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OZET 

Tiirkiye'de ilk gençlik ôrgûtleri îkinci Me§rutiyet yillannda tttihat ve Terakki 
Cemiyeti'nin ônayak olmasiyla kurulmugtu. 1913 yilmda faaliyete geçen Tiirk Gii-
cu Cemiyeti beden egitimi ve spora agirlik vermi§ti. Ertesi yil kurulan Osmanli 
Gtiç Dernekleri gençleri iilke savunmasina hazirlamayi amaçlami§ti. Birinci Diin-
ya Savagi yillannda ise, Enver Pa§a'mn giri§imiyle, Osmanli Genç Dernekleri ôrgut-
lenmi§, gençlere, cepheye gônderilmeden once, askerlikle ilgili temel bilgiler ve-
rilmi§ti. 

îkinci Mesrutiyet yillannin demekçilik girisimleri içerisinde gençlik ôrgûtleri ônem-
li bir yer tutuyordu. ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin yan orgiitleri olarak kurulan bu 
derneklere genellikle paramiliter bir gôriiniim verilmisti. ittihatçilann ordu içerisinde-
ki uzantisi bu tur bir orgutlenisi kolaylastirmis, ardi kesilmeyen savaslar paramiliter 
ôrgijtlerin gelismesi için elverisli bir ortam yaratmisti. 

Boer Savaslan ertesi, Baden-Powell'in îngiltere'de kurdugu izcilik ôrgutu Ikinci 
Mesrutiyet'in ilk yillannda Osmanli toplumunda yanki uyandirmis, Ragip Nurettin'in 
1910'larda Sây ve Tetebbu dergisinde yayinlanan yazilanyla izcilik, kessaflik adi altinda 
Osmanli yazinina girmisti. izleyen yillarda Edirne ittihat mektebi muduru Nâfi Atif 
[Kansu], Manastir Muallim mektebi muduru Ethem Nejat ve Istanbul liselerinde beden 
egitimi ôgretmenligi yapan Ahmet Robenson ile kardesi Abdurrahman Robenson izcili-
gin gelismesine ve yayilmasma ônemli katkilarda bulunmuslardi.1 

Turkiye'de ilk izci ôrgûtleri Galatasaray ve Istanbul sultanileriyle Dariissafaka'da 
kurulmustu. Galatasaray Sultanîsi'nin Gebze ve irva'da, istanbul Sultanîsi'nin ise Yaka-
cik'ta kamplan bulunuyordu. 

* 0g. Gor., Beçeri Bilimler Bôlumii, Bojazici Universitesi. 
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Kessaf ocaklan yanisira, 1913 yihnda Turk Giicii Cemiyeti kurulmus, Osmanhlar ara 
sinda beden egitimi ve spor faaliyetlerinin yayginlastirilmasi amaçlanmisti.2 Gençlik 
için kilavuz (ônder) yetistirmeyi iistlenen dernek, dônemin Tiirkçiiliik akimimn bir uzan-
tisini olusturmustu. Turk Giicii Cemiyeti ittihatçi çevrelerden destek gôrmiis, devrin 
ideologu Ziya Gokalp bu dernek için Yeni Attila marsini yazmisti.3 

ittihat ve Terakki'nin iktidan iistlendigi 1913 ertesi kessafhk alaninda yeni diizenle-
melere gidilmisti. Trablusgarp Savasi, Balkan Savaslan ve ardmdan Birinci Diinya Sa
vasi gençlik ôrgiitlerinin niteliklerini belirlemekte gecikmemis, bu kuruluslar giderek pa-
ramiliter bir boyut kazanmislardi. 

Nitekim, Harbiye NazirhgYna getirilen Enver Pasa, 1914 yihnda Belçika îzciler Bir-
ligi baskani M. Parfitte'i Tiirkiyeye getirterek Osmanli Giiç Dernekleri'ni kurdurtmustu.4 

Turkiye'de kaldigi bir yil boyunca M. Parfitte, Istanbul liseleri beden egitimi ôgretmen-
leri ve Istanbul Muallim Mektebi ôgretmen adaylan için açik kurslar diizenlemisti. 
Bu kurslarda basanh olanlara oymak beyi iinvani verilmisti. 

Belçikali uzmanin hazirladigi ôrgiit tasansinda kessaflann basbug'u Harbiye Nazin 
oluyor, biiyiik orta diye adlandinlan kurula devlet ileri gelenleri ataniyordu. Askeri or-
giitlenmeden esinlenilen ve oba, manga, takim ve boliik adini tasiyan birimler biiyuk or-
ta'ya baglaniyordu. Uzman olarak gôrev yapan M. Parfitte kalgay adini tasiyordu. 

Osmanli Guç Demekleri biiyiik ortasi ilk kez 9 Nisan 1914 giinii toplanmis ve 
basbugluga Harbiye Nazin Enver Pasa'yi getirmisti. Basbug yardimciligini M. Parfitte 
iistlenmis, biiyiik orta'nin koldasliklarma Doktor Nâzim, Eyiip Sabri [Toprak], Burdur 
mebusu Atif, Lazistan mebusu Sûdi, Doktor Resuhî ve Ziya Beyler seçilmisti. 

"Genç evlad-i memleketi maddeten ve manen vatan miidafaasina hazirlamak ve oliin-
ceye kadar kavi ve saglam bir vatanperver hasletini muhafaza etmesini temin etmek" 
amacini giiden Giiç Demekleri, resmi okullarla, medreseler ve diger resmî kurumlarda 
zorunlu, cemaat mektepleriyle ôzel okullarda goniillii olarak kurulmustu. Aynca, va-
tandaslann kendi girisimleriyle benzer amaçli demekler kurabilecekleri belirtilmisti. 

Goniillii demekler, talimatname ve programlanm kendileri diizenliyebilecekleri gibi 
Harbiye Nezareti'nce hazirlanan talimatname ve program benimseyebileceklerdi. Ancak, 
ikinci yolu seçen goniillii derneklerden Harbiye Nezareti'ne baglanmalan bekleniyordu. 

Zorunlu olarak kurulan ve Mektep Giicii Demekleri adini tasiyan derneklerle goniillii 
olarak Harbiye Nezareti'ne baglanan ve Osmanli Giicu Dernegi adini alan demekler, 
bagimsiz olarak kurulan ve kendilerine diledikleri adi veren derneklerden farkli olarak, 
hukûmetin kendilerine tanidigi bazi ayricalik ve yardimlardan yararlamyorlardi. 

Osmanli Guç Demeklerinin hazirlik subesini olusturan izcilik Derneklerine oniki ya-
smdan onyedi yasina kadar olanlar, asil Giiç Derneklerine ise onyedi yasindan yukari 
Osmanhlar kabul olunuyordu. 

Birinci Diinya Savasi rjncesi kurulan Giiç Demekleri kisa omiirlii olmus, 1916 yihn
da yerlerine, Almanya'dan esinlenilerek Genç Demekleri kurulmustu.5 Enver Pasa, Al-
manya'da uzun yillar gençlik ôrgiitleriyle ugrasmis olan von Hoff'u Tiirkiye'ye çagirmis 
ve miralay riitbesiyle Osmanli Genç Demekleri Miifettis-i Umumiligi'ne getirmisti.6 

Kendisine yardimci olarak, Mekâtib-i Umumiyye Genç Demekleri Miifettisi iinvaniyla 
Selim Sirri Bey ve Miifettis-i Umumi Vekili sifatiyla Mustafa Asim Bey verilmisti. 
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Genç Dernekleri Osmanli gençligini, Harbiye Nezareti'nin giidumunde zorunlu mi-
lis demeklerinde ôrgutluyordu. 12-17 yas arasi gençlerden Giirbuz Dernegi, 17 ve yu-
kansi yaslarda olanlardan ise Dinç Dernegi olusturuluyordu. 

Miisliiman ya da gayr-ι muslim, Osmanh uyrugu turn gençlerin bu derneklere ka-
tilmalan zorunluydu. Bu yukumluluk gençlerin fiilen silah altina ahndigi tarihe kadar 
suruyordu. Kôy ve kasaba muhtarlsri yukumluluk altina giren Gurbiiz ve Dinçlerin 
isimlerini mintika jandarma komutanhgina bildiriyor, bu kuruluslar ise listeleri bagh ol-
duklari kolordu komutanhgina ya da askerlik subesi reislerine iletiyorlardi. 

Dinç Derneklerinin ôrgiitlenmesi ve faaliyete geçirilmesini kolordu komutanlan ya 
da askerlik subesi reisleri iistlenmisti. Giirbuz Dernekleri okul ôgretmenleri ya da ye-
rel yetkililerce seçilecek rehberler tarafindan, Dinç Drnekleri ise kara ve deniz subay-
lanyla sihhiye ve jandarma subaylan ya da assubaylar tarafindan sevk ve idare olunu-
yordu. 

Dinç Demeklerinde egitim gôrenlere askerlige hazirlandiklannin ve talimleri basa-
nyla uyguladiklarinm gôstergesi olarak birer ehliyetname veriliyordu. 

Genç Dernekleri Mufettiç-i Umumiligi ilk is olarak derneklerin faaliyetlerini açikla-
yan kitapçiklar yayimlamis,7 ardindan aylik Osmanh Genç Dernekleri Mecmuasi'm çi-
karmisti.8 Oniki sayi yayimlanan derginin amaci Osmanh gençlerinin "saglam, tetik ve 
faal" olmasini saglamakti. Yazilarin biiyiik çogunlugu Selim Sirri Bey ve von Hoff 
tarafindan kaleme ahnmisti. Arasira Mustafa Asim Beyin imzasina da rastlaniyordu. 
Adnan Fuat ve Ahmet Hamdi Beylerin birer yasisiyla Vedat Arif i ve Ahmet Munir 
Beylerin çevirileri dergide yeralan diger yazilardi. 

Derneklere gerekli rehberlerin yetiçtirilmesi îçin von Hoff, Selim Sirri Bey'le bir-
likte ders veriyordu. Nitekim Mufettis-i Umumîlik bir yil içerisinde 3.000 kadar rehber 
yetistirmisti. Tasra rehberlerinin egitimi vilayetlerdeki murahhaslar aracihgiyla yurutii-
luyordu.9 

Von Hoff ôzellikle okula gidemiyen gençlere yônelinmesi gerektigini vurguluyordu. 
Osmanh topraklannda gençligin yiizde sekseni okuldan mahrum oldugunu kaydeden von 
Hoff Genç Derneklerinin asil bu okulsuz gençlere yarar saglamasi gerektigini ileri 
suruyordu.10 

1917'nin Temmuz ayinda vilayetlerde 351, mustakil sancaklarda 355 Genç Dernegi 
kurulmustu. En genis orgiitlenme Karesi [114) ve Kiitahya (105) livalannda gerçekles-
misti. Bunlari Ankara (77) ve Aydin (54) izliyordu. " 

Dinçler ozel isaret (alamet-i farika) olarak kabalak giyiyor, gurbuzler ise sag kol-
da tasinmak iizere beyaz bir pazubent tasiyorlardi. Pazubendin uzerinde mahalli der-
nek ismi yer ahyordu. 

Genç Derneklerinin iiniformasi hâki renkli ceket ve kilot pantalondan olusuyor-
du. Dinçlerin devrik yakalannin uzerinde mensup olduklan mahalli dernegin ismi ya-
zihydi. Ayrica dolak sanliyor, bagh ayakkabi giyiliyor, kaput, arka çantasi ve su ma-
tarasi tasiniyordu. Subaylarla dernek muallim ve rehberlerine resmi selam verme yii-
kumlulugu vardi. 
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Dernegin yiiriiyus marsi isveçli Felix Korling'in besteledigi, sôzlerini Ali Ulvi [Elôve] 
nin yazdigi Dag Basini Duman Almis marsiydi. isveççe adi Tre Trallade Jantor (Sakiyan 
ijç genç kiz) olan marsi Turkiye'de Selim Sim Bey tanitmisti.12 

Genç Dernekleri bôluk ve mufrezelerinin Osmanli bayragi tasimalanna izin veril-
misti. Bayraklann iizerine Gurbuzler ve Dingier ibareleri yazilacakti. 

Genç Dernekleri için Talimatname'de terbiye-i bedeniyye (bas hareketleri, kol hare-
ketleri, govde hareketleri, baca kve ayak hareketleri), kosu talimi, siçrama talimi, tirman-
ma talimi, tas atma talimi, toplu piyade talimleri, yuriiyus talimleri, araziden istifade 
(tarassuf, kesif rapor), avcihk, talimi, emirlerin telakkisi ve tekrari, tahmin-i mesafe, 
nisan-endaht talimi yer ahyordu. Nisan talimi yalniz Dinçlere yaptinliyordu. Piyade ta-
limlerinde mangalarla kol olusturmak, savas safina geçmek, sagdan saymak, dôrder 
saymak, komuta ile manga kolunda yiiriimek ve durmak, çark yapmak gibi temel asker-
lik bilgisi ôgretiliyordu.13 

Genç Dernekleri Osmanli Devleti'nin Birinci Diinya Savasi'nda yenik diisiisu sonucu 
ittihat ve Terakki Cemiyeti'yle birlikte tarihe kansmisti. ikinci Mesrutiyet'in ilk yillann-
da Turk Giiçleri, izci Ocaklan, idman Yurtlan "Turk gençligini giirbuz yetistirmek için" 
kurulmus, benimsenen "Turk gibi giiçlu" belgisi dônemin uluslasma surecinde gençlige 
yônelisi simgelemisti. 

Birinci Diinya Savasi'yla birlikte, ayirim gôzetmeksizin turn Osmanli gençleri ôrgiit 
çatilan altinda biraraya getirilmek istenmis, once Mektep Giicu Dernekleri, izciler Der
nekleri ve Guç Dernekleri, ardmdan Gurbtiz Derneklerini ve Dinç Derneklerini içeren 
Genç Dernekleri giderek paramiliter bir boyut kazanmislardi. Bu yillarda savasan diger 
iilkelerde de benzer gençlik ôrgiitleri kurulmus, genç neslin cephe ôncesi savas ha-
zirliklan bu kuruluslarda gerçeklestirilmisti. Dônemin Harbiye Naziri Enver Pasa Os
manli Devleti için de ayni gereksinimi duymus, ôzellikle Almanya'daki gençlik ôrgiit-
lerinden esinlenerek, ittihat ve Terakki'nin Istanbul ve tasra kliiplerinin destegiyle ben
zer derneklerin iilke çapinda kurulusunu saglamisti. 

N O T L A R 

1 tkinci Meçrutiyet yillarinda Osmanli gençlerine izciligi tamtan diger bir yazar Ahmet Cevat [Emre] 
idi. Talebe Defteri'nde "kessafhk" tan sôz eden Ahmet Cevat su satirlara yer veriyordu : 
"Vaktiyle Osmanhlann herbiri birer tabii asker idi. Hepsi kuvvetli, hepsi çevik, hepsi maha-
retli idi. Milletleri çuriimekten kurtaran, hukukunu demirle, tirnakla, disle muhafaza etmek ik-
tidarmi veren en biiytik meziyet bu "tabii askerlik" tir. Bugiinkii bahtiyar ve yiiksek muletier, 
sanki ecdadimizm meslek-i fitrîsine bir tanzîr-i sun'î ile maàkib olmak istiyormus gibi, "skautluk -
kessafhk" namini verdikleri miimaresâta atihyorlar. Talebe Defter! de Osmanli gençlerini ec-
datlarinm kahramanhk mirasina isal etmek emeliyle "skaut luk" u onlara tanittirmaga, sevdir-
mege gayret edecektir." "Yad-i mazi - Tabii askerlik - Skautluk," Talebe Defteri, numéro 10, 
26 Eylul 1329, s. 150. 

Derginin yine ayni sayismda Ahmet Cevat'in yazdigi "Kessaflann Turkiisu" yer ahyordu. Bu 
turkii daha sonra Zatî Bey tarafindan bestelenmisti. Turkiiniin yeni harflerle bir bôlumii için 
bkz. : Ahmet Cevat Emre, lkl Neslin Tarihl, Istanbul, Hilmi Kitabevi, 1960, s. 181. 

2 Turk Gucii'nun Umumï Nizami, Istanbul, Matbaa-i Hayriye ve siirekasi, 1329. Kapagmda "Tiirkun 
giicii herseye yeter!" belgisinin yer aldigi "umumï nizam" için bkz. : Ek 1. 

3 Gokalp, "Yeni Attila," Halka Dogru, yil 1, sayi 13, 4 Temmuz 1329, s. 97-98. Latin harfleriyle : 
Ziya Gôkalp, Kizilelma, Ankara, Kultiir Bakanhgi, 1976, s. 87-90. 



ÎTTÎHAT VE TËRAKKÎ'NIN PARAMÎLÎTER GENÇLÎK ÔRGUTLERt SÔ 

4 "Osmanh Giiç Dernekleri Hakkinda Nizamname," Takvim-i Vakayl, 25 Mayis 1330, numéro : 1840, 
s. 1-2. Bkz. : Ek 2. 

