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KISALTMALAR

a.b. Aynı belge (Arşiv belgelerine yapılan ikinci atıflarda 
kullanılmıştır.)

ABCFM American Board of Comissioners for Foreign Missions
A.MTZ.CL Eyalat-ı Mümtaze Defterleri / Cebel-i Lübnan
BOA Başbakanlık Osmanlı Arşivi
CMS Church Missionary Society
DR Dehriyyun’a Reddiye adlı kitap (Kaynakçada Cemaleddin 

Afganî’ye bkz.)
DH-SYS Dahiliye Nezareti Siyasi Evrak
FO Foreign Office
h. Hicri tarih
İA İslâm Ansiklopedisi (MEB yayını)
m. Miladi tarih
ok. Okunamadı (Arşiv belgelerinde okunamayan metinler 

için kullanılmıştır.)
PRO Public Record Office
SNMU Salname-i Nazaret-i Maarif-i Umumiye
SVB Salname-i Vilayet-i Beyrut (Beyrut Vilayet Salnamesi)
SVH Salname-i Vilayet-i Halep (Halep Vilayet Salnamesi)
SVS Salname-i Vilayet-i Suriye (Suriye Vilayet Salnamesi)
TDV İA İslâm Ansiklopedisi (TDV yayını)
Tİ Tebayi-i’l İstibdad adlı kitap (Kaynakçada Abdurrahman 

Kevakibî’ye bkz.)
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UK Umm el Kura adlı kitap (Kaynakçada Abdurrahman 
Kevakibî’ye bkz.)

UV Urvet’ül Vuska adlı dergi (Kaynakçada Afganî ve Abduh’a 
bkz.)

ve d. ve devamı
YA-Hus Yıldız Arşivi Hususi Evrak
YA-Res Yıldız Arşivi Resmi Evrak
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TEŞEKKÜR

Bu çalışma 2002 yılında sunduğum “19. Yüzyıl Suriye’sinde 
‘Nahda’yı Hazırlayan Sosyoekonomik Koşullar ve ‘Nahda’ İçin-
de Beliren Siyasi Eğilimler” başlıklı doktora tezime dayanmak-
tadır. Tezin hazırlanmasında danışmanlığımı üstlenen sayın 
hocam Prof. Dr. Murat Özyüksel’e çalışmam süresince bana 
gösterdiği sabır ve dostluk için teşekkür ederim.

Araştırma sırasında TİNÇEL Vakfı’nca verilen üç aylık yurt-
dışı araştırma bursu son derece yararlı olmuştur. Londra’da de-
ğerlendirdiğim bu burs süresince ayrıca sevgili abim Selim Bak-
tıaya ile sayın hocam Prof. Dr. Ülke Arıboğan’ın yardımlarını 
aldım. Arapça bazı metinlerin okunmasında Suat Yiğit, çalış-
mada yararlanılan Fransızca bildirilerin okunmasında da Diren 
Kurtiran bana yardım etmişlerdir. Pek çok kaynağa ulaşmam 
dostum ve meslektaşım N. Sinan Turan olmasaydı mümkün ol-
mazdı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Foreign Office yetkilile-
ri ve memurları da işimi kolaylaştıran yardımlarda bulundular. 
Adı geçen kurum ve kişilere teşekkür ederim.

Son olarak onlar olmasa bu çalışmamı sonuçlandırmamın 
imkânsız olduğu aileme teşekkür ederim.
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GİRİŞ

Bu çalışma Suriye’de 19. yüzyıl ortalarında yaşanan ve yay-
gın olarak Nahda şeklinde adlandırılan edebi ve kültürel uya-
nışı ortaya çıkaran sosyoekonomik etkenleri ortaya koymayı, 
söz konusu etkenlerin ve önemli dönüm noktaları olarak tes-
pit edilecek tarihsel olayların Suriyeli Hıristiyan ve Müslüman 
Arapların siyasi eğilimleri ve ufukları üzerindeki etkisini ince-
lemeyi amaçlamaktadır. Bu süreç içinde Suriye’nin çeşitli ce-
maatleri ve toplumsal kesimleri arasında, olgunlaşmak için 20. 
yüzyılı bekleyecek olan bazı siyasi eğilimler ortaya çıkmış, bu 
eğilimler özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında Arap dün-
yasında büyük önem kazanmıştır.

Birinci Kısım 19. yüzyılda Suriye’de Batı nüfuzunun artışını 
ve 19. yüzyılın teknolojik gelişmelerinin Suriye’deki etkilerini 
ele almaktadır. Suriye’nin modernleşmesi olarak da görülebile-
cek olan bu süreç içerisinde Mısır yönetimi ile Tanzimat sonra-
sı Osmanlı yönetiminin önemli etkileri olmuştur. Her iki yöne-
tim sırasında Suriye’ye getirilen yenilikler bu kısımda ayrı baş-
lıklar altında incelenmiştir.

Batı nüfuzunun artışı Mısır yönetiminde de, Osmanlı yöneti-
minde de devam etmiş ve devleti Suriye’de daha etkin müdaha-
lelerde bulunmaya davet etmiştir. Osmanlı Devleti’nin Batı nü-
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fuzuna karşı direnişi eğitim alanında barizdir. Öte yandan eği-
tim alanındaki gelişmeler Nahda’yı ortaya çıkartan sosyoekono-
mik değişimler arasında özel bir öneme de sahiptir. Bu nedenle 
Osmanlı Devleti’nin Batı nüfuzuna karşı direnişini ve Nahda’ya 
katkısını gösteren bir örnek olarak devletin misyonerler karşı-
sındaki tavrı ve eğitim alanındaki atılımı ayrı bir başlık altında 
ele alınarak incelenmiştir. Osmanlı Devleti Suriye’deki misyoner 
faaliyetlerinin etkilerini azaltmaya ve misyoner eğitim kurumla-
rının yerine kendi okullarını ikame etmeye çalışmıştır. Başlarda 
misyoner okulları Suriye’de modern eğitimin verildiği kurumla-
rın büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ancak Osmanlı Dev-
leti’nin 1860’larda başlayan ve II. Abdülhamid döneminde zir-
veye ulaşan eğitim kampanyası sonucunda, 20. yüzyıla okurya-
zarlarının büyük çoğunluğu devlet kurumlarından mezun edil-
miş olan bir Suriye miras kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin girişti-
ği bu eğitim kampanyasının tek saiki elbette misyonerlerle reka-
bet etme değildir. Tanzimat döneminde bir bütün olarak eğitime 
özel bir önem verilmiştir. Bu kısımda Osmanlı Devleti’nin eğitim 
kampanyasını yönlendiren bu ilk saike özel bir önem verilmiş, 
okul açmak için yer seçimi kararlarının alınmasında misyoner-
lerin varlığı ve faaliyetlerinin etkisi incelenmiştir.

İkinci Kısım’da Suriyelilerin siyasi yönelişlerini belirleyen ta-
rihsel dönüm noktalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu-
rada tespit edilen dönüm noktaları 1860 Lübnan olayları ve 
Şam katliamı ile 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’dır. Bu dönüm 
noktaları Suriyelilerin siyasi tercihlerinin oluşumunda yalnız-
ca teknolojik gelişmelerin yarattığı tedrici sosyoekonomik de-
ğişimlerin değil, aynı zamanda bunalım dönemlerinde ortaya 
çıkan güncel sorunlara yönelik çözüm arayışlarının da önem-
li bir etken olduğunu, gündelik ihtiyaçların büyük oranda be-
lirleyici olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada söz konusu 
tarihsel olaylar, cemaatlerin birbirleriyle ilişkilerinde yarattığı 
değişiklikler nedeniyle, cemaat üyelerinin siyasi ufuklarını da 
değiştiren dönüm noktaları olarak ele alınmıştır.

