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Giriş

Milletlerin istikbalden emin olabilmeleri için ülkelerinin birlik
ve bütünlüğü ile bağımsızlığını korumaya kararlı bir gençliğe ih-
tiyaçları vardır. Özellikle savaş çanlarının çalmaya başladığı ve
milletin varlığının tehlikeye girdiği anlarda bu ihtiyaç daha fazla
hissedilir. Ancak, bu kara günler gelip çatmadan önce tedbirinin
alınması gerekir. Bu da gençliğin rum ve fiziki açıdan eğitilerek is-
tenilen vasıflara sahip hale getirilmesiyle mümkün olabilir.

İşte Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaşmakta olduğu günlerde Os-
manlı Genelkurmayı yukarıda belirtilen vasınarda bir gençlik ye-
tiştirmek amacıyla harekete geçti. Zira, Balkan Savaşları'nda alınan
ağır yenilgiler Osmanlı Devleti'ni derhal tedbirler almaya sev-
ketmişti. Harbiye Nezareti bünyesinde Osmanlı Güç Dernekleri**
adlı bir teşkilatlanmaya gidildi. Bu derneğin nizamnamesinin ba-
kanlar kurulu ve Sultan V.Mehmet Reşat tarafından onayı 4 Ha-
ziran 1914 günü tamamlanabildi. Güç Dernekleri bu tarihten sonra
ülke genelinde teşkilatlanmaya başladı. Fakat bu tür derneklerin
Osmanlı Devleti'nde eskiye dayanan örnekleri olmadığı için Güç
Dernekleri'nden beklenilen neticeler elde ediIemedi. Bunun üzerine

* K.T.Ü. Giresun Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
** Bu dernekler hakkında geniş bilgi için yazarın yakında yayınlanacak olan "Os-

manlı Güç Dernekleri" adlı makalesine mliracaat edilebilir.
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i.

Genç Dernekleri konusunda tecrübe si olan Almanlar'dan ya-
rarlanma yoluna gidildi. Alman Genç Dernekleri örnek alınarak AI-
manya'dan uzmanlar davet edildi. Güç Dernekleri'ndeki eksiklikler
göz önüne alınarak yeni bir teşkiHitlanmaya gidildi ve bunun ne-
ticesinde Osmanlı Genç Dernekleri ortaya çıktı.

A- Genç Derneklerinin Kuruluş Amacı

Osmanlı Genç Dernekleri'nin niçin kurulduğunu, bu der-
neklerden neler beklenildiğini sıhhatli olarak ortaya koyabilmek
için ilgililerin bu konudaki açıklamalarını ve çalışmalarını etraflı
bir şekilde değerlendirmek gerekir.

Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumiliği'ne getirilen Von Hof
savaş içerisinde Almanlar'ın gösterdiği askeri, iktisadi ve idari ba-
şarılar ile direnme gücünün Genç Dernekleri ve benzeri kuruluşlar
sayesinde mümkün olduğunu belirterek! şu görüşlere yer vermiştir:

"Bilhassa harb zamanında muntazam genç dernekleri
teşkilatına sahib olan milletler bunlardan büyük yararlar gör-
müşlerdir. Bu tür derneklere sahib olan ülkelerdeki gençler ders sa-
atleri dışındaki vakitlerini cebheye giden askere aid, birçok işlere
yardımcı olmaya ayırdıkları gibi, cephe gerisinde menzil hiz-
metinde de binlerce askerin vazifesini görerek bunların cephede
meşgUl olabilmesini temin etmişlerdir. Alman işgalinden sonra Bel-
çika'da gönüllü olarak çalışan genç dernekleri üyeleri azim ve
heves itibariyle belki de yetişmiş askere bile üstün bir faaliyet un-
suru durumuna gelmişlerdir" 2

Genç Dernekleri henüz askerlik çağına gelmemiş olan gençleri
bilgili, fiziken iyi gelişmiş, ruhen ve bedenen sıhhatli, gerekli
askeri eğitimi almış bir milis kuvveti olarak hazırlamayı, ülkesi için
yararlı kişiler haline getirmeyi amaçlamıştır.J Bu derneklerde genç-
lere bir ordudaki düzen ve itaatin sebepleri ve önemi henüz asker

ı. ATASE Arşivi; K; 1825,0:41/403, f:I-56.
2. Von Hof, "Alman Gençleri'nin Harb Hizmetinde İstihdamı". Osmanlı Genç Der-

nekleri (Mecmuası), Sayl:4, 1 KanOn-1 evvel 1333/29 Aralık 1917. s.12.
3. ATASE Arşivi; K; 2523, 0:448/8, f:5.
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olmadan takdir ve idrak ettirilerek, onların askerlik anlayışını kav-
ramış olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştirı.

Aslında Genç Dernekleri projesinden sadece memleketin sa-
vunma gücünün artırılması değil, aynı zamanda Türk insanını sos-
yalleştirmek ve sağlık problemlerine duyarlı hale getirmek ve ül-
kenin iktisadi gücünün ilerletilmesi beklentileri de vardır'.

Bir belgede "Genç Dernekleri gençlere hayatlarının sı1ret-i
tanzimini, sıhhi yaşamak yollarını, insanlığın ne dernek olduğunu,
hemcinsine muavenetin ulviyetini, boş yere vakit zayi' etmenin ma-
zarratlarını, hastalıklardan, pislikden, mikroplardan suhı1letle ko-
runma çarelerini kısaca sıhhatin muhafazasını öğreten bir mek-
tebdir" denilmektedir'.

Genç Dernekleri yetkililerinin açıklamalarına göre zamanının
çoğu boşa geçmekte olan gençlerin boş vakitleri değerlendirilecek.
Gençler cismen, fikren, ruhen, ahlaken zinde ve sağlam olarak ye-
tiştirileceklerdir7• Jimnastik ve idman talimleri ile vücudun aza-
larının ahenk içerisinde terbiye si ve gelişmesi ile düzgün ve güçlü
bir fizik kazandırılması sağlanacaktır. Gençlere temizlik alışkanlığı
verilerek temizliğin sağlıklı yaşamanın ilk koşulu olduğu, bul aşıcı
hastalıklara karşı korunmanın vücudun, giysilerin ve yaşanılan
mekanın temiz olmasından geçtiği kavratılacaktır8•

S.S. bir makalesinde "Şimdiki muharebeler büyük mikyasda
bir spor müsabakasıdır. Gençlerde inzibattan başka beceriklilik,
metanet, ittihad, tahammül fedakarlık hislerinin de inkişafı el-
zemdir. İşte Genç Dernekleri bütün bu hislerin gelişmesine ça-

4. Von Hof, Osmanlı Genç Dernekleri, Genç Dernekleri Kütüphanesi Yayınları
No:2, (İstanbul)- i334 H, s.22-25; Tanin, 24 Mayıs 1332/6 Haziran 1916, Numro:2688.

5. Sabah, 9 Haziran 1333/1917, Numm: 9904; Von Hof, Osmanlı Genç Dernekleri,
Osmanlı Genç Dernekleri Kütüphanesi Yayınları No:I, (İstanbul) - 1334 H, s.5

6. ATASE Arşivi; K; 1842, D:66, f: 1-25.
7, ATASE Arşivi; K; 1825, D:41/403, f:I-3; Osmanlı Genç Dernekleri, No:!.

s.27,6.
8. Tanin, 17 ve 24 Mayıs 1332/30 Mayıs ve 6 Haziran 1916, Numro:268 i ve 2688;

Osmanlı Genç Dernekleri, No: i, s.1 1-14.
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lışacak, ordu da bu hisleri bir kat daha takviye edecektir" de-
mektedir9•

Genç Dernekleri'nde tütün, alkol vb. zararlı maddelere ba-
ğımlılık ile "zevk-ü sefaha" düşkünlüğün kişiye, ailesine, cemiyete
ve insanlığa olan zararları da gençlere anlatılacak ve kötü alış-
kanlıklardan uzak durmaları sağlanmaya çalışılacaktır. Ayrıca sui
istismal, rüşvet vs. manevi hastalıkların da toplumları nasıl çö-
kerttiği üzerinde durulacaktırıo.

Özetle milletin terbiye si gayesini güden Genç Dernekleri'nde
becerikli, çalışkan, sağlam, kuvvetli, vatan ve millet sevgisi ile
dolu, mücadeleci, dirençli, sosyal hayata hazır, sıkılganlığını atmış,
yalan söylemeyen, geçimli, doğru karar verebilen, günlük hayatta
karşılaşabileceği problemleri kendi kendisine halledilebilecek ye-
tenekte, inzibat, itaat ve intizamın önemini kavramış, itaatin az
kuvvet sarfı ile çok iş başarmak olduğunun bilincinde olan, in-
sanları ve tabiatı seven, dayanışma içerisinde yardımlaşma ve yar-
dım etme alışkanlığını kazanmış, tehlikede gördüğü bir kimseye
yardımdan geri durmayan, faal ve sosyal etkinliklerde öncü, ha-
yatın herhangi bir anında dünyanın her tarafında başarılı olabilecek
yeterlilikte gençler yetiştirmek hedeflenmiştiri ı .

Dahiliye Nazareti'nin tebligat-ı umumiyesi de bu de-
ğerlendirmeyle paralellik arzeder. Çünkü orada da "güçlü, metin,
çalışkan, cesur, iradeli, sağlam düşünceli, faydalı, nefsine hakim,

9. S.S, "Genç Dernekleri'nde Terbiye-i AhH\kiye", Osmanlı Genç Dernekleri (Mec-
muası), Sayl:2,1 Teşrinievvel 1333/1 Ekim 1917, s.9-1O.

LO.Osmanlı Genç Dernekleri, Yayın No: 1, s.6,20-29 Göreleli Hafız Mustafa Necib
Efendi, Genç Dernekleri Teşkili Hakkında Kanun-ı Muvakkat ve Talimatname. Istanbul-
1332,s.ıl.

i i. Von Hof. "Bazı Umumı Terbiye Meselelerine Dair", Osmanlı Genç Dernekleri
(Mecmuası), Sayı: 1, iEylül 133311917, s. i; Von Hof, "Mukaddime", Osmanlı Genç Der-
nekleri (Mecmuası), i Eylül 1333/1917. s.12-13; Selim Sırrı, "Genç Dernekleri ve Yanlış
Telakkiler". Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı: i, i Eylül 1333/1917, s.3, 6; Os-
manlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayl:2, S. i5; Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası),
Sayı:21.1 Şubat 1336/1920 s.l, Osmanlı Genç Dernekleri, No: i, s.6-7, 15; Tanin. 17
Mayıs 1332/30 Mayıs 1916, Numro:26SI; Sabah, 9 Haziran 133311917, NUlTIro:9904;
Tasvir-i Efkilr, 3 Kanun-ı evvel 1332/16 Aralık 19 i6 NulTIro:i954.



BıRİNCı DÜNYASA VAşı sıRAsıNDA IHTİY AT KUVVETIOLARAK 443
KURULAN OSMANLI GENÇ DERNEKLERI

her türlü meşakkat ve mezalime tahammünü, itaatkar, düzenli, se-
ciyeli, vatanperver ve ülke menfaatlerini korumaya kararlı" gençler
yetiştirilmesi istenilmektedir12•

B- Genç Dernekleri'nin Kuruluşu ve TeşkiUitlanması

1. Kuruluş

Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıktığı ve yayılma eğilimine
girdiği bir zamanda İstanbul'daki Alman Islahat Heyeti Başkanı
Von Der Goltz Almanya'da teşkil ettiği "Kairserlich Deutsche Ju-
gendwehr" benzeri bir derneğin Türkiye'de de oluşturulmasını Os-
manlı Harbiye Nezareti'ne bir proje ile teklif etti. Mareşal'in pro-
jesine göre bu derneklerin kurduruImasındaki amaç, asılordu
arkasında gençlikden mürekk~b güçlü bir ihtiyat ordusunun hazır
bulundurulmasıdıL Çünkü harpte yetişmiş bulunan askerin zayiata
uğraması söz konusu olduğundan bunların yerine aynı nitelikleri ta-
şıyan kişilerin konulması gerekiyordu. Bu kişileri Genç Dernekleri
hazırlayacaktı. Golç Paşa projesinde hakiki bir "terbiye-i bedeniye"
olarak görmediği, eğlenceli bir spor olarak telakki ettiği izeiliğin
kaldırılmasını da teklif etmiştirD. Zira o, böyle bir zamanda genç-
lerin izeilikle meşgul edilmesini doğru bulmuyordu.