5 Genç Dernekleri hakkinda kanun-u muvakkat —4 Nisan 1332—, Diistur, I I . tertip, 8. cilt, s. 898-900. 
Bkz. : Ek 3. Yunus Nadi, "Genç Dernekleri Teskilâti," Tasvir-i Efkâr, 16 Kanun-u evvel 1916, 
s. 1; Yunus Nadi, "Genç Dernekleri," Tasvir-i Efkâr, 29 Temmuz 1916, s. 1. 

6 Von Hoff, "Genç Dernekleri'nin simdiye kadar teçkilat ve tevsi'i, "Osmanh Genç Dernekleri Mec-
muasi, sene 1, sayi 1, 1 Eyliil 1333, s. 7-8. 

7 Genç Dernekleri'nin yaymladigi kitapçiklar sunlardi : Von Hoff, Osmanh Genç Dernekleri; Ehem-
miyeti, Maksadi Nedir, Ne Suretle Çahsacaktir, Istanbul, Evkaf-i îslâmiyye Matbaasi, 1334; Genç 
Dernekleri Teskili Hakkinda Kanun-u Muvakkat ve Tallmatname, Istanbul, Matbaa-i Askeriyye, 
1332; Von Hoff, Osmanh Genç Dernekleri; Hifzisihha Kavâidi ve Hastalik, Kaza Vuku'unda Ya-
pilacak Tedâbir, Istanbul, Evkaf-i Islâmiyye Matbaasi, 1334; Selim Sirri, Osmanh Genç Der
nekleri; Genç Derneklerinde Oyunlar, Istanbul, Evkaf-i îslâmiyye Matbaasi, 1334; Genç Dernek
leri Talim Meydanlarinm Suret-i Intihab ve Tanzimi, Istanbul, Evkaf-i îslâmiyye Matbaasi, 1334; 
Silah Altma Celbedilecek Dinçlerin tcra Edilecek imtihanlarma Mahsus Resmi Tallmatname, 
Istanbul, Evkaf-i îslâmiyye Matbaasi, 1334. 

8 T. Y., "Yeni eserler : Osmanh Genç Dernekleri," Turk Yurdu, yil 6, cilt 13, sayi 3, 27 Eyliil 1333, 
s. 46. 

9 "Tûrkluk su'uru : Genç Dernekleri," Turk Yurdu, yil 5, cilt 10, sayi 12, 18 Agustos 1332, s. 191. 
Dergi Genç Dernekleri.nin faaliyetleriyle ilgili su bilgiyi veriyordu : 
"Bu sene Genç Dernekleri rehber ve muallimlerine Dariilfiinun konferans salonunda onbes gun 
kadar nazarî dersler verildi. Sonra rehber ve muallimlerin sifahî ve tahrirî imtehanlan edildi. 
Genç Dernekleri tatbikatma dair sinema gôsterildi." 

10 Von Hoff soyle diyordu : 

"Yuz gençten yalniz yirmisi mektebe gidebilen bir memlekette Genç Dernekleri birinci derecede 
lazim ve en miihim bir seydir. Bu yiiz gençten mektebe malik olmayan sekseni en ehemmiyetlisi-
ni teskil etmektedir. Binaenaleyh asil bu gençler Genç Dernekleri'nden bir faide gormelidirler. 
Mekteplilerin bir iki spor kulubii milletin terbiyesi için asla umumî bir kiymeti haiz olamaz. 
Onun içindir ki milletin biitiin gençlerini, Genç Dernekleri'nde terbiye etmek istiyoruz; bu genç
ler ki milletin en kiymetli temelidir." Von Hoff, "Genç Dernekleri'nin simdiye kadar teskilat ve 
tevsi'i," Osmanh Genç Dernekleri Mecmuasi, sene 1, sayi 1, 1 Eyliil 1333, s. 8. 

11 "Osmanh Genç Dernekleri'nin bidayet-i tesekkiiliinden Temmuz ortasma kadar vilayet ve miis-
takil mutasarrifhklarm merkez ve miilhakâtinda tesekkiil etmis bulunan Genç Dernekleri'nin mik-
t ann i nâtik cetvel," Osmanh Genç Dernekleri Mecmuasi, sene 1, sayi 1, 1 Eyliil 1333, s. 14-15. 
Bkz. : Ek 6. 

12 Dag Basim Duman Almis marsi ilk kez 1916 yilmda Kadikôy îttihat spor çayirmda çahmp soy-
lenmisti. Mustafa Kemal 1919 Mayis'inda Samsun'dan Havza'ya giderken bu marsi maiyetine 
ôgretmisti. Sonralan bu mars Gençlik Marsi olarak benimsenmis, 1947 yilmda Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Yônetim Kurulu parti marsi olarak Dag Basim Duman Almis'i kabul etmisti. 

13 Genç Dernekleri Teskili Hakkinda Kanun-u Muvakkat ve Tallmatname, Istanbul, Matbaa-i Aske
riyye, 1332, s. 22-46. 
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ΕΚ 1 

TURK GUCU'NUN UMUMÎ NiZAMI 

Turk ôrfu bugûn kemiyet ve keyfiyetçe korkunç bir uçuruma dogru sOriiklenmek-
tedir. Bizde muntazam istatistikler olsaydi bu aci hakikati rakamlann kat'i lisaniyla ifa-
de ve ihata edebilirdik. Mamafih askere davet olunan bir kur'a neferinin simdi ancak 
yuzunûn vucutlari saglam olup dokuzyuzunun hasta ve illetli çiktigi aci tecrijbelerle sa-
bit olmustur. Bu ha! bir mûddet daha boyle gidecek olursa bu gûzel yurdumuzu diis-
mana karsi koruyacak degil hatta iizerinde yasayacak bir adam bile bulunmayacaktir. 
Neden bôyle oluyor? Bu irk inhitâtinin sebeplerinden bir kismi siyasî, digeri içtimaîdir. 

Siyasî sebep : Avrupa, Asya, ve Afrika kit'alanna yayilmis vasi ûlkenin muhafazasi-
ni Tûrk yalniz kendi kollanna yukletmis ve bu mucadelesi ugrunda tabiatiyle mecalsiz 
kalmistir. Uzviyet-i hayatiyye gibi uzviyet-i içtimaiyyede her aza kendi vazifesim gôr-
mek suretiyle hayat ve muvazenet-i umumiyeyi idame ederler. Bir veya birkaç uzvun 
vazifesi yalniz birine tahmil edilecek olursa ewelkisi dumurdan, digerleri durgunluk-
tan mahv ve helâk olur. Turk atesîn çôllerde, buzlu daglarda yalniz basina vatamnin 
bekçisi, miidâfii oldu. Bu suretle varliginin dinç kalabalik bir nesil degil hatta bir me-
zar bile kalmadi. Ο sagken caniyla, kaniyla, ôlunce de kemikieriyle vatanina siper ve 
kale oldu. Askerlik vatan mudâfiiigi simdi Turklerle beraber diger vatandaslara da tes-
mil edilmis oldugundan bu mahzurun ônii ahnmistir. 

Esbâb-i içtimaiyyeye gelince : Cehâlet, tarz-ι maiseti bilmemek, sitma, verem, fren-
gi, tiitun, ispirto hayatimizi kemiren anâsir-ι muhribenin en baslicalandir. Anadolu'mu-
zun bastan basa bir mezar, bir harabezâr oldugunu istemiyorsak bu dertlerimizin butiin 
fecaatini anliyarak izalesinin çaresine çalismaliyiz. 

Yoksa bir zamanlar 'Turk gibi giiçlO!" darbimeseliyle anilan, mazhar-i tekrim olan 
bu kavî ve asil millet allah esirgesin pek yakin bir zamanda sessiz, sedasiz kaybolup 
gidecektir. Bir yandan bu hastaliklar, sebepler, ôte yandan hastaliklann en biiyiigu 
olan oturganlik, gevseklik, rahati sevmeklik elele vermisler, bizi siiriikleyip duruyorlar. 
îste irkimiza, varhgimiza kasdeden bu marazlann, bu hallerin dehseti karsisinda yii-
rekleri titreyen gençler bu millete taze hayat ve kuvvet vermek için bir terbiye-i be-
deniyye ve hifsissihha cemiyeti teskil etmislerdir. 

