenecek olan Selim Sırrı, 
Öztürkmen’e göre (2002, s.4), Rıza Tevfik ile birlikte halk oyunları ile milli devlet arasındaki 
doğrudan ilişkiyi ilk kez gündeme getirenlerdendir. 
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bütünselliği içinde de bir anlam taşımıştır. Zira sağlam bir bedenin, sağlam bir “fikir 

ve ahlak”a imkân vereceği düşünülmüştür.  

Toplumun “sağlıklaştırılması” esaslı biyo-politikaların uygulamaya konulduğu 

dönemlerde, “yeni toplum” içerisindeki  “kadın” unsuru da göz ardı edilmemiştir. 

Toprak’a göre kadın, sosyal alanda gerçekleştirilecek olan inkılâbın gerektirdiği “yeni 

hayat”ın, belki de en önemli unsuru olarak görülmeye başlanmıştır. Döneme hâkim 

olan düşünce kadınların, Osmanlı’dan süregelen geleneksel yaşam biçimlerini 

bırakmaları, toplumsallaşmaları, özgürlüklerini geliştirmeleri yönünde olmuştur 

(1988b, s. 34). Gerek yönetici kesim gerekse de aydınlara hâkim olan “sağlıklı millet 

için, sağlıklı nesiller; sağlıklı nesiller için ise sağlıklı kadın” anlayışı çerçevesinde 

kadının beden terbiyesine özel önem verilmiştir. Öztürkmen’in (2002, s.4-9) 

“Kadında Beden-i Terbiye” adlı eseri üzerine yaptığı inceleme, Meşrutiyetin “kadın” 

ve “bedeni”ne olan yaklaşımı konusunda aydınlatıcı olmuştur. Bu eserde Fetgeri, 

Osmanlı kadınını, “kapı kapı gezmek ve hayat enerjilerini dedikodudan almak”la 

suçlamıştır. “Geleceği omuzlarında taşıyan hayattan, hakdan, hürriyetten, külliyen 

mahrum bu zavallı mahlûkun sağlığını güvence altına almak”, gelecek kuşağı 

güvence altına almak olarak görülmüştür. “Kadınların fiziksel ve ruhsal evrimlerinin 

niteliği ne denli yüksek olursa gelecek nesillerin sağlığı da o kadar iyi olur” 

düşüncesi kitabın ana temasını oluşturmuştur. Kuvvetin, kadınlar için zorunlu bir şey 

olduğu ifade edilmiştir. Çünkü zayıf bir kadının kuvvetli çocuklar yetiştiremeyeceği 

düşünülmüştür. Kitaba göre bu evrimin ancak beden eğitimiyle sağlanabileceği ifade 

edilmiştir (Fetgeri Şuenu ve  M.Sami, 1914’den aktaran Öztürkmen, 2002, s.6-7). 

Kısacası, tıpkı erkek vatandaşlarda olduğu gibi bedeni sağlığı kamusal yarar 

çerçevesinde araçsallaştırılan kadın, bu dönemde uygulanan biyo-politikaların 

önemli bir unsuru olmuştur (Üstel, 2005, s.115).   

Vatandaş olmanın diğer iki ana unsuru “akıl” ve “ruh” ise birbirini tamamlayan 

iki olgu olarak görülmüştür. Modernizmle birlikte dinin rehberliğinden sıyrılarak akıl 

ve özgür iradeyi kendine rehber edinen eskinin kaderci bireyinin, iyi bir vatandaş 

olabilmesi için çağın gerektirdiği ahlâki normlara da sahip olması gerektiği 

vurgulanmıştır. Üstel’e göre (2005, s. 78-88), Đkinci Meşrutiyet kitap yazarları için 

insanı diğer canlılardan ayıran akıl, aynı zamanda “hayat kavgasında” başarılı olmak 

için de geçerli olmuştur. Malumat-ı Medeniye kitaplarında, erdemli birey-iyi vatandaş 

teması üzerinde ısrarla durulmuştur. Anayasa ve kanunlara itaat etmek, vergi 

vermek, askerlik gibi kavramlar vatandaş olabilmenin ahlâki boyutunun olmazsa 
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olmazları olarak kabul görmüştür. Çalışkanlık, cesaret ve girişimcilik (özellikle 

iktisadi alanda) övülmüştür. 

Meşrutiyet pedagoglarınca yürütülen ve temellerini aydınlanma çağından alan 

vatandaşın beden-akıl-ruh ekseninde inşası süreci, zamanın siyasal ve toplumsal 

alanda yaşanan gelişmelerinden de dolaylı olarak etkilenmiştir. Özellikle Balkan 

Savaşları’nın devlet ve toplum üzerinde yarattığı tahribat giderilemeden 1. Dünya 

Savaşı’nın patlak vermesi, beden-akıl-ruh eksenli toplumsal mühendisliğin 

“askerileşmesine” yol açmıştır. Artık yapılan her harekette “askeri fayda” bir koşul 

olarak aranmaya başlamıştır.  Mükemmel bir asker olmak, ahlâki gelişmişliğin en 

önemli göstergesi konumuna gelmiştir. Bedeni güzelleştirmek, düzeltmek ve 

güçlendirmek amaçlı yapılan sporlar bu süreçte yerlerini vatan savunmasını amaç 

edinen izcilik gibi faaliyetlere bırakmıştır. Ahmet Cevat bu yeni anlayışı Malumat-ı 

Medeniye kitabında şöyle ifade etmiştir (1912’den aktaran Üstel, 2005, s.86): 

“Çocuk, askerliğe hazır olmasını sağlayacak bir disiplin altında 

bulunmalıdır. Bu disiplin ise ancak idmân, nişancılık, keşşâflık gibi 

serbest hizmetler ve ta‘lîmlerle olur. Küçüklükte muntazaman terbiye-i 

bedeniyeye devam eden, idmân yapan, nişancılığı öğrenen, izcilik eden, 

ata binen bir çocuk mükemmel bir asker olur.”  

Yine Selim Sırrı Tarcan’ın  Eski ve Yeni Olimpiyatlar eserinde aktardığı bir anı, 

o dönem toplumsal mühendisliğinin yaşadığı dönüşümü etüd etmek bakımından 

faydalıdır (Tarcan, belirtilmemiş, alıntıyı yapan Atabeyoğlu, 1985, s. 1477): 

”1912’de Stockholm’de yapılacak olan beşinci Olimpiyat Oyunlarına 

iştirake karar verdik. Đkdam ve Sabah gazetelerinde ilanlar vererek 

muhtelif spor müsabakalarına iştirak etmek isteyen amatör gençleri lisans 

almak üzere davet ettim. Harbiye ve Bahriye Nezaretlerine de birer 

tezkere yazarak milletlerarası spor müsabakalarına iştirak edecek 

zabitlerin isimlerini bildirmelerini rica ettim. O devrin hükümeti, bu 

milletlerarası müsabakaların siyasi ve içtimaî tesîrlerini lüzûmu kadar 

takdir edemediklerinden olacak; benim müracaatıma, askerlik 

bakımından faydası olmayacağından işbu müsabakalara iştiraki 

lüzumsuz görüyoruz cevabı verildi.”  

Pek çok kültür mirası gibi, vatandaşın akıl-beden-ruh ekseninde inşası da 

Meşrutiyetten Cumhuriyet’e devredilmiştir. Ana felsefe değişmese de yaşanan 

siyasal, ekonomik ve sosyokültürel değişmelerin paralelinde, sisteme yeni araçlar 

eklenmiş veya unsurların sistem içerisindeki fonksiyonlarında değişiklikler olmuştur. 
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6.  CUMHURĐYET VE “YENĐ ADAM”  

Toprak’a göre (1998a, s. 5-6), “Osmanlı’nın Reaya’dan Tanzimat’la ahaliye, 

2.Meşrutiyet’le birlikte ise halka yönelişi birey düzeyinde de benzer bir çizgi izlemiş; 

kuldan ferde, fertten ise vatandaşa varılmıştır.” Fakat Osmanlı’nın kurtuluş reçetesi 

olarak görülen anayasal vatandaşlık kavramı, dış güçlerin de hatırı sayılır 

engellemeleriyle, etnik gruplar üzerinde yeterince aidiyet sağlayamadığı için kısa 

sürede dar bir dinsel boyutlu kimliğe dönüşmüştür. Dolayısıyla “Osmanlı 

vatandaşlığı” yeterince kök salamamıştır. Cumhuriyet ise bu açmaza bir çözüm 

getirme kaygısıyla, devleti dine karşı tarafsız bir tutuma sokmuş; vatandaşı ise eşit 

koşullarda hak ve özgürlüklerden yararlanan, yurduyla özdeşleşen bir yurttaşa 

dönüştürmüştür.  

Tabii ki toplum ve birey ölçeğinde yaşanan böylesine köklü değişimler hiçbir 

zaman kolay olmamıştır. Nihayetinde anayasal vatandaşlığa geçiş de 1908 Devrimi 

ile gerçekleşmiştir. Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi sonucunda, Osmanlı’nın 

küllerinden doğan yeni Türk Devleti için ise  “Cumhuriyet” ve “Yurttaşlık” evresine 

geçişte yeni bir devrime ihtiyaç duyulmuştur. Bu seferki devrimin, “Kültür Devrimi” 

olacağı ifade edilmiştir. B.Güvenç’e göre (1997, s.120), giriştikleri hareketin 

bilincinde görünen devrimciler, Tanzimat’ın ikilemlerini yaşamış, Đkinci Meşrutiyet ve 

Hürriyet deneyimini kazanmış, bir dünya devletinin çöküşüne tanık olmuş, 

aydınlanmış bir kadroydu. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültür olacaktır!” 

dediklerinde bu kültürün, Osmanlı mirası milletlerin geleneksel, cemaat veya ümmet 

kültürlerinin bir mozaiği değil de Cumhuriyet’in gelecekte yaratacağı, laik, çağdaş 

Türk Kültürü olacağı kısa zamanda anlaşılmıştır. 

Koçak’a göre (2003, s.370), Gökalp’in “Bir milletin güzellik, ahlak ve felsefe ile 

ilgili zevkleri kendine özgüdür. Bunları dışarıdan alamaz”  cümleleri, yeni Türkiye 

cumhuriyetinin kültür politikalarının ardındaki temel itkiyi vermiştir. Fikirleriyle 

Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi siyasal ve sosyal hayatını derinden etkileyen Ziya 

Gökalp terbiyeyi, bir cemiyette yetişmiş neslin, henüz yeni yetişmeye başlayan 

nesile fikirlerini ve hislerini vermesi olarak ele almıştır. Gökalp bu verişin iki şekilde 

cereyan edeceğini ifade etmiştir: Birincisi, yetişmiş neslin, kendisinin hiç haberi 

olmadan samimi hayattaki konuşmaları, fiil ve hareketleriyle canlı misaller teşkil 

ederek yeni nesile tesirler icra etmesidir (yaygın terbiye). Đkincisi ise yetişmiş neslin 

öğretmen, veli gibi birtakım resmi görevleri uhdesinde bulundurarak yeni nesle belirli 

fikirleri ve hisleri telkine çalışmasıdır (organize terbiye). Gökalp buradan hareketle, 

yaygın terbiye yoluyla cemiyetten fertlere geçen ruh hallerinin toplamına da “kültür” 
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adını vermiştir (1973, s. 321-322). Gökalp’in düşüncesi, “Milli kültürün keşfedilerek; 

dinde, ahlâkta, dilde, estetikte, ekonomide nasıl bir kişiliğe sahip olunduğunun 

anlaşılmasından sonra kesin bir surette milli eğitim dönemine girmenin doğru 

olacağı” yönünde olmuştur (Sakaoğlu, 2003, s. 153). 

 Kısacası, yaratılacak olan devriminin anahtar kelimeleri “milli kültür” ve “milli 

eğitim” olmuştur. Atatürk’ün daha Kurtuluş Savaşı devam ederken Maârif 

Kongresi’nin tertip edilmesine verdiği destek ve bizzat iştiraki ise son derece anlamlı 

olmuştur. Atatürk, 15 Temmuz 1921 tarihinde icra edilen kongrede yaptığı 

konuşmayla eğitime olan bakışını net olarak ortaya koymuştur (Yücel, 1994, s. 20): 

“Bir eğitim programından söz ederken, eski devrin hurafelerinden ve 

yaradılış niteliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, 

Doğu’dan ve Batı’dan hiç de ilgisi olmayan gelen bütün etkilerden 

tamamen uzak, millî ve tarihî karakterimizle uyumlu bir kültür 

kastediyorum. Çünkü millî davamızın tam olarak gelişmesi, ancak böyle 

bir kültürle sağlanabilir. Herhangi bir yabancı kültürü, şimdiye kadar takip 

olunan yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür (fikrî 

kültür) zeminle uyum içindedir. O zemin, milletin karakteridir. 

Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa mevcudiyetiyle, 

hakkıyla, birliğiyle ters düşen bütün yabancı unsurlarla mücadele lüzumu 

ve milli düşünceleri tam bir vecd içinde her karşıt fikre karşı şiddetle ve 

fedakârca savunma zarûreti telkin edilmelidir. Yeni kuşağın bütün manevi 

güçlerine bu vasıf ve yeteneğin zerk edilmesi önemlidir. Sürekli ve müthiş 

bir mücadele şeklinde ortaya çıkan milletlerin hayat felsefesi, bağımsız ve 

mutlu kalmak isteyen her millet için bu vasıfları tam bir şiddetle talep 

etmektedir.“  

Cumhuriyet, hedefi ve kendisini bu hedefe ulaştıracak ana vasıtayı 

belirledikten sonra aynen 2. Meşrutiyet döneminde olduğu gibi okul ve çocuğa yeni 

roller tanımlamıştır. Cumhuriyet dönemi kültür politikalarının bu en etkin iki öznesi 

sürekli biçimde ön planda tutulmuş ve sorumluluklarının altı her defasında çizilmiştir. 

Mustafa Kemal, mektebin genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete 

muhabbeti, şerefli istiklali öğretmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine ilk Maârif 

Vekillerimizden Hamdullah Suphi, mektebi, bir iş evi veya esnaf ocağı olarak 

tanımlamıştır. Hamdullah Suphi’ye göre mektep, bir ihtiyaçtan doğmuş olup, 

çocuklara neşesizlik ve cesaretsizlik aşılamak yerine hayata bağlı, elinde sanatı olan 

işçi nesli yetiştirecek terbiyeyi vermeliydi (Sakaoğlu, 2003, s. 153). 
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Cumhuriyetin yönetici kadroları tarafından toplumsal alanda yürürlüğe konulan 

diğer pek çok uygulama gibi “çocuk” ve “okula” yönelik uygulamalar da Fransız 

Đhtilali sonrası “modern” dönemle paralellikler içermiştir. Ashis Nandy modern 

çocukluk fikrinin endüstrileşme, Protestan değerlerinin yayılması, modern 

teknolojinin doğuşu ve sömürgeciliğin yayılmasıyla ilintili olduğunu belirtmiştir. Ona 

göre modern dünyada çocuk, içinde negatif ütopyalar barındırsa da 

• Yansıtıcı bir araç olarak, yetişkin için aynı anda vitrin ve ayna vazifesi 

görmüştür. Yetişkin nesil için çocuk, kendini düzeltme ya da ulusal ve kültürel olarak 

gelişmenin üzerinde yansıyacağı bir satıh olmuştur.  

• Batılı eğitim kurumlarında eğitilen çocuklar toplumun geleneksel 

katmanlarının modern dünya ile ilişkisini kurmuştur. Dahası eski/yeni, doğu/batı, 

özgün/taklit üzerindeki kavgalar büyük ölçüde çocuğun eğitimi çerçevesinde 

konuşlanmıştır (1987’den aktaran Köksal, 1997, s. 8). 

Köksal bu noktalardan hareketle, Türkiye’de ulus-devletin kuruluşu ile çocuğa 

bakışı ilişkilendirmiştir. Köksal’a göre bu dönemde “çocuk, topluluğun devamı ve 

geleceğin bir garantisi olarak her türlü kültür politikasının hedefi olarak görülmüştür. 

Osmanlı yenileşmesinden başlayarak modernleşme, eğitim ile eş tutulmuş özellikle 

Cumhuriyet döneminde gerek aile gerek okul içerisinde çocuğun eğitimi üzerinde 

yoğunlaşılmıştır” (1997, s. 8). 

1924 yılında Millet Meclisi tarafından kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 

“milletin duygu ve düşünce bakımından birliği” sağlanmaya çalışılmış, Meşrutiyetin 

“Lisan-ı Osmanî, Osmanlı Tarihi, Osmanlı Coğrafyası, Malumat-ı Medeniye ve 

Ahlakiye ve Đktisadiye Derslerinin” yerini “Türkçe, Türkiye Tarihi, Türkiye Coğrafyası 

ve Malumat-ı Vataniye13” dersleri almıştır (Üstel, 2005, s.128). 

Cumhuriyet döneminde bir yandan eğitimin “milli”liğine vurgu yapılırken, diğer 

taraftan da “işlevselliği” ön plana çıkartılmıştır. Köksal’ın ifadeleriyle yeni dönemde 

anahtar kelime “üretim”, anahtar kavram ise “fayda” olmuştur (1997, s. 8). 

Cumhuriyet dönemi eğitiminin önemli isimlerinden Selim Sırrı Tarcan’ın (1944, s.34), 

“çocuğu hayata hazırlamanın hayal ile değil hakikatle olacağı düsturuyla okulların 

şehir haricine, kırlara doğru sevk edilmesi, okulun canlı ve tabiî hayatın içine 

sokulması; çocuklara ham eşyanın basit sanatlarla kullanıma sunulduğu 

marangozluk, kunduracılık, fırıncılık, aşçılık demircilik gibi sanatların yerinde 

                                                      
13 Malumat-ı Vataniye, daha sonraki yıllarda Yurt Bilgisi ve Vatandaşlık Bilgisi adı altında 
müfredatlarda yer alacak derslerin Cumhuriyet dönemindeki ilk adıdır.  
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gösterilmesi” yönündeki düşünceleri aydınlanmanın natüralist ve işlevsel eğitim 

anlayışının cumhuriyet eğitimine olan yansımaları olarak değerlendirilebilir.   

Cumhuriyet dönemi pedagoglarından Đ. H. Baltacıoğlu’na göre de eğitimin 

amacı “içtimai adamı” yaratmak ve onun ruhî ahengini, yaratıcılığını sağlayabilmek 

olmuştur (Köksal, 1997, s.7). Baltacıoğlu’nun mektebe ilişkin görüşleri ise şöyledir 

(Baltacıoğlu, 1942;  alıntıyı yapan Köksal, 1997, s.10):  

“Mektep, öğrenciye müspet bilimleri uygulamalı olarak öğretmeli; üretici 

olacağı, işbölümüne alışacağı, sorumluluklar alacağı, eşitlikçi bir ortam 

sağlamalıdır. Mektebin bir diğer görevi de çocuğu “milli bir cemiyet” 

içerisinde yetiştirebilmektir. Milli terbiyenin ödevi, çocuğa içinde 

yaşayacağı cemiyetin dini, ahlaki, bedii ve felsefi… değerlerini vermektir; 

yani onu milletinin vicdanını kazandırmaktır.”  

Baltacıoğlu, 1934 yılında kurduğu ve yönettiği Yeni Adam mecmuasında 

(1934-1979) akıl ve pratiği birleştiren, çalışkan, realist, toplumcu  “yeni adam”ın yanı 

sıra “yeni kadın”ı da tarif etmiştir. Yeni kadının ev kadını değil tahsil görmüş, yalnız 

tüketici değil aynı zamanda üretici, çocuklarına laik terbiye verebilecek, erkeğe layık 

bir hayat arkadaşı olabilecek, müspet bir kadın olacağı ifade edilmiştir. Yeni kadın 

yeni bir beden düşüncesini de beraberinde getirmiştir. Nazenin, kırılgan, hastalıklı 

bir güzellik değil güç, sağlık, çeviklik, başarı ile özdeşleşen diri bir güzellik anlayışı 

benimsenmiştir (Köksal, 1998, s.32). 

Esasında cumhuriyetin “çocuğa” ve “okula” biçtiği rol, ülkenin savaş sonrası 

demografik yapısı ile birebir ilişkilidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı 1927 

yılında yapıldığı için 1923 yılının nüfus verilerine ancak projeksiyonlarla 

ulaşılabilmektedir. Shorter’ın verilerine göre (1985, s.420), 1923 yılında Türkiye’nin 

nüfusu 13 milyon civarındadır (en yüksek:13.219.000, en düşük:12.967.000). 

Nüfusun yaklaşık olarak % 35’i 0-14 yaş arasıdır. Yaş sınırı 20’ye çekildiğinde, genç 

nüfusun toplam nüfusa oranı ise %47’ lere yaklaşmaktadır. 1927 resmi nüfus 

sayımına göre, Türkiye’nin nüfusu 13.648.270’dir (Shorter, 1985, s.421; Mc Carthy, 

1998, s.154; Palis, 1938, s.441). 0-12 yaş arası genç nüfusun, toplam nüfusa oranı 

%33; 0-19 yaş arası genç nüfusun toplam nüfusa oranı ise: %48’dir (Mc Carthy, 

1998, s.154). 

Nüfusun neredeyse yarısına yakınını 0-20 yaş arası gençlerin oluşturduğu 

cumhuriyetin ilk yıllarında, bu gençlere hizmet verecek olan eğitim kurumlarının 

mevcutlarını ortaya koymak, Cumhuriyetin yönetici kadrolarının eğitim konusunda 
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giriştikleri amansız mücadelenin iç yüzünü anlamak bakımından önemlidir. Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Salnamesi (1926-1927)’ne göre, 1924-1925 yıllarında ilk, orta, 

lise ve meslek mektepleri dahil (askeri okullar hariç) toplam kız ve erkek 

mekteplerinin sayısı 5840, bu mekteplere devam eden öğrenci sayısı ise 381.713’tür 

(Sakaoğlu, 2003, s.167). Shorter’ın 1923 nüfus verileriyle karşılaştırdığımız zaman, 

askeri okullar hariç ilk orta, lise ve meslek liselerine devam eden gençlerin 20 yaş 

altı genç nüfusa oranı %6’dır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun nitelik olarak geliştirilmesinin yanı sıra 

nicelik olarak da iyileştirilmesi, yöneticilerin en önemli sorunsallardan birini 

oluşturmuştur. Balkan Savaşı ile başlayan ve 10 yılı aşkın bir süre aralıksız olarak 

savaşın doğrudan veya dolaylı tüm etkilerine maruz kalan bir ulusun yeniden 

canlandırılması, kalkınma için son derece önemli olmuştur. Shorter’ın (1985, s.419) 

verilerine göre 1935-1940 döneminde bile hâla daha nüfusun ortalama ömrü 

35,4’tür. Dolayısıyla “milli eğitim” ile halkın “nitelik” yönünden ıslahı 

gerçekleştirilirken, biyo-politikalarla da “niceliği” arttırılmaya çalışılmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1923 yılı hükümet programında doğrudan nüfus 

sağlığı ile ilgili politikalar yer almasa da askeri, siyasi, mali alanlarda işlerin sağlıklı 

yürümesi için nüfus konusunun daha sistemli bir şekilde ele alınması gerektiği 

vurgulanmıştır. Avrupa Devletlerinin iki yüz yıl önce uygulamaya geçirdiği nüfus 

siciliyle ilgili düzenlemeler övülmüş ve bizde kurulu olmasına rağmen verimli şekilde 

çalışmayan nüfus idarelerinin ıslahı üzerinde durulmuştur (Dağlı ve Aktürk, 1988, s. 

13-14). 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi’nde oybirliği ile kabul edilen 

program beyannamesi ise nüfus politikasını şöyle tanımlamıştır (Toprak, 1998a, s. 

94):  

“Fırkamız, nüfûs işlerini başlıca mesâilden addeder. Pek uzun seneler 

mütemadi ve muntazam mesâiye ihtiyaç gösteren nüfûs meselesi iktisadî, 

fennî, içtimaî ve siyasî nokta-i nazardan mürekkep ve münkasım olduğu 

bütün cepheleriyle mütâlâa olunmak ve yekdiğerini ikmâl edecek 

müselsel tedâbiri mütemadiyen mevki‘-i tatbîke koymak kararındayız. 

Mükemmel ve doğru tahrir-i nüfûslara istinât etmek lâzım gelir. Nüfûs 

politikası partimizin en mühim bir fa‘aliyet sahası olacaktır.”  

Yürürlüğe  konulacak politikanın, nüfusu her yönüyle ele alacağı belirtilen 

nizamnamede ise şu ifadeler yer almıştır (Toprak, 1998a, s. 94):   
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“Đçtimaî hayatımızda ailenin mahfûziyet ve resâneti istinât ettiğimiz 

esâstır. Hürriyet ve halkçılık prensiplerinin men ettiği her türlü 

müdâhâttan azâde olan sağlam aile hayatı içtimaî sahada başlıca dikkat 

edeceğimiz mevzûdur. Çocuk hayatı ile suret-i mahsûsada alakadarız. 

Çocukların muhafazası ile müstahsil ve aileye fâideli olabilmesini 

mütemadiyen tahârri ve takip etmek kararındayız. Bu suretle tevellüadı 

memleketin başlıca servet ve mesnedi addediyoruz.”  

Nizamnamede bu ifadelerin yanısıra ailede ve fertte çalışkanlığın teşvik 

edileceği, hayat dahilinde usulune uygun mücadele edileceği, halkın sağlık 

durumunu düzeltme amaçlı kanun ve tedbirlerin alınacağı da belirtilmiştir. 1923’te 

sicil işlerinin düzenlenmesiyle ilk adımları atılan “nüfusa yönelik” politikalar, her 

geçen dönemde daha detaylı hale getirilerek doğum oranını arttırmaktan, kimsesiz 

çocukların bakımına sıtma,verem, kolera, tifüs v.b hastalıklarla mücadeleden, işçi 

olan yerlerde işçi anaları ve çocuklarını korumaya kadar geniş bir alanı kapsamış ve 

nüfus, her anlamda “sıhhatli” hale getirilmeye çalışılmıştır (Toprak, 1998a, s. 95).  

Ulusu nitelik ve nicelik bakımından iyileştirme, “milli eğitim” ve “biyo-politikalar” 

vasıtasıyla sürdürülmeye çalışılırken, bu iki unsurun birbirlerine olan uyumunu ve 

sürekliliğini sağlayacak bir üçüncü süreç daha ortaya çıkmıştır: Beden terbiyesi ve 

sporun, genel sosyal politikanın bir aracı olarak kullanılması. Akın ( 2005,s. 57), 

Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında beden terbiyesi ve sporun bir 

devlet politikası olarak kullanılmasında üç temel noktanın üzerinde durmuştur:  

“Kır ve şehir nüfusunun uzun süren savaşlar, salgın hastalıklar ve açlık 

gibi çeşitli sebeplerden dolayı bozulmuş olan sağlığının en kısa yoldan 

düzeltilmesi; bütün toplumun özellikle de genç nüfusun, iki savaş arası 

dönemde varlığını her zaman hissettiren savaş tehlikesine karşı fiziki 

yeterliliklerle donatılması; son olarak da gençlik arasında giderek 

bozulduğu düşünülen ahlaki normların korunmasına yönelik yoğun bir 

moral regulasyon çabası.” 

Beden terbiyesi ve spor, antik çağlardan 19.yüzyıla kadar siyasal, ekonomik 

ve sosyo-kültürel gelişmelere bağlı kalarak evrim geçirmiş; estetik açısından 

vücudun çeşitli kusurların giderilmesinden, vatana sadakatın bir boyutu haline 

gelmiştir. Cumhuriyet devrimleriyle birlikte bir yandan  aydınlanmanın natüralist ve 

işlevselci milli eğitim anlayışının okullarda kendine  yer edinmesi sağlanırken, diğer 

yandan da “sağlam bir fikir ve ahlak için, önce sağlam bir vücut” anlayışı toplumun 

tüm kesimlerine nüfuz ettirilmeye çalışılmıştır. Beden terbiyesi ve sporun, bazı ahlaki 
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değerlerin ve toplum normlarının bireye aşılanmasının ötesinde iktisadi alana ve 

vatanın güvenliğine olan katkısı da dünya ölçeğinde yaşanan gelişmelere bağlı 

olarak yüceltilmiştir. Özelikle cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ortaya çıkan iktisadi 

alan-askerlik ikilemine14 alternatif sunmasıyla gerek hükümetler gerekse de yayın 

organları tarafından sürekli gündemde tutulmuştur. 

Siyasi, toplumsal ve kültürel alanın tamamına etki edebilme yeteneğiyle beden 

terbiyesi ve spor, Cumhuriyetin ilk yıllarında  bir hobi faaliyeti veya eğlence olmanın 

çok ötesinde herkesin devletine ve milletine karşı olan bir borcu olarak olarak 

görülmüştür. Sporun mücadele ve yarışma boyutunun geri plana itilip 

toplumsallaşma boyutunun ön plana çıkartıldığı bu dönemde konjonktüre uygun 

olarak çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler ön plana çıkmıştır. 2. Meşrutiyetle birlikte  

toplumsal hayatımızda kendine yer edinmeye başlayan, savaş yıllarında ulusal 

kimliğe bağlılığın bir yönünü teşkil eden, cumhuriyetle birlikte ise bedeni, akli ve 

ahlaki olgunluğa erişmiş çağdaş Türk gencinin simgesi olan “izci” ve “izcilik” de 

Tuna‘nın ifadesiyle  yeni dönemin “moda”sı olmuştur (2005, s.46).   

 

 

 

                                                      
14 Kalkınmayı ana hedef olarak belirleyen devletler, askerlik süresinin kısaltılarak iktisadi hayata daha 
fazla insan gücü aktarılması yönünde ciddi baskılarla karşılaşmışlardır. Buna karşılık ise savaşların 
teknolojik ve taktiksel olarak karmaşıklaşması, askerlerin daha yoğun ve nitelikli bir eğitimden 
geçmelerinin gerekliliği; devletleri, ekonomik ve askeri alanlara kaynak aktarımı konusunda bir ikilem ile 
baş başa bırakmıştır (Akın, 2005, s.63). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

1.  DÜNYA’DA ĐZCĐLĐĞĐN DOĞUŞU VE ĐLK GELĐŞĐM EVRESĐ 

Alpman’a göre (1972, s. 198-200), 17. yüzyılın sonlarına doğru Đngiliz 

soylularının halk arasındaki geleneksel sportif oyunlara ve yarışmalara artan ilgisi, 

bu faaliyetlere verdikleri maddi ve manevi destek, bunların da ötesinde alışılmışın 

dışına çıkarak bizzat bu faaliyetlerin içerisinde yer almaları, Đngiltere’de sporun halk 

ile soylular arasındaki kaynaştırıcı unsur olarak öne çıkması ve yaygınlaşmasında 

etkili olmuştur. Genellikle boks, koşu, binicilik ve eskrim gibi güç ve mücadeleye 

dayalı bireysel  sporlar, sporun 19.yüzyılın sonlarına doğru yeni bir pedagoji olarak 

okullara girmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır. Bireysel sporlar yerine, takım sporları 

tercih edilmeye başlanmış, sportif faaliyetlerin zevk ve eğlence boyutu yarışma, 

kazanma ve başarı elde etme boyutunun gerisinde kalmıştır. Bu gelişmelerin bir 

sonucu olarak Đngiliz, hayatı ciddi bir oyun sayan dünya görüşüyle, toplumu saran 

oyun hareketini ve sporun tipik niteliği olan “team=takım” mücadelesini yaratmış, bu 

suretle Đngiliz halkının geniş çevreleri, belirli bir fikrî davranış, bilinçli Đngilizlik ve 

dayanışmalı bir topluluk için eğitilmiştir. 

Đşte 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Đngiltere’de hayat bulan izcilik “dayanışmacı” ve 

“takım ruhuna” dayalı geleneksel Đngiliz spor anlayışının hem devamı hem de bir 

bakıma “eleştirisi” olmuştur. Đzcilik, amansız rekabetin ve sürekli kendini düşünen 

bireyin, toplumsal birlikteliğe zarar vereceği düşüncesini esas almıştır. Đzcilik 

eğitiminin amacı bireysel sorumluluklarının olduğu kadar toplumsal sorumluluklarının 

da farkında olan görev bilincine sahip, dayanışmacı, “sosyal insan”ı yaratmak 

olmuştur. 

Emekli Đngiliz generali Baden Powell’ın, 1907 yılında 24 izci ile Brownsea 

Adası’nda düzenlediği kamp, Dünya’da izcilik hareketlerinin başlangıcı sayılmıştır. 

1857 yılında Londra’da doğan Baden Powell, daha okul sıralarında iken boş 

zamanlarını doğa ile iç içe geçirerek, farkında olmadan izciliğe ilk adımlarını atmıştır.  

1908 yılında yazdığı ve daha sonraki yıllarda tüm dünya izcilerinin rehber dokümanı 

olacak “Erkek Çocuklar Đçin Đzcilik-Scouting for Boys” adlı kitabın önsözünde Powell, 

doğaya olan ilgisini ve izcilik fikrinin nereden çıktığını şöyle anlatır (1964): 

“Đngiltere sahillerinde dört kardeşimle birlikte bir deniz izcisi olarak 

dolaştığım günler çocukluk çağımın en tatlı hatıralarıdır. Gerçi biz hakiki 
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bir deniz izcisi değildik, çünkü o zaman deniz izciliği denilen bir şey yoktu 

ama bizim bir yelkenlimiz vardı; her mevsim ve havada bu yelkenlide 

yaşar ve onunla denizlerde dolaşırdık ve çok da eğlenirdik. Bu hayatın 

zevkini çıkardığımız gibi zahmetine de katlanırdık. Sonra öğrenciyken boş 

vakitlerimde ormanlarda tavşanları yakalamak ve onları pişirmek, kuşları 

gözetlemek ve hayvanların ayak izlerini takip etmek suretiyle bir hayli 

izcilik yapardım. Daha sonraları asker olunca Hindistan ve Afrika 

Ormanları’nda yaptığım avcılık ve Kanada’nın orman köylerinde 

geçirdiğim hayat benim için çok zevkli olmuştur. Daha sonra Güney Afrika 

muharebelerinde tam bir izci gibi yaşamak fırsatını buldum. Evet bu hayat 

bana o kadar zevk vermişti ki “bu zevki yurdumun gençleri niye tatmasın? 

diye düşündüm. Hareketli ve canlı her gencin macera ve kır hayatına 

düşkün olduğunu biliyorum ve bu kitabı size böyle bir hayatın nasıl 

yaşanabileceğini göstermek için yazıyorum.”  

Powell, doğaya olan ilgisinin yanı sıra yaşadığı iki somut olayın da etkisiyle 

izciliği, tüm çocukları içine alan sistematik bir eğitim faaliyeti olarak 

kurumsallaştırmaya çalışmıştır. N. Güvenç’e göre (1974, s. 25) Powell, Güney 

Afrika’da bulunduğu süre boyunca yerlilerin yaşayışlarını, özellikle açık havada 

tabiattan nasıl faydalandıklarını, tabiat olaylarına karşı nasıl hareket ettiklerini ve ne 

gibi tedbirler alarak başarı sağladıklarını incelemiştir. 1899-1900 tarihleri arasında 

Afrika’da Boer’ler ile yapılan savaşlar ve bu savaşlar içerisinde yer alan Mafeking 

Kuşatması, Powell ve dolayısıyla izcilik hareketi için de dönüm noktası olmuştur. 

Mafeking’i 7 ay süreyle başarıyla savunan Powell komutasındaki birlik, yerlilere 

nazaran daha çok zayiat vermiştir. Powell bunun sebebini yerlilerin tabiata 

hakimiyetinde bulmuş; bedenen, ruhen ve ahlaken sağlam bir gençliğin ancak açık 

hava faaliyetleriyle ve tabiat içinde eğitilmeleriyle mümkün olabileceği düşüncesi 

kendisine hâkim olmuştur. Powell, yine Mafeking kuşatmasında gençlerin yerine 

getirdikleri haber ve emir taşıma faaliyetleri, nöbet, emir erliği gibi ihtiyati görevlerin 

öneminden bahsetmiş, gençlerin savunmanın başarıya ulaşmasına yönelik 

katkılarını övmüştür.  

Bu muharebeler esnasında gençliğin yetişmesinde “doğa faktörü”nün önemini 

kavrayan Powell, 1907 yılında, Brownsea’de gençler için ilk izci kampını kurmuştur. 

Kampa kabul edilen çocuklara “izci-boy scout” adı verilmiştir. 1908 yılında “Scouting 

For Boys” isimli kitap yayımlanmıştır. Kitapta gençlere yalnızca eğlenceli ve macera 

dolu bir yaşam değil memlekete ve muhtaç kimselere faydalı olmak olgusuyla 

bütünleşik “yeni bir yaşam” sunulmuştur. Kitapta beden hareketlerinden, vücut 

bakımına mertlik ve yardımseverlikten, kişisel gelişime pek çok konudan 
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bahsedilmiştir. Yine 1908’de ilk izci teşkilatı kurulmuş ve izcilik Đngiltere’de yavaş 

yavaş popüler hale gelmeye başlamıştır. 1910’da Đngiltere’deki izci sayısı onbini 

bulmuştur. 1910 yılından itibaren kurumsallaşmaya ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda, 

Kız Đzcilik ve Deniz Đzcileri Teşkilatı (1910), Yavrukurt Teşkilatı (1913), Ergin Đzci 

Teşkilatı (1917), Uluslararası Đzcilik Teşkilatı (1920), Engelli Çocuklar için Đzci 

Teşkilatı (1926), Hava Đzci Teşkilatı (1941) gibi oluşumlar hayata geçirilmiştir  

(Güvenç N. , 1974, s. 26). 

Dünya Đzcilik Bürosu tarafından Scouting for Boys adlı kitabın sonraki 

basımlarına izciliğin tarihçesi bölümü eklenmiş, bu bölümde izciliğin bütün amacının 

“çocuğun karakterini daha şekil almadan ve yanlış bir kalıba girmeden geliştirmek ve 

bu suretle iyi bir insan ve  memlekete yararlı bir vatandaş haline getirmek” olduğu 

ifade edilmiştir. 1924’de Kopenhag’da toplanan Uluslararası Đzcilik Konferansı’nda 

ise izciliğin, ayrı ayrı her memleket ve bütün dünya için bedenen, ahlâken ve ruhen 

sağlam bir gençlik yaratma hareketi olduğu ilan edilmiştir (Powell, 1964). 

Kısacası, bazı eğlendirici açık hava faaliyetleri ile çocukların karakter, sağlık 

ve kabiliyetlerini geliştirerek okul eğitiminin eksikliklerini giderme fikrinden doğan 

izcilik, zamanı itibariyle eğitim alanında bir inkılâp olarak kabul görmüş ve kısa 

zamanda birçok medeni ülkede geniş bir nüfuz alanı bularak yaygınlaşmıştır. 

2. OSMANLI ĐMPARATORLUĞU’NDAKĐ ĐZCĐLĐK FAALĐYETLERĐ  

a.  1910-1918 Dönemi Đzcilik Faaliyetleri ve Paramiliter Yapı 

  Osmanlı Devleti’nin Batılı Devletler karşısındaki güçsüzlüğü ve 

felaketlerle sonuçlanan savaşlar, 18.yüzyılla birlikte Osmanlı yöneticilerini mevcut 

düzen üzerinde birtakım yenilikler yapmaya sevk etmiştir. Yenilgilerin etkisiyle önce 

askeri alanda uygulamaya konulan batı tabanlı yenilikler, ilerleyen dönemlerde 

toplumun tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

Osmanlı eğitim sistemindeki ilk yenileşme hareketlerine 18.yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren rastlanılmıştır. Bu dönemde Batı tarzı eğitim modelini 

benimsemiş askeri okullar açılmış, ilköğretim zorunlu hale getirilmiş, Avrupa’ya ilk 

defa öğrenci gönderilmiş, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin arttırılmasına yönelik 

süreli yayınlar çıkartılmaya başlanmıştır. Tanzimat’la birlikte dine uygun olduğu 

kadar dünya için de geçerli bir eğitimin gerekliliği vurgulanmış, ülkenin uygun olan 

her yerine okullar yapılmış, eğitimde süreklilik ve mesleki eğitim konuları tartışmaya 

açılmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ertesi 2. Abdülhamit’in parlamentoyu 
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kapatmasıyla başlayan ve 1908 Devrimine kadar süren mutlakıyet döneminde ise 

eğitim alanında nicelik bakımından önemli gelişmeler kaydedilse de nitelik 

bakımından istenen sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu dönemde öğretmenliğin 

meslekleşmesine ilişkin bazı yasal düzenlemelerin yapıldığı, ilk kez imparatorluk 

çapında eğitim-öğretim yıllıklarının çıkartılmaya başlandığı görülmüştür. Bunların 

haricinde ise hayata yönelik bazı dersler müfredatlardan çıkartılmış, din ve ahlak 

derslerinin ders saatleri arttırılmıştır. Parlamentolu rejime dönüş için anayasanın 

tekrar yürürlüğe konulduğu 1908 Devrimi ve ertesindeki 2. Meşrutiyet dönemi ise 

Osmanlı eğitim tarihinin şüphesiz en hareketli süreci olmuştur (Akyüz, 1989, s. 163-

293). 

  Herhangi bir tarihsel döneme hâkim olan eğitim felsefesinin ne olduğunu 

ortaya koymak açısından, dönem içerisinde yaşanan siyasal, ekonomik veya sosyo-

kültürel kırılma noktalarını ve bunların topluma olan etkilerini irdelemek son derece 

önemlidir. Bu düşünceden hareketle Balkan savaşları için de 2. Meşrutiyet dönemi 

eğitim anlayışını şekillendiren ciddi bir kırılma noktasıdır denilebilir. 

 Ekim 1912-Kasım 1913 tarihleri arasında Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve 

Yunanistan ile girişilen savaşlar Osmanlı Devleti için büyük bir yıkım olmuştur. Geniş 

topraklar elden çıkmış, hatta Kasım 1912’de Bulgarlar, Çatalca önlerine kadar 

ilerlemiştir. Bu beklenmedik, hızlı ve şaşırtıcı gelişme özellikle Osmanlı aydınlarını 

ve yöneticilerini Balkan uluslarının başarısı ve kendi yenilgilerinin nedenlerini 

araştırmaya itmiştir. Balkan savaşlarını Osmanlı’nın geçmişteki tutum ve 

davranışlarının ateşle sınanması olarak algılayan aydınlar, olaylara eleştirel bakış 

açısıyla yaklaşmışlar ve belki de daha önce hiç olmadığı kadar ağır özeleştirilerde 

bulunmuşlardır (Akyüz, 2002, s. 54-55). Şüphesiz yenilginin farklı yönleriyle ele 

alınabilmesi, aydınlarda eleştirme iradesinin oluşması, Meşrutiyetin getirileri 

olmuştur.  

 Balkan Savaşları’nın hüsranla sonuçlanmasına sebep olarak parti içi 

çekişmeler, yönetim ve disiplin zafiyeti, ekonomik yetersizlikler v.b. faktörler 

gösterilmiştir. Bu sebeplerin pekçoğu 17. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı’nın 

kaybettiği savaşların sebepleriyle özdeştir. Fakat Balkan Savaşlarını diğer 

savaşlardan farklı kılan, ilk defa yenilginin eğitimsel nedenlerinin de masaya 

yatırılmış oluşudur. Üstel (2005, s. 38), Tedrisat-ı Đptidaiye Kanun-ı Muvakkatı 

aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılan esaslı değişimi, 1912’deki Balkan Savaşı’nda 

alınan ağır yenilgiye bağlamıştır. Eğitimciler tarafından Prusyalıların vatanseverlik 

duygularını harekete geçiren ve 1870 yılında Napolyon’un yenilgiye uğratılmasında 
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başrol oynadığına inanılan eğitim sisteminden övgüyle söz edilmeye başlanmıştır. 

Bismark’ın Alman birliğinin kurulmasında rol oynayan 1866 ve 1870 zaferlerinden 

sonra söylediği “bu zaferi kazanan Alman ilkokul öğretmenleridir” sözü Osmanlı’ya 

uyarlanmış ve bir anda herkes kurtuluşu eğitimde görmeye başlamıştır (Akyüz, 

2002, s. 55). 

 Daha önce Manastır’da öğretmenlik ve müdürlük yapmış olan, dönemin önde 

gelen eğitimcilerinden Ethem Nejad, Balkanlardaki hatıralarını aktarırken Osmanlı 

eğitim sistemini de şu şekilde eleştirmiştir (Akyüz, 2002, s. 56-57):  

“Rumeli’de bizim köylerde adını yazmasını bilemeyen, elle yazılmış 

yazıları okuyamayan köy hocaları görev yaparken; kasabalarda 

milliyetten, Türklükten konuşmayı ayıp sayan daha yüksek derecede 

kişiliksiz, miskin öğretmenler yüksek tabakanın çocuklarını eğitirken; 

Makedonya öğretmenleri daha kaba ve cahil olan gayrimüslim köylüleri 

insan yaptılar. Onlara kişilik, fikir, emel verdiler. Sonuç ne oldu? Bizim 

öğretmenler yenildi. Onlarınki galip! Savaşı onlara kazandıran okulları, 

eğitimleridir. Bizi de mağlup eden yine okulumuz, medresemiz, 

eğitimimizdir. Balkanlıların askerî orduları değil, öğretmen orduları 

galiptir.” 

 Eğitimci Đsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim sisteminin ülkenin muhtaç olduğu 

aktif, girişimci, azimli ve cesaretli adam tipini yetiştirmekten aciz olduğu konusundaki 

eleştirileri, Tüccarzade Đbrahim Hilmi’nin Osmanlı-Bulgar-Romanya bütçeleri 

içerisindeki eğitime ayrılan payı esas alarak şekillendirdiği “ülkeyi yıkımlardan 

kurtaracak olanın yalnızca ordu ve donanma gücü  değil, belki eğitimdir” düşüncesi, 

Ethem Nejad’ın görüşleri ile paralellikler içermenin yanı sıra o dönem eğitim 

anlayışının değişmekte olan yüzünü de ortaya koymaktadır (Akyüz, 2002, s. 56-57). 

 Akın’a göre de (2003, s. 131) Balkan savaşları, Osmanlı sivil ve askeri 

bürokratlarına, savaşa katılan milletlerin ordularıyla Osmanlı ordusunu mukayese 

fırsatı vermiştir. Daha düne kadar üç kıtaya korku salan kahraman ordu, sağlıklı ve 

becerikli Bulgar ve Yunan askerleri karşısında aciz duruma düşmüştür. Bu askerler, 

özellikle engebeli arazilerde daha hızlı koşma, el bombasını daha uzağa ve daha 

isabetli atma, daha iyi nişan alma becerileri ile Osmanlı askerlerinden hemen ayırt 

edilmişlerdir. Salgın hastalıklar, sakatlıklar, sağlıksız yaşam koşulları dolayısıyla 

takatsiz kalmış olan halkın ve ordunun durumu ilk kez bu derece endişe verici bir 

düzeye ulaşmıştır. Ordunun bu zayıf hali ve savaş hünerlerinden yoksunluğu, 
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Osmanlı bürokratlarını ve eğitimcilerini bunların sebepleri üzerinde düşünmeye ve 

çözüm yolları aramaya yöneltmiştir.  

Özellikle 2. Abdülhamit dönemiyle birlikte işlevselliği daha da azalan, teori 

yönü ağır, hantal eğitim anlayışını kökten değiştirmek bu dönemin en önde gelen 

sorunsallardan birini oluşturmuştur. Bir yandan okulların ıslahı için çeşitli projeler15 

tartışmaya açılırken bir yandan da müfredatın yeniden düzenlenmesine yönelik 

çalışmalar sürdürülmüştür. Verilecek olan eğitimin işlevselliğinin yanı sıra çocuğa iyi 

bir vatanperver ve gelecekte iyi bir asker olabilmesi için de gerekli donanımı verecek 

nitelikte olması aranır şart olmuştur. Bu dönemde Malumat-ı Medeniye kitaplarıyla 

okullara teorik olarak giren vatandaşlığın “bedenî” boyutunun, terbiye-i bedeniye 

dersleriyle de uygulamalı olarak pekiştirilmek istendiği görülmüştür. Ethem Nejad’ın 

ifadeleri okul-çocuk-sorumluluklar ekseninde oluşturulmak istenen yeni eğitim 

anlayışının en açık biçimde ifadesi olmuştur (Ethem Nejad, 2001, s. 44): 

“Şimdi millet istemelidir ki, iptidaî, rüşdî, idadî, darülmuallimin, 

darülfünun… özel, resmi her okulda Terbiye-i Bedeniye ve Askeriye talimi 

mecbur ve her dersten çok öneme sahip olsun. Güney Afrika’da bilmem 

ne devletinin dağlarını sayamayan bir çocuk sınıfı geçmeli, fakat terbiye-i 

bedeniyeden altı numaradan aşağı alan bir çocuk sınıfını geçmemelidir… 

Çocuklarımız daha okuldayken asker olmalı. Askere elverişli 

yetiştirilmelidir.”  

Đşte mevcut eğitim sisteminin kökünden değiştirilmek istendiği, eğitimin hem 

işlevsel hem de askeri fayda boyutunun ön plana çıkartıldığı bir dönemde 

Đngiltere’de ortaya çıkan “izcilik”, yönetici kesim ve aydınların kısa sürede dikkatini 

çekmiştir. Đçerdiği pedagojik ve paramiliter öğelerle, oluşturulacak olan yeni eğitim 

sisteminin açıklarını giderebileceğine olan inanç, izciliğin ortaya çıkışından kısa bir 

süre sonra Osmanlı topraklarında da hayat bulmasına yol açmıştır. Kısacası, Türk 

izciliğinin serüveni, bulunduğu dönemde eğitim ve askerlik alanında yeni bir 

alternatif yaratmasıyla başlamıştır.  

Đzcilik, Osmanlı topraklarına ilk defa basın yoluyla girmiştir. Zamanın 

Darüşşafaka Oymak beyi ve Beden Eğitimi öğretmeni olan M.Sami Karayel o 

dönemi şöyle anlatmıştır (1330 (1914), s. 22):  

                                                      
15 Bu dönemde eğitim sisteminin ıslahına yönelik pek çok fikir münakaşası olmuştur. Maârif  Nazırı 
Emrullah Efendi’nin “ıslahata darülfünunlardan başlamak lazım gelir” düşüncesi etrafında şekillenen 
“Tuba Ağacı Nazariyesi” tartışmaları, eğitim alanında döneme hakim olan fikrî uyuşmazlıklar ve 
ittifaklar konusunda aydınlatıcıdır (Ergin, 1977, s. 1276-1277). 
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“Sâbık Edirne Darülmuallimini Müdürü ve elyevm Bursa Darulmuallimini 

Müdürü muhterem kardeşim Nafi Atuf (Kansu) Bey’in “Say ve Tettebbü‘” 

mecmuasında ilk evvelâ ismini bilmediğim Avrupa’da tahsil görmüş bir zât 

makale yazmış.16 Sonra sâbık Manastır Öğretmen Okulu Müdürü ve Đzmir 

Öğretmen Okulu Müdürü muhterem arkadaşım Ethem Nejad Bey bi-l-fîil 

Manastır’da tatbîk etmiştir ki izciliğin memleketimizde müessisleri 

bunlardır. Bilâhare en iyi taburlar Đstanbul’da teşekkül etmiştir. Bu 

taburlardan biri Darüşşafaka; Galatasaray Sultanîsi, Đstanbul Sultanîsi’dir. 

Bu üç mektebin taburları hemen bir biri ardınca teşekkül etmiş ve o 

zaman içinde büyük bir eser-i terakkî göstermişlerdir.”  

1923 yılında yayımlanmaya başlayan Keşşaf Dergisi ise, izciliğin başlangıcı 

olarak Ahmet Robenson’un Galatasaray Sultanisi’ndeki çalışmalarını referans 

almıştır.17 Keşşaf, memleketin spor hayatının tesis ve terakkisinde en mühim unsur 

olmakla beraber çocuklar ve dolayısıyla Türkiye için de faydalı olan bu teşkilattan 

(izci teşkilatı) dolayı Ahmet Robenson’a şükranlarını sunar ve ona ferdi ve milli bir 

surette borçlu olduklarını ifade etmiştir. Keşşaf’a göre (1339 (1923b), s. 6), 

“Türkiye’de irtica, taassup ve kıskanma kuvvetli bir âmil iken izciliği ilk 

kabûl eden millî müessese Galatasaray olmuştur. Galatasaray’dan sonra 

sıra ile Kadıköy Numune Mektebi, Đstanbul Sultanîsi, Vefa, Üsküdar, 

Kabataş Sultanîsi, Haydarpaşa Đttihât Mektebi v.s gelir”  

Đstanbul’daki ilk keşşaf takımları Baden Powell’ın teşkilatı örnek alınarak 

kurulmuştur. Bunların dereceleri, imtihanları ve bir de nizamnameleri olmuştur. 

Tatbikat yürüyüşleri ve kamplar vasıtasıyla deyim yerindeyse bu yeni göreneğin 

benimsenmesine çalışmışlardır (Aşir, 1938a,  s.1). Önce Đstanbul’da teşkilatlanan 

izcilik, kısa süre sonra Anadolu’nun diğer kesimlerine doğru yayılmaya başlamıştır. 

Keşşaf’a göre Đstanbul’u sırasıyla Bursa, Beyrut, Đzmir, Sivas, Kayseri, Kütahya, 

Zara, Ankara, Edirne ve diğer kentler takip etmiştir (1339 (1923b), s. 6). 

Keşşaf ilk sayısında izciliğin ülkede tesis edilmesine katkıda bulunanları da 

ihmal etmemiş ve bunlardan övgüyle söz etmiştir. Keşşaf’a göre bu şahıslar Ahmet 

Robenson ve kardeşi Abdurrahman Robenson, Kadıköy Numune Mektebi, Bursa 

Sultanisi ve Đstanbul Sultani’lerinde izcilik adına yürüttüğü eşsiz görevlerden ötürü 

                                                      
16 1910 yılı sonlarına doğru Say ve Tetebbü Mecmuasında keşşaflık hakkında yazılan yazıların, o 
esnada Lozan’da bulunan Ragıp Nurettin tarafından kaleme alındığı ileri sürülmüştür (Pura, 1940, s. 
12; Aşir, 1938a, s. 1; Toprak, 1985, s. 531). 
17 Osmanlı’daki izcilik faaliyetlerinin başlangıcı ile ilgili Đzci Rehberi (1914) ve Keşşaf (1923) en temel iki 
kaynaktır. Daha sonraki yıllarda izciliğin başlangıcı ile ilgili görüşlere eklemeler yapılsa da genel 
anlamda bu iki kaynağın çizdiği sınırın dışına çıkılmamıştır. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz.: 
Uzgören, 2000, s. 1-3. 



TASNĐF DIŞI      

TASNĐF DIŞI 4-8 

Ali Haydar Bey, Galatasaray Sultanisi’ndeki çalışmalarından dolayı Suad ve Ruşen 

Eşref Beyler, Vefa ve Đstanbul Sultanilerinde sporun yanısıra izciliğe de verdikleri 

destekten ötürü Safvet ve kardeşi Kemal Beyler, Haydarpaşa Đttihat Mektebi’ndeki 

çalışmalarının yanı sıra Ahmet Bey ile ilk kız izcilik örgütünü kurmasından dolayı 

Behçet Bey, izcilik alanındaki gayretli çalışmalarından dolayı da Sudi Bey’dir. 18 

(1339 (1923b), s. 7) 

Dünyada izcilik hareketlerinin başlangıç ve ilk gelişim evreleri milyonlarca 

insanın hayatını kaybettiği ve neticesinde istikrarsız bir yapının meydana geldiği 

1.Dünya Savaşı dönemine rastlamıştır. Bu nedenle,  başlangıçta deyim yerindeyse 

bir “hayat okulu” işlevi görmesi planlanan izcilik teşkilatları da içerdiği paramiliter 

öğelerle o zamanki yöneticilerin kısa sürede dikkatini çekmiş ve zamanla bunların 

himayelerine girerek başlangıçtaki pedagojik yanlarını kaybetmeye bir bakıma 

mecbur kalmışlardır. Osmanlı’daki izcilik serüveni de 1.Dünya Savaşı’nın adım adım 

yaklaşmasıyla buna benzer bir çizgi izlemiştir.  

Balkan Savaşları yenilgisinin eğitimsel nedenleri üzerinde tartışmalar sürerken 

bir anda yeni bir alternatif olarak ortaya çıkan izcilik, kısa sürede yurdun çeşitli 

yerlerinde görülmeye başlansa da o an için herhangi bir sistematiğe sahip 

olamamıştır. Toprak’ın ifadesiyle, zaten Osmanlı’nın geleneksel aile yapılanmasında 

izciliği ya da o günkü adıyla keşşaflığı benimsetmek kolay olmamıştır. Keşşaflık 

girişimi ilk aşamada birçok ana-babanın şikâyetine sebep olmuştur. O günlerde 

izcilik, toplumun geneli tarafından haftada bir iki kez özel elbiselerle kentin 

sokaklarında boru ya da trampet çalarak gezmek olarak algılanmıştır” (Toprak, 

1999a, s. 21). 

Osmanlı’da izciliğin dönüm noktası ise Đttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 

Edirne’nin geri alınmasının ertesinde gücünü arttırarak yönetime tam anlamıyla 

egemen olması ve sonraki süreçte diğer pek çok alana olduğu gibi izciliğe de 

müdahale etmeye başlaması olmuştur. Đttihatçılar, izciliği, okulların bünyesinde yer 

alan bir eğitsel kol veya hobi faaliyeti olmaktan çıkartarak gençleri “vatan hizmetine” 

en iyi şekilde hazırlama amacı güden, daha düzenli, yeni bir yapıya dönüştürme 

                                                      
18 Osmanlı topraklarına “Keşşaflık” adı altında giren izciliğe, Sudi Bey tarafından Türkçe bir karşılık 
bulunmaya çalışılmıştır. Anadoluhisarı’nda Sudi, Cami, Sabit, Cemil, Sadi, Ahmet, Abdurrahman ve 
Asım Beylerin katıldığı bir toplantıda “izci” ve “izcilik” kelimeleri ilk defa olarak Sudi Bey tarafından 
ortaya atılmıştır. Uzun süren tartışmalardan sonra izci kelimesi, “keşşaf” ve “boy skavt” kelimelerinin 
muadili olarak benimsenmiştir. Bu olaya binâen keşşaf dergisinde Sudi Bey’in şu ifadeleri yer almıştır: 
“Dinin, ahlâkın, fennin, ilmin, sıhhatin, vatanperverliğin izlerini takip etmek ve bunların izlerini bulmak 
gibi umumî ve izcilikte düstur olan şeylerle beraber izci veyahut izcilik tabiri kullanılabileceğinden, 
umumî bir manayı şâmil olmak üzere bu kelimenin pek muvafık olacağı kanaâti hâsıl oldu” (1339 
(1923b), s. 7). 
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fikrini savunmuştur. Bu fikri uygulamaya başladıkları andan itibaren de izcilik, 

Osmanlı’da yeni bir evreye girmiştir. Karayel bu geçiş dönemini şöyle anlatmıştır 

(1330 (1914), s. 23-24):  

“Bu taburlar (Darüşşafaka, Đstanbul ve Galatasaray Sultanîsi Taburları) 

teşekkül etmişti ki Burdur mebûsu muhterem Atıf Bey kardeşimiz bir refiki 

ile memleketimizde de diğer memleketlerde olduğu gibi mükemmel bir 

teşkîlât yapmak üzere Avrupa’ya me‘mûren gitmişlerdi. Avdetlerinde 

lâzım gelen makama raporlarını verdiler ve başbuğ muhteremimiz Enver 

Paşa Hazretlerinin himmeti ile bir izci ocağı tesis ve teşkîl olundu. Đzciliği 

amelî bir surette öğretmek için de Mösyö Parfitt nâmında bir muallim 

getirildi.”  

Karayel’in de belirttiği gibi, yurdun dört bir yanına dağılmış olan ve belirli bir 

düzenden yoksun izci taburlarına belirli bir emir-komuta zinciri içerisinde, yeni bir 

şekil verme amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç vermiş ve Đstanbul’da bir Đzciler 

Ocağı kurulmuştur. Teşkilatın çalışmalarını daha profesyonelce yürütmesi için bu 

konuda deneyime sahip olan eski Belçika Uluslararası Đzci Reisleri Başkanı Mösyö 

Harold Parfitt Đstanbul’a çağrılmıştır. 1914 yılı ortalarına doğru kurulan ocağın 

yönetim kademesi ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur: 

Başbuğ: Enver Paşa 

Kalgay: Parfitt 

Büyük Orta Koldaşları: Merkez Kumandanı Erkân-ı Harp Kaymakamı Halil 

Bey,  Ziya Bey, Eyüp Sabri Bey, Yakup Cemil Bey, Doktor Nazım Bey  

Divan Reisi: Atıf Bey  

Yazıcı: Sofuoğlu Sudi Bey 

Sayıcı: Doktor Resuhi Bey 

Đzciler ocağının nasıl örgütleneceğine ve faaliyetlerini nasıl yürüteceğine dair 

sekiz maddelik bir iç nizamname ve otuz beş maddelik nizamname (EK-A) 

yayımlanmıştır. Đzci ocağı iç nizamnamesine göre (Türk Đzciliğinin 60.yılı, 1972, s. 

13): 

• Đzciler hünerlerine göre beş mertebeye bölünürler: Adsız, Çeri, Tekin, 

Alp, Tarhan (Madde 1). 
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• Ocağa müracaat eden gençlere (adsız) nâmı verilir. Adsız ocaktan bir ad 

alabilmek için bir takım bilgilere ve görgülere muhtaçtır. Önce ocağın töresini 

öğrenecek ve bu töreye sadık kalacağına and içecektir. 19 Adsız and içtikten sonra 

Ocağı ana, Başbuğu baba, bütün izcileri kardeş, üstlerini büyük kardeş tanıyacaktır. 

Adsız bir ay içinde izciliğin hünerlerini öğrendikten sonra hakkıyla imtihan verdiği 

takdirde “çeri” sınıfına geçer. Bunun üzerine ocaktan “ad” ve “ongun” alır. Çeri ikinci 

bir imtihan verdikten sonra Tekin sınıfına geçer. Bu imtihanlar daima amelîdir. Tekin 

hususi bir hünerde maharet kazandıktan sonra bu hüner için bir belge alır, Alp 

sınıfına geçer. Beş hünerden belge alan Alp’lere, Tarhan nâmı verilir. Ellerine 

Tarhan Beratı verilir (Madde 2). 

• Ocağın teşkilatı dört derece üzerinedir: Oba, Kol, Oymak, Altın Ordu 

(Madde 3). 

• Oba on izciden mürekkeptir. Çadırlarda talim ve oyunlarda obanın 

buyrukçusuna “Ars” denir (Madde 4). 

• Kol dört obadan mürekkeptir ki 40 izciye havî demektir. Buyrukçusuna 

“Ağa” denir. Ağanın ahlak ve seciye sahibi olması ve yaşça yirmi birden üstün 

bulunması lazımdır. Arsın seçilmesi Ağa’ya aittir. Ağa gaybûbetinde kendisine 

vekâlet etmek üzere bir kalfa intihâb eder. Kalfanın on sekiz yaşının altında 

olmaması lazımdır. Ağayı “Bey” intihâb eder (Madde 5). 

• Oymak iki koldan mürekkeptir. Birincisine sağ kol, ikincisine sol kol nâmı 

verilir. Ağalara da sağ kolağası, sol kolağası denir. Oymağın buyrukçusuna “Bey” 

denilir. Beyin üçten altıya kadar Yamağı (yaveri) bulunur. Bey, Yamaklar ve Ağalar 

arasından doğrudan doğruya intihâb edilir. Bir yerde obalar ve kolların sayısı bir 

oymak teşkiline kâfi gelince Yamaklardan ya da Ağalardan biri Bey tayin edilir. 

Oymakların buyrukçuları merkezdeki Sarı Obayı teşkil ederler (Madde 6). 

                                                      
19 1914 yılı için Đzci Töresi: 1. Đzcinin sözü sözdür. Đzci namus ve şerefini her şeyin ve hatta hayatının 
fevkinde tutar. 2. Đzci itâatlidir. Çünkü vatanın selametinin ruh-u inzibat olduğunu bilir. 3. Đzci girişkendir. 
4. Đzci bütün işlerin mesûliyetini üzerine almaktan korkmaz. 5. Đzci herkese karşı kanunî ve mültefittir. 6. 
Đzci diğer izcileri hakîkî bir kardeş bilir. 7. Đzci âlicenab, cesur, daima zayıfların muâvenetine hazırdır. 
Bu maksat için hayatını tehlikeye koymaktan çekinmez. 8. Đzci her gün velev küçük olsun bir iyilik 
yapar. 9. Đzci hayvanları sever ve onlara zulüm yaptırtmaz. 10. Đzci daima şen ve nikbîn ve ümitvardır. 
11. Đzci muktesiddir ve diğerlerinin malına hürmet eder. 12. Đzci izzet ve îtimâd-ı nefs sahibidir. Ve 
billahi’t-tevfik. 
1914 yılı için Đzci Andı: Tanrıya ibâdet ve Hakana itâat edeceğime, daima vicdanlı, vazifesini tanır, 
kanuna hürmet eder, yiğit bir adam olarak hareket eyleyeceğime, vatanımı sevip sulh ve harp 
zamanlarında fedakârlıkla hizmet yapacağıma ve izci töresine baş eğeceğime namusum ve şerefim 
üzerine söz veririm (Toprak, 1998b,  s. 15-17). 
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• Oymakların tümüne Altın Ordu denilir. Altın Ordu, Başbuğun kumandası 

altındadır (Madde 7). 

• Her oymağa şu isimlerden birisi verilir: Oğuz, Kartal, Tuğrul, Sungur, 

Koyun, Keçi, Aslan, Teke, At, Geyik, Maral ve bilâhare hayvan ve bitki isimleri 

(Madde 8). 

Bu iç nizamname ve nizamname ile birlikte yeni bir yapılanmaya gidilirken 

aynen batıdaki örneklerinde olduğu gibi usul ve davranışlarda da standardı 

yakalamaya önem gösterilmiştir. Bu prensipten hareketle izcilerin elbiseleri ve 

levazımatı ise şu şekilde olmuştur: Başlık (kabalak),  açık hakî renkte gömlek, 

taraflarında birer cebi olacak, açık hakî renkte kısa pantolon (lacivertte olabilir), 

boyun bağı (her kol’un rengi başka olacaktır), kestane ve hakî renkte çorap, 

ayakkabı, bel kemeri, bir desimetre ve yarım desimetreleri taksim edilmiş 1,80 

santim uzunluğunda baston, arkaya asılacak torba, açık hakî renkte pelerin (ihtiyarî), 

matara, pusula, on beş metre uzunluğunda ve parmak kalınlığında keten ve sağlam 

ip, bel kemeri için ufak toka, Erkân-ı Harbiye paftası, balta, çadır (Karayel, 1330 

(1914), s. 34-35). 

Đzciye en ziyade lüzumu olan şeyler olarak bunlar görülmüştür. Daha 

muntazam ve daha mükemmel levazıma sahip olmak isteyenlerin, dürbüne 

varıncaya kadar alabilecekleri belirtilmiştir. Muallimlerin elbiseleri ise izcilerin aynısı 

olarak kabul edilmiştir. Yalnız gömlek yerine ceket ve uzun baston yerine adi baston 

taşımışlardır. Efkâr ve mesainin birliğini göstermek için kıyafetin yeknesak olmasına 

itina gösterilmesi istenmiştir. Oymak beylerinin resmi elbiseleri ise diğerlerinden 

farklı olmuştur. Đzciliğin işareti olan ongun, büyük orta tarafından imal ettirilecek ve 

mahallî ortalar tarafından izcilere verilecektir.  (Karayel, 1330 (1914), s. 36). 

Đzciler ocak içerisinde ilerlemek için ise şu imtihanlara tâbi tutulmuşlardır 

(Karayel, 1330 (1914), s. 37-40): 

Adsız olabilmek için: izcinin töresini ezbere bilmek ve manasını izah 

edebilmek (And içildikten sonra ongun verilmiştir). 

Çeri olabilmek için: On beş dakikada iki kilometre koşmak, rüzgarda süratle 

ateş yakabilmek, pusula kullanmak, güneş ve kutup yıldızı ile istikamet tayin etmek, 

bir dakika bakmakla bir camekan veya kümes içinde bulunan eşya ve hayvanatı 

doğru olarak tarif etmek, başlıca izci düğümlerini yapmak. 
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Tekin olabilmek için: On dakikada iki kilometre koşmak ve elli metre yüzmek, 

mors ve semafor işaretlerini bilmek, harita okumasını bilmek ve kırda bu harita ile 

yön bulmak, başlıca yıldızları ve burçları bilmek, üç saatte on beş kilometre yaya 

yahut dört saatte kırk kilometre bisikletle kat etmek, iz tanımak ve takip edebilmek, 

beş menzillik mesafe için doğru olarak saat hareket tanzim etmek, doğru ve tafsilâtlı 

(ayrıntılı) şekilde bir şehrin, köyün istikamet, mevki ve coğrafi vaziyetini tersim etmek 

(çizebilmek), kırda muhtelif eşyanın yekdiğerine olan mesafesi tahmin etmek, on 

nevi ağaç ve nebat tanımak, el işleri yapabilmek, yangın, boğulma ve at boşanması 

gibi hallerde yapılacak ameliyet-i tahlisiyeyi (cankurtaranlık işleri) tarif edebilmek,  bir 

yarayı sarmak, bir kimseye yapılacak ihtimamatı (özen gösterme) bilmek, yeni gelen 

bir genci adsız olarak yetiştirmek. 

Đmtihanlar bunlardan ibaret olup izcilerin bu sayılan hususları arazi üzerinde 

muallimlerden öğreneceği ifade edilmiştir. Yine izcilere bu konularla ilgili herhangi bir 

kitap tahsis edilmemiş ve izcinin kitabının “kitab-ı tabiat” olduğu belirtilmiştir. 

Alp ve Tarhan olmak için: Bir izci bir veya birkaç gedik almaya muvaffak 

olursa Aka Alp, altı muhtelif gedik almaya muvaffak olursa ise Tarhan nâmını 

almaya hak kazanmıştır. 

Tekin, omuzu üzerinde çuhadan ince kırmızı bir işaret; Alp, sol kolu üzerinde 

ihtisası olduğu alanın işareti; Tarhan ise, sol kolunun üzerinde kırmızı işaretin zaviye 

teşkil ettiği mahal ile kırmızı renkte bir yıldız taşımıştır. Oymağın bayrağı Osmanlı 

bayrağı olmuştur. Her izcinin Osmanlı bayrağının tertibini, keşidesini (çekilmesini), 

bayrağa ilişkin nazari bilgileri (bayrak, ay ve yıldızın özellikleri, ölçüleri gibi) bilmesi 

zorunlu tutulmuştur. Kollar kendi boyun bağları ile tefrik edilmişlerdir. Obaların her 

birinin kendisine mahsus bir işareti (hayvan isimleri gibi) olmuş ve ufak bir bayrağın 

üzerinde bu işaret görünmüştür. Obanın her izcisine bir numara verilmiştir.  

Yukarıdaki imtihanlardan başka muhtelif meslek imtihanları da yapılmıştır. Bu 

hünerlerden muvaffakiyetle imtihan veren, hünere mahsus olan alâmeti takmaya hak 

kazanmıştır. Bu alâmetlerin sol kol üzerine takılacağı belirtilmiştir. Đzcilerin öğrenmiş 

olduğu muhtelif meslekler ve bunlara ilişkin bilgiler ise şunlardır (Karayel, 1330 

(1914), s. 41-54): 

Tayyareci yardığı: Kâbil-i sevk-i balon ve tayyare nazari bilgilerini bilmek, 

aletleri kullanmayı bilmek, balonların ve tayyarelerin hareketlerinde yere inerken, 

levazımat alırken ve manevralarda yapılacak malumatı bilmek. 
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Doktor yardığı: Sedye yaparak hastayı nakil ettirmek, el çantalarında 

taşınılan başlıca ilaçların tesirlerini ve kullanımını bilmek, vücuttaki başlıca şerâyin 

(atardamar) mevkiini bilmek, veridî (toplardamar) kan akmaların durdurulmasını ve 

kırılan bir uzvun kımıldamayacak surette sarılmasını bilmek, suni teneffüs 

yapabilmek, boğulma, yanma, zehirlenme, çarpıntı nöbetinde, bayılmada 

uygulanacak hareket tarzlarını bilmek,  göze bir şey girdiğinde çıkarmayı bilmek. 

Hey’et ve cevv-i havâ mütehassısı: Yirmi yıldız ve on burç tanımak, 

termometre ve barometre gibi başlıca meteoroloji aletlerini kullanmasını bilmek. 

Gemici: Düğüm yapmak, halat atmak, kürekli ve yelkenli sandal 

kullanabilmek, dümen tutmak, elbisesiz yüz metre, giyinmiş olarak elli metre 

yüzmek, yollandığı ve yaşadığı şehrin yakınında bulunan denizin cereyanlarını 

bilmek. 

Nebatat mütehassısı: On iki nevi nebatı yerde biterken, beş nevi nebatı 

tohumlarından, diğer beşi de yapraklarından tanımak ve on nevi haşeratı bilmek.   

Süvâri: Bir ata yapılacak ihtimamatı (bakım), eyerlenmeyi, eyerli olarak (adeta 

dört nal) uç suretle koşturmayı, bir mania atlamasını, bir arabaya koşmasını, ufak 

tefek hastalıklarda yapılacak tedaviyi, yem ve su vermesini, fena konan eyerin 

mahzuratını, iki atı birden yürütmeyi, topallayan bir ata yapılacak çareyi bilmek.  

Mızıka: Mızıkanın esasatını ve nazariyatını bilmek, kolay yazılan bir notayı 

okumak,  yollarda söylenen şarkılar ve vatan havalarını bilmek.    

Doğramacı: Đnşaatta kullanılan muhtelif ağaçları tanımak, testere ve balta 

kullanmasını bilmek,  ağaç kesmeyi bilmek. 

Aşçı: Toprakla, taşla kırda ocak yapmayı bilmek, ateş yakmayı, kahve, çay, 

çikolata hazırlamayı bilmek, et, çorba, omlet, ve diğer suretle yumurta pişirmeyi 

bilmek, bozulmuş konserveyi tanımak. 

Bisikletçi: Bir bisiklete kolaylıkla inmek, binmek, gerektiğinde tamir etmek, 

yedek olarak ikinci bir bisikleti elde taşımak, on beş kiloluk bir yükü götürebilmek. 

Elektrikçi: Elektrik motorları, telgraf, telefon, tenvirat (aydınlatmalar) hakkında 

malumat-ı umumiye sahibi olmak, evlerdeki elektrik çanı (zili) tenviratını tamir 

edebilmek. 
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Eskrimci:  Eskrim talimini bilmek.  

Demirci: Demir işleri ve çilingirlik hakkında malumat-ı esasiye sahibi olmak, 

bir at nallamayı ve nala çivi çakmayı bilmek. 

Madenci: Arazinin tabiat ve mahiyetini, başlıca maden ve taşlarını bilmek. 

Kılavuz: Kırda üç ve şehirde bir buçuk kilometrelik daire dâhilinde iki nokta 

arasındaki en kısa yolu bilmek, kırda sekiz kilometrelik daire dahilindeki yolları gece 

veya gündüz birini götürebilecek kadar tanımak, yirmi kilometrelik daire dâhilinde 

şehrin başlıca istikametlerini bilmek (dağ, köprü, istasyon v.b), burada bir yabancıya 

yol gösterebilmek, kıta dahilinde başlıca su membalarını bilmek.  

Dilmaç: En az bir ecnebî lisanını bilmek.  

Makineci: Elektrik ve su buharı makinelerinin inşaatı hakkında malumat-ı 

umumiye sahibi olmak, makine aksamının isimlerini bilmek, bir makine silindirini 

parçalamak, muhtelif makineler işletmek ve durdurmak. 

Fotoğrafçı:  Bütün fotoğraf işlemlerini bilmek. 

Đtfaiye: Polise, mahalle sakinlerine nasıl yangın haberi verileceğini, yanan bir 

eve ne suretle girilebileceğini, ateşin yayılmasına nasıl engel olunacağını, boruların 

takılmasını ve tulumbayla mahalleden su alınmasını, tahlisiyye (cankurtaran) 

aletlerinin ve merdivenlerinin kullanılmasını, yanan yerde bulunan insanların ve 

hayvanların nasıl kurtarılacağını, intizamı muhafaza etmeyi, yağmayı engellemeyi 

bilmek. 

Terzi ve kunduracı: Dikişi, elbise ve ayakkabı yamamayı bilmek. 

Đşaretçi ve telgrafçı: Gece ve gündüz yapılacak işaretleri bilmek, mors ve 

semafor işaretlerini tanımak, telgraf almayı ve göndermeyi bilmek. 

Nişancı: Đki yüz metre mesafeden yarım metre genişliğindeki hedefe sekiz 

nişandan altısını isabet ettirmek, bir harp tüfeğini bozmak veya yapmak ve harp 

tüfeğinin mekanizmasını bilmek. 

Görüldüğü üzere izcilik, daha profesyonel bir yapılanmayla daha etkin bir 

biçimde yürütülmek istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda işin ehli sayılabilecek Mösyö 

Parfitt çağrılarak bizzat Harbiye Nazırının himayesinde, ocak içerisinde etkin bir 

konuma getirilmiştir. Nizamname ve iç nizamname vasıtasıyla da ocağın çalışma 
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usulleri ve prensipleri ortaya konulmuştur. Böylece işin teori safhası bitmiş ve 

uygulama safhasına geçilmiştir.  

Aşir, sonradan yaşanan gelişmeleri şöyle aktarmıştır: Parfitt ilk iş olarak 

Darülmualliminin bir dershanesinde izci lider kursu açmıştır. Darülmuallimin-i Aliye 

ve Darülmuallimin talebeleri arasından seçilen yeni oymak beyi namzetlerine mors, 

semafor, topoğrafya, ilk yardım gibi izciliğe ait faydalı bilgilerin yanı sıra çeşitli izci 

oyunları da öğretilmiştir. Bu gençler ilk tatbikat yürüyüşünü 24 Nisan 1330 (1914) 

Cuma günü Kağıthane sırtlarında yapmışlardır. Yemeği onlar pişirmiş, bulaşığı onlar 

yıkamışlardır. O gün birçok oyun oynanmıştır. Đpten köprü yapmak, hasta nakli gibi 

çeşitli uygulamalı eğitimler başarıyla gerçekleştirilmiştir. O gün için yepyeni bir 

hadise olan bu çalışma günlük gazeteler tarafından da ilgiyle karşılanmıştır. Tasvir-i 

Efkâr gazetesinde Atıf Bey konuyla ilgili epey uzun ve enteresan bir makale kaleme 

almıştır. Đkdam gazetesi ise yayımladığı yazılarla sürekli olarak halka bu değerli 

teşebbüsün mahiyetini anlatmaya çalışmıştır. Yürütülen çalışmalar, Parfitt tarafından 

da takdir görmüştür. Parfitt, Türkiye’de vücuda getirilen teşkilatın, ilerleyen 

dönemlerde Đngiliz, Fransız ve Belçika’daki izci teşkilatlarına eş değer bir nitelik 

alacağına olan inancını her defasında yinelemiştir (1938a, s. 1; 1938b, s. 2). 

Faaliyetler giderek hız kazanmış 12 Mayıs 1914 tarihinde kursu bitiren 16 

aday, Talat Paşa’nın huzurunda and içerek izcilerin Altın Ordusu’nu oluşturmak 

üzere yeni görevlerine başlamışlardır. Aynı yılın Haziran ayında ise yurdun çeşitli 

bölgelerinden Maltepe’ye çağrılan 260 gence yeni bir izci liderlik kursu açılmıştır 

(Türk Đzciliğinin 60.yılı, 1972, s. 12). Keşşaf dergisi, daha sonraki gelişmeleri şöyle 

aktarmıştır (1923a, s. 7-8):  

“Bunlar mükemmel sûrette ta‘lîm ve terbiye görürken Harb-i Umumî ve 

Türkiye seferberliği ilân edildi. Bu güzel iş de hemen bidâyetinde akîm 

kaldı. Fakat bu kampın büyük bir şerefi vardır. Đzcilikte “vatan tehlikede 

iken en iyi ve muvâfık sûrette memlekete hizmet etmek” vardır. 

Maltepe’de bir gece kamp ateşi yakıldı, etrafına 26220 genç toplandı. Bir 

iki müsâhabeden sonra vatan için en faydalı ve mukaddes hareketin 

orduya koşmak olduğu binaenaleyh herkesin gönüllü kaydolması izcilik 

müesseseleri tarafından teklif edildi. Bu teklif hiç kimse hâriç kalmamak 

şartıyla bir an içinde ve bilâ-tereddüd kabul edildi. Đki gün sonra oymak 

beyi namzetleri çadırlı karargâhı ortadan kalktı ve bu 262 genç vapurla 

Köprü’ye ve oradan da muntazam yürüyüşle Harbiye Nezareti meydanına 

                                                      
20  Türk Đzciliğinin 60.yılı dokümanından farklı olarak Keşşaf dergisi, kursa 262 kişinin katıldığını 
belirtmiştir. 
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geldiler. Kararlarını Nezarete eblâğ ettiler. Uzun bir intizardan sonra ilk 

defa olarak kendilerine Harp Đhtiyât Zâbitân Ta‘lîmgâhının Harbiye 

Mektebi’nde keşâd edileceği ve oraya mürâcaat etmeleri bildirildi. Ve bu 

sûretle o 262 muallim zâbit ahdlarını yerine getirdiler.”  

Bu süreçte kamp düzenlemek, lider yetiştirmek, yeni ocaklar açmak gibi 

faaliyetler devlet eliyle yürütülürken gazete ve mecmualar kanalıyla da halk izciliğe 

karşı bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. ”Đspordan bahis ider on beş günde bir çıkar 

resimli mecmua” başlığıyla 15 Mayıs 1329 (1913) tarihinden itibaren yayımlanmaya 

başlayan Đdman Dergisi daha ilk sayısından itibaren sayfalarında izciliğe geniş yer 

ayırmıştır. Ahmet Şükrü’nün “Keşşaf Yoldaşlığı” adlı makalesi, dergide izcilikle ilgili 

yayımlanmış ilk yazı olmuştur. Ahmet Şükrü makalesinde o tarihten iki buçuk yıl 

önce Hamburg’da gördüğü Alman Đzci Taburları’na olan hayranlığını şu sözlerle dile 

getirmiştir (1329 (1913), s. 5-6):  

“Karşıdan gelen kalabalığın askeri bir birlik olduğunu sanıyordum. Alay 

yaklaşıyordu. Dikkatle baktım. Asker değil fakat asker 

yâverleri!..olduğunu gördüm. En küçüğü on dört en büyüğü on altı 

yaşında, dünyayı titreten Alman Ordusunun temel taşları… 

delikanlılar!...Hepsi gürbüz, güçlü kuvvetli, boylu poslu, yanakları 

kıpkırmızı, elbiseleri hep bir biçimde, sırtlarında camadanları, çantaları, 

bellerinde mataraları-su kabı, ellerinde kargı biçimindeki değnekleri; sert, 

fakat ağır adımlarla ta‘lîmli bir asker gibi yürüyorlar. Ne yalan söyleyeyim 

o anda benim de yalnız yüreğim değil belki bütün benliğim titredi. Bir 

önümden geçenlere baktım. Bir de bizim dar, çamurlu veya tozlu sokak 

aralarında tozlara bulanmış bir halde; kaydırak, şeftali çekirdeği falan 

oynayan cılız, solgun benizli çocuklarımızı hatırladım!”  

Ahmet Şükrü makalesine Đngiltere’deki hatıraları ve orada izciliğe ilişkin 

edindiği izlenimler ile devam etmiş, kendi derlediği birtakım bilgileri okuyucuya 

aktarmıştır. Makalenin son kısmında ise üç bölüm sürecek (sayı 1,2,4) yeni bir yazı 

dizisine başlamıştır. Bu yazı dizisinde Baden Powell’ın Đngiltere’de “Keşşaf 

Yoldaşlığı” adıyla yayımlanan makalesini dilimize çevirmiş ve okuyucunun bilgisine 

sunmuştur. Đngiltere’deki izcilik olgusu ve teşkilatını konu edinen bu makale, verdiği 

teknik bilgiler bakımından sıradan okuyucuların yanı sıra eğiticiler tarafından da son 

derece faydalı bulunmuştur. 
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Đdman’ın ilk sayısından başlayarak uzunca bir süre devam eden diğer bir yazı 

dizisi ise “Türk Keşşafları Heyeti”nden gönderilen “Keşşaflık”tır. 21  Yazının ilk 

bölümünde, “Niçin terakkî ve teâli edemiyoruz? Niçin kavî, faal ve müteşebbis 

kimseler yetiştiremiyoruz? Niçin revacı arzu olunan ziraat, sanat ve ticarette milel-i 

garbiye gibi muvaffak olamıyoruz?” v.b sorulara şimdi bir de “Niçin mağlup olduk?” 

sorusunun eklendiği belirtilmiştir (1329 (1913), s. 11).  

Yazının geri kalan bölümünde ise Balkan Harbi’nin toplum üzerinde yarattığı 

tahribata değinilmiştir. Topluma sirayet eden miskin ruh halinin giderilmesine yönelik 

çarelerin aranması gerektiği savunulmuştur. Tedavi için önce hastalığın teşhis 

edilmesi gerektiğinin üzerinde durulmuş, buradan hareketle “kavî, faal ve 

müteşebbis yetişememe olgusunun” üzerine gidilerek hastalık teşhis edilmeye 

çalışılmıştır. Batıda çocuğun yetişmesi için verilen eğitimin pedagojik yönünün yanı 

sıra, beden terbiyesi olgusu da ele alınmıştır. Bu kapsamda Baden Powell’ın 

Đngiltere’de kurmuş olduğu izci teşkilatı övülmüş ve gerek yapı olarak gerekse de 

faaliyet olarak okuyuculara tanıtılmaya çalışılmıştır. Yazı dizisi boyunca izciliğin 

faydaları anlatılmış ve gençler izci olmaya çağrılmıştır. 

Đdman Dergisi, yayımlandığı süre boyunca sporda milli gayenin üzerinde 

durmuş izcilik gibi memlekette yeni gelişmekte olan pek çok spor dalı ile ilgili yazılar 

yayımlayarak bu faaliyetlerin toplum tarafından doğru anlaşılmasına hizmet 

etmiştir.22 

2. Meşrutiyetle birlikte sayısında patlama yaşanan çocuk dergilerinde ise 

izcilik, popüler konulardan birisi haline gelmiştir. Daha önce Türk Yurdu Kütüphanesi 

yayınları arasında yer alan Đngiliz yazar Wells’in izcilikle ilgili kitabı Türkçeye 

çevrilmiş ve “Đzcilik-Altun Ordu” ismiyle yayımlanmıştır. Bu dönemde yayımlanmaya 

başlayan Çocuk Dünyası isimli dergi, 42.sayısında kitabı okuyucularına tanıtmıştır. 

Ayrıca 11 Mayıs 1914 günü bol resimlerle süslü bir “Đzcilik özel sayısı”, Çocuk 

Dünyası tarafından yayımlanmıştır (Karakışla, 1988, s. 25). 

1912 yılında ilk izci ocaklarının kurulmasıyla filizlenen Türk Đzcilik Hareketi, 

1913 yılından itibaren Đttihat ve Terakki Cemiyeti’nin müdahalesiyle kendi içinde bir 

                                                      
21 Keşşaflık yazı dizisi derginin 1.sayı (15 Mayıs 329),  8-9.sayı (15 teşrin-i evvel 329), 14.sayı (12 
kanun-i evvel 329) , 15.sayı  (19 kanun-i evvel 329), 16.sayı (28 kanuni evvel 329), 18.sayı  (11 kanun-i 
sani 330), 19.sayı  ( 23 kanun-i sani 330), 20.sayı (30 kanun-i sani 330), 21.sayı (6 şubat 330) ve 
22.sayılarında (13 şubat 330) yayımlanmıştır. 
22 Bu dönemde izcilik, bir yandan topluma tanıtılmaya çalışılırken diğer yandan da toplumda oluşan 
yanlış izlenimler yayımlanan makaleler ile giderilmeye çalışılmıştır. Đdman Dergisi’nde yayımlanan 
“Keşşaflık Soğukluk mu?” başlıklı makale bu tarz yazılara örnek gösterilebilir (1329 (1913b), s. 73-75). 
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dönüşüm geçirirken dönem içerisinde uluslararası ölçekte yaşanan gelişmelerden 

de dolaylı olarak etkilenmiştir.  

Fransız Devriminin yarattığı milliyetçi cereyanlarla imparatorluğa bağlı unsurlar 

bir bir bağımsızlıklarını elde ederken devleti kurtarma umudu olarak görülen halkı 

herhangi bir din veya etnik ayrım yapmaksızın “Osmanlı” kimliği altında toplama 

hayali (Osmanlıcılık) de Balkan Savaşları ile birlikte sona ermiştir.  Batıcılık, 

Osmanlıcılık gibi fikir akımlarının gücünü kaybettiği bu dönemde; Yusuf Akçura, 

Ahmet Ağaoğlu gibi Rusya’dan gelen Türk aydınların da etkisiyle bir anda Türkçülük 

ön plana çıkmıştır. Şahin’in ifadesiyle (2005, s. 113), yıllar süren Osmanlıcılık 

rüyasından Balkan Savaşları’nın getirdiği yıkımla uyanan yönetici kesim, adeta 

Türklüklerini yeniden keşfetmeye başlamıştır.  

Đçeride, uluslaşma sürecini geç yaşayan diğer milletler gibi bir yandan yeni 

değerler topluma benimsetilmeye çalışılırken diğer yandan da Balkan Savaşının 

toplumda yarattığı maddi ve manevi tahribatı gidermeye yönelik uğraş verilmiştir. 

Dışarıda ise sömürgecilik yarışı iyice kızışmış ve dünya adım adım savaşa doğru 

sürüklenmiştir. Đçte ve dışta yaşanan bu gelişmeler Dünya Savaşı arifesinde 

Osmanlı Đmparatorluğu’nda milliyetçi duyguların daha önce hiç olmadığı kadar 

kabarmasında etkili olmuştur. Daha 1908 Devrimi sonrası okul müfredatlarında yer 

alan tarih ve coğrafya dersleriyle ilgili yapılan “bilhassa Osmanlı Coğrafyası”, 

“bilhassa Osmanlı Tarihi” vurgusunun üzerinden çok geçmemişti ki önceleri edebiyat 

ile başlayan millileşme iktisat ile devam etmiş ve toplumsal yapının diğer 

katmanlarına doğru hızla yayılmıştır. 

Yapılan her türlü faaliyette “milli fayda” ve “vatan savunmasına katkı”nın 

gözetildiği bu dönemden izcilik de payını almıştır.  Đzciden, özel elbiselerle haftada 

bir iki kez kentin sokaklarında boru ya da trampet çalarak gezen biri olması değil 

milli sorumluluklarının bilincinde, gelecekte ordunun bir neferi olarak savaş 

meydanlarında ülkesinin ve milletinin şerefini koruyacak, beden ve ahlak yönden 

sağlam Türk gencini temsil etmesi istenmiştir.  

26 Eylül 1329 (1913) tarihinde, Talebe Defteri adlı mecmuada, Ahmet Cevat 23 

tarafından kaleme alınan, “Yad-ı mâzi-Tabiî Askerlik-Skautluk” başlıklı makale, 

izcilikten beklentilerin ne yönde olduğunun açık bir göstergesi olmuştur. Ahmet 

Cevat makalesinde, Edirne’nin geri alınmasına karşın altı asırlık vatan toprağının 

                                                      
23  Ahmet Cevat aynı zamanda Meşrutiyet sonrası Malumat-ı Medeniye (Medeni Bilgiler) dersleri 
kapsamında okullarda okutulan “Mektepte Malumat-ı Ahlâkiye ve Medeniye Dersleri” kitabının da 
yazarıdır. 
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Meriç’in batısında kalan Gümülcine, Kavala, Drama, Selanik, Yanya gibi en güzel 

yerlerinin kaybedilmesinin milletin vicdanında açtığı derin yaradan bahsetmiştir. 

Ahmet Cevat, yürekler taştan da olsa, üzerine demir kalemlerle yazılmış bu acıların 

ancak geri alma isteği ve intikam duygusuyla silinebileceğini ifade etmiştir. Vazife, 

zor olarak addedilmiş, fakat böyle yüce bir emel için katlanılmayacak zorluğun 

olmadığı da belirtilmiştir. Üstelik vaktiyle Osmanlıların her birinin birer tabiî asker; 

hepsinin kuvvetli, çevik ve maharetli olduğu vurgulanmıştır. Milletleri çürümekten 

kurtaran; hukukunu demirle, tırnakla, dişle muhafaza etmek iktidarını veren en 

büyük meziyet; bu “tabii askerlik” olarak görülmüştür. Bugünkü bahtiyar ve yüksek 

milletler sanki Türk ecdadının meslek-i fıtrîsine bir tanzîr-i sun’î ile maâkıb olmak 

istiyormuş gibi “skautluk-keşşaflık” namını verdikleri mümaresâta atılmışlardır. 

“Talebe Defteri”nin de Osmanlı gençlerini ecdatlarının kahramanlık mirasına isâl 

etmek emeliyle “skautluk”u onlara tanıttırmaya, sevdirmeye gayret edeceği ifade 

edilmiştir (1329 (1913b), s. 149-150). Ahmet Cevat bu düşüncelerini makalesinin 

sonunda yayınladığı “Keşşafların Türküsü” (Ek-B) ile pekiştirmiştir (1329 (1913a), s. 

151). 

O dönemde Osmanlılar arasında beden terbiyesi ve sporun yaygınlaştırılması, 

bu faaliyetlerin askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmesi ve toplumun 

sağlık düzeyinin iyileştirilmesini amaç edinen bir takım dernekler kurulmuştur. 24 

Bunların içerisinden “Türk Gücü”, gerek kuruluş beyannamesi gerekse de yürüttüğü 

faaliyet ve söylemleriyle bir gençlik teşkilatının nasıl tertip edileceğine, hangi 

amaçları gütmesi ve vatana ne gibi faydalar sağlaması gerektiğine dair göndermeler 

yaparak dolaylı da olsa izciliğin bundan sonraki paramiliter çizgisinin ipuçlarını 

vermiştir. 

Dernek, Londra Antlaşması öncesi kurulmuştur. 20 Mart 1913 tarihinde Türk 

Yurdu dergisinde yayımlanan “Türk Gücü” başlıklı yazı bu derneğin beyannamesi 

sayılmıştır (Tansel, 1987, s. 281).  “Türkün gücü herşeye yeter!” parolasıyla 

başlayan beyannamenin ilk cümleleri şöyledir: “Milletim yaşamalıdır! Milletim, 

sağlığın sağlamlığa bağlı olduğunu bilmelidir. Ben, Türk’ü dinç, gürbüz, güçlü, yavuz 

                                                      
24  Bu dönemde Türk Gücü haricinde beden terbiyesi ve spor vasıtasıyla gençleri örgütlemeyi 
hedefleyen bir diğer cemiyet ise Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’dir. Nizamnamesinin birinci maddesinde 
cemiyetin amacına yer verir. Buna göre cemiyet, “Terbiye-i Milliye ve Sıhhat-i Umumiye ihtimamıyla 
milletin seviye-i fikriye ve faaliyet-i hayatiyesini inkişaf ve takviye ettirecek ve bütün milleti hayat-ı 
mesaiye alıştıracak ve led-ill-harce meydan-ı harbe koşabilecek kuvveti idman inşirahı verecek esbâb-ı 
terbiyeyi tehiye ve temin edecektir.” Cemiyet, vatan evlatlarını jimnastik, koşu, yüzücülük, kürek 
çekmek, nişancılık, binicilik, uzun piyade yürüyüşleri, kılıç ve kasatura kullanmak, siper kazma, 
tayyarecilik, köprücülük v.b faydalı faaliyetler ile mümerasat-ı bedeniye ve askeriyeye alıştırmaya 
çalışmıştır. Cemiyetin kuruluşunda yer alan ve çalışmalarına yön veren A.Cevdet, Đkdam gazetesindeki 
yazılarıyla diğer spor dallarının yanı sıra keşşaflığın da sağlıklı bir nesil için ilkokuldan itibaren 
yapılmasının önemini vurgulamıştır (Polat, 1991’den aktaran Karaküçük, 1999, s. 67-68). 
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görmek isterim. Cılız, düşkün değil; ayak atik, bilek çevik olmalı!” Medeniyete ilişkin 

ağır eleştirilerin yanı sıra beden kuvvetini yüceltici sözlerin de yer aldığı 

beyannamenin ilk bölümünde, Türk milletinin içinde bulunduğu aciz durum ve bu 

durumun sebepleri üzerinde durulmuştur: ”Bizi hep bir dert üzüyor: Türk’ün 

güçsüzlüğü! Milleti bu kadar üzüp, hırpalayan; milleti kasıp, kavuran; devleti yakan 

bu kara bela Türk’ün güçsüzlüğüdür.” Türklerin geçmişte batı karşısında kazandığı 

zaferlerden övgüyle bahsedilmiş ve yeni nesillere “Türk gibi güçlü” sözü bir kez daha 

hatırlatılmıştır. Zamane gençliğine ilişkin çarpıcı bir tespitten sonra nasıl bir gençlik 

istendiği açık biçimde ifade edilmiştir (Türk Yurdu, 1329 (1913), s. 337-339): 

“O ülkeleri fetheden cündî ve  silahşör millet at sırtından inmiş, kahvelere 

düşmüş, kendi dövdüğü altın kakmalı yatağını bırakıp eline bilardo 

sopasını almış, “kahvede, zarda, oyunda şânını, ünvanını, gücünü, koca 

erkekliğini” ezvâk-ı garbîyeye, sefahât-ı frengiyeye değişti, sattı. Irk, cins 

bozuldu. O yavuz, o ten-dürüst milletin ahfâdı arasında kanburlar, 

çolaklar, paytaklar koca bir yekûn teşkil ediyor.  Đçki ve nikotin, milletimizi 

yakıp yıkmış, “tütünden eller sararmış, bet-beniz uçuk; içkiden öz sönük, 

göz donuk, eller titrek..” Ben isterim ki gençlerimizin elleri kılıçtan, 

ciridden, kürekten, yelkenden nasırlaşsın; yüzleri günden, güneşten, 

temiz havadan, keskin rüzgardan kızarsın, yanakları alevlensin! Benliğine 

güvenir delikanlıların yüzlerinde kartal bakışlar görmek isterim! 

Muradımıza ermek için gidilecek yol, eskiden gidilmiş, güdülmüş, sonra 

bırakılıp sapılmış, unutulmuş izlerdir. Yine o eski izleri bulup çıkaralım!”  

Beyannamenin ilk bölümünde hastalığın ne olduğu teşhis edilmiş, ikinci 

bölümde ise  tedavi yolları üzerinde durulmuştur. Bu bölümde tekrardan bir “millet-i 

müselleha” haline gelinmesi gerektiği  ifade edilirken zamanında “askerliği, biniciliği, 

topçuluğu, gemiciği bizden dayak yiyerek öğrenen hatta miğferlerimize, tuğlarımıza, 

elbiselerimize kadar herşeyi Osmanlı’dan taklit etmiş olan Batı’nın günümüzde milli 

savunma için uyguladığı usuller övülmüştür. Prusyalıların Yahn (Yan), Fransızların 

Eclaireur (Keşşaf), Đngilizlerin Boy Scout (Keşşaf çocuklar), Almanların Pfad Finder 

(Đz Bulucu) adlı gençlik dernekleri tanıtılmış, Harbiye ve Maârif Nezâreti’ne de bu 

tarz bir teşkilatın oluşturulması yönünde gizliden gizliye telkinde bulunulmuştur. 

Üstelik bu teşkilatların ana felsefesini oluşturan askeri unsurlar, zamanında 

Osmanlı’dan bu memleketlere ithal olunduğu için Türklerin kuracak olduğu izci 

teşkilatının da öz itibariyle Batı’daki emsallerinin bir kopyası olarak görülmeyeceği 

belirtilmiştir.  
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Aynı makalenin sonuna eklenen tüzük taslağı metni ise derneğin kuruluş 

maksadını ve ne yolda çalışacağını açık bir biçimde ortaya koymuştur: “Adımız: Türk 

Gücü. Şiârımız: Türk’ün gücü herşeye yeter! Maksadımız: Soyumuzu, huyumuzu, 

düzelterek âtiye tam manasıyla bir er yetiştirmek, muhtac-ı muâvenet olanlara ve 

bilhassa hemcinsimize yardım etmektir” (Türk Yurdu, 1329 (1913), s. 337-343). 

Bu tarihten sonra derneğin “Umumi Nizamı” (Ek-C) Đstanbul Matbaa-i Hayriyye 

ve Şürekâsı’nda basılarak yayımlanmıştır. Derneğin resmi yayın organı olan Türk 

Yurdu Dergisi’nde ise derneğin çalışmaları ve dernek hakkında oluşan yanlış 

anlaşılmaları giderici bir takım yazıların yanı sıra izcilikle ilgili haberlere de yer 

verilmiştir. 1 Mayıs 1330 (1914) tarihinde yayımlanan “Türklük Şuûru-Türklerle 

Romenler’in Top Yarışı” adlı haberde şu ifadeler yer almıştır (Tansel, 1979, s. 17):  

“Romanya’dan Đstanbul’a gelen ayaktopu takımıyla Altun-ordu ve 

Galatasaray takımlarının 4-6 Nisan’daki yarışmaları sonunda izcilerin 

gösterileri yer almıştır: Top bittikten sonra Türk izcileri muhârebe 

hücumları yaptılar. Yaralanmış sayılan arkadaşlarını sedyelerle 

ordugâhlarına taşıdılar. Küçük ve sevimli izcilerimizin oyunları fahr ile 

hararetle alkışlandı. Bu izciler birkaç gün evvel Đzmit’e seyahat edip 

gelmiş ve Selamlık’ ta Ulu Hakanın iltifâtına mazhar olmuşlardı. Đzmit’te 

iken bu kahraman yavruları gören asker ve şehit anaları ağlaya ağlaya 

çok alkışlamışlardı. Đlk yarış günü üç yüzden fazla izcinin geçit resmi ile 

nihayetlendi.” 

 Yine Türk Yurdu’nda yayımlanan izcilikle ilgili bir diğer yazıda ise (15 Mayıs 

1330 (1914)) şu ifadeler dikkat çekicidir (Tansel, 1979, s. 17-18):  

“Đzcilik (boy scouts), memleketimize iyiden iyiye giriyor ve Türkleşerek 

giriyor. Başta Harbiye Nâzırı Hazretleri olmak üzere ciddi ve geniş Đzcilik 

Teşkilatı yapıldı. Đzcilik Teşkilatı’nda ad ve sanlar tamamen Türkçe, hatta 

bazıları eski Türkçedir. Reis’e Başbuğ, Vekiline Kalgay, Şubelere Oymak, 

Şube Reîslerine Oymak Beyi, Đzcilerin Heyet-i Umûmîyyesi’ne ise Đzciler 

Ocağı deniliyor. Oymaklar, Ortalar’a bölünüyor. Geçen Pazartesi günü 

Kalgay Parfitt Bey ile Oymak Beyleri, Başbuğ Enver Paşa önünde boyun 

sınıp and içtiler. Đzcilik Töresi’nde yazılı and şöyledir: Tanrı’ya ibadet ve 

Hakan’a itaat edeceğim. Daima vicdanını, vazifesini tanır ve kanuna 

hürmet eder yiğit bir adam olarak hareket edeceğime, vatanımı sevip sulh 
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ve harp zamanında fedakârlıklarla hizmet yapacağıma, Đzcilik Töresi’ne 

baş eğeceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim”25”  

1914 yılında Đstanbul dışında toplam 25 şubeye 26 ulaşan Türk Gücü Cemiyeti, 

toplumsal bir uyanışın öncülüğünü yapmanın yanı sıra halkın sağlık düzeyinin 

iyileştirilmesi amacıyla da çalışmalar yapmıştır. Toprak’ın ifadesiyle dernek, manevi 

dirilişin ötesinde koruyucu hekimlik ve çevre sorunlarına da eğilmiş; halk için sağlık 

kitapları yazılarak bedava dağıtılması, sıtmaya karşı halka kinin dağıtılması, 

sivrisinekle mücadele, verem dispanserlerinin açılması, frengi konusunda halkın 

uyarılması ve gezici doktorlarla gerekli tedavinin yapılması, Şark’ın en eski illeti olan 

çiçeğe karşı aşı yurtlarının açılması, salgın hastalıklara karşı yayın ve telkin yoluyla 

halka koruma önlemlerinin öğretilmesi, bebek ve çocukların korunması, üçten fazla 

çocuğu olan babalara yardım edilmesi, alkol ve tütüne karşı propaganda yapılması 

gibi faaliyetleri yürütmüştür. Kısacası “Türklüğü mahv ve inkırazdan kurtarmak ve 

istikbâlde ecdadımız gibi sağlam ve kalabalık feyyaz bir nesil;  vatanını, hukûkunu, 

namusunu, mefâhirini korumak için ancak kendi kuvvetine istinâd eden bir Türk nesli 

vücûda getirmek” Türk Gücü Derneği’nin temel hedefi olmuştur. Ve bu hedefe 

ulaşmak için “Türklüğe mahsûs bir azim ve sebât” ile çalışmanın zorunluluğu 

vurgulanmıştır (1985, s. 532-533). 

Tüm bu gelişmeler olurken patlak veren Dünya Savaşı, Osmanlı’da izciliğin 

farklı teşkilatların himayesinde daha paramiliter bir anlayışla yürütülmesine yol 

açmıştır. Yurt geneline yayılmış izci oymaklarını tek elden yöneterek daha verimli 

hale getirmeyi amaçlayan “Đzciler Ocağı Teşkilatı”, harbin başlamasıyla birlikte yerini 

Osmanlı Güç ve Osmanlı Genç Derneklerine bırakmıştır. 

(1) Osmanlı Güç Dernekleri27 

Harp arifesinde teşkil olunan “Đzciler Ocağı” tam anlamıyla istenen 

sonuçları elde edemese de kendisinden sonra oluşturulacak paramiliter derneklerin 

fiziki altyapısını oluşturmuştur. Fikri altyapının da Đttihat ve Terakki tabanlı dernekler 

(Ör: Türk Gücü) ve bazı aydınlar tarafından oluşturulmasıyla izciliğin Osmanlı’daki 

paramiliter evresi tam anlamıyla başlamaya hazır hale getirilmiştir. 

                                                      
25 Đzci ocağının bu  “And”ı, Türk Gücü Tüzük’ünün 11. maddesini teşkil eden “Yemin Usulü”ne fikir ve 
maksat bakımından çok yakındır: “Tanrımıza ve Hakanımıza, bayrağımıza, nizamlarımıza, 
amirlerimize, ana ve babalarımıza sadık kalacağımıza söz veririz” (Tansel, 1979, s. 18). 
26 Üstel (1997, s. 64), Büyük Türk ırkının güççe, kuvvetçe başka ırklardan geri kalmayarak ecdâdı gibi 
güçlü, kuvvetli olduğunu cihâna bildirmek için kurulan Türk Gücü Dernekleri’nin 1914 yılında Đstanbul 
dışında 25 şubesinin olduğunu belirtmiştir.  
27 Nizamname ve talimatnamede Osmanlı Güç Dernekleri ve Mektep Gücü Dernekleri olmak üzere iki 
farklı oluşumdan bahsedilse de gerek teşkilat gerekse de faaliyet olarak birbirinden pek de farkı 
olmayan bu derneklerin geneline literatürde Osmanlı Güç Dernekleri denilmektedir. 
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“Genç evlâd-ı memleketi maddeten ve mânen vatan müdâfaasına hazırlamak 

ve ölünceye kadar kavî ve sağlam bir vatanperver hasletini muhafaza etmesini temin 

etmek” amacıyla kurulan Güç Dernekleri, nizamnamesinin (Ek-Ç) birinci 

maddesinde belirtildiği üzere resmi okullar, medreseler, vesair resmi müeesselerde 

mecburi; cemaat mektepleri ve özel mekteplerde ise isteğe bağlı şekilde 

oluşturulmuştur. Ayrıca halk tarafından da benzer maksatlı derneklerin 

kurulabileceği ifade edilmiştir.  

Gönüllülük esasına göre kurulacak derneklerin, isterlerse kendi tanzim 

edecekleri talimatname ve programlara, isterlerse de Harbiye Nezareti’nce tanzim 

edilecek talimatname (Ek-D) ve programlara uyabilecekleri, eğer ikinci seçeneği 

tercih ederlerse de Harbiye Nezaretine tabi olacakları belirtilmiştir. Mecburi olarak 

kurulacak derneklerin “Mektep Gücü Dernekleri”, gönüllü olarak Harbiye Nezaretine 

bağlanan derneklerin ise “Osmanlı Güç Dernekleri” namıyla faaliyetlerini 

yürütecekleri bildirilmiştir. Ayrıca Osmanlı Güç Dernekleri’nin, gönüllülük esasına 

göre kurulan ve kendi talimatnameleri gereğince faaliyetlerini sürdüren diğer 

cemiyetlerden farklı olarak çeşitli imtiyaz ve yardımlardan yararlanacağı ifade 

edilmiştir. 

Osmanlı Güç Derneklerinin hazırlık şubesini oluşturan izcilik derneklerine  

12-17 yaş arası, asıl Güç Derneklerine ise 17 yaşından yukarı Osmanlıların kabul 

edileceği bildirilmiştir. Ayrıca bunların talim ve terbiyelerinin Harbiye Nezaretince 

tanzim edilen esasata göre icra edileceği belirtilmiştir. 

Osmanlı Güç ve Mektep Gücü Dernekleri’nde “terbiye-i maddiye”, “terbiye-i 

maneviye ve vataniye” ve “malumat-ı hususiye” adları altında üç farklı alana yönelik 

eğitim verilmesi planlanmıştır.  Terbiye-i maddiye kapsamında idman ve jimnastik 

talimnameleri, bunlarla alakalı risâlelerin okunması ve çeşitli tatbiki eğitimlerin 

planlanması öngörülmüştür. Bunlara ek olarak tüfek ve revolver (toplu tabanca) 

kullanımının gösterileceği,  harp silahları ve patlayıcılarına ilişkin kısa ve öz bilgilerin 

verileceği, basit topografya anlatılacağı, Erkân-ı Harbiye haritalarını inceleme 

yönteminin öğretileceği bildirilmiştir. Ayrıca bol bol yürüyüş yapılacağı, hıfzü’s-sıhha 

ve vücut bakımı konusunda eğitimlerin de verileceği belirtilmiştir. Terbiye-i maneviye 

ve vataniye eğitimlerinde ise ilmî müesseselerde genel olarak yürütülen 

programların referans alınacağı belirtilmiştir. Genci her bakımdan donanımlı hale 

getirerek, askerliğe hazır hale getirmenin hedeflendiği özel eğitimler kapsamında ise 

yüzücülük, kürekçilik, telgrafçılık ve telefonculuk, şimendifercilik, balon ve 

tayyarecilik, mızıkacılık v.b eğitimlerinin verileceği ifade edilmiştir. Eğitim esnasında 
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kullanılacak olan silah ve cephanenin, eğitimin yapılacağı talim arazisinin, atış 

sahalarının ve benzeri mekânların, eğitimi verecek olan subay, astsubay ve 

neferlerin Harbiye Nezareti’nce sağlanacağı belirtilmiştir. 

Mektep gücü derneklerinin içerisinde teşkil olunduğu ilmi müessesenin bağlı 

olduğu Nezaret veya idarenin nüfuzu altında olmakla birlikte, bulunduğu mahalli 

askeri kumandanın fennî teftişine de tabi olacağı bildirilmiştir. Osmanlı Güç 

Dernekleri’nin ise teşekkül oldukları mahalin bağlı olduğu askerlik şubesinin nezaret 

ve teftişi altında görevini ifa edeceği belirtilmiştir. 

1330 yılında Matbaa-ı Askeriye’ye bastırılan kitapçıkta ise Osmanlı Güç 

Derneklerinin kıyafet ve levazımatı hakkında şu ifadeler yer almıştır (Güç 

Derneklerinin Kılığı, 1330 (1914), s. 2-3): 

• Derneklerde çalışmaların birlik ve beraberliğini göstermek maksadıyla 

elbise için bir numune kabul olunmuştur. 

• Bu numune derneklerde eğitim, uygulama ve seyahatlerin devamı 

müddetince giyilecek ve bu esnada tesadüf edilen üst rütbeli askerlerle resm-i ta’zim 

ifa edilecektir. 

• Numune: Haki renkte kabalak(ihtiyari), ceket (Önde 4 cep. Yaka devrik 

ve üzerinde bir revolver işareti ve tarafına Mülkiye-i Şahane Mektep Gücü, Konya 

Osmanlı Gücü gibi mensup olduğu gücün ismi yazılı birer alâmet bulunacak). Kilot 

pantolon (hakî), dolak, siyah bağlı ayakkabı, kaput, arka çantası, etimek ve cephane 

torbası, matara, edevatı-ı istihkamiye ve yağ kutusu teçhizatından ibarettir.  

• Dernekler kademe kademe bu elbiseleri tedarik edecektir. 

• Harbiye Nezareti tarafından bu numunelerden hiç birisi derneklere 

ücretsiz olarak verilmeyecektir.  

• Đzcilikte kazanılmış olan rütbe alâmetleri ve nişanlar ile kollara takılan 

işaretler, güç derneği numunesine de takılabilir.  

• Hususi, müstakil şekilde kurulan derneklerin üyeleri bu numuneyi 

taşıyamazlar. 

• Ehliyetname imtihanlarının bu numuneler ile icrası mecburidir. 
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Tüm bu gelişmeler olurken Osmanlı Güç Dernekleri’nin toplum tarafından 

benimsenerek destek görmesine de ayrıca önem verilmiştir. Bu maksatla Harbiye 

Nezareti tarafından bir beyanname (EK-E) hazırlanmış ve halk yediden yetmişe, 

üzerine düşen tarihsel sorumluluğu yerine getirmeye çağrılmıştır. 

Beyannamede, Osmanlı’nın şanlı tarihine ve geçmişteki eşsiz gücüne vurgu 

yapılarak o an gelinen noktada ülkenin içinde bulunduğu durum tam bir felaket 

olarak nitelenmiştir. O güne kadar görülen felaketlerin sebebi olarak hep milletin 

ihmal edilmesi, bütün milletin yedisinden yetmişine harbe hazırlanamaması 

gösterilmiştir. Harpte kumandanlar, zabitler ve askerlerin vazifelerini 

yapamamalarının daha küçükken iyi yetişememiş olmalarından kaynaklandığı ileri 

sürülmüştür. Buradan hareketle kuvvetli orduların ancak kuvvetli milletler tarafından 

meydana getirileceği görüşü net bir biçimde ifade edilmiştir. Bunlara ek olarak, 

beyannamede boş zamanları değerlendirme meselesi ciddi bir biçimde ele 

alınmıştır. Zamanı vatan müdafaasına hazırlık gibi faydalı faaliyetlerle uğraşarak 

geçirme yerine kahvede geçirmek,  günahkârlık ve vatan hainliğiyle eş tutulmuştur. 

Eğer geçmişte olduğu gibi vücutça, kafaca ve ruhça sağlam bir millet yaratılabilirse 

Allahın da izniyle Osmanlı Devleti’nin karşısında hiçbir düşmanın duramayacağı, 

böylelikle de karanlıktan aydınlığa çıkılacağı müjdelenmiştir. 

Tüm bu gelişmeleri takiben Dâhiliye Nezareti tarafından vilayetlere gönderilen 

yazı ile “Gençleri iyi bir vatan evladı olarak yetiştirmek” gayesiyle kurulan Osmanlı 

Güç Dernekleri’nin teşkilinde kolaylık gösterilmesi, emeği geçenlerin 

mükâfatlandırılmaları, faaliyet istatistikleri ve derneklerin teşkiline ilişkin sonuç 

raporlarının düzgün bir şekilde Nezarete iletilmeleri istenmiştir (BOA, DH.EUM.MH., 

14/Ş/1332, Ds. No.: 87, Göm. No.: 129; DH.EUM.MTK., 24/Ş/1332, Ds. No.:87, 

Göm. No.:137).  Ayrıca yine Dahiliye Nezareti’nden gönderilen bir diğer yazıyla 

mezkur dernekler hakkında evvelce gönderilen nizamname ve talimatnameye ilave 

olarak Osmanlı Milleti’ne hitaben yazılmış olan beyannameden de birkaç nüshanın 

gönderildiği belirtilmiştir. Bu beyannamelerin gazetelere ilan verilerek, cami ve 

mektep duvarlarına asılarak efrâd-ı ahâliye layıkıyla izah edilmesinin gerekliliği 

vurgulanmıştır. Ayrıca cuma günleri ve boş zamanlarda jandarmanın en küçük 

köylere kadar gidip atış ve nişancılık talimi yaptıracağı belirtilmiştir. Önceki yazıda 

olduğu gibi bu yazıda da derneğin terakkisi ve teâlisi için üstün gayret gösterenlerin 

mükâfatlandırılması ve faaliyet istatistiklerinin nezarete geri bildirimi talep 

olunmuştur (BOA, DH. MB. HPS.M.,6/N/1332, Ds. No.:15, Göm. No.:30). 
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Osmanlı Güç ve Mektep Gücü dernekleri, nizamname ve talimatnameler 

gereği kendilerine yüklenen çeşitli sorumlulukları yerine getirse de sonraki süreçte 

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle eski gücünü kaybederek yerlerini Alman Von 

Hoff’un kuracağı Osmanlı Genç Dernekleri’ne bırakmışlardır. 28  

 (2)  Osmanlı Genç Dernekleri 

 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Osmanlı Devleti açısından 

hüsranla neticelenmesi ve Rusların Yeşilköy’e dayanmaları, devlette büyük bir panik 

havası yaratmakla birlikte, padişah Abdülhamit’in de ordu ve bazı devlet 

kurumlarının ıslahına yönelik düşüncelerini kuvvetlendirmiştir. Bu maksatla yine Batı 

tabanlı bir ıslahat modeli benimsense de bu sefer kapısı çalınan ülke Đngiltere veya 

Fransa değil; Kıta Avrupa’sının yükselen değeri Almanya olmuştur.  

Ortaylı’ya göre (1983, s. 73), Berlin Kongresinden sonra ortaya çıkan panik 

havasına kadar Osmanlı ordusunda modern Đngiliz, Fransız, Prusya sistemleri 

geleneksel Osmanlı sistemiyle bir arada yaşarken bu tarihten sonra Osmanlı ordusu 

artık Alman Genelkurmay stratejisine, onun tayin ettiği subaylara ve Alman 

endüstrisinin silahlarına bağlanıp gittikçe Alman askeri sistemiyle bütünleşen bir 

ordu olmaya başlamıştır. 

1882 yılında ilk Alman askeri heyetinin gelmesiyle başlayan ve 1. Dünya 

Savaşı sonuna dek süren süreçte Osmanlı Đmparatorluğu, yüksek rütbeler ve dolgun 

maaşlar ile ikna edip Osmanlı üniforması giydirdiği millet-i müsellehacı 29  Alman 

subayların yoğun propagandasına maruz kalmıştır. Đşte Balcıoğlu’nun ifadesiyle 

“Güçlü bir ordunun arkasında her an bir de sağlam bir gençlikten mürekkep bir 

ihtiyat ordusu mevcuttur” fikrinden hareketle teşkil edilen Osmanlı Genç Dernekleri 

de propaganda işinde belki de en usta isimlerden birisi olan Von Der Goltz’un eseri 

olmuştur (1992, s. 104). 

Đlki 1883-1895, ikincisi ise 1908 devrimi sonrası olmak üzere iki kez Osmanlı 

Ordusu’nda görev yapan Von Der Goltz, uzun yıllar genç subayların eğitiminde yer 

aldığından ve bu adayları etkilemeyi iyi bildiğinden ordu içerisinde popülaritesi ve 
                                                      
28 Osmanlı Güç Dernekleri çok uzun süre faaliyet gösteremese de sonraki süreçte meydana getirilecek 
olan gençlik esaslı paramiliter yapılanmalara temel teşkil etmiştir. Nitekim Kazım Karabekir, Kolordu 
Komutanı iken doğu vilayetlerinde oluşturmak istediği “Çocuklar Ordusu” projesine referans olarak 
Osmanlı Güç Dernekleri nizamnamesinin ordu ve kolordu komutanlarına verdiği yetkiyi gösterir 
(Karabekir, 2000, s. 54). Köstüklü, Karabekir tarafından oluşturulan “Çocuklar Ordusu”nun; Rusya’da 
“Poteşine”, Bulgaristan’da “Yunak”, Đngiltere’de “Kadet”, Almanya’da “Efadfinder” adı verilen çocuk 
teşkilatlarıyla benzerlikler içerdiğini ifade eder (Köstüklü, 2006, s. 214). 
29 Almancası, “Das Volk in Waffen” olan ve Türkçeye “Millet-i Müselleha” (asker millet/ordu millet) 
olarak çevrilen, tüm milleti silah altında tutmayı amaçlayan militarist bir dünya görüşüdür. Konu ile ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz.: (Hacısalihoğlu, 2007; Koloğlu, 1999b; Ünder, 2001). 
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etkinliği son derece yüksek olan bir subay olmuştur. Osmanlı Đmparatorluğu’nun 

Almanya’nın yanında 1. Dünya Savaşına girmesi yönünde ciddi bir mesai yürüten 

Goltz, o dönem Almanya’da faaliyet gösteren Alman Genç Dernekleri’nin Alman 

Ordusu’na yaptığı katkılardan övgüyle söz etmiş ve bu tarz bir teşkilatın Osmanlı 

Đmparatorluğu için de gerekliliğini savunmuştur.  

Đzciliği, bir beden terbiyesi teşkilatı olmaktan ziyade eğlenceli bir spor olarak 

gören Goltz, hâlihazırda faaliyet gösteren Güç Dernekleri’nin lağvedilerek yerine 

paramiliter yanı daha baskın olan bir gençlik teşkilatının kurulması yönündeki 

görüşünü Harbiye Nezareti’ne bildirmiş ve konunun Heyet-i Vükelâ’da (Bakanlar 

Kurulu) görüşülmesini sağlamıştır. Bu tarz bir teşkilat ile izciliğin söneceği ve 

maksadı dışına çıkacağı yönünde yapılan eleştiriler ve uzun süren tartışmalar, 

ordunun yeni insan gücüne olan ihtiyacının üst seviyelere çıkması ve bizzat Goltz’un 

telkinleriyle aşılmıştır. Böylece Genç Dernekleri tasarısı Heyet-i Vükelâca kabul 

edilmiştir (Balcıoğlu, 1992, s. 99). 

 Osmanlı Genç Dernekleri Teşkilatı’nın kurulması ve örgütlenmesi amacıyla 

Goltz’un da tavsiyeleri alınarak Alman Genç Dernekleri bünyesinde idarecilik yapan 

ve bu konuda büyük tecrübesi olan Von Hoff, Ocak 1916 tarihinde, Müfettiş-i Umumi 

sıfatıyla Osmanlı Đmparatorluğu’na davet edilmiştir (Von Hoff, 1333 (1917a), s. 7). 

Osmanlı Genç Dernekleri’nin kuruluşunun henüz Padişah iradesi alınarak 

kanunlaşmadığı bir dönemde (Şubat 1916) yeni görevine gayri resmi bir biçimde 

başlayan Von Hoff, Đtfaiye Kışlasında kendisine tahsis edilen odasında teşkil 

edilecek olan derneklerin altyapısı ile ilgili çalışmalara başlamıştır. Tasarının 

Bakanlar Kurulu’nca kabulü ve Von Hoff’un gelişi ile başlayan süreç, derneklerin 

teşkiline ilişkin kanun teklifinin hazırlanarak Meclis-i Mebusan’a sunulması ile devam 

etmiş ve Genç Dernekleri Hakkında Kanun-u Muvakkat (EK-F) son olarak padişahın 

da onayının alınmasıyla 17 Nisan 1916 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunla birlikte 

derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir de Müfettiş-i Umumilik kadrosu 

oluşturulmuştur. Von Hoff’un Müfettiş-i Umumi olarak atandığı bu yeni yapılanmada 

Birinci Muavinliğe Binbaşı Tahir Bey, Đkinci Muavinliğe Yüzbaşı Đzzet Bey, Genç 

Dernekleri Mekâtip Müfettişliğine Selim Bey, Müfettişlik Kalem-i Mahsus Amiri ve 

Katipliğe Vedat Örfi Bey, Tercümanlığa ise Mülazım Münir Bey getirilmiştir 

(Sarısaman, 2002, s. 445). 

 Geçici kanun gereği teşkil olunacak olan Genç Dernekleri, Harbiye 

Nezareti’nin emir ve idaresinde olup Gürbüz ve Dinç Dernekleri namıyla iki kısma 

ayrılmıştır. Gürbüz Derneklerine 12-17 yaş arası çocuklar, Dinç Derneklerine ise 17 
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ve yukarı yaştaki gençler kabul olunmuştur. Sağlık durumu elverişli olmayanlar ve 

yabancı memleketlerde yaşamını sürdürenler haricindeki her Osmanlı gencinin, 

talimatlarda belirlenen eğitimlere iştirak etmekle mükellef olduğu bildirilmiştir. Köy ve 

mahalle muhtarlarından başlayarak Kolordu komutanına kadar sivil ve askeri erkân 

dernek faaliyetlerinin yürütülmesinden belirli ölçüde sorumlu tutulmuştur. 

Gürbüzlerin eğitimlerinin mektep muallimleri ve rehberler tarafından, dinçlerin 

eğitimlerinin ise subay ve astsubaylar tarafından verilmesi planlanmıştır. Bunlara ek 

olarak bizzat Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın imzasıyla bir beyanname (EK-G) de 

yayınlanmış ve derneklerin teşkiline ilişkin daha detaylı bir bilgilendirme yapılmıştır. 

(Dinç ve Gürbüz teşkilatının hangi suretlerde teşkil edileceği, eğitim malzemelerinin 

ne şekilde tedarik edileceği v.b konular.) 

 Daha önce girişilen iki denemeden (Đzciler Ocağı ve Güç Dernekleri) istenen 

sonuçların elde edilememesi, kurulacak olan derneklerle halk arasındaki manevi 

bağın daha da kuvvetli olması ve derneğin temel felsefesinin halk tarafından doğru 

anlaşılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu maksatla 4 Nisan 1332 (1916) 

tarihinde, Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumiliği tarafından gençlere çağrıda 

bulunulmuş (EK-Ğ) ve dernek hizmetinin aynı zamanda bir vatan hizmeti olduğu 

vurgulanarak, gençlerden mesut bir gelecek için talimlere muntazaman katılmaları 

istenmiştir.  

 Genç Dernekleri’ne mensup gençlerin üniforması ve levazımatının hakî renkli 

ceket, hakî renk kilot pantolon, dolak, bağlı ayakkabı, kaput, arka çantası ve su 

matarasından oluşacağı, ayrıca Dinçlerin devrik yakalarının üzerine bağlı 

bulundukları mahalli derneğin adının yazılacağı bildirilmiştir. Üniforma içerisindeyken 

subayları, dernek muallim ve rehberlerini resmi biçimde selamlamak zorunlu 

kılınmıştır. Derneklerin bayrağı olarak, üzerinde Gürbüz ve Dinçlerin ibareleri yazılı 

olan Osmanlı bayrağı uygun görülmüştür. Đsveçli Felix Korling’in bestelediği, 

sözlerini ise Ali Ulvi (Elöve)’nin yazdığı “Dağ Başını Duman Almış 30 ”, derneğin 

yürüyüş marşı olarak kabul edilmiştir (Toprak, 1979, s. 97-98). 

 Osmanlı Genç Dernekleri bünyesinde yürütülen eğitimler ise talimatname ile 

standarta bağlanmıştır. Haftada üç defa (ikisi birer saatlik terbiye-i bedeniye talimi) 

yapılacak olan eğitimler terbiye-i bedeniye hareketleri  (baş, kol, bacak, ayak ve 

gövde hareketleri), koşu eğitimi, tırmanma eğitimi, sıçrama eğitimi, toplu piyade 
                                                      
30 Đsveççe adı Tre Trallade Jantor (Şakıyan Üç Genç Kız) olan marşı Osmanlı’ya Selim Sırrı (Tarcan) 
Bey tanıtmıştır. Marş, ilk kez 1916 yılında Kadıköy Đttihat Spor Çayırı’nda çalınıp söylenmiştir. Mustafa 
Kemal 1919 Mayıs’ında Samsun’dan Havza’ya giderken bu marşı maiyetine öğretmiştir. Sonraları bu 
marş Gençlik Marşı olarak benimsenmiş, 1947 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu 
tarafından parti marşı olarak kabul edilmiştir. 
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eğitimi, araziden istifade etme-keşif ve rapor etme eğitimi, taş atma eğitimi, avcılık 

eğitimi, mesafe tahmin eğitimi, nişancılık ve endaht eğitimlerinden oluşmuştur. Toplu 

piyade eğitimleri kapsamında harp nizamında toplanmak, mangalarla kol teşkil 

etmek, manga kolunda yürümek, emirlerin telakkisi ve tekrarı, sağdan saymak, çark 

etmek gibi askeri nitelikli eğitimlerin icra edileceği belirtilmiştir. Talimatname 

gereğince atış taliminin yalnızca dinçlere yaptırılacağı, bölgedeki jandarma ve askeri 

birlikler tarafından bazı zamanlarda tüfek ve nişan almaya yönelik eğitim desteğinin 

de verileceği ifade edilmiştir.Terbiye-i bedeniye için okulların jimnastik salonlarının 

yanı sıra tabiat ve araziden de istifade edilmesi istenmiştir (Sarısaman, 2002, s. 453; 

476-499). 

 Kanun ve talimatname ile hareket alanı çizilen Genç Dernekleri’nin 

faaliyetlerine işlerlik kazandırmak ve halk ile bütünleşmesini sağlamak maksadıyla 

Müfettiş-i Umumi’lik tarafından bir çalışma programı hazırlanmıştır (Balcıoğlu, 1992, 

s. 101; Sarısaman, 2002, s. 446). Bu programa göre: 

• Müfettiş-i Umumilik, biri derneklerin yararlarından, ikincisi talimatnameyi 

içeren, üçüncüsü ise hıfz-ı sıhha (koruyucu tıp) konularından bahseden üç mecmua 

neşredecektir. 

• Müfettiş-i Umumi tarafından Anadolu’ya bir seyahat düzenlenerek, 

muhtelif şehirlerdeki rehberlere eğitim verilmesi sağlanacaktır. Vali veya 

mutasarrıflıklar tarafından Đstanbul’a gönderilecek olan muallimlere, Darülfünun 

salonunda 10 gün süreyle eğitim verilecektir.  

• Vilayet Genç Dernekleri birer Rehber-i Umumi tarafından idare edilecek, 

diğer rehber ve rehber muavinleri de bu kişiye bağlı olarak çalışacaktır. Böylece ilk 

müracaatların Müfettiş-i Umumi’lik yerine bu makamlara yapılması sağlanacaktır. 

Müstakil livalarda da aynı yetkilere haiz birer rehberin bulundurulacaktır. 

• Aylık bir mecmua neşredilecektir. 

• Genç Dernekleri’ne bir bütçe gösterilecek ve Müfettiş-i Umumi bu parayı 

harcamaya yetkili kılınacaktır. 

Bu plan ve programın uygulanabilmesi için bir an evvel teşkilatlanmaya 

girişilmiş, Dâhiliye ve Maârif Nezâretleri’nin de yardımlarıyla Nisan 1916’dan 

Temmuz 1917’ye kadar toplam 706 dernek teşkil edilmiştir. Bu esnada derneklerin 

teşkili ve faaliyetlerin yürütülmesi hususunda üstün gayret gösteren kişilerin 
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ödüllendirilmesi de ihmal edilmemiştir (BOA, DH. KMS, 6/Z/1335, Ds. No.:45, Göm. 

No.:44). Bir yandan derneklerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 

sürdürülürken diğer yandan da vilayetlere yayımlanan bir tamimle genç derneklerinin 

vilayet ve livalar dahilinde şimdiye kadar hangi mevkilerde, ne dereceye kadar tatbik 

edildiği öğrenilmek istenmiştir. Tamime verilen cevaplardan bazı bölgelerde sıkıntı 

olduğu hissedilse de Eskişehir Sancağı’ndan gelen cevap gibi o tarihten sonraki 

faaliyetlerin devamlılığı açısından umut aşılayıcı olanlarda olmuştur. Eskişehir 

Sancağı Maârif Müdüriyeti tarafından gönderilen raporda şu ifadeler yer almıştır 

(BOA, DH.UMVM, 30/Ca/1335, Ds. No.:146, Göm. No.:109): 

Eskişehir Livası’ndaki Genç Dernekleri teşkilâtı aşağıdaki gibi başlatılmıştır: 

• Merkez livadan Đlköğretim Müfettişi Zeki, Turan Mektebi Müdürü Bayram, 

Mihalıççık Kazası’nın Merkezi Mektebi Baş Öğretmeni Nedim, Đstanbul’da Von Hoff 

Bey’in derslerine devam etmişler ve rehber olarak görevlerine dönmüşlerdir. 

• Maârif Müdürlüğü, merkez livada rehberlik yapabilecek öğretmenleri 

toplayarak 15 gün sürecek bir kurs açmıştır. Bu dersleri, Von Hoff Bey’den ders alan 

öğretmenler ile Darülmuallimin ilm-i terbiye ve ruh öğretmeni göstermişler ve arazide 

tatbikat da yapmışlardır. 

• Eskişehir merkezinde sekiz okulun Gürbüz Teşkilatı yapıldığı gibi 

çevredeki mıntıkalarda da on üç bölük tesis olunmuş ve her bölüğe kurs gören 

öğretmenlerden birer rehber tayin edilmiştir. 

• Merkez rehberi her on beş günde bir kere Maârif Müdürü başkanlığında 

toplanarak merkez ve çevredeki Gürbüzlerin devamlılıkları konusunu görüşerek 

tedbirler almaktadırlar. Şimdiye kadar jandarmanın yardımı istenmiş ve gereken 

yardım görülmüşse de devamsızlıkta ısrar edenler hakkında tatbiki emredilmiş 

cezanın ebeveyne uygulanmasına karar verilmiş ve bunun için gerekli başvurular 

yapılmıştır. 

• Eğitim ve öğretimin aynı biçimde sürmesi için merkez livada Von Hoff 

Bey’den ders gören rehberler, Maârif Müdürü nezdinde toplanarak on beş günlük 

ders planlarını hazırlamakta ve bunu bütün merkez rehberleri ile çevre baş 

rehberlerine göndermektedirler.  
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• Merkezdeki Gürbüzlerden isteyenlere, baş rehber tarafından gece 

dersleri açılmış ve büyük ilgi görülmüştür. Çevre mıntıkalardaki Gürbüzler de gece 

derslerine başlamak üzeredirler. 

• Mihalıççık merkezinde dernek dersleri açılmış ve rehberler yetiştirilmiştir. 

Merkez kaza mektebi ile Koyunağılı, Dağcı, Kaya Köyleri gençleri de talimlere 

devam etmektedirler. Sazak, Demrek, Belen, Haliloğlan, Ahışeyh, Kavak köylerinde 

de rehberler yetiştirilmişse de talimlere layıkıyla devam edilememektedir. Sivrihisar 

merkez mektebinde Gürbüzlerin talimlerine, yetiştirilen yeni rehberler vasıtasıyla 

başlanmıştır. Bundan başka Kozağacı, Karakaya köylerinde de dernekler tesis 

edilmiştir. Eskişehir’de talimleri yaptıracak subay bulunmadığından Dinçlerin talimini 

de rehber öğretmenler üzerlerine almışlardır. 

Müfettiş-i Umumi’lik en başta hazırlanan programa göre Genç Dernekleri 

bünyesinde görev yapacak rehberleri yetiştirmek için de eğitici kurslar düzenlemiştir. 

Çeşitli vilayetlerden seçilerek gönderilen kursiyerlere ilk kurs 29 Haziran 1916 

tarihinde Harbiye Nezareti’nde verilmeye başlanmıştır. Bizzat Von Hoff tarafından 

eğitilen bu gençler müteakiben taşrada belirli merkezlerde toplanan rehber 

adaylarının eğitilmesinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu eğitim-öğretim sürecine 

Maârif Müdürlükleri tarafından tayin edilen uzmanların ve Müfettiş-i Umumi’lik 

tarafından görevlendirilen yetkililerin de katılmasıyla 1917 Eylül’üne kadar 3000 

civarında rehber yetiştirilmiştir (Sarısaman, 2002, s. 448). 

Von Hoff, hem ülke çapında örgütlenen Genç Dernekleri’nin ne durumda 

olduğunu bizzat yerinde görmek, hem de derneklerin faaliyetleri konusunda halkı 

konferanslar vasıtasıyla aydınlatmak maksadıyla 1916 Ağustos’un da bir yurt 

gezisine çıkmıştır. 25 gün süren gezi boyunca Đzmir, Bursa, Ankara, Konya gibi 

merkezi vilayetlerde konferanslar veren Von Hoff, bu konferanslarda özellikle Genç 

Derneklerinin ne demek olduğu, sağladığı yararlar, talimlerin yapılış tarzı, izcilikten 

farkı, çalışma tarzları gibi bazı konulara değinmiştir (Balcıoğlu, 1992, s. 101). Von 

Hoff ve beraberindeki heyetin Đzmir Milli Kütüphanesi’nde gerçekleştirdiği program 

16 Eylül 1332 (1916) tarihli Ahenk gazetesine şöyle yansımıştır (Yetkin, 1997, s. 

423): 

 “ 9’dan 10’a Von Hoff Bey tarafından Genç Dernekleri Teşkîlâtı hakkında 

konferans; 10,5’dan 12’ye Selim Sırrı Bey tarafından terbiye-i bedeniye; 

3’den 4,5’a Von Hoff Bey tarafından arâzi ta‘lîmleri; akşam da Alman 

Genç Dernekleri ta‘lîmleri, Đstanbul Darülmuallimini ta‘lîmleri filmi ve Selim 

Sırrı Bey’in konferansı”  
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Von Hoff gezi sonrası bir rapor hazırlamış ve Dâhiliye Nezaretine sunmuştur. 

Von Hoff’un raporuna göre (BOA, DH.UMVM., 22/Z/1335, Ds. No.:150, Göm. 

No.:62): 

• Genç Dernekleri Kanunu’nun hakkıyla tatbik edilebilmesini temin için, 

hükümet memurlarının kendi vilayet mıntıkaları dâhilinde gereken yardımları 

göstermeleri gerekmektedir. 

• Mekteplerin çoğunda Gürbüz Teşkilatları’nın oluşturulmasına rağmen 

mektep dışında aynı oranda başarı sağlanamamıştır. Mektep dışındaki Gürbüzlerin 

yetiştirilmesini sağlayacak rehber sayısı yeterli değildir. Genç Dernekleri Kanunu’na 

rağmen hiçbir tarafta hakkıyla Gürbüz Dernekleri oluşturulamamıştır. 

• Küçük ve büyük şehirlerde hükümet tarafından rehber sıfatıyla tayin 

edilebilecek kabiliyette pek çok eğitimli personel bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 

okullardaki terbiye-i bedeniye muallimleri vasıtasıyla da hâlihazırdaki eğitim 

eksikliklerinin belli oranda giderilebileceği değerlendirilmiştir. 

• Esas mesele, mektep dışındaki gençlere verilecek olan eğitimdir. Bu 

konuda bizzat nezaret tarafından maddi ve manevi tüm imkanların seferber 

edilmesine gerek duyulmuştur. 

Von Hoff tarafından hazırlanan rapora binaen Dahiliye Nezareti tarafından 

vilayet ve mutasarrıflıklara bir yazı gönderilmiş ve “halkın ve memleketin istikbaliyle 

alakadar olan” bu teşkilata gereken önemin verilmesi ve neticelerin Müfettiş-i 

Umumi’liğe gönderilmesi istenmiştir (BOA, DH. UMVM, 1335 (Hicri), Ds. No.:121, 

Göm. No.:38). 

Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumi’liği tarafından üzerinde ciddi biçimde mesai 

yürütülen bir diğer husus da neşredilecek yayınlar vasıtasıyla derneğin felsefesi ve 

faaliyetlerinin halk tarafından benimsenmesini sağlamak olmuştur. Bu maksatla ilki 

Haziran 1916’da olmak üzere Osmanlı Genç Dernekleri adlı altı adet kitapçık 

yayımlanmıştır.31 Kitapların gençlerin eğitilmeleri ve bilgilendirilmelerinde son derece 

yararlı olacağı düşünülmüş, dolayısıyla da zengin fakir demeden tüm gençlere 

ulaşmasına çalışılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 1 Ocak 1918 tarihine kadar ilk 

beş kitaptan 7936; altıncı kitaptan ise 381 adet basılarak Beyrut, Halep, Musul ve 

                                                      
31  Bu kitapçıkların ilki Evkâf-ı Đslamiye Matbaası’nda ücretsiz olarak bastırılmış diğerleri de zaruri 
giderleri ödenmek şartıyla aynı matbaada yayımlanmıştır. Kitapçıkların daha sonraki çoğaltımları 
Matbaa-i Askeriye’de yapılmıştır.  Bu kitapçıklar şunlardır: Genç Dernekleri’nin “Ehemmiyeti, Maksadı 
Nedir? Ne Suretle Çalışacaktır?” (1334); Teşkil Hakkında Kanun-u Muvakkat ve Talimatname (1332);  
Hıfz-ül sıhha Kavâidi ve Hastalık, Kaza Vukuunda Yapılacak Tedâbir (1334); Osmanlı Genç 
Dernekleri’nde Oyunlar (1334); Genç Dernekleri Talim Meydanları’nın Suret-i Đntihab ve Tanzimi(1334); 
Silah Altına Alınacak Olan Gençlerin Đcra Edilecek Đmtihanlarına Mahsus Resmi Talimatname(1334) 
(Toprak, 1979, s. 99; Sarısaman, 2002, s. 459). 
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Suriye gibi vilayetler de dâhil olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerine gönderilmiştir 

(Sarısaman, 2002, s. 459-450). 

Osmanlı Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumiliği 1 Eylül 1333 (1917) tarihinden 

itibaren derneğin resmi yayın organı niteliğinde bir de dergi yayımlamaya 

başlamıştır. “Genç Dernekleri Müfettiş-i Umûmîliği tarafından ayda bir neşr olunur 

terbiyevî ve içtimaî mecmuadır” başlığıyla yayımlanmaya başlayan Osmanlı Genç 

Dernekleri Mecmuası’nın, bu çalışma kapsamında on dokuz sayısına 

ulaşılabilmiştir.32 

Dergideki yazıların büyük çoğunluğu Von Hoff ve Selim Sırrı Bey tarafından 

kaleme alınmıştır. Dergide yazıları yayımlanan diğer yazarlar ise Mustafa Asım, 

Adnan Fuad, Vedat Örfi, Ahmet Münir, Aldülkerimzade Ahmed Hamdi, Medmed 

Veysi, Mehmed Emin, Burhaneddin, Server Kamil Beylerdir. 

Osmanlı Genç Dernekleri mecmuası vasıtasıyla vatan sevgisi, bedeni ve fikri 

gelişim, sağlıklı yaşam, disiplin, terbiye, çalışkanlık v.b birtakım değerlerin 

okuyuculara daha genç yaşta aşılanmasına ve böylece Genç Dernekleri bünyesinde 

verilmekte olan örgün eğitimin eksikliklerinin giderilmesine çalışılmıştır. Von Hoff ilk 

sayıda yer alan “Mukaddime”de derginin amacını ve faaliyet sahasının sınırlarını net 

bir biçimde ortaya koymuştur (1333 (1917b), 1):  

“Biz istikbâldeki bir neslin vücût ve ruh îtibariyle kuvvetlenmesi ve millî 

vazifelerini tanıması için nasıl bir yol takîp edileceğini göstereceğiz. Bir 

çocuk neşv-ü nemâ bulup hizmet-i askeriyyesine dâhil oluncaya kadar 

kesb-i kuvvet etmeli ve millî vazîfelerini öğrenmelidir. Böyle olursa 

kendiliğinden iyi bir asker olur. Vatan da müdâfa‘ası için kuvvetli bir 

orduya mâlik bulunur. Bu hüsn ve gâye ile hem gençlerin ordudaki çetin 

hizmetlerini kolaylaştırmak hem de bununla orduya faydalar te’mîn etmek 

istiyoruz.” 

 Von Hoff, milletin terbiyesinin “siyasi” bir mesele değil, “milli” bir mesele 

olduğunu ifade etmiştir. Bu sebeple Genç Dernekleri’nde ne rehberler ne de gençler 

arasında siyasetin bahis olamayacağı gibi mecmuada da siyasi içerikli yazıların yer 

almayacağını belirtilmiştir (1333 (1917b), 2):  

                                                      
32 Derginin kaç sayı yayımlandığına ilişkin farklı görüşler vardır. Bu kapsamda Toprak, derginin on iki 
sayı yayımlandığını belirtmiştir (1979, s. 97). Bunun sebebi olarak Ağustos 1334 tarihinde yayımlanmış 
olan 12.sayının ertesinde derginin yayın hayatına 4 ay süreyle ara vermesi gösterilebilir. Şahin de 
yaptığı çalışmada derginin Türkiye Kütüphaneleri’nde 19 sayısına ulaşılabildiğini belirtmiştir (2005, s. 
123). Sarısaman ise derginin yirmi altı sayı yayımlandığını ifade etmektedir (2002, s. 460). 



TASNĐF DIŞI      

TASNĐF DIŞI 4-34

“Biz tamamıyla bi-taraf olarak yalnız bir gâye takîp ediyoruz: Millete 

yardım etmek, milletin îtilasına çalışmak ve her şeyden evvel mektepten 

mahrûm olan gençlerin terbiyesine çalışmak. O halde Genç Dernekleri 

millet için, ordu için ve mektepler için çalışır.”  

Dergide yer alan yazıların büyük çoğunluğuna milliyetçi ideolojinin ve buna 

bağlı olarak “asker millet” anlayışının hâkim olduğunu söylenebilir. Yine derginin 

birinci sayısında Selim Sırrı tarafından kaleme alınan “Genç Dernekleri ve Yanlış 

Telakkiler” başlıklı makale bu tarz yazılara örnek olarak gösterilebilir. Selim Sırrı 

yazısındaki “Herkes teslim eder ki yaşamak için kuvvet lâzımdır. Kuvvetin birinci 

rüknü ise ordudur. Ordunun mükemmeliyeti milletin mükemmeliyeti demektir. 

Memleketini seven, onun selâmetini, bekâsını arzu eden her ferd evvelâ gücü yettiği 

kadar vatanın müdâfaasına hazırlanmalıdır” ifadesiyle herkesi vatan savunması için 

sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmıştır (1333 (1917a), s. 7). 

Selim Sırrı  “Vatan Nedir?” başlıklı bir diğer yazısında ise vatanı, candan aziz, 

uğrunda can feda edilecek, mukaddes bir varlık olarak tanımlamıştır. Đnsanların 

doğup büyüdüğü yer olan vatana, dünyanın en güzel yerlerinden daha çok bağlılık 

gösterdiği ısrarla vurgulanmıştır. Đnsanın kendi köylüsünü, kendi memleketlisini 

sevmesi için pek çok nedeni olduğu ifade edilmiş ve bunların başlıcaları “lisân birliği, 

din birliği, tarih birliği, anâne birliği, gâye birliği” olarak sıralanmıştır (1333 (1917b),  

s. 10-12). Bu yazının devamı niteliğindeki “Maddî ve Mânevî Vatan” başlıklı yazıda 

ise “Tarih vatanın ruhu, coğrafya ise cismidir” ifadesinden hareketle çocuklara 

aşılanacak tarih ve coğrafya bilincinin önemine vurgu yapılmıştır (1333 (1917c), s. 

7). 

Mustafa Asım Bey tarafından kaleme alınan “Đntizâm” başlıklı yazıda ise ordu-

millet tezi şu ifadelerle savunulmuştur (1333 (1917), s. 3):  

“Milyonlardan terekküb ve teşekkül eder bugünkü ordular, nizâm ve 

intizâm sayesinde nasıl bir cisim gibi sevk ve tehir olunuyorlarsa o 

orduların efrâdını meydana getirip büyüten ve yetiştiren ve asıl bir milletin 

ekseriyetini teşkil eden efrâd-ı umûmîye-i mütebakiye de intizâm-ı tam 

tahtında yaşamalı ve çalışmalıdır ki hârici bir nazar, “ordu-millet 

arasındaki vücûdu la-büdd bulunan hissiyât-ı âliyye gibi intizâm-ı harekât 

husûsunda bir fark göremesin”  

Dergide Alman Genç Dernekleri ve Alman ordusunun konu edildiği çeşitli 

yazılar da yer almaktadır. Genel olarak Almanya’daki beden terbiyesi olgusu ve bu 

eksende kurulan gençlik örgütlerinin faaliyetleri ve devlet açısından gösterdikleri 
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yararlılıklar okuyuculara aktarılmaya çalışılmıştır. Almanların özellikle askeri alanda 

elde ettiği başarılarda, genç derneklerinin yaptığı katkı şu ifadelerle övülmüştür (Von 

Hoff, 1333 (1917c), s. 12):  

“Bilhâssa harp zamanında muntazam genç dernekleri teşkîlâtına sahip 

olan milletler bunlardan büyük yararlar görmüşlerdir. Bu tür derneklere 

sahip olan ülkelerdeki gençler ders saatleri dışındaki vakitlerini cepheye 

giden askere ait, birçok işlere yardımcı olmaya ayırdıkları gibi, cephe 

gerisinde menzil hizmetinde de binlerce askerin vazîfesini görerek 

bunların cephede meşgul olabilmesini te’mîn etmişlerdir. Alman 

işgâlinden sonra Belçika’da gönüllü olarak çalışan genç dernekleri üyeleri 

azim ve heves îtibarıyla belki de yetişmiş askerden bile üstün bir fa‘âliyet 

unsuru durumuna gelmişlerdir.”  

Genel sağlık düzeyinin iyileştirilmesi, manevi diriliş ve beden terbiyesi 

olgusunun toplum tarafından benimsenmesi Genç Dernekleri Mecmuası’nın bir diğer 

ilgi alanını oluşturmuştur. Bu maksatla kaleme alınan yazılardan bazıları ise 

şunlardır: Von Hoff, Kavaid ve Tedabir-i Evveliye-i Sıhhiye (sayı 2); Von Hoff, 

Mevadd-ı Tedbiriye ve Sıhhıye Hidmeti (sayı 4); Mehmet Emin, Hıfz-ı Sıhhiyeye 

Riayet Mecburiyeti ve Đçtimai Hastalıklara Karşı Tahaffuz (sayı 13); Selim Sırrı, 

Terbiye-i Oyunlar/Top Oyunları (sayı 2-3);  Selim Sırrı, Jimnastik ve Spor (sayı 5); 

Selim Sırrı, Terbiye-i Bedeniye ve Oyun Meydanları (sayı 7); Mustafa Asım, 

Doğruluk, Olduğu Gibi Görünmek (sayı 3); Selim Sırrı, Genç Dernekleri’nde Ruhî 

Terbiyeden: Mücadele (sayı 8); Burhaneddin, Terbiye ve Ehemmiyeti (sayı 15). 

Genç Dernekleri’nin yaygınlaştırılması ve kendilerine kanun, talimatname ve 

beyanname ile yüklenen sorumlulukları eksiksiz biçimde yerine getirmesini 

sağlamak amacıyla Müfettiş-i Umumi’lik tarafından kapsamlı bir faaliyet programı 

yürütülmüştür. Dâhiliye ve Maârif Nezâreti’nin de desteğiyle kısa sürede ciddi bir 

başarı da sağlanmıştır. Fakat ilerleyen dönemlerde savaşın şiddetini arttırmasıyla bir 

takım problemlerle karşılaşılmaya başlanmıştır.  

Derneğin kurulmasını takiben karşılaşılan ilk problem, halk üzerinde oluşan 

“askerlik yaşının daha alt seviyelere çekilmesi korkusu” olmuştur. Kurulacağı 

söylenen “çocuklar ordusuna” küçük yaştaki çocuklarını da vermek zaten evin reisi 

ve büyük oğullarını vatan hizmetine gönderen bir aile için ciddi kaygılar yaratmıştır. 

Müfettiş-i Umumi’lik düzenlenecek konferansların yanı sıra yayımlanacak olan 

kitapçık ve makaleler ile  halkın bu konuda aydınlatılması için ciddi çabalar sarf 

etmiştir. Selim Sırrı  tarafından kaleme alınan “Genç Dernekleri ve Yanlış Telâkkiler” 
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başlıklı makale, bu tarz endişe giderici yayınlara örnek gösterilebilir. Selim Sırrı 

makalesinde şu ifadelere yer vermiştir: “Bizim gençlere öğretmek istediğimiz 

mümâreseler istikbâl-i askerînin bilgisini ve kıymetini arttırmak içindir. Yoksa henüz 

esnâna dâhil olmayan çocuklara askerlik ta‘lîmi yaptırmak katîyyen hatırımızdan 

geçmez.” Selim Sırrı halk arasında bu tarz bir düşüncenin oluşmasına sebep olarak 

ise derneğin felsefesinin rehberler tarafından tam olarak anlaşılamamasını ve 

uygulamadan kaynaklanan hataları gösterir (1333 (1917a), s. 3-4): 

“Taşra ve köylere olan seyâhatlerimizde, Anadolu’nun hemen her 

tarafında Genç Dernekleri Teşkîlâtı yapmaya bir meyil ve arzu uyandığını 

şükrânla gördük. Fakat maâlesef yapılan ta‘lîmler katîyyen bizim 

dilediğimiz şekilde değildi. Çünkü bir çok yerlerde Genç Dernekleri’ni 

çocuk ordusu teşkîlâtı gibi anlamışlar ve asker ta‘lîmlerini on iki yaşındaki 

çocuklara kadar teşmile kalkışmışlardır.”  

Genç Dernekleri Teşkilatının karşılaşmış olduğu bir diğer sorun eğitici 

sayısındaki ciddi yetersizlikler olmuştur. Savaşın hızını arttırmasıyla birlikte yeni 

cepheler de açılmış böylece dernek bünyesinde görev yapacak nitelikli subay ve 

astsubay bulmak son derece zorlaşmıştır. Bu durum gerek vilayet ve 

mutasarrıflıklardan çekilen raporlarda (BOA, DH.UMVM., 30/Ca/1335, Ds. No:146, 

Göm. No.:109) gerekse de Von Hoff tarafından Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 

Anadolu seyahati sonuç raporunda açık bir biçimde belirtilmiştir (BOA, DH.UMVM., 

22/Z/1335, Ds. No.:150, Göm. No.:62). Harbin ilerleyen dönemlerinde eğitici 

sayısında olduğu kadar eğitilen sayısında da ciddi sıkıntılarla karşılaşılmıştır. 

Ülkedeki yetişmiş nüfusun zamanla cepheye yollanmasıyla toplumsal ve ekonomik 

alanın farklı sektörlerinde kayda değer bir iş gücü kaybı yaşanmıştır. Bu kaybın 

henüz askerlik çağına gelmemiş gençlerle ikame edilmeye çalışılması ise dernek 

faaliyetlerine katılımda aksaklıklara neden olmuştur. Bazı yerel idarelerce 

devamsızlık gösteren gençlere yönelik cezaî müeyyide isteğinde bulunulsa da 

(BOA, DH. UMVM, 9/L/1335, Ds. No:149, Göm. No.: 44), bu istek mevcut 

yaptırımların yeterli olduğu kanısı ve halk ile dernekler arasında soğukluk yaratır 

kaygısıyla Müfettiş-i Umumi’lik tarafından kabul görmemiştir (BOA, DH. UMVM., 

9/L/1335, Ds. No.:149, Göm. No: 15). Bu esnada harbin devamı için ziraat, posta, 

telgraf ve telefon gibi zaruri işlerde çalışan gençleri Gürbüz ve Dinç Dernekleri’nin 
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mesaisinden muaf tutmak zorunda kalınmıştır 33 (ATASE Arş., BDH, Kls. No.: 1825, 

Ds. No.: 41-403, Fhr. No.:1-36, 1-40, 1-45, 1-49, 1-50). 

Đşi nedeniyle faaliyetlere katılamayan gençlerin, toplu bulundukları yerlerde 

dernekler açma, gece kursları düzenleme v.b farklı uygulamalarla tüm gençlere 

nüfuz etmeye çalışılırken (Sarısaman, 2002, 465); diğer taraftan da maddi 

imkânsızlıklara karşı mücadele verilmiştir. Bu süreçte, Müfettiş-i Umumi’lik 

tarafından dernek faaliyetlerini daha verimli hale getirmeye yönelik bir takım projeler 

hazırlanmış fakat maddi sebeplerden ötürü hayata geçirilememiştir.  

Savaşın maddi ve manevi tahribatının en yoğun biçimde yaşandığı bir 

dönemde Von Hoff’un da bazı Đttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle fikir uyuşmazlığı 

içine düşmesi ve neticesinde görevini bırakması, Osmanlı Genç Dernekleri için 

deyim yerindeyse sonun başlangıcı olmuştur. Osmanlı Genç Dernekleri 

Mecmuası’nın ilk sayısında yer alan Mukaddime’de ifade ettiği gibi Von Hoff, görev 

yaptığı süre boyunca dernek faaliyetlerini siyasetten uzak tutmaya çalışmıştır. 

Bahaeddin Şakir Bey ve Basri Bey başta olmak üzere bazı Đttihatçıların dernekleri bir 

propaganda aracı olarak kullanma isteklerine sonuna kadar karşı çıkmıştır. Fakat bu 

isteklerin şiddetini arttırıp baskıya dönüştüğü bir ortamda da ülkesine geri 

dönmüştür. (Nisan 1918) Von Hoff ülkesine geri döndükten sonra Müfettiş-i 

Umumi’lik görevi bir süre daha Mustafa Asım Bey tarafından vekâleten 

yürütülmüştür (Sarısaman, 2002, s. 466). Savaşın sona ermesi ve işgallerin 

başlamasıyla birlikte de Genç Dernekleri faaliyetleri son bulmuştur. 

Alman Genç Dernekleri örnek alınarak teşkil edilen Osmanlı Genç Dernekleri, 

Birinci Dünya Savaşı sürecindeki paramiliter yapı içerisinde, kendisinden öncekiler 

ile kıyaslandığında, şüphesiz en iyi örgütlenen ve en çok verim alınan dernek 

olmuştur. Gençleri fikren ve bedenen hayata hazırlamanın ötesinde ilerideki askerlik 

görevleri için de faydalı bilgilerle donatmak amacı güden dernek, faaliyetlerine son 

verdikten uzun süreler sonra bile ilham kaynağı olmaya devam etmiştir. Milli 

Mücadele yılları esnasında (Nisan 1336 (1920)) Genç Dernekleri Müfettiş-i 

Umumiliği’nden Yüksek Makama mahrem kaydıyla yazılmış olan raporda (Ek-H), 

Avrupa’da yeni neslin fikrî ve bedenî eğitimi maksadı ile ihdas edilen genç 

derneklerine ve izciliğe fevkalade önem verildiği, savaş öncesi kara ordusu 

                                                      
33  Sarısaman’a göre (2002, 464-465), Genç Dernekleri kursları Osmanlı Ordusu’ndaki menzil 
nakliyatını da etkilemiştir. Ordunun iaşesi için hayati öneme haiz olan bu faaliyetin %80’ler oranında 
düşmesi üzerine, Menzil Nokta Kumandanlıkları ve bağlı bulunduğu 3.Ordu Kumandanlığı durumu 
Harbiye Nezareti’ne bildirmiştir. Harbiye Nezareti görülen lüzum üzerine “şimdilik” kaydıyla menzil 
bölgelerindeki Genç Dernekleri talimlerinin yalnızca şehirlerde tatbikine ve menzil nakliyatında 
görevlendirilen gençlerin bu talimlerden muaf tutulmalarına karar vermiştir. 
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bulunmayan bazı devletlerin izci örgütleri sayesinde az zamanda büyük bir orduya 

sahip oldukları, hükümet idaresinin yeniden teşkilinin kararlaştırıldığı o günlerde de 

Genç Dernekleri örgütünün yeniden kurulması ve yayılmasının son derece önemli 

olduğu belirtilmiştir. 34 Gençleri bir teşkilat çatısı altında toplayarak fikri, bedeni ve 

birtakım askeri eğitimlerle hem sağlıklı bir gençlik, hem de muazzam bir ihtiyat 

kuvveti yaratma fikri Cumhuriyetin ilk yıllarında da devam etmiştir. Cumhuriyetin ilan 

edilmesinin hemen ertesinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından hayata geçirilmek 

istenen Đnkılap Gençleri Dernekleri projesi, Von Hoff ve çalışma arkadaşlarının 

yarattığı Genç Dernekleri olgusunun Cumhuriyet dönemindeki yansımaları olarak 

nitelendirilebilir.  

b.  Mütareke  Dönemi ve Sonrası Đzcilik Faaliyetleri 

 Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve takiben işgallerin başlamasıyla 

Osmanlı’da izcilik farklı bir dönemine girmiştir. Đşgal kuvvetleri, imparatorluk 

bünyesindeki unsurların da desteğini alarak, kendi çıkarlarına aykırı gördükleri her 

türlü askeri ve sivil teşkilatı yasaklamıştır. Bu yasaklardan Türk Đzciliği de nasibini 

almış, Genç Dernekleri faaliyetlerinin tamamen durdurulmasıyla izcilik adına 

okulların bünyesinde kurulu olan birkaç ocaktan başka bir şey kalmamıştır. Aşir, 

mütareke dönemi Türk izciliğini tam bir yurtseverlik imtihanı olarak tanımlamıştır. 

Damat Ferit hükümetinin çabalarıyla ocakların faaliyetleri işgal kuvvetlerine hoş 

görünecek şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır. Ancak izciler karşıt yöndeki tüm 

çabalara rağmen vatanperverane bir duruş sergileyerek ümitsiz durumdaki halk için 

bir nevi milli teselli olmuşlardır (1938b, s. 3). 

Bu dönemde izcilik, aynı zamanda ulusal kimliklerin bir dışa vuruş biçimine de 

dönüşmüştür (Toprak,1999a, s. 22). Türk izcileri her türlü müdahale ve yasağa 

karşın halkın milliyetçi duygularını ayakta tutmaya çalışırken; işgal güçleri, 

imparatorluğa bağlı unsurlar ve cemaatler de kendi izci teşkilatlarını oluşturarak 

propaganda faaliyetleri yürütmeye başlamışlardır. 

YMCA 35  kayıtlarına göre Đstanbul’da sekiz ayrı türde izcilik teşkilatı 

oluşturulmuştur. Her teşkilat kendi hazırladığı programlar dahilinde eğitimlerini 

sürdürmekle birlikte, Đstanbul’da oluşturulan bir karma konseye (Boy Scout Council 

                                                      
34 Bu rapora binaen,  Osmanlı Genç Dernekleri’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir sonra kapandığı, 
buna rağmen müfettişlik kadrosunun çalışmaya devam ettiği sonucuna ulaşılabilir. 
35  YMCA (Young Men’s Christian Association), 19. Yüzyılın son çeyreğinde Amerikan misyoner 
faaliyetlerinin bir uzantısı olarak kurulmuştur. 1881’den itibaren Đstanbul’da faaliyet göstermeye 
başlayan dernek; sonraları Đzmir, Adana gibi diğer Osmanlı kentlerinde de örgütlenmiştir. Çıkarılan 
çeşitli yayınlar ve düzenlenen organizasyonlarla, insanlara modern hayatın çeşitli değerlerini 
aktarmaya çalışmak; derneğin öncelikli amacı olmuştur (Toprak, 1994, s. 8-12). 
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of Đstanbul) de üye olmuştur. Bu konsey, izciliğe hizmet etmek ve ulusal gruplar 

arasındaki kaynaşmayı sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmüştür (Toprak, 

1998b, s. 13). 

Amerikan Đzci Örgütü, Robert Koleji bünyesinde teşkilatlanmıştır. 13 ve 16 yaş 

arası 46 üyeden oluşan üç grup halindeki örgüte bir Amerikalı başkanlık etmiştir. 

Üye olmak için haftada 5 kuruş ödeyen gençler, çarşamba günleri toplanıp bisiklete 

binmek, koşmak, oyun oynamak gibi çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

Gençlere bunun yanı sıra muhtelif konularda eğitim verilmiş ve testler uygulanmıştır. 

Đngiliz Đzci Örgütü, Londra’daki British National Headquarter tarafından tescilli iki 

gruptan oluşmuştur. Đstanbul Đngiliz Đzci Oymağı ve Birinci Uluslararası Đzci Oymağı 

adları altında faaliyet gösteren bu gruplar, yedi kişilik üç “patrol” dan oluşmuş ve 

bünyelerinde toplam 42 kişiyi barındırmışlardır. Gruba girmek isteyen izci adayları, 1 

lira giriş ücreti ve 5 lira aidat ödemişlerdir. Yaşları 12-18 arası değişen izciler, Đngiliz 

mevzuatına göre oyunlar oynamış, kamplar kurmuş, çeşitli yüzme ve yürüyüş 

etkinliklerine katılmışlardır. Corpo Nazionale Grovani Exploratori Italiani adı altında 

Đstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Đtalyan Đzci Örgütü ise 1 Temmuz 1920’de 

kurulmuştur. Roma’daki ulusal merkeze direkt olarak bağlı olan örgüt,  Đtalyan 

Mektebi bünyesinde faaliyet göstermiştir. Herhangi bir organik bağı olmamasına 

rağmen  Đtalyan Harp Dairesi’nin de desteklediği örgüt, Đtalyan Đzci El Kitabı’nı 

kullanmıştır. Diğerleriyle mukayese edildiğinde yapılanma olarak daha paramiliter bir 

çizgide olduğu göze çarpan örgüt, 147 üyeden oluşmuştur. 8-12 yaş ve 12-20 yaş 

şeklinde iki gruba ayrılan izciler, haftada iki kez toplanmışlardır. Örgütün 

faaliyetlerini sürdürebilmesi için hamîlere yıllık 1 lira bağış, izcilere ise yıllık 50 kuruş 

aidat ödemek zorunlu tutulmuştur. Ayrıca yayımlanan her bir izci gazetesi için de 30 

kuruş ödenmiştir. Örgütün yerel bilgiler konusunda zayıf olmasına karşın, kıyafet ve 

etkinlikleriyle Đstanbul’un en gözde izci örgütlerinden biri olduğu belirtilmiştir. Đstanbul 

ve çevresinde faaliyet gösteren Musevi Đzci Örgütü herbirinde 50 izci bulunan, 9 

gruptan oluşmuştur. Her grubun başında bir Scout Master, bir Assistant Scout 

Master, altı Chief Patrol Leader ve altı Patrol Leader görev yapmıştır.  Ünlü 

Maccabees’in bir uzantısı olan örgüt, diğer izci örgütlerinin kitaplarını referans alarak 

eğitimlerini sürdürmüştür. Rus YMCA tarafından, Kırım’dan Đstanbul’a kaçan Rus 

mültecilerinin çocuklarından oluşturulan Rus Đzci Örgütü, yedi birim halinde faaliyet 

göstermiştir. Đkisi Rus YMCA’da, ikisi Heybeliada’da, biri Rus Mektebi’nde, biri Rus 

Lisesi’nde, biri de Büyükdere’de olan gruplar toplam 140 izciden oluşmuştur. 

Bünyesinde ayrıca 8-12 yaş arası çocuklardan oluşan 90 kişilik bir yavrukurt 

teşkilatını da barındıran Rus Đzci Örgütü, çalışmalarını Đngiliz Đzci El Kitabına göre 
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yürütmüştür. Mütareke yıllarının en kalabalık izci örgütü ise Rumlar tarafından 

oluşturulmuştur. 12 grup halinde 2000 kişiyi bünyesinden barındıran örgüt, kent içi 

ve civarındaki okullarda, yetimhanelerde ve klüplerde kendisine nüfuz alanı 

bulmuştur. Atina’daki Ulusal Đzci Örgütü’nden direkt bağlantı kurulmamış olsa da, 

yerel Rum cemaatinin maddi ve manevi desteği alınmıştır. Đngiliz izci el kitabının 

Rumcaya çevirisini kullanan örgüt, yürüttüğü faaliyetlerde askeri progandaya varan 

aşırılıklar sergilemiş; bundan dolayı da eleştirilerek, faaliyetlerinde çeşitli 

kısıtlamalara maruz bırakılmıştır (Toprak, 1998b, s. 13-19). 

Osmanlı’daki değişik unsurların, Mütareke Dönemi içerisinde, izciliği, evrensel 

amaçlarının dışına çıkartarak, bir propaganda aracı haline getirmesi, Türklerin de 

gözünden kaçmamıştır. Nitekim 22 Ağustos 1919’da Mustafa Kemal tarafından 

“gayet mahrem” kaydı ile yayımlanan tamimde, “zamanında Türkler tarafından 

yapılan fakat şimdi tam sırasıyken maalesef terk edilen” izciliğin, Đstanbul Rum 

Patrikhanesi’nde örgütlenen Mavri Mira adlı cemiyet tarafından nasıl kullanıldığı izah 

edilmiştir (Karaküçük, 1999, s. 70). Mütarake dönemi, Türk izciliği için çok sıkıntılı 

geçmiştir. Ocakları lağvedilen izcilerin bir kısmı Milli Mücadele’nin başlamasıyla 

cephelere koşmuş, bir kısmı ise çeşitli faaliyetlerle halkın moralini yüksek tutmaya 

ve sonraki dönemlerde kurulacak ocaklara zemin hazırlamaya çalışmıştır.  

Mütarekeden sonraki yıllar ise Türk izcilik hareketi için yeniden yapılanma 

dönemi olmuştur. Müslüman-Türk gençler, Mütareke Dönemi’nde sokak yürüyüşleri 

ve çeşitli faaliyetlerle bağlı bulundukları unsurların propagandasını yapan diğer 

gençler gibi kendi izci örgütlerini oluşturmaya başlamışlardır. Bu dönem içeresinde 

Galatasaray Lisesi’nde  Đngiliz Klod ve Alfred de Berry’nin rehberliğinde bir oymak 

beyi kursu açılmıştır. Burada yetişen oymak beylerinin çabalarıyla Kadıköy, Şişli ve 

Bakırköy gibi semtler de dahil olmak üzere Đstanbul’un pek çok yerinde yeni 

oymaklar teşkil edilmeye başlanmıştır. Milli Mücadele’nin sonlarına doğru sayısı 

iyice artan oymaklara ise Đnönü, Sakarya gibi milli zaferlerin adları verilmiştir (Aşir, 

1938b, s. 3; Toprak, 1999a, s. 26). 

Milli Mücadele’nin sona erdiği ve Cumhuriyetin ufukta göründüğü sıralarda 

izcilik ile ilgili yeni yapılanmalara gidilmiştir. Đstanbul Maârif Müdürü Saffet Bey’in 

önderliğinde bir büyük orta teşkil edilmiş  ve yine özellikle Đstanbul’daki mektepler ve 

sultanilerde örgütlenmeye başlayan izci ocaklarını bir çatı altında toplama amacıyla 

Đstanbul Türk Đzcileri Ocağı kurulmuştur (1 Mart 1923). Mustafa Kemal’in “vatana 

yüksek seciyeli ve metin ruhlu gençler yetiştilirmesini temenni eylediğim Đstanbul 

Türk Đzciler Ocağı’nın başbuğluk teklifini büyük bir hiss-i iftihârla kabûl ediyorum” 
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ifadesiyle hamiliğini üstlendiği teşkilat, ilk toplantısını 22 Mayıs 1923’te 

Darülmuallimin-i Âliye konferans salonunda yapmıştır. Yine aynı tarihlerde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Hükümeti Đstanbul Vilayeti Türk Đzciler Ocağı Nizamname-i 

Esasisi yayımlanmıştır (Toprak, 1998b, s. 19; Uzgören, 2000, s. 30). 

Türk Đzciliğinin bu geçiş dönemiyle ilgili en sağlıklı bilgilere, o yıllarda 

yayımlanmaya başlayan “Keşşaf” isimli dergiden ulaşılmaktadır. “On beş günde bir 

Spor Alemi tarafından neşr olunur keşşaflığa ait mecmuadır” bilgi notu ile 4 Nisan 

1339 (1923) yılından itibaren yayımlanmaya başlayan Keşşaf’ın, Türkiye 

kütüphanelerinde ilk beş sayısına ulaşılabilmiştir. 

Keşşaf ilk sayısında, daha önceleri olduğu gibi şimdi de izcilikle ilgili yayınların 

yapıldığını ve bunların kendilerince takdirle karşılandığını belirtmiştir. Buna rağmen 

şimdiye kadar yayın yapanların yarı resmi şekilde devlet kurumlarına olan tabiiyeti, 

objektif yayıncılığa engel olarak görülmüştür. Đşte Keşşaf’ın da kendini bu noktada 

sorumlu hissetmesinin herhangi bir makama tâbi olmadan, daha özgür ve daha 

objektif bir yayıncılık anlayışıyla göreve soyunmasına yol açtığı ifade edilmiştir. 

Bunlara ilave olarak aynı yazıda izcilikten beklenenin gençleri hayatta girgin, cevval, 

mukavim ve terbiyeli adam olarak yetiştirmek olduğu belirtilmiştir (1339 (1923a), 

s.1). 

Đzcilikle ilgili daha önce yayımlanmamış pek çok fotoğrafla sayfalarını süsleyen 

Keşşaf, ilk sayısında Dünya’da ve Osmanlı’da izciliğin o ana kadar ki gelişim 

süreciyle ilgili yazılar yayımlamıştır. Selim Sırrı’nın “kalgay” olarak fotoğrafının da 

yer aldığı yazıda, Fransa’daki izcilik teşkilatı tanıtılmıştır (1339 (1923), s. 4-5). Yine 

bir başka yazıda izciliğin Türkiye’deki tarihçesinden bahsedilmiştir (1339 (1923b), s. 

6-9). Đzciliğin, Türkiye’de Balkan Harbi’nden oldukça evvel Ahmet Robenson 

tarafından Galatasaray Sultanisi’nde tesis edildiğini ifade eden dergi, Türk izciliğine 

emeği geçen şahısları yad etmiştir. Aynı sayfalarda “Yeni Đzci Teşkilatı Đlk 

Günlerinde” altyazılı grup fotoğrafına ve “Eski izcilik hatıralarından: Đttihat 

Mektebi’nde Behçet ve Ahmed Beyler’in gayretleriyle kurulan ilk kız izcilerinin Gül 

mangası” altyazılı fotoğrafa da yer verilmiştir. “Müdür Ali Haydar Bey’in gayretiyle 

tevessü eden Đstanbul Sultanisi Đzcileri”, “Beşiktaş Sultanisi’nde izci yavrular 

jimnastik dersinde”, “Kabataş Sultanisi Đzcileri”, “Eski Hatıralardan: 337 senesi 

Galatasaray-Kadıköy keşşafları Kavak gezintisinde” fotoğrafları derginin ilk 

sayısında yer alan diğer fotoğraflar olmuştur.  
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“Zaferlerden Sonra Đlk Đzci Faaliyeti” başlıklı yazı şu cümleler ile başlamıştır: 

“Birçok zamanlardan beri memleketimizde Rum, Ermeni izcilerini görürken 

hangimizin kalbi çarpmamıştır? Hangimiz muntazam bir Türk izci grubu görmeyi 

istememiştir? Herkes, her selâhiyetdar zât arzu ettiği teşkîlâtı yapmak için müsâit 

zemin ve zaman bulamıyordu. Mâlum olan meva’in zâil olduğu ilk gün, ilk düşünce 

ve ilk iş işte bu oldu.” Yazıda, Mart 1923’ün başları itibariyle yeni bir yapılanmaya 

giren Türk Đzciliğinin, bu dönemdeki faaliyetleriyle ilgili haberlere yer verilmiştir. Bu 

haberlerden biri şu şekildedir (Keşşaf, 1339 (1923c), s. 9):  

“Topkapı Sarayı’nda hafif yağmurlu bir güne tesâdüf iden bu ilk merâsime 

binden fazla izci iştirâk etmiştir. Merâsimde Başbuğ Vekili Esad Bey, 

Büyük Orta Koldaşları Reis Hasan Tahsin Bey ve Maârif Müdürü Saffet 

Beyefendiler bulunmuştu. Başbuğ Vekili’nin teftîşâtını müteakip bu büyük 

gün bir hoca efendi tarafından beliğ bir dua ile tesîd edildi. Bilâhare 

Hasan Tahsin ve Esad Bey tarafından nutuklar verilerek yüzlerce izci 

Đstanbul Sultanîsi’nde bir gezinti yaptı.”  

Aynı sayfada yine Đstanbul’da kurulan yeni izci ocağından ve bu ocağın 

yönetim kurulunun kimlerden oluştuğundan bahsedilmiştir. Buna göre: Başbuğluğa 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Başbuğ Vekilliğine Đstanbul Vilayeti Makamı, 

Büyük Orta’nın riyaset-i hamiliğine Maârif Vekili, riyasetine Aynizade Hasan Tahsin, 

fahri riyasetine Maârif Müdürü Saffet Bey, Kalgaylığa Selim Sırrı Bey, Kalgay 

Muavinliğine M.Sami Beyler getirilmiştir. Büyük orta ise şu koldaşlardan oluşmuştur: 

Aynizade Hasan Tahsin, Mektep Müdürü Haydar, Fevzi, Đmad, Musa, Zülfü, 

Sadullah, Muharrem, Mekki, Fazıl, Macit, Osman, Yemni, Kalgay Selim Sırrı ve 

Kalgay Muavini M.Sami Beyler.  

Derginin ilk sayısında Kabataş Sultanisi Đzcileri, Kadıköy Keşşafları, 

Galatasaray Keşşafları, Đstanbul Sultanisi Đzcileri, Makriköy Đzcileri, Şişli Keşşafları 

başlıkları altında Đstanbul’daki izci ocakları ve bunların faaliyetleri okuyuculara 

tanıtılmıştır. Bunlara ek olarak Maârif Vekâleti tarafından izcilikle ilgili yayımlanan bir 

tamime yer verilmiştir. Tamime göre,  başarısızlığa yol açılmamak için imtihanlar 

bitene kadar öğrencilerin sık gezintilere çıkarılmaması istenmiştir. Yine Tedrisat-ı 

Đptidaiye Meclisi tarafından öğrencilerin kıyafetlerine düzenleme getirildiği ve 

Darülmuallimin’de oymak beyleri için kurs açıldığı duyurulmuştur.  

Keşşaf’ın önemle üzerinde durduğu bir diğer husus ise Anadolu’daki izcilik 

faaliyetleri olmuştur. Đlk sayısında bir tam sayfa ayrılan Anadolu izciliği ile ilgili şehir 

şehir şu bilgiler yer almıştır: Konya’da Sultani Đzcileri de faaliyete geçmiş ve ilin 



TASNĐF DIŞI      

TASNĐF DIŞI 4-43

bahar müsabakalarına her türlü fedakârlıklarla hazırlanmaya başlamışlardır. Bir 

rivayete göre tatil vakti yaya olarak Ankara’ya ve oradan Đstanbul’a geleceklerdir. 

Đzcilik için 45 kişilik her şeyi muntazam bir grup hazırlanarak; aralarından Aslan, 

Kaplan, Ceylan, Şahin, Kurt namlarıyla beş oba teşkil edilmiştir. Samsun’da şehrin 

iki yüzden fazla izcisi Mutasarrıf ve yüzlerce izleyicinin huzurunda büyük bir resm-i 

geçit yapmışlardır. Ayrıca Mutasarrıf Faik Bey ve Maârif Müdürü Adil Bey’in 

çabalarının Samsun izcilerine güç kattığı belirtilmiştir. Đzciliğin süratle gelişen şehri 

Đzmir’deki faaliyetler ise madde madde verilmiştir: Maârif Müdürü Vasıf Bey 

Efendi’nin riyaseti altında Sultani Müdürü Resul, Darülmuallimin Müdürü Ahmed 

Nail, Sıhhiye Müdürü Sadrettin Bey, Sultani Edebiyat Muallimi Esad, Darülmuallimin 

Ruhiyat Muallimi Hikmet, Terbiye-i Bedeniye Muallimi Mehmet Nuri Beylerden 

mürekkep bir heyet oluşturularak Đzmir’de izci teşkilatına başlanmıştır. Teşkilatın 

icrasına izcilerin muhterem muallimi Mehmed Nuri Bey memur edilmiştir. Bu seneki 

kadroya göre izcilerin ihtiyacını tedarik için vilayetin hususi bütçesine üç bin lira 

konulmuştur. Kıyafet olarak koyu zeytuniye yakın haki renkte ceket, lacivert 

pantolon, dize kadar çorap, ayakkabı ve bütün bunlarla giyilebilecek koyu vişne 

çürüğü renkte bir de boyun atkısı belirlenmiştir. Đzmir izci oymağının adı 

Ergenekon’dur. Oymağın dört kolu olacaktır (ay, kaya, gök ve demir). Teşkilatta 

ifraddan tevakki ve tedrice riayet esas olarak kabul edilmiştir. Ankara’da Sultani 

mektebi başta olmak üzere bu sevimli merkezde de izcilik faaliyeti yükselmektedir. 

(1339 (1923ç), s. 12) Keşşaf’ın bir sonraki sayısında yine Anadolu’daki izcilik 

faaliyetlerine değinilmiş, bu sefer yukarıda isimleri geçen illere ilave olarak Adana ve 

Đçel’deki izci teşkilatlarının faaliyetleri okuyuculara tanıtılmıştır (1339 (1923d), s. 8-

9). 

Keşşaf Dergisinin 21 Nisan 1923 tarihinde yayımlanan ikinci sayısındaki 

“Đzciliğin Đlk Đşleri” adlı makale Milli Mücadele Dönemi sonrası Türk Đzciliğinin 

manifestosu niteliğindedir. Makalede memlekette izciliğin Balkan Harbi’nden evvel 

başladığı ve maksadının seciyeli ve iyi vatan evlatları yetiştirmek olduğu ifade 

edilmiştir. Böyle ulvî bir amaca rağmen izciliğin o dönemlerde karşılaştığı sıkıntılara 

değinilerek, gelecekte izcilik için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği şu cümleler ile 

ortaya konulmuştur (1339 (1923e), s. 1):  

“O zaman muhit, her yeni şeye karşı durmak illetiyle malûl olduğundan 

buna karşı bir mücâdele devri lâzımdı. O devri, izciliği ilk tesis edenler ve 

bunun için çalışanlar pek güzel derhatır ederler. Şimdi ise zemin izcilik 

için hazırlanmıştır. Binaenaleyh bu uğurda çalışanların-müessisler gibi- 

çocukların ve memleketin faydasından başka hiçbir şey 
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düşünmeyeceklerine şüphe etmediğimizden fikrimizi daha sarih bir 

sûrette arz edelim: Đzcilik teşkîlâtında millî teâmül ve ananât nazar-ı 

îtibara alınmakla beraber çocukların memleketin âtîsi için faydalı 

olacağına kanaât getirilen husûsât ve teceddüâtı, takîp ve irtica 

kuvvetlerinden ayırarak tatbîk etmekten çekinmemelidir. Çünkü bugün 

tabaka-i münevvere ve halkın ekseriyeti izciliğe zâhirdir.” 

Keşşaf, geçmişteki tecrübelere binaen izcilik işinin memlekette itibar sahibi 

olan şahıslar tarafından yürütülmesini savunmuştur. Eskiden “büyük orta” olarak 

isimlendirilen kurul benzeri bir “milli heyet-i umumi” ve kent, kasaba ve köylerde bu 

kurula bağlı olarak kurulacak yerel heyetler ile izciliğin gelişiminin sağlanacağı 

düşünülmüştür. Keşşaf, izcilik işlerini idare edeceklerin, gururlanmak için değil yalnız 

ve yalnız çocukları yetiştirmek için aşk ve muhabbetle çalışması gerektiğini ifade 

etmiştir (1339 (1923e), s. 1). 

Keşşaf, bütün Türkiye’de izciliğin yeknesak ve makul bir surette tekâmül 

etmesi için büyük orta tarafından belirlenecek bir “resmi izci kitabına” ihtiyaç 

duyulduğunu ileri sürmüştür. Türk izcilerine göre düzenlenecek kitabın “pratik 

usuller” ve “ehem verilecek malumat”ın yanı sıra nasihatler ve genel kaideleri de 

kapsaması gerektiği düşünülmüştür. Böyle bir kitabın direkt olarak yabancı 

kitaplardan çevrilmesi veya bir iki kişi tarafından kaleme alınmasına kesinlikle karşı 

çıkılmıştır. Bunun yerine uzmanlardan oluşturulacak bir heyet ile yabancı kitapların 

Türk insanına ve memleket şartlarına göre uyarlanması gerektiği yönünde görüş 

belirtilmiştir (1339 (1923e), s. 1). 

Mütareke Dönemi’nin bastırılmış duygularıyla, Milli Mücadele ertesi hızlı bir 

geri dönüş yaşayan Đzcilik hareketi, gün geçtikçe rayına oturmuş ve toplumsal 

hayatın popüler davalarından birisi haline gelmiştir. Gazeteler sayfalarında izcilikle 

ilgili haberlere geniş yer vermeye başlamış, izciler her törenin neredeyse ayrılmaz 

bir parçası olmuşlardır. Yine böyle bir tören gününde, izcilerin icra edecek oldukları 

faaliyet Keşşaf dergisine şöyle yansımıştır (1339 (1923f), s. 10):  

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmi açılışına tesâdüf eden 23 Nisan 

Pazartesi günü sultanî ve numune mektepleri izcileriyle, şehir izcileri 

(Kadıköy, Makriköy, Şişli Keşşafları) Sultanahmet’ten Taksim’e kadar bir 

resm-i geçit icrâ edeceklerdir. Zikredildiğine göre saat 2’de Sultanahmet 

Camî-i Şerifi ve hamam arasındaki meydanlıkta toplanarak her oymak 

mevki‘ini ahz ile Altınordu nâmını alan bütün grup Taksim’e doğru hareket 
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edeceklerdir. Taksim’den Almanya Sefareti önünden Kabataş, Fındıklı, 

Tophane ve Köprü yoluyla ocağa avdet olunarak orada iftar edilecektir.”  

Đzcilerin yürüyüş ve merasimleri sadece Millet Meclisi’nin açılışı gibi resmi 

günlere has bir faaliyet olmaktan çıkmış hemen hemen her açılış ve törende izciler 

boy gösterir hale gelmiştir. Nitekim 20 Mart’ta Barbaros Hayrettin Paşa’nın ölüm 

yıldönümü vesilesiyle yapılan törene Beşiktaş, Kabataş, Đstanbul ve Vefa Sultanileri, 

Barbaros, Alaeddin Paşa, Sinan Paşa, Ortaköy Hamidiye Mektepleri izcileri de 

katılmıştır. Yine 28 Martta Beşiktaş Hilal-i Ahmer Đanat Şubesi’nin açılışı ve 

Ramazan Şenlikleri de izciler için birer faaliyet vesilesi olmuştur. 

Đzcilik, Milli Mücadele sonrası geçirdiği evrimle 1. Dünya Savaşı dönemindeki 

paramiliter anlayışın yarattığı dar kalıpların dışına çıkmış ve bir toplumsallaşma 

aracı olarak da görülmeye başlanmıştır. Cumhuriyet dönemi izcilik anlayışının 

temellerinin atıldığı o günlerde her fırsatta izciliğin gayesinin “asker yetiştirmek değil 

adam yetiştirmek” olduğu ısrarla vurgulanmıştır. Đzciliğin yeniden canlandığı bu 

dönemde “kalgay” ünvanıyla büyük bir otoritesi olan Selim Sırrı Bey’in 12 Mayıs 

1923 günü Makriköy Đzcileri’nin ant içme töreninde yaptığı konuşma bu döneme 

hâkim olan izcilik anlayışının en açık biçimdeki ifadesi olmuştur (Keşşaf, 1339 

(1923g), s. 4-5): 

“Đzci Çocuklar! 

Ey milletin ümit beşareti olan yavrular! Sizlerin ruhumuzda münderic 

asâlet-i ırkıyyeyi aleme göstermek için vesile ihzârına vasıta olan izci 

ocağına dâhil olduğunuz için sizleri tebrik ederim.  

Irkımızın ahlâken ve bedenen teâlisini istihdâf eden ocağınızda 

rehberimiz haktır. Büyük milli şairimiz: “Hakkıdır hakka tapan milletimin 

istiklâl” demiştir. Biliniz ki hak ancak doğrulukla kâimdir. Đzcinin birinci 

vazîfesi doğruluktur. Doğrunun ise yardımcısı Allah’tır. Hakikî izcide 

aranan meziyetleri nefsinizde cem etmeye çalışınız. Yalan söylemez, 

kanûna mutî, hayrı sever, arkadaşlarını kardaş bilir, dindar, milleyet-

perver, şen ve afiyetli olunuz. 

Bazı kimseler izcileri askerlik, bizim işlerimizi taklitçilik zannediyorlar. 

Bunda yanılıyorlar. Herkese ilân ediniz ki izciliğin gâyesi, askerlik 

gâyesinin fevkindedir. Asker icabında vatanın düşmanlarına topla ve 

tüfekle karşı kor. Hâlbuki izci göze görünmeyen düşmanlarla mücadeleye 

hazırlanır. Biz izci yavruları asker değil, adam yapmaya çalışıyoruz. 

Teşkîlâtımız filhakîka askeri teşkîlâta benzer, fakat askerliği oyuncak 
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haline getirecek bir zihniyet bizden çok uzaktır. Avrupa’da “rejimen 

ıskolar”lar tecrübesi bundan 120 sene evvel yapılmış ve hâsıl olan menfî 

neticeler üzerine lağvedilmiştir. Biz çocukların ileride asker olacaklarını 

düşünerek askerde aranan evsâfı onlara şimdiden vermek istiyoruz. 

Đşimiz ordunun vazîfesini kolaylaştırmaktan ibârettir. 

Türk izcileri! 

Yaralı vatan sizden pek çok hizmet bekliyor. Yükümüz çok ağırdır. Harb-i 

Umûmî ve daha evvelki muharebeler en güzide, en tuvana efrâd-ı milleti 

içimizden alıp götürdü. Kalan boşlukları ancak namuskâr, faziletli, halûk, 

müteşebbis, sebatkâr bir gençlik doldurabilir. Kıymetli Türk ordusu bize 

istiklâl kazandırdı. Siz ise vatana istikbâl kazandıracaksınız. Ona göre 

gözlerinizi açınız. Türk’ün ne kabiliyetli, ne azimkâr, ne yılmaz ve bilhassa 

ne medenî olduğunu cihâna gösteriniz. 

Yaşasın Türkiye! Yaşasın Türklük!”  

Cumhuriyet arifesi Türk izciliğinin neredeyse en etkin yayın organı olan Keşşaf 

dergisi, yayınlarında izciliğin genel felsefesi ve teorik boyutunu vermekle kalmamış, 

aynı zamanda yayımladığı pratik bilgilerle de yol gösterici olmuştur. Derginin ikinci 

sayısında “Tavşan” ve “Casus” başlıklı oyunlar (1339 (1923ğ), s. 2-3 ), dördüncü 

sayısında ise Yaklaşma oyunu tanıtılmıştır (1339 (1923h), s. 11). Beşinci sayıda ise 

imtihanların yakın zamanda bitecek olması nedeniyle kamp mevsiminin başlayacağı 

belirtilmiş, gençlerden bu sıcak ve güzel havaları değerlendirerek zamanlarını doğa 

ile iç içe geçirmeleri istenmiştir. Bunlara ek olarak bir kamp programı da önerilmiştir. 

Programın şu şekilde icra edilmesi öngörülmüştür (Keşşaf, 1339 (1923ı), s. 1): 

“Sabah 

6:00 Kalk Borusu, sancak keşide merâsimi, terbiye-i bedeniye hareketleri, 

sabah yıkanma ve temizliği; 7:00  Sabah kahvaltısı, çadır temizliği, 

battaniyeleri havalandırmak; 8:00  Đctimâ‘, kampın temizliği ve sıhhat 

muayenesi; 9:00 Đzcilik ta‘lîmleri;11:00 Yüzme ve can kurtarma ta‘lîmleri; 

12:00 Yemek-çadır muayenesi 

Akşam 

12:45 Đstirahat zamanı, mektup yazma; 2:00 Gezmeler, tabiatı tetkîk, izci 

oyunları, tetkîkât veya keşşâf için dolaşmalar; 4:00  Yüzme ve su sporları; 6:00

 Đctimâ‘, resm-i geçit ve bayrağımızı indirme merâsimi; 6:20 Akşam yemeği; 



TASNĐF DIŞI      

TASNĐF DIŞI 4-47

7:20 Hikâyeler, eğlenceler veya kamp ateşi; 8:50 Teneffüs ve toplanma; 9:00 

Dışarı çıkma ve yatma”  

Keşşaf ayrıca bu programa ilave olarak şu bilgi notunu düşmüştür:  

“Bu program bulunduğunuz mahale, gündüzün uzun ve kısalığına göre 

değişebilir. Bunu oymak beyiniz nasıl faydalı görürse öyle yapacaktır. 

Bundan sonra husûsî gece eğlenceleri, gece gezmeleri, tetkîkât için uzun 

dolaşmalar, çamaşır günleri, atletizm günü, misafir kabul günü, Cuma 

günleri vesâire gibi ara sıra vâki olan faaliyetler ve işler için gündelik 

programınızda bittabî değişiklikler olacaktır. Bunların hepsi sizin içindir. 

Siz yalnız fikren, bedenen ve ahlâken dâima hazır olunuz. Kamp 

hayatınız gâyet güzel geçer ve geçecektir. Biz de ara sıra aranızda 

bulunmaya ve sizinle beraber güzel ve faydalı vakitler geçirmeye 

çalışacağız.” 

Meşrutiyet dönemiyle birlikte Osmanlı toplumsal hayatında yavaş yavaş yer 

edinmeye başlayan izcilik, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte pedagojik yanını 

kaybederek paramiliter bir yapıya bürünmüş, mütareke döneminde ise en suskun 

zamanlarını yaşamıştır. Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasıyla Türk Đzciliği adına 

yeni bir yapılanmaya gidilmiş; izci,  kurulacak olan Cumhuriyet’in fikren, bedenen ve 

ruhen gelişmiş “Yeni Adam”ının sembolü haline getirilmeye çalışılmıştır.  

3.  CUMHURĐYET DÖNEMĐ ĐZCĐLĐK FAALĐYETLERĐ (1923-1938) 

Çalışmanın kuramsal bölümünde değinildiği üzere Cumhuriyet’in yola çıkış 

parolası “yeni bir yaşam tarzı” ve “yeni insan” olmuş; bu doğrultuda yarınların 

çağdaş Türkiye’sini meydana getirecek olan gençlik de siyasal ve toplumsal 

politikaların odak noktası haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminin önde gelen 

pedagoglarından Đ.Hakkı Baltacıoğlu, bu yeni dönemin Türklere yüklediği vazifeyi 

şöyle ifade etmiştir (1964, s. 5):  

“Yarını omuzları üzerinde taşıyabilecek kadar sağlam bir gençlik yaratma 

vazifesi! Bu vazife nasıl yapılabilir? Eski terbiye fikirlerini, usullerini, 

yerlerini unutarak, değişerek, atarak, yepyeni usuller kullanarak, yepyeni 

insanlar yetiştirerek.”  

Tanzimat’ın yarattığı batıcı-gelenekçi ikileminin içerisinde yetişen, Meşrutiyetle 

birlikte ise gerçek manada bir modernleşmenin ilk deneyimlerini yaşayan 

Cumhuriyetin yönetici kadroları, yetişecek olan neslin çağdaş değerlerle 

donanmasına özel önem vermiş bu süreçte fikren, ilmen, bedenen sağlam bir 
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yurttaş topluluğu ve bu yurttaş topluluğuna yaraşır çağdaş bir devlet, toplumsal 

politikaların temel hedefi olmuştur. Bu kapsamda okul eğitimi, toplumsal dönüşümün 

lokomotifi konumuna getirilmeye çalışılırken çeşitli sosyal politikalarla da bu 

dönüşümün tüm halkı kapsaması için çaba sarf edilmiştir. Đnanç’ın ifadesiyle 

bulunduğu asra dahil olma savaşı veren yeni Cumhuriyette,  çağdaşlaşma yolunda 

ortaya konulan hedefler “dava” adını almış ve bu davalar eğitim davası, spor davası, 

gençlik davası gibi çoğu zaman devrimin ilkeleriyle bütünleşerek toplumsallaşmanın 

temelini oluşturmuştur (1995, s. 59). Beden terbiyesi ve spor yoluyla halkın genel 

sağlık düzeyini iyileştirme, iktisadi hayata katkıda bulunma, özellikle gençlere bir 

takım ahlaki ve fiziki normları kazandırma da bu dönem içinde bir “milli dava” niteliği 

kazanmakla birlikte Cumhuriyet Dönemi Türk Đzciliği’ni bu dava içerinde ele almanın 

uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Cumhuriyetin ilan edildiği tarihlerde Türk Đzciliği, her ne kadar Milli Mücadele 

sonrası yapılan çalışmalarla belirli bir altyapıya sahip olsa da kurumsal bir 

yapılanmaya gidememiştir. Đlk izci oymaklarının kurulduğu tarihten itibaren, aradan 

geçen 10 seneyi aşkın süre zarfında Türk izciliği, dönemin siyasal ve toplumsal 

gelişmelerinin paralelinde zaman zaman farklı alanlara hizmet etmişse de 

cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte öncelikli amaç izciliği daha kurumsal bir yapıyla, 

toplumsal politikaların bir unsuru haline getirmek olmuştur. 

Cumhuriyet döneminde, izciliğin kurumsallaşma süreci Birinci Heyet-i Đlmiye 

Toplantıları ile başlamıştır. Unat’ın “cumhuriyet hükümeti tarafından, milli eğitim 

işlerini bütün cepheleriyle ele alıp meseleleri devrin tanınmış eğitim adamlarının fikir, 

düşünce ve tecrübelerinden faydalanmak suretiyle planlayarak belirli bir programa 

bağlama cehdiyle yapılan ilk sistemli çalışma” olarak ifade ettiği Heyet-i Đlmiye’nin 

ele aldığı konulardan bir tanesi de “Đzcilik ve Keşşaflık” olmuştur (1964, s. 28-29). 15 

Temmuz-15 Ağustos 1923 tarihleri arasında faaliyet gösteren Heyet-i Đlmiye’de milli 

ve ilmi teşkilat, ilköğretim, ortaöğretim, izcilik ve beden eğitimi, icraat encümenleri 

kurulmuş; her encümenlik kendi konusu ile ilgili projeler hazırlayarak, çalışma 

sonunda bu projeleri başkanlığa sunmuştur. Bu kapsamda, beden eğitimi ve izcilik 

komisyonu tarafından erkek-kız öğretmen okulu nizamname ve programlarının 

yeniden düzenlenmesi, beden eğitimi öğretmen okulunun kurulması, yeni bir izci 

teşkilatının oluşturulması, lise izcilik teşkilat-ı esasiyesinin hazırlanması gibi 

konularda çalışmalar yürütülmüş sonuçlar başkanlığa rapor şeklinde sunulmuştur. 

Bu heyetin çalışmalarının sonunda 14 Ağustos 1923’te Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde okunan Bakanlar Kurulu programında, Milli Eğitim ile ilgili bölümde, 6. 
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madde olarak şu ifadeler yer almıştır: “Ferdin bedenî, fikrî kabiliyetleri gibi ahlakî ve 

içtimaî kabiliyetleri de inkişaf ettirilecektir. Bu maksada vusul için bir Terbiye-i 

Bedeniye Darülmuallimini açılacak, izcilik teşkilatına tedricen içtimai esasta tevfik 

olunacaktır.” Böylece beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek gibi izcilik de, bir hükümet 

görevi haline gelmiştir 36 (Ergun, 1982, s. 30; Güven, 2001, s. 24; Unat, 1964, s. 28). 

Birinci Heyet-i Đlmiye ile başlayan ve devam eden süreçte izciliğin yurt çapında 

gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla  tüm oymakların bağlı olduğu yeni bir izci 

teşkilatı kurmak yerine bu vazifenin Maârif Vekilliği eliyle, okulların bünyesinde 

yürütülmesi benimsenmiştir. Đzciliğin, farklı ellere geçerek amaçları dışına 

çıkartılması endişesiyle, izcilik faaliyetlerini yürütme sorumluluğunu üzerine alan 

Maârif Vekilliği; bir yandan yayımladığı tamimlerle izciliği, okul eğitiminin bir parçası 

haline getirmeye çalışırken, diğer yandan da izciliği yasalarla bir mevzuata bağlama 

gereksinimi duymuştur. Bu kapsamda  12.5.1928 tarih ve 1246 sayı numarasıyla  

“Türkiye’de Gençlik Teşkîlâtının Türk Vatandaşlarına Hasrı” hakkında kanun 

çıkartılmıştır. Kanunda izcilikle ilgili şu maddeler yer almıştır (Türk Đzciliğinin 60. Yılı 

1972, s. 19): 

• Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, gerek mekteplerde gerek mektep 

haricinde izcilik, keşşaflık, boyskavtlık veya diğer herhangi nam ve unvan altında 

izcilik teşkilatı vücuda getirme hakkı münhasıran Türk vatandaşlarına aittir 

(1.madde). 

• Birinci maddede zikredilen teşkilatı ecnebiler vücuda getiremeyeceği gibi 

bu kabil teşkilata ecnebi gençler dahil olamazlar (2.madde). 

• Türk vatandaşlarından olanlar dâhil birinci maddede zikredilen teşkilatı 

ancak Maârif Vekâletinin müsaadesiyle ve o vekâletin emir ve mürâkebesine tâbi 

olmak şartıyla vücuda getirebilirler (3.madde). 

• Bu kanun neşri tarihinden muteberdir (4.madde). 

• Bu kanunun ahkâmını icraya Dâhiliye ve Maârif Vekilleri memurdur (5. 

Madde). 

                                                      
36 Bu dönemde, izciliğin geliştirilmesi ve özellikle okullarda yaygınlaştırılması amacıyla, beden eğitimi 
öğretmenlerine ihtiyaç duyulmuş; bu ihtiyaç ise Selim Sırrı Bey’in açtığı kurslarla giderilmeye 
çalışılmıştır. Sonraki dönemlerde izcilik, öğretmen adaylarının ders programlarına da dahil olmuş, 
böylece öğretmen olmaya hak kazanan adaylara diplomasının yanında oymak beyi sertifikası da 
verilmiştir (Güven, 2001, s. 24-25). 
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Meşrutiyet dönemi ve onu takip eden 1. Dünya Savaşı yılları boyunca 

paramiliter yönleri daha fazla ön planda olan izcilik, cumhuriyetin ilk yıllarında Maârif 

Vekâleti’nin çabalarıyla pedagojik özelliklerini gösterme şansı yakalamış, bu 

doğrultuda izci, zaman içerisinde cumhuriyetin özlemi olan kafaca, bedence ve 

ruhça sağlam Türk gencini simgeler bir hal almıştır. Đzcilerin, ilki 1927’de olmak 

üzere ulusal bayramlar ve geçit törenlerinde de kendilerini göstermeye başlamasıyla 

izcilik, Cumhuriyetin ilk yıllarında okullarda yürütülen popüler etkinlikler arasına 

girmiştir. Đzcilerin gerek hareketleri gerekse de kıyafetleriyle yüzlerce yıllık 

geleneksel davranış kalıplarının dışına çıkarak Cumhuriyetin “yeni adam” ve “yeni 

kadın”ını simgeler bir nitelik alması yönetici kadrolarca da memnuniyetle 

karşılanmıştır. Maârif Vekili Dr. Reşit Galip’in Cumhuriyetin 9. kuruluş yıldönümünde 

yaptığı konuşma, o gün için izcilere duyulan minnet duygusu ve beklentinin en açık 

ifadesi olmuştur (Uzgören, 2000, s. 45):  

“Genç izci arkadaşlarım, 

Đnkılâbın en büyük bayramını, Cumhuriyet merkezinde beraber kutlamak 

için uzak yakın yerlerden geldiniz. Burada geldiğinizden beri duygularınızı 

ve hareketlerinizi yakından takip ettim. Büyük günümüzün tarihi kıymet ve 

ehemmiyeti hakkında derin heyecan ve hassasiyetinizi gördüm. Ankara 

meydanlarında, Gazi heykelleri etrafında çınlayan canlı ve inkılâpçı 

tezahürlerinizi gördüm. Geçitte, istikbali ellerinde yükseltmek millet ve 

memleket işleri yükünü yarın için omuzlarınızda taşımak kuvvetinde 

vatandaşlar olarak geçişinizi gördüm. Sizi ve sizin şahsınızda Türk 

Gençliğinin büyük istidadını sevinçle alkışlarım… 

Türkiye’nin aziz çocukları, 

Daima hatırlayınız ve arkadaşlarınıza da tekrar ediniz ki yarının büyük 

vazifesine kahramanca atılmak ve sonuna kadar şerefle, muvaffakiyetle 

yürüyebilmek için çalışmak, dünyayı hayrete düşürecek bir inat ve 

tahammül ile çalışmak mecburiyetindesiniz. Unutmayınız ki bütün tazeliği, 

diriliği ve yüksekliği ile uyanan Türk izzet-i nefsi, hepimize medeniyet 

dünyasında, ilim ve sanat yollarında en ileri olmak vazife ve mecburiyetini 

yükletiyor. Đnkılâpçı ruhunuzla, yüksek ahlak ve faziletinizle, neşe ve 

heyecanla, ümit ve azimle, mefkûreciler feragat ve fedakârlığı ile bütün 

derslerinizin çetinliğine, yarın ondan daha çetin hayat çarpışmasına 

hazırlanınız.”  
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Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte, rejimin temel taşı “yeni adam”ı yaratmak 

gibi ağır bir sorumluluğun altına giren Maârif Vekâleti, izciliğin bir sosyal politika 

unsuru olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla gayretli çalışmalar yürütse 

de uzunca bir süre kendi içerisinde sadece bu işle ilgilenen profesyonel bir birim 

meydana getirememiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında izcilikle ilgili ilk profesyonel 

yapılanmaya 1935 yılında gidilebilmiş bu dönemde Kültür Bakanlığı’nın hazırladığı 

teşkilat kanunuyla, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Beden Eğitimi ve Đzcilik 

Müdürlüğü kurulmuştur 37  (Güven Đ. , 2003, s. 71). Bu tarz bir yapılanmadan 

beklenen gaye ise sonraki senelerde okul içindeki ve dışındaki izcilik faaliyetlerini 

daha sistemli hale getirmek olmuştur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında izcilikle ilgili en yoğun tartışmalar izciliği de içine 

alan kapsamlı bir gençlik teşkilatının hayata geçirilmesi üzerinde yaşanmıştır. Daha 

Milli Mücadele devam ederken Osmanlı Genç Dernekleri benzeri bir teşkilatın 

yeniden kurulması gündeme gelmiş, fakat ülkenin o esnada içinde bulunduğu durum 

buna fırsat vermemiştir. Harbin sona ermesiyle askerlik süresinin kısaltılması ve 

iktisadi hayata daha fazla insan gücünün aktarılmasına yönelik baskılar artmış 

bunun sonucunda 1 Kasım 1923 tarihinden itibaren seferberlik kaldırılmış, 14 Ocak 

1924’te ise Askerlik Mükellefiyeti Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılarak, askerlik on 

sekiz aya indirilmiştir (Balcıoğlu, 1999). 