Haziran 1914'den beri faaliyet göstermekte olan ve benzer
amaçlar taşıyan Güç Dernekleri Enver Paşa tarafından yeterli bu-
lunmamış olmalı ki bu proje Harbiye Nezareti tarafından destek
gördü. Enver Paşa meseleyi Heyet-i Vükela'ya getirdi. Bazı karşı
çıkmalara* rağmen bu derneğin yararları vekillere izah edilerek hü-
kümetten olur alındı 14 • Golç Paşa'nın önerisi üzerine Genç Der-
nekleri konusunda büyük bilgi ve tecrübesi bulunan Alman Mi-

12. Dahiliye Nezareti, 1332 Senesi Mayıs Ayına Mahsus Tebligat-I Umumiye Mec-
muası, Sayı:4, Istanbul-1332, s.32.

13. ATASE Arşivi; K:1842, D:66, f: 1-19.
* Izciliği düzenlemek üzere Istanbul'a gelen Mösyö Parfit'in geri dönmesinden sonra

böyle bir teşkilatın kurulmasının izciliği bitireceği görüşü hakimdi. ATASE Arşivi;
K: i842, D:66, f:I-20.

14. ATASE Arşivi; K:1842, D:66, f:I-19, 1-20
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ralayı Von Hof Bey** Ocak 1916'da İstanbul'a davet edildi. Bu sı-
rada Fransız Cephesi'nde bulunan Von Hof, ancak, Şubat ayında İs-
tanbul'a gelerek teşkiHita ait hazırlıklara başlayabildil5• Takriben bir
aylık bir çalışmadan sonra kadro-kuruluşu tesbit edilen Genç Der-
nekleri Müfettiş-i Umumiliği'nin Harbiye Nezareti emrinde ve fırka
kumandanı yetkisinde bulunacağı I.Ordu'ya ve ilgili diğer ku-
mandanlıklara iletiIdi 16.

Diğer taraftan da bir kanun hazırlanması yoluna gidildi. Mec-
lis-i Mebusan'a sunulan kanun teklifi meclis başkanlığınca en-
cümenlere sevkedildi. Kanun teklifinin lehinde ifadeler içeren Har-
biye Encümeni mazbatasında şu satırlar yer almaktadır: 17

"Memalik-i Osmaniye'nin her tarafında maarif ve mekatibin te-
rakki ve tekamülüne rağmen bugün milletin seviye-i irfanını yük-
seltmeye kifayet edebilecek kadar ibtidaı mektepleri bulunmadığı
malfimdur. Herşeyden evvel birçok mua1limlere 1üzum-ı mübrem
vardır ki bunların ihtiyaca kafi nisbette yetiştirilmesi için zaman
lazımdır. Halbuki bugün Osmanlı vatanının süratle terakki ve
tealIsi için Meclis-i Milliye'nin programında birçok teşkllat layiha
ve planları mevki' tutmuş bulunmaktadır.

"Metln esaslar üzerine bütün bu terakkiyatın devamını ve güzel
neticelerle semeredar olabilmesini temin için her şeyden evvel bu
programların tatbık ve icrası lazımdır. Bu da milletin anlayışlı, ka-
biliyetli, kuvvetli ve becerikli olmasına vabestedir. O halde her şey-
den evvel umuma mahsus olmak üzere öyle bir teşkIlat yapmalıyız
ki bunun bütün Osmanlı milletine afiyetli ve kuvvetli, mahir ve be-
cerikli, doğru muhakeme eder ve sağlam bir fikir sahibi, arzusunu
icrada musirr ve çalışmaya heveskar olarak terbiye vermek için az
zamanda yetiştirilen umuma mahsus bir millet mektebi tesıs edil-
sin. İşte Genç Dernekleri bu gayeyi takib ederek pahalı mektep

** Von Hof Alman Genç Dernekleri'nde uzun müddet başan ile çalışmış olup ta-
nınmış bir kişi idi. Onun Genç Dernekleri ile ilgili yayınlanmış eserleri vardır ve bunlar
Alman mekteplerinde okutulmakta idi. ATASE Arşivi; K: i842, D:66, f: 1-20.

15. Von Hof, "Genç Dernekleri'nin Şimdiye kadar Teşkilat ve Tevsii ", Osmanlı
Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayl:4, i Eylül 1333/1917, s.7.

16. ATASEArşivi; K:2S23, D:448/8, f:S.
17. Tasvir-i Efkar, 3 Kanun-ı evvel 1332/16 Aralık 1916, Numro: 1954.
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biniHarına kıymetli alat ve edevata hususi elbiselere vesaireye
lüzum görmeksizin münhasıran talimatname-i resmisi ve hüsn-i ar-
zusu ile bu mühim vazifeyi ifa edecektirlOIs.

Daha sonra diğer bürokratik işlemleri tamamlanan Osmanlı
Genç Dernekleri hakkındaki kanun-ı muvakkat Sultan Mehmed
Reşat tarafından onaylanarak 17 Nisan 1916 tarih ve 411 kanun nu-
marası ile kabul edilmişl9 olup, 22 Nisan'da Takvim-i Vakayilde ya-
yınlanarak yürürlüğe girmiştir20.

2. Müfettiş-i Umumilik Kadrosu

Osmanlı Genç Dernekleri'nde Harbiye Nezareti'nin vereceği
emirleri icra ve tatbik etmek, teşkilatlanmayı yürütmek,
talimatnamelerin düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak üzere
Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumiliği oluşturuldu2). Müfettiş-i
Umumiliğe tek yetkili olarak ve kadrosunu seçme hakkı da ve-
rilerek Von Hof getirildi22.

Teftiş Heyeti'nin diğer üyeleri ve kadroları ise şu şekilde idi:

1) Birinci Muavin: Binbaşı Tahir Bey, 2) Ikinci Muavin: Yüz-
başı İzzet Bey, 3) Genç Dernekleri Mektltip Müfettişi: Selim Bey,
4) Müfettiş Kalem-i Mahsus Amiri ve Katib: Vedat Örfi Bey, 5)
Tercüman: Mülazim Münir Bey23.

Dahiliye Nezareti'nde Umur-ı Mahalliye-i Vilayat Müdürü Sü-
leyman Fehmi Bey de İstanbul'daki Müfettiş-i Umumilik Ge-
nelmerkezi ile vilayetler arasındaki bağlantıyı sağladı*.

18. Tasvir-i Eflcar, 3 KanOn-1 evvel i332/16 Aralık i9 i6. Numro: 1954.
19. Düstllr, Tertib-i Sani, Cilt. VIII, İstanbul, 1928, s.898.
20. Takvim-i Vakayi, 9 Nisan 1332/22 Nisan 1916. Numro: 2506.
21. ATASE Arşivi; K:1842, D:66, f:I-21.
22. ATASE Arşivi; K: 1842, D:66, f: 1-21.
23. ATASE Arşivi; K: 1842, D:66, f:I-21, 1-23; K: 1825, D:41/403, f: 1-64,Tahir Bey

bir ara kaza geçirerek yaralanınca onun görevini bir süre vekaleten Vedat Örfi Bey yü-
rüttii. Tahir Bey daha sonra Sipahi Ocağı Müdür Yardımcılığı'na tayin edilince Erkan-ı
Harb Kaymakamı Mustafa Asım Bey Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumi yardımcısı
oldu. Alman Mülazim Miz Bey de sonradan heyete dahil edilerek tercüman kadrosuna
tayin edildi (ATASE Arşivi; K:1842, D:66, f;I-23).

* Müfettiş-i Umumilik Harbiye Nezareti'ndeki itfaiye kışlasının üst katındaki bir
dairede faaliyet gösteriyordu.
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Von Hof Almanya'da kendisi ile birlikte Genç Dernekleri
teşkilatında çalışan Roher ve Moriç adlı iki Alman subayını da ya-
nına istedi ise de Alman Askeri Heyet-i Islahiyesi bu kişilere ih-
tiyacı olduğunu belirterek kabul etmedp4.

Müfettiş-i Umumilik göreve başlar başlamaz çalışmalarına
esas olmak üzere şöyle bir program düzenledi:

1- Müfettiş-i Umumilik biri Genç Dernekleri'nin yararlanndan,
diğeri talimatnameden, üçüncüsü de hıfz-ı sıhha (koruyucu tıp) ko-
nulanndan bahseden üç mecmua neşredecektir.

2- Müfettiş-i umumi Anadolu'ya bir seyehat düzenleyerek
muhtelif şehirlerde konferanslar vermek suretiyle rehberleri eği-
tecektir.

3- Vilayetler ve müstakil liva, vali veya mutasarrıflan ta-
rafından tstanbul'a birer muallim gönderilerek bunlar Darülfünun
salonunda 10 gün müddetle verilecek derslere devam edeceklerdir.

4- Vilayet Genç Dernekleri birer rehber-i umumi tarafından
idare edilecek, rehber ve rehber muavinIeri buna bağlı olarak ça-
lışacaklar ve doğrudan doğruya Müfettiş-i Umumilik'le irtibat ku-
ramayacaklardır. Müstakil livalarda da aynı yetkileri haiz birer reh-
ber bulunacaktır.

5- Aylık bir mecmua neşredilecektir.

6- Genç Dernekleri'ne bir bütçe gösterilecek ve Müfettiş-i
umumi bu parayı harcatmaya yetkili olacaktır.

3. TeşkiHitlaoma

Kuruluşunu tamamlayan Osmanlı Genç Dernekleri derhal ülke
çapında teşkilatlanma çabası içerisine girdi26• Teşkilatlanmaya va-

24. ATASEArşivi; K:1842, D:66, f:I-24.
25. ATASE Arşivi; K:1842, D:66, f:I-22.
26. ATASEArşivi; K:1825, D:41/403, f:1-17, 1-32.
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lilerin yanısıra maarif müdürlükleri de yardımcı olmakta idiler.
Sınır vilayetlerimizden olan Bağdat'da dahi 25 Eylül 1916 tarihi iti-
barıyle Genç Dernekleri şubeleri oluşturulmuş olup, 2 Kasım'da da
eğitim ve talimlere başlanılmıştı27•

1917 yılı Temmuz ortalarına kadar Genç Dernekleri'nin teş-
kilatlanması şu şekilde gerçekleşmiştir:

Vilayetler: İstanbul, (Sayı belli değil), Edirne (20 adet), Er-
zurum (-), Adana (13 adet), Ankara (77 adet), Aydın (54 adet), Bit-
lis (1 adet), Bağdat (15 adet), Basra (-), Beyrut (2 adet), Halep (2
adet), Hicaz (-), Hüdavendigar (Bursa) (37 adet), Cezair-i Bahr-i
Sefid (-), Diyarbakır (1 adet), Sivas (35 adet), Suriye (1 adet), Trab-
zon (-), Kastamonu (51 adet), Konya (38 adet), Mamuretülaziz (3
adet), Musul (1 adet), Van (-), Yemen (-), olmak üzere toplam 351
adettir.