Terbiye-i bedeniyyeden ise maksat saglam ve ayni zamanda kahraman bir nesil vû-
cuda getirmek ve saglam vucutlar ile mukaddes vatani ve mubârek, muazzez, ulu mille-
timizin varligini mudâfaa etmek ve diismana saldirmak oldugundan terbiye-i bedeniyye 
subemiz gençleri askerlige hazirlayacak, içtimaî hayata, mafevke riayete, basli basina 
yasamaya alistiracak olan ve Avrupa'da muvaffakiyetle tatbik ve tamim edilen kilavuz 
teskilatini ihtiva eder. 

Madde 1 — Merkezi Istanbul'da olmak iizere Turk Giicii adiyla ve Turkiin Giicû 
Herseye Yeter çianyla bir terbiye-i bedeniyye ve hifzissihha cemiyeti kurulmustur. Ter
biye-i bedeniyyeden maksat Turklerin ahval-i sihhiyelerini islah ve tesekkulat-i bedeniyye-
lerini takviye ve tekamul ettirerek milleti maiset-i hâziramn icab ettigi ve her tiirlQ 
mesai ve milbarezâta mûtehammil ve çevik ve çâlâk kilmaktir. Bunun için makul ve 
fennî cimnastik ve sporlann vâsi mikyasta memlekette nesir ve tamimine çalisilacak-
tir. Kilavuzluk usuluyle gençler askerlige hazirlanacaktir. Ve terbiye-i askeriyye ile de 
millet yine ο silahsôr ve ο cendî millet haline getirilecektir. 
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Hifzissihaya gelince : Avam için hifzissihha kitaplan yazmak ve meccanen dagit-
mak, sitmaya karsi ahaliye kinin tevzi etmek ve sivrisineklerden muhafaza esaslanni 
ogretmek, vereme karsi miiteaddit yerlerde dispanserler yapmak, frengi hakkinda hal-
ka telkinatta bulunmak ve gezici doktorlar tedarikiyle bu dert miiptelâlarinin imdadina 
kosmak ve bu afetin intisânna mâni olmak ve Çark'in eski bir illeti olan çiçege karsi 
asi yurtlan tesis etmek, bulasik hastalik zuhurunda derhal tahaffuz carelerine dair 
nesriyatta ve telkinatta bulunmak ve nevzat ve etfâlin himayesini diisiinmek, iiçten zi-
yade çocuk babasi olan muhtaçlara yardim etmek, memlekette meydanlar, bahçeler ih-
dasi zimninda lazim gelen makamât nezdinde tesebbiisatta bulunmak, ormanlar yetis-
tirmek için agaç bayramlan yapmak ve miiskirât ve tutun aleyhinde miiessir propogan-
dalar icra etmektir. Caddelerin gunes ve havanin ceryanina maruz olacak surette tevsi'i 
için hiikûmet ve belediyeler nezdinde tesebbiisatta bulunmak ve belediyelerin bu hu-
sustaki mesaisine muzâhir olmak, maskadmin temini için yapacagi miisabakalarda mu-
vaffak olanlara miikafâtlar vermek, hiilâsa TiirkliigUn mesâil-i hayatiyyesine temas eden 
umur ile istigâl ederek halen Tiirklugu mahv ve inkirazdan kurtarmak ve istikbalen 
ecdadimiz gibi saglam ve kalabalik feyyaz bir nesil, vatanini, hukukunu, namusunu, me· 
fâhirini korumak için ancak kendi kuwetine istinad eder bir Turk nesli viicuda getir-
mektir. Ancak bu sayilan emeller bir gayedir ki Turklere mahsus bir azim ve sebat 
ile çalisilarak elde edilecektir. 

Teskilât 

Madde 2 — Giiciin teskilâti istanbul'da bir merkezle vilayet, liva ve kazalardaki tâli 
merkezlerden ibarettir. Her tâli merkez dogrudan dogruya Istanbul merkezine merbuttur. 

Madde 3 — Giiciin bir fahrî bir de aslî reis-i umumîsî vardir. 

Madde 4 — Istanbul merkezi aslî reis-i umumînin tayin edecegi bir reis vekili 
ile bir doktor bir miihendis bir katip ve tic azadan murekkeptir ve cemiyetin hukii-
mete karsi mes'ul bir murahhasi vardir. 

Madde 5 — Gerek istanbul merkezi gerek tâli merkezer bir sene miiddetle is 
goriir. 

Madde 6 — Her merkez sene nihayetinde Giic'un bilumum faal âzâsini davetle 
kongreyi içtima' ettirir. Merkezler kongreye karsi bir senelik muamelâttan izâhat ve 
mesârifâttan da alelinfirad hesab verir. Kongreler bu malumâti badeltetkik merkezler 
tarafmdan sene-i atiyye için tanzim edilen butçeyi tetkik ve tasdik eder. istanbul 
kongresi Giic'iin biiyiik kongresi olup fahrî reis-i umumî bu kongrenin birinci ve aslî 
reis-i umumî de ikinci reisidir. istanbul kongresi istanbuldaki âzâ-i faale ile talî mer-
kezlerinin gônderecekleri veya tevkil edecekleri murahhaslardan tesekkiil eder. Bu 
kongre istanbul merkezi muamelâtini tetkik ile beraber nizamname ahkâmini da istedigi 
surette tebdil ve tagyire selahiyettardir. Kongre rey hakki île idare hey'etlerini intihâb 
ederek ictima'lanna nihayet verirler. 

Madde 7 — istanbul merkezi istanbul dahilinde nizamname ahkâmini tatbik ile mii-
kellef oldugu gibi bilumum tâli merkezlerin umur ve muamelelerini teftis ve oralarda 
nizamname ahkâminin tamamî-i mer'iyetini temin ve kendisine vuku'bulan miiracaatlara 
cevab verir ve bilumum Giiç azasi meyânindaki muhâdenet ve uhuweti istikrara ve 
ahenk ve intizam-i umumîyi temine çahsir. 
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Madde 8 — Tali merkezler bulunduklan kasabalar dahilinde Giic Nizamnamesi 
ahkâmini tatbik ile beraber bulunduklan mahale merbut karyelerde (nahiye merkezleri 
de karye hiikmiindedir) âti ϋζ zikr sihhiye ve terbiye-i bedeniyye teskilâtini icra ile 
miikelleftir : Binicilik, ok, cirit, nisan talimleri, gûres, kiliç kalkan gibi millî oyunlan 
icra etmek kôyde yapilacak yeni mahalleleri ve evleri Istanbul merkezinden yapilip 
gonderilecek haritalar ve planlar mucibince insa etmek, key etrafinda orman yetistir-
mek, içilecek sulari kapali mecralardan geçirmek, àdi çiban ve hafif yaralan sarmak 
ve asi memurunun bulunmadtgi mahallerde çiçek asisi yapilmak gibi mudavât-i ipti-
deiyyeyi icra edecek her kôyde bir key hekimi bulundurmak. Giiç medrese ve mekâtib 
mezunlanndan olan faal âzâlarina iptidaî tabâbeti ôgretecek ve iptidaî muallimi olmak 
iizere kôylere gônderecektir. Bunlar mekteplerde çocuklann ahvâl-i sihhiyelerinin islâ-
hini nazar-i ehemmiyete alacaklar, mektep zamanlan haricinde kôyliiye hekimlik vazi-
fesini yapacak ve kôyiin sihhi teskilâtina nezaret edecektir. 

Madde 9 — Merkezler hey'etleri en asagi haftada iki defa içtima'a mecbur-
durlar. 

Madde 10 — Merkezler azalan muntazaman içtima'lara gelmege ve mazeret-i mes-
rualan oldugu takdirde ictima giiniinden mukaddem mazeretlerini tahriren bildirmege 
mecburdurlar. Bir haftada bilâ-mazaret iki defa gelmiyenler istifa etmis addolunur. 

Madde — 300 kurusa kadar olan paralar idare heyetince tayin olunacak veznedar 
nezdinde kalir. Ûst tarafi Osmanh Bankasi'na hesab-ι carî suretinde yatmlir. 

Madde 12 — Giicun simdilik istanbul merkezi terbiye-i bedeniyye ve hifzissihhaya 
dair aylik resimli bir risale çikaracaktir. 

Madde 13 — Guç Osmanlilann talim ve idman mahalli olan Ok Meydam'ni Evkaf 
Nezaret-i Celilesinden isticar etmis ve hatirât-i tarihiyeyi ihya eyliyecek surette millî 
bir spor mahalli yapmaga tesebbiis etmistir. icabi halinde îstanbul'un sair yerlerinde 
de ayrica oyun yerleri yapilacaktir. 

Madde 14 — Giiç kiyafeti içln eski Turk kiyafetleri ve serpuslan hakkinda tetki-
kâtta bulunmakta bulundugundan bilahare takarriir edecek surette kararlastinlmak ûzere 
simdilik muvakkaten merbut numunesi vechile elbise ve serpus kabul edilmistir. 

