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irminci yüzyılın ilk yarısındaki Mısır’ın bağımsızlık mücadelesini konu 
eden ünlü üçlemesinde Necib Mahfuz, eski Osmanlı seçkin tabakasından 
gelen iki tiplemeyi kullanıyor. Kimseye kötülüğü dokunmayan iki cana 
yakın beyefendi ama aynı zamanda belirgin biçimde eskiye dönük ve sıkıcı 
İbrahim ve Halil Şevket karakterleri. Saçma sapan şakalar yapıp eski dilde 

ve aşırı kibar konuşuyorlar. Edilgenliği ve duygusuzluğu yansıtıyorlar. Enerji dolu 
biçimde ve milliyetçi coşkunun etkisiyle gösterilere ve siyasi etkinliklere katılan 
Abd al-Gawad ailesinin gençlerinin tam tersi bir konumdalar. Ortadaki görüntü 
çok net: Burada iki farklı dünya karşı karşıya getirilip resmediliyor. Şevketler’in 
fosilleşmiş dünyası ile oğullarının gelişen ve canlı dünyası. Bir kuşak içinde 
tutum ve tavırlar tamamen değişti. Eski Türk seçkini yerini yeni milliyetçi kuşağa 
bıraktı. Mahfuz, Mısır’daki resmi Osmanlı yönetiminden ulusal bağımsızlığa 
geçişi, elbette İngiliz işgalci güce ‘teşekkürle’ geçmişin bütün izlerinin çok kısa 
zamanda silindiği ani bir kırılma olarak sunuyor. Buna benzer biçimde, Osmanlı 
Devleti’nin yıkılışını, Türkiye’nin ve Orta Doğu’daki Arap devletlerinin doğuşunu, 
günümüzdeki tarihçilerin, anlaşma, kongre ve müzakereler biçiminde bir siyasi 
formaliteler süreci olarak görme eğilimi var. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla 
oluşan muazzam parçalanmayı, genellikle yeni bir düzene hazırlıksız geçişi belirten 
gerçeklerle kapatıyorlar. Arap devletlerinin yaratılması, çoğunlukla Avrupalıların 
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uluslararası çıkarlarının yürütülmesinin ve Arap ulusal beklentilerinin yerine 
getirilmesinin bir sonucu olacakken, Türkiye’nin doğuşu, modern bir devlete 
geçişte doğal bir başlangıç olacaktı.

İşte tam da bu sözde fikir birliğinden dolayı, tarihe bu ‘doğal’ yaklaşım 
biçiminin haklı olup olmadığı sorusu çok yerinde ve mantıklı gözüküyor. Orta 
Doğu’daki Osmanlı mirası gerçekten o kadar çabuk ve kesin bir biçimde mi 
buharlaştı? Eski yapılar, muhtemelen yüzey yapının altında, şimdiki Orta 
Doğu’da hangi ölçüde yaşamaya devam ediyor? şimdiki anlaşmazlıklar, hangi 
ölçüde Osmanlı mirasına dayandırılabilir?

Çöküş
Yirminci yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin çöküşü, tarif edilemeyecek 

ölçüde bir çatlak oluşturdu. Dünya’da yüzyıllar boyu söz sahibi olmuş, dünyanın 
görünümünü belirlemiş büyük bir güç, birkaç on yıl gibi kısa bir sürede 
haritadan silindi. 1924 yılından sonra, o zamana kadar Osmanlı Devleti sanki 
hiç var olmamış gibi bir durum söz konusu idi. Tıpkı savaş öncesi durumun 
yeniden yaratılması gibi (sanki savaş ya da tarih hiç yaşanmamış gibi) bir 
durum ortaya çıktı. Bazı Arap tarihçiler bu imajın korunmasını memnuniyetle 
destekliyorlar. Zira Osmanlıların işgalci ve baskıcı güç olarak öne sürüldüğü 
milliyetçi ideolojiler için tarihsel kanıtlar ortaya koymak zorundalar. Fakat 
Osmanlı Devleti gibi böylesine muazzam siyasi, toplumsal ve ekonomik yapının 
bu kadar kısa zamanda iz bırakmadan yok olması tasavvur edilebilir mi?

Osmanlı Devleti’nin çöküşünü geçmişe, tarihe bakarak ani bir felaketten 
uzun ve kaçınılmaz bir sürece dönüştürmek daha cazip gelen bir çözümleme 
yöntemidir. ‘Duraklama kuramı’nı savunanlar konuya böyle yaklaşıyorlar. 
Padişahların kötü yönetimi ve gerekli reformları yapmayı reddetmeleri 
nedeniyle Osmanlı Devleti’nin sonunda telafi edilemeyecek boyutlarda zarara 
uğradığı ekonomik ve askeri açıdan çöküş evresine girdiğini savunuyorlar. 
Bazılarına göre bu ‘çöküş’ İslam’ın ve dindar ulemanın yüzünden olmuştur. Max 
weber’in görüşlerini takip ederek, İslam’ın, Avrupa’daki reform hareketleri ve 
sonrasındaki çalışma ahlakı ve ticaret ruhu ile kıyaslanabilecek tarzda bir 
yeniden yapılanma için yeterli ve uygun bir zemin vücuda getiremediğini 
öne sürüyorlar. İslam’ın tabiatında var olan tutuculuk nedeniyle, iddialara 
göre, Avrupa ulusların onbeş ve onaltıncı yüzyıldan itibaren dünya çapında 
üstünlük sağlamalarına sebebiyet veren kapitalizm biçimi, asla Orta Doğu’da 
ortaya çıkamazdı.

Bu yaklaşım, bilimsel bakımdan titiz ve ayrıntılı bir niteliğe sahip değil 
ve neredeyse yalnızca yaşlı Orta Doğu tarihçilerinin ve konunun uzmanı 
olmayanların hâlâ inandığı bir düşünce biçimiymiş gibi gözüküyor. Çeşitliliğe 
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yer vermeyen genellemesi yapılmış bir İslam anlayışından yola çıkarak bunu 
söylüyorlar. İslam dinini, tarihi görünmeyen bir el gibi yönlendiren gizemli 
ve yaygın bir güç olarak sunuyor ve arkasındaki tarihsel süreçlere hiç önem 
vermiyorlar. İkinci olarak da, sanki bütün toplumların takip etmesi gereken 
tek bir tarihsel rota varmış gibi, Avrupa tarihini, tarihin ‘normal’ bir akış 
modeli olarak öne sürüyorlar. Bu bağlamda, bazı açılardan Avrupa tarzı bir 
gelişmeyi imkânsız kılan Avrupa tarihinin İslam dünyası üzerine olan etkisini 
göz ardı ediyorlar. Ama tarih, Batı tarihinde vücut bulduğu gibi, her toplumun 
geçmek zorunda olduğu elzem evrelerden ibaret değildir. Bazılarının öne 
çıktığı ve diğerlerinin geri kaldığı çeşitli paralel tarihler yoktur. Dünyanın 
bir bölümündeki gelişmelerin dünyanın diğer bölgelerindeki gelişmeye ya da 
gelişmeden yoksun olmasına dolaysız olarak etkisinin olduğu tek bir tarih 
mevcuttur.

Osmanlı Devleti’nin çöküşü, tarihin içine başka türlü nasıl yerleştirilebilir? 
Bir bozulma ve dağılma sürecinin sonuna götüren normal tarihsel akışın 
(sıralamanın) dışına çıkmış yorumlara kapılmadan Osmanlı Devleti’nin 
sonu nasıl açıklanabilir? Osmanlı Devleti’nin ‘gerilemesi’, onaltı ve onyedinci 
yüzyıldan itibaren gözlemlenen küresel gelişmelerin, özellikle de Amerika’nın 
keşfi ve Doğu Asya’ya yeni ticaret yollarının açılmasının içine yerleştirilmelidir. 
Küresel ticaret yollarındaki bu kökten değişimler, bir taraftan yıldızı yükselen 
Avrupalı ulusların ekonomilerine muazzam bir ivme kazandırırken, diğer 
taraftan da Osmanlıların Avrupa ve Asya arasındaki ticarette bulundukları 
ara istasyon konumunu ellerinden aldı.

Avrupalıların ticaretteki yükselişlerini durdurma çabalarına rağmen 
Osmanlı Devleti’nin Asya’dan gelen mal geçişinden elde ettiği gelirler giderek 
azalmaya ve buna paralel olarak da, Osmanlı toprakları, Avrupa malları 
için devamlı artan oranda önemli bir pazar olmaya başladı. Elbette, bu 
süreci değiştirmeye yönelik pek fazla bir şeyin yapılmadığı dönemler olsa da, 
Osmanlılar genelde değişen dengelerin getirdiği tehlikelerin farkındaydılar 
ve zarar verici gelişmeleri durdurmak amacıyla, tasarruf tedbirleri, ihracat 
sınırlamaları ve iç piyasadaki para döngüsünü kontrol etme çabaları gibi bir 
takım önlemler aldılar.

Bu bakış açısına göre, Osmanlı Devleti’nin ‘duraklaması’, dolaysız 
olarak Avrupa devletlerinin yayılmacı politikalarına ve buna paralel olarak 
gelişen küresel ticaret biçimlerindeki değişikliklere bağlandı. ‘Gerileme’, 
Osmanlı yönetim sisteminin ya da Osmanlı zihniyetinin doğasında bulunan 
eksikliklerden değil, daha ziyade çok çabuk gelişme, ilerleme kaydeden ve 
yayılan Avrupa ile arasında devamlı artmakta olan açıklardan, farklardan 
kaynaklanıyordu. Bu kötü gidişi düzeltmek için Osmanlıların aldığı önlemler, 
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sonuçta devletin kurtarılmasına yardımcı olamadı, ama tek tip ve çizgisel bir 
çöküş sürecinin söz konusu olmadığı bir takım gelişmelere neden oldu. Bazı 
gruplar, Avrupa ile artan ticaretten fayda sağlarken, bazıları da, örneğin esnaf 
ve zanaatkârlar, Avrupa mallarının yarattığı rekabet ortamından ötürü sıkıntı 
yaşamaya başladı. Asya ve Anadolu arasındaki kervan ticaretine bağımlı olan 
bazı bölge ve şehirlerin refah düzeyi gerileme gösterirken, diğerleri de tam 
tersine yeni ticaret yolları sayesinde gelişme kaydetti. Yeni bölgelerde tarımsal 
yatırım artarken ve uluslararası pazara yeni mallar sürülürken, diğer 
bölgelerde tarım yüksek vergilerden dolayı sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Bütünlük
Avrupa’nın genişlemesi ile kıyaslandığında Osmanlı Devleti’nin ‘çöküş’ 

süreci, öncelikle göreceli bir değişimdi. Bütünüyle ve genel bir çöküşe 
sebebiyet vermedi. Ülke içinde farklılaşmaya, yeni ekonomik gerileme ve 
gelişme biçimlerine, yapılarına neden oldu. Bu durum, İstanbul’daki Babıali 
yönetiminin uyguladığı politikalar yüzünden daha da ilerledi. Örneğin, 
taşradaki valilere, taşranın ekonomik anlamda yönetilmesi için büyük 
paralar karşılığı büyük çaplı özgürlük ve serbestlik tanındı. Böylece devlet 
bütçesinin gelirleri bir bakıma daha istikrarlı konuma geldi ve o yörenin 
ileri gelenlerine, yerel seçkinlere, kendilerine özgürlük tanınan alanlarda 
kâr amaçlı işletme ve yönetme bakımından destek ve cesaret verilmiş oldu. 
Suriye’deki vilayetlerde, valiler, olağan dışı vergi kesintisi uygulamalarına 
geçmeye (örneğin Avrupa’dan ithalat ya da oraya ihracat faaliyetlerine 
vergi koymaya), ticarette tekelleşmeye, ayrıca tarım yatırımları yapmaya 
ve Avrupalı tüccarlarla ticari bağlantılar kurmaya başladı. Bu süreçte, 
Babıali’nin aracılığı olmaksızın Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin bazı bölgeleri 
arasında ikili ticari ilişkiler meydana geldi ve vilayetler değişik biçimlerde 
yeni oluşan dünya pazarında yerini aldı.

Daha sonra ise bir Osmanlı ‘çelişki’sinin çizgileri belirgin bir hal alıyordu. 
Babıali, devletin bütünlüğünü korumak amacıyla elinde bulundurduğu erkin, 
gücün bir kısmını yerel önder ve seçkinlere (vilayet yöneticileri ve eşrafına) 
devretmek mecburiyetinde kaldı. Fakat bu hamlenin sonucunda da devletin 
bütünlüğünün altı oyulmaya başladı. Bu gelişme, yeni küresel ticaret şablonunun 
gerekliliklerine verilen bir yanıt niteliğindeydi, çünkü Osmanlı Devleti’nin 
siyasi yapısı, kendi ekonomik çıkarlarını koruma ve savunma bağlamında 
Avrupalı uluslar için giderek artan oranda önemsizleşmeye başlamıştı. Zira, 
bu uluslar, Avrupalı tüccar seçkinlerin yarattığı ekonomik-siyasi birleşik 
(kaynaşmış, ortak) yaşam biçimiyle kıyaslanabilir tarzda daha küçük ‘alt 
oluşumları’ desteklemekle daha fazla kazanç elde ediyorlardı. İstanbul’daki 
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yönetimin ekonomik, askeri ve siyasi konumu, kötüleşti ve ondokuzuncu 
yüzyılda, Avrupalıların da baskısıyla, Osmanlı Devleti’ni yeniden düzenleme, 
yapılandırma ve modern, çağdaş bir devletin gerekliliklerine uyarlama amacıyla 
büyük çaplı bir reform programı gündeme geldi. Bu dönemde, Babıali’nin Arap 
vilayetlerine müdahalesi neredeyse tamamen gevşeyip yumuşamıştı.

Kanlı Ayaklanmalar
Osmanlı Devleti’nin kademeli olarak dağılma süreci, devletin çekirdek 

bölgelerini oluşturan Suriye vilayetlerinde çok açık biçimde gözlemlenebiliyordu. 
Onyedinci yüzyıldan itibaren vilayetlerin yönetimi yerel ‘askeri önderlerin’ 
(‘harp efendilerinin’) eline geçmeye başladı. Elde ettikleri otoriteyi, özellikle 
tarım ve Avrupa ile ticaret gibi ekonomik etkinliklerin teşvik edilmesi ve 
tekelleştirilmesine borçluydular. Asya ile olan kervan ticaretinin azalmasından 
dolayı, Halep, bir ticari merkez olarak önemini yitiriyordu. İpek ve tahıl üretilen 
ve Avrupa ile ticaretin yoğunlaştığı yer olan kıyı bölgesi gelişmeye devam 
etti. Merkezi devlet bütçesine yüksek miktarda vergi ödenmesi karşılığında, 
Babıali, yerel önderlerin otoritesini tanıma yoluna gitti. Ancak aynı zamanda, 
valileri birbirine karşı kullanarak (birbirine düşürerek) üzerlerindeki üst 
güç etkisini korumaya çalıştı. Babıali’ye tam destek verme karşılığında, El 
Azm ailesi, onsekizinci yüzyılda neredeyse bütün Suriye idari kadrolarında 
tekel oluşturdu. Bu ailenin üyeleri, Filistin’i ve Lübnan’daki dağlık bölgeyi 
yönetiminde tutan ve sonuç itibariyle şam’a bağlı olan Akka valilerine karşı bir 
güç meydana getirdiler. Suriye vilayetlerinin ekonomik ağırlık noktası, Halep 
ve şam’dan Akka, Sayda ve Beyrut gibi kıyı şehirlerine kaymaya başladı. Her 
ne kadar, şam, siyasi idarenin merkezi olmaya devam etse de, bu konumunu, 
yalnızca sahil bölgeleriyle ve özellikle Beyrut’la yoğun bağlantılar sayesinde 
koruyabiliyordu.

Suriye vilayetlerindeki ekonomik şablonlarda kayma meydana gelmesi ve 
yeni siyasi güç merkezlerinin ortaya çıkması ile birlikte ondokuzuncu yüzyılın 
ilk yarısında Babıali’nin buralardaki otoritesi ve gücü en düşük düzeye kadar 
azaldı. Osmanlılar, şam ve Lübnan’daki dağlık bölgede 1860 yılında çıkan kanlı 
ayaklanmalara çaresiz biçimde seyirci kalınca, içinde bulunulan durumun 
yapısı çok acı biçimde netleşti. Ancak yine de, siyasi özerkliğe yönelme ya da 
Osmanlı Devleti’nden resmi olarak ayrılma bu dönemde söz konusu olmadı. Yerel 
önderler ve seçkinler, vilayet yönetimini gittikçe kendilerine doğru çekerlerken, 
aynı zamanda da Osmanlı otoritesine sadık kalmaya devam ettiler.

Osmanlı yönetimi yani Babıali, 1860 olaylarını kullanarak, Suriye 
vilayetlerindeki merkezi otoriteyi sağlamlaştırma girişiminde bulundu. Güç 
sahibi ileri gelenleri isyanın çıkışında ve bastırılmasındaki ihmalkârlıklarından 
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dolayı cezalandırıp genel idari reformlar çerçevesinde yeni idari kurullar 
oluşturarak dini önderlerin konumunu daralttı. Son olarak da, kamu 
arazilerinin özel mülkiyete geçmesine izin veren 1858 tarihli Arazi Kanunu’nu 
yürürlüğe koydu. İstanbul’daki idari yapıda Suriyelilerin etkisi artırıldı. 
Lübnan’daki dağlık bölgede bulunan farklı dini topluluklar arasındaki dengeyi 
muhafaza edebilmek amacıyla bu bölgeye özgü yönetim sistemi geliştirildi.

Dağılma
Babıali’nin, yeni yönetimdeki atamaları elinde tutmasına ve toprak 

edinmeyi serbest bırakmasının büyük toprak sahibi yeni bir sosyal sınıfın 
ortaya çıkışına neden olmasına bağlı olarak, ondokuzuncu yüz yılın sonunda 
siyasi etki bakımından Babıali’ye bağımlı ve bu yüzden de Osmanlı otoritesine 
sadık biçimde hareket eden seçkin bir sınıf meydana geldi. Böylece Sultan II. 
Abdülhamit, yönetimdeki üyeleri kullanıp bu seçkin kesimin yerleştirilmesini 
sağlayarak Suriye vilayetlerindeki kontrolünü ve etkisini artırmada 
başarılı olmuş gözüküyordu. Bunun yanında, bir grup tutucu din bilginini 
destekleyerek halifelikteki ve buna koşut olarak İslam âlemindeki önderlik 
iddiasını sağlamlaştırıyordu. Suriye vilayetlerindeki durum tam kontrol altına 
alınmışken bu sefer de İstanbul’daki iç baskılar artmaya başladı. 1908 yılında 
İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC), Sultan II. Abdülhamit’in 1878’de yürürlüğe 
koyup 1879’da yürürlükten kaldırdığı Anayasayı yeniden geçerli kılması için 
padişaha baskı yaptı. Bu darbe ile birlikte Osmanlı Devleti’nin dağılması 
yeni ve ivmesi artmış bir evreye girdi. İTC iktidarı ele geçirdi ve Osmanlı 
Devleti’ni Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na katılmasına neden 
oldu. Fransa, İngiltere ve Rusya, kendi aralarında, 1916 yılında, Almanya 
ve Osmanlı Devleti’nin savaştaki yenilgisinden sonra, Osmanlı topraklarını 
öncelikle Avrupa devletlerinin etki merkezi, himayesi (mandası) ve daha sonra 
da bağımsız devletler haline getirecek düzenin temelini oluşturması planlanan 
Sykes-Picot Anlaşması’nı imzaladı.

Anayasanın yeniden yürürlüğe girmesi, şam’da, yeni yönetim kurullarına 
müdahil edilmiş olan Sultan II. Abdülhamit taraftarları ile özellikle kendini 
yönetim sisteminin dışında bırakılmış hisseden İTC taraftarları arasında 
karmaşık bir çekişmeye ortam hazırladı. İTC, muhalefetin bir kısmını tarafsız 
hale getirmeyi başardı, ancak sonunda tercihini yine de idari kurumların 
Türkleştirilmesini amaç edinen merkeziyetçi politikadan yana yaptı. Suriyeli 
idareciler, mevkilerini Türklere bırakmak zorunda kaldı. Türkçe, mahkemelerde 
ve eğitimde zorunlu dil oldu. Bu yeni durum, geçen birkaç on yıl içerisinde 
daha fazla nüfuz elde etmiş olan Suriyeli seçkin kesimin yabancılaşmasına 
ve ‘adem-i merkeziyet’ (yerinden yönetim), yönetimde daha güçlü bir yerel 
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(Arap) nüfus temsili isteğine yönelik seslerin artmasına yol açtı. Açılan yeni 
cemiyetler, Osmanlı Devleti’nde, özellikle de yerel ve merkezi yönetimde, 
herhangi bir özerklik ya da bağımsızlık talebi söz konusu edilmeksizin, Arap 
öğesinin güçlendirilmesini savunuyorlardı.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru, Osmanlı Devleti’nin eski 
büyüklüğünü (yüzölçümünü, topraklarını) koruyamayacağı ve Orta Doğu’da bir 
otorite boşluğu meydana geleceği net olarak anlaşılmıştı. 1881 yılından itibaren 
İngiliz yönetiminde olan Mısır’ın aksine, özellikle Anadolu’nun, Suriye ve Irak 
vilayetlerinin yönetiminde tamamen bir başsızlık oluşmaya başladı. Fransızlar 
ve İngilizler, Sykes-Picot Anlaşması ile çıkarlarının garanti altına alındığı 
ve Orta Doğu’daki amaçlarını destekleyecek güçleri (Beyrut’ta Fransızları 
destekleyecek Lübnanlı Maruniler1 ve İngilizleri Mekke’de destekleyecek 
şerif Hüseyin) harekete geçirebilecek yeni bir ayrıntılı plan tasarladılar. Arap 
cephesinde de bir takım planlar yapılıyordu. şerif Hüseyin önderliğinde çok 
iddialı bir Arap devleti hayali, ki 1916 yılında İngilizlerin desteğiyle sonunda 
Suriye vilayetlerinin Osmanlılardan alındığı Arap ayaklanmasına sebebiyet 
vermiştir. Bu tür planların hayata geçirilmesi, bu arada, Fransız ve İngilizler 
arasındaki geleneksel rekabetin yaşamsal önem taşıdığı karmaşık ve tahmin 
edilemez bir güç oyununa bağlı duruma gelmiştir.

Öze Dönük Olma, Sahihlik
Suriyeli aydınlar arasında bu dönemde, İstanbul ile olan bağları sürdürmeyi 

temel alan çeşitli senaryolar dile getiriliyordu. Nüfuz sahibi yazar ve siyasi 
eylemci şekip Arslan, Suriye’de görevli Osmanlı valisinin uyguladığı kanlı ve 
baskıcı yönetime rağmen, Birinci Dünya Savaşı süresince Osmanlı idaresine 
sadık kaldı. Gereken reformları gerçekleştirmek koşuluyla, ‘eski düzen’in 
korunmasından yana görüş bildirdi. Arslan, Avrupalıların Orta Doğu’nun 
iç işlerine karışmasına karşı çıktı ve kültürün kendi özünün, sahihliğinin 
korunmasından yana olduğunu açıkça dile getirdi. Bu gerçeklik (öze dönük 
olma, sahihlik, taklit veya sahte olmayış), geçmişteki şanlı, şöhretli dönemin 
kaynağı, kurtuluş, özgürleşme ve toplumda içerden kaynaklanan ‘hastalıklarla’ 
savaşmak için bir çıkış noktası olan İslam dininin içinde gizliydi. İslam 
toplumunun öze dönük öğelerinin korunması ve İslami dayanışmanın ön plana 
koyulması, kendi açmazlarını, zayıflık ve eksikliklerinin üstesinden gelmeye 
ve böylece uluslararası bir saygınlık kazanmaya neden olabilirdi. İslam’ın 
bu önceliği ve yüksek otoritesi, Arslan’a göre, tercihen anayasal biçimde ve 

1	 M.S.	5.	yüzyılda	yaşamış	Maro	adlı	keşişten	ismini	alan	Suriye	kaynaklı,	özellikle	Lübnan’da	görülen	
bir	Hıristiyan	mezhebi.	Ç.N.
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muhtemelen de bir Arap bölgeleri konfederasyonunu kapsayan bir üst yapı 
olarak Osmanlı idaresinin korunması için haklı bir neden oluşturuyordu.