Müstakil Livalar: Urfa Sancağı(1 adet), İzmit Sancağı (30
adet), İçel Sancağı (-), Canik Sancağı (14 adet), Cebel-i Lübnan
Sancağı (1 adet), Çatalca Sancağı (8 adet), Zor Sancağı (1 adet),
Asir Sancağı (-), Kuds-i Şerif Sancağı (1 adet), Karesi Sancağı (114
adet), Kala-i Sultaniye Sancağı (2 adet), Kayseri Sancağı (4 adet),
Karahisar-ı Sahip Sancağı (11 adet), Kütahya Sancağı (105 adet),
Menteşe Sancağı (-), Maraş Sancağı (7 adet), Niğde Sancağı (7
adet), Medine-i Münevvere Muhafızlığı (-) olmak üzere toplam 355
adettir. Genel toplam ise 706'dır:!H.

Ekim ayında da Diyarbakır Sultaniyesi'yle Darülmualli-
mini'nde ve Siverek İdadisi'nde, Manisa Horos Köyü ile Muradiye
mıntıkalarında mahalli Genç Dernekleri teşkil edildi:!9.Şubat 1918'e
gelindiğinde Diyarbakır'daki Genç Dernekleri adedi şöyledir:
Vilayet merkezinde (6 adet), sancak merkezlerinde (8 adet), kaza
merkezlerinde (17 adet), nahiye merkezlerinde (5 adet), köy mer-
kezlerinde (18 adet) olmak üzere toplam 54 adettir. Yine bu tarihe

27. ATASE Arşivi; K:3617, 0:74, f:23.
28. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:l, 5.14-15.
29. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:3, i Teşrinisani i333/19 ı7, s. ı6.
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kadar Kala-i Sultaniye'de, Biga Osman Gazi Nümune Mektebi ve
Darülmuallimini'nde, Ezine Süleyman Paşa Nümune Mektebi'nde
Genç Dernekleri açıldı'o.

1918 yılı Mart'ına kadar Sivas Merkez viHiyeti ile bu vilayete
ait sancak ve kazalarda Genç Dernekleri teşkilatı daha da yay-
gınlaşmıştır. Teke Sancağı'nda da teşkilatlanma genişledi. Elmalı,
Fenike, Alaiye, Manavgat, Korkutili, kazalarında dernekler hızla
çoğaldı'I. Mayıs'a kadar Genç Dernekleri Menemen'de en küçük
köylere kadar yayıldı'". Von Hof, Genç Dernekleri'nin savaşın bi-
timinde, atılmış olan bu sağlam temel üzerinde daha da süratle ve
etraflıca teşkilatlanabileceği inancını taşıyordu".

4. Rehber ve Öğrenci Yetiştirilmesi

Müfettiş-i Umumilik, Genç Dernekleri'nde görev yapacak reh-
berleri yetiştirmek için İstanbul'da eğitici kurslar düzenledi. Çeşitli
vilayetlerden seçilerek gönderilen kursiyerlere ilk kursları 29 Ha-
ziran 1916 günü Harbiye Nezareti'nde verilmeye başlanıldı. Burada
yetiştirilen rehberler Genç Dernekleri'nde önemli görevler aldılar.
Taşrada da rehber adayları belli merkezlerde toplanarak kurslara
tabi tutuldular. Onbeşer günlük kurslarda İstanbul'da Von Hof
Bey'in kurslarında yetişmiş rehberler ile maarif müdürlükleri ta-
rafından tayin edilen uzmanlar ve zaman zaman da Müfettiş-i Umu-
milik'den gönderilen görevliler ders vermişlerdir. Böylece 1917 Ey-
lülü'ne kadar Müfettiş-i Umumilik tarafından 3.000 kadar rehber
yetiştirilmiştir'4.

Bu kurslarla da yetinmeyen Müfettiş-i Umumilik gazetelerde
ve derneğin yayın organı durumundaki Genç Dernekleri Mec-
muası'nda açıklayıcı yazılar yayınlayarak Genç Dernekleri'nin kur-
siyerlere ne şekilde davranmaları gerektiğini pedagojik bir metotla

30. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:6, i Şubat 133411918. s.16.
31. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:?, i Mart 133411918, s.16.
32. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:9, 1 Mayıs 133411918, s.14.
33. Von Hof "Genç Dernekleri'nin Şimdiye Kadar Teşkilat ve Tevsi'i", s.?
34. ATASE Arşivi; K:1825, D:41/403, f:I-6,1-9, 1-12, 1-55; K:1842, D:66, f:1-6;

Von Hof "Genç Dernekleri'nin Şimdiye Kadar Teşkilat ve Tevsi'i", s.14.
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ve teferruatıyla açıklama yolunu tuttu*. Zaman zaman da Müfettiş-i
Umumi Von Hof yurt gezilerine çıkarak belli merkezlerde toplanan
rehberlere konferanslar verdi.

1920 Eylülü'ne kadar faaliyetini sürdüren Genç Dernekleri'nde
yetişen dinç ve gürbüzlerin sayısı hakkında kesin bir istatistik tu-
tulmamışsa da yalnız Bursa ViHiyeti merkezi ve mülhakatında 1917
Ekimi'ne kadar 8.000'den fazla gencin Genç Dernekleri'nde faaliyet
göstermiş oldukları Bursa başrehberinin ve vilayet rehber-i umu-
misinin raporlarından anlaşılmaktadırJ5 •

18 Haziran 1917 tarihi itibarı ile Biga'da Genç dernekleri'ne
kaydolanların sayısı 12 yaşındakiler 471, 13 yaşındakiler 947, 14
yaşındakiler 1022, 15 yaşındakiler 948, 16 yaşındakiler 764, 17 ya-
şındakiler 1016 kişi olmak üzere toplam 5168 kişi idiJ6• Bu ra-
kamların Genç dernekleri faaliyetleri hakkında bir fikir ve-
rebileceğini düşünüyoruz.

c- Genç Dernekleri Kanunu ve Talimatnamesi

1. Genç Dernekleri Hakkında Kanun-ı Muvakkat

14 Cemaziyelahire 1334/4 Nisan 1332 (17 Nisan 1916) (Tak-
vim-i Vekayi ile neşr ve ilanı 19 Cemaziyelahire 1334/9 Nisan
1332, Nuımo:2512).

Madde 1: Harbiye Nezareti'nin emr ve idaresine tabi' olmak
üzre Genç Dernekleri teşkil edilecektir. İş bu dernekler Gürbüz
Derneği ve Dinç Derneği namıyla iki kısımdan ibarettir.

Madde 2: Tabiiyyet-i Devlet-i Aliyye'de bulunub 12 yaşından
17 yaşına kadar olan gençlerden "Gürbüz Derneği" ve on yedi ve
on yediden yukarısında bulunan gençlerden "Dinç Derneği" teşkil
olunur.

* Bu yazılara örnek olmak üzere bkz. Tanin, 17 Mayıs 1332/30 Mayıs 1916,
Numro:2681. Osmanlı Genç Dernekleri, No:l, s.16-17, Vedat Örfi, "Rehber ve Rehber
MuavinIerinin Vez:1ifi", Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası). Sayı:16, i Eylül 1335/
1919, s.19-21.

35. ATASE Arşivi; K: 1842.0:66, f: 1-24.
36. ATASE Arşivi; K: 1842,0:66, f: i-22.
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Dernekler için muayyen esnan dahilinde bulunan her Osmanlı
derneklere dahilolmağa ve ta'limatname-i mahsusa ile muayyen
olan ta'limlere bilfiil iştirak etmeğe mecburdur. Bu mecburiyyet her
gencin hıdem-i fiiliye-i askeriyesini ifa etmek üzere silah altına
alındığı tarihe kadar devam eder. Ahval-i sıhhiyelerinin müsa'id ol-
madığı tebeyyün edenler ve her ne suretle olursa olsun memalik-i
ecnebiyede bulunanlar müstesnadır.

Madde 3: Kura ve mahallat muhtarlan sene-i maliyenin
hulU1ünden evvel kendi karye ve mahallesi dahilinde bulunan ve
oniki ve onyedi yaşına giren gençlerin isimlerini mübeyyin olarak
ayrı ayn ikişer defter hazırlamağa ve işbu defatiri martın nihayet
onbeşinci gününe kadar karye ve mahallenin merbut olduğu mın-
tıka jandanna kumandanına teslim etmeğe ve mıntıka jandarma ku-
mandanlan işbu defatirden birer nüshasını mıntıkalannda bu-
lundukları kolordu kumandanıarına veya ahz-ı asker reisIerine
sür'at-ı mümkine ile göndenneğe mecburdur.

Karye ve mahalle nüfusunda mukayyed olub da muvakkaten
veya bera-yı tahsil mahall-i aherede bulunanlann künyelerine ay-
rıca şerh verilir.

Madde 4: Kolordu kumandanıarı veya ahz-ı asker reisIeri Dinç
Dernekleri teşkilatını lfa ve ta'limlerin o babdaki program ve
ta'limatname dairesinde icrasını nezaretle mükellefdir. işbu teş-
kilatın icrası emrinde memunn-i mülkiyye tarafından dahi
muavenet-i lazıme ifa olunur.

Madde 5: Gürbüz Dernekleri mekteb muallimleri veya hü-
kümet-i mahalliyece haricden intihab edilecek münasib rehberler
tarafından ve Dinç Dernekleri berri ve bahri zabitan ile sıhhiye ve
jandarına zabitanı ve küçük zabitler tarafından sevk ve idare edilir.

Madde 6: Derneklerin teşkili ve gençlerin celb ve cem'i ve ku-
mandan ve muallimlerin ta'yini ve mekteblerde işbu dernek teşkilat
ve muamelatının suver-i tatbikiyyesi ve hususat-ı sairesi ayrıca
tanzim edilecek nizamname ve ta'limatnamelerle ta'yin edilecekdir.
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Madde 7: Dinç Dernekleri'ne devam ile ta'llmlerini ikmal eden-
lerden askerliğe hazırlandığına ve muhtelif ta'Iimler icrasına ka-
biliyyet kesb ettiğine dair ha istida müracaat ve ta'llmatname-i
mahsfisuna tevfikan bilirntihan isbat-ı ehliyet eden gençlere eh-
liyetname verilir. Ehliyetname istihsaline muvaffak olanlar ber-
vech-i ati müsaadata mazhar olurlar:

Evvelen: Mensfib oldukları kolordular ahz-ı asker mıntıkaları
dahilinde sunfif-ı muhtelife-i askeriyeden istedikleri sınıfa ve arzu
ettikleri mevki'- i askeriyeye gönderilir.

Saniyen: Talib olmadıkca biIad-ı haredeki kıtaat-ı askeriyeye
sevk olunmazlar.

Salisen: Hıdmet-i askeriyeye ba'delkabUl terfi'e bilirntihan
isbat-ı liyakat eyledikleri halde onbaşılığa terfi' nizamnamesinde
muharrer müddetden dört mah evvel terfi' içün bir zamm-ı kıdeme
mazhar olur ve o suretle terfi'-i rütbe ederler.

Rabian: Bir sene kıt'ada hıdrnet edenlerden hüsn-i hulki ve ka-
biliyeti ile mütemayiz olanlar vakt-i hazarda bittercih nezaret ve
kolordu ve fırka ve ahz-i asker dairelerinde emirberlik hıdematına
ta'yin olunurlar.

Hamisen: Esna-yı vazifede hıdemat-ı hasenesi meşhfid olan ve
kanunen cezadide olmamış bulunan efrada her sene manevraları
müteakib ikibuçuk mah mezuniyet verilir.

Madde 8: Alelumfim derneklere iştirak etmek mecbfiriyetinde
bulunanlar bilfiil ta'limlerde bulunmadıkları veya derneklere mun-
tazaman devam etmedikleri takdirde hükumet-i mahalliye ma-
rifetiyle cebren ta'lime sevk edilirler. Ve devamsızlıkları tekerrür
edenler ehliyetname imtihanlarına kabfil olunmazlar.

Madde 9: Evvelce neşredilmiş olan Güç Dernekleri ni-
zamnamesi işbu kanunun neşrinden i'tibaren mefsfihdur.

