
ORAL, Mehmet Zeki 

nogratya, Konya, Vakıflar, Türk Yur
du dergilerinde, Türk Tarih Kurumu bel
letenleri, Türk Tarih kongreleri, ı. Türk Sa
natları Kongresi, Türk Folklor Araştır
maları, İstanbul Enstitüsü Mecmuası, 
Fatih ve İstanbul ile Konya Zafer ve Niğ
de gazetelerinde yazıları çıkmıştır. Ayrıca 
Anıt dergisinde Mehmet Yusufoğlu ve 
Anıt imzası ile yazılar yazmıştır. Basılı eser
leri şunlardır: İlkokullarda Sosyal İşçi
menikler (Niğde ı 936); Tokatlı Aşık Nu
ri (Ankara 1936); Niğde Tarihi Tetkikle
rinden Hüdavend Hatun Türbesi ve 
Hayatı (Niğde ı 939); Hazret-i Mevlana 
Dergahındaki Şaheserlerden Nişanta

şı (Ankara ı 954); Niğdeli Şair ve Aşık
lardan Orta Köylü Aşık Tahiri (Ankara 
ı 955); Anadolu Köylerinde Gençler 
Birliği Yahut Ahiliğin Devamı (Ankara 
1959) (yayınları hakkında geniş bilgi için 
bk. a.g.e., sy. 6lı965J, s. 115-118). 
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(bk. VEHRAN). 

ORBAY, Hüseyin Rauf 
(1881-1964) 

Amirat, büyükelçi, siyaset 
ve devlet adamı. 
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İstanbul'da doğdu. Ayan Meclisi üyeliği 
ve Trablusgarp valiliği yapan Kafkasya (Ab
hazya) kökenli Aşharuva Mehmed Muzaf
fer Paşa'nın oğludur. Trablusgarp Askeri 
Rüşdiyesi'ni ve Heybeliada Bahriye Mek
tebi'ni bitirdi (ı 899). Deniz subayı olarak 
Osmanlı donanmasına katıldı. 1908'de Si
sam ayaklanmasını bastırmakla görevlen
dirilen deniz kuwetlerinde torpido kruva
zör kumandanıydı. Yarbay rütbesine ter
fi edip Bahriye Nezareti Erkan-ı Harbiyye 
reisliği görevine getirildi. Tuna Milletlera
rası Komisyonu'nda Türkiye'yi temsil etti. 
Balkan Savaşı'nın Karadeniz ve Akdeniz'
de yürütülen deniz muharebelerinde Ha
midiye kruvazörünün komutanı olarak gö
rev yaptı. Savaşlarda elde ettiği başarılar 
sebebiyle "Hamidiye kahramanı" unvanıy
la anıldı. Bu alandaki şöhreti onu siyasete 
yöneltti ve Müşir Ahmed İzzet Paşa kabi
nesinde Bahriye nazırlığına getirildi. An
cak askeri ve siyasi alanda gösterdiği bu 

356 

başarılar yanında Osmanlı Devleti için bir 
hezimet belgesi olan Mondros Mütareke
si'ni Osmanlı Devleti'nin Bahriye nazırı sı
fatıyla imzalamak zorunda kaldı. Mütare
kenin ardından Osmanlı Devleti'nin pay
laşımı için işgaller başladı. Mütareke hü
kümlerinin uygulanışında İngiliz hükümeti 
ve komiserlerinin yaptıkları istismar üzeri
ne Rauf Bey, Mustafa Kemal ve Fethi Bey 
(Okyar) ile temasa geçti. Damad Ferid Pa
şa kabinesinin bu olaylar karşısında hare
ketsiz kalması üzerine askerlik mesleