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Osmanl› Devleti’nin Arap vilayetlerindeki hâkimiye-

tinin sona ermesi, bu topraklardaki entelektüel hayat üzerinde

önemli zihinsel k›r›lmalara yol açm›fl ve sonras›nda yay›lan milliyet-

çi ak›mlar, bu memleketlerin entelektüellerinin kendi toplumlar›n-

daki siyasal hayat›n mahiyeti hakk›nda yeni sorgulamalar yapmalar›-

n› gerektirmifltir. Özellikle son dönem Osmanl› tarihi, “milliyetçilik-

ler ça¤›”n›n gerekleri do¤rultusunda yeniden infla edilmifl ve bu ge-

rekliliklerin verdi¤i perspektiften hareketle yorumlanm›flt›r. George

Antonius’un The Arab Awakening: The Story of the  Arab National

Movement1 kitab› bu konudaki ilk derli toplu kitapt›r. Bu kitab›n teo-

rik çerçevesinden hareketle daha sonra Arap yazarlar taraf›ndan bu

döneme dair birçok kitap kaleme al›nm›flt›r.2 ‹zzet Derveze’nin

Nefl’etü’l-Hareketi’l-Arabiyyeti’l-Hadîse3 adl› Arap milliyetçili¤inin

geliflimini anlatt›¤› kitab› da bu teflebbüsler aras›nda zikredilebilir. 
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1 George Antonius, The Arab Awakening: The Story of Arab National Move-

ment, Khayat’s College Book Cooperative, Beyrut 1937, 471 s.

2 Bu kitaplar hakk›nda ayr›nt›l› bir de¤erlendirme için bkz. Muhammed Tal-
ha Çiçek, fierif Hüseyin ‹syan›n›n Türk ve Arap Kimlik ‹nfla Süreçlerine Etki-
sinin Analizi, Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi SBE,
Sakarya 2007.

3 Muhammed ‹zzet Derveze, Nefl’etü’l-Hareketi’l-Arabiyyeti’l-Hadîse, el-Mek-
tebetü’l-Asriyye, Sayda 1972, 515 s.



Antonius ve takipçileri, özellikle Osmanl› Devleti’nin son dönemin-

de kurulan “Arapç›” derneklerin siyasal anlamda “Arapl›k” bilincini

kuvvetlendirdiklerini ve Arap tebaan›n, milliyetçi bir bilincin do¤al

sonucu olarak Osmanl› Devleti’nden ayr›lmay› arzu ettiklerini iddia

etmektedir. Bununla ba¤lant›l› olarak, 1916 y›l›nda ç›kan fierif Hüse-

yin ‹syan›, Araplar›n ba¤›ms›zl›k arzular›n›n en somut göstergesi ola-

rak yorumlanmakta ve Araplar›n büyük bir ço¤unlu¤unun da bu ha-

rekete kat›ld›¤› ileri sürülmektedir. 

Bununla birlikte, Arap milliyetçili¤i üzerine yap›lan sonraki çal›fl-

malar göstermifltir ki, Osmanl› Devleti’nin Arap topraklar›ndaki hâki-

miyeti sona erinceye kadar Araplar aras›nda, ba¤›ms›zl›¤› arzu eden

bir Arapl›k bilincinin ortaya ç›km›fl olmas›ndan bahsetmek son dere-

ce güçtür. Araplar›n büyük bir ço¤unlu¤u, sonuna kadar Osmanl› ha-

kimiyetine ba¤l› kalm›fllard›.4 Derveze’nin de dahil oldu¤u milliyetçi

düflünürler Osmanl›’dan sonra kurulan manda yönetimlerine karfl›

verilen mücadelenin etkisiyle güçlenen Arap milliyetçisi ak›m›n teo-

rik ve toplumsal zeminini güçlendirip Araplar aras›nda milliyetçi bir

bilincin yerleflmesini sa¤lamak maksad›yla Osmanl› tarihini yeni bir

okumaya tabi tutmufl ve tarihî olaylar› milliyetçi bir gözle yeniden

okumufllard›r. Derveze’nin, hat›ralar›n› yazarken aktard›¤› olaylarda

ve tan›kl›k etti¤i tarihî olaylar› naklederken kulland›¤› argümanlarda

bu teorik temelin çok büyük etkisi vard›r. 

Derveze’nin hat›ralar› iki k›s›mdan oluflmakta olup, birinci k›s›mda,

Derveze’nin çocuklu¤unu ve ilk gençlik y›llar›n› geçirdi¤i yer olan

Nablus’a dair önemli tarihsel bilgiler yer almaktad›r. (s. 1-199). Nab-

lus’un evlerinden evlilik âdetlerine, nüfusundan tarikat ve fleyhlerine

kadar sosyal hayat›n birçok alan›ndan karelerin sunuldu¤u bu bölüm

Osmanl› dönemi Arap co¤rafyas›n›n sosyal tarihi aç›s›ndan da dikka-

te de¤erdir. Verilen bilgiler ›fl›¤›nda Nablus ile Anadolu kasabalar›

aras›nda birçok benzerlik oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu da Arap belde-

lerinde Osmanl› etkisini ortaya ç›karmak aç›s›ndan önemli veriler

sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, modernleflmenin giyinme tarzlar›ndan tüke-

tim flekillerine kadar hayat›n birçok alan›n› etkiledi¤i de dikkati çeken

bir di¤er noktad›r. Bu yönüyle hat›rat, modernleflme ile birlikte Os-
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4 Bu konuda ufuk aç›c› bir çal›flma olarak C. Ernest Dawn’›n, From Ottoma-
nism to Arabism: Essays on the Origin of Arab Nationalism (Universtiy of Il-
linois, Urbana 1973) ve David Fromkin’in Bar›fla Son Veren Bar›fl: Modern
Ortado¤u Nas›l Yarat›ld›: 1914 (çev. Mehmet Harmanc›, Ekonomik Yay›n-
lar, ‹stanbul 1993) kitaplar›na bak›labilir.



manl› toplumsal yaflam›nda meydana gelen de¤iflimleri inceleyen

çal›flmalar için dikkate de¤er veriler sunmaktad›r.

