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Abstract  

The National Pact continues its impact for existence and continuation of Turkey as a vision 

document and brings out a road map and conceptual framework. Along with reserving vested 

rights of Turkey and highlighting Middle East, it draws attention to historical, humanitarian 

and cultural unity beyond divisions and separations. It is a manifesto of freedom and 

sovereignty aiming to establish a righteous union on the axis of mutual trust and will for a 

common future. “… to ensure fair and permanent peace for the independence of the state and 

future of the nation” expression in the text has key importance. This contract, loaded with 

meaning, contains the knowledge, cultural depth and conscience of our nation. Traditional 

line of effective, reasonable and legitimate knowledge and education play a key role in these 

processes. In this article, the inclusion of Ali Emiri Efendi, can be associated with a particular 

importance and value in terms of reflections of common mind as objective basis of national 

unity and solidarity. This relationship and interaction are seen in his work, ‘Osmanlı Vilâyât-ı 

Şarkiyyesi’, which promotes geographical integrity with association of ideas, beliefs, ideals, 

actions and emotions. He brought to light the original manuscript of Divan-ı Lugat’it Türk, 

one of the most fundamental references in Turkish, by bought it from a foreign traveler and 

bequeathed his library to his people. In his work, ‘Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi’, he critically 

approaches people, events-facts and situations from past to future with a perspective that 

includes East and West comparison as well as humanitarian and Islamic sensitivity. In this 

work, the original, pluralist, historical, natural and spiritual structure of the Middle East is 

being weaved knot by knot, by being intensified in and around the city of Diyarbekir. On the 

way to the foundation of the Republic of Turkey, the successor of Ottoman Empire, 

knowledge and cultural heritage which constituted the infrastructure found its soul and 

existence with solid will and works of this scholar-enlightened line. This character of Middle 

East geography, which has been processed with knowledge and cultural heritage within 

history and society, continues to bloom and flourish again. Turkey as state and society, a 

century after founding the Republic, aims an overall development with its nearby geography 

by strong and reinforced ties in accompaniment with knowledge and experience with 

interaction via the language of the heart. Humanitarian diplomacy and studies are in focal 

point in these processes.  

 

Keywords: National Pact, Turkey, Middle East, Knowledge and Cultural Heritage, Ali Emiri 

Efendi’s Approaches 
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MİSAK-I MİLLİ VE TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU’DAKİ KONUMUNA ALİ 

EMİRİ EFENDİ’NİN YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA YENİDEN BAKMAK  

 

Özet  

Misak-ı Milli Türkiye’nin varoluşu ve bekası için bir vizyon belgesi olarak etkisini 

sürdürmekte ve bir yol haritası ve kavramsal çerçeve sunmaktadır. Türkiye’nin kazanılmış 

müktesep haklarıyla birlikte, Ortadoğu’ya da ışık tutarak bölünmeler ve ayrılıkların ötesindeki 

tarihsel, insani ve kültürel birlikteliğe dikkatleri çekmektedir. Ortak bir gelecek için karşılıklı 

güven ve irade buluşması ekseninde haklı birlikteliği tesis etmeyi gaye edinen bir hürriyet ve 

egemenlik manifestosudur. Metindeki “istiklali devlet ve istikbali millet için haklı ve sürekli 

bir barışa nailiyet” ifadesi kilit önemdedir. Anlamca yüklü bu sözleşme, milletimizin bilgi, 

kültür derinliği ve vicdanını içermektedir. Etkin, makul ve meşru ilim ve maarif çizgisi tüm 

bu süreçlerde anahtar role sahiptir. Bu makalede Ali Emiri Efendi’ye yer verilmesi milli birlik 

ve beraberliğin nesnel temeli olarak ortak aklın yansımaları bakımından ayrı bir önem ve 

değerle ilişkilendirilebilir. Bu ilişki ve etkileşim O’nun coğrafi bütünlüğü fikir, inanç, ideal, 

aksiyon ve duygu birlikteliğiyle destekleyen Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi eserinde 

görülmektedir. O, Türkçe’nin en temel referanslarından olan Divan-ı Lugat’it Türk adlı eserin 

el yazması orijinalini bir yabancı seyyahtan satın alarak gün yüzüne çıkarmış ve kendi 

kütüphanesini Milleti’ne miras bırakmıştır. Ali Emiri Efendi Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi 

çalışmasında geçmişten geleceğe bir kritik yaklaşımla Doğu ve Batı karşılaştırmalarını da 

içeren bir perspektifle kişi, olay-olgu ve durumlara insani ve İslami duyarlılığı dahil ederek 

yaklaşmaktadır. Bu eserde Ortadoğu’nun özgün, çoğulcu, tarihsel, doğal ve manevi yapısı 

Diyarbekir şehri ve etrafında yoğunlaştırılarak ilmek ilmek dokunmaktadır. Osmanlı bakiyesi 

Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşuna giden yolda altyapıyı teşkil eden bir ilim ve kültür 

mirası bu alim-aydın çizgisinin sağlam irade ve çalışmalarıyla ruh ve vücud bulmuştur. 

Ortadoğu coğrafyasının tarih ve toplum içinde bilgi ve kültür mirasıyla işlenmiş bu karakteri 

yeniden filizlenip yeşermeye devam etmektedir. Türkiye devlet ve toplum olarak 

Cumhuriyet’in kuruluşundan bir asır sonra bölge coğrafyasıyla yeniden kuvvetli ve 

pekiştirilmiş bağlarla bilgi ve deneyim zenginliğinin eşliğinde gönül dili üzerinden etkileşimle 

topyekün kalkınmayı hedeflemektedir. İnsani diplomasi ve çalışmalar bu süreçlerde odak 

noktasını teşkil etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Misak-ı Milli, Türkiye, Ortadoğu, Bilgi ve Kültür Mirası, Ali Emiri 

Efendi'nin Yaklaşımları 

 

Giriş  

Osmanlı Devleti’nin iç ve dış pek çok sebepten dolayı yıkılışının ardından kendi küllerinden yeniden 

doğan bir Anka Kuşu gibi görülebilecek Türkiye Cumhuriyeti’ne giden süreçte Misak-ı Milli anahtar 

role sahiptir. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Lozan’a yolladığı baş delege İsmet Paşa da 

Misak-ı Milli’nin Türkiye’nin olmazsa olmazı yani kırmızı çizgisi olduğunu vurgulamaktaydı.  