Madde 10: İşbu kanun tarih-i neşrinden mu'teberdir.
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Madde 11: İşbu kanunun İCra-yı ahkamına heyet-i vükela
memurdur.

Meclis-i umuminin ictima'ında kanuniyeti teklif olunmak üzere
işbu.layiha-i kanuniyenin muvakkatan mevki'-i meriyyete vaz 'ını ve
kavanin-i devlete ilavesini irade eyledim.

Harbiye Nazırı ve Bahriye Vekili
Enver

ŞeyhülisH\m ve Evk1\f-1
Hümayfin Nazırı
Hayri

14 Cemaziyelahire 1334/4Nisan 1332 (17 Nisan 1916)
Mehmed Reşad
Sadrazam
Mehmed Said

Dahiliye Nazırı ve
Maliye Nazır Vekili
Talat

Hariciye Nazırı
Halil

Adliye NazIn ve Şura-yı
Devlet Reis Vekili
İbrahim

Nafia Nazırı
Abbas

Maarif Nazırı ve Posta ve
Telgraf ve Telefon
Nazır Vekili
Ahmed Şükrl'

Ticaret ve Ziraat Nazır
Ahmed NesımlJ?

2. Talimatname ve Talimatnamenin Uygulanışı*

Talimatnamede belirtildiğine göre her okulda yaş grubuna göre
gürbüzler ve dinçler için birer dernek oluşturulmaya çalışılacak,
gürbüzler mektebin kendi öğretmenleri tarafından sevk ve idare
edilirken, dinçler subaylar ve kumandanların talim ve terbiyeleri al-
tında bulundurulacaklardı.

Gürbüz Dernekleri'nde her 60 gençten, mektepIerde ise bir
sınıf gençlerinden ibaret bulunmak üzere "kısım" ve Dinç Der-
nekleri'nde 180 gençten bir "bölük" teşkilolunacaktır. Her bölük
60'ar kişilik üç takımdan oluşacaktır.

Genç Dernekleri'nin bulunduğu mahaldeki askeri birlikler,
gürbüzlerin ve dinçlerin askeri talimhanelerden faydalanabilmelerine

37. Düstur, Tertib-i Sani, Cilt.VIII, 5.898-900.
* Bu bölümde talimatname maddeleri aynen değil özetlenmiş olarak verilmiş olup

Genç Dernekleri yetkililerinin konu ile ilgili diğer yazışmaları ve açıklamaları ile de zen-
ginleştirilmiştir. (Talimatnamenin orjinal metni için bkz. EK-2)
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müsaade edeceklerdir. Talim esnasında ihtiyaç duyulan ve askeri
birliklerden temin edilen malzemeler talimden sonra hemen iade
edilecektir.

Talimatnamede ve Enver Paşa'nın yayınladığı beyannamede
belirtildiğine göre, haftada 3 defa çalışma yapılacaktır. Bunlardan
ikisi birer saatlik "terbiye-i bedeniye" şeklinde geçecek, haftada bir
defa da tatbikat yapılacaktır38• "Terbiye-i bedeniye" için okulların
jimnastik salonlarından ve jimnastik aletlerinden istifade edi-
lecektir. Ayrıca tabi at ve araziden istifade ön plandadır. Bu yüzden
Genç Dernekleri talimleri açık havada ve arazi üzerinde ger-
çekleşitirilecektir. Ancak gidilen yere kolayca ulaşılabilmeli ve bu
yer çok uzakta olmamalıdır. Cuma günleri gençlerin Cuma na-
mazına iştiraklerini temin için yeterli zaman bırakılmalıdır.

Talimatnameye göre çoğunluğu dağcılık ve jimnastik ha-
reketleri niteliğini taşıyan koşu, sıçrama, tırmanma, taş atma eği-
timlerine de yer verilecektir. Bunlar tahammül koşusu, kademe ya-
rışı, ağaçlara, duvarlara, taş ocaklarına, yamaçlara, çit1ere tırmanma
vs. şeklinde yapılacaktır 39.

Ancak Genç Dernekleri yetkilileri jimnastiği sporun önünde
görmektedirler. Onlara göre spor hakiki bir beden terbiyesi de-
ğildir. Jimnastik büyümekte olan çocuğun vücut terbiyesine hizmet
eden en doğru ve en faydalı bir vasıtadır. Spor vücutca tamamen
gelişmiş ve iyi bir şekilde jimnastik öğrenmiş kimselere mahsus
olabilir. Jimnastik yapmış olan 18 yaşındaki gençlerin spor yap-
malarına izin verilebilir. Hatta, Genç Dernekleri'nde jimnastik ve
arazi talimleri konusunda eğitimlerini tamamlayan kişilerin askerlik
hizmetinden sonra spora başlamaları tavsiye edilir. Her halükarda
spor yapılmadan uzun zaman önce jimnastikle vücut ha-
zırlanmalıdır.

38. Osmanlı Genç Dernekleri. No:2, s.6, 12
39. Tanin, 17 Mayıs 1332/30 Mayıs 1916. Numro:2681; Osmanlı Genç Dernekleri,

No: 1, s. ı2- 14; Osmanlı Genç Dernekleri, No:2, s.7, 12-24; Göreleli Hafız Mustafa, s.1 i,
28-36; Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı: 21, s.58-59.
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Müfettiş-i Umumi Von Hofa göre alaobasi ve gösteri ta-
limlerinin de vücuda hiç bir faydası yoktur. Bilakis büyümekte olan
gençlerin sıhhati için zararlıdır. Vücudun terbiyesi ancak jimnastik
ve arazi talimleri ile gerçekleştirilebilirıD.

Genç Dernekleri'nde tatbit edilen harp nizamında toplanmak,
mangalarla kol teşkil etmek, manga kolunda yürümek şeklindeki
toplu talimler ile manga yürüyüş talimleri, araziden istifade, gö-
zetleme, keşif, rapor talimleri, avcı kolunda yürümeyi ve avcı kolu
faaliyetlerini esas alan avcılık talimi, emirlerin telakkisi ve telaarı,
mesafe talimi, nişan ve atış talimleri askeri nitelikteki talimlerdir.

Talimatnameye göre atış talimi yalnız dinçlere yaptırılıp gür-
büzlere yaptırılmayacaktır. Bölgedeki jandarma ve askeri birlikler
tarafından arada sırada tüfek ve nişan almaya dair dersler verilecek,
atılacak cephane dernek mıntıkasında bulunan birliklerden temin
edilecektir. Mıntıkada bulunan birlikler lüzumunda atış alanlarını
Genç Dernekleri'ne tahsis edeceklerdir. Emniyeti sağlama ve atış-
ların düzenlenmesinden birlikler sorumludur. Dinçlerin kendi yan-
larında tüfek ve cephane alıkoymaları yasaktır41•

Genç Dernekleri'nin yayın vasıtalarından olan Osmanlı Genç
Dernekleri mecmuasında da gençleri psikolojik olarak savaşa ha-
zırlayan yazılara yer verilmektedir(*). Ayrıca Salı ve Perşembe
günleri öğlenden sonra yapılan arazi talimlerinin ne şekilde ya-
pılması gerektiği hususunda rehberlere tavsiyelerde bulunulur.
Buna göre talimlerde her bir çalışma için uygulanacak süreler ayrı
ayrı belirtilir. Uygulama süresinin gürbüzlere ı,5 saati aşmaması da

40. Tasvir-i Etkiır, 13 Eylül ı333/1917, Numro:2221; Osmanlı Genç Dernekleri,
No: ı. s.14; Selim Sırrı, "Jimnastik ve Spor", Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası),
Sayl:5. i Kilnun-ı sani 1334/1 Ocak 1918, s.14;Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası),
Sayl:3, s.13-15

41. Göreleli Hafız Mustafa, s.36-45; Osmanlı Genç Dernekleri, No:2, s.24-33.
(*) Bu yazılar için bkz. Von Hof, "Gençlik ve Harp", Osmanlı Genç Dernekleri

(Mecmuası), Sayl:6, i Şubat 1334/1918, s. i-3, Von Hof, "Alman Siperlerine Ait Hakiki
Bir Yakıa". Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:7, iMart 1334/1918, s.9-IO; Yon
Hof, "Harp Tecrübeleri", Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:8, i Nisan 13341
1918, s.5-6.
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istenilmektedir. Arazide yapılacak karşılıklı harp oyunları tat-
bikatlarında silah ya da hava tabancası kullanılmayacaktır".

Genç Dernekleri'nde gençlere haftada bir defa günlük hayatta
lazım olacak temel tıbbı bilgileri vermek ve pratik yaptırmak da dü-
şünülmüştür. Bu maksatla derneklerde doktorların da gö-
revlendirilmeleri amaçlanmıştır. Yeteri kadar doktor bulunamadığı
takdirde bu görevi hıfz-ı sıhha öğretmenleri yürütecektir. Müfettiş-i
Umumilik hıfz-ı sıhha öğretmeni olarak görevlendirilmek üzere
elemanlar yetiştirilecektir. Hıfz-ı sıhha öğretmeni olmak için ders
görmeyi arzu edenlerin ve bu konuda temel bilgilere sahip olan
kimselerin Müfettiş-i Umumiliğe başvurmaları istenilmiştir'.

Aynca Genç Dernekleri hastalıklardan korunma çareleri, sağ-
lıklı yaşamanın yolları, kaza ve hastalık hallerinde gerekli tedbirleri
almak amacına yönelik olarak bir de kitapçık yayınlaılliştır4

• Genç
Dernekleri mecmuasında ise sıhhı konular, bulaşıcı hastalıklar vs.
meselelerinde pek çok makaleler yayınlanmıştır*.

Gürbüzlere ve dinçlere tatbikata ve araziye çıkarken sırt çan-
talarında bir sargı paketi ve yeterince ilk yardım malzemesi bu-
lundunualan zorunluluğunun getirilmesi de Genç dernekleri'nin
sıhhı mesele1ere verdiği önemi gösteren güzel bir örnektir'.

Talimatnamenin kıyafet yönetmeliğine göre ise derneğin be-
lirtisi olarak dinçler kabalak** ve gürbüzler de sağ kala beyaz eğli

42. Selim Sırrı, "Genç Dernekleri'nde Ameliyat, Tatbikat", Osmanlı Genç Der-
nekleri (Mecmuası), Sayl:4, 1 Kamln-ı evvel 1333/1917, s.13-15; Von HaL "Çocuklarla
Yapılacak Gezintilere Ait Bazı Misal", Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayl:5. i
Kanun-ı sani 1334/1 Ocak 1918, s.2-5.

43. Osmanlı Genç Dernekleri, No: ı. s.27-30.
44. Von Hof, Osmanlı Genç Dernekleri, Genç Dernekleri Kütüphanesi Yayınları,

No:3, (İstanbul)-1334 H, s.12-14, Bu kitapçıkta kaza, yararlanma, böcek ve yılan sok-
maları, boğulma, yamk, güneş çarpması, kırık-çıkık durumlarında uygulanacak ilk yardım
şekilleri ile temizlik, müskiratın zararları vs. hakkındabilgi verilmektedir.

* Bu makaleler içerisinde "Kavaid ve Tedabir-i Evveliye-i Sıhhıye", "Gençlerin
Hizmet-i Askeriyeye Ihzarında Mesail-i Tıbbiye", "Mevadd-ı Tedabiriye ile Sıhhiye
Hıdematı", "Kolera Kakkında Birkaç Söz", Lekeli Humma", "İstanbul'da Veba", "Bel
Soğukluğu". "İspanyol Nezlesi" zikredilebilir.

45. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayl:2l, s.64.
** Güneşten korunmak için kullanılan ve genellikle içi mantarlı bir asker başlığı.
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bir şerit takacaklardır. Mümkün olduğu takdirde şeritler üzerine
maha11l dernek ismi yazılacaktır.

Elbise yaptırılması masrafa yol açmamak için zorunlu değildir.
Ancak ille de bir elbise yaptırınak gerekiyorsa haki renkte, önde
dört cebi olan devrik yakalı bir ceket giyilecektir. Dinçler ve gür-
büzler üzerine bağlı oldukları maha11l derneğin ismini yaz-
dıracaklardır. Haki renkte külot, pantolon, dolak, bağlı ayakkabı,
kaput kıyafeti tamamlayacak; sırt çantası ve su matarası da techizat
olarak bulundurulacaktır46•

Derneklerde Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonraki dö-
nemde kıyafette teferruata daha fazla önem verildiği görülür. Buna
göre kabalağın ön tarafının yarısının kırmızı ve yarısının beyaz ol-
ması lazımdır. Bahriye başlığı da giyilebilir. Ancak bu başlığa mi11l
renkleri içeren kırmızı ve beyaz iki şerit dolanması gerekmektedir.

Ceketin kolları düz, önden düğmeli olup beş adet düğmesi bu-
lunacaktır. Cekette düğüm yerleri ve ön kırıntılı bombeli olarak ka-
paklı ve kapakları düğmeli ikisi aşağıda olmak üzere 4 cep bu-
lunacaktır. Yaz aylarında ceket yerine devrik yakalı, göğüs
hizasından iki cepli ve yenIeri düğmeli haki renkte geniş bir göm-
lek de kullanılabilir. Gömlek yine gömlek kumaşından yapılmış 7
cm. enindeki bir kemerle bağlanacaktır. Kemerin tokalı olması ve
sağ tarafında bir cep, sol tarafında matara vs. takmaya uygun ter-
tibatı bulunması gerekmektedir. Kemer kayıştan yada ketenden de
olabilir. Yine yaz aylarında dolak yerine koyu renkli bir diz ço-
rabının giyilmesi de uygundur.

İzcilere ve idmancılara mahsus olan pantolon, diz kapağını ör-
tecek uzunlukta ve genişce olacaktır. Askı ile giyilecek olan pan-
tolonun paçaları iki düğmeli bir bilezik ile tamamlanır. Altta diz
boyu çorap yer alır. Ayakta da potin bulunacaktır. Ayrıca ekmek
torbası, sırt çantası, matara, sustalı büyükçe çakı vs. gibi techizat
bulunurl?

46. Osmanlı Genç Dernekleri, No:2, s.34; Göreleli Hafız Mustafa, s.48-49.
47. Müfettiş-i Umumilik, "Genç Dernekleri Kıyafeti", Osmanlı Genç Dernekleri

(Mecmuası), Sayı:15 ve 16, i Ağustos 1335/1919 ve iEyluı 1335/1919, s.15-l6 ve 22-24.
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Bütün bunlara ilaveten her gencin hakı renkte bir pa1tosu veya
bir pelerini bulunacaktır. Pa1tonun tek düğmeli olması ge-
rekmektedirıs. Hatta gençlerin arazi talimi sırasında ellerinde kı-
rılmayacak sağlam bir ağaçtan birer aştuk (uzun sırık) taşımaları da
uygun görülmüştürı9• Fakat yine de Genç Dernekleri'nde maddı du-
rumu müsait olmayan çocukların ve gençlerin kıyafet konusunda
zorlanmamaları istenilmektedir'o. Amaç, kıyafet birliği sağlayarak
şekle n de intizam ve düzeni hakim kılmak ve dışarıya iyi izlenimler
verebilmekti. Ordunun ünifonnasını taklit edici elbiseler giyilmesi
ve askerI rütbe aHimetleri takılması kesinlikle yasaktı'!.

D- Genç Dernekleri'nin Halka Tanıtılması ve
Sevdirilmesine Yönelik Faaliyetler

Genç Dernekleri yöneticileri derneğin halka anlatılmasına
büyük önem verdiler. Bu amaçla bir taraftan konferanslar dü-
zenlerken diğer taraftan da tanıtım hususunda sivil ve askerI ma-
kamlardan yardım istediler.

Genç Dernekleri kanun-ı muvakkatı gereğince sivil ve askerI
makamların işbirliği içerisinde bulunacakları hükmü doğrultusunda
Dahiliye Nezareti Erzurum, Bitlis, Basra, Hicaz, Van, Yemen
vilayetieri ile Asir Mutasamflığı hariç olmak üzere diğer bütün
viHiyetlere ve elviye-i gayri mülhakaya 26 Nisan 1916 tarih ve
6331/147 sayılı bir genelge göndererek Genç Dernekleri ile ilgili
kanun-ı muvakkatı tebliğ etti. Mayıs'da da 3236 dosya ve 275 genel
numarası ile Genç Dernekleri Talimatnamesi'ni vilayetlere ulaş-
tırdı. Vekalet valiliklere derneğin önemi ve yaygınlaştırılması ile il-
gili tebliğlerde de bulundu'2.

Ancak mülkı makamların çalışmaları Müfettiş-i Umumilik'ce
yeterli görülmediğinden zaman zaman Dahiliye Nezareti bu mü-

48. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:21, s.64.
49. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı: LS, s.16.
SO. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:24, i Mayıs 1336/1920, s.88.
51. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:15, s.16.
52. ATASE Arşivi; K:1825, D:41/403, f:I-3, 1-56; Dahiliye Nezareti 1332 Senesi

Mayıs Ayına Mahsus Tebliğat-ı Umumiye Mecmuası, Sayı:4, s.3 i.
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fettişlik tarafından tazyik edilmiş ve Genç Dernekleri'nin yay-
gınlaştırılması konusunda valiliklerin daha aktif bir hale ge-
tirilmesine çalışılmıştır. Nihayet bu uyanlar sonuç vermiş olup
mülki yetkililer Genç Dernekleri'nin lüzum ve önemini köylere va-
rana kadar ısrarla tebliğ etmeye başlamışlardır".

Genç Dernekleri'ni tanıtmaya yönelik faaliyetlerden bir tanesi
de yurt gezileri oldu. Müfettiş-i Umumi Von Hof 1916 yılı Ağus-
tosunda beraberinde Genç Dernekleri Mekatibi Müfettişi Selim
Sırrı Bey de olduğu halde bir geziye çıktı. Gezi, Anadolu tarafında
25 gün ve Rumeli tarafında 5 gün olmak üzere toplam bir ay sürdü.
İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Edirne ... gibi önemli merkezler zi-
yaret edilerek konferanslar verildi. Konferanslarda Genç Der-
nekleri'nin ne maksatla kurulduğu, izcilikten farkı, talimlerin nasıl
yapılması gerektiği vb. konulannda bilgiler verildis4.

Von Hof, bu seyahatler neticesinde ülkenin şartlannı ve Genç
Dernekleri faaliyetlerini bizzat görme imkanı buldu. Teşkilatın iler-
letilebilmesi ve istenilen noktaya gelinebilmesi için maddi
fedakarlıklara ihtiyaç duyulduğuna dair uzunca bir rapor ha-
zırlayarak Harbiye Nezareti'ne sundu. Ancak Harbiye Nezareti para
isteğine olumlu bir cevap vermeyerek bu konunun yeni yılın büt-
çesi yapılırken değerlendirmeye alınabileceğini bildirdi. Bunun
üzerine Müfettiş-i Umumi Muavini Mustafa Asım Bey, tarafından
bir proje hazırlanarak Harbiye Nezareti'ne sunulduss.

Genç Dernekleri'nin tanıtımında Almanya'dan getirtilen eğitici
filmler de kullanıldı. Bu filmler İstanbul'da gösterime sunulduğu
gibi Beyrut Maarif Müdürlüğü'nün isteği üzerine Beyrut'a da gön-
derilmiştirs6. Yine Genç Dernekleri'ni halka tanıtmak ve sevdirmek,
üyelerinin eğitilmesine yardımcı olmak ve rehberlerine yol gös-

53. ATASE Ar~ivi; K:1825. 0:41/403, f:I-2, 1-3, 1-9, 1-55, 1-56; K:1842. 0:66.
f: i.5.

54. ATASE Ar~ivi; K:1842, 0:66, f:I-22, 1-23,
55. ATASE Ar~ivi; K: 1842,0:66, f: 1-23,
56. ATASE Arşivi; K: ı842,0:66, f: 1-9, i-lO, 1.13.



BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞı sıRASıNDA İHTİY AT KUVVETİ OLARAK 459
KURULAN OSMANLı GENÇ DERNEKLERİ

termek amacıyla ilki Haziran 1916'da neşredilmiş olan Osmanlı
Genç Dernekleri adlı altı adet kitapcık yayınlamıştır*.

Genç Dernekleri Müfettişliği bu kitapçıkların gençlerin bil-
gilendirilmeleri ve eğitilme1erine yardımcı olacağını düşündüğü
için zengin-fakir herkese kazandırılmasına büyük önem verdi. Fakir
çocuklarına kitap temin edebilmek için paralı sinema** gösterimi
vb. kaynaklar bulmaya çalıştı. Risalelerin bir kısmını da Harbiye
Nezareti'nin müsaadesiyle Matbaa-i Askeriye'den ücretsiz olarak
temin etti.

Bu çalışmalar neticesinde 1 Ocak 1918 tarihine kadar ilk beş
risaleden toplam 7936 adet temin edilmiş ve büyük çoğunluğu Ana-
dolu'da olmak üzere vilayetlere gönderilerek fakir çocuklarına da-
ğıtılmıştır. Risale gönderilen vilayetler arasında Beyrut, Halep,
Musul ve Suriye vilayetleri de vardır. Ancak savaştan birinci de-
recede etkilenen ve başından beri savaş hali yaşanan Osmanlı top-
raklarında Genç Dernekleri teşkilatı oluşturulmadığı için buralara

* Bu kitapcıkların ilki Evkaf-ı İslamiye Matbaasın'nda ücretsiz olarak bastırılmış di-
ğerleri de zaruri giderleri ödenmek kaydıyla aynı matbaada yayınlanmıştır. Risalelerin
daha sonraki çoğaItımIan Matbaa-i Askeriye'de yapılmıştır. (ATASE Arşivi, K: i825,
D:41/403, f:I-4, 1-5; K:1842, D:66, 1:1-13).

Osmanlı Genç Dernekleri risalelerinin ilki Genç Dernekleri'nin "Ehemmiyeti,
Maksadı Nedir? Ne Suretle Çalışacaktır" adını taşır. Bu kitapçıkta "Teşkilat, Maksat ve
Gaye", "Osmanlı Genç Dernekleri Teşkilatı'nın Ehemmiyet-i Azimesi", Kuvve-i Be-
deniye'nin Mütenasiben Terbiyesi", "Rehberlerin Gençlere Karşı Ne Vechile Hareket Ede-
cekleri" başlıklı bölümler ile toplu talimler, arazi talimleri ve kaza dummlarında yapılacak
ilk tedbirler anlatılmıştır. İkinci Sayı "Teşkil Hakkında Kanun-ı Muvakkat ve Ta-
limatname" adını taşır. Burada kanun-ı muvakkat, Enver Paşa'nın beyannamesi, Genç
Dernekleri Talimatnamesi ile kıyafet yönetmeliği yer alır.

"Hıfz-ül sıhha Kavaidi ve Hastalık, Kaza Vukuunda Yapılacak Tedabir", adını ta-
şıyan üçüncü sayıda sıhhı konularda bilgi verilir. Dördüncü Sayı, "Osmanlı Genç Dcr-
nekleri'nde Oyunlar" başlığını taşır. Burada seçme iki oyun üzerinde durulur. Bu sayı
Selim Sırrı Bey tarafından hazırlanmıştır.

Beşinci sayıda; silah altına alınacak dinçlerin yapılacak İmtihanlarına mahsus ta-
limatname yer alır. Altıncı sayı ise, tali m meydanları ile ilgilidir. Burada bir genç derneği
talim meydanının nasıl tanzim edileceği, orada sıhhiye istasyonunun nasıl vücuda ge-
tirileceği ve jimnastik aletleri ile hangi talimlerin tavsiye edilmiş olduğu üzerinde du-
nılmaktadır.