Madde 15 — Giiç efrâdi meyâninda en biiyiik mertebe-i fazilet vucud-u milletin 
hûceyrâti olan kôylere hayat verecek mekâtib-i iptidâiyye muallimligidir. Giicun en bii
yiik mesâisi âzâsi meyanindan maksadini temin edecek mektep hocasi yetistirmek 
ve bunlar vasitasiyla kôylunun viicuduna ve ruhuna nufuz ederek 

HUYUMUZU VE SUYUMUZU DUZELTMEKTÎR. 

Madde 16 — Giic maksadinin ifasi için vuku'bulacak ianât ve teberruâti kabul eder. 

Madde 17 — Giicun bir bayragi olacaktir. 

Madde 18 — Giicun aynca bir iç nizami vardir 
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Duhul sartlan 

Madde 19 — GucQn iki sinif âzâsi vardir. Biri faal digeri fahrî. 

IVladde 20 — Fahrî azalar ayda on kurustan asagï olmamak uzere taahhiit ettik-
leri miktarda aylik vermekle mukelleftir. 

Madde 21 — Faal azalar nizamnamenin uzerine tahmil ettigi vezâifi ifa ile bera-
ber yirmi kurus duhuliye ve bes kurustan asagi oimamak iizere taahhiit ettikleri mik
tarda aylik vermege mecburdurlar. Bilumum mekâtib-i idadiyye ve onun dûnundaki me-
kâtib talebesi duhuliyeden miistesnadir. Bunlar yalniz iki kurus aylik verirler. 

Madde 22 — Faal aza olmak için Osmanli olmak ve hiisn-ii hal ve etvâriyle mii-
tehallî bulunmak ve yirmi yasini ikmal eylemis bulunmak, harekât-ι bedeniyye icra-
sina mâni hastaligi olmadigi tabib raporuyla sabit bulunmak lazimdir. Yirmi yasindan 
dun olanlar muteallim sifatiyla kabul olunurlar. 

Madde 23 — Faal ve fahrî âzâlar idare heyeti karariyle kabul olunurlar. 

Madde 24 — Faal âzâlar jimnastik ve spor yapmaga mecburdurlar. Jimnastik için 
Miiller'in Mon système i kabul edilmis oldugundan her âzâ bu harekâti muntazaman 
yapmaga ve muayyen zamanlarda imtihan vermege mecburdur. Haftada blr gun uzun 
yiiriiyiislere ve bir gun de sporlara istirâk zarurîdir. 

Madde 25 — Sporlar : Uzun yiiriiyiisler, jimnastik adimi, vâdi kosma, sicrama, at-
lamak, yiizgeçlik ve gemicilik (kiirek, yelken), alaturka ve alafranga giires, boks, meç, 
kiliç, kalkan, ok (kemankeslik, tirandazlik) cirit, degnek, kargi, binicilik, nisan talim-
leri, disk, bisiklet, otomobil kullanmak, futbol, tenis, golf, hokey, polo ilah. 

Madde 26 — Yiiriiyiisler klavuzluk usuliiyle icra olunur. Gerek klavuzlugun, gerek 
oyunlann herbiri için ayri ayri talimâti vardir. Her âzâ bunlara tebâiyyet etmege mec
burdur. 

Madde 27 — Her aza yasma ve istegine gore begendigi bir spora intisâb eder. 
Gençler herbirine ayri ayri miinavebeten istirâk edecektir. 

Madde 28 — Giiciin nizamlanna ve klavuzluk ve oyunlar hakkindaki talimât ve 
mukarrerâtina tebâiyyet etmiyen ve yapmaga mecbur oldugu jimnastik hareketlerini 
yapmiyanlar hakkinda idare heyeti faal azalardan intihâb edecegi bes kisiden miirekkep 
bir hekem heyeti marifetiyle mucazaat tertib ettirecektir. Cezalar derecesine gore ten-
bih, ihtar ve tarddan ibarettir. Hakem heyetinin mukarrerati idare heyetince kabil-i 
istinaftir. Giiç terbiye-i bedeniyyesine itina eden ve numune-i imtisal olarak surette 
mukemmel vucut yetistirenleri de derecât-ι muhtelifede takdir ve taltif edecektir. 

Elhâsil Turk Gucu'nun nizam ve intizamini Turk terbiyesinin esasi olan sira, saygi 
temin edecektir. 

Madde 29 — Giiciin islerinin çignndan çikmamasi ve temellerinin iyice saglam-
lastinlmasi için miistesna olarak atideki idare heyeti ijç sene miiddetle isbasinda 
kalacaktir. 
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Fahri reis-i umumî : 

Aslî reis-i umumî : Istanbul Muhafizi Miralay Ahmet Cernai Beyefendi 

Reis vekili : Atif Bey (Mekteb-i Miilkiye mezunlanndan, Fener yolunda mukim) 

Doktor : Tevfik Riistii Bey (Meclis-i Umur-i Belediyye hifzissihha mudiir muavini) 

Muhendis : Salim Bey (Evkaf Nezareti memurlarindan) 

Katip : Falih Rifki Bey (Darulfiiniin talebesinden, Cibali'de mukim) 

Aza : Ethem Nejat Bey (Sabik Manastir Dariilmualimini mudiirii, Clskudar'da mukim) 

Aza : Basri Bey (Nancy Ziraat Mektebi'nden mezun, Besiktas'ta mukim) 

Murahhas-i mes'ul : Makina miihendisi Kuzucuoglu Tahsin Bey (Cihangirde mukim) 

EK 2 

OSMANLI GUÇ DERNEKLERÎ HAKKINDA NIZAMNAME 

Madde 1 — Genç evlâd-ι memleketi maddeten ve mânen vatan miidafaasina ha-
zirlamak ve ôliinceye kadar kavî ve saglam bir vatanperver hasletini muhafaza etme-
sini temin etmek maksadiyla bervech-i âtî Giiç Dernekleri teskil olunur : 

Evvelden umum resmî mekteplerle medreseler vesair resmî miiesseselerde mec-
burî olarak Guç Dernekleri teskil olunur. 

Sâniyen cemaat mektepleriyle mekâtib-i hususiyye-i Osmaniyede mezkûr dernek-
lerin tesekkiilii ihtiyâr ve arzuya terk olunur. 

Sâlisen efrâd-ι millet arasinda ayni maksatla dernekler ve cemiyetler teskili ihti
yâr ve arzuya tabidir. 

Madde 2 — Arzu ve ihtiyâra terk edilen dernek ve cemiyetler birincisi kendi ka-
naatlan dairesinde tanzim ettikleri talimatname ve programlara gôre sarf-ι mesai ve 
ibraz-i mevcudiyet etmek iizere miistakil olarak ikincisi Harbiye Nezareti'nce tanzim 
edilecek talimatname ve programlara tâbi olmak iizere nezaret-i mezkureye merbut 
olarak teskil olunur. 

Madde 3 — Birinci maddenin fikra-i ewelâsindaki Mektep Giicii Dernekleri ve ikin-
ci maddede Harbiye Nezareti'ne merbut olarak tesekkul edip "Osmanh Giicu Dernegi" 
nâmi tasiyacak olan demekler isbu nizamname ve bu bâbdaki talimatname ahkamina 
tâbi ve binaenaleyh imtiyazât ve miikâfat ve muavenet-i kanuniyye ve nizamiyyeye maz-
har olurlar. 

Miistakil bir halde tesekkul eden ve diledikleri ûnvan ve ismi alan cemiyetler ise 
isbu nizam ve talimatname hiikmiine tâbiiyete gayr-i mecbur ve minaenaleyh dernek-
lerin mazhar olacagi imtiyazât ve miikafâta istirâk hakkindan mahrumdurlar. 

Madde 4 — Mektep Cemiyetlerinin programlan mensup olduklan makam ile Har
biye Nezareti arasinda takarrur ettirilir. isbu maksadi ve Harbiye Nezareti'nin nukât-i 
nazanni takip etmek iizere Enciimen-i Maarif'e cihet-i askeriyyeden bir zât azâ sifatiy-
la tayin olunur. 
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Madde 5 — Osmanli Giiç Derneklerinin hazirlik subesini teskil eden Izcilik Der-
neklerine oniki yasindan onyedi yasina kadar o!an, asiî Guç Demeklerine ise onyedi 
yasindan yukan Osmanlilar kabui oiunur. Bunlann talim ve terbiyeleri Harbiye Ne-
zareti'nce tanzim edilen esasâta tevfiken icra oiunur. 