Bu çalışmanın amacı bin yılı aşkın bir süredir Ortadoğu’da yerleşik bir devlet ve medeniyet realitesi 

olarak Türkiye’nin konumuna Misak-ı Milli’ye odaklanmaktadır; aynı zamanda bu geçiş süreci ve 

dönüşümü bütün bir Ortadoğu coğrafyasında kendi özelinde bizzat tecrübe edip yaşamış bir Osmanlı – 

Türkiye aydını ve devlet adamı olarak Ali Emiri Efendi’nin yaklaşımlarını değerlendirerek günümüze 

ve geleceğe dair bir projeksiyon tutmayı hedeflemektedir.  
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I. Misak-ı Milli’nin Türkiye İçin Önemi ve Ortadoğu’ya Derin Etkisi  

Misak-ı Milli Türkiye’nin varoluşu ve bekası için bir vizyon belgesi olarak etkisini sürdürmekte ve bir 

yol haritası ve kavramsal çerçeve sunmaktadır. Türkiye’nin kazanılmış müktesep haklarıyla birlikte, 

Ortadoğu’ya da ışık tutarak bölünmeler ve ayrılıkların ötesindeki tarihsel, insani ve kültürel 

birlikteliğe dikkatleri çekmektedir. Ortak bir gelecek için karşılıklı güven ve irade buluşması 

ekseninde haklı birlikteliği tesis etmeyi gaye edinen bir hürriyet ve egemenlik manifestosudur. Misak-ı 

Milli, esas olarak yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne giden bir perspektifi sunmakla beraber özü 

itibariyle Osmanlı bakiyesi coğrafyadaki tüm toplulukların özgürlük ve bağımsızlığını da zımnen 

hedeflemektedir. Metindeki “istiklali devlet ve istikbali millet için haklı ve sürekli bir barışa nailiyet” 

ifadesi kilit önemdedir. Anlamca yüklü bu sözleşme, milletimizin bilgi, kültür derinliği ve vicdanını 

içermektedir.  

Misak-ı Milli (Ahd-i Millî Beyannamesi / Peymân-ı Millî) adlı 6 maddelik bu mühim belgenin metni 

şöyledir (Uçarol, 2015: s.733-735; Gönlübol ve Sar, 2014: s.12-13; Sakin, 2003: s.108-109):  

Zîrde vaziülimza Osmanlı Meclisi Meb’usan azaları istiklâl-i devlet ve istikbal-i milletin, haklı ve 

devamlı bir sulhe nailiyet için ihtiyar edebileceği fedakârlığın hadd-i azamisini mutazammın olan 

esasat-ı atiyyeye tamami-i riayetle mümkün-ü temin olduğunu ve esasat-ı mezkûre haricinde payidar 

bir Osmanlı saltanat ve cemiyetinin devam-ı vücudu gayr-ı mümkün bulunduğunu kabul ve tasdik 

eylemişlerdir (Osmanlı Meclis-i Mebusan üyeleri, devletin bağımsızlığı ve milletin geleceğinin, haklı 

ve sürekli bir barışa kavuşması için göstereceği fedakârlığın en son sınırı olan aşağıdaki esasların 

hepsinin uygulanabileceğine emin bulunduğunu ve sözü geçen esaslar dışında bir Osmanlı saltanat ve 

toplumunun varlığının devamının imkânsız olduğunu kabul etmiş ve onaylamıştır):  

Madde 1 – Devlet-i Osmaniye’nin münhasıran Arap ekseriyetiyle meskûn olup, 30 Teşrin-i evvel 1918 

tarihli mütarekenin hîn-i aktinde muhasım orduların işgali altında kalan aksamın mukadderatı, ahalinin 

serbestçe beyan edecekleri ârâya tevfikan tayin edilmek lazım geleceğinden, mezkûr hatt-ı mütareke 

dahil ve haricinde dînen, örfen ve emelen müttehit, yekdiğerlerine karşı hürmet-i mütekabile ve 

fedakârlık hissiyatıyla meşhun ve hukuku ırkiyye ve içtimaiyeleri ile şerait-i muhitiyelerine tamamıyla 

riayetkar Osmanlı-İslâm ekseriyetiyle meskûn bulunan aksamın heyet-i mecmuası hakikaten veya 

hükmen hiçbir, sebeple tefrik kabul etmez bir küldür (Osmanlı Devleti’nin özellikle Arap 

çoğunluğunun yerleşmiş olduğu, 30 Ekim 1918 tarihli mütarekenin – Mondros Mütarekesi’nin – 

yapıldığı sırada, düşman ordularının işgali altında kalan bölgelerinin geleceği, halkının serbestçe 

açıklayacakları oylara göre belirlenmesi gerekeceğinden; sözü geçen mütarekenin çizdiği sınırlar 

içinde ve dışında din, anlayış ve amaç bakımından birlik olan ve birbirlerine karşı saygı ve fedakârlık 

duyguları besleyen, soy ve toplum ilişkileri ile muhitin şartlarına elverişli bir tarzda bütünüyle uyan 

Osmanlı-İslâm çoğunluğunun yerleşmiş bulunduğu bölgelerin tamamı gerçekten ya da hükmen hiçbir 

nedenle ayrılmaz bir bütündür).  

Madde 2 – Ahalisi ilk serbest kaldıkları zamanda âray-ı âmmeleriyle Anavatana iltihak etmiş olan 

Elviye-i Selâse için ledel-icap tekrar serbestçe âray-ı âmmeye müracat edilmesini kabul ederiz (Halkı 

ilk serbest kaldığı anda kendi oylarıyla anavatana katılan Elviye-i Selâse – Üç Sancak: Kars, Ardahan, 

Batum – için gerekirse tekrar halkoyuna başvurulmasını kabul ederiz).  

Madde 3 – Türkiye sulhuna talik edilen Garbi Trakya vaziyet-i hukukiyesinin tespiti de sekenesinin 

kemal-i hürriyetle beyan edecekleri ârâya tebaan vaki olmalıdır (Türkiye ile yapılacak barışa bırakılan 

Batı Trakya’nın hukuki durumu da özgürce yapılacak halkoyu sonucuna göre belirlenmelidir).  

Madde 4 – Makarr-ı Hilâfet-i İslâmiye ve Payitahtı Saltanat-ı Seniye ve Merkez-i Hükümet-i 

Osmaniye olan İstanbul şehriyle Marmara denizinin emniyeti her türlü halelden masun olmalıdır. Bu 

esas mahfuz kalmak şartıyla Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarının ticaret ve münakalât-ı âleme küşadı 

hakkında bizimle sair bilumum alakadar devletlerin muttefîkan verecekleri karar muteberdir (İslâm 

halifeliğinin merkezi ve Osmanlı Saltanatı’nın başkenti İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin 

güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. Bu esas saklı kalmak koşuluyla Akdeniz ve Karadeniz 
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Boğazları’nın dünya ticaretine ve ulaşımına açılması hakkında bizimle diğer bütün ilgili devletlerin 

oybirliği ile verecekleri karar geçerlidir).  

Madde 5 – Düvel-i İtilâfiye ile muhasımları ve bazı müşarikleri arasında takarrür eden esasat-ı ahdiye 

dairesinde ekalliyetlerin hukuku, memalik-i mütecaviredeki Müslüman ahalinin de aynı hukuktan 

istifadeleri ümniyesiyle tarafımızdan teyit ve temin edilecektir (İtilâf Devletleri ile düşmanları ve bazı 

ortakları arasında yapılan andlaşmalardaki esaslara göre azınlıkların hakları, civar ülkelerdeki 

Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanmaları koşulu ile tarafımızdan garanti edilecektir).  

Madde 6 – Millî ve iktisadî inkişafımız daire-i imkâna girmek ve dahi asrî bir daire-i muntazama 

şeklinde tedvir-i umura muvaffak olabilmek için, her devlet gibi bizim de temin-i esbab-ı 

inkişafatımızda istiklâl ve serbest-i tâmme mazhar olmamız ussül esas-ı hayat ve bekamızdır. Bu 

sebeple siyasî, adlî, malî inkişafımıza mâni kuyûda muhalifiz. Tahakkuk edecek düyunatımızın şerait-i 

tesviyesi de bu esasata mugayir olmayacaktır (Ulusal ve ekonomik gelişmelerimizi sağlamak ve daha 

çağdaş bir düzenli yönetimle işleri yürütebilmek için her devlet gibi bizim de tam bir bağımsızlığa ve 

özgürlüğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamımızın ve geleceğimizin esasıdır. Bu nedenle siyasi, adli, mali 

ve diğer gelişmelerimize engel olacak sınırlamalara karşıyız. Borçlarımızın ödenme şekli de bu 

esaslara aykırı olmayacaktır).  