** Bu iş için Darülmuallimın konferans salonu kullanılmış olup film olarak Osmanlı
Dariilmuallimın-i Aliyye İdman Bayramı ve Alman Genç Dernekleri filmleri gös-
terilmiştir. Filmler 16 seans gösterimde kalmıştır.
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risale gönderilmemiştirS?, 6 nolu risale ise talim meydanlarının ha-
zırlanınası ile ilgili olduğundan viHiyet ve sancaklarda sadece il-
gililere dağıtılmak üzere toplam 381 adet gönderilmiştirs8,

Genç Dernekleri ayrıca ilk sayısı,lEylül 1917 tarihinde neş-
redilen Osmanlı Genç Dernekleri adlı aylık bir mecmua da ya-
yınlamıştır. Bu mecmua Genç Dernekleri'nin tamim ve yayın or-
ganı niteliğinde idi***.

Bütün yayınlardaki bilgilerin okuma-yazma bilenler tarafınan
bilmeyenlere anlatılması istenilmiştir. Ayrıca basından da Genç
Dernekleri hakkında haber ve yayınlarda bulunması rica edilmiştir.
Nitekim Von Hofun yazıları Osmanlı basınının ilk sahifelerinde

57. ATESE Arşivi, K:1842, D:66, f:I-13; Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası),
Sayı :5, s.I-3.

58. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayl:6, s.15.
*** Askeri Matbaa'nın yoğun meşğuliyetinden dolayı bu dergi Matbaa-i Amire'de

yayınlanmaya başlandı. Ilk sayısı 3.000 adet basılan derginin satışından elde edilen gelir
masraflarını karşılamaya kafi gelmemiştir. Dergi yayınından dolayı ortaya çıkan zarar
Genç Dernekleri bütçesinden karşılanmıştır. (ATASE Arşivi; K:1842, D:66, f:I-14, 1-
18).

Osmanlı Genç Dernekleri mecmuası toplam 26 sayı yayınlanmış olup, son sayısı
i Temmuz 1336/1920 tarihini taşır. i2. sayıdan sonra derginin yayınımı bir süre ara ve-
rilmiş olup i3. sayı Ocak 1919'da neşredilmiştir.

Dergide yazıları Yon Hof, Selim Sırrı, Mustafa Asım. Yedat Örfi, Ahmed Münir,
Abdülkerimzade Ahmed Hamdi ve S.S.yazmışlardır. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan
sonra ise eski kadrodan Yedat Örfi ve Selim Sırrı ile birlikte Mehmed Yeysi, Sürur Kamil
, Recep Yahyı, Mahmud Muin, Hamdi Mustafa, Mehmed Emin, Hasan Sırrı, Mülazim-i
Sani Nazif. Burhaneddin ve S. imzalı yazılara rastlanmaktadır. Müfettiş-İ Umumi Yon
Hof, yeniden Fransız Cephesi'ne gittiği için dergideki en son yazısı i Haziran 1918'de ya-
yınlanan iO.sayıda yer alır. Daha sonraki sayılarda onun yazılarına rastlanmaz.

Dergi sadece gençlere değil aynı zamanda yaşlılara varana kadar bütün topluma
sıhhat, intizam, itaat, fikri, terbiye, vatan sevgisi vb. vasıfları kazandırmayı amaçlıyordu.
Dergide çoğunlukla Genç Dernekleri eğitim ve talimlerine yönelik açıklamalar, askerlik
şuuru ve disiplini n önemi, jimnastik, spor ve sıhhı konular ile ilgili makaleler yer alır.
Mondros'dan sonraki nüshalarda dini yazılar da görülür. Bu yazılar genelde Recep Yahyi
tarafından kaleme alınmıştır.

Bu dergide sık sık Alman Genç Dernekleri hakkında bilgiler verilerek Al-
manca'dan tercümeler de nakledilmektedir. Örnek olmak üzere birkaç tanesini zikredelim:
"Ilk Alman Genç Derneği Olan Fazilet Ittihadı ve Alman Jimnastikleri", "Yan'a Göre Jim-
nastiğin Gayesi", "Alman Dinçleri Hizmet-i Askeriyeye Nasıl Hazırlanıyor", "Alman Si-
perlerine Ait Hakiki Bir Yakıa", "Harp Tecrübeleri", "Gençlerin Hıdemat-I Askcriyeye
Ihzarında Mesail-i Tıbbiye", "Almanya'da Jimnastik".
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yer bulmuş, basın Genç Dernekleri'ni övücü ve destekleyici köşe
yazılarına ve haberlere de yer vermiştir.

E- Genç Dernekleri Faaliyetlerinde Karşılaşılan Problemler

Genç Dernekleri'nin teşkiHitlanmasını sağlamak için muh-
tarlıklarca gürbüz ve dinçler ile ilgili listeler tanzim edilmeye baş-
landığında halk arasında 15 yaşındaki çocukların da askere alı-
nacaklan yönünde söylentiler dolaşmaya başladıw. Gençlerin ifası
mecburi bir tür askerlik hayatı geçirecekleri iddia edildi60•

Halkın çocuklannı kaydettinneme eğilimine girmesi ve lis-
telerin* sağlıklı bir şekilde tutulmadığınının anlaşılması üzerine
Genç Dernekleri yetkilileri bir taraftan ilgililere talimatname hü-
kümlerini hatırlatırken diğer taraftan da derneklerin kuruluş amaç-
larını daha iyi anlatabilmek için konferanslarını ülke geneline yay-
dılar. Basın ve yayın organlarından daha fazla istifade edebilmenin
yollarını araştırdılar.

Böylece yapılan açıklama ve Genç Dernekleri uygulamalarıyla
derneklerin sadece askeri yönünün bulunmadığı bu derneklerde
gençlere beden sağlığının önemi ve verem başta olmak üzere bu-
laşıcı hastalıklarla mücadele etme yollarının da öğretildiği, hayata
hazırlayıcı bilgiler verildiği anlaşıldığından halkın çekinceleri za-
manla azaldı61•

Halkın endişelerinin giderilmesinde basının Genç Dernekleri'ni
destekleyici tutumunun da rolü olmuştur. Örneğin Yunus Nadi Tas-
vir-i Efkar Gazetesi'ndeki bir yazısında Genç Dernekleri'nin "bir
ara tatbikine çalışılmış olan Güç Dernekleri'nden dahi sade, ciddi
ve mükemmel" olduğunu belirterek şunlan yazımştır.

59. Tanin, 16 KanOn-1 evvel 1332/29 Aralık 1916, Numro:2890.
60. Tasvir-i Efldlr, 3 KanOn-1 evvel 1332/16 Aralık 19 i6, Numro: 1954.
* Nitekim ülkemizde bütün istatistiklerin askerı zannedilerek çekinilmesi psi-

kolojisini gören Von Hof istatistiklerin ekonomik, kültürel vs. açılardan da ne kadar
önemli olduğunu açıklayan bir makale yazmak zorunda kaldı. Bkz. Von Hof, "Nüfus Is-
tatistikleri lO, Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:3, i Teşrinisani 1333/1 Kasım
1917, s.8-9.

61. ATASE Arşivi; K:1842, D:66, f:I-21, 1-26.
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"Her işin bir nezarete merbut olması luzumuna bina'en en
yakın mahsus bir gayesi itibarıyle bu teşkilatın Harbiye Nezareti'ne
merbutiyeti onun askerlik ma'nasını ifade eylemesine sebeb teşkil
edemez. Nitekim az çok tedkik ile herkes bu teşkilatın esasındaki
mecburiyete rağmen askerlik demek olmadığı ve olmayacağını tak-
dirde güçlük çekmez. Biz tahsil-i ibtidainin de mecburi olduğunu
natık bir kanun neşretmişiz. Her iki mecburiyet arasında bir fark
varsa o da Genç Dernekleri vazifelerinin mahdudiyet ve
besatetinden ibarettir.

" ... Genç Dernekleri gençleri hayata hazırlarken milli hayatın
bir parçası olan askerliğe de hazırlamaktadır. Askerlik Genç Der-
neklerilnin yegane gayesi değildir. Belki neticelerinden birisidir.
Golç Paşa bile - Böyle bir terbiyeye tabi' olarak yetişen gençlerin
vatan tehlikede olduğu zamanda silaha sanlıp onu muvaffakiyetle
müdMaa edebilecekleri şüphesizdir. - demektedir. "62

Genç Dernekleri uygulamalarında rehberlerin kuruluş amacını
ıyı kavrayamamalanndan, maddi imkansızlıklardan ve savaş or-
tamının getirdiği olumsuzluklardan kaynaklanan bir kısım prob-
lemlerle de karşılaşıldı.

Savaş içerisinde, yetişmiş askeri personelin önemli bir kısmı
cephelerde görev yapmakta olduğundan bazı yerlerde dinçleri eği-
tecek subay temin edilemedi* . Muallimlerden rehber tayin edilerek
talimlere başlandı. Oysa, talimatname gereği dinçlerin başında
subay bulunması gerekiyordu. Bundan dolayı personel sıkıntısı
çeken askeri birlikler ile Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumiliği
arasında zaman zaman sürtüşmeler oldu. Müfettişlik subay ve-
rilmesinde kararlı ve ısrarlı davrandı63• Askeri birliklerin ta-
Iimhanelerinden dinçlerin faydalanmalarının sağlanması için de

62. Tasvir-i Efkilr, 3 KanOn-1 evvel 1332/1 6 Aralık 1916, Numro: 1954.
* Savaş yıllarında Osmanlı Ordusu'ndaki subay ihtiyacı o derece hadd safhaya ulaş-

mıştı ki, Erk1ln-1 Harbiye Mektebi üçüncü sınıf ögrencileri birliklerde görev1endirilmeye
başlanılmış, arzu eden ve yararlı olacagına inanılan emekli Subaylar da bilhassa gönüllü
müfrezelerinde ve Teşkilat-ı MahsOsa çetelerinde görevalmışlardı.

63. ATASE Arşivi; K:1842, 0:66, f:1-6, 1-7.
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zaman zaman birliklerle yazışmalarda bulunmak icabettiM. Çünkü
birlikler bu yükümlülüklerini yerine getirmekte yavaş dav-
ranı yorlardı.

Anadolu'nun birçok yerinde ilgililer Genç Dernekleri teş-
kilatını çocuk ordusu gibi algılamışlar ve talimleri 12 yaşındaki
gürbüzlere kadar yaymaya çalışmışlardı. Gürbüzlerden kısım oluş-
turulması gerekirken bölük oluşturulmaya kalkışıldığı da gö-
rülmüştü. Bu durum Müfettiş-i Umumiliğin dahi tepkisini çekmiş
olup bu tür tavır içerisinde olan dernekler uyanlmıştır65•

Mekatib-i Umumi ye Genç Dernekleri Müfettişi Selim Sırrı im-
zasıyla yayınlanan bir yazıda "Genç Dernekleri çocuklarımızı
asker yapacak değil, hayata hazırlayacaktır. Yalnız cismen ve
ahlaken iyi hazırlanmış olurlar ise ileride dahilolacakları kıtaat-ı
askeriyeye daha fazla bir kıymet verirler" denilmektedir66.

Von Hof da Genç Dernekleri'nde bulunan çocuklara asker ta-
limleri yaptınımasının hata olduğunu, dinçlere "intizam talimleri"
yaptınlabileceğini; fakat esas meselenin arazi talimleri, jimnastik
ve oyunlar olduğunu belirtmiştir67.

Yine taşrada kıyafet yönetmeliğinin çok sıkı bir şekilde tat-
bikine çalışılması da Müfettiş-i Umumiliğin ikazlanna sebep ol-
muştur. Çünkü 12 yaş ve üzerindeki bütün gençler bu derneklere
dahil edildiğinden maddi durumu iyi olmayan gençlere bu konuda
müsamahalı davranılması gerekmekte idi68.