Benzer bir senaryo, 1897 yılında Sultan II. Abdülhamit’in baskıcı 
rejiminden kaçıp Kahire’de reformcu dergi El Manar’ı yayınlamaya başlayan 
Suriyeli dini reformcu ve eylemci Raşit Rida örneğinde de görülebilir. Rida, 
başlangıçta İTC ve anayasanın yeniden yürürlüğe konması savunucusuydu. 
Birlikte İslamiyet’in çağdaş bir biçimde yeniden canlanmasını sağlayabilecek 
Araplar ile Türkler arasında yakın bir işbirliğini destekliyordu. İTC, iktidarı 
ele geçirdikten sonra, Rida, reform planlarına destek bulmak amacıyla 
İstanbul’a gitti. Ancak çok az bir karşılık görüp üstelik de İTC iktidarının 
istikrarsızlığını fark ettikten sonra, hayal kırıklığına uğramış bir ruh haliyle 
Kahire’ye geri döndü. 1912 yılında büyük çaplı yerel özerklik taraftarı olan 
adem-i merkeziyet partisinin kurucularından biriydi. Birinci Dünya Savaşı 
esnasında ise kesin olarak İTC karşıtı bir tavır takındı. Rida’nın ideali, genel 
reformlara bir temel oluşturması ve siyasi bağımsızlığı gerçekleştirmek 
anlamında, İstanbul’un da desteğini alarak Arap kökenli bir halifeliğin 
yeniden kurulmasını sağlamaktı. Bugünkü perspektiften bakıldığında, bu 
türden Arap halifelik düşünceleri oldukça saf ve naif gözükse de, o dönem 
için bütün önerilerin tutunabilir bir tarafı vardı. Siyasi yapılar neredeyse 
tamamen yıkılmışken bu kargaşa ve belirsizlik ortamında yeni bir düzen 
yaratmak mümkün olabilir gibi gözüküyordu. Dahası, eski yapının yıkılması, 
yeni bir düzenin kurulması için gerekli hayati koşulları sunuyordu. Bu 
bağlamda, İstanbul ve Mekke iki önemli siyasi ağırlık merkeziydi. İstanbul, 
son büyük İslam devletinin kalıntısı olarak siyasi ve askeri gücün merkezi 
iken, Mekke de dinin merkezi, özgür Arabistan’ın başkenti, Batı hegemonyası 
altına girmemiş yegane Arap toprağıydı.

Kuracağı yeni düzen için, Rida’nın bu iki önemli sütunu, geçmişle devamlılığı 
sağlamak, dini ve siyasi otoriteyi bir araya getirmek ve böylece bağımsız 
bir yapı oluşturmak işleviyle seçmesi çok doğal bir hamle gibi gözüküyordu. 
şam, Mekke ve İstanbul’a gitti. Gelecekle ilgili düşüncelerini gerçekleştirmek 
amacıyla İngilizlerle görüşmeler yaptı. Ancak güç dengeleri, tahmin ettiğinden 
farklı bir durumdaydı ve tasarladıkları gelişen olaylar nedeniyle arka plana 
itildi. Arap ayaklanmasını destekledi, fakat bu işte ümit ettiği rol ona 
verilmedi. şerif Hüseyin’in oğlu Emir Faysal’ın birlikleri tarafından şam 
şehri ele geçirildiğinde, 1920 yılında şam’da Suriye’nin bağımsızlığını ilan 
eden Meclis’in başkanı Rida oldu. Bir yıl sonra, İbni Suud’un sonunda şerif 
Hüseyin’i kovup bugünkü Suudi Arabistan’ı kurduğu Arap Yarımadası hariç, 
bütün Orta Doğu, Fransızlar ve İngilizler tarafından işgal edildi.
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Felaket Senaryoları
Sevr ve San Remo konferanslarındaki kararlar doğrultusunda yürürlüğe 

giren Orta Doğu’daki Fransız ve İngiliz hakimiyeti, Suriyeliler için uç düzeyde bir 
felaket senaryosu olarak gözüktü. İlk aşamada, eski Osmanlı yönetim yapısının 
reforma tabi tutulabileceğini ümit etmişlerdi. Bunun mümkün olmadığı ortaya 
çıktığında, her ne olursa olsun kendi kaderlerini, geleceklerini belirleyebilme 
hakkına sahip olmayı talep ediyorlardı. Sözde bütün halkların özgürlüğü ve 
bağımsızlığını savunur ifadeler kullansalar da, gerçek anlamda, yani iş ciddiye 
bindiğinde kendi ilkelerini bile bir kenara bırakıp yayılmacı çıkarlarının 
doğrultusunda hareket ettikleri için, Fransız ve İngilizlere güven duymuyorlardı. 
Orta Doğu’nun geleceği ile ilgili Avrupa’da düzenlenen birçok toplantıda Arap 
heyetleri sistematik bir biçimde toplantı salonunun dışında tutuluyordu.

İkinci aşamada ise, Orta Doğu’da, Osmanlı idaresi döneminde ortaya çıkmış 
jeopolitik güç bölgeleriyle çatışma içinde olan yeni sınır çizgileri belirleniyordu. 
Bu sınır çizgilerinin içinde, farklı gölgelerdeki seçkinler tarafından güç ve 
otorite tesis etmek amacıyla kullanılacak olan yeni siyasi yapılar inşa edildi. Bu 
seçkinler bir taraftan ülkenin yurtdışındaki güçler tarafından yönetilmesine 
karşı çıkarken, diğer taraftan da bu yapılar sayesinde otoritelerini ve 
iktidarlarını sürdürüp sağlamlaştırmaları mümkün olduğu için bu düzenin 
korunması işlerine geliyordu. Üstelik, bağımsızlık elde edildikten sonra 
iktidarın tamamını işgalci güçlerden devir alabilirlerdi.