Hat›rat›n sonraki bölümleri yazar›n›n yaflad›¤› dönemde cereyan

eden siyasal olaylara ayr›lm›flt›r. Derveze’nin siyasal olaylar› yorum-

lay›fl biçiminde yukar›da bahsetti¤imiz teorik çerçevenin etkisi ra-

hatl›kla görülmektedir. Yazar, birçok yerde Araplar aras›nda ‹ttihatç›

yönetime karfl› beliren hoflnutsuzlu¤un sebebi olarak “Araplar›n

haklar›n›n hiçe say›lmas›” argüman›na baflvurmaktad›r. Derveze’ye

göre, özellikle Birinci Dünya Savafl›’nda Cemal Pafla’n›n “Araplar›n

haklar›n› hiçe sayan uygulamalar›” Araplar aras›nda bafl gösteren

hoflnutsuzlu¤un temel sebebidir. Arapç›lar›n say›s›n›n 100.000 kiflide

3.1 oran›nda oldu¤u bir toplumda,5 yazar›n hoflnutsuzluklar›n sebe-

bini “milliyet”ten hareketle aç›klamas›, hat›ralar›n yaz›ld›¤› dönemin

fikrî cereyanlar›n›n etkisini aç›kça ortaya koymaktad›r. Oysa ki, Arap-

lar›n tepkisinin temelinde, o dönemde yöneten-yönetilen iliflkilerini

derinden etkileyen k›tl›k ve çekirge istilas› gibi tabiî felaketlerin çok

büyük etkisi vard›r. Ayr›ca Cemal Pafla’n›n gerçeklefltirdi¤i idamlar

ve sürgünler de bölgede Osmanl› idaresine karfl› bir so¤umay› bera-

berinde getirmifltir. Tepkinin kayna¤›, milliyetçi bilinçten ziyade,

idarenin, fertlerin derin ac›lar yaflamas›na yol açan uygulamalar›d›r. 

Derveze, hat›ralar›nda bir taraftan da Arap toplumunun ulusal bi-

lincinin zay›fl›¤›ndan bahsetmektedir. Faysal’›n 20 ay süren Suriye

krall›¤› döneminde yaflanan olumsuzluklar› de¤erlendirirken halkta-

ki “bilinçsizli¤i” itiraf etmek zorunda kalan yazar, burada manda ida-

resine karfl› yeterli direniflin gösterilmemesini aç›klarken bunu, hal-

k›n “milliyetçi” duygulara sahip olmamas›na ba¤lamaktad›r. 

Yazar›n olaylar› Arapç› bir ideoloji ile yorumlad›¤›n›n en aç›k gös-

tergelerinden birisi de Filistin’e Yahudi göçü hakk›ndaki de¤erlen-

dirmeleridir. ‹ttihatç›lar döneminde Filistin’deki Yahudi göçünün

artt›¤› vurgulan›rken (s. 273), di¤er taraftan Cemal Pafla’n›n valili¤i

döneminde Siyonistlerin faaliyetlerinin yasakland›¤› ve bu cemiyete

mensup oldu¤u tespit edilenlerin sürgüne gönderildi¤ine hiç de¤i-

nilmemektedir.

Osmanl› döneminde faal bir kifli olmamas› ve milliyetçilik ile ilgili

eserlerini Osmanl› hakimiyetinden sonra yazmas›, Derveze’nin Os-
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5 Dawn’›n tespitine göre 1914 Ekim’ine kadar Do¤u Arap vilayetlerinde, Arap
milliyetçili¤inin aç›k savunucusu ve Arap milliyetçisi cemaatlerin üyesi
olanlar›n adedi sadece 126’d›r. Bu o dönemde Suriye’de her 100.000 kifliye
3.5 Arap milliyetçisi, Filistin’de 3.1, Lübnan’da ise 2.4 Arap milliyetçisi düfl-
tü¤ünü göstermektedir; bkz. Dawn, From Ottomanism to Arabism,  s. 132.



manl› hakimiyeti döneminde nas›l bir fikir yap›s›na sahip oldu¤unu
anlamam›z› güçlefltirmektedir. Fakat Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas› üyesi
olmas› gerçe¤i ve hat›rat›n sat›r aralar›ndaki baz› ifadeler Derveze’nin
de o dönemdeki birçok Arap ayd›n gibi ›slahat taraftar›, adem-i mer-
keziyetçi, muhalif bir Osmanl›c› oldu¤u kan›s›n› güçlendirmektedir.
Son tahlilde Araplara kendi dillerinde e¤itimden, Arap memleketle-
rindeki merkezî otoritenin etkisinin azalt›lmas›na uzanan kültürel ve
siyasal “adem-i merkeziyetçi” taleplerden farkl› bir düflüncesi oldu-
¤unu düflünmemizi sa¤layacak verilere sahip de¤iliz. Hat›ratdaki bir
tak›m Osmanl› karfl›t› ifadeler ve milliyetçi yorumlar› da olaylar›n ya-
fland›¤› dönemin havas›n› yans›tmaktan ziyade yukar›da bahsedilen,
hat›rat›n yaz›ld›¤› devirde oluflmufl bulunan bir tak›m kurgular›n ne-
ticesi olarak de¤erlendirmek daha do¤ru olacakt›r.
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