Genç Derneklerine kaydedilen gençlerin derneklere devamının
sağlanmasında da sıkıntı çekildi. Devamı sağlayabilmek için reh-
berler sıkı ve koordineli bir çaba içerisine girdiler. Önceleri uyarı
ve ikazlarla netice alınmaya çalışıldı. Çünkü, asıl amaç öğrencilere

64. ATASE Arşivi; K: iS42, D:66, f: i-S.
65. ATASE Arşivi; K:IS42, D:66, f: ı-s.
66. Selim Sırrı, "Genç Dernekleri ve Yanlış Telakkiler", s.4.
67. Von Hof, "Zabit Gençlerin Mürebbisi Olarak" Osmanlı Genç Dernekleri (Mec-

mııası), Sayı:7, i Mart 1334/191S, s.I-2.
6S. Selim Sırrı, "Genç Dernekleri ve Yanlış Telakiler", s.4.
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i

hoşgörü ve sevgi ile yaklaşarak dernekleri benimsetmekti. Fakat bu
uygulamada başarılı bir sonuç alınamayınca Genç Dernekleri Ka-
nunmımesi'nin 8.maddesi gereğince jandarmadan yardım istenilmiş,
derneklere devam etmeyen gençler jandarma refakatiyle talimlere
getirilmeye başlanılmıştır. Ancak, bu sefer de firar olayları ço-
ğaldığından Müfettiş-i Umumilik ne yapacağını şaşırmıştır.

Çünkü Genç Dernekleri kanunu ile talimatnamesinde de-
vamsızlıkda bulunan veya firar edenlerin nasıl ce-
zalandırılacaklarına dair bir kayıt yoktu. Bu durumda bulunan
gençlerin İdare-i Vilayet Kanunun'un 74.maddesine göre ce-
zalandırılmaları öneriIdi ise de Dahiliye Nezareti bu maddenin
Genç Dernekleri uygulamalarını kapsamayacağı yönünde görüş bil-
dirmiştir. Bunun üzerine Genç Dernekleri öğrenci velilerine ceza
tatbik etmeyi kararlaştırmış ise de velilere ne gibi cezalar uy-
gulanacağı açıklık kazanmış değildir69•

Genç Dernekleri kursları Osmanlı Ordusu'nun menzil nak-
liyatını da olumsuz yönde etkiledi. Köy ve kasabalardan gençlerin
haftada iki gün talimler için askeri birliklerin bulunduğu mer-
kezlere getirilmeleri o günkü ulaşım şartları nazar-ı itibarı alınırsa
en azından iki iş gününün zayi olmasına sebep oluyordu. Bundan
hem köylü hem de menzil müfettişIikleri rahatsızdı. Bir taraftan zi-
raat işleri sekteye uğrarken diğer taraftan da menzil nakliyatı % 80
oranında düşmeye başlamıştl*. Ordunun bu gidişle iaşe buhranına
düşmesi söz konusu olduğundan menzil kumandanlıkları ilgilileri
ikaz ettiler. Menzil MüfettişIikleri ve III. Ordu Kumandanlığı önem
olarak ikinci, üçüncü derecede bir faaliyet olarak gördükleri Genç
Dernekleri'nin her şeyin önüne alınarak menzil nakliyatına engel
olunmasından şikayetçi idiler. Bunun üzerine Harbiye Nezareti'nin
de tavassutu neticesind~ şimdilik kaydıyla menzil bölgelerindeki
Genç Dernekleri talimlerinin yalnızca şehirlere tatbikine menzil

69. ATASEArşivi; K:IS25, 0.41/403, f:I-57, ı-sS, K:IS42, 0:66, f:1-6.
* Bazı menzillerde menzit nakliyatının % 90'1 halk tarafından yapılmakta idi. Genç-

lerin talimlere alınması ile günlük sevkiyatı 20-40 ton arasında olan Niksar Menzil Mü-
fettişliği nakliyatı 3 tona inmişti. Reşadiye kazasında da sevkiyat önemli bir derecede
düşmüştii.
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nakliyatında görevlendirilen gençlerin bu talimlerden muaf tu-
tulmasına karar verildi70. Yine posta işlerinde ve diğer resmi gö-
revlerde bulunan gürbüz ve dinçler de harbin devamı müddetince
talimlerden istisna edildiler71.

Ayrıca fabrikalarda işci durumunda bulunan gençlerin dernek
talimlerine iştirak ettirildikleri günlerde çalışamadıkları için iş
kaybı ortaya çıkmaya başladı. Bu durum hem fabrika yöneticilerini
hem de işçileri rahatsız etti. İşçi gençlerin Genç Dernekleri ta-
limlerine değil de fabrikalara gitmeyi tercih ettikleri görüldü.
Bunun üzerine Müfettiş-i Umumilik işçi gençlerin bulundukları
fabrikalarda Genç Dernekleri kurslarının açılmasını sağladı. Genç-
ler burada işlerini aksatmadan uygun zamanlarda eğitime tabi tu-
tuldular7:!.

Müfettiş-i Umumilik ayrıca bazı yerlerde de gürbüzler için
gece dersleri açmak suretiyle gündüz derneklere devam etme fır-,
satını bulamayan gençlere fırsat tanıdı. Böylece gençler hem iş-
lerini hem de dernek faaliyetlerini aksatmadan yürütebilme
imkanına sahip oldular7'.

Genç Dernekleri'nin bir bir başka problemi de İttihat ve Te-
rakki ile olmuştur. İttihat ve Terakki Partisi Genel Merkezi Genç
Dernekleri'ni parti propagandası için kullanmak istemiş ve bazı
öneriler ile Müfettiş-i Umumiliğe nüfuz etmeye çalışmıştır. Fakat
Von Hof ittihatçıların niyetini anlayarak bu isteklere şiddetle karşı
çıktığından* Bahaeddin Şakir Bey ve Basri Bey başta olmak üzere

70. ATASE Arşivi; K:2959, 0.503/31, f:8, 8-7. 8-8, 8-9, 8-10. 8-11, 8-12, 8-14, 8-
15; K:1842,D:66,[:1-8.

71. ATASE Arşivi; K:1842, 0:66, f:I-8.
72. ATASE Arşivi; K: 1825,0:4 1/403. f: 1-39, 1-42, 1.44.
73. ATASE Arşivi; K:1842, 0:66, f:I-6.
* Von Hof bu önerilere şu cevabı verdi. "Ben askerim. Heyet-i Islahiye'ye memGren

buraya geldim. Vakıa Genç Dernekleri bugün dognıdan gençlere aid bir teşkilattır. Bu-
nunla beraber asker bir heyet tarafından idare edilmesi lazımdır. Çünkü Genç Der-
nekleri'nde herkes istedigi gibi hareket ederse mat1Gb-1maksad asla elde edilmez. Zabt-ı
rabt ve muhabbet-i mütekabiliye ihtiyaç vardır. Saniyen bu teşkiHlta siyaset karıştırılması
makasidı büsbütün degiştirir, bu bir cinayettir. Ben sivil bir cemiyetin emriyle siyası
makasid peşinde koşamam, çünkü bir askerim. Eğer İttihat ve Terakki teklifinde musirr
ise ben namus-ı askeriyeyi lekemeksizin yarın Almanya'ya müteveecihen buradan hareket
ederim".
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bazı İttihad ve Terakki ileri gelenleri tarafından tazyik edilmiştir.
Bu tazyiklere boyun eğmeyen Miralay Von Hofun Nisan 1918 ta-
rihinde Almanya'ya gittiğini görmekteyiz. Von Hofdan sonra Mü-
fettiş-i Umumilik bir müddet daha Kaymakam Mustafa Asım Bey
tarafından vekaleten idare edildi. Bu dönemde de Genç Dernekleri
siyasetin dışında tutmaya çalışıldı74• Genç Dernekleri yetkilileri sık
sık derneğin siyasetle hiç bir ilgisi olmadığını ve herhangi bir siyası
parti ile işbirliği içerisinde bulunmadıklarını, tek amaçlarının Türk
gençlerinin terbiye si ve eğitilmesi olduğunu açıklama zorunluluğu
duydular75•

Fakat, herşeye rağmen olağanüstü şartları taşıyan bir dönemde
bulunulması ve İttihad ve Terakkl ile devletin özdeşleşmesi nedeni
ile yine de bilhassa taşrada bazı derneklerde rttihad ve Terakki'nin
tesirinin görülmüş olması muhakkaktır kanatindeyiz.

Sonuç

"Osmanlı Genç Dernekleri XX.yüzyıl başlarında Avrupa'da
yaygın halde bulunan Genç Derneklerinin tipik bir örneğidir.
Alman Genç Dernekleri örnek alınarak düzenlenmiştir. Von Hof
Bey'in Genç Dernekleri konusunda Almanya'da kazanmış olduğu
bilgi ve deyimlerinden istifade edilmiştir.

Benzer amaçları taşıyan Güç Dernekleri mevcutken Genç Der-
nekleri'nin kurulmasının nedeni ise, Güç Dernekleri'nin teşkilat ve
yapı itibarıyle yetersiz görülmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca,
Güç Dernekleri'nin önemli bulduğu ve teşkilatı içerisinde yer ver-
diği izciliği Genç Dernekleri'nin reddetme si hatta, zararlı bulmuş
olması söz konusudur*. Genç Dernekleri Müfettiş-i Umumisi Von
Hof izciliği yalnız eğlenceye yönelik olarak görmüş ve eğitici bul-

74. ATASE Arşivi; K:1842, 0.66, f:I-26, 1-I7
75. Von Hof, "Mukaddime" s.I-2.
* Gerçi Von Hofun Almanya'ya dönüşünden sonra Osmanlı Genç Dernekleri mee-

ımıasında izeilikle ilgili yazılar yer alırsa da Alman ekolündeki asıl Genç Dernekleri iz-
eiliğe karşı idi. Bilhassa Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonraki Genç Dernekleri kad-
rosu büyük ölçüde farklı bir kadrodur.
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mamıştır. tzcilerin uzak köylere kadar seyahat etmeleri de gereksiz
ve faydasız bir faaliyet olarak görülmüştür76.

Genç Dernekleri'nin hiç bir zaman bir acemi ocağı olmadığı ve
bu maksatla oluşturulmadığı, "ictimai, ahiiiki, terbiyevi ve iktisadi"
bir özellik taşıdığı belirtilse de77bu derneklerin savaş zamanında
kurulmuş olması derneklerin askeri gücü artınnaya yönelik, ku-
ruluşlar olduğunu ortaya koyar. Böylece fazla zaman kay-
betmeksizin cephelere eğitilmiş ve yetişmiş asker sevkedilmiş ola-
caktır.

Dinçlere yaptınlan talimlerle orduda askerlere gösterilen eği-
timin hemen hemen aynı olduğu ve bunun için mutlaka dinçleri
sevk ve idare edeceklerin savaşa katılmayan subay ve ast-
subaylardan olması zorunluluğu,78 öğrencilerin subay ve rehberlerin
yanında bir asker gibi esas duruşta beklemeleri ve "resm-i tazim"
ifa etmeleri istenildiğF9 de gözden uzak tutulmamalıdır80.