Yeni sınırlar, Fransız ve İngilizler tarafından yerleştirildiği biçimiyle, 
yeni idari birimlerin içindeki siyasi çıkarlara eklemlenmiş bir güç savaşını 
ifade ediyordu. Örneğin, şam’daki seçkinlerin Lübnan’daki dağlık coğrafya 
(Golan Tepeleri), Beyrut ve Filistin’deki tarıma yönelik iç bölge ile sıkı bağları 
vardı. Halep, ezelden beri kuzeydeki art alan (iç bölge) ve Irak ile yoğun ilişki 
içindeydi. Bütün bu bölgeler, yeni düzende birbirinden ayrılmış durumdaydı 
ve bütün bu bölünmüş bölgelerdeki yerel seçkin tabaka, kurulan yeni yapı 
içinde bir güç temeli oluşturmaya çalıştı. Güç oluşturmanın benimsenebilecek, 
sahiplenebilecek tarzda ideolojik gerekçeleri, laik türden bir milliyetçilikte 
bulunuyordu. Böylece, hem yabancı işgalcilerle onlara karşı kendi ilkelerini 
kullanarak mücadele edilebilirdi hem de yeni sınırlar içindeki güç yapısı ve 
dengeleri haklı gösterilebilirdi. Yabancı idareciler, güç savaşında her zaman 
için temel bir etken olmaya devam ettikleri için, bu dönemde bir tür idari 
mekanizma gelişti fakat belirlenen sınırlar içinde toplumsal, ekonomik ve 
siyasi güç oranlarını yansıtacak bir devlet yapılanması söz konusu olamadı. 
Devlet kurma mücadelesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, tam da Fransız ve 
İngilizler Orta Doğu’dan çekilip manda altındaki bölgeler bağımsızlığını ilan 
edince başladı.
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Orta Doğu’daki çeşitli devletler, yirminci yüzyıl boyunca, sonuç olarak 
Osmanlı mirasının hangi biçimini aldığının belirgin hale geldiği birbirine 
benzer evrelerden geçtiler. Sıra itibariyle, öncelikle yabancı işgalcilerle savaş, 
sonra milliyetçi seçkin bir tabakanın oluşturulması ve kısa bir demokratik ara  
olarak bağımsızlık ve en sonda da askeri darbeler, üniter devletlerin kurulması 
(devletin birlik ve bütünlüğünün tesis edilmesi), devlet mekanizmasının 
sağlamlaştırılması olarak söylenebilir. Yirminci yüzyılda Orta Doğu’nun 
çehresini belirleyen, özellikle bu son evredir: Mısır’da Nasır, Suriye’de Hafız El 
Esad’la Baas Partisi ve Irak’ta Saddam Hüseyin, ellili ve altmışlı yıllarda ordu 
mensubu subaylar olarak bu ülkelerde gücü ele geçirip eski seçkin tabakayı 
devre dışı bıraktılar. Devletin baskın bir biçimde kontrolü altındaki dernekler, 
kurumlar aracılığıyla ve orduyu, istihbarat teşkilatlarını temel alan güçlü 
ulus devletler kurmaya başladılar. Fransız ve İngilizlerin geride bıraktıkları 
sınırlar içerisinde tutarlı devletler kurabilme çabalarını sürdürürken sistemli 
bir biçimde şiddet ve baskı uygulamaktan çekinmediler. Bu bağlamda, milliyetçi 
laik ideolojilere ve Üçüncü Dünya Sosyalizminin türlerinden olan düşüncelere 
sarıldılar.

1948 yılında kurulan İsrail’e karşı mücadele, yalnızca ilkesel nedenlerden 
(yani Arap topraklarının işgal edilmesini reddetme) değil, aynı zamanda 
pragmatik (İsrail’in mevcudiyeti, bu Siyonist devlete karşı askeri ve ekonomik 
bir güç oluşturabilecek durumda ve belli sınırlar içinde devletler kurmayı 
kaçınılmaz kıldı) sebeplerden ötürü de bu ideolojilerin merkezini oluşturdu. 
Bunun yanında, güçlü bir ordunun kurulması ve ayakta tutulabilmesi için, 
düşman olarak İsrail’in gösterilmesiyle haklı bir gerekçe de ortaya konmuş 
oldu. Böylece muhtemel iç tehditler de kolayca bertaraf edilebilecekti.

Kesin Olmama, Belirsizlik
İsrail devletinin kurulması, elbette, Orta Doğu’daki jeopolitik bütünlüğe 

ciddi anlamda bir darbe vurdu. Kurulan Siyonist devlet, yalnızca bölgenin 
paylaşımı ve düzenlenmesinde Batı’nın oynadığı rolü ve İsrail’e destek vererek 
bu rolünü koruyup devam ettirmek isteğini temsil etmekle kalmıyor, aynı 
zamanda bölgedeki devlet sınırlarının devamlılığının kesin olmamasını, 
belirsizliğini ve bu sınırların çeşitli güç odaklarının etki alanlarıyla yeterli 
düzeyde örtüşüp örtüşmediği sorusunu ortaya koyuyordu. Geçmişteki birçok 
savaş, İsrail’in askeri anlamda mevcudiyetini, yaşama alanını belli düzeye 
kadar kabul ettirme ve ayrıca istediği zamanda etrafındaki ülkelere müdahale 
gücü olduğunu gösterdi. Ama aynı zamanda da, askeri bakımdan üstün 
gücüne rağmen, Filistin örneği ile kıyaslarsak, bölgesindeki siyasi ve ekonomik 
bütünlüğün içinde yer almayı başardığı söylenemez. İsrail’de dışarıdan gelen 
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tehdit, daimi bir seferberlik durumunu ve böylece de Orta Doğu’daki askeri 
üstünlüğünü korumayı haklı göstermek amacıyla devamlı kullanılan bir tema 
olmuştur. Bunun sonucu olarak da, her iki tarafta da, dış tehdit kavramını 
besleyip büyüten bundan nemalanarak iç tehditleri yok edip içerde istikrarı 
garanti altına almaya çalışan bir rejim görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Fakat, 
bölgesel bir güç olarak bulunduğu bölgenin bütünlüğü içinde yer almayan 
İsrail’in, Osmanlı mirasının dengeli bir biçimde yeniden yapılandırılmasını 
imkansız hale getirmesi, burada söylenmesi gereken en önemli konu olma 
özelliğini sürdürmektedir.

Orta Doğu’daki milliyetçi rejimler, bu arada, meşruiyetlerinin büyük bir 
bölümünü kaybettiler. Halklarına verdikleri toplumsal, ekonomik iyileşme, 
siyasi anlamda özgürlükler ve İsrail ile askeri düzlemde eşitlik sözlerini yerine 
getiremediler. Bazen orduyu da yanlarına alıp etnik azınlıklara dayanarak 
devleti mülkiyetlerine geçirdiler ve devleti etkili bir güç uygulama aleti olarak 
kullandılar.