Bu kısa, özlü ve derin metin tam bir yüzyıldır etkisini ve gücünü sürdürmeye devam ediyor. 

Geçmişten geleceğe bir gerilim ve süreklilik harmonisinin izlerini bu metinde öz olarak görmek 

mümkündür. Özellikle Misak-ı Milli kapsamında olan Musul ve civarı o dönemde olduğu gibi şimdi 

de tartışmaların odak noktasında yer almayı sürdürmektedir.  

Misak-ı Milli aradan bunca zaman geçmesine rağmen Bu Ülke’nin insanlarına hala bir inanç, ümit ve 

moral aşısı olmayı sürdürüyor. Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Felah-ı Vatan grubunun 

öncülüğünde ortaya çıkarılan evrensel yönelimli Milli nitelikte bir manifesto gibi görülebilmektedir. 

Evrensellikten kasıt bütün bir dünyaya hitab edebilen bir dille vicdan ve akıl terkibine sahip olmasıdır. 

Millilikle hedeflenen ise toplumun kendi gerçek ihtiyaçlarını ve çıkarlarını temsil ederek ülkenin ahval 

ve vaziyetine dair net bir irade beyanı ve sağlam duruşu içermesidir. Arkasından gelen tüm çabalar bu 

hedefle ortaya konan çıtayı aşamadı. Misak-ı Milli Ortadoğu’da yaşayan mazlumları gönül coğrafyası 

kapsama alanına alan bir ideal amaç olarak okunabilir. Türkler, Kürtler ve Araplar başta olmak üzere 

tüm Müslüman unsurlar ve ahali ile beraber ortak yaşam potasında bir ve beraber olmuş diğer tüm 

kültürel unsurlar da bu ortak varoluşun cisimleşmesi gayesine matuftu. Dönemin koşulları içinde 

herkese heyecan veren, anlamlı ve değerli bir çıkıştır. Kongreler ve diğer milli mücadele aşamalarının 

ilk nüvesi ve yüksek standardı olarak parlaklığını koruyacaktı. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin aynı 

zamanda İstanbul’daki Meclis tarafından da paylaşıldığını ve bu bağlamda Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk iradesinin bir bütün olarak her yerden güç ve destek aldığını gösterir önemli bir 

tarihi metindir. Arapların kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceği ve bunun dışındaki bütün 

Müslüman Halk’ın kaderinin ve hudutlarının milli ahid içinde yer aldığı vurgusu da çok çarpıcıdır. 

Arap vurgusu hem yükselen milliyetçilik akımına karşı tamponlayıcı bir ön alma çabası hem de bu 

hareketlere verilen dolaylı destekle beraber milletler arası meşruluk açısından dayanışmacı bir 

karakteristiğe işaret etmektedir. Yani Son Osmanlı Meclisi bütün Müslümanların ve İnsanların derdi 

ile o olumsuz ve yetersiz siyasal ve askeri şartlara rağmen ustaca alaka ve teveccüh göstermektedir 

denilebilir. İstanbul’un o dönemde İngiliz İşgali altında olduğu hatıra getirilince bir kahramanlık 

örneği olduğu da kabul edilebilir.  

İşin ilginç yanı şu anki bütün problem alanlarını net olarak görebilen bir vizyon ve misyon’un ışıltısı 

Misak-ı Milli’de saklıydı. Coğrafya hatları ve çizgilere bakılınca hiç te hayali ve romantik olmayan 

gerçekçi kerterizlerin alındığı net görülebilir. Bu konunun mutlaka bilimsel açıdan her yönden 

sansürsüz ve sınırsız bir şekilde tartışmaya açılmasında yarar vardır. Aynı zamanda yeni bir birlik 

mimarisinin bir asır önceki meşru ve haklı argümantasyonu ile ortaya koyduğu yolda ve uğurda 

canlanma da gerekiyor. Ülkemizde aydın, siyasetçi ve akademisyenlerin geçmişten tevarüsle devreden 

jakoben askeri-sivil memur refleksini aşıp olgun ve yetkin bir tutum takınmaları gerekir. Karşıtlık ve 

yandaşlık ekseninde değil hakikatler ve gerçeklerin perspektifi ile meseleye bakabilmek gerekir.  
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Misak-ı Milli’de açıkça dillendirilmese bile Kutsal Beldeler’e mümkün olan en kısa zamanda 

erişilebilecek bir esneklik mesafesi korunmuştur. Düvel-i Muazzama (Büyük Devletler ve Güçler) ile 

mücadele’de en hassas olunan dinamiklerden birisi de bu olacaktır. Sağlam tutulacak Kuzey-Güney 

Hattıyla beraber Doğu-Batı Kavis’i zaten olası risk ve tehlikeleri süreç içerisinde savuşturarak İslam 

Dünyası’nın geleceği ve güvenliği tüm İslam Milletleri ve Halkları ile eş anlı olarak süreç içerisinde 

aşama aşama tamamlanmış olacaktı. Zaten Arap Milliyetçiliğinin yükselişi ve Hicaz’daki kuvvetli 

muhalif damar sıkıntıların yeniden ele alınmasını ancak zaman içerisinde mümkün kılacak bir vaziyeti 

açığa çıkarıyordu. Kuvvetle muhtemel müstevlilerin Arap’lara dönük politik propagandalarını boşa 

çıkarmayı hedefleyen bir ön alma hedefi gözetilmişti. Arapların dışında özellikle Türklük vurgusunun 

yapılmaması ve Kürtlere dair ayrı bir ifadenin yer almaması Türk ve Kürt kardeşliğinin ayrılmazlığına 

zımnen özenli bir atıf olarak değerlendirilebilir. Türkiye ifadesinin yer alması da nötral bir biçimde 

geleceğe dönük projeksiyon olarak nitelendirilebilir. Batı Trakya, adalar ve elviyei selase (Kars, 

Ardahan ve Batum) vurgusuyla mümkün olanı hedefleyen ve asgari Vatan Sathının hudutlarını 

belirleyen bir temel varoluşsal senet pozisyonundadır. İngilizlerin bu metne aşırı tepki vermesi ve 

Rauf Orbay başta olmak üzere kimi etkin zevatı Malta’ya sürmeleri de boşuna değildir. Özellikle 

İslami/Milli içerikli vurgular bu tepkilerine zemin hazırlamış görünmektedir. Boğazların Statüsü o 

dönemdeki Siyasetin Merkezi olan İstanbul’un güvenliği (Makarrı Hilafet ve Saltanat) kapsamında 

Uluslararası Ticaret’in akışı bağlamında ele alınmıştır. En mühim başlıklardan birisi de 

Kapitülasyonların reddedilmesi ile beraber azınlıklar için öngörülen mütekabiliyet esasıdır. Metne 

girişteki ‘İstiklali Devlet ve İstikbali Millet’ ifadesi çok çarpıcıdır.  

O dönemin şartları içerisinde fevkalade tutarlı ve bütüncül bir yaklaşımdan bahsedilmektedir.  Mazi 

Dün’de kalarak değil Yarın’lara bakarak okunursa enerji heder edilmemiş olur. Bazı ihtilaf doğurması 

muhtemel ifadelerin söylenmeden özlerinin korunabileceğini ve böylelikle tesirini icra edeceğini de 

yeniden görmüş oluyoruz. Ancak bununla birlikte problemli hale gelmiş meselelerin de diplomasinin 

nezaretinde açıkça ve çok yönlü olarak dillendirilmesi geleneği de böylelikle tekrar hafızalara 

yerleştirilmek istenmektedir. 28 Ocak 1920’de İngiliz Silahlarının Namlusuna rağmen gizli bir celsede 

akdedilip yazılan bu metin herkese çok şey öğretmeye devam ediyor. Bölgede hala etkisini güçlü bir 

şekilde sürdüren adil, makul ve meşru ulema çizgisi bu süreçlerde anahtar role sahiptir. Bu makalede 

Ali Emiri Efendi’ye yer verilmesi toplumsal bütünleşik aklın yansımaları bakımında ayrı bir önem ve 

değere sahip olmayı sürdürmektedir. İsmet Paşa Lozan Konferans yolunda İstanbul’a yaklaşırken 

gazetecilerin görüşmelerde savunulacak esaslarla ilgili sorusuna da şu cevabı vermiştir: “Bizim barış 

şartlarımız dünyaca malumdur. Bu şartları birçok defa, birçok vesilelerle ilan etmekten geri 

kalmadığımız için onları herkes bilir. Bizim, uğrunda yıllardan beri her türlü fedakârlığa katlandığımız 

gayelerimiz çok mütevazı ve çok haklıdır. Bu gayeler, iki kelime içindedir: ‘Misak-ı Milli’…” 

(Karacan, 2017: s. 48).  

Türkiye Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren kendisine karşı yerel, bölgesel ve küresel ölçekli 

meydan okumalara ve hatta tehditlere karşı cevap verebilecek bir kudret, potansiyel ve iradeye sahip 

olduğunu her açıdan göstermek istemektedir. Geçen yüzyılın Misak-ı Milli kapsamındaki 

müktesebatları olarak kabul edilebilecek Hatay’ın Anavatan’a katılması ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı 

dışında kalıcı bir siyasi-hukuki kazanım söz konusu değildir. Ancak yakın coğrafyasındaki 

istikrarsızlık ve güvensizliklere karşı tarihsel, toplumsal, kültürel ve insani kaynakları ve ortak 

hafızayı sürece dahil etmeye çalışmaktadır. Gönül coğrafyası olarak Misak-ı Milli hem bir vizyon 

belgesi olarak etkisini sürdürmekte hem de motivasyon unsuru olarak tesirli olmaktadır.  

Türk siyasal hayatında Misak-ı Milli vurgusu hiç eksik olmadı. Ancak özellikle 8. Cumhurbaşkanı 

T.Özal döneminde bu vurgunun çok daha ön plana çıktığı gözlenmektedir. Ancak Misak-ı Milli 

konusu, ilk kez halkın oylarıyla doğrudan seçilmiş bir siyasi lider olarak, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından sıklıkla işlenerek iç ve dış politika yapım süreçlerinde gündeme gelmesi 

sağlanmıştır denilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musul ile mevcut olan tarihi bağlara dikkat çektiği 

bir konuşmasında Musul’da yerleşik Arap, Türkmen ve Kürtlerin Türkiye ile kardeş olduğunu, sınırın 

iki yanında akrabalık bağlarının bulunduğunu, bu nedenle bu coğrafyaya duyarsız olunamayacağını 

ifade etmiştir (aktaran Kutluk, 2018: s. 318). Daha sonra yaptığı bir konuşmada ise “…geçmişte 

Kerkük bizimdi, Musul bizimdi” diyen Erdoğan Misakı Milli’den bahsettiği için bir kesimin rahatsız 
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olduğunu belirterek Mustafa Kemal Paşa’nın da Misak-ı Milli’yi istikamet olarak gösterdiğini 

anımsatmıştır (aktaran Kutluk, 2018: s. 318). Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Misak-ı Milli söylemiyle 

Yeni Türkiye idealini buluşturma noktasında bir arayış içinde olduğu düşünülebilir. Bir bütün olarak 

düşünüldüğünde ve büyük resme bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın unsur ve dinamikleri açıkça 

tanımlanmamış olsa da öz olarak yeni bir milli güvenlik doktrini ile düşünüp hareket ettiği 

söylenilebilir. Bunda gelenekten geleceğe yol almak isteyen uzun vadeli bir yürüyüşün teorik ve pratik 

izlerini gözlemlemek mümkündür.  

II. Türkiye ve Ortadoğu: İnsani ve Kültürel Ortak Zeminin Yeniden İnşa Süreci  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve toplumu tüm coğrafya unsurlarıyla bilgi ve ortak deneyim ekseninde 

sevgi dili üzerinden yeniden buluşabilmelidir. Niyet ve hedefler aktüel durum ve geleceğin birlikte 

ortak irade ile inşası ekseninde herkesin kabul edip benimseyebileceği meşru bir kamusal algı ve 

algoritma ile biçimlendirilmek durumundadır. Türkler ve Kürtler ile başlayan Araplar ile genişleyen 

insani, sosyal, ticari ve kültürel etkileşimler güvenlik ve özgürlüğe dair en esaslı umut olacaktır. Bu 

süreçlerdeki anahtar rolün, insani ve kültürel zemin etütleri ile geliştirilip tahkim edilecek bir stratejik 

vizyonun ekonomi politik imkanlarla zenginleştirilmesi sayesinde adım adım gerçekleştirilebileceğini 

hep akılda tutmak gerekir. Dil ve söylemin anaforuna takılmadan gerçekliğin yeniden olduğu gibi 

görülmesi ve tarihsel ve toplumsal bağlamına kavuşması her açıdan çok önemlidir. Algılar, imajlar, 

olgular ve bulguların özenli, sağlam ve düzgün bir şekilde revize edilmesiyle uzun zaman saklı kalmış 

tablonun yeniden günyüzüne çıkabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. Kendinize ve dış dünyaya 

baktığınız prizmanızın yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğini hesap ederek herkesin birbirine ayna 

olabileceği hakikati yakın ve uzak hafızada yer almalıdır.  