Genç Dernekleri Talimatnamesi'ndeki eğitim usullerinin ço-
ğunun askeri usuller olduğu görülmektedir. Hatta avcılık taliminin
piyade talimnamesi esaslarına göre yapılacağı ve yeni bir ta-
limname hazırlanıncaya kadar rehberlerin bu talimnameyi esas al-
maları istenmiştir. Talimatnamede Genç Dernekleri'nin yürüyüş ha-
linde söyleyecekleri marşlar dahi tesbit edilmişti. "Dağ Başını
Duman Almış" marşı Genç Dernekleri marşlarındandıs1•

Bütün bunlara ilaveten Genç Dernekleri Müfettiş-i Umu-
miligi'nin Harbiye Nezareti'ne bağlı bulunduğu, nezaretin vereceği
emirleri icra ve tatbik etmekle yükümlendirildiği gözden uzak tu-
tulmamalıdır. Müfettiş-i Umumilik Genç Dernekleri'ne nezaret edip
derneklerle ilgili talimatnamelerin düzenlenmesi ve uygulanması
görevini de üzerine almıştırsı.

76. ATASE Arşivi; K: 1842, D:66, F: 1-24, 1-25, 1-26.
77. Sabah, 9 Haziran i333119 i7, Numro:9904.
78. ATASE Arşivi; K: 1842, D:66, F:I-7
79. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:23, i Nisan 133611920, s.78.
80. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı:23, i Nisan 133611920. s.78.
8 i.Osmanlı Genç Dernekleri, No:2, s.34,36,46.
82. Osmanlı Genç Dernekleri, No: i, s.5.
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Genç Dernekleri Talimatnamesi incelendiğinde buradaki fa-
aliyetlerin bir izci derneğinin çok üzerinde olduğu görülür. Ancak
yine de Genç Dernekleri faaliyetleri kesinlikle bir askerlik hizmeti
olarak da kabul edilemez. Çünkü askerlik bütün mesainin bu sanata
sarfedilmesi zorunluluğunu getirir. Haftada 2 defa takriben l'er sa-
atlik eğitim ve i seferlik tatbikat askerlik hizmeti olarak de-
ğerlendirilemez. Sonuç olarak, "Genç Dernekleri askerlik öncesi bir
kurs niteliği taşımaktadır", denilebilir. Bu kurstan geçirilmiş olan
gençler sayesinde ülkenin askeri potansiyeli yükselebileceği gibi
askerlik hizmetine çağrılan gençlerin eğitim süreleri de kı-
saltılabilecekti. Ayrıca, bu dernekler vasıtasıyla geri hizmetinde bu-
lunan askerlerin yapması gereken menzil nakliyatı vs. işlere yar-
dımcı olunmuş olacaktı.

Öte yandan Genç Dernekleri aynı zamanda bir sivil savunma
teşkilatı gibi görülmüş olup, dernekler yangınların söndürülmesi ve
yangına maruz kalan binalardaki insanların kurtarılmasıX} ile sel,
deprem vb. doğal afetlerde de yardımcı bir unsur vazifesi gör-
müşlerdir.

Genç Dernekleri Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra
askeri yönünü kaybederek jimnastik ve spor ağırlıklı bir teşkilat ha-
line gelmiştir. Zira gençlerin derneğe katılmalarını zorunlu kılan
kanun hükmünün de tatbik edilmediği görülmektedir.

Cevaplandırınanıız gereken bir diğer mesele de Genç Der-
nekleri'nin bir okul sayılıp, sayılamayacağıdır. Müfettiş-i Umumı
Von Hof Bey'in ifadelerinden bu derneklere okul özelliği ka-
zandınlmak istenildiği anlaşılıyor84• Yüz gençten sekseninin okula
devam etmediği bir ülkede Genç Dernekleri okul yerine konulmaya
çalışılarak gençlerin bu dernekler vasıtasıyla eğitilmesi he-
deflenmiştirx5

•

Von Hof Genç Dernekleri'ni oluşturulması kolay bir okul ola-
rak görınekte ve bu hususta şunları yazmaktadır:

83. ATASEArşivi; K:lS49, 0:162/63, F:8
84. Osmanlı Genç Dernekleri, No: i, s.2?
85. Von Hof "Osmanlı Genç Dernekleri'nin Şimdiye Kadar Teşkilat ve Tevsıi", s.8.
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"Gençler az çok umumi bir terbiye-i bedeniye alsın ve aynı za-
manda ruhları da basit fakat yine umumi bir terbiye görsün. Bugün
her çocuğu mektebe göndermek ne kadar müşkil bir işse her çocuğa
bir mektep terbiye si vermek de o derece güçtür. İşte Genç Der-
nekleri her çocuk için amell, umumi bir mektep olmak istiyor.
Fakat bu mektepte verilecek terbiye ancak asgari bir terbiye-i be-
deniye ve ruhiyeye münhasır kalıyor. Her yerde mektep açmak,
çocuk terbiye etmek pek uzun bir iştir. Her yer için dernek teşk1Hitı
yapmak pek kolaydır ve teşk1Hither zaman için müfid bir terbiye
verebilir. Çünkü basit ve kanaatkardır"86.

Görüldüğü üzere yetkililer Genç Dernekleri'ne adeta çok az
para safıyla elde edilmiş okullar nazarıyla bakmaktadırlar,87 okul ol-
mayan yerlerde bu derneklerin okul işlevini görmesi bekleniyordu.
Bilhassa okula devam edemeyen gençlerin de derneklere ka-
zandırılmak istenildiği anlaşılmaktadır88.

Yetkililer tarafından Genç Dernekleri' nin okullara yüklenen
görevleri tamamlayıcı bir roloynadığı, temel eğitime yardımcı ol-
duğu, çocukların sokağa terkedilerek kötü alışkanlıklar edinmesini
önlediği, onları kontrol ve denetim altında bulundurduğu ifade edil-
mektedir89. Hatta Tanin Gazetesi Genç Dernekleri'ni tam bir mek-
tep olarak değerlendirmekte ve programını da vücut ve dünağın
takviyesi olarak özetlemektedir90. Genç Dernekleri Müfettişliği, bu
dernekleri halka "okul" olarak lanse ederek, sempati kazanmak ve
halkın çekingenliğini bertaraf etmek istemiş olmalıdır.

Okullaşma oranının son derece düşük olduğu bir dönemde
Milli Eğitim Müdürlükleri ve öğretmenlerin de Genç Dernekleri'ne
gerçekten gönülden sahip çıktıkları görülür. İçel Milli Eğitim Mü-
dürü Besim Atalay Bey, İzmir Mekteb-i Sultani Muallimi Mehmed

86. Tanin, ı6 Kanun-ı evvel 1332/29 Aralık 1916, Numra:2890.
87. Osmanlı Genç Dernekleri, No: 1, s.8
88. Tasvİr-i Etkiir, 3 Kiinun-ı evvel 1332/16 Aralık i9 i6, Numro: i954; Osmanlı

Dernekleri, No: i, s.28.
89. Sabah, 9 Haziran 1333/1917, Numro:9904.
90. Tanin, 17 Mayıs 1332/30 Mayıs ı916, Numro:268 i.
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Nuri Bey gibi ciddi gayretleri görülen pek çok eğitimcinin burada
isimlerini saymak mümkündür.

Bu arada Müfettiş-i Umumi Von Hof Maarif Nezareti'ne de
tesir etmeye çalışarak başta "ibtidai mektepler" olmak üzere bütün
okullarda idman saatlerinin çoğaltılmasını, ders programlarına' haf-
tada bir saat "hıfz-ı sıhha" dersi konulmasını, ayrıca jimnastik,
oyun ve arazi talimlerine yer verilmesini tavsiye etmiştir91•

Genç Dernekleri Müfettişliği çeşitli zamanlarda ve bir kaç defa
yapılan idman bayramlarının birleştirilerek her yerde aynı zamanda
ve tarihi bir günde Genç Dernekleri Bayramı veya Talebe Bayramı
adıyla kutlanmasını da önermiştirn. Zira, Genç Dernekleri idman
bayramları organizasyonlarında önemli görevler alıyorlardı. Bu-
lundukları yerlerdeki bayramlarda bu derneklere mensub olan genç-
ler faalolarak rol almakta ve yaptıkları gösterilerle taktir top-
lamakta idiler.

Görüldüğü üzere eğitim meseleleriyle yakından ilgilenmesine
rağmen yine de Genç Dernekleri bir okulolarak kabul edilemez.
Çünkü haftada birkaç saat eğitim-öğretim veren ve hem de genelde
açık havada faaliyet gösteren bir okul düşünülemez. Genç Der-
nekleri belki insanları sosyal hayata hazırlayan ve kendileri için lü-
zumlu olan bilgileri veren bir kurs ve yaygın eğitim faaliyeti olarak
kabul edilebilir.

Sosyal hizmetlerle de alakadar olduğunu bildiğimiz Genç Der-
nekleri'nin Himaye-i Etfal Cemiyeti'ni destekleyici bir tutum ser-
gilediğini görüyoruz. Bazı Genç dernekleri'nin Himaye-i Etfal
adıyla şubeler oluşturdukları da bilinmektedir*.

91. Tanin, 17 Mayıs 1332/30 mayıs 1916, Numro:2681; Von Hof "Bazı Umumı Ter-
biye Meselelerine Dair", s.12. (Maarif Nezareti bu istekleri dikkate alarak lüzumlu gö-
rülen bazı değişiklikleri gerçekleştirmeyi vaad etti.)

92. Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı: lO, 1 Hazİran 1334/19 i8, s.16.
* Bu konuda bkz. Mustafa Asım, "Himaye-i Etfal", Osmanlı Genç Dernekleri (Mec-

muası), Sayı:4 ..ve 7,1 Kanun-ı evvel 1333/1 Aralık 1917 ve 1 Mart 1334/1918, s.3-7 ve 2-
4; Vedat Örfi, "Etfal", Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı: 16, i Eylül i335/19 ı9,
s.26-29; Osmanlı Genç Dernekleri (Mecmuası), Sayı: 5,1 Kanun-ı sanİ 1334/1 Ocak 1918.
s.15-16.
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Şimdi bu dernekler gereklimi idi? sorusuna cevap aramamız
gerekmektedir. Ancak biz, tarihi olayları o günlerin şartları içe-
risinde değerlendirmek durumundayız. Bugünün değer hükümleri
ve pisikolojisi ile, bugünün şartlarına bakarak yapacağımız de-
ğerlendirmeler son derece yanlış olacaktır. Avrupa' da pek çok ül-
kede Genç Dernekleri'nin mevcut olduğu, Osmanlı Devleti'nin de
içinde bulunduğu büyük bir savaşın bütün hızıyla sürdüğü ve bu sa-
vaşın ne zamana kadar devam edeceğinin belli olmadığı bir za-
manda, gençleri askere almadan önce askeri disiplin ve eğitimden
geçirerek askerlik hizmetine çağrıldıklarında en kısa sürede ken-
dilerinden istifade edilebilmesini temin etmek gayesi gü-
düldüğünden bu derneklerin lüzumlu olduğu kanaatine varılabilir.

Bu noktada erkek nüfusun çoğunluğunun cephede olması do-
layısı ile hiç olmazsa gençlerden üretici olarak istifade edilmesi ge-
rektiği düşünülebilirse de Genç Dernekleri faaliyetlerinin bütün
mesaiyi kapsamadığı ve mümkün olduğu kadar çalışanların işlerine
engel teşkil etmeyecek yeni düzenlemelere gidildiği göz önüne
alınmalıdır. Öyleki Genç Dernekleri üyelerinin lüzumu halinde
posta, telefon, te1graf, hastahane, ziraat vb. işlerinde çalışmalarına
müsaade edildiği görülmüştür

Son olarak Osmanlı Genç Dernekleri hakkında şunları söy-
leyebiliriz. Genç Dernekleri atıl bir potansiyeli harekete geçirerek
gerek yardımcı hizmetlerde ve menzil hizmetlerinde, gerekse cep-
hede yararlı bir hale getirmeye çalışmıştır. Milli Mücadele dö-
neminde de bu derneklerden yetişen gençlerin büyük çoğunluğunun
Kuva-yı Milliye'ye ve daha sonra teşkil edilen düzenli orduya ka-
tıldıklarına ve Milli Mücadele'de önemli rol oynadıklarına mu-
hakkak gözüyle bakıyoruz.
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