Yaşanan bu gelişmeler üzerine, Başvekil Đsmet Paşa tarafından Erkân-ı 

Harbiye-i Umumiye Vekaleti’ne askerlik çağına giren gençlerin silah altına 

alınmadan önce askerlikte alacakları talim ve terbiyenin ilk şekillerini görmeleri ve 

aynı zamanda gelecekteki vatan savunmasına maddi ve manevi olarak 

hazırlanmalarını sağlamak maksadıyla izcilik temelli bir gençlik teşkilatının kurulması 

yönelik direktif verilmiştir. Đsmet Paşa’nın direktifi üzerine Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 

Vekaleti bünyesinde kurulan komisyon kısa sürede işe koyulmuş, 3 Mart 1924’te 

gerekçesiyle bir kanun layihası ve talimatname hazırlanarak Başvekâlet’e takdim 

edilmiştir. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti tarafından ülkenin geniş sınırlara ve 

kuvvetli komşulara sahip olduğu, bu sınırların ancak büyük miktarlarda kuvvetlerle 

korunabileceği, bunun ise ekonomik açıdan mümkün olamayacağı, dolayısıyla bu 

eksikliğin giderilmesi için gelişmiş ülkelerdeki gençlik teşkilatları benzeri bir teşkilatın 

Türkiye’de de kurulması gerekçesiyle hazırlanan tasarı, mecliste ve bakanlıklar 

arasında uzunca bir süre tartışılmıştır. O dönem ülkedeki tüm izcilik faaliyetlerinin 

                                                      
37 Kanun, resmi gazetenin 15.6.1935 tarihli 3029. sayısında yayımlanmıştır. Kanun yayımlandıktan iki 
sene sonra 1,5 ve 8. Maddelerine getirilen değişikliklerle Beden Eğitimi ve Đzcilik Müdürlüğü’nün görev 
ve yetkileri tespit edilmiştir (Uzgören, 2000, s. 47). 
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yürütülmesinden sorumlu olan Maârif Vekaleti, konu ile ilgili olarak, daha önce de bu 

tarz teşkilatların kurulması ve yönetilmesinde görev yapmış olan Selim Sırrı’nın 

görüşünü istemiştir. Selim Sırrı, 28 Ekim 1925 tarihli raporunda, Avrupa’daki 

uygulamaların Erkân-ı Harbiye’nin yazısında belirtilen şekilde olmadığını, gençlerin 

bu ülkelerde sadece ahlaki bakımdan askerliğe hazırlandığını ve sivil okulların 

bilimle uğraşmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Selim Sırrı, ayrıca on yedi 

yaşından yukarı gençlere atış imkanı tanınırsa, bunun istenen neticeleri sağlayacağı 

değerlendirmesinde bulunmuştur. Ordunun gerisinde gençlerden oluşmuş, her an 

harbe hazır bir ihtiyat kuvveti yaratma fikrinden doğan, yeni bir gençlik teşkilatı 

projesi ilerleyen dönemlerde Bozkurt Genç Dernekleri, Đnkılap Gençleri Dernekleri 

gibi çeşitli isimlerle gündeme getirilse de yetki karmaşası yaratacağı düşüncesi ve 

iktisadi olumsuzluklar yüzünden hayata geçirilememiştir.(Balcıoğlu, 1999)  

Hacısalihoğlu’nun ifade ettiği “her birey vatan savunmasından sorumludur ve 

“millet” gerektiğinde “ordu”dur” (2007, s. 36) şeklinde özetlenebilecek ordu/asker 

millet anlayışı,  Cumhuriyetin ilk yıllarında siyasal ve toplumsal alana ciddi biçimde 

nüfuz etmiştir. Akın’a göre Türkiye’de iki savaş arası döneme potansiyel bir savaş 

tehlikesi karşısında, mevcut insan kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını 

öngören bir anlayış hakim olmuş, bu doğrultuda eğitim sistemindeki gençlerin temel 

askerlik bilgileriyle tanıştırılması, eğitim sistemi dışında kalan gençlerin ise  gençlik 

teşkilatları bünyesinde toplanarak, paramiliter bir eğitimden geçirilmesi 

düşünülmüştür. Bu düşüncenin birinci ayağı olan, okul vasıtasıyla temel askerlik 

bilgilerinin öğrencilere kazandırılmasına, 1926 yılından itibaren başlanmış bu 

dönemde askerlik dersi, lise ve öğretmen okullarının son iki sınıf müfredat 

programlarına on beş günde bir, birer saat olmak üzere dahil edilmiştir. Bu 

uygulama, ilerleyen yıllarda orta okulları ve üniversiteleri de kapsamış, bunlara ilave 

olarak öğrenciler yıl sonunda 15 günlük bir kampa tabi tutulmuşlardır. 38  Bu 

kamplarda, öğrencilere askeri talimler yaptırmanın yanı sıra iklimsel koşullara 

dayanıklılık, zor koşullarda hayatı idame gibi “hayatla mücadele bilgileri” de 

öğretilmiştir (2004, s. 143). 

Cumhuriyet dönemindeki ordu/asker millet düşüncesinin ikinci ayağı olan okul 

haricindeki gençleri izcilik temelli bir teşkilat bünyesinde toplayıp, paramiliter bir 

eğitim sürecinden geçirme fikri,  Erkân-ı Harbiye Vekaleti’nin yoğun çabalarına 

karşın ilk planda hayata geçirilemese de sonraki dönem de dahil olmak üzere, 

sürekli olarak gündemde kalmayı başarmıştır. Vatanın bekası ve cumhuriyet 

                                                      
38 Müfredat programlarındaki değişikliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Yücel, 1994, s. 232-236 
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devrimlerinin devamı için toplu ve teşkilatlı bir gençliğin şart olduğu görüşü, özellikle 

1930’lu yıllardan sonra giderek kendine destekçi bulmuş ancak aynı oranda 

hükümetlere yönelik eleştirilerin de odak noktalarından birisi haline gelmiştir.   

Daha ilk sayısından itibaren “toplu ve teşkilatlı gençlik meselesi”ni dava edinen 

Çığır dergisi, hükümetin izcilik politikasını en sert eleştiren kurumların başında 

gelmiştir. Gençlik davasını, devrim davasıyla  özdeşleştiren ve kuruluş amaçlarını 

davalarını ulusal bir tez olarak samimiyetle ortaya koyup toplu ve teşkilatlı bir gençlik 

vasıtasıyla, devrimlerin başarıya ulaşmasına yardımcı olmak olarak ifade eden 

Çığır’ın başyazarı H.Oğuz (Bekata), hâlihazırda faaliyet gösteren izcilik teşkilatına 

ilişkin ise şu görüşlerini beyan etmiştir (1934, s. 1; 1935, s. 1-2):  

“Bugün mekteplerde bir nevi merasim unsuru olan izci teşkilâtının, 

bugünkü halinde teşkilatlı gençlik ile münasebeti yoktur. Çünkü bugün 

bizde izcilik, yalnız merasimlere ve geçit resimlerine iştirak için bir nevi 

mahdut mektep modasıdır. Kafa terbiyesinden, milli beden terbiyesinden 

uzak ve tamamen şekilden ibaret kalıyor. Bir izci ahlakı, bir izci ananesi 

olmadığı gibi bugün izciliğin inkılâp, memleket davaları ve millî duygularla 

yakın alakasını da göremiyoruz. Hülâsa bizdeki izcilikle, kıyafet yani şekil 

benzerliği dolayısı ile Faşizm’in gençlik teşkilâtı karşılaştırılırsa, izci 

teşkilatı tabirindeki teşkilât kelimesinin mahiyeti daha çıplak görülür. 

Nihayet diyebiliriz ki Türkiye’de bugünkü hal ile izcilik bazı mekteplerde 

anlaşılmamış talebe süsü gibidir. Đzciliği bu vaziyetten kurtarmalı ve onu 

millî talim ve terbiye esasları dahilinde mekteplerde şumüllü bir millî 

gençlik ve bütünlük haline koymalıyız.”  

Derginin 32.sayısında, “Bizde Spor ve Đzci Teşkilatı” başlığıyla, H. Gökmen 

tarafından kaleme alınan makalede ise eleştirinin dozu arttırılmış, izci teşkilatı 

hakkında müspet bir şey söylemenin zor olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer 

verilmiştir (1935, s. 29):  

“Yalnız mekteplerde inhisar etmiş olan izcilik teşkilatımızın faaliyet 

zamanları da muayyendir. Đçinizde bu zamanları merak edenler varsa 

fazla üzülmesin. Kendisiyle beraber takvimi karıştıralım: 29 Đlkteşrin, 23 

Nisan, 30 Ağustos… Mesele gerçekten acıdır. Yüksek bir gaye ile 

meydana getirilen, aslında iyi bir kurumun perişan hâli zaten hakikati 

meydana koymaktadır. Şimdiki hali ile belli ve muayyen bir kılığı bile 

olmayan izcilik teşkilatımızın kökten bir temizliğe ve düzenlemeye ihtiyacı 

olduğu açıktır… Türk devriminin orijinalliği ilerlemiş memleketlerden 

herhangi birisinin spor ve izci teşkilâtını aynı aynına bize de tatbik etmeye 
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şüphesiz mânidir. Fakat onlardan bize en uygun gelenini örnek alarak 

kendi kültürümüze, kendi bünyemize ve devrime uygun köklü ve sağlam 

bir teşkilat meydana getirmek mümkündür. Böyle izcilik ve spor kurumları 

meydana getirilirken bilhassa izcilik teşkilâtının mekteplere inhisar 

ettirilmemesini de göz önünde bulundurmak ve kurumu bütün yurt 

gençliğine açık bırakmayı unutmamak, fikrimizce daha münasiptir.”  

Cumhuriyetin ilk yıllarında izciliği okul dışına çıkartarak kurulacak olan milli bir 

teşkilatın sorumluluğuna verme düşüncesi, her türlü baskıya karşın uygulama alanı 

bulamamış ve bu dönemde izcilik faaliyetlerinin yürütülmesinden tek sorumlu 

makam Maârif Vekaleti olmuştur. Sonraki  dönemde izciliğin paramiliter öğelerinin 

ön plana çıkartılarak vatan savunmasına hizmet eder bir şekil alması, özerk bir izci 

teşkilatının kurulmasıyla olmasa bile her genci birer beden terbiyesi mükellefi haline 

getiren, 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 

Akın’a göre (2004, s. 158), Đkinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı sıralarda 

yönetici kadrolar bir yandan Türkiye’nin tarafsızlığını korumaya çabalarken, diğer 

yandan da var güçleriyle orduyu ve milleti savaşa hazırlamaya çalışmışlardır. Bu 

dönemde savaş hazırlığı, sosyal ve iktisadi alanı etkileyen en önemli faktör olurken, 

fiziki kültür alanı da bu kuvvetli etkiden muaf kalamamış ve Kıta Avrupa’sı 

ülkelerinde olduğu gibi askeri bir nitelik kazanmıştır. Bu topyekün değişim, 1938 

yılında kabul edilen Beden Terbiyesi Kanunu ile gerçekleşmiş olup kanunun 

uygulanması için ayrıca 1940 yılında bir nizamname de çıkartılmıştır. 

Kanun hükmünce yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve inkılâpçı 

amaçlara ve yurt müdafaa icaplarına göre yükseltmek ve oyun, jimnastik, spor 

faaliyetlerini bu esaslar dahilinde sevk ve idare etmek maksadıyla Beden Terbiyesi 

Umum Müdürlüğü kurulmuştur39 (3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu (29.6.1938), 

Ergeneli ve Tuna, 1941 içinde s. 7). 12-45 yaş arası vatandaşları askeri nitelikli bir 

emir-komuta zinciri içerisine sokulan mahalli spor ve gençlik kulüpleri bünyesinde 

eğiterek “tek emirle, tek kumanda ile tek vücud gibi hareket eden, disiplinli, neşeli, 

sıhhatli bir topluluk” yaratmayı hedefleyen Beden Terbiyesi Kanunu’nun ne şekilde 

tatbik edileceği sonradan çıkartılan nizamname ve kararnamelerde ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. 

                                                      
39 Kanundan iki sene sonra yürürlüğe konulan nizamnamede,  Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü’nün 
kuruluş amacına ufak bir ekleme yapılmıştır: Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve inkılâpçı 
amaçlara ve yurt müdafaa icaplarına göre yükseltmek ve oyun, jimnastik, spor faaliyetlerini bu 
esaslar dahilinde sevk ve idare etmek ( 3550 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun Tatbik Şekline 
Mübeyyin Nizamname (3.4. 1940), Ergeneli ve Tuna, 1941, s. 40). 
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Buna göre devlet memurları ve fabrika işçileri de dahil olmak üzere, orta 

mektebin başlangıç yaşı olan 12’den, askerlik mükellefiyetinin nihayeti olan 45 

yaşına kadar her erkek yurttaşın; 12 yaşından 30 yaşına kadar her kız ve kadın 

yurttaşın hafta en az 4 saatlik beden faaliyeti yapması zorunlu tutulmuştur. Kulüp ve 

grup idareleri bünyesinde gerçekleştirilecek olan bu faaliyetler kapsamında hangi 

hareketlerin icra edileceği de belirtilmiştir. Buna göre hareketler, mecburi ve ihtiyari 

hareketler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Jimnastik, Atletizm, Hentbol, Voleybol, 

basketbol, yüzme, izcilik, müsait iklimde dağcılık ve kayakçılık ve sahillerde 

denizcilik zorunlu; futbol, güreş, boks, bisiklet, motorsiklet, tenis, eskrim, yelken, 

kürek, aletli jimnastik, halter ve ismi zikredilmeyen diğer spor dalları ise ihtiyari 

olarak tutulmuştur (3530 Sayılı Beden Terbiyesi Kanununun Tatbik Şeklini Mübeyyin 

Nizamname; 3530 Sayılı Kanunun 4. ve Nizamnamesinin 9. Maddelerinde Yazılı 

Beden Terbiyesi ve Spor Mükellefiyeti Hakkında Kararname, Ergeneli ve Tuna, 1941 

içinde s. 41-60). 

Tabur, bölük, takım ve manga düzeninde örgütlenen kulüplerde, izcilik eğitimi 

kapsamında aşağıdaki hareketler icra edilmiştir (Nizamnamenin 11.maddesinin A 

Bendine Göre Mükelleflerin Mecburi Beden Terbiyesi Hareketlerinin Ana Hatları, 

no:22, Ergeneli ve Tuna, 1941 içinde, s. 330): 

• Yürüyüş: (Adi ve uygun adım), esas vaziyeti, rahat, dönüşler (dururken, 

yürürken, münferit manga, takım ve bölükçe), manga takım ve bölüğün şekil 

değiştirmeleri ve hiza, beraberlik, muhtelif istikametlerde koşmalar ve toplanmalar 

(muhtelif nizam ve vaziyetlerde manga, takım ve bölükçe), çarklar (manga, takım ve 

bölükçe) resmi tâzim münferid el ile (dururken ve yürürken), sancağa resmi tâzim, 

Devlet Reisine resmi tâzim. 

• Cihet tayini: Pusulu, güneş, saat ve yıldızla. 

• Duyguya kuvvetlendirme: Görme ve işitme talimleriyle göz ve kulağın 

terbiyesi. 

• Hedefi tanımak ve tarif etmek. 

• Mesafe tahmini: Mukayese ile kısımlara ayırarak tahmin, mesafeyi belli 

başlı arazi parçalarına taksim ederek tahmin, azami ve asgariye göre tahmin, 

yükseklik tahmini, havadaki tayyarelerin tahmini. 
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• Araziden istifade: Her nevi araziden, gizlenme (tabiî ve sunî gizlenme 

vasıtalarıyla, pus, sis, yağmur, gölge ve fonun (arazi renginin) gizlenmeye tesirleri.) 

Tarassut şeridi ve yol aramak, sürünmek, kaymak, sıçrayarak ilerlemek, 

ormanlardan istifade.  

• Gözetleme: Tayyare, yürüyüş kolu, nakliye kolu, motorlu kol, şimendifer 

gözetlemesi (zeminden, minare, ağaç, bina, dam, tepe üstünden gözetleme). 

• Ordugâh kurma: Ordugâh yeri intihabı ordugâhta vazife taksimi, 

ordugahın gizlenmesi. 

• Korunma talimleri: Yurdun düşman paraşütçülerinin inmelerine veya 

havadan tayyare ile kıta indirmelerine karşı korunması hakkındaki talimatnameye 

göre talimler.  

Ayrıca Beden Terbiyesi mükellefleri için kıyafet, bayrak ve filama 

talimatnamesi de yayımlanmıştır (Erkek ve Kadın Beden Terbiyesi Mükelleflerine 

Mahsus Kıyafet, Bayrak ve Filama Talimatnamesi, no. 2-15696 (28 Nisan 1940), 

Ergeneli ve Tuna, 1941 içinde, s. 121-139). Asker üniformasıyla büyük benzerlikler 

içeren kıyafetin, şapka rozeti ve kemer tokasında yer alan “Yurdu korumaya daima 

hazırız” ifadesi ise, dünya izciliğinin parolası olan “daima hazır” dan uyarlanmıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında izcilikten beklenen öncelikli fayda gençleri ulus 

bilinci ortak paydasında toplayabilmek olmuştur (Toprak, 1999b, s. 81). Kafaca, 

bedence ve ahlakça sağlam yeni yurttaşın oluşumunda önemli sorumluluklar 

üstlenen izcilik, o zamanki adıyla Maârif Vekâleti tarafından okulların bünyesinde 

geliştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle 

pedagojik yönleri ön plana çıkartılmaya çalışılan izcilik, 2. Dünya Savaşı’nın 

yaklaştığı sıralarda aynı Meşrutiyet dönemindeki seyrini izleyerek, vatan 

savunmasına katkı yapan bir müessese haline gelmiştir. Đzcilik, cumhuriyetin ilk 

yıllarından itibaren kurumsallıktan yoksun olduğu, okul dışındaki gençlere 

ulaşamadığı, işlevsel olmadığı yönünde çeşitli eleştirilere maruz kalsa da Türk 

halkının uluslaşma ve vatan savunması bilincinin oluşması sürecine yaptığı 

katkılardan dolayı, Cumhuriyetin ilk yıllarının en önemli sosyolojik olgularından biri 

olarak kabul görmüştür. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME 

 Akıl ve özgür irade esaslı “modern” dönemle birlikte devletlerin çocuğa bakış 

açısı değişmiş çocuk, rejimin devamı için okul içi ve okul dışı faaliyetler vasıtasıyla 

rejimin temel değerlerinin aşılanacağı siyasal bir özneye dönüşmüştür. Modern 

çağın bir diğer getirisi de “bireyin bedeni” merkezli anatomo-politikalardan, 

“toplumun bedeni” merkezli biyo-politikalara geçişi sağlamasıdır. Böylece bireyin 

sağlığı kadar toplumun sağlığı ile de ilgilenilmeye başlanmış bunun neticesinde de 

toplumsal alanı şekillendirici çeşitli disiplinler ortaya çıkmıştır. 

 Siyasal ve toplumsal alandaki bu değişim sürecine paralel olarak 19.yüzyıl 

Kıta Avrupası’nda Beden Terbiyesi ve Spor,  dağınık halk kitlelerini  ortak bir ulusal  

ülkü etrafında toplamak amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. Böylece fiziki kültür 

hareketlerinden beklenen fayda bireyin salt bedensel kabiliyetini geliştirmenin 

ötesine taşınmış hareketleri uygulayan kitleye bazı sosyal normların kazandırılması, 

giderek öncelikli amaç haline gelmiştir. 

 18.yüzyıldan başlayarak 19.yüzyılın sonlarına dek süren bu değişim süreci, 

20.yüzyıla, “beden yönünden olduğu kadar akıl ve ahlak yönünden de sağlıklı 

yetişmiş nesiller devletlerin en büyük varoluş güvencesidir” fikrini miras bırakmıştır. 

Đşte 20.yüzyılın başlarında emekli Đngiliz Generali Baden Powell’ın önderliğinde 

kurulan izcilik müessesi de bu fikri miras üzerine yapılanmıştır. Powell’ın doğaya 

olan ilgisi ve Güney Afrika’daki deneyimlerinin bir sentezi olarak ortaya çıkan izcilik; 

bazı eğlendirici açık hava faaliyetleri ile çocukların karakter, sağlık ve kabiliyetlerini 

geliştirerek; okul eğitiminin eksikliklerini gidermeyi amaçlamıştır. Đzcilik, zamanı 

itibariyle eğitim alanında bir inkılâp olarak kabul görmüş ve kısa zamanda tüm 

medeni ülkelerde yayılarak dünyada hiçbir gençlik hareketinin erişemediği bir 

seviyeye ulaşmıştır. 

 Çalışma kapsamında ele alınan 1910-1938 yılları arasındaki Türk Đzciliği’nin, 

Đngiliz izciliğinden en temel farkı, “çıkış amacı” olmuştur. Đngiltere’de, çocukların 

keşfetme güdülerinin geliştirilmesi ve gelecekte ülkesi adına görev yapacağı 

sömürge ülkelerdeki yaşama kolay adapte olabilmesinin sağlanması izcilikten 

beklenen nihai faydalar arasında yer almıştır. Bu bakış açısıyla, Đngiliz izci 

politikasının “aktif” bir düşünceyi temsil ettiği söylenebilir. Đngiltere’de izcilikle ilgili ilk 

adımların atılmasından çok kısa bir süre sonra 1912 yılında, ilk izci oymaklarının 

kurulmasıyla Osmanlı topraklarındaki serüvenine başlayan Türk izciliği ise mevcut 

eğitim sisteminin işlevsellikten uzak ve hantal yapısına bir alternatif olarak ortaya 
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çıkmıştır. Bu dönemde, dışarıda sürekli şekilde alınan yenilgilerin sebebi olarak 

eğitim sisteminin yetersizliği görülmüş ve bu yetersizliğin vatanın güvenliğini 

tehlikeye attığı sonucuna varılmıştır. Bu noktadan hareketle, izcilik gibi sosyal 

faaliyetlerin mevcut eğitim sistemine dahil edilmesiyle, daha işlevsel bir yapının 

oluşacağı, bunun da vatan savunmasına katkı yapacağı düşünülmüştür. Bu 

düşünceler ışığında Türk Đzcilik Hareketi’nin ortaya çıkışının savunma amaçlı, “pasif” 

bir düşüncenin ürünü olduğu söylenebilir. 

 2. Meşrutiyet dönemi, devrimin getirdiği bir dizi yenilik sonucu reaya ve tebaa 

niteliğini yitiren halka, çeşitli vasıtalarla vatandaşlık değerlerinin aşılanmaya 

çalışıldığı bir dönem olmuştur. Yeni bir anlayışın tesis edilmeye çalışıldığı bu süreçte 

izciliğe başlamak ve devam ettirmek önemli bir sosyolojik olay olarak 

nitelendirilmiştir. Spor yapmanın bile ayıp sayıldığı bir dönemde kısa pantolon 

giymek, üniforma ile yürüyüş yapmak, marş söylemek, çeşitli açık alan 

etkinliklerinde yer almak tabuları yıkan, radikal bir davranış şekli olarak kabul 

görmüştür. 

 Mevcut eğitim sistemine canlılık getireceği düşüncesiyle öncelikle okullarda 

olmak üzere yurdun dört bir yanında faaliyet göstermeye başlayan izci ocakları, 

dünya harbinin adım adım yaklaşmasıyla, Avrupa’daki emsalleri gibi, devlet eliyle 

paramiliter bir çizgiye taşınmıştır. Osmanlı’da, Yeniçeri Ocağının kaldırılması ve 

neticesinde askerlik görevinin tüm vatandaşların sorumluluğuna verilmesiyle 

filizlenen ordu/asker millet düşüncesi, sonraki dönemde Osmanlı’da görev yapan 

Alman subaylarca da pekiştirilmiştir. Đşte 1. Dünya Savaşı öncesinde yurdun çeşitli 

bölgelerine dağılmış olan izci örgütlerini tek bir çatı altında toplayarak, gençleri, 

ileride yüklenecekleri askerlik vazifelerine küçük yaşlardan itibaren hazırlamayı 

amaç edinen paramiliter dernekler de Osmanlı’daki ordu/asker millet düşüncesinin 

dışavurumu olmuştur. Çoğu, Đttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir uzantısı olarak görev 

yapan bu dernekler, artık unutulmaya yüz tutmuş “Türk gibi güçlü” imgesinin gençler 

arasında yeniden canlandırılması yönünde ciddi çabalar sarf ederken sağlıklı 

yaşam, hijyen, spor bilinci gibi bazı sosyal normların topluma kazandırılmasına da 

katkı sağlamışlardır. Osmanlı izciliğinin paramiliter yapısı içerisinde önemli 

sorumluluklar üstlenen gençlik dernekleri, savaş yıllarının yarattığı olumsuzluklar 

nedeniyle kalıcı olamasalar da cumhuriyet dönemine miras kalan “gençliğe 

yönelişin” ilk adımlarını teşkil etmişlerdir. 

 Savaşın sona ermesini takip eden Mütareke Dönemi içerisinde izcilik, daha 

önceki dönemlere nazaran tamamen farklı bir boyuta taşınmış, imparatorluğa bağlı 
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unsurlar ve işgal güçlerinin propaganda aracı haline gelmiştir. Bu dönem Türk izciliği 

açısından oldukça sıkıntılı geçse de izciliğin, ulusal kimliğin bir parçası olarak 

toplumsal alanda üstlenebileceği görev ve sorumlulukların farkına varılması, ileriki 

dönemler açısından son derece kıymetli olmuştur. Nitekim Milli Mücadele sonrası 

izcilik, üzerinde en çok mesai harcanan sosyal davalardan biri haline gelmiştir. 

 Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte izcilik adına yapılması planlanan ilk iş 

izciliği daha kurumsal bir yapılanmayla, beden terbiyesi ve spor politikalarının etkin 

bir vasıtası haline getirmek olmuştur. Bu maksatla izcilik, cumhuriyetin ilk yıllarından 

itibaren Heyet-i Đlmiye gibi hükümetlerin toplumsal politikalarının şekillendiği ciddi 

tartışma platformlarının da konu başlıklarından birini teşkil etmiştir.  

 Đlk izci oymaklarının kurulduğu tarihten cumhuriyet dönemine kadar izciliğin iki 

uygulama alanı olmuştur: Okullar ve okul dışındaki alan. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

hükümetler tarafından izciliğin özellikle okul boyutu ön plana çıkartılmış ve daha 

önceki dönemlerden farklı olarak izciliği, kurulacak olan milli bir teşkilata bağlamak 

yerine Maârif Vekâleti’nin sorumluluğuna verme fikri benimsenmiştir. Hükümetler, 

sonraki dönemde Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti’nin, okul dışı gençleri de içine 

alan izcilik esaslı bir gençlik teşkilatının kurulması yönündeki ısrarlarına rağmen bu 

düşünceden geri adım atmamıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda bunun nedeni 

net olarak ortaya konulamasa da cumhuriyet hükümetlerin izcilikle ilgili bu tarz 

yapılanmalara mesafeli durmasının en önemli nedeninin izciliğin farklı unsurların 

kontrolüne geçerek amaçları dışına çıkartılmasından duyulan tedirginlik olduğu 

değerlendirilmektedir. Nitekim, 1928 yılında çıkartılan kanunla izciliğin, ülke sınırları 

içerisinde, Maârif Vekâletine tabi olmak koşuluyla, sadece Türkler tarafından icra 

edilebileceğinin hükme bağlanması, bu değerlendirmeyi doğrular niteliktedir. 

 Cumhuriyetin ilk yıllarında izci, cumhuriyetin özlemi olan fikren, ilmen ve 

bedenen sağlam, doğayla bütünleşen, çözüm üreten ve beceri sahibi Türk gencinin 

simgesi olmuştur. Dolayısıyla hükümetler, izciliği, rejimin toplumsallaşma 

politikasının önemli bir unsuru olarak görmüşler ve halk ile bütünleşmesini 

önemsemişlerdir. Özellikle 1927 yılından sonra izcinin, milli bayram ve törenlerin 

müdavimi haline gelmesi de bu düşüncenin dışavurumudur şeklinde ifade edilebilir.  

 Đzciliğin, toplumsallaşma boyutunun olduğu kadar paramiliter boyutunun da 

varlığı, tarihsel süreç içinde herkes tarafından kabul edilmiştir. Bununla birlikte bu 

boyutlardan hangisinin ön planda tutulacağına o günün konjonktürü ve yönetim 

anlayışı karar vermiştir.  Cumhuriyetin ilanını takip eden on yıllık süreçte izciliğin 
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pedagojik özellikleri ön plana çıkartılmaya çalışılırken, 1930 sonrası döneme 

paramiliter boyut damgasını vurmuştur. Vatan savunması olgusunun yüceltildiği bu 

dönemde halk, beden terbiyesi mükellefiyetiyle vuku bulacak bir savaşa karşı 

eğitilirken, izcilik de eğitim konularından birini teşkil etmiştir.  

 Đzcilik bugün çoğunluk tarafından bir oyun veya hobi faaliyeti olarak algılansa 

da Türkler açısından kökleri Meşrutiyet dönemine dayanan tarihi bir olgudur.  

Dönemin özelliğine göre eğitim sistemini işlevsel hale getirmekten vatan 

savunmasına katkı sağlamaya kadar toplumsal alanın tüm katmanlarına nüfuz 

etmeyi başarmış ve geçmişte hükümetler tarafından yürürlüğe konulun genel sosyal 

politikanın önemli bir değişkeni olmuştur. Bugün için de izcilik gibi sosyal faaliyetlere 

bu tarihsel arka plan çerçevesinde yaklaşılmasının, daha sağlıklı ve tutarlı toplumsal 

politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  
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ĐZCĐLER OCAĞI NĐZAM-NÂMESĐ40 

Madde 1. Bu cemiyet “Đzciler Ocağı” adıyla cemiyetler kanûnu mûcibince teşkîl 

edilmiştir. 

Madde 2. Ocağın maksadı, Đzci Oymakları (tabur) teşkîl ederek, bunlar vasıtasıyla 

gençliğin açıkgöz, çevik, becerikli, yiğit, tehlikeci, fedâkâr, vatan-perver olarak 

yetişmelerine ve aynı zamanda tesânüd*, yasacılık (disiplin), mes’ûliyet-perverlik ve 

namus-perestlik duygularıyla mütehallik olmalarına çalışacaktır. 

Madde 3. Ocak bu maksadını elde etmek için  

(1) Her yerde izci oymakları tesisine çalışacak, 

(2) Đzcilik hakkında kitaplar ve mecmualar neşr edecek, 

(3) Đstanbul’ da ve taşrada izciliğe dâir konferanslar verdirecektir. 

Madde 4. Ocağın büyük ortası (merkez-i umûmîsi) Đstanbul’dadır.  

Kabûl Şartları 

Madde 5. Ocağın başarıcı (fa‘âl) ve yardımcı (hâmî) nâmlarıyla iki sınıf kol-daşları 

(âzâ) vardır. 

Ocağın ulakları (talebe) mes’ûl aza miyânına dâhil değildir. 

Madde 6. Başarıcılar ocağın fiilî koldaşlarıdır. Oymaklara kumanda, ulaklara talim, 

ortaları idare eden başarıcılardır.  

Başarıcılar ocağa ayda en aşağı iki guruş vereceklerdir.  

Yardımcılar ocağına nakden yardım eden izci muhibleridir. Ayda en aşağı yirmi 

guruş vermekle mükelleftir.    

Madde 7.  Ocağa fevkalâde hizmeti sebk edenlere (kutlu) nâmı verilir. 

Madde 8. Koldaşa büyük orta tarafından hükmü bir sene müddetle cârî olmak üzere 

bir (özlük-hüviyet varakası) 

                                                      
40  Đzciler Ocağı Nizam-nâmesi, 1330 (1914c), s. 437-439 
* Fransızca solidarite mukabili olarak istimâl edilmiş olup birbirine güvenmek manasındadır. 
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Madde 9. Đzci ulağı sıfatıyla ocağa girmek isteyen gençler lâ-ekall on bir yaşında 

olmak ve ocağa girmeye ve ta‘lîmlerini yapmaya rızalarını müş‘ir, veyâ velîlerinden 

bir müsâade-nâme getirmek mecbûriyetindedirler.  

Madde 10. Đzciler iç nizam-nâmesinde gösterilen şartlar dâiresinde her yerde oymak 

teşkîlâtına tâbidirler.  

Madde 11.  Aylıklarını vermeyen ocak koldaşlarına gelecek sene ibtidâsında özlük 

verilmez.  

Madde 12. Her koldaş işlenmiş aylıklarını vermek şartıyla istediği zamân ocaktan 

çıkabilir. 

Madde 13. Ocağın maksat ve nizamına muhâlif hareket edenler mahallî ortalarca 

müdâfa‘aları dinlendikten sonra muvakkat veyâhut mü’ebbed sûrette ocaktan 

çıkarılabilir. Mahallî ortalarının bu kararları büyük ortaya istînâf edilebilir. 

Madde 14. Đctimâ‘larda dine muhâlif ve siyâsî mâhiyete hâiz mübâhaseler 

memnûdur. 

 

Teşkîlât 

Başbuğ ve Kalgay 

Madde 15. Ocak büyük bir âmirin kumandası altındadır.  Bu âmire başbuğ nâmı 

verilir. Başbuğ ocağı kuranlar tarafından kayd-ı hayât şartıyla intihâb olunur. Başbuğ 

istifâ edeceği zaman yeni başbuğ intihâb edebilir. Vefât etmeden yerine gelecek 

başbuğu irâe etmek hakkını da hâizdir.  

Başbuğ yeni başbuğu intihâb etmeden vefât ettiği takdirde yeni başbuğ dernek 

(Meclis-i Umûmî) tarafından intihâb olunur. 

Madde 16. Başbuğ ocağı yâ bizzât veyâhut kalgay nâmı verilen bir vekîl vâsıtasıyla 

idâre eder. 

Büyük Orta 

Madde 17. Ocağı kuranlar dokuz koldaşlıktan mürekkep bir büyük orta intihâb 

ederler. Başbuğ bu koldaşlardan istemediklerini çıkararak yeniden intihâba vaz‘ 
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edebilir. Bu orta arasında münhal vukû‘-buldukca yerine ortanın diğer koldaşları 

sülûsan ekseriyetle yenisini intihâb ederler.  

Madde 18. Büyük orta başbuğa karşı mes’ûldür. Başbuğ koldaşın üçte birini azl 

edebilir. Hepsini azl ve tebdîl etmek için derneğin muvâfakatını istihsâle mecbûrdur.  

Madde 19. Büyük orta kendi arasından bir el başı (reîs) bir yazıcı (kâtip) bir sayıcı 

(muhâsip) den mürekkep olmak üzere dîvân intihâb eder. Divanın yeniden intihâbı 

büyük ortanın içtihâdına bırakılmıştır. Divanın maiyyetine muvazzaf kâtip ve sâir 

me’mûrlar verilebilir. 

Madde 20. Büyük orta lâ-ekall haftada bir defa ictimâ‘ eder. El başı tarafından vukû‘-

bulacak davet üzerine fevkalâde toplanabilir. Kararlar muteber olmak için koldaşın 

nısfından bir fazlası hâzır bulunmak lâzımdır. El başı bulunmadığı zaman koldaşın 

birisi el başılık eder. Reîsler müsâvî olduğu zamân el başının bulunduğu taraf tercîh 

edilir. Her ictimâ‘ın zabıt-nâmesi el başı ve yazıcı tarafından imzâ edilir. 

Madde 21. Büyük orta ocağın idâresine dâir kararlar îtâ ve icrâsını dîvâna havâle 

eder. Đcabında buyurukcuları (kumandan) azl ve nasb eder. Muâmelelerinin 

hesaplarının bir sûretini üç ayda bir başbuğa ve senede bir derneğe arz eder. 

Madde 22. Büyük orta başbuğdan istîzân ederek ihtiyât sermâyesini istimâl etmeye 

menkûl ve gayr-i menkûl emvâlini alıp satmaya her nevi ikrâz ve istikrâz ve terhîn 

muâmelelerine girişmeye salâhiyetdârdır. Maa-mâ-fîh bunların sebeplerini ve husûle 

getirdikleri netîceleri derneğe arz eder. 

Dernek 

Madde 23. Her sene buyurukcular ve yardımcılardan mürekkep olmak üzere 

başbuğun tensîb edeceği mahalde bir dernek toplanır. Derneğin ictimâ‘ından bir ay 

mukaddem büyük orta tarafından bütün buyurukcu ve yardımcılara dâvet-nâmeler 

gönderilir. Bu dâvet-nâmelere derneğin müzâkere cetveli rabt edilir. 

Madde 24. Rûznâme Divânın teklîfi üzerine büyük orta tarafından ta’yîn edilir. Büyük 

ortanın divanı derneğin divan vazîfesini îfâ eder.  

Madde 25. Dernek koldaşı ne miktârda olursa olsun müzâkereye devam eder. 

Kararlar koldaşların ekseriyetiyle i‘tâ edilir.  
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Madde 26. Dernek büyük ortanın teklîf edeceği husûsları müzâkere ile mükellef olup 

büyük ortayı tenkîd etmeye salâhiyetdâr değildir. Derneğin salâhiyeti büyük ortanın 

salâhiyeti gibi istişârî mâhiyettedir.  

Ocağın hâkimiyeti başbuğa aittir. Binâen-aleyh büyük orta ancak başbuğa karşı 

mes’ûldür. 

Mahallî Ortalar 

Madde 27. Her mevki‘de bir mahallî orta bulunur. Mahallî ortalar izci oymaklarını 

teşkîle çalışırlar ve bunların fa‘âliyetde devâmlarını temin ederler. 

Madde 28. Oymakların buyurukcularını (bey yamâk ağa, ) mahallî ortalarının 

inhâsıyla büyük orta tayin eder. Yâhut doğrudan doğruya büyük orta tarafından 

ta‘yîn edilir. Büyük orta buyurukculara me’mûriyetlerini nâtık olmak üzere birer gedik 

verir. Beceriksiz olduğu sâbit olanlardan bu gedikler geri alınır.  

Madde 29. Mahallî ortalar el başı – yazıcı – sayıcı ile dört başarıcı koldaşdan 

teşekkül eder. Mahallî ortalar büyük ortanın göndereceği yoklayıcı tarafından intihâb 

edilerek büyük ortanın tasdîkine arz edilirler. 

Madde 30. Bir mevkide müteaddid oymaklar var ise umûmî harekâtta birliği te’min 

için beylerin en eskisi (boy beyi) nâmıyla umûmuna kumanda eder. 

Madde 31. Her ay başında mahallî ortalar aylık iş cetvellerini büyük ortaya 

göndermeye mecbûrdurlar. 

Madde 32. Ocağın geliri koldaşların şehriyeleriyle verilecek hibelerden ve ocağa ait 

olan emlâk vâridâtından terekküp eder. 

Madde 33. Masraflar el başının veyâhut yazıcı ile sayıcının imzâlarıyla icrâ olunur. 

Madde 34. Divan tarafından ta’yîn ve dernek tarafından tasvip edilecek mahallere 

sarf edilmek üzere her sene divanın teklîfiyle bir ihtiyât sermayesi ayrılır. 

Madde 35. Esas-ı nizam-nâmenin ta‘dîli başbuğun muvâfakatına mütevakkıfdır. Bu 

muvâfakat alındıktan sonra derneğin sülûsan ekseriyetiyle nizam-nâme ta‘dîl 

edilebilir. 

 Başbuğ: Enver Paşa Hazretleri 

 Kalgay: Beyne’l-milel Skavt Reîsi Mösyö Parfitt 
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 Büyük ortayı teşkîl eden zevât  

Halîl Bey, Ziyâ Bey, Eyüb Sabrî Bey, Rusûhî Bey, Yakub Cemîl Bey,  Sofu-oğlu 

Sûdî Bey, Salâh Cimcoz Bey, Âtıf Bey, Nâcî Bey. 
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KEŞŞÂFLARIN TÜRKÜSÜ41 

(Hep birden)  

Ben bir keşşâfım; bacağım, kolum,  

Gözüm, dimâğım, her yerim sağlam.  

Padişaha, yurduma kulum;  

Düşmana kalbim besler intikam,  

Haydin sefere, çevik keşşâflar,  

Bize istikbâl, zaferler saklar! 

(Tek)  

Yürekten kopan yanık türküler. 

Bizim alaydan yok mu çağıran?  

Öyle türküler ki versin haber,  

Yıkılan yurttan, garib vatandan 

(Hep birden)  

Haydin sefere çevik keşşâflar,  

Bize istikbâl, zaferler saklar! 

(Diğer tek - Cevab)  

Vardır kardeşim; burada bütün  

Sineler yanık, yürekler ezik. 

 Dimâğımızdan nasıl silinsin  

Yanya, Kosova, Girit, Selanik;  

                                                      
41 Ahmet Cevat, 1329 (1913a), s. 151 
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(Hep birden)  

Haydin sefere çevik keşşâflar,  

Bize istikbâl, zaferler saklar!  

(Aynı ses - Devam)  

Nerede kaldı Sultan Murad’ın? 

 Şanlı şehidin o ulu türbesi?  

Koca Osmanlı, bu muydu adın?  