Türkiye’nin Ortadoğu’ya bakışı uzun dönem belli başlı birçok sebepten dolayı mesafeli ve soğuk 

durma biçiminde olmuştur. Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Anka’nın külleri içinden yeniden 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğuşu ve bu devletin gelişim ve yükselme süreci elbette ki zaman 

alacaktı. Bir de dönemin büyük ve egemen devletleri petrol ve diğer enerji kaynakları dolayısıyla -bu 

durumu Türkiye’ye ve Dünya’ya karşı açıkça ifade etmeseler bile- Türkiye’yi mümkün mertebe 

sahanın dışında tutmaya çalışıyorlardı. Bu süreçte Türkiye özellikle SSCB ile ilişkiler üzerinden 

meşruluğunu sağlamaya çalışarak Lozan’ın alt yapısını hazırlamış ve ideolojik yönden Batılılaşma ile 

de Milletler Cemiyeti sistemindeki yerini almaya çalışmıştı. Ayrıca yeni güç dengesi ve reelpolitik 

arasında sarkaç hareketi yapan ve yeniden düzenlenen uluslararası politik atmosferi içinde başat 

aktörler olan İngiltere ve Fransa ile oynadığı satrançta kaybetmemeyi, kazanmayı esas almıştı. Bu 

süreçte ABD çok ön plana çıkmasa bile sürece müdahil ve müzahirdi. Bu süreçte temel hedef olarak 

mümkün olduğu nisbette ‘Misak-ı Milli’ gerçekleştirilmeye çalışılacaktı. Çözümsüz kalan konular 

zamanın, uluslararası konjonktürün elverişliliğine ve şartların olgunlaşmasına bırakılacaktı. Başta 

Musul (Yani Petrol) olmak üzere sonuçsuz kalan mevzular o dönemden bugüne devam eden 

eleştirilerin jeo-politik açıdan ağırlık merkezini teşkil edecekti. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık 

ve beka meselesi Batı Hegemonyasına tam anlamıyla itiraz edebilecek imkân ve kabiliyete erişmeyi 

tehir edecekti (Korkusuz, 2019: s.1-79). Aradan bir yüzyıl geçtikten sonra Türkiye'nin yeniden 

Ortadoğu’da bölgesel bir aktör olarak boy göstermesi insani ve kültürel bağlardan, irtibatlardan dolayı 

son derece doğaldır. Bu aynı zamanda bölgesel barış ve işbirliği için bir imkan ve potansiyeli de her 

seviye ve platformda sunabilecek bir gelişme olarak okunabilir.  

1.Dünya Savaşı öncesi ve sonrasını dosdoğru anlayabilmek ve taşları yerli yerine oturtabilmek için 

Osmanlı Devleti’nin parçalanması sürecini petrolün keşfi ve enerji havzalarını ve kaynaklarını dikkate 

alarak yapmak gerekir (Korkusuz, 2020: s.83). Yirminci Yüzyıl’ın Ortadoğu’daki en temel hadisesi ve 

gelişimi Osmanlı Devleti’nin yıkılışının ardından ortaya çıkan siyaset boşluğu ve belirsizliği ile başta 

petrol olmak üzere bölgenin enerji ve zenginlik kaynaklarının neredeyse yüzyıl boyunca tamamına 

yakınının bölge dışı başat aktörlerin nüfuz, kontrol ve egemenlik alanı halinde kalması olmuştur 

(Korkusuz, 2020: s.80).  

Ortadoğu’daki en temel çelişki ekonomi politik faktörler ile ideolojik parametrelerin ve siyasal 

aktörlerin uyumsuzluğu ve hatta elverişsizliğidir. Bunda temel sebep bölgedeki sömürgecilikten kalma 

atomizasyon mirası ve hala devam eden emperyalizmin artçı şokları ve yüküdür. Siyaset, din, ideoloji, 
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kültür ve ekonomi gibi etkinlik alanları bağlamından ve kavramsal çerçevelerinden koparılarak 

modernizmin dikey hiyerarşik dayatmaları ile geleneksel toplumsal yapının buyurganlıkları arasında 

sarkaç hareketi yapmaktadır. Her iki gerilim ekseninde benzersiz deneyime sahip Türkiye bölgede 

ideolojik olmayan insani ve kültürel yönelimle ticaret ve ekonomi eksenli network’lerle nüfuzunu 

arttırabilir (Korkusuz, 2020: s.96).  

Türkiye ve Ortadoğu, Dünya ile birlikte tüm durumların ve statülerin farkında olarak geçmişten 

geleceğe ve gelenekten moderniteye yol alan değişim ve dönüşüm süreciyle kültür, ekonomi ve siyaset 

bileşenlerini bir araya getirebilecek kapasite ve kudrete sahip olduğunu tedrici bir şekilde gösteren bir 

esnekliğe ve çok yönlülüğe ulaşma arayışını sürdürmektedir. Odak noktasını insanın yeniden keşfinin 

teşkil ettiği bir algısal dönüşüm ve olgusal gerçeklik Ortadoğu’nun ve Dünya’nın gelecek inşasında 

kilit öneme sahiptir (Korkusuz, 2020: s.99).  

III. Ali Emirî Efendi ve ‘Osmanlı Vilayâtı Şarkiyyesi’ Eseri’ni1 Yeniden Okumak  

Tarih, şimdi üzerinde kurulan köprü ile insanlığın fikir ve çalışmalarını gözler önüne getirir ve 

geleceğe taşır. Burada en yararlı kaynak yazılan güzel ve yararlı kitaplardır. Belki devrinde eleştirel 

niteliği dolayısıyla çok önem ve değer atfedilmeyen bazı eserlerin bir zaman sonra yıldızları 

parlamaya başlar. Burada fikir kadar etkili olan diğer unsur ise samimiyet, doğruluk ve gerçeklik 

boyutlarının mevcut olup olmadığı ile ilgili algı boyutudur. Yani yaşanan çağa ve insanlık durumuna 

psikolojik iklim ve sosyolojik realite ne ölçüde uyuyor ve bu iş olduğu gibi tasvir edilip resmediliyor 

mu? Etkin, makul ve meşru ilim ve maarif çizgisi tüm bu süreçlerde anahtar role sahiptir. Bu 

çalışmada Ali Emiri Efendi’ye yer verilmesi milli birlik ve beraberliğin nesnel temeli olarak ortak 

aklın yansımaları bakımından ayrı bir önem ve değerle ilişkilendirilebilir. Bu ilişki ve etkileşim O’nun 

coğrafi bütünlüğü fikir, inanç, ideal, aksiyon ve duygu birlikteliğiyle destekleyen Osmanlı Vilâyât-ı 

Şarkiyyesi eserinde görülmektedir. O, Türkçe’nin en temel referanslarından olan Divan-ı Lugat’it Türk 

adlı eserin el yazması orijinalini İstanbul’daki bir sahaftan uzun bir emek mahsulünün neticesinde 

araştırarak bulmuş ve yüksek bir meblağ ile satın alarak gün yüzüne çıkarmıştır. Daha sonra Sadrazam 

Talat Paşa’nın kendisine teklif ettiği çok büyük bir maddi ödeneği de kabul etmemiş ve bunun hayır 

amaçlı olarak kullanılmasını talep etmiştir (Bilge, 1971: s.156-165). Ayrıca ilk milli kütüphane kabul 

edilebilecek kütüphanesini kurmuş ve ‘Millet Kütüphanesi’ olarak Milleti’ne miras bırakmıştır 

(Timurtaş, 1979: s.115-117). Ali Emiri Efendi Diyarbakır’ın köklü ailelerinden gelen ve çok farklı 

vazifeler üstlenmiş Osmanlı Memurin zümresine ait idealist bir insandır. Hayatının en anlamlı faaliyeti 

ilim, kitap ve araştırma üzerine kurulu bir kültür ve medeniyet sevdalısı olarak oluşturduğu muazzam 

kitaplığıdır. Kitapları için Fransızların Paris’te bir kütüphane açtığı takdirde teklif ettikleri ciddi 

meblağı kabul etmemiş ve bunun kendisi tarafından Millet’in hizmetine sunulmak üzere tahsis 

edildiğini vurgulamıştır (Tevfikoğlu, 1971: s.147-155).  Bilimsel gelişmelerde ve eğitim-öğretim 

faaliyetlerinde milli ve akademik kütüphanelerin rolü ve etkisi çok büyüktür (McCarthy, 1971: s.173-

174). Ali Emiri Efendi kendi kitaplarının tümünü bugün İstanbul Fatih’te bulunan Millet Kitaplığı’na 

bağışlamıştır. Orada birbirinden değerli yazma eserler ve orijinal kitaplar ve koleksiyonlar mevcuttur. 