Madde 6 — Mekâtib-i resmiye demekleri yalniz hey'ât-ι muallime ile talebesinden 
murekkep olup yabanci kabul olunmaz. isbu dernekler mecburen tesekkul oldugundan 
tesekkiilleri hiçbir miisaade ve tasdike tâbi degildir, yalniz tesekkiillerinden hemen 
malumât verirler. 

Madde 7 — Harbiye Nezareti'ne merbut olarak tesekkul edecek cemiyetler Dahi-
liye Nezareti'nin fikri istimzac edilmek sartiyle Harbiye Nezareti'nce kabul ve tasdik ve 
himayeye mazhar edilir. 

Madde 8 — Mustakilen tesekkul edecek hususî cemiyetler, Cemiyetler Kanunu 
mucibince Dahiliye Nezareti'nce kabul ve tasdik ve fakat Harbiye Nezareti'nin reyi 
istihsa! oiunur. 

Madde 9 — Derneklerin nizamname-i mahsusu ahkâmina tevfiken Harbiye Neza-
reti-nce meccanen tufek iâre ve cephane ve malzeme itâ kilinir. Derneklerin talep ve 
miiracaâti iizerine munasip miktarda cephane ve tufek de verilir. Fakat cephanenin 
esmâni fî-i mirî uzerinden pesinen tahsil ve fazla silahlar muvakkaten iâde oldugundan 
muddet-i muayyene zarfinda istirdâd edilir. Keza derneklerin muracaat ve talebi uze
rine daima kullanacaklan tufekler dernege, esmân-ι fî-i mîrî uzerinden mukassatan ôden
mek sartiyla fiiruht olunabilir. iâre edilen silahi çaldiran veya ortadan kaybeden der
nekler hakkinda takibât-i kanuniyye icrasiyla beraber zayiaâtm esmâni fî-i mirîsinin on 
misli olarak tazmin ettirilir. 

Madde 10 — Hususî cemiyetlere meccanen hiçbir sey verilmez ancak talepleri 
iizerine esmâni def'aten ôdenmek ve fî-i mirîye yuzde on zammedilmek iizere munasip 
miktarda tufek ve ayni sart-i tediye ile munasip miktarda cephane ve malzeme itâ, ki-
linir. 

Madde 11 — Gerek derneklere gerek hususî cemiyetlere fiiruht edilen veya taz
min ettirilen tufek ve fazla cephane esmâni Harbiye Nezareti'nce tahsil ve tenâkus eden 
esliha ve cephanenin ikmaline tahsis olunur. Bu muamele biitçe iizerinde bir tesir 
icra etmez. 

Madde 12 — Hususî cemiyetlere satilan tufek ve cephane ve malzemeden istifa 
edilen yuzde on fazla ile zayiattan dolayi fazla tazmin ettirilen mebâli' keza butçeye 
tesir yapmiyarak Harbiye Nezareti'nin tensibiyle derneklere muavenet ve miisabaka-
larda miikafâta tahsis ve sarf olunur. 

Madde 13 — Her dernege nizamname ahkâmina tevfiken muayyen miktarda silah 
iâre ve her sene munasip miktarda cephane ve malzeme bila bedel ita kilinir. 

Madde 14 — Musabakalar için icabinda derneklere Harbiye Nezareti'nin tensip ede-
cegi miktarda bila bedel fazla cephane itâ' kihnacagi gibi bir zaman-i mahdut için fazla 
tiifek de iâre olunur. 

Madde 15 — Cihet-i askeriyeye ait talim arazisi, endaht meydanlan, emâkin ve 
miiessesât-i askeriyyeden derneklerin bila ucret istifadeleri temin edilir. 
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Madde 16 — Dernege mahsus olarak dernekçe talimhane, endeht meydani, emâ-
kin vesaire viicude getirmeye tesebbus olundugu halde arazi-yi haliyye ve emiriyye-
den, emâkin ve miiessesât-i resmiyyeden mumkun olanlan temlik edilmiyerek, bila uc-
ret ve icabinda pek musait bir ucret ve sartla dernege tahsis olunur. Dernekçe bu 
babda istimlak arzu olundugu halde arzusu en musait serait ve ehven fiyatla iz'af 
olunur. 

Madde 17 — Muaffakiyeti meshur derneklere nakden muavenet itâ kilinir. 

Madde 18 — Derneklere talim ve terbiyeye muavenet için Harbiye Nezareti'nce 
zabitân ve kiiçuk zabit ve efrâd memur edilir. 

Madde 19 — Derneklerin umumî musabakalar için dernek aza ve efradinm se-
yahatlan halinde istifade edecekleri vesait-i nakliyyeden hukûmete ait bulunanlan yuz-
de elli tenzilât icra edecegi gibi kumpanyalar nezdinde de hukumetçe tesebbusât icra 
kihmr. 

Madde 20 — Derneklerin teskilinde, maksada muvâfik bir tarzda terakki ve tealisin-
de hiisn-u hizmet ve muvaffakiyeti meshud olan zevât suver-i muhtelifede taltif olu-
nurlar. 

Madde 21 — Nizamnamesine tevfiken ikmal-i talim ile bilimtihan ehliyet tasdik-
namesi istihsaline muvaffak olan dernek efrâdi nizamnamede musarrah miikafât ve 
miisaedâta mazhar olurlar. 

Madde 22 — Derneklerin teskilâtini, talim ve terbiyelerini, miikafât ve imtiyazâtini 
Harbiye Nezareti idare ve temin eder. 

Madde 23 — isbu nizamname tarih-i nesrinden muteberdir. 

Madde 24 — isbu nizamnamenin icrasma Harbiye Naziri memurdur. isbu nizamna-
menin mevki-i icraya vaz'ini ve nizamat-i devlete ilavesini irade eyledim. 

; i 15 Mayis 1330 

EK 3 

GENÇ DERNEKLERI HAKKINDA KANUN-U MUVAKKAT 

Madde 1 — Harbiye Nezaretinin émir ve idaresine tâbi olmak iizere Genç Der-
nekleri teskil edilecektir. isbu dernekler Giirbiiz Dernegi ve Dinç Dernegi namiyla iki 
kisimdan ibarettir. 

Madde 2 — Tâbiiyet-i devlet-i aliyyede bulunup 12 yasindan 17 yasma kadar olan 
gençlerden Giirbuz Dernegi ve 17 ve 17 den yukansinda bulunan gençlerden Dinç 
Dernegi teskil olunur. 

Dernekler için esnân dahilinde bulunan her Osmanli derneklere dahil olmaga ve 
talimatname-i mahsus ile muayyen olan talimlere bilfiil istirak etmeye mecburdur. Bu 
mecburiyetler her gencin hizmet-i fiiliyye-i askeriyesini ifa etmek iizere silah altma 
almdigi tarihe kadar devam eder. Ahvâl-i sihhiyelerinin musait olmadigi tebeyyiin eden-
ler ve her ne suretle olursa olsun memâlik-i ecnebiyyede bulunanlar mustesnâdir. 
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Madde 3 — Karye ve mahallât muhtarlan sene-i maliyyenin hulûlunden ewel ken-
di karye ve mahallesi dahilinde bulunan ve 12 ve 17 yasina giren gençlerin isimlerini 
mubeyyen olarak ayn ayn ikiser defter hazirlamaga ve isbu defâtiri Martin nihayet 15. 
guniine kadar karye ve mahallenin merbut oldugu mintika jandarma kumandanina tes-
lim etmeye ve mintika jandarma kumandanlan isbu defâtirden birer nushasini mmtika-
larinda bulunduklan kolordu kumandanlanna veya ahz-i asker reislerine siir'at-i miim-
kiine Ne gondermeye mecburdur. 

Karye ve mahalle nufusunda mukayyed olup da muvakkaten veya bera-yi tahsil 
mahall-i âherde bulunanlann kunyelerine ayrica serh verilir. 

Madde 4 — Kolordu kumandanlan veya ahz-ι asker reisleri Dine Dernekleri tes-
kilâtmi ifa ve talimlerin ο babdaki program ve talimatname dairesinde icrasina neza-
retle miikelleftir. isbu teskilâtin icrasi emrinde memurin-i mulkiyye tarafindan dahi 
muavenet-i lazime ifa olunur. 

Madde 5 — Gurbiiz Dernekleri mektep muallimleri veya hiikumet-i mahalliyece ha-
riçten intihâb edilecek miinânip rehberler tarafindan ve dine dernekleri berrî ve bahrî 
zabitân île sihhiyye ve jandarma zabitâni ve kiiçuk zabitler tarafindan sevk ve idare 
edilir. 