Seni levm eder tarihin sesi!  

(Hep birden)  

Haydin sefere çevik keşşâflar,  

Bize istikbâl, zaferler saklar!  

(Tek - evvelki)  

Sus kardeşçiğim, bu kadar yeter:  

Şanlı gözümüz şimdi kan ağlar!  

Nasıl dayansın yanık yürekler.  

Bu acı, katı taşları dağlar!  

(Hep birden)  

Haydin sefere çevik keşşâflar,  

Bize istikbâl, zaferler saklar! 

(Tek - Cevap)  

Susalım fakat, şöyle yürekten  

Hep andımızı edelim tekrar;  

Düşmanlar bilsin ki çok geçmeden  
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Đntikam alır küçük keşşâflar!  

(Hep birden)  

Haydin sefere çevik keşşâflar,  

Bize istikbâl, zaferler saklar! 

(Hep birden)  

Ben bir keşşâfım, bacağım, kolum,  

Gözüm, dimâğım, her yerim sağlam,  

Padişaha, yurduma kulum;  

Düşmana kalbim besler intikam. 

Haydin sefere, çevik keşşâflar,  

Bize istikbâl, zaferler saklar!  
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TÜRK GÜCÜNÜN UMÛMÎ NĐZÂMI42 

Türk örfü bugün kemiyet ve keyfiyetçe korkunç bir uçuruma doğru 

sürüklenmektedir. Bizde muntazam istatistikler olsaydı bu acı hakikati 

rakamların kat’i lisanıyla ifade ve ihata edebilirdik. Mamafih askere davet 

olunan bin kur'a neferinin şimdi ancak yüzünün vücutları sağlam olup dokuz 

yüzünün hasta ve illetli çıktığı acı tecrübelerle sabit olmuştur. Bu hal bir müddet 

daha böyle gidecek olursa bu güzel yurdumuzu düşmana karşı koruyacak değil 

hatta üzerinde yaşayacak bir adam bile bulunmayacaktır. Neden böyle oluyor? 

Bu ırk inhitâtının sebeplerinden bir kısmı siyasî, diğeri içtimaîdir.  

Siyasî sebep: Avrupa, Asya ve Afrika kıt'alarına yayılmış vasi ülkenin 

muhafazasını Türk yalnız kendi kollarına yükletmiş ve bu mücadelesi uğrunda 

tabiatıyle mecalsiz kalmıştır. Uzviyet-i hayatiyye gibi uzviyet-i içtimaiyyede her 

aza kendi vazifesini görmek suretiyle hayat ve muvazenet-i umumiyeyi idame 

ederler. Bir veya birkaç uzvun vazifesi yalnız birine tahmil edilecek olursa 

evvelkisi dumurdan, diğerleri durgunluktan mahv ve helak olur. Türk ateşli 

çöllerde, buzlu dağlarda yalnız başına vatanının bekçisi, müdâfii oldu. Bu 

suretle varlığının dinç kalabalık bir nesil değil, hatta bir mezar bile kalmadı. O 

sağken canıyla, kanıyla, ölünce de kemikleriyle vatanına siper ve kale oldu. 

Askerlik vatan müdâfiliği şimdi Türklerle beraber diğer vatandaşlara da teşmil 

edilmiş olduğundan bu mahzurun önü alınmıştır.  

Esbâb-ı içtimaiyyeye gelince: Cehâlet, tarz-ı maişeti bilmemek, sıtma, 

verem, frengi, tütün, ispirto hayatımızı kemiren anâsır-ı muhribenin en 

başlıcalarıdır. Anadolu’muzun baştan başa bir mezar, bir harabezâr olduğunu 

istemiyorsak bu dertlerimizin bütün fecaatını anlayarak izalesinin çaresine 

çalışmalıyız.  

Yoksa bir zamanlar “Türk gibi güçlü!" darbımeseliyle anılan, mazhar-ı 

tekrim olan bu kavî ve asil millet Allah esirgesin pek yakın bir zamanda sessiz, 

sedasız kaybolup gidecektir. Bir yandan bu hastalıklar, sebepler, öte yandan 

hastalıkların en büyüğü olan oturganlık, gevşeklik, rahatı sevmeklik el ele 

vermişler, bizi sürükleyip duruyorlar. Đşte ırkımıza, varlığımıza kasdeden bu 

marazların, bu hallerin dehşeti karşısında yürekleri titreyen gençler bu millete 

taze hayat ve kuvvet vermek için bir terbiye-i bedeniyye ve hıfsıssıhha cemiyeti 

teşkîl etmişlerdir.  

                                                      
42  Toprak, 1979, s. 101-105 
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Terbiye-i bedeniyyeden ise maksat sağlam ve aynı zamanda kahraman 

bir nesil vücuda getirmek ve sağlam vücutlar ile mukaddes vatanı ve mübârek 

rnuazzez, ulu milletimizin varlığını müdâfaa etmek ve düşmana saldırmak 

olduğundan terbiye-i bedeniyye şubemiz gençleri askerliğe hazırlayacak, 

içtimaî hayata, mafevke riayete, başlı başına yaşamaya alıştıracak olan ve 

Avrupa'da muvaffakiyetle tatbik ve tamim edilen kılavuz teşkilatını ihtiva eder.  

Madde 1. Merkezi Đstanbul'da olmak üzere Türk Gücü adıyla ve Türk’ün 

Gücü Herşeye Yeter şiarıyla bir terbiye-i bedeniyye ve hıfzıssıhha cemiyeti 

kurulmuştur. Terbiye-i bedeniyyeden maksat Türklerin ahval-i sıhhiyelerini ıslah 

ve teşekkülat-ı bedeniyyelerini takviye ve tekamül ettirerek milleti maişet-i 

hâzıranın icab ettiği ve her türlü mesai ve mübarezâta mütehammil ve çevik ve 

çâlâk kılmaktır. Bunun için makul ve fennî cimnastik ve sporların vâsi mikyasta 

memlekette neşir ve tamimine çalışılacaktır. Kılavuzluk usulüyle gençler 

askerliğe hazırlanacaktır. Ve terbiye-i askeriyye ile de millet yine o silahşor ve o 

cündî millet haline getirilecektir.  

Hıfzıssıhaya gelince: Avam için hıfzıssıhha kitapları yazmak ve meccanen 

dağıtmak, sıtmaya karşı ahaliye kinin tevzi etmek ve sivrisineklerden muhafaza 

esaslarını öğretmek, vereme karşı müteaddit yerlerde dispanserler yapmak, 

frengi hakkında halka telkinatta bulunmak ve gezici doktorlar tedarikiyle bu dert 

müptelâlarının imdadına koşmak ve bu afetin intişârına mani olmak ve Şark'ın 

eski bir illeti olan çiçeğe karşı aşı yurtları tesis etmek, bulaşık hastalık 

zuhurunda derhal tahaffuz çarelerine dair neşriyatta ve telkinatta bulunmak ve 

nevzat ve etfâlin himayesini düşünmek, üçten ziyade çocuk babası olan 

muhtaçlara yardım etmek, memlekette meydanlar, bahçeler ihdası zımnında 

lazım gelen makamat nezdinde teşebbüsatta bulunmak, ormanlar yetiştirmek 

için ağaç bayramları yapmak ve müskirat ve tütün aleyhinde müessir propogan-

dalar icra etmektir. Caddelerin güneş ve havanın cereyanına maruz olacak 

surette tevsi'i için hükûmet ve belediyeler nezdinde teşebbüsatta bulunmak ve 

belediyelerin bu husustaki mesaisine müzâhir olmak, maksadının temini için 

yapacağı müsabakalarda muvaffak olanlara mükâfatlar vermek, hülâsa 

Türklüğün mesâil-i hayatiyyesine temas eden umur ile iştigal ederek halen 

Türklüğü mahv ve inkırazdan kurtarmak ve istikbalen ecdadımız gibi sağlam ve 

kalabalık feyyaz bir nesil, vatanını, hukukunu, namusunu, mefâhirini korumak 

için ancak kendi kuvvetine istinad eder bir Türk nesli vücuda getirmektir. Ancak 

bu sayılan emeller bir gayedir ki Türklere mahsus bir azim ve sebat ile 
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çalışılarak elde edilecektir.  

Madde 2. Gücün teşkilâtı Đstanbul'da bir merkezle vilayet, Iiva ve kazalardaki 

tâli merkezlerden ibarettir. Her tâli merkez doğrudan doğruya Đstanbul 

merkezine merbuttur.  

Madde 3. Gücün bir fahrî bir de asli reîs-i umumîsi vardır.  

Madde 4. Đstanbul merkezi aslî reîs-i umumînin tayin edeceği bir reîs vekili ile 

bir doktor bir mühendis bir katip ve üç azadan mürekkeptir ve cemiyetin 

hükûmete karşı mes'ul bir murahhası vardır.  

Madde 5. Gerek Đstanbul merkezi gerek tâli merkezler bir sene müddetle iş 

görür.  

Madde 6. Her merkez sene nihayetinde Güc’ün bilumum faal âzâsını davetle 

kongreyi içtima' ettirir. Merkezler kongreye karşı bir senelik muamelâttan izahât 

ve mesarifâttan da alelinfirad hesab verir. Kongreler bu malumâtı badeltetkik 

merkezler tarafından sene-i âtîyye için tanzim edilen bütçeyi tetkik ve tasdik 

eder. Đstanbul kongresi Güc’ün büyük kongresi olup fahrî reîs-i umumi bu 

kongrenin birinci ve asli, reîs-i umumî de ikinci reîsidir. Đstanbul kongresi 

Đstanbul’daki âzâ-i faale ile tâli merkezlerinin gönderecekleri veya tevkil 

edecekleri murahhaslardan teşekkül eder. Bu kongre Đstanbul merkezi 

muamelâtını tetkik ile beraber nizamname ahkâmını da istediği surette tebdil ve 

tağyire salahiyettardır. Kongre rey hakkı ile idare hey'etlerini intihâb ederek 

içtima'larına nihayet verirler.  

Madde 7. Đstanbul merkezi Đstanbul dâhilinde nizamnâme ahkâmını tatbik ile 

mükellef olduğu gibi bilumum tâli merkezlerin umur ve muamelelerini teftiş ve 

oralarda nizamname ahkâmını tamamî-i mer'iyetini temin ve kendisine vuku' 

bulan müracaatlara cevab verir ve bilumum Güç azası meyânındaki muhâdenet 

ve uhuvveti istikrara ve ahenk ve intizam-ı umumîyi temine çalışır.  

Teşkilât 

Madde 8. Tâli merkezler bulundukları kasabalar dâhilinde Güç Nizamnamesi 

ahkâmını tatbik ile beraber bulundukları mahale merbut karyelerde (nahiye 

merkezleri de karye hükmündedir) âtî üz zikr sıhhiye ve terbiye-i bedeniyye 

teşkilâtını icra ile mükelleftir: Binicilik, ok, cirit, nişan talimleri, güreş, kılıç kalkan 

gibi milli oyunları icra etmek köyde yapılacak yeni mahalleleri ve evleri Đstanbul 
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merkezinden yapılıp gönderilecek haritalar ve planlar mucibince inşa etmek, 

köy etrafında orman yetiştirmek, içilecek suları kapalı mecralardan geçirmek, 

âdi çıban ve hafif yaraları sarmak ve aşı memurunun bulunmadığı mahallerde 

çiçek aşısı yapılmak gibi müdevât-ı iptidaiyyeyi icra edecek her köyde bir köy 

hekimi bulundurmak. Güç medrese ve mekâtib mezunlarından olan faal 

âzâlarına iptidaî tabâbeti öğretecek ve iptidaî muallimi olmak üzere köylere 

gönderecektir. Bunlar mekteplerde çocukların ahvâl-i sıhhiyelerinin ıslahını 

nazar-ı ehemmiyete alacaklar, mektep zamanları haricinde köylüye hekimlik 

vazifesini yapacak ve köyün sıhhi teşkilâtına nezaret edecektir.  

Madde 9. Merkezler hey'etleri en aşağı haftada iki defa içtima’a mecburdurlar.  

Madde 10. Merkezler âzâları muntazaman içtima'lara gelmeğe ve mazeret-i 

meşruaları olduğu takdirde içtima gününden mukaddem mazeretlerini tahriren 

bildirmeğe mecburdurlar. Bir haftada bilâ-mazaret iki defa gelmeyenler istifa 

etmiş addolunur.  

Madde 11. 300 kuruşa kadar olan paralar idare hey’etince tayin olunacak 

veznedar nezdinde kalır. Üst tarafı Osmanlı Bankası'na hesab-ı carî suretinde 

yatırılır.  

Madde 12. Güc’ün şimdilik Đstanbul merkezi terbiye-i bedeniyye ve 

hıfzıssıhhaya dair aylık resimli bir risale çıkaracaktır.  

Madde 13. Güç, Osmanlıların talim ve idman mahali olan Ok Meydanı'nı Evkaf 

Nezaret-i Celilesinden isticar etmiş ve hatırât-ı tarihiyeyi ihya eyliyecek surette 

millî bir spor mahali yapmağa teşebbüs etmiştir. Đcabı halinde Đstanbul'un sair 

yerlerinde de ayrıca oyun yerleri yapılacaktır.  

Madde 14. Güç kıyafeti için eski Türk kıyafetleri ve serpuşları hakkında 

tetkikâtta bulunmakta bulunduğundan bilahare tekerrür edecek surette 

kararlaştırılmak üzere şimdilik muvakkaten merbut numunesi vechile elbise ve 

serpuş kabul edilmiştir.  

Madde 15. Güç efrâd-ı meyânında en büyük mertebe-i fazilet vücud-u milletin 

hüceyrâtı olan köylere hayat verecek mekâtib-i iptidâiyye muallimliğidir. Güc’ün 

en büyük mesâisi âzâsı meyanından maksadını temin edecek mektep hocası 

yetiştirmek ve bunlar vasıtasıyla köylünün vücuduna ve ruhuna nüfuz ederek.  

HUYUMUZU VE SUYUMUZU DÜZELTMEKTIR. 
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Madde 16. Güç maksadının ifası için vuku' bulacak ianât ve teberruâtı kabul 

eder.  

Madde 17. Gücün bir bayrağı olacaktır.  

Madde 18. Gücün ayrıca bir iç nizamı vardır.  

Duhûl şartları 

Madde 19. Gücün iki sınıf âzâsı vardır. Biri faal diğeri fahrî.  

Madde 20. Fahrî azalar ayda on kuruştan aşağı olmamak üzere taahhüt ettikleri 

miktarda aylık vermekle mükelleftir.  

Madde 21. Faal azalar nizamnamenin üzerine tahmil ettiği vezâifi ifa ile beraber 

yirmi kuruş duhuliye ve beş kuruştan aşağı olmamak üzere taahhüt ettikleri miktarda 

aylık vermeğe mecburdurlar. Bilumum mekâtib-i idadiyye ve onun dûnundaki me-

kâtib talebesi duhuliyeden müstesnadır. Bunlar yalnız iki kuruş aylık verirler.  

Madde 22. Faal aza olmak için Osmanlı olmak ve hüsn-ü hal ve etvâriyle mütehallî 

bulunmak ve yirmi yaşını ikmal eylemiş bulunmak, harekât-ı bedeniyye icrasına mâni 

hastalığı olmadığı tabib raporuyla sabit bulunmak lazımdır. Yirmi yaşından dûn 

olanlar müteallim sıfatıyla kabul olunurlar.  

Madde 23.  Faal ve fahrî azalar idare heyeti kararıyla kabul olunurlar.  

Madde 24. Faal âzâlar jimnastik ve spor yapmağa mecburdurlar. Jimnastik için 

Müller'in Mon systéme'i kabul edilmiş olduğundan her aza bu harekâtı 

muntazaman yapmağa ve muayyen zamanlarda imtihan vermeğe mecburdur. 

Haftada bir gün uzun yürüyüşlere ve bir gün de sporlara iştirak zarurîdir.  

Madde 25. Sporlar: Uzun yürüyüşler, jimnastik adımı, vâdi koşrna, sıçrama, at-

lamak, yüzgeçıik ve gemicilik (kürek, yelken), alaturka ve alafranga güreş, boks, 

meç, kılıç kalkan, ok (kemankeşlik, tirandazlık), cirit, değnek, kargı, binicilik, nişan 

talimleri, disk, bisiklet, otomobil kullanmak, futbol, tenis, golf, hokey, polo ilah.  

Madde 26. Yürüyüşler kılavuzluk usulüyle icra olunur. Gerek kılavuzluğun, gerek 

oyunların herbiri için ayrı ayrı talimatı vardır. Her aza bunlara tebalyyet etmeğe mec-

burdur.  

Madde 27. Her aza yaşına ve isteğine göre beğendiği bir spora intisâb eder. 
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Gençler her birine ayrı ayrı münavebeten iştirâk edecektir.  

Madde 28. Gücün nizamlarına ve kılavuzluk ve oyunlar hakkındaki talimât ve 

mukarrerâtına tebâiyyet etmeyen ve yapmağa mecbur olduğu jimnastik hareketlerini 

yapmayanlar hakkında idare heyeti faal azalardan intihâb edeceği beş kişiden 

mürekkep bir hakem heyeti marifetiyle mücazaat tertib ettirecektir. Cezalar 

derecesine göre tenbih, ihtar ve tarddan ibarettir. Hakem heyetinin mukarreratı idare 

heyetince kabil-i istinattır. Güç terbiye-i bedeniyyesine itina eden ve numune-i imtisal 

olarak surette mükemmel vücut yetiştirenleri de derecât-ı muhtelifede takdir ve taltif 

edecektir.  

Velhâsıl Türk Gücü'nün nizam ve intizamını Türk terbiyesinin esası olan sıra, saygı 

temin edecektir.  

Madde 29. Gücün işlerinin çığırından çıkmaması ve temellerinin iyice 

sağlamlaştırılması için müstesna olarak âtîdeki idare heyeti üç sene müddetle 

işbaşında kalacaktır.  

Fahri reîs-i umumî:  

Aslî reîs-i umumî: Đstanbul Muhafızı Miralay Ahmet Cemal Beyefendi  

Reîs vekili: Atıf Bey (Mekteb-i Mülkiye mezunlarından, Fener yolunda mukim)  

Doktor: Tevfik Rüştü Bey (Meclis-i Umur-ı Belediyye hıfzıssıhha müdür muavini)  

Mühendis: Salim Bey (Evkaf Nezareti memurlarından)  

Katip: Falih Rıfkı Bey (Darülfünün talebesinden, Clbali'de mukim)  

Aza: Ethem Nejat Bey (Sabık Manastır Darülmualimini müdürü, Üsküdar'da mukim)  

Aza: Basri Bey (Nancy Ziraat Mektebi'nden mezun, Beşiktaş'ta mukim)  

Murahhas-ı mes'ul: Makine mühendisi Kuzucuoğlu Tahsin Bey (Cihangirde mukim)  
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OSMANLI GÜÇ DERNEKLERĐ HAKKINDA NĐZAM-NÂME43 

Madde 1. Genç evlâd-ı memleketi maddeten ve mâ‘nen vatan müdâfa‘asına 

hazırlamak ve ölünceye kadar kavî ve sağlam bir vatanperver hasletini muhafaza 

etmesini te’min etmek maksadıyla ber-vech-i âtî Güç Dernekleri teşkîl olunur:  

Evvelden umûm resmî mekteplerle medreseler vesâir resmî müesseselerde 

rnecbûrî olarak Güç Dernekleri teşkîl olunur.  

Sâniyen cemâat mektepleriyle mekâtib-i husûsiyye-i Osmaniyede mezkûr 

derneklerin teşekkülü ihtiyarî ve arzuya terk olunur.  

Sâlisen efrâd-ı millet arasında aynı maksatla dernekler ve cemiyetler teşkîli ihtiyârî 

ve arzuya tâbi‘dir. 

Madde 2. Arzu ve ihtiyârîye terk edilen dernek ve cemiyetler birincisi kendi 

kanaâtleri dâiresinde tanzîm ettikleri ta‘lîmât-nâme ve programlara göre sarf-ı mesâi 

ve ibrâz-ı mevcûdiyet etmek üzere müstakil olarak ikincisi Harbiye Nezâreti'nce 

tanzîm edilecek ta‘limât-nâme ve programlara tâbi‘ olmak üzere nezâret-i 

mezkûreye merbût olarak teşkîl olunur.  

Madde 3. Birinci maddenin fıkra-i evvelâsındaki “Mektep Gücü Dernekleri” ve ikinci 

maddede Harbiye Nezâreti'ne merbût olarak teşekkül edip "Osmanlı Gücü Derneği" 

nâmı taşıyacak olan dernekler işbu nizam-nâme ve bu bâbdaki ta‘limât-nâme 

ahkâmına tâbi‘ ve binaenaleyh imtiyazât ve mükâfât ve muâvenet-i kanuniyye ve 

nizâmiyyeye mazhar olurlar.  

Müstakil bir halde teşekkül eden ve diledikleri unvan ve ismi alan cemiyetler ise işbu 

nizâm ve talimâtnâme hükmüne tâbiiyete gayr-ı mecbûr ve binaenaleyh derneklerin 

mazhar olacağı imtiyazât ve mükâfâta iştirak hakkından mahrûmdurlar.  

Madde 4. Mektep Cemiyetlerinin programları mensûb oldukları makam ile Harbiye 

Nezâreti arasında takrîr ettirilir. Đşbu maksadı ve Harbiye Nezâreti'nin nukat-ı 

nazarını tâkip etmek üzere Encümen-i Maârife cihet-i askeriyyeden bir zât âzâ 

sıfatıyla tâ‘yin olunur. 

Madde 5. Osmanlı Güç Derneklerinin hazırlık şu‘besini teşkîl eden izcilik 

derneklerine on iki yaşından on yedi yaşına kadar olan, asıl Güç Derneklerine ise on 

yedi yaşından yukarı Osmanlılar kabûl olunur. Bunların ta‘lîm ve terbiyeleri Harbiye 

                                                      
43 ATASE Arş., BDH, Kls. No.:1640,  Ds. No.:325-10,  Fhr. No.: 7-1; 7-1a; 7-2; 7-2a. 
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Nezâreti’nce tanzîm edilen esâsâta tevfîkan icrâ olunur.  

Madde 6. Mekâtib-i resmiyye dernekleri yalnız hey'et-i muallime ile talebesinden 

mürekkep olup yabancı kabûl olunmaz. Đşbu dernekler mecbûren teşekkül 

olduğundan teşekkülleri hiçbir müsâade ve tasdîke tâbi‘ değildir, yalnız 

teşekküllerinden hemen mâlûmât verirler.  

Madde 7. Harbiye Nezâreti'ne merbût olarak teşekkül edecek cemiyetler Dâhiliye 

Nezâreti'nin fikri istimzâc edilmek şartıyla Harbiye Nezâreti'nce kabûl ve tasdîk ve 

himâyeye mazhar edilir.  

Madde 8. Müstakilen teşekkül edecek husûsî cemiyetler, Cemiyetler Kanûnu 

mûcibince Dâhiliye Nezâreti'nce kabûl ve tasdîk ve fakat Harbiye Nezâreti'nin reyi 

istihsâl olunur.  

Madde 9. Derneklerin nizam-nâme-i mahsûsu ahkâmına tevfîkan Harbiye 

Nezâreti’nce meccânen tüfenk iâre ve cephane ve malzeme i‘tâ kılınır. Derneklerin 

talep ve mürâcaatı üzerine münâsib miktarda cephane ve tüfenk de verilir. Fakat 

cephanenin esmân-ı fî-i mîrî üzerinden peşinen tahsîl ve fazla silahlar muvakkaten 

iâde olduğundan müddet-i muâyyene zarfında istirdad edilir. Keza derneklerin 

mürâcaat ve talebi üzerine dâima kullanacakları tüfenkler derneğe, esmân-ı fî-i mîrî 

üzerinden mukassaten ödenmek şartıyla fürûht olunabilir. Đâre edilen silahı çaldıran 

veya ortadan kaybeden dernekler hakkında tâkibât-ı kanûniyye icrâsıyla beraber 

zayî‘âtın esmân-ı fî-i mîrîsinin on misli olarak tazmîn ettirilir.  

Madde 10. Husûsî cemiyetlere meccânen hiçbir şey verilmez ancak talepleri üzerine 

esmânı defâten ödenmek ve fî-i mîrîye yüzde on zammedilmek üzere münâsib 

miktarda tüfenk ve aynı şart-ı tediyye ile münâsib miktarda cephane ve malzeme i‘tâ 

kılınır.  

Madde 11. Gerek derneklere gerek husûsî cemiyetlere fürûht edilen veya tazmîn 

ettirilen tüfenk ve fazla cephane esmânı Harbiye Nezâreti'nce tahsîl ve tenâkus 

eden esliha ve cephanenin ikmâline tahsîs olunur. Bu muamele bütçe üzerinde bir 

te’sîr icrâ etmez.  

Madde 12. Husûsî cemiyetlere satılan tüfenk ve cephane ve malzemeden istifâde 

edilen yüzde on fazla ile zayî‘âttan dolayı fazla tazmîn ettirilen menbâ‘li kezâ 

bütçeye te’sir yapmayarak Harbiye Nezâreti'nin tensîbiyle derneklere muâvenet ve 

müsâbakalarda mükâfâta tahsîs ve sarf olunur.  



TASNĐF DIŞI    EK-Ç   

TASNĐF DIŞI Ç-3

Madde 13. Her derneğe nizam-nâme ahkâmına tevfîkan muayyen miktarda silah 

iâre ve her sene münâsib miktarda cephane ve malzeme bilâ-bedel i‘tâ kılınır. 

Madde 14. Müsâbakalar için icabında derneklere Harbiye Nezareti’nin tensib 

edeceği miktarda bilâ-bedel fazla cephane î’ta kılınacağı gibi bir zaman-ı mahdûd 

için fazla tüfenk de iâre olunur.  

Madde 15. Cihet-i askeriyeye ait ta‘lîm arâzîsi, endâht meydanları emâkin ve 

müessesât-ı askeriyyeden  derneklerin bilâ-ücret istifâdeleri te’mîn edilir.  

Madde 16. Derneğe mahsûs olarak dernekçe ta‘lîm-hâne, endâht meydanı, emâkin 

vesâire vücûda getirmeye teşebbüs olunduğu halde arâzî-i haliyye ve emiriyyeden, 

emâkin ve müessesât-ı resmiyyeden mümkün olanları temlik edilmeyerek, bilâ-ücret 

veya icâbında pek müsâit bir ücret ve şartla derneğe tahsîs olunur. Dernekçe bu 

bâbda istimlâk arzu olunduğu halde arzusu en müsâit şerâit ve ehven fiyatla iz'âf 

olunur.  

Madde 17. Muvaffakiyeti meşhûr derneklere nakden muâvenet i‘tâ kılınır.  

Madde 18. Derneklere ta‘lîm ve terbiyeye muâvenet için Harbiye Nezâreti'nce 

zâbitân ve küçük zâbit ve efrâd me’mûr edilir.  

Madde 19. Derneklerin umûmî müsâbakalar için dernek âzâ ve efrâdının seyahâtleri 

hâlinde istifâde edecekleri vesâit-i nakliyyeden hükümete ait bulunanları yüzde elli 

tenzilât icrâ edeceği gibi kumpanyalar nezdinde de hükûmetçe teşebbüsât icrâ 

kılınır.  

Madde 20. Derneklerin teşkîlinde, maksada muvâfık bir tarzda terakkî ve teâlisinde 

hüsn-ü hizmet ve muvaffakiyeti meşhûd olan zevât suver-i muhtelifede taltîf 

olunurlar. 

Madde 21. Nizam-nâmesine tevfîkan ikmâl-i ta‘lîm ile bi-l-imtihân ehliyet tasdik-

nâmesi istihsâline muvaffak olan dernek efrâdı nizam-nâmede musarrah mükâfât  

ve müsâadâta mazhar olurlar.  

Madde 22. Derneklerin teşkîlâtını, ta‘lîm ve terbiyelerini, mükâfât ve imtiyazâtını 

Harbiye Nezâreti idâre ve te’mîn eder.  

Madde 23. Đşbu nizam-nâme tarih-i neşrinden mu‘teberdir.   

Madde 24. Đşbu nizam-nâmenin icrâsına Harbiye Nâzırı me’mûrdur. Đşbu nizam-
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nâmenin mevki‘- i icrâya vaz‘ını ve nizamât-ı ilâvesini irâde eylerim. 

15 Mayıs 1330  
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Harbiye Nezâreti’ne merbût 

OSMANLI GÜÇ DERNEKLERĐ TA‘LÎMÂTI44 

1.   Güç Derneklerinde terbiye-i maddîyeye esâs şunlardır: 

a. Đdmân ve jimnastik ta‘lîm-nâmeleri ve bunlara müteallik risâleler ve 

bunların tatbîkât-ı mütenevviası 

b. Tüfenk ve revolverle endâht ve ale’l-umûm efvâh-ı nâriyye ve esliha-i 

harbiyye hakkında ma‘lûmât-ı mücmele 

c.   Muhtasar topografya, erkân-ı harbiye harîtalarını kırâat ve mütâlaa 

d.   Yürüyüş, hıfzü’s-sıhha, vücûda itinâ  

Đşbu mevâdd Osmanlı Güç Dernekleri kanûnunun talep ettiği maksada vusûl 

ve ehliyet-nâme istihsâli için  mevâdd-ı esâsîyeyi ihtivâ eder.  

Đşbu mevâddın tedrîs ve tatbîki, orduda mer‘iyyü’l-icrâ usûl ve kavâidin 

mümkün mertebe yakından takîbi suretiyle i‘fâ kılınacakdır. 

2. Güç Derneklerinde terbiye-i ma‘nevîyye ve vataniyye; müessesât-ı umûmiyye-i 

ilmîyyede mer‘î usûl ve programlara tevfîkan i‘tâ ve telkîn olunur. 

3. Yüzücülük, kürekçilik, telgraf ve telefonculuk, şimendifercilik, balon ve 

tayyârecilik, velosipidcilik, mûsîkacılık ... ilâh gibi ma‘lûmât-ı husûsiyye; işbu terbiye 

ve askere hazırlık derecesini ikmâle yarar mevâdd-ı mütemmimedendir. 

4. Đstihzârât ve tekemmülât-ı askeriyyenin ve hâssaten terbiye-i maddîyenin 

husûlü ber-vech-i âtî te’mîn olunur.    

Evvelen: Kâffe-i müessesât-ı ilmîyye ve sanâiyye-i resmiyyede taraf-ı 

hükûmetten mecbûrî olarak teşkîl edilecek  “Mekteb-i Güç Dernekleri” vâsıtasıyla; 

Sâniyen: Harbiye Nezâreti’nin taht-ı tasdîk ve himâyesinde teşkîl edilecek 

(Đhtiyârî) “Osmanlı Güç Dernekleri” vâsıtasıyla; 

Sâlisen: Millî cem‘iyyât-ı husûsiyye vâsıtasıyla [işbu husûsî cemiyetler Harbiye 

Nezâreti’nin tasdîk ve himâyesini talep ve mazhar-ı kabûl olmadıkca Mekteb ve 

                                                      
44 ATASE Arş., BDH, Kls. No.:1640,  Ds. No.:325-10,  Fhr. No.: 7-4, 7-4a, 7-5, 7-5a, 7-6, 7-6a 
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Osmanlı Güç Derneklerinin mazhar olacakları imtiyâzât ve hukuk-ı resmiyyeden 

müstefid olamazlar] 

5.     Sûret-i Teşekkül: 

Güç Dernekleri ber-vech-i âtî anâsırdan terakküb eder: 

Evvelen: Orduya henüz dâhil olmayan gençlerden 

Sâniyen: Hizmet-i muvazzafasını ikmâl etmiş sınıf-ı muhtelifeye mensûb 

eşhâsdan 

Sâlisen: Muvazzaf, ihtiyât, mütekaid, erkân-ı ümerâ ve zâbitândan [Muvazzaf 

olanlar işbu derneklerde reîs, âzâ gibi vazîfe der-uhde edemez. Ancak mütehassıs 

bir zât sıfatıyla müşâvir-i fennî olurlar.] 

Đhtâr: Güç derneklerine yalnız efrâd-ı müslime kabûl olunur [Bu cümleninin 

tümü üzeri çizilerek iptal edilmiş ve devamındaki parantez içinde, bu iptalin sebebi 

şu cümle ile açıklanmıştır: Hâfız Hakkı Bey’in emr-i şifâhîleriyle, paraf imzâsı]. 

6.   Tarz-ı Tevsîm: 

Dördüncü maddenin evvelen ve sâniyen fıkralarında ta’rîf edilen Harbiye 

Nezâreti’ne merbût dernekler mevzû‘ veya ism-i husûsiyeleri ne olursa olsun, 

umûmiyetle “Mekteb Gücü veya Osmanlı Gücü” dernekleri nâmını alırlar. Sâlisen 

fıkrasında muharrer husûsî cemiyetler ise müstakil olduklarından diledikleri nâm ve 

unvânı iktisâbda muhtârdırlar. 

7.   Teşkîlâta Müsâade: 

Harbiye Nezâreti’nin tasdîk ve himâyesine mazhar olmak ve şu sûretle 

nezâret-i müşârun-ileyhânın bahşedebileceği hukuk ve fevâide iştirâk edebilmek 

üzere müracaat edecek cem‘iyyât ve hey’ât-ı müttahide veya müştereke ber-vech-i 

âtî mevâddı tekeffül etmelidirler. 

Evvelen: Cemiyetler kanununun hükmüne tevfîkan hükûmet-i mülkiyeye bir 

ihbarnâme takdimi. 

Sâniyen: Đşbu ta‘limât-nâmenin icâb ve tahmîl ettirdiği tertîbât-ı mu‘ayyene ve 

ahkâm-ı husûsiyeye tab‘iyyeti kabûl etmek. 
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Bu sûretle Harbiye Nezâreti’nin tasdîk ve himâyesini isteyen cemiyet veya 

vekîlleri (numûne-1) vechile bulundukları veya mücâvir oldukları ahz-ı asker şubesi 

riyâsetine mürâcaat ederler. Đstidâlar tedkîk ve silsile-i merâtib-i askeriyyeye 

ri‘âyeten Harbiye Nezareti’ne takdim olunur. Harbiye Nezareti Dâhiliye Nazırı’nın 

fikrini bi-l-istimzâc kabûl, karar ve emrini i‘tâ eder. 

Bâlâdaki ta’rîfât ve vezâif ahkâmına riâyet etmeyen veya hizmet ve fa‘aliyeti 

ordu için mûceb-i fâide bir derecede görülmeyen ve’l-hâsıl maksad ve gâyeye 

mugayir iştigalât dolayısıyla hedeften ayrılmış bulunan dernekler Harbiye 

Nezareti’nin tasdîk ve himâyesini kaybetmiş addedilir ve husûsî ve müstakil bir 

cemiyet-i milliye telâkkî olunur. 

8.   Mekteb Güç Dernekleri: 

Hükûmet, vilâyât ve cemaât müessesât-ı ilmîyyesinde teşekkül eden ve 

münhâsıran hey’et-i tedrîsiyye ile talebeden terekküb eden Mekteb-i Güç Dernekleri 

Harbiye Nezâreti’nden istihsâl-ı müsâade ve muvâfakat muamelesinden muâfdırlar. 

Đşbu dernekler; dâhilinde teşekkül ettikleri müessese-i ilmiyenin mensûb 

olduğu nezâret veya idârenin taht-ı nüfûz ve idâresinde bulunur ve mahallî askerî 

kumandanın teftiş-i fennîsi altında i‘fâ-i vazîfe eyler. Maa-mâ-fîh işbu Mekteb-i Güç 

Dernekleri Harbiye Nezâreti’nce taht-ı himâyeye alınan Osmanlı Güç Derneklerinin 

bi-l-cümle hukuk ve müsâadât-ı kanûnîlerine iştirâk hakkına tamamen hâizdirler. 

Hükûmet-i askeriyyece Mekteb-i Güç Derneklerine ta‘lîm ve terbiyeye 

muâvenet için me’murîn-i askeriyye ta‘yîn edilir. Đşbu me’mûrîn-i askeriyyenin 

mekteplerdeki hizmeti fi’ilen orduda hizmet addolunur. Binaenaleyh mektep 

dernekleri işbu me’mûrîn-i askeriyeye, ne düçâr olabilecekleri kaza veya zarar ve 

zi‘yâna karşı bir te’minât irâesine ne de ikrâmiye ve sâire tahsîs ve i‘tâsına mecbûr 

değildirler. 

9.   Osmanlı Güç Derneklerinin Vezâifi: 

Đşbu dernekler; teşekkül ettikleri mahalin merbût olduğu ahz-ı asker kalemi 

rüesâsının taht-ı nezâret ve teftişinde i‘fâ-i vazîfe ederler. Rüesâ-yı mûmâ-ileyhüm 

Güç Dernekleri teşkîlini teşvîk ve mümkün olan her türlü muâvenet ve teshilâtı îfâ ve 

işbu ta‘lîmât-nâmede münderic şerâit ve muayyen hudutlar dâhilinde derneklerin 

tevessü‘üne ve mümkün olabildiği kadar orduya nâfi‘ hidemât îfâsı kabiliyetinin 

tenmiyesine sarf-ı gayret ederler ve bu bâbda muktezî evâmiri bi‘z-zât i‘tâ veya Ahz-
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ı Asker Dâiresi rüesâsı vâsıtasıyla kolordu ve Harbiye Nezâreti’nden talep ve tatbîk 

ederler. 

Rüesâ-yı mûmâ-ileyhüm mevâdd-ı âtiyeye âid husûsâtta icrâ-yı te’sîr ve 

fa‘âliyet etmelidirler. 

a. Güç Derneklerine hey’ât-ı tâlimiyye, malzeme, esliha ve mühimmât, 

mebânî ve arâzî-i askeriyyeye tahsis ve i‘tâsına (temlîk değil) 

b. Mezkûr derneklere her türlü muâvenet-i umûmîye te’mînine 

c. Mezkûr dernekler veya âzâsından bazıları lehinde icrası mümkün tekâlîf-i 

muhtelife 

d. Mezkûr güçlerin müsellâh ve mücehhez seyâhat icrâsına ∗ 

e. Netâyic-i mütehassılanın askerlik nokta-i nazarından tedkîk ve tebyini 

Ahz-ı asker kalemleri rüesâsı vukû‘-bulacak talep üzerine be-her Güç 

Derneğine müteşekkil olduğu mahaldeki ahz-ı asker şu‘besinden bir zâbit me’mûr 

eder ve icâbında o garnizondan bir muvazzaf zâbit ta‘yîni fırka kumandanından talep 

eyler. Bu zâbitin vazîfesi yalnız derneğe mesâi ve icraâtında rehber ve müşâvir-i 

fennî olarak ta‘lîm-nâmeler usûl ve kavâidinin orduda suver-i tatbîka ve tedrîsiyesi 

hakkında muâvenet ve delâlette bulunmaktır. Bu zâbit hiçbir vechile derneğin umûr 

ve muamelât-ı dâhiliyesine müdâhale edemez.  

Erkân ve ümerâ-yı askeriyye ve zâbitânın mıntıkaları dâhilindeki Güç 

Derneklerini ziyâretleri fâideli olup, fakat ahz-ı asker kalemi rüesâsının 

mıntıkalarındaki dernekleri senede bir defa olsun teftişleri mecbûridir. Rüesâ-yı 

mûmâ-ileyhüm tedkîk ve teftişleriyle derneklere meccânen verilen esliha ile sarf 

edilen mühimmâtın; dernek âzâlarının adet ve vaziyyet-i hakîkîyyeleriyle tevâfuk 

edip etmediğini tahkîk ve tebyin ederler.  

Rüesâ-yı mûmâ-ileyhümün işbu teftişler için maîyetlerinde sâhib-i ihtisâs bir 

zâbit almaları câizdir. Đşbu teftiş için harc-ı râh verilmez. 

10. Güç Derneklerinin kıyâfet ve alâmât-ı fârikaları 

                                                      
∗ Müsellâh seyâhatler; hangi vilâyette icrâ edilecekse seyahat programının irsâliyle o vilâyet vâlilerinin 
muvâfakatı istihsâl olunmak elzemdir. 
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Güç Derneklerinin melbûsâtı ordunun melbûsâtından yek-nazarda anlaşılacak 

derecede farklı olacaktır.  

Melbûsât; şekil ve biçim itibârîyle ta‘lîm, manevra ve yürüyüş için şerâiti hâiz 

bulunmalıdır. 

Dernekler intihâb edecekleri bir de alâmât-ı fârika taşımaya me’zûndurlar. 

Ancak işbu alâmât hiç bir hükûmetin resmî nişân ve madalyalarına 

benzetilmeyecektir. Dernekler melbûsât ve alâmât-ı fârikaca yek-diğerine aynen 

benzemeleri şart değildir. 

11.  Güç Derneklerine mahsûs müsâ′adât ve imtiyazât 

Hükûmet-i askeriyye Güç Derneklerine kıtaât-ı askeriyyeden hey’et-i 

ta‘lîmiyye, malzeme-i muktezîye, mebânî ve müessesât-ı askeriyyeden istifâde 

husûsunda ordunun ta‘lîm ve terbiyesiyle hizmet-i askeriyyenin hüsn-ü cereyânına 

halel getirmemek şartıyla her türlü müsâadât ve teshîlât irâe ve te’min eder. 

Hey’et-i ta‘lîmiyye ve tedrîsiyye; bu bâbda hâiz-i kabiliyet-i mahsûsa 

muallimlerle bölüklerden imkânın müsâadesi derecesinde ahz ve tefrik edilecek 

efrâd-ı askeriyyeden teşkil olunur. 