Bu eserler arasında Mollier’in el yazma eseri de bulunmaktadır.  

Son dönem Osmanlı kültür çevresinde daha çok kitap toplayıcısı olarak tanınan Ali Emiri Efendi, 

aslında kendisine biçilen yüzeysel kimliğin sınırlarını aşmış, 19.yüzyıl insanı için bir hayli aykırı 

sayılabilecek, dönemi kapanmaya yüz tutmuş kültür gelenekleriyle beslenerek kendi kişisel dünyasını 

inşa etmiştir. Bu dünya, dağılmakta olan bir imparatorluğun hazinelerine sahip çıkma tutkusuyla 

yüceltilmiş bireysel idealizmin yörüngesi etrafında döner. Karşımızdaki portre, Diyarbakır’dan 

Rumeli’ye, İstanbul’dan Yemen’e doğru genişleyen bürokratik görev ağının sınırları içinde hayatını 

idealleri doğrultusunda kurgulayan bir taşralıya aittir (Işın, 2010: s.17-18).  

                                                            
 

1 Ali Emiri Efendi üzerine değerli bilim ve kültür insanlarının yaptığı pek çok çalışma bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda 

onun el yazması orijinal Osmanlıca basılmış asıl metnini temel almış bulunmaktayız. Biraz zaman alsa da bu tutumun 

dönemin atmosferi ve dili ile yaklaşımları açısından daha faydalı olacağını düşündük.  
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Ali Emiri Efendi Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi çalışmasında geçmişten geleceğe bir kritik yaklaşımla 

Doğu ve Batı karşılaştırmalarını da içeren bir perspektifle kişi, olay, olgu ve durumlara insani ve 

İslami duyarlılığı dahil ederek yaklaşmaktadır. Bu eserde Ortadoğu’nun özgün, çoğulcu, tarihsel, 

doğal ve manevi yapısı Diyarbekir şehri ve etrafında yoğunlaştırılarak ilmek ilmek dokunmaktadır. 

Osmanlı Doğu Vilayetleri eserini Gazi Mustafa Kemal Paşa, milli İstiklal davası için önemli bir 

çalışma olarak kabul etmişti (Yuvalı ve Halaçoğlu, 2008: s.9).  

Diyarbakır’dan başlayan ve halka halka yurdun dört bir yanına yayılan Vatan sevgisi, Ali Emiri 

Efendi’de çok güçlü idi. İslam inancı ile birlikte geleneksel değerleri ve çağın ilim ve medeniyet 

birikimini çok önemseyen Ali Emiri Efendi ‘Osmanlılık’ bilinci en yüksek seviyede olan ve bunu 

şuurlu olarak memleketin iyiliği, imarı ve barış ve birliği için yegâne yol olarak gören bir tarzda 

gerçekleştirmektedir. Kırşehir’de görev yaparken Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesinin onarımına katkıda 

bulunacak derecede duyarlı bir insandır. Tarih, coğrafya ve nüfus hareketleri ve siyaset başta olmak 

üzere birçok konunun temelinde eğitim eksikliği ve yöneticilerin yetersizliğini ve dış güçlerin yıkıcı 

ve bölücü faaliyetlerini görmektedir. Ancak Batı Medeniyeti hakkında fazlaca iyimser olduğu 

söylenebilir. İyi aydınlatıldığı takdirde Batı’lı gelişmiş ülkelerin Osmanlı ve sonrasında ortaya çıkan 

gelişmeler karşısında Türkiye’nin yanında yer alabileceklerini de düşünmektedir. İttihat Terakkiye 

karşı çok kızgındır. Onların acemi, hırslı ve çeteci tabiatları dolayısıyla memleketi harap ettiklerini 

tasvir etmektedir. İttihat ve Terakki konusundaki bu eleştirileri, İ.T.’nin Devleti harbi umumiye 

sokarak felakete sürüklemeleriyle sonuçlanan başarısızlıklarıyla beraber O’nun idealist perspektifine 

bağlanabilir. Bir de geçiş sürecindedir Ülke tabii eser yazılırken. Kimi tesbitler Ülke’nin iç ve dış 

şartlarına tam vakıf olunmadan belli bir ortalama üzerinden yapılmış olabilir. Buna Devlet’in 

parçalanmasının yol açtığı öfke ve hüzün hali de dahil edilebilir. Bir de uluslararası ilişkiler 

sistematiği içinde yeni bir denge noktasının Türkiye’nin lehine olarak kurgulanması çabası da etkili 

olmuş olabilir. Savaşı kaybetmiş bir iktidarın yüklerinden ve bıraktıklarından uzak bir yeniden varoluş 

ve ayağa kalkış için iç ve dış politik ve sosyal yapı ve ilişkiler önem arz etmektedir.  

Kitabının ifadei mahsusa başlığı altında ilk sayfasında eserinin klasik anlamda bir coğrafya, tarih, 

iktisat, madenler, nehirler, mensucat ve diğer alanlara dair bir çalışma olmadığını vurgulayan Ali 

Emiri Efendi bu nacizane çalışmasının asıl olarak Wilson cenablarının prensipleri ışığında tertip 

edilecek kongre için Millet’in lehine sonuç alınabilmesi noktasında geleceğe dönük olmak üzere 

hukuki, ahlaki, vicdani, hissi ve tecrübi (deneysel) bir zemin teşkilini hedeflemekte olduğunu 

vurgulamaktadır (Ali Emiri Efendi, 1918: s.2).  Yine mukaddime kısmında Osmanlı Devleti ile 

İngiltere, İtalya, Fransa ve Amerika arasında maziden istikbale uzanan tarihlerine bakıldığında iyi 

ilişkilerin söz konusu olduğunu ama bu durumun Rusya ve Avusturya için geçerli olmadığını ifade 

etmektedir (Ali Emiri Efendi, 1918: s.3-4). Aslında Ali Emiri Efendi bu tesbitleri ile 1.Dünya 

Savaşı’ndan galip çıkan devletler başta olmak üzere düveli muazzama’ya Osmanlı Devleti’nin ve 

milletin geleceği noktasında pozitif bir imaj ve etki oluşturmaya çalışmaktadır. Neticede bu kitap 

yaşanılan konjonktür ve şartlar bakımından, iç ve dış politik ve sosyal hedefleri gözeten bir kamu 

diplomasisi çalışması olarak görülebilir. Bu bağlamda daha sonraki aşamalarda özellikle Wilson’un 

self-determinasyon ilkesi (kendi kaderini tayin hakkı) milli mücadelede dünya kamuoyunu etkilemede 

sıklıkla dillendirilmiştir. Ali Emiri Efendi’nin bu çalışması bölgeyle ilgili kırılganlıklara aklı selim 

temelinde vazedilen bir rapor olarak da görülebilir. Özellikle o dönem için zincirin zayıf halkası olarak 

masaya getirilen Ermeni Meselesi’nde içeriden özgün bir bakışla ikna ve telkin gayreti dikkati 

çekmektedir.  