Madde 6 — Derneklerin teskili ve gençlerin celb ve cem'i ve kumandan ve mual-
limlerin tayini ve mekteplerde isbu dernek teskilât ve muamelatinin suver-i tatbikiyyesi 
ve hususât-i sairesi ayrica tanzim edilecek nizamname ve talimatnamelerle tayin edi-
lecektir. 

Madde 7 — Dinç Derneklerine devam ile talimlerini ikmal edenlerden askerlige ha-
zirlandigina ve muhtelif talimler icrasina kabiliyet kesb ettigine dair bâ-istida mura-
caat ve talimatname-i mahsusuna tevfikan bilimtihan isbat-ι ehliyet eden gençlere eh-
liyetname verilir. Ehliyetname istihsaline muvaffak olanlar bervech-i âti musaedâta maz-
har olurlar : 

Ewelen — Mensup olduklan kolordular ahz-ι asker mintikalan dahilinde sunuf-u 
muhtelife-i askeriyeden istedikleri sinifa ve arzu ettikleri mevki-i askeriyyeye gônde-
rilirler. 

Sâniyen — Talip olmadikça bilâd-ι hârredeki kitaat-i askeriyyeye sevk olunmazlar. 

Sâlisen — Hizmet-i askeriyyeye badel kabul terfi'e bilimtihan isbat-ι liyakat eyle-
dikleri halde onbasiliga terf i ' nizamnamesinde muharrer asgarî mûddetten dort mah 
ewel terf i ' için bir zamm-ι kideme mazhar olur ve ο suretle terfi'-i riitbe ederler. 

Rabin — Bir sene kit'ada hizmet edenlerden hiisn-ii hulku ve kabiliyeti ile mii-
temâyiz olanlar vakt-i hazerde bittercih nezaret ve kolordu ve firka ve ahz-ι asker 
dairelerinde emirberlik hidematina tayin olunurlar. 

Hâmisen — Esna-i vazifede hidemât-i hasenesi meshud olan ve kanunen cezadide 
olmamis bulunan efrâda her sene manevralan mûteakib iki buçuk mah mezuniyet verilir. 

Madde 8 — Alelumun derneklere istirak etmek mecburiyetinde bulunanlar bilfiil 
talimlerde bulunmadiklan veya derneklere muntazaman devam etmedikleri takdirde hu-
kûmet-i mahalliyye marifetiyle cebren talime sevk edilirler. Ve devamsizliklan teker-
riir edenler ehliyetname imtihanlanna kabul olunmazlar. 
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Madde 9 — Evvelce nesredilmis olan Guç Dernekleri nizamnamesi isbu kanunun 
nesrinden itibaren mefsuhtur. 

Madde 10 — isbu kanun tarih-i nesrinden muteberdir. 

Madde 11 — isbu kanunun icra-i ahkâmina Heyet-i Vukela memurdur. 

Meclis-i Umuminin ictimamda kanuniyeti teklif olunmak uzere isbu layiha-i kanuni-
yenin muvakkaten mevki-i mer'iyete vaz'ini ve kavânin-i devlete ilavesini irade ey-
ledim. 

EK 4 

GL.MÇ DERNEKLERI MUFETTIÇ-Î UMUMiUÔi'NiN GENÇLERE ÇAÔIRISI 

4 Nisan 1332 
Ey çocuklar; 

Siz Genç Derneklerine devam etmekte lakayd kalmaymiz. Bu dernerlerde eglence 
ve oyun tarzmda tatbikât gôreceksiniz. Bu suretle çahskan, iradeli ve idareli erkek-
ler olacak vechile yetiseceksiniz. istikbalde vataniniz sizden hizmet bekleyecektir. Her 
hususta size itimâd edebilmek için sizin bu faziletlere malik olmaniz elzemdir. 

Ey Gençler; Sizin yiiruyus, gezinmek, terbiye-i bedeniyye, kesif, tarassud, tilki gibi 
kurnuzca sokulmak, malumât ve rapor vermek, gibi eglence ve oyun tarzmda yapaca-
gimz talimlerde tatbikât sizi açikgoz olmiya alistiracak ve bu suretle vucutlanniz kuv-
vetlendigi gibi dusunceleriniz de saglam olacak. Ve tekmil ahvâl ve hareketinize bir 
intizam gelecektir. Bôylece itaat, dogruluga muhabbet, sadâkat ve arkadaslannizla iyi 
geçinmek gibi hasletleri ôgreneceksiniz. Azim sahibi ve dogru adamlar olacaksiniz. 

Vatamnizi, Turk ilini sizler çok seviniz. Yalniz bugiin hudutlarda sizin cesur ba-
balanniz, kardesleriniz kan ve canlariyla vatani mudafaa ediyorlar. Yarin, ileride, siz de 
luzum oldugu takdirde babalanniz, kardesleriniz gibi cengâver olmaya; secaat ve ya-
rarliklar gôstermek için her turlii mesekkate tahammul edebilecek bir haie gelmeye 
çalismalisiniz. 

ileride mes'ud olmak ve mes'ud yasayabilmek için vatana zafer temin etmelidir. 
Bunun için de, ey gençler, sizin vucutlanniz saglam, çevik, ve gôzleriniz keskin ba-
kisli olmalidir. HiJsn-ϋ niyetle çahsanlara ve vazifesinas olanlara cenab-ι hakk da yar-
dimcidir. 

Bir milletin btitun isleri yapabilmesi ancak ο milleti teskil eden fertlerinin ayn ayn 
kendi vazifelerini hiisn-ϋ ifa etmeleriyle mumkundur. Siz daha çocuk iken bunu Genç 
Derneklerinden ôgreneceksiniz. Ve bilhassa muskirâtin, tutunun, suistimalâtin mazarra-
tim da ôgreneceksiniz. Bakiniz sizi çok seven muallimleriniz de etrafinizda sizlerle be-
raber bu maksat ve bu gaye için çalisiyorlar. 

Eger siz bugiin genç derneklerinde buyiik bir istekle çalisirsaniz yarin orduya 
girdiginiz vakit kolay is gômrsunuz, mukafât alirsiniz, terfi edersiniz ve yine mukafât 
olarak çok çok mezuniyetlere de mazhar olursunuz. 

Haydi gençler iieri; îstikbal sizi bekliyor. 

Genç Dernekleri Mufettis-i Umumîligi 
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ΕΚ 5 

HARBÎYE NAZIRI ENVER ΡΑβΑ'ΝΙΝ GENÇ DERNEKLERÎYLE 
ÎLGiLi BEYANNAMESÎ 

Gençleri yetistirmek için : 
1. Kahraman askerlerimiz saltanat-i sen'iyenin pâyitahtini tehdit eden dusmanlan 

tard ve tenkil ettiler; el'anda hudutlanmizi biiyiik bir cesaretle muhafaza ederek diis-
mani bir adim bile ileri atmaya birakmiyorlar. 

Fakat zaferleri temin etmek yalniz silahla, bogusmakla degil belki memleketin genç-
lerini halde ve istikbalde muzaffer olabilecek bir surette her turlu mesakkate mute-
hammil, cesur, secî ve seciyeli olarak yetistirmekle kabildir. Bu maksada erisebilmek 
için milletin her ferdi bu hususta yardimi kendisine bir vazife bilmeli ve memâlik-i 
Osmaniye'de bulunan butun gençler kanun-u mahsus mucibince Genç Derneklerine in-
tisâba miisâraat eylemelidir. 

2. Kanun-u mahsus gençlerden 12-17 yasina kadar olanlara giirbuz ve 17'den yukari 
yasta olanlanna dinç nâmi vermistir. Bunlar haftada iki defa birer saat terbiye-i be-
deniyye ve bir defa tatbikat yapmak suretiyle talim ve terbiye gôreceklerdir. 

3. Arazi iizerinde tatbikat : Tarassut, kesif, mesiyyetten ibaret olup Turk gençle-
rini zaten ecdâdinin fezâilinden olan mesakkate tahammul, tendurustluk, çeviklik, inti-
zam, itaat ve dogru sôzluluk, vazifeperverlik gibi hasletlere yani bir kelimede er ogiu 
er olmiya ahstinr ve bôylece ise yarar bahâdir, cengaver, galebe çalinmaz, hakkiyla 
vatan mudafaasini bilir, sûrat-i intikale malik gençler elde edilir. Eger millet bôyle 
vatan mudafaasina hakkiyle yarar gençler elde etmek emel-i azimine nail olmak isterse 
milletin bilaistisna her ferdi bu hasletlere malik bulunmalidir. Genclere muskirâtm ve 
tiitiinun ve diger her nev-i suistimaiâtin vucuda, cemiyet-i beseriyyeye ve insaniyete 
olan mazarratini ôgretmeli ve siyasiyâttan bahs etmeyip onlan siyasiyâtla mesgul ol-
maktan kat'iyyen men' etmelidir. 

4. Giirbiizlere rehber mualim olarak efrâd-ι milletten bu vazifeyi yapacak iktida-
n haiz olanlar tayin edilecek ve dinçler mensup olduklan mintikanin jandarma, depo, 
menzil kitaati, merkez kumandanligi, ahz-ι asker subesi, zabit ve kiiçiik zabitleri ku-
mandasina tevdi kihnacaklardir. 

5. Butun vilayât ve mulhakâttaki hukûmet-i mahalliyeler isbu talimatname ahkâ-
mina kesb-i vukuf eder etmez heman giirbuzler için icab eden rehber muallimleri 
memurîn-i askeriyye de dinçler için lazim geien kumandanlan tayin etmelidir. 

6. Rehberlerin tayininden sonra umum gençler derhal davet olunup bulunduklan 
sehir, kaza, kôy ilah. neresi ise orada genç dernekleri teskil edeceklerdir. Mahallî 
dernekler nâmi altinda mahallî olarak teskil edilecek isbu dernekleri mekteplerde tes
kil edilecek derneklerden tefrik için teskil edildikleri mahallerin ve mekteplerde tes
kil edilecekleri mekâtib-i mezburenin nâmiyla yadetmek lazimdir. Mesela Mudanya Genç 
Dernekleri, Mudanya Giirbuz Dernegi, Mudanya Dinç Dernegi ve keza Istanbul Sul-
tanîsi Genç Dernekleri, Istanbul Sultanîsi Giirbuz Dernegi, Istanbul Sultanîsi Dinç Der
negi ve Dariilhilâfetul aliye tâli kism-i evvel Dinç Dernegi gibi. 
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7. Dinç teskilâti su suretle yapilacaktir : 

Her tarafta azamî 180 dinçten bir bôluk teskil edilecek ve her boluk de 3 takima 
ayrilacak, her boliigun birer kumandam oldugu gibi hsr takimin da bir takim kuman-
dani olacaktir. Talimlerin nasil olacagi talimatname-i mahsusesinde gôsterilmistir. 

8. Gurbiiz teskilati su suretle yapilacaktir. 

Giirbuzlerin teskil edecekleri kisim azamî 60 gurbuzden ibaret olacak ve bunlar 
bir rehberin, muallimin emrine verilecektir. 

Her sehir, kasaba ve koytin Genç Derneklerinin adedi bittabii mintika niifusuna 
ve mahallî niifusa gore degisir. 

9. Gençler hakkinda yapilacak teskilâtm icrasma ve bunlann talim ve terbiyesine 
dair olan talimname ve nizamname layihalanni ihzar etmek ve bunlann tamami tat-
bikini ve dernekler umur-i idare ve talimiyesinin husn suretle ceryanini temin etmek 
iizere Harbiye Nezareti'nde Genç Dernekleri Mufettis-i Umumîligi ihdas edilmistir. 

isbu mufettis-i umumîlige Miralay von Hoff Bey tayin edilmistir. 

Mii'-i mumâileyh memalik-i Osmaniye'de teskil edilen bilumum mahallî ve mektep 
genç derneklerini teftis edip muallimlere sifahî olarak dersler verecektir. Dersler için 
muallimler en yakin olan merkezlere celb ve davet edileceklerdir. 

10. Dingier için icab eden muallimlerin, kumandanlann yani zabit ve kiiçiik za-
bitlerin tedarik ve tayinleri için kolordu kumandanhklari veya ahz-ι asker reisleri ve 
firka kumandanhklari veya ahz-ι asker kalemi riyasetleri ve jandarma kumandanhklari 
ve menzii ve merkez kumandanliklanna ve ahz-ι asker subeierine lazim gelen emirler 
gonderilecektir. 

Vilayetlerde ruesâ-i memurîn-i miilkiye her sehir ve kasabanin, ve koyiin gur
biizleri için muallimler intihâb ve tedârik edeceklerdir. 

11. Her mektebin gurbiizleri ve dinçleri için birer dernegi olacaktir. Giirbiizler mek-
tebin kendi muallimleri tarafindan sevk ve idare edilecek ve dinçler askerlige hazir-
lama tatbikâti gôrebilmek uzere askerî zabit ve kumandanlannin talim ve terbiyeleri tah-
tinda bulundurulacaktir. Çu kadar ki her mektebin gerek dinç, gerek gurbiizleri men-
sup olduklan muessesenin nufuz ve idaresi tahtinda bulunur ve bunlara vuku'bulacak 
mektep idareleri marifetiyle icra edilir. 

12. Gurbuzlerin ve dinçlerin bulunduklan mahaldeki kitaat-i askeriyyenin talimha-
nelerinde talim etmelerine mtisaade olunacaktir. Talim esnasmda ihtiyaçlan olan mal-
zeme talimlerden sonra hemen iade edilmek iizere kitaattan ahnacaktir. Gerek talim-
henelerde ve gerekse endaht mahallerinde dernekler tarafindan istimâl olunacak esya 
ve malzemenin tahribinden mezbur dernekler mes'uldur. 

Hepimizin malumudur ki hiisn-ϋ niyet ve vazife hissiyle baslamlan her ise cenâb-i 
hakk da muavenet ve miizaheret eder. 

Ο halde biz gençleri vatana ve muazzam Osmanh milletine mes'ud bir istikbal te
min etmek için Genç Derneklerinde faziletkâr ve memlekete mufid gençler olarak ye-
tistirmeliyiz. 

Tevfik-i hiida çahsan gençlerle beraberdir. 
Harbiye Naziri 

Enver 
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EK-6 

Osmanli Genç Dernekleri'nin bidayet-i tesekkiiliinden [Nisan 1916] Temmuz [1917] 
ortasina kadar vilayet ve mustakii mutasarrifliklarin merkez ve miilhakatinda tesekkul 
etmis bulunan Genç Derneklerinin miktarini nâtik cetvel : 

Vilayât ve elviye-i miistakile esâmîsi 

Istanbul Vilayeti 

Edirne Vilayeti 
Erzurum Vilayeti 
Adana Vilayeti 
Ankara Vilayeti 
Aydin Vilayeti 
Bitlis Vilayeti 
Bagdat Vilayeti 
Basra Vilayeti 
Bey rut Vilayeti 
Halep Vilayeti 
Hicaz Vilayeti 
Hiidavendigar Vilayeti 
Cezair Bahr-ι Sefid Vilayeti 
Diyarbekir Vilayeti 
Sivas Vilayeti 
Suriye Vilayeti 
Trabzon Vilayeti 
Kastamonu Vilayeti 
Konya Vilayeti 
Mamuretiilaziz Vilayeti 
Musul Vilayeti 
Van Vilayeti 
Yemen Vilayeti 
Urfa Sancagi 
izmit Sancagi 
ice! Sancagi 
Eskisehir Sancagi 
Bolu Sancagi 
Teke Sancagi 
Canik Sancagi 
Cebel-i Lubnan Sancagi 
Çatalca Sancagi 
Zor Sancagi 
Asir Sancagi 
Kudiis-ii Serif Sancagi 
Karesi Sancagi 
Kal'a-i Sultaniyye Sancagi 
Karahisar Sahib Sancagi 

Teskilat icra edilmis mevaki adedi 

(Kismen teskilat mevcut ise de mat-
lup derecede inkisaf etmemistir.) 

20 

13 
77 
54 

1 
15 

2 
2 

37 

1 
35 

1 

51 
38 
3 
1 

1 
30 

32 
17 

14 
1 
8 
1 

1 
114 

2 
11 
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Kiitahya Sancagi 105 
Mentese Sancagi — 
Maras Sancagi 7 
Nigde Sancagi 7 
Medine-i Miinevvere (Muhafizligi) — 

Yekûn 706 

THE PARAMILITARY YOUTH ORGANIZATIONS OF THE 
UNION AND PROGRESS 

ABSTRACT 

The first youth organiaztions in Turkey were initiated by the Committe of 
Union and Progress during the Second Constitutional Period. The Society of Tur
kish Strength, established in 1913, emphasized gymnastics and sports. A year later, 
Ottoman Strength Societies began to function with the aim of preparing the youth 
for the defense of the country. During the years of the First World War, para
military Ottoman Youth Organizations were set up under the aegis of Enver 
Pasha. Their purpose was to train the Ottoman youth on military matters before 
they were sent to the front. 