Yakınlarda bir askerî garnizon bulunmamak hasebiyle ordudan he’yet-i 

ta‘lîmiyye celb ve istihdâm edemeyen derneklere bulundukları mahal jandarma 

zâbitân ve efrâdının vezâif-i asliyyelerine halel gelmemek şartıyla bir hey’et-i 

ta‘lîmiyye vermelerini mürâcaât-ı vâkıa üzerine jandarma alayı kumandanı emreder. 

12. Esliha: 

Endâht için istimâl edilmek üzere 1-4 tüfenk meccânen tevdî‘ olunur. Đşbu 

esliha dernek hey’et-i idâresinin taht-ı mesûliyetinde olarak bâ-sened ve fakat bilâ-

temînât vedîa edilir.  

Her derneğe icâbında endâht müsâbakaları için otuz nişancıya bir silah 

itibâriyle ayrıca 2-5 tüfenk de muvakkaten iâre olunabilir. Endâhtlarda istimâl 

edilmek üzere derneklere meccânen vedîa edilen 1-4 tüfengin dernek talebi üzerine 

şahsa âid olmayarak derneğe terk ve fürûhtu da mümkündür. 

Derneklere tevdî edilen her nevi‘ esliha, mühimmât ve malzeme cihet-i 

askeriyyece taleb vukû‘unda derhâl teftiş me’mûrînine arz ve iâre edilir.  
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13. Mühimmât: Her sene bütçede münderic miktârdaki cephane; Osmanlı Güç 

Derneklerine meccânen tevzî‘ ve i‘tâ olunur. Her sene derneklere meccânen i‘tâ 

kılınacak cephâne miktârı kâide-i ber-vech-i âtîdir. 

a. Lâ-ekall on yedi yaşındaki gençler ve âzâ-yı askeriyye (hizmet-i 

mükellefe-i askeriyyesini ikmâl etmemiş efrâd) için otuzar muhârebe, yirmişer oda, 

beşer manevra fişeği. 

b. Sivil azâ ve Mektep Derneklerinin 15-16 yaşında bulunan talebesi için on 

iki muhârebe, 20 oda fişeği, beş manevra fişeği 

Maa-mâ-fîh bütçe mündericâtına ve icâb-ı hâle nazaran işbu fişek tahsîsâtının 

bâlâdaki nisbet muhafaza edilerek tezyîd veya tenkîsine Harbiye Nezâreti karar ve 

emir i‘tâ edebilir.  

Dernekler bilâ-bedel alacakları bâlâda muharrer mühimmâtdan mâ‘adâ arzu 

ettikleri halde fîi-mîrî üzerinden bedelini ödemek şartıyla fazla mühimmât  ve 

malzeme dahi alabilirler. Aynı zamanda müttehid dernekler tarafından kolordu 

mıntıkalarında yapılacak müsâbaka endâhtları için Harbiye Nâzırı münâsib miktârda 

cephânenin meccânen i‘tâsını emredebilir.   

14. Ta‘lîm ve endâht meydanları ve endâht malzemesi   

Güç Dernekleri kendilerine mahsûs endâht mahalleri te’sîsine teşebbüs edince 

hükûmetce arâzî terk ve tahsîs veya temlîkinde ve cihet-i askeriyyece meydanların 

te’sîs ve inşâ ve tanzîminde her türlü muâvenet-i mümkine irâe ve îfâ olunur.  

Đşbu dernekler hidemât ve vezâif-i askeriyyenin hüsn-ü cereyânına halel 

gelmemek üzere kıtaât-ı askeriyyeye mahsûs ta‘lîmhâne ve endâht mahallerinden 

istifâde hakkını hâizdirler. 

15. Emâkin ve arâzî-yi askeriyyeden istifâde; manevra arâzîsi, hangarlar, jimnastik 

ta‘lîmhânesi, mektep salonları gibi arâzî ve emâkin şerâit-i âtiye dâiresinde 

derneklerin istifâdesine terk ve vaz‘ olunur. 

a.  Đşbu terk ve tevdî‘; hidemât-ı askeriyyenin ve mektepte vezâifin intizâm-ı 

cereyânına hüsn-ü îfâsına mâni‘ teşkîl etmeyecektir. 

b.  Mevâki‘ ve mebânîde hiç bir tâdilât icrâ ve esâslı ve sâbit olarak hiç bir 

şey ilâve edilmeyecektir. 
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c.   Her nevî mesârif-i tesîsiyye ve kâffe-i zarar ve ziyân dernek tarafından 

derhâl ödenecektir. 

Şerâit-i ânife dâiresinde müsâade i‘tâsı mevki‘ kumandana âiddir. Maa-mâ-fîh 

kumandan-ı mûmâ-ileyh i‘tâ-yı müsâadeden evvel kıtaât kumandanlarının, hükûmet-

i mülkiyyenin fikrini istihrâc eder ve mevâki‘ ve emâkin-i mezkûre ile kıtaâtın derece-i 

alâkasını da nazar-i îtibara alır. 

16. Đctimâ‘lar,  ilânlar 

Güç Derneklerinin ta‘lîm veya endâht maksadıyla akd edecekleri ictima‘ât 

derneklerin ikâmet ettikleri mevâki‘ hâricinde vukû‘- bulacak ise dernek âzâları neşr 

edilecek ilânlar vâsıtasıyla mahal-i mukarrere dâvet olunur. Đşbu ilânlar kırmızı 

kağıda yazılır ve aynı zamanda dernek reîsinin ve ahz-ı asker kalemi reîsinin ve 

mûmâ-ileyhe vekâleten icâbında dernek nezdinde müşâvir-i fennî olan zâbitin 

imzâsını hâvî bulunur.  

Đşbu ilân-nâmeye derneğin isim ve unvânı ve mahal ve maksad-ı ictimâ‘ı 

sarâhaten derc ve tarîh-i ictimâ‘ saatiyle beraber kayd olunur.  

17.  Nakliyyât;  

Yalnız kolordu mıntıkası dâhilinde vukû‘-bulacak endâht müsâbakaları için 

müsâbakaya iştirâk eden dernek rüesâ ve murahhaslarının ve hey’ât-ı askeriyyenin 

demiryolu ve vapurla seyâhatleri iktizâ ettiği halde hükûmete âid vesâit-i nakliyyeden 

azîmet ve avdet için yüzde ellişer tenzîlâtla bilet verilir. Kumpanyalara âid vesâite de 

masârif itibâriyle tarîk-i istifâde hakkında hükûmetce teşebbüsât icrâ edilir.  
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GÜÇ DERNEKLERĐ 

OSMANLI MĐLLETĐNE HARBĐYE NEZÂRETĐ’NĐN BEYÂN-NÂMESĐ45 

Geçen sene geçirdiğimiz felâketli, kanlı harpte koca Rumeli’yi düşmanlar 

ayağı altında bıraktık. Yüz binlerce kadın, çoluk, çocuk düşman süngüleri ile 

parçalandı. Altın yuvası vatanımız ve sevgili, büyük ecdâdımızın mübârek türbeleri, 

mezarları düşman ayakları altında kaldı.  

Bir sene evvel gördüğümüz bu kara günleri ihtiyârlarımız, babalarımız, otuz 

beş sene evvel de gördü. Daha büyük babalarımız daha evvelleri hep aynı 

felâketlere uğradı. Büyük hakanımız Sultân Süleyman-ı Kanûnî devrinde 

devletimizin ayağı altında cihân baş eğerken, hudutlarımız Đstanbul kapılarından 

aylarca uzaktan geçerken yüzlerce senedir geçirdiğimiz felâketler yüzünden düşman 

top seslerini Đstanbul üzerinde duyduk. Vaktiyle şanlı babalarımız atlarını Tuna’da 

sularken, bugün düşmanlarımız atlarını Meriç’de, Vardar’da suladı. Artık bu kadar 

felâket yeter, devlet ve millet elbirliğiyle bu felâketlerin önüne geçmeliyiz. Bugüne 

kadar görülen felâketler hep milletin ihmâl edilmesinden, bütün milletçe yedisinden 

yetmişine kadar harbe hazırlanılmamasındandır. Harpte kumandanlar, zâbitler, 

askerler vazîfelerini yapamıyorlarsa bunların bütün kusurları hep daha küçükden iyi 

yetişmemiş olmalarındadır. Kuvvetli orduları ancak kuvvetli milletler meydana getirir. 

Dört yüz çadırlık bir aşiretden yüz milyonluk dehşetli bir devlet meydana 

çıkaran Sultân Osmân evlâdı demir gibi kavî, özü pak, büyüğünü tanır,  Allah’tan 

korkar, gecesini gündüzünü at üstünde cirit oynatmak,  kırda, bağda ok atmak ile 

geçirirdi. Bugünkü cılız çocuklar gibi kahve köşelerinde, pamuk şilteler içinde 

kadınlaşmaktan hayâ eder, daha yedi yaşında iken attan, oktan anlardı. 

O şanlı babaların bugünkü evlâdları büyük babalarının izlerine dönerek 

özlerini temizler, kafalarını zamânın ma‘âri nuru ile nurlandırırlar, vücûdlarını dâimâ 

idmanlarla, kırda, bağda seyranlarla demir gibi yaparlar, tüfeklerini her kurşunda bir 

düşman devirecek kadar öğrenirler, Allah’ına candan gönül bağlarlar, hakanını 

candan severler, Allah için, padişah için, vatan için canını, varını, fedâ etmekten 

çekinmeyecek birer mert olurlar, hayâtın bütün güçlüklerine arslan bakışla bakacak, 

her güçlük karşısında daha büyük gayretle çalışacak yiğit yürekli olurlarsa böyle 

vücûtça, kafaca, ruhça güçlü kuvvetli olacak Osmanlı milletinin karşısında hiçbir 

                                                      
45 BOA, DH. MB. HPS. M., 6/N/1332, Ds. No.: 15, Gm. No.: 30 
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düşman duramaz. Artık kara günleri biz değil, düşmanlar görür. Yüreklerimizi yakan 

öç ateşi düşmanları kavurur. 

Sevgili büyük hakanımız milletimizi şanlı babalarına lâyık evlâd yapmak için 

[Güç Dernekleri] teşkîlini fermân buyurdular. Padişahımızın bu fermânına göre bütün 

mekteplerde, medreselerde [Güç Dernekleri] yapılacak, daha genç yaşında herkes 

idmânla, ta‘lîmle, kır gezintileriyle bileğini, bacağını, vücûdunu çelikleştirecek ve 

sonra devletin bedâva vereceği tüfek ve fişekle endâht yapacaktır. 

Mekteplerden başka dışarıda gençler, ihtiyarlar birleşerek Güç Derneği 

yapmalıdır. Böyle bir dernek yapanların eğer işi becerebilecekleri görülürse devlet 

tüfek ve fişek ve muallim-i zâbit verecektir. Fişek fiyatları devlete ne kadara mâl 

oluyorsa ona az bir şey zam edilerek verilir. Bundan artan para yine derneklere 

mükâfât olarak verilecektir. Gayreti ve becerikliliği görülen derneklere ayrıca devlet 

para ile de yardım edecektir.  

Derneklerin terakkîsinde hizmetleri görülenlere Harbiye Nezâreti’nce 

takdîrnâmeler veya nikel veya gümüş liyâkât madalyaları verilecektir. 

Derneklerden ehliyet-nâme alan gençler ayrıca orduya girdiği zaman şunları 

kazanacaktır: 

1. 18 yaşından sonra gönüllü girmek isterse istediği alayda askerlik 

edecektir. 

2. Kendisi istemezse Yemen’e, Hicâz’a gönderilmeyecektir. 

3. Askerlikde de kendisini gösterirse arkadaşlarından dört ay evvel onbaşı 

olacaktır. 

4. Bir sene hizmetten sonra isterse devâ’ir-i emr birliklerine geçecektir. 

5. Askerliğini iyi yaparsa manevralardan iki buçuk ay [sonra] mezun 

olabilecektir. 

Yaradılışında ve kanında cengâverlik olan Osmanlı milleti Đstanbul’da, dışarıda 

ve köylerde hemen Güç Dernekleri teşkîl edeceklerine emînim. Đstanbul’un birçok 

sanat loncaları, hamallar ve kayıkçılar esnâfları hemen aralarında birleşerek Birinci 

Kolordu’ya mürâcaat etsinler. Orada kendilerine derneği nasıl yapacaklarını 

gösterirler; ve hemen Cuma günleri Cuma namazından evvel veya sonra çalışmaya 
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başlarlar. Dışarlarda en küçük köylere varıncaya kadar herkes birleşsin, mahallî 

Ahz-ı Asker Reîsi’ne veya Jandarma Kumandanı’na bu işi sorsun, iyi cevap 

alamazsa Harbiye Nezâreti’ne yazsın. Uzun günler akşamları kahvelerde 

pineklemek günâhtır. Cumaları boş boşuna gezmek, dedikodu ile uğraşmak vatana 

hıyânetdir. Boş zamanlarımızı hep vatan müdafa‘asına hazırlık ile geçirelim. 

Yediden yetmişe kadar herkes bir an evvel kolunu, bacağını kuvvetlendirsin, 

nişancılığını artırsın ki günü gelince düşmanla boy ölçüşmek kolay olsun. Đnşallah 

gelecek seneler Bağdat’dan, Şam’dan, Erzurum’dan, Aydın’dan, Konya’dan sevgili 

vatanımızın her tarafından binlerce güççüler görürüz, arslanlar gibi Đstanbul’a gelirler 

de büyük hakanımızın önünde yüz bin kişilik bir nişancılık müsâbakası yaparız. Allah 

cümlenin yardımcısı olsun, hepimizin kalbine ilhâm versin, âmîn. 
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GENÇ DERNEKLERĐ HAKKINDA KANÛN-U MUVAKKAT46 

Numero:114 

14 Cemadî el-âhir 1334    4 Nisan 1332  

[Takvîm-i Vekâyi ile neşr ve ilânı : 19 Cemadî el-âhir 1334  9 Nisan 1332] 

Madde 1. Harbiye Nezâreti’nin emir ve idâresine tâbi olmak üzere Genç 

Dernekleri teşkîl edilecektir. Đşbu dernekler Gürbüz Derneği ve Dinç Derneği 

nâmıyla iki kısımdan ibârettir.  

Madde 2. Tabi‘yyet-i devlet-i âlîyyede bulunup [12] yaşından [17] yaşına kadar 

olan gençlerden “Gürbüz Derneği” ve on yedi ve on yediden yukarısında 

bulunan gençlerden “Dinç Derneği” teşkîl olunur.  

Dernekler için muayyen esnân dâhilinde bulunan her Osmanlı derneklere 

dâhil olmaya ve ta‘lîmât-nâme-i mahsûsa ile muayyen olan tâlimlere bi-l-fi‘l 

iştirâk etmeye mecbûrdur. Bu mecbûriyet her gencin hizmet-i fi‘ilîyye-i 

askeriyyesini îfâ etmek üzere silah altına alındığı tarihe kadar devâm eder. 

Ahvâl-i sıhhîyelerinin müsâit olmadığı tebeyyün edenler ve her ne sûretle 

olursa olsun memâlik-i ecnebiyyede bulunanlar müstesnâdır.  

Madde 3. Karye ve mahallât muhtarları sene-i mâlîyyenin hulûlünden evvel 

kendi karye ve mahallesi dâhilinde bulunan ve on iki ve on yedi yaşına giren 

gençlerin isimlerini mübeyyen olarak ayrı ayrı ikişer defter hazırlamaya ve işbu 

defâtiri Mart’ın nihâyet on beşinci gününe kadar karye ve mahallenin merbût 

olduğu mıntıka jandarma kumandanına teslim etmeye ve mıntıka jandarma 

kumandanları işbu defâtirden birer nüshâsını mıntıkalarında bulundukları 

kolordu kumandanlarına veya ahz-ı asker reîslerine sür‘at-ı mümküne ile 

göndermeye mecbûrdur. 

Karye ve mahalle nüfûsunda mukayyid olup da muvakkaten veya bera-yi 

tahsîl mahal-i âherde bulunanların künyelerine ayrıca şerh verilir.  

Madde 4. Kolordu kumandanları veyâ ahz-ı asker reîsleri Dinç Dernekleri teş-

kîlâtını îfâ ve ta‘lîmlerin o bâbdaki program ve ta‘lîmât-nâme dâiresinde 

icrâsına nezâretle mükelleftir. Đşbu teşkîlâtın icrâsı emrinde me’mûrîn-i mülkiyye 

tarafından dahi muâvenet-i lazıma îfâ olunur.  

                                                      
46 Düstur, 2. Tertip, 8.cilt, 1332 (1916), s. 898-900. 
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Madde 5. Gürbüz Dernekleri mektep muallimleri veya hükûmet-i mahallîyece 

hâriçten intihâb edilecek münâsib rehberler tarafından ve Dinç Dernekleri berrî 

ve bahrî zâbitân ile sıhhiye ve jandarma zâbitânı ve küçük zâbitler tarafından 

sevk ve idâre edilir.  

Madde 6. Derneklerin teşkîli ve gençlerin celb ve cem‘i ve kumandan ve 

muallimlerin ta‘yîni ve mekteplerde işbu dernek teşkîlât ve muâmelâtının suver-i 

tatbîkiyyesi ve hususât-ı sâiresi ayrıca tanzîm edilecek nizam-nâme ve ta‘lîmât-

nâmelerle ta‘yîn edilecektir.  

Madde 7. Dinç Derneklerine devâm ile ta‘lîmlerini ikmâl edenlerden askerliğe 

hazırlandığına ve muhtelif ta‘lîmler icrâsına kabiliyet kesb ettiğine dair bi-istid‘a 

mürâcaat ve ta‘lîmât-nâme mahsûsuna tevfîkan bi-l-imtihân isbât-ı ehliyet eden 

gençlere ehliyet-nâme verilir. Ehliyet-nâme istihsâline muvaffak olanlar ber-

vech-i âtî müsâedâtına mazhar olurlar:  

Evvelen   Mensûb oldukları kolordular ahz-ı asker mıntıkaları dâhilinde 

sınıf-ı muhtelife-i askeriyyeden istedikleri sınıfa ve arzu ettikleri mevki‘-i 

askeriyyeye gönderilirler.   

Sâniyen  Talep olmadıkça bilâd-ı harredeki kıtaât-ı askeriyyeye sevk 

olunmazlar.  

Sâlisen  Hizmet-i askeriyyeye ba‘de-l kabûl terfi‘i bi-l-imtihân isbât-ı 

liyâkât eyledikleri halde onbaşılığa terfî‘ nizam-nâmesinde muhârrer asgari 

müddetten dört mah evvel terfî‘ için bir zamm-ı kıdeme mazhar olur ve o sûretle 

terfi‘-i rütbe ederler.  

Râbi‘an Bir sene kıt'ada hizmet edenlerden hüsn-ü hulku ve kabiliyeti 

ile mütemâyiz olanlar vakt-i hazerde bi-l-tercih nezâret ve kolordu ve fırka ve 

ahz-ı asker dâirelerinde emirberlik hidemâtına ta‘yîn olunurlar.  

Hâmisen  Esnâ-i vazîfede hidemât-ı hasenesi meşhûd olan ve kanûnen 

cezâdîde olmamış bulunan efrâda her sene manevraları müteakip iki buçuk 

mah me’zûniyet verilir.  

Madde 8. Ale-l-umûm derneklere iştirâk etmek mecbûriyetinde bulunanlar bi-l-

fî‘l ta‘lîmlerde bulunmadıkları veya derneklere muntazaman devâm etmedikleri 

takdirde hükûmet-i mahallîyye marifetiyle cebren ta‘lîme sevk edilirler. Ve 

devâmsızlıkları tekerrür edenler ehliyet-nâme imtihânlarına kabûl olunmazlar.  
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Madde 9. Evvelce neşr edilmiş olan Güç Dernekleri nizam-nâmesi işbu 

kanûnun neşrinden îtibaren mefsûhtur.  

Madde 10. Đşbu kanûn tarih-i neşrinden mu‘teberdir.  

Madde 11. Đşbu kanûnun icrâ-i ahkâmına Heyet-i Vükelâ me’mûrdur.  

Meclis-i Umûmî’nin ictimâ‘ında kanûnîyyeti teklif olunmak üzere işbu lâyiha-i 

kanûnîyyenin muvakkaten mevki‘-i mer‘iyyete vaz‘ını ve kavanin-i devlete 

ilâvesini irâde eyledim.  

Mehmed Reşâd 
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HARBĐYE NAZIRI ENVER PAŞA'NIN GENÇ DERNEKLERĐYLE ĐLGĐLĐ 
BEYANNAMESĐ47 

Gençleri yetiştirmek için:  

1.  Kahraman askerlerimiz saltanat-ı sen'iyenin pâyitahtını tehdit eden 

düşmanları tard ve tenkil ettiler; el'anda hudutlarımızı büyük bir cesaretle 

muhafaza ederek düşmanı bir adım bile ileri atmaya bırakmıyorlar.  

Fakat zaferleri temin etmek yalnız silahla, boğuşmakla değil belki 

memleketin gençlerini halde ve istikbalde muzaffer olabilecek bir surette her 

türlü meşakkate mütehammil, cesur, şecî ve seciyeli olarak yetiştirmekle 

kabildir. Bu maksada erişebilmek için milletin her ferdi bu hususta yardımı 

kendisine bir vazife bilmeli ve memâlik-i Osmaniye'de bulunan bütün gençler 

kanun-u mahsus mûcibince Genç Derneklerine intisâba müsâraat eylemelidir.  

2.   Kanun-u mahsus gençlerden 12-17 yaşına kadar olanlara gürbüz ve 17 

den yukarı yaşta olanlarına dinç nâmı vermiştir. Bunlar haftada iki defa birer 

saat terbiye-i bedeniyye ve bir defa tatbikat yapmak suretiyle talim ve terbiye 

göreceklerdir.  

3.  Arazi üzerinde tatbikat: Tarassut, keşif, meşiyyetten ibaret olup Türk 

gençlerini zaten ecdâdının fezaîlinden olan meşakkate tahammül, tendürüstlük, 

çeviklik, intizam, itaat ve doğru sözlülük, vazifeperverlik gibi hasletlere yani bir 

kelimede er oğlu er olmıya alıştırır ve böylece işe yarar bahâdır, cengaver, 

galebe çalınmaz, hakkıyla vatan müdafaasını bilir, sürat-i intikale malik gençler 

elde edilir. Eğer millet böyle vatan müdafaasına hakkıyle yarar gençler elde 

etmek emel-i azimine nail olmak isterse milletin bilaistisna her ferdi bu 

hasletlere malik bulunmalıdır. Gençlere müskirâtın ve tütünün ve diğer her nev-i 

suistimalâtın vücuda, cemiyet-i beşeriyyeye ve insaniyete olan mazarratını 

öğretmeli ve siyasiyâtla bahs etmeyip onları siyasiyâtla meşgul olmaktan 

kat'iyyen men' etmelidir.  

4.  Gürbüzlere rehber mualim olarak efrâd-ı milletten bu vazifeyi yapacak 

iktidarı haiz olanlar tayin edilecek ve dinçler mensup oldukları mıntıkanın 

jandarma, depo, menzil kıtaatı, merkez kumandanlığı, ahz-ı asker şubesi, zabit 

ve küçük zabitleri kumandasına tevdi kılınacaklardır.  

5.  Bütün vilayât ve mülhakâttaki hükûmet-i mahalliyeler işbu talimatname 

                                                      
47 Toprak, 1979, s. 110-111. 
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ahkâmına kesb-i vukuf eder etmez hemen gürbüzler için icab eden rehber 

muallimleri memurîn-i askeriyye de dinçler için lazım gelen kumandanları tayin 

etmelidir.  

6.  Rehberlerin tayininden sonra umum gençler derhal davet olunup 

bulundukları şehir, kaza, köy ilah. neresi ise orada genç dernekleri teşkil 

edeceklerdir. Mahallî dernekler nâmı altında mahallî olarak teşkil edilecek işbu 

dernekleri mekteplerde teşkil edilecek derneklerden tefrik için teşkil edildikleri 

mahallerin ve mekteplerde teşkil edilecekleri mekâtib-i mezburenin nâmıyla 

yadetmek lazımdır. Mesela Mudanya Genç Dernekleri, Mudanya Gürbüz 

Derneği, Mudanya Dinç Derneği ve keza Đstanbul Sultanîsi Genç Dernekleri, 

Đstanbul Sultanîsi Gürbüz Derneği, Đstanbul Sultanîsi Dinç Derneği ve 

Darülhilâfetül aliye tâli kısm-ı evvel Dinç Derneği gibi.  

7.  Dinç teşkilâtı şu suretle yapılacaktır:  

Her tarafta azamî 180 dinçten bir bölük teşkil edilecek ve her bölük de 3 

takıma ayrılacak, her bölüğün birer kumandanı olduğu gibi her takımın da bir 

takım kumandanı olacaktır. Talimlerin nasıl olacağı talimatname-i 

mahsusesinde gösterilmiştir.  

8.  Gürbüz teşkilâtı şu suretle yapılacaktır:  

Gürbüzlerin teşkil edecekleri kısım azamî 60 gürbüzden ibaret olacak ve 

bunlar bir rehberin, muallimin emrine verilecektir.  

Her şehir, kasaba ve köyün Genç Derneklerinin adedi bittabii mıntıka 

nüfusuna ve mahallî nüfusa göre değişir.  

9.  Gençler hakkında yapılacak teşkilatın icrasına ve bunların talim ve 

terbiyesine dair olan talimname ve nizamname layihalarını ihzar etmek ve 

bunların tamamı tatbikini ve dernekler umur-ı idare ve talimiyesinin hüsn suretle 

cereyanını temin etmek üzere Harbiye Nezareti'nde Genç Dernekleri Müfettiş-i 

Umumîliği ihdas edilmiştir.  

Đşbu müfettiş-i umumîliğe Miralay von Hoff Bey tayin edilmiştir.  

Mir-i mumâileyh memalik-i Osmaniye'de teşkil edilen bilumum mahallî ve 

mektep genç derneklerini teftiş edip muallimlere şifahî olarak dersler verecektir. 

Dersler için muallimler en yakın olan merkezlere celb ve davet edileceklerdir.  
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10.  Dinçler için icab eden muallimlerin, kumandanların yani zabit ve küçük za-

bitlerin tedarik ve tayinleri için kolordu kumandanlıkları veya ahz-ı asker reisleri 

ve fırka kumandanlıkları veya ahz-ı asker kalemi riyasetleri ve jandarma 

kumandanlıkları ve menzil ve merkez kumandanlıklarına ve ahz-ı asker 

şubelerine lazım gelen emirler gönderilecektir.  

Vilayetlerde rüesâ-i memurîn-i mülkiye her şehir ve kasabanın, ve köyün 

gürbüzleri için muallimler intihâb ve tedârik edeceklerdir.  

11.  Her mektebin gürbüzleri ve dinçleri için birer derneği olacaktır. Gürbüzler 

mektebin kendi muallimleri tarafından sevk ve idare edilecek ve dinçler 

askerliğe hazırlama tatbikâtı görebilmek üzere askeri zabit ve kumandanlarının 

talim ve terbiyeleri tahtında bulundurulacaktır. Şu kadar ki her mektebin gerek 

dinç, gerek gürbüzleri mensup oldukları müessesenin nüfuz ve idaresi tahtında 

bulunur ve bunlara vuku' bulacak mektep idareleri marifetiyle icra edilir.  

12.  Gürbüzlerin ve dinçlerin bulundukları mahaldeki kıtaat-ı askeriyyenin 

talimhanelerinde talim etmelerine müsaade olunacaktır. Talim esnasında 

ihtiyaçları olan malzeme talimlerden sonra hemen iade edilmek üzere kıtaattan 

alınacaktır. Gerek talimhanelerde ve gerekse endaht mahallerinde dernekler 

tarafından istimâl olunacak eşya ve malzemenin tahribinden mezbur dernekler 

mes'uldür.  

Hepimizin malumudur ki hüsn-ü niyet ve vazife hissiyle başlanılan her işe 

cenâb-ı hakk da muavenet ve müzaheret eder.  

O halde biz gençleri vatana ve muazzam Osmanlı milletine mes'ud bir 

istikbal temin etmek için Genç Derneklerinde faziletkâr ve memlekete müfid 

gençler olarak yetiştirmeliyiz.  

Tevfik-i hüda çalışan gençlerle beraberdir.  

Harbiye Nazırı Enver  
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GENÇ DERNEKLERĐ MÜFETTĐŞ-Đ UMUMÎLĐĞĐ’NĐN GENÇLERE ÇAĞIRISI48 

Ey çocuklar;  

Siz Genç Derneklerine devam etmekte lakayd kalmayınız. Bu derneklerde 

eğlence ve oyun tarzında tatbikât göreceksiniz. Bu suretle çalışkan, iradeli ve 

idareli erkekler olacak vechile yetişeceksiniz. Đstikbalde vatanınız sizden hizmet 

bekleyecektir. Her hususta size itimâd edebilmek için sizin bu faziletlere malik 

olmanız elzemdir.  

Ey Gençler; sizin yürüyüş, gezinmek terbiye-i bedeniyye, keşif, tarassud, 

tilki gibi kurnazca sokulmak, malumât ve rapor vermek, gibi eğlence ve oyun 

tarzında yapacağınız talimlerde tatbikat sizi açıkgöz olmıya alıştıracak ve bu 

suretle vücutlarınız kuvvetlendiği gibi düşünceleriniz de sağlam olacak. Ve 

tekmil ahvâl ve hareketinize bir intizam gelecektir. Böylece itaat, doğruluğa 

muhabbet, sadakât ve arkadaşlarınızla iyi geçinmek gibi hasletleri 

öğreneceksiniz. Azim sahibi ve doğru adamlar olacaksınız.  

Vatanınızı, Türk ilini sizler çok seviniz. Yalnız bugün hudutlarda sizin 

cesur babalarınız, kardeşleriniz kan ve canlarıyla vatanı müdafaa ediyorlar. 

Yarın, ileride, siz de lüzum olduğu takdirde babalarınız, kardeşleriniz gibi 

cengâver olmaya; secaat ve yararlıklar göstermek için her türlü meşakkate 

tahammül edebilecek bir hale gelmeye çalışmalısınız.  

Đleride mes'ud olmak ve mes'ud yaşayabilmek için vatana zafer temin 

etmelidir. Bunun için de, ey gençler, sizin vücutlarınız sağlam, çevik, ve 

gözleriniz keskin bakışlı olmalıdır. Hüsn-ü niyetle çalışanlara ve vazifeşinas 

olanlara cenâb-ı hakk da yardımcıdır.  

Bir milletin bütün işleri yapabilmesi ancak o milleti teşkil eden fertlerinin 

ayrı ayrı kendi vazifelerini hüsn-ü ifa etmeleriyle mümkündür. Siz daha çocuk 

iken bunu Genç Derneklerinden öğreneceksiniz. Ve bilhassa müskirâtın, 

tütünün, suistimalâtın mazarratını da öğreneceksiniz. Bakınız sizi çok seven 

muallimleriniz de etrafınızda sizlerle beraber bu maksat ve bu gaye için 

çalışıyorlar.  

Eğer siz bugün genç derneklerinde büyük bir istekle çalışırsanız girdiğiniz 

vakit kolay iş görürsünüz, mükafât alırsınız, terfi edersiniz ve yine mükafât 

                                                      
48 Toprak, 1979, s. 109. 
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olarak çok çok mezuniyetlere de mazhar olursunuz.  

Haydi gençler ileri; istikbal sizi bekliyor.  

4 Nisan 1332 

Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumîliği  
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OSMANLI GENÇ DERNEKLERĐ MÜFETTĐŞ-Đ UMÛMÎLĐĞĐ RAPORU (1920)49 

VESĐKA-NO. 1183 

HARBĐYE NEZARETĐ                                                                  7 Teşrinisani/36  
Osmanlı Genç Dernekleri 
Müfettiş-i Umumiliği 
Numara-119 
Mahrem 
 

Makam-ı Celil-i Uzmaya 

Son zamanlar Avrupa’da yeni neslin terbiye-i fikriye ve bedeniyesi 

maksadıyla ihdas edilen Genç Dernekleri’ne ve izciliğe (*) fevkalade ehemmiyet 

verilerek azami fedakârlıkta bulunulmuş, maddi ve manevi her türlü muavenet 

ibzal edilmiştir. Kabl-el harb berri orduya malik olmiyan bazı devletler ancak bu 

sayede ve az zaman zarfında büyük bir orduya malik olduğu gibi bugün 

ordusunu dağıtmak mecburiyetinde bulunan Almanya ilerde muhafaza-i hayat 

ve mevcudiyet açabilmek için terhis ettiği zabitanı istihdam ederek 1808’de 

ihdas ettiği Yung Doyçland teşkilâtına eski muhteşem ordusu derecesinde sarf-ı 

ihtimam etmektedir. 

Müdafaa-i memleket nokta-i nazarından bu derece mühim olan Đzcilik 

terbiye-i ferdiye ve milliye itibariyle de o derece ehemdir. Hemen bütün 

hükümet izcilik teşkilatını yekdiğeri ile müsabaka edercesine tamim ve tevsi 

ederek efradını fikren, ahlâken, ilmen ve bedenen yetiştirmekte, izcileri himaye, 

delalat ve teftiş için izci ve keşşaf cemiyetleri genç derneklerini ve makamat-ı 

resmiye ihdas ederek bütün bunların her türlü siyasi ihtirastan ve fırka 

münakaşasından münezzeh ve sırf ilmî bir sahada çalışmalarını suret-i 

mahsusada nazar-ı dikkate alıyorlar.  

Hükümet idaresinin yeniden teşkili mukarrer olduğu şu anda Genç 

Dernekleri teşkilatının tamim ve takririnin temin buyurulması hususunun ait 

bulunduğu makamat-ı uzmâ tarafından kemal-i ehimmiyetle nazar-ı dikkate 

alınması lâebeddir. Binaenaleyh: 

                                                      
49 Osmanlı Genç Dernekleri Müfettiş-i Umûmîliği Raporu (1920), 1965. Đzcilik tarihi üzerine yapılan 
çalışmalarda adı geçen raporun M. Kemal tarafından gönderildiği şeklinde yaygın bir kanı vardır. 
Oysaki gerek belgenin orijinalindeki imza, gerekse de kronoloji raporun M.Kemal tarafından 
gönderilmediğini ortaya koymaktadır. Konu ile ilgili ilk düzeltici bilgi, Karaküçük tarafından verilmiştir. 
Karaküçük çalışmasında belgenin orijinaline de yer vererek, raporun hangi sebeplerden dolayı 
M.Kemal tarafından yazılamayacağını da ayrıntılı biçimde ortaya koymuştur (1999, s. 69-74). 
* Genç Dernekleri, Đzci, Keşşaf Teşkilâtı aynı maksat dâhilinde yapılan teşkîlât olup farksızdırlar.  



TASNĐF DIŞI    EK-H   

TASNĐF DIŞI H-2

1.  Orduyu terhis ızdırarında bulunan hükümet atî için on iki yaşından 

itibaren gençlerin vatanî ve millî bir gaye ve terbiye ile ve sinleriyle mütenasiben 

fennî ve yeknesak bir surette yetiştirmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh 

milletin en münevverlerini teşkil eden heyet-i zabitanın mekteplerde ve 

alelumum dernekler teşkilâtında muallim ve rehberler sıfatıyla tercihan 

istihdamı lâzımdır. Bu yüzden zabitan hükümete bir bâr-ı malî teşkil 

etmeyecekleri gibi en nafî bir vazife ile tavzif edilmiş olurlar.  

2.  Genç Dernekleri Teşkilâtı’nı müsmir esasata istinat ettirmek için 

Harbiye, Maarif ve Evkaf Nezaretleri ile mahalli belediyeleri ve teşkili 

mutasavvar cemaat-ı Đslamiyı”nın alakadar olarak muavenetlerinin temini,  

3.  Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumiliği’ne merbut olmak üzere 

mıntıkalara göre dernekler müfettişliklerinin ihdası, 

4.  Mekteplerimizde terbiye-i meslekiye ve bedeniye hakkında esaslı bir 

proğram ve iştigal yoktur. Kulüplerde gençler basit oyunlar ve efkârı zehirliyen 

ve siyasetle meşgul oluyor. Gençliğin inkişafına hadim başka cemiyat hemen 

mefkut gibidir. Bu gibi kulüp ve cemiyetlerde hıfzıssıhha, hüsn-ü muaşeret, 

terbiye-i fikriye (icab edenlere), muhtasat anatomi ve fizyolojiye müteallik 

umumi dersler mevzu-u bahis bile olmiyor. Bu gibi kulüp reislerinin siyasetle 

gayrı müştagil, münevver ve terbiye-i bedeniye tedrisine muktedir erbab-ı 

iktidardan bulunması, kulüplere pek küçüklerin ve gençlerin kabul 

edilmemesinin temini ile kulüplerin mekatip talebesine mesdud bulundurulması 

meşruttur. 

5.  Son zamanlar Maarif Mekteplerinde tahdid edilen terbiye-i bedeniye 

tedrisi zamanlarının tezyidi ile Genç Derneklerine taalluk eden vezaif ve 

teşkilâtın ibkası ve bu teşkilâtın köylere kadar esaslı bir surette tamimi, 

6.  Spor kulüplerinin ıslahı ile müdavimlerine Genç Dernekleri 

Teşkilâtının suret-i münasebede kabul ettirilmesi, 

7.  Gerek mekteplerde gerek spor kulüplerinde ve cemiyetlerde Genç 

Dernekleri kıyafetinin kabulü, hıfzıssıhha, terbiye-i içtimaiye, fizyoloji ve anatomi 

derslerinin tedrisi ve umum için gece dersleri ihdasının temini,  

8.  Velev ki cüzi de olsa bütçenin müsaadesi nisbetinde tahsisat itası,  

9.  Bütün Genç Dernekleri Teşkilatına intisab edecek fakir çocuklara 



TASNĐF DIŞI    EK-H   

TASNĐF DIŞI H-3

memleketin sanayi ile mütenasib iş bulup sanatkar olarak yetiştirilmek suretiyle 

sa’yı zatileriyle maişetlerinin temini,  

10.  Terbiyevi ve içtimai Genç Dernekleri Mecmuasının kemâkan intişar 

ettirilmesi, 

11.  Vaktiyle küçük zabit iptidai mekteplerinde 13-14 yaşındaki talebenin 

bile çantasız silahlı talim ve terbiyeyi ifaya muktedir olduğunu tecrübe ederek 

teslih edilmelerini talep etmiştim. Ve bu talebim is’af edilmişti. Binaenaleyh 

kulüp ve mekteplerde nişan taliminin millî bir eğlence tarzında ihdası, Millî 

bayramların ihyası, 

12.  Đzci, keşşaf veya spor kulübü namı tahtında vücuda getirilecek bütün 

teşkilât behemehal Genç Dernekleri adadından addedilerek dernekler müfettiş-i 

umumiliğine merbut olmalıdır. 

Ordunun tahdidi mecburiyetinin bervach-i bâlâ maruzatım ile kısmen 

olsun telefi edilebileceği fikr-i halisanesi ile zat-ı sâmilerini tasdie içtisar eylerim, 

Ferman. 

                Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumisi 

                         Miralay 

Dolap  no.  9 

Göz     no. 1 

Dosya no.19 
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TASNĐF DIŞI I-1

FOTOĞRAFLARLA TÜRK ĐZCĐLĐK TARĐHĐ (1910-1938)50 
 
 

 
 
                                

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
50 Bu bölümdeki fotoğraflar için şu kaynaklardan istifade edilmiştir: Sakaoğlu, 2003; Toprak, 
1985, 1999; Tuna, 2004; Uzgören, 2000. 

Her Cuma civar köylere gezintiye çıkan Bursa Mekteb-i Sultanisi’nin Đzcileri 

Osmanlı Güç Dernekleri: Kavî, sağlam ve vatanperver bir gençlik 
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Spor Alemi dergisi’ne ait bir kapak:               
Hiç kimseden muavenet görmeden yaşayan 
keşşaflarımızı unutmayalım. Keşşaflarımızın 

yürümekten yılmaz 

 

I-2

 

 

 

       

             

 

 

 

 

Spor Alemi dergisi’ne ait bir kapak:               
Hiç kimseden muavenet görmeden yaşayan 
keşşaflarımızı unutmayalım. Keşşaflarımızın 

yürümekten yılmaz iki yavrusu 

Cumhuriyetin 10.yılında bir izci

Mütareke yıllarında Đstanbul Sultanisi Đzcileri

EK-I   

 

 

Cumhuriyetin 10.yılında bir izci 

yıllarında Đstanbul Sultanisi Đzcileri 
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23 Nisan 1935’te Zonguldak’ta halk kürsüsünde konuşan bir izci.

Đstanbul Lisesi Đzcileri Hilâ
 

 

I-3

 

23 Nisan 1935’te Zonguldak’ta halk kürsüsünde konuşan bir izci.

1920’li yıllarda Đstanbul’daki kız izciler  

Đstanbul Lisesi Đzcileri Hilâl-i Ahmer Cemiyeti üyeleri ile birlikte 

EK-I   

 

 

 

23 Nisan 1935’te Zonguldak’ta halk kürsüsünde konuşan bir izci. 

i Ahmer Cemiyeti üyeleri ile birlikte (1923) 
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TASNĐF DIŞI 8-1 
 

ÖZGEÇMĐŞ 

1980 yılında Muğla’da doğdu. 1998 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun 

oldu. 2002 yılında Hava Harp Okulu’ndan Hava Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 

2002–2007 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birliklerde 

görev yaptı. 2007–2008 eğitim ve öğretim yılında Harp Akademileri Komutanlığı 

Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde Harp Tarihi ve Strateji Yüksek Lisans 

Programına başladı. Hâlen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 

Atakan ESEN, bekardır ve Đngilizce bilmektedir. 
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(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