O kitabında hemen her konudan temsillerle misaller getirir. Kitabını yazdığı tarihte 61 yaşında 

olduğunu belirten yazar, çocukluk zamanından beri cihan haritasına baktıkça Memaliki Devleti 

Osmaniye’yi müstesna bir mevkide görerek iftihar ettiğini paylaşmaktadır. Hududun garbi canibi 

Adriyatik’ten başlamakta şarki canibi ise Basra Körfez’inde sonlanmaktadır (Ali Emiri Efendi, 1918: 

s.6). Yine Meşrutiyet’in ilanı esnasındaki gözlemlerine de yer vermektedir. Nur’u Osmaniye civarında 

Hürriyet için yürüyen gençlerin “yaşasın hürriyet, yaşasın müsavat ve yaşasın adalet” naraları atarak 

çarşıya girdiklerindeki tabloyu insanların o andaki masumiyetlerini adeta bir cennet iklimi zannederek 

teneffüs ettiklerini ancak liyakatsiz ve tecrübesiz yöneticilerin süreç içinde bu hürriyeti nasıl yok edip 

boğduğunu üzülerek aktarır (Ali Emiri Efendi, 1918: s.11-12).  
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Ali Emiri Efendi kendi memuriyet hayatı kapsamında pek çok bilgiyi siyasi ve idari şahsiyetleri de 

dahil ederek detaylıca paylaşır. Trablusşam dönüşü yeniden geldiği Diyarbekir’deki kayıplara ve 

vefatlara çok üzülür. Özellikle Alparslan’ın ellerini dokundurduktan sonra teberrüken yüzüne 

sürdüğünü tasvir ettiği Diyarbakır surlarının haline iç geçirir. Ermeni komitacıların Avrupalıların da 

desteğini alarak toplumun içine nifak sokmaya başladıklarını ve bu durumun 1300 seneden fazla süren 

vatan kardeşliğine zarar verdiğini ve bazı hadiselere zemin hazırladığını ayrıntılı bir tarzda işler (Ali 

Emiri Efendi, 1918: s.21-29).  

Osmanlı Doğu Vilayetlerinden hiçbirinde Ermeniler çoğunluk değildir. Hicri 1330 yılındaki nüfus 

kayıtlarına göre (Ermenilerin tehcirinden evvel ber mucebi tahrir) Diyarbakır vilayetinin İslam 

nüfusu %80 raddesindedir. Nüfus toplam sayısı, 619.825’tir ve bunun 492.101’i Müslümandır. Buna 

100.000'den fazla olan göçerler dahil değildir (Ali Emiri Efendi, 1918: s.30-31). Taşnakyan ve 

Hınçakyan mensuplarına ve bunlara tabi olarak hareket edenlere kendince nasihat eden Emiri Efendi 

tarihsel süreç içinde Müslümanların Hristiyanları kardeş gibi görerek Katolikler ile Protestanlar 

arasında hakem olarak arabuluculuk yaptığını ve barıştırdığını örneklerle anlatmaktadır. Daha 12 

yaşında büyük amcası Şaban Kami Efendi ile Amerika’dan gelen komşuları Mardiros Efendi’ye 

‘gözün aydın olsun’a gittiklerini detaylıca anlatır. Mardiros Efendi kendince oradaki Adalet’e dair 

örnekler anlatınca büyük amcasının Hz. Ömer’in örnekleri ile konuyu güzelce ve hasretle naklettiğini 

paylaşır (Ali Emiri Efendi, 1918: s.41-42). Kitabında özel bir resim de paylaşan Ali Emiri Efendi 

Ermeni milletinden bir terzi olan Mardik Usta ve Beyrut’lu Kandala Efendi dahil olmak üzere eşrafı 

tek tek zikrederek birlikte bir arada yaşama deneyimine somut kanıt olarak takdim eder (Ali Emiri 

Efendi, 1918: s.45-47).  

Ağırlığı son zamanlara verse bile Diyarbakır’ın 639’da Hz. Ömer devrinde İyaz Bin Ğanem 

komutasında fethinden sonraki safahatı özlü ve çarpıcı örneklerle anlatır. Tarih içerisinde ortaya çıkan 

pek çok siyasi ve idari hadiseye Diyarbakır’a etkileri ve sonuçları bağlamında kısa kısa temas eder. 

Abbasiler’den Mervaniler’e uzanan süreci özetler. Şehrin sakinlerinin tarım, ziraat, ticaret ve kültürel 

faaliyetlerine dair açıklamalar yapar. Halk’ın dayanışmasının ve paylaşımcı karakteristiğinin dini 

kaynaklarına işaret eder. Buralarda yetişen alimler ve irfan sahiplerine yer verir. Diyarbakır’daki 

gündelik yaşamda ve sosyal hayatta Müslümanlar ile Hristiyanlar’ın ve diğer unsurların ilişkisi son 

derece iyi olduğu halde, zaman içinde Ermeni örgütlerin Hristiyan halkı propaganda ile baskı altına 

alması ve bazı basiretsiz idarecilerin kimi yanlışları dolayısıyla durumun hassas hale geldiğini anlatır. 

Tüm anlatımları ile Diyarbakır’dan Dersaadet’e (İstanbul’a) adeta bir köprü kurar. Duygusal ve içten, 

samimi bir anlatım tarzına ve renkli üsluba sahiptir.  Melikşah’tan Sultan Alparslan’a uzanan ve 

Eyyubiler’den Yavuz Sultan Selim’e varıncaya kadar çok geniş yelpazede Diyarbakır ve çevresine 

ilişkin çok özel bilgiler verir. Yusuf Selahattin Eyyubi’nin Diyarbakır’ı aldığında içinde 1.040.000 

kitap olan Kütüphane’nin de bulunduğunu anlatır (Ali Emiri Efendi, 1918: s.49-55).  Özellikle Yavuz 

Selim Han zamanındaki Umerai Ekrad’ın Osmanlı’nın safında yer tutmasında Mevlana İdris’in çok 

büyük payının olduğunu tafsilatlı olarak anlatır (Ali Emiri Efendi, 1918: s.59-66). Doğu Vilayetlerinin 

Osmanlı Devleti’ne dahil oluşu kahır ve cebir suretiyle olmayıp ahalisinin kemali meyil ve 

muhabbetlerinden dolayı kendi hüsnü rızalarıyla gerçekleşmiştir ve bu durum tarihten şimdiye kadar 

devam etmiştir (Ali Emiri Efendi, 1918: s.72).  

Kitab’ın son iki bölümüne ‘vatan sevgisi, ilim ve çalışma’ (Ali Emiri Efendi, 1918: s.73-84) ile 

‘medenileşme eğilimi ve yeteneği’ni (Ali Emiri Efendi, 1918: s.84-92) koyması da oldukça anlamlıdır. 

Bu bölümlerde nüfusun Müslüman olanlarının en büyük eksikliğinin eğitim ve tembellik olduğunu 

belirtir. Ancak bu İslam’dan kaynaklanmamaktadır. Ermeniler’in Avrupa’da yaptıkları 

propagandaların doğru olmadığını bölgedeki İslam ahalisinin medeni olduğunu hassaten ortaya 

koymaktadır.  