1860 olaylarını önemli bir dönüm noktası haline getiren baş-
ka gelişmeler de vardır. Tanzimat reformları ancak bu olayla-
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rın sonrasında Suriye’de etkin bir şekilde uygulanabilmiş ve bu 
uygulama Osmanlı Devleti’nin eşrafla olan ilişkisinde değişik-
likler yapmasını, dengeyi kendi lehine değiştirmesini gerektir-
miştir. Yine 1860 olayları sonrasında Osmanlı Devleti’nin ce-
maatler politikasında da önemli bir değişiklik yaşandığı görül-
müştür.

Her iki dönüm noktasında da Suriye’deki en önemli siyasi si-
ma olarak Abdülkadir el Cezayirî öne çıkmaktadır. Sözü edilen 
tarihsel dönüm noktalarında, Abdülkadir el Cezayirî’nin ro-
lü üzerinde özellikle durulacaktır. Zira Cezayirî’nin nezdinde 
Müslümanlar arasında yaşanan değişimin ve özellikle de ule-
ma arasında yaşanan farklılaşmanın ipuçları görülebilmektedir. 
Öte yandan Abdülkadir el Cezayirî ilk örgütlü ayrılıkçı hareke-
tin merkezinde yer almaktadır.

Üçüncü Kısım’da basım, yayın, dil, edebiyat gibi alanlarda 
yaşanan gelişmeler ele alınmış, ardından Nahda içinde beliren 
siyasi eğilimler öncü düşünür ve siyasetçilerin kısa biyografile-
rini ele almak suretiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hıristi-
yanlar arasında Butros el Bustani ve Necip Azuri’nin siyasi fi-
kirleri incelenmiştir. Kuşkusuz bunlar bütün Hıristiyan cema-
atini ve onların siyasi yönelişlerini temsil etmek için yeterli de-
ğildir. Ancak her iki şahsiyet Osmanlı Devleti’yle aralarında-
ki mesafe bakımından Hıristiyanlar arasında ortaya çıkan siya-
si eğilimlerin iki kutbunu oluşturmaktadır. Biri Osmanlıcı bir 
çizgiyi tercih ederken diğeri ayrılıkçı bir programdan yana ol-
muştur.

Uyanışın Müslümanlar arasındaki tezahürlerinin ve Müslü-
manlar arasında beliren siyasi eğilimlerin incelenmesi, konuy-
la yakından ilgili olan bir başka alanın, dinde ıslahatın incelen-
mesini gerektirmiştir. Hıristiyanlar açısından din-devlet ilişki-
leri ve Batı’nın bilim ve teknolojisi ile kurumlarının ithali, di-
nin köklü bir şekilde sorgulanmasını gerektirmemiş, bu nok-
tada önemli bir sorun ortaya çıkmamıştır. Ancak Müslümanlar 
modern dünyanın bu unsurlarıyla bir arada yaşamak için dinle 
ilgili yorumlarında bir değişiklik yapmak durumunda kalmış-
lardır. Müslümanlar arasında Rifa Rafii et Tahtavî dışında aşa-
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ğıda ele alınan öncülerin hepsi (Cemaleddin Afganî, Muham-
med Abduh, Tahir El Cezayirî ve Abdurrahman el Kevakibî) 
basım, yayın, Arap dili gibi alanlardaki öncü faaliyetlerinin ya-
nı sıra dinde ıslahatın da öncüleridir. Bu öncülerin arasında en 
yaşlısı olan Tahtavî ıslahat çağrısı yapmamış olsa da Batılı ku-
rumları meşrulaştırmaya çalışırken sürekli olarak şeriata gön-
dermelerde bulunmuştur.