Bunlar, Orta Doğu’daki ilk istikrarlı devletlerdi. İstikrar da, baskı ve sıkı 
devlet kontrolünden kaynaklanıyordu. Bunun yanında, kendi doğal sürecinde 
evrimleşmiş devletler de değildi bunlar. Özel koşul ve durumlara tepki olarak 
inşa edilmişlerdi ve dolayısıyla da belli bir güç yapısına (odağına) yöneliklerdi. 
Öyle ki kendilerini yeniden üretecek, devamını sağlayacak düzenekleri de 
yaratmadılar. Birçok durumda, mevcut rejimin alternatifi rejimin değiştirilmesi 
değil, eski devlet kadrosunun (aygıtının) dağıtılması ve yerine tamamen yeni 
bir devlet biçiminin (kadrosunun) yaratılması oluyordu. Örneğin Suriye’de 
güvenilir bir muhalefet, karşısında olduğu rejimin kendini ayakta tutmak 
amacıyla özel olarak inşa ettiği kurumlardan yararlanamaz, çünkü muhalefetin 
kendisi de bu sefer aynı baskı ve gücü elinde tutma (koruma) sarmalının içine 
sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Irak örneği gösteriyor ki, devlet 
yapısı ile rejim (idare, yönetim, hükümet) arasındaki giriftlik çok ilerlediğinde 
ve idarenin görevden uzaklaştırılması durumunda, hemen devletin temellerine 
dokunacak ve sarsacak hamle de yapılmış oluyor. Birçok ülkede alternatif 
yerine konulacak yeni bir demokratik hükümetmiş gibi gözükmüyor, çünkü bu 
muhtemel hükümet, ortak milli tabanın üzerine oturan devlet yapılanmasını 
yıkmak zorunda kalabilir. Ama doğal olarak yeni idari kurumlar ve hukuk 
sistemleri arayışına geçecek olan, fakat ideolojik anlamda demokrasiye ya 
da milliyetçiliğe daha az bağlılık gösteren İslami bir rejim olabilir. İslam’a 
başvurmak ayrıca devamlılık hissine duyulan ihtiyaca karşılık verebilir. Bu 
his, geçmişten kopma ve toplumsal anlamda sancı ve sarsıntılarla sonuçlanan 
yaşanmışlıkları da telafi edebilir. Gazeteci-yazar Robert Fisk, Irak’ın şu anda 
içinde bulunduğu durumu, İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra eski 
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Osmanlı vilayetlerini yaşanabilir devletler konumuna getirmeye çalışmasıyla 
boşuna karşılaştırmıyor. Irak, onlar için kesinlikle yönetilemez bir durumda 
idi ve ülkeden çekildiklerinde inşa ettikleri bütün sistemler anında göçtü. Aşırı 
şiddet kullanarak Iraklılara ve Kürtlere bir yönetim biçimini dayatan kişi 
Saddam Hüseyin’di. şimdi ise Irak’ta artık Saddam Hüseyin devri kapandı 
ve bunun hemen akabinde eski çıkmazlar, ikilemler yeniden su yüzüne 
çıkmaya başlıyor: Ülke bölünmeli mi? Farklı dinsel azınlıklar arasında bir 
denge nasıl kurulabilir? Irak’a Amerikan müdahalesi, Orta Doğu’daki baskıcı 
milliyetçi rejimler, geçici ve istenmeyen bir ara rejim oluşturuyor, fikrinden 
yola çıkıyor ki bu bir tarihi ayrıksılıktır (tuhaflık, anormalliktir). Belki de 
bu öyle oluyordur, ancak bu rejimler iktidardan uzaklaştırılır uzaklaştırılmaz, 
ülkede hiç de istikrarlı bir yapının olmadığı ortaya çıkıyor ve Birinci Dünya 
Savaşı esnasında ve sonrasındaki aynı türden temel güç savaşları ortamına 
geri dönülmüş oluyor.

Orta Doğu’da bugünkü rejimler, Osmanlı Devleti’nden kalma istikrarlı miras 
değiller. Bu sav, son birkaç on yılda yapılan ideolojik tartışmalarla güçleniyor. 
Milliyetçi ideolojiler üstünlüklerini kaybettikçe, kültürel ve siyasi yönelmeler, 
İslam’ın toplumdaki rolü, siyaset, kültürel anlamda öze dönme, dinsel çeşitlilik, 
bilim ve siyasetteki Batı kavramlarının etkisi ve saire gibi konular artık 
tartışılmaya başlanıyor. Bütün bunlar, geleneksel kimlik bilinci azaldığında 
ya da bir türlü boşluğa düştüğünde ve genelde daha tarafsız bir terim olan 
‘modernite ya da çağdaşlık’ kavramıyla dile getirilen Batı’nın siyasi, ekonomik ve 
kültürel üstünlüğüne karşı bir tavır alınması gerektiği bir durumda, Osmanlı 
Devleti’nde yapılan büyük çaplı reform tartışmalarını hatırlatan tarzda soru 
ve konular. Laik akımların bu türden tartışmalarda kazanan tarafta olacağı 
uzun zamandır görünse de, milliyetçi ve baskıcı rejimlerle bağlantı kurdukları 
için bu akımların ikna kabiliyetleri azaldı. Bu arada Arapların ‘moderniteye’ 
(‘çağdaşlığa’) doğru yürüdükleri yol hakkında ondokuzuncu yüzyılda yapılan 
tartışmaların sonunun gelmediği netlik kazandı. O zaman gündemde olan 
birçok konu şimdi de hâlâ gündemdedir, çünkü o zamanki bir çok sorun 
çözülememiş durumdadır ve belki de özellikle, çağdaşlığa götürecek kendine 
has bir yol açmaya ve dengeli bir tartışmaya zemin oluşturacak bir siyasi 
özgürleşme hareketi hiçbir zaman gerçekleşememiştir.

Yaklaşık yüz yıl gibi bir sürede Osmanlı Devleti mirasının başlangıçta 
düşünülenden daha az iz bırakmayacak biçimde yok olduğunu gösteren çok 
çeşitli belirtiler mevcuttur. Bu, Amerika’nın Irak’a müdahalesinde çok acı 
biçimde netlik kazanan bir durumdur. Belli bir tarih bilinci ve bilgisi olan 
herkes, bunun ucu kapalı, sonu görülmeyen bir iş olduğunun farkına varabilirdi 
ya da varabilmeliydi. Tarihsel bakımdan daha önce görülmüş bir film ya 
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da rüya (déjà vu) gibi bir olgudur. Önceki dönemde yapay olarak yaratılmış 
(sınırları çizilmiş) olan bir bölgeye şimdi yeniden bir yapıyı kabul ettirmeyi 
denemek; insani gerekçeler (ilkeler) bahanesiyle (kisvesi altında) yeniden kendi 
çıkarlarının peşinde koşmak; daha önce bölge insanının kendi çabasıyla tek bir 
vücutta toplamayı başardığı çeşitliliğin içine yeniden tek türlülük getirmeye 
çalışmak.

Sınırların ne kadar hassas olduğu, Suriye ve İran’ın (bir tanesi hedef, diğeri 
de müzakere ortağı olarak) bu anlaşmazlığın içine katılmasının kaçınılmaz 
olduğu saptamasından ortaya çıkmıştır. Amerikalılar, iki alternatiften hiç 
birine sıcak bakmıyorlar, çünkü Irak’ı Orta Doğu’da İran etkisine karşı daima 
bir set işlevi üstlenen bir ülke ve Suriye’yi de her zaman İsrail karşıtı haydut 
bir devlet olarak nitelendiriyorlar. Belli bir süre sonra Amerikalılar Irak’tan 
çekildiklerinde, bu iki ülke mi Irak’taki enkazı temizlemek zorunda kalacak? 
Yoksa İsrail, bu işte onlara yardım eli uzatacak mı? Bunlar hiç de hoş ve çekici 
senaryolar değil.

Öngörüler
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra düzenlendiği biçimiyle Orta Doğu, 

kesinlikle herhangi bir başarı ödülünü hak etmiyor: Dünyanın dört bir 
yanına dağılmış ve kendi özerk bölgelerinde devamlı kovalanan Filistinliler; 
sınırlarının nerede başlayıp bittiğine henüz tam kesin karar verememiş, 
keyfine göre yeni yerleşim birimleri açan ve kendi etrafına duvar ören bir 
İsrail; Lübnan ve Türkiye ile olan sınırlarını hiçbir zaman tanımayan bir 
Suriye; bölünmüşlükten felç olmuş bir topluma sahip ve sağdan soldan 
herkesin kafasına göre topraklarına girdiği bir Lübnan; Türkiye, Irak, 
Suriye ve İran’da yaşayan Kürtler; Batı’nın Orta Doğu ile ilgili politikasının 
Waterloo’su konumuna gelmeye namzet bir Irak ve büyük çapta bölünmüşlüğe 
kurban giden bir İslam ile karşı karşıyayız.

Kim bugünkü Orta Doğu’nun Osmanlı boyutunu incelemek isterse, 
birkaç çıkış noktasını mutlaka dikkate alması gerekir. İlk olarak, Osmanlı 
Devleti’nin yıkılışı, dış etkenlerin, devletin yapısına dokunan dünya çapında 
değişim gösteren, ancak yirminci yüzyıldaki durumu direkt olarak üretmeyen 
şablonların bir sonucudur. Orta Doğu’nun paylaşımı, içerdeki çözülmenin bir 
yansıması değildir, fakat felaket boyutunda tarihsel bir kopmanın yansımasıdır. 
İkinci olarak, Orta Doğu’nun yeniden düzenlenmesi, İsrail devletinin kurulması 
dahil (daha sonra ayakta tutulması Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
üstlenildi), Fransız ve İngilizler tarafından ulus devletlere yüklendi. Bütün 
bunlar, yirminci yüzyılın başında ayrıntılı olarak biçimlenen bir dünya düzeni 
fikri çerçevesinde, ancak ilerleyen zamanda ortaya çıktığı gibi bölgedeki siyasi 
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güç alanının bozulması sonucunda gerçekleşti. Ayrıca, Babıali’nin başlatmış 
olduğu reform sürecine tek bir darbeyle son verildi.

Üçüncü sırada ise, Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan düzenlemelerde, 
muhatap tarafların kendi geleceklerini kendilerinin tayin etme haklarının 
ellerinden alındığının farkında olmamız gerekir. Tam o zamanlarda, o 
dönemlerde Batı’dan beklentiler çok yüksek iken, bugün bile etkisini hâlâ 
sürdüregelen Batı’nın üstünlüğünü göstermesi büyük çapta acı ve kızgınlık 
yarattı. Batı’nın Orta Doğu’ya yönelik niyetleri hakkında çok fazla güvensizlik 
ve kuşku var. Bölgedeki halkta, içeride işleri düzenlemeye geçmeden önce, 
öncelikle İsrail kanalıyla geldiği söylenen Batı baskısından kurtulmak hissi 
hakim durumdadır. Uzunca bir süredir dile getirilen Batı – İsrail komploları ile 
ilgili sızlanmalar, her zaman inandırıcı ya da ahlaki gelmiyor, ancak kesinlikle 
tarihi açıdan bir haklı olma durumu söz konusudur. Saddam Hüseyin, bir 
zamanlar İran’a karşı Batı’nın önemli dayanağı değil miydi? Serbest seçimlere, 
sadece sonuçları Batı’nın ya da İsrail’in işine geldiği gibiyse izin verilmiyor 
mu?

Amerika’nın Irak’taki savaşından sonra, bölgedeki jeopolitik ‘düzen’in 
yeniden bozulma (boşluğa düşeceği) olasılığı çok yüksektir. Olan ya da çıkacak 
bir çok anlaşmazlığa bir çözüm düşünülebilir mi? Öncelikle, İsrail’in bölgedeki 
bütünlüğe katılma biçimi üzerinde çalışılmak zorunda kalınacaktır. Belki de 
bunun sonucunda bölgede jeopolitik bir denge ortaya çıkabilir. Ancak bu hayata 
geçirilebilir bir fikir olarak görülürse bile, yine de Amerika’nın büyük boyutlu 
baskı uygulamasına ihtiyaç duyulacaktır. Fakat şu anda Amerikalıların başka 
amaçları var. Bunun yanında, İran’ın Orta Doğu’daki nüfuzunun artacağı 
kaçınılmaz bir durum olarak gözükmektedir. Bu da başlı başına hiç çekici 
olmayan bir öngörüdür. Nasıl olursa olsun, Orta Doğu’da istikrar, çok uzak 
bir gelecek öngörüsü olarak kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Sık sık 
ülkeyi kötü yönetmekle suçlanan Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahlarının 
mezarlarında kemikleri sızlıyordur (yattıkları yerde bir taraftan diğer tarafa 
dönüyorlardır).

Özet: Bu makalede Osmanlı İmparatorluğu tarihi ve Orta Doğu’daki etkisi yeniden gözden 

geçirilerek Osmanlı mirasının bugünkü durumla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Orta 

Doğu’daki Arap coğrafyasında Osmanlı mirasının iddia edildiği gibi hızlı ve kesin bir 

biçimde yok olmadığı tarihsel ve yazınsal verilere dayanılarak savunuluyor.
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Abstract: In this article it is argued that the legacy of the Otoman Empire is directly 

related with the current political situation in the Middle East by reviewing the history of 

the Ottoman Empire and its impact on the Middle East. By means of historical and literary 

data, the idea is defended that the Ottoman legacy in the Arabic Middle East has not so 

quickly and definitively disappeared as it is generally asserted.

Key words: Ottoman Empire, Arabic Middle East, Arabs, Islam, modernity, political system, 

integrity and authenticity.