Sonuç kısmında günümüze de bakan çok anlamlı ve önemli değerlendirmeleri vardır. Şark vilayetleri 

Devleti Aliye’nin yedi zabtına geçtikten sonraki asır içinde pek çok terakki etmiştir. Bunun bariz 

delilleri Melek Ahmet Paşa, Hüsrev Paşa, Behram Paşa, İskender Paşa, Ali Paşa ve Fatih Paşa gibi 

valilerin öncülüğünde hayır erbabının desteğiyle ortaya çıkarılan başta Camii’ler olmak üzere vesair 

irili ufaklı eserlerin (mebaniyi hayriye ve ebniyei aliye) inşa edilmeleridir (Ali Emiri Efendi, 1918: 
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s.101). Ali Emiri Efendi, Mr.Wilson’ın prensibini kemali takdirle alkışlıyor ve bu vesile ile 

ilerlememize (esbabı terakkiyatımızın)  yol açacağını düşünüyoruz demektedir  (Ali Emiri Efendi, 

1918: s.103). Yine “Cemiyet insanlık ile akıl tacını müzeyyen hale getirdiğinde artık onun her ferdi 

eşittir (müsavidir)” vecizesi de çarpıcıdır (Ali Emiri Efendi, 1918: s.103). Ali Emiri Efendi, 

Ermeniler’den yüz kat fazla olan kavimlerin devlet talebi yokken bunu sayısal azlıklarına rağmen 

kendileri için istemeleri akla, vicdana sığmadığını düşünmekte ve geçmişteki ortak yaşam pratikleriyle 

ortak geleceğin inşasına katkı sağlamayacağı kanaatindedir (Ali Emiri Efendi, 1918: s.109). Vilayeti 

Şarkiye’nin (Diyarbakır’ın) 1514’te Osmanlı Devlet’ine gönüllü katılımı ile Amerika’nın 1492’deki 

keşfi arasındaki tarihsel yakınlığa dikkat çeker (Ali Emiri Efendi, 1918: s.111). Ali Emiri Efendi bu 

tesbitiyle Amerika’nın özgürlük ve eşitlik idealleriyle paralellik kurarak Osmanlı-Amerikan 

hükümetleri arasında bir ortak imaj ve algı çağrışımı ile sonuç odaklı bir telkin ve iknayı hedeflediği 

düşünülebilir. Ali Emiri Efendi bu 112 sayfalık devlet adamlarına ve millete yol gösterici bir Osmanlı 

minyatürü olarak özetlenebilecek raporunda iyi yönetim, adalet, vicdan, bilgi, irfan ve deneyimin altını 

çizmektedir.  

O hakikat çiçekleri kitabında, “İnsanlara zulmedenler insan olduklarını düşünmeyenlerdir” (Ali Emiri 

Efendi, 2017a: s.10) ve “Merhamet, insanlık madeninin en değerli mücevheridir” (Ali Emiri Efendi, 

2017a: s.67) vurgularıyla adalet ve merhametin önemini ortaya koymaktadır.  

Osmanlı bakiyesi Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşuna giden yolda altyapıyı teşkil eden bir ilim ve 

kültür mirası, bu alim-aydın çizgisinin sağlam irade ve çalışmalarıyla ruh ve vücud bulmuştur. 

Ortadoğu coğrafyasının tarih ve toplum içinde bilgi ve kültür mirasıyla işlenmiş bu karakteri yeniden 

filizlenip yeşermeye devam etmektedir. Misak-ı Milli ve Milli Mücadele bu ilmi, manevi atmosfer 

içinde güç ve cesaret toplayarak yol alabilmiştir. Ali Emiri Efendi'nin neredeyse her yerinde vazife 

yaptığı Ortadoğu coğrafyası bu insani büyük davanın arka planındaki nakış ve bağlantıların hüzün ve 

hatıralarla yüklü esin kaynağı olarak dikkati çekmektedir.  

Büyük Türk Şairi Yahya Kemal Beyatlı, Ali Emiri Efendi ile ilgili yazdığı şiiriyle (Ali Emiri’ye 

Gazel) onun konumunun biricikliğini adeta ebediyete taşımıştır (Beyatlı, 2009: s.73):  

Muhtac isen füyuzuna eslaf Pendinin 

Diz çök önünde şimdi Emiri Efendi’nin 

Amid o şehr-i nur öğünsün ile’l-ebed 

Fazl-u faziletiyle bu neel-i Bülent’inin 

... 

Ecdad-ı pakimiz gibi vakfetti millete 

Hayranı oldu halk eser-i bi-menendinin 

Ya Fahri Kâinat sen iyfa et ecrini  

Divan-ı Kibriya’da bu şark ercümendinin   

 

Sonuç  

Türkiye devlet ve toplum olarak Cumhuriyet’in kuruluşundan bir asır sonra bölge coğrafyasıyla 

yeniden kuvvetli ve pekiştirilmiş bağlarla bilgi ve deneyim zenginliğinin eşliğinde gönül dili 

üzerinden etkileşimle topyekûn kalkınmayı hedeflemektedir. İnsani diplomasi ve kültürel çalışmalar 

bu süreçlerde odak noktasını teşkil etmektedir.  

Medeniyet, kültür ve coğrafya bağıyla birleşmiş insanların ve toplumların doğal yaşayışının 

konjonktürel siyasal çıkarların ürettiği sun’i sorunlarla kopuşunun nelere sebep olduğu Osmanlı’nın 

son döneminde ve takip eden tarihsel süreçte görülmüştür. Ali Emiri’nin ve geçmişten geleceğe bu 

çizgide ilerleyen gerçek alimlerin düşünceleri ve mücadeleleri hem bu süreçlerin daha az zararla 

atlatılmasına hem de geleceğin yeni formlarda, umut ve aksiyonla inşasına zemin oluşturmuştur. Bilgi 

ve erdemin bu sessiz fakat derin etkisi Ali Emiri gibi şahsiyetlerin daha da iyi anlaşılmasıyla sürmeye 

devam edecektir.  
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Ali Emiri Efendi gibi hem kuramsal yaklaşıma hem de pratik deneyim zenginliğine sahip vatansever 

öncü kişilikler Misak-ı Milli ve sonrasına dair gelişmelerde de kilit konumda olmuşlar ve hiç 

unutulmayacak hizmetlere imza atmışlardır. Türkiye’nin Ortadoğu’daki konumunda belirleyici olan 

faktörler dizisinde başat faktör bilgi birikimi ile kültür ve hayata dair ortak tecrübe zemini dikkati 

çekmektedir. Bu ortamın inanç, güven ve aklı selimle genişleyen ilişki ve etkileşimleri doğal ve 

vicdani duruşu da içeren köprü şahsiyetlerle geçmişten geleceğe bir süreklilik ve değişimin ahengiyle 

imkân dairesinde vücud bulabiliyor. Şimdi birçok sayfasını atlayarak okuduğumuz kitabın (kitapların) 

yeniden okunarak üretim, eğitim ve yönetim bağlamında ete kemiğe büründürülme zamanı gelmiş gibi 

duruyor. Her türlü politik ve sosyal başarı ve iyileşme ancak böyle bir bilgi, gerçeklere dayalı 

akademik üretim ve verimli kültür ikliminde söz konusu olabilir.  
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