19. yüzyıl pek çok açıdan dinde ıslahatın bir zorunluluk ola-
rak kendini dayattığı bir yüzyıl olmuştur. Avrupa’nın tehdidi 
daha yakından hissedilmiş, ona karşı durabilecek güçte bir İs-
lâm dünyasının yaratılması ihtiyacı dinde ıslahat yapılması için 
itici bir güç olmuş ve bu ıslahata aciliyet kazandırmıştır. Arap 
dünyasında modernleşmeci dinsel ıslahat hareketi Cemaled-
din Afganî’den ilham alan, büyük ölçüde Mısır kökenli bir ha-
rekettir. Burada, ıslahatın en önemli siması olan Cemaleddin 
Afganî’nin öğrencisi Mısırlı Muhammed Abduh’un düşüncele-
rinin belirleyici olduğu bir hareket söz konusudur. Ancak Su-
riye’de de Abdülkadir el Cezayirî’nin himayesi ve etkisi altında 
daha çekingen tezlere sahip bir hareket vardır ve sonraki yıllar-
da bu hareket Mısır kökenli hareketle temasa geçmiştir. Tahir 
el Cezayirî’nin önünü çektiği Suriye’deki ıslahat hareketi ısla-
hat konusunda Muhammed Abduh’un görüşlerinden etkilen-
miş, ama bunun da ötesinde Abduh’un Arap diline verdiğini 
önemin daha milliyetçi vurguları olan yeni bir kalıba sokulma-
sında etkili olmuştur.

Dinde ıslahat yukarıda değinildiği gibi Afganî’den ilham al-
mış, ama Afganî’nin öğrencisi olan Abduh tarafından gelişti-
rilmiştir. Bununla birlikte ıslahatçılık 19. yüzyılda İslâm dün-
yasının hemen her yerinde etkileri olmuş bir şahsiyet olan Af-
ganî’yi en iyi ifade eden sıfat değildir. Afganî daha çok Batı’nın 
sömürgeciliğine karşı Doğuluları dirilişe çağıran bir aktivisttir. 
Bu çalışmada Afganî çoğunlukla ele alındığı şekliyle, yani pan-
is lâmizmle ilişkisi bağlamında değil bu anti-kolonyalist yönü 
ve uyanış içerisindeki rolü ve etkisi bağlamında ele alınmıştır.

Son olarak Arap ırkını yücelten bir düşünür olan Abdurrah-
man el Kevakibî’nin düşünceleri incelenmiştir. Kevakibî Ab-
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duh’un öğrencisidir ve Abduh’un atmadığı bir adımı atarak bir 
Arap hilafeti ile bağımsız bir Arap devletinin kurulması yönün-
de görüşler ifade etmiştir. Kevakibî ayrıca çağdaşı olan Müslü-
man Araplar arasında laiklik yönünde atılmış en cesur adımı 
temsil etmektedir. Öte yandan Kevakibî Nahda’nın Müslüman-
ları ile Hıristiyanlarının buluşma noktasını temsil etmektedir. 
Kevakibî’nin düşünceleri ile Hıristiyan Azuri’nin düşüncele-
ri arasında hedefler açısından ortaklıklar olduğu görülecektir.

* * *

Çalışma içerisinde kullanılan “Arapçılık” terimi bir ön açık-
lama gerektirmektedir. Yakın tarihlerde Hasan Kayalı tarafın-
dan gerçekleştirilen bir çalışmada Arapçılığın sınırları; Miros-
law Hrosh ve Eric Hobsbawm’ın kuramsal olarak milliyetçi-
lik üzerine, Ernest Dawn’ın ise Arap milliyetçiliği üzerine yap-
tığı çalışmalardan yola çıkılarak çizilmiştir.1 Buna göre Arap-
çılık Arap milliyetçiliğinin erken bir evresini ifade etmekte-
dir. Arapçılık, Türkçülük gibi kavramlar yaygın olarak Arap 
ve Türk kültürel ve edebi düşünceleri ve akımları bağlamın-
da kullanılır. Arapçılık hem gizli kalmış hem de yeni biçimlen-
dirilmiş kimlik ögelerinin harekete geçirilmesi sonucunda or-
taya çıkmış ve Osmanlıya karşı muhalefetin bir ifadesi olmuş-
tur. Ernest Dawn’ın çalışmaları sonucunda Arapçılık çoğu kez 
“Arapların hükümranlık talep etmeyen her türlü siyasi etkin-
lik ve akımı” anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu tanımda 
özellikle önemli olan Arapçılığın siyasi bir milliyetçiliğe doğru 
evrim göstermemiş olduğudur.

Hobsbawm, Hrosh’u takip ederek milliyetçi hareketlerin ge-
lişimini üç evreye ayırmaktadır. A evresi: Tümüyle kültürel, 
edebi ve folkloriktir. Hiçbir siyasal, hatta ulusal mahiyeti yok-
tur. B evresi: Militan ve eylemcilerin kültürel grubu hareke-
te geçirmek üzere siyasi propaganda yaptıkları evredir. C evre-
si: Milliyetçi programların belirli bir ölçüde kitle desteğini ka-

1 Hasan Kayalı, Jöntürkler ve Araplar: Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetçiliği ve 
İslâmcılık: (1908-1918), çev. Türkan Yöney, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstan-
bul, 1998, s. 10-12.
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zandığı evredir.2 Kayalı’ya göre Arapçılığın ilk evresi I. Meşru-
tiyet’ten öncedir. Arap hareketi yeni ifade özgürlükleriyle ve si-
yaset yapabilmenin ilk adımlarıyla 1908’de başlamıştır. Ancak 
bu dönem içinde tutarlı bir dışlayıcı ve ayrılıkçı Arap milliyet-
çiliği ortaya çıkmamış, Arapçılık C evresine ulaşamamıştır.3

Bu çalışmada bir kavram olarak Arapçılık tanımlanan bu sı-
nırlar içinde ele alınmıştır ve milliyetçiliğin A evresine denk 
düşmektedir. Ancak Hobsbawm’ın A evresinin siyasal hatta 
ulusal mahiyeti olmadığı şeklindeki yargısını biraz yumuşat-
mak, evreler arası sınırın çok da kesin olmadığına dikkat çek-
mek gerekmektedir. Ya da belki de Araplar arasında A evre-
si ile B evresinin çoğu durumda iç içe geçtiğini söylemek da-
ha doğrudur. Arap topraklarına mahsus reform istekleri, Arap-
lara özerklik verilmesi talepleri 19. yüzyılın ortalarından itiba-
ren ifade edilmiş, tutarlı bir milliyetçilik ortaya çıkmamışsa da 
kimi tarihsel fırsatlar ayrılıkçılığın da telaffuz edilmesine vesile 
olmuştur. Milliyetçilik bu çalışmanın doğrudan hedefi olmasa 
da A evresinin sınırlarının aşıldığına dair örneklere metin için-
de yer verilecektir.

* * *

Arapçı uyanışa dair yapılacak bir inceleme, incelemeyi yapan 
kişi ister Suriye’nin ister Mısır’ın bu uyanışın merkezi olduğu-
nu düşünsün, her iki merkeze de uğramak zorunda kalacak ve 
sonunda muhtemelen böylesi bir tek merkez aramaktan vazge-
çektir. Suriyeliler ve Mısırlılar hem sürekli bir etkileşim içinde-
dir hem de özellikle Mısır’da Suriyeli Araplar entelektüel hayat-
ta son derece faaldir. Neredeyse hepsi ömürlerinin bir kısmını 
Mısır’da geçirmişlerdir. Bu nedenle özellikle Suriye’de yaşanan 
sosyoekonomik değişimler ele alınmış olsa da ne Mısır ne de 
Mısırlılar çalışma dışında bırakılabilmiştir. Bu mümkün olma-
dığı gibi gerekli de değildir.

2 Eric J. Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik: “Program, 
Mit, Gerçeklik”, çev. Osman Akınhay, 2.basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 
1995, s. 26-28.

3 Kayalı, a.g.e., s. 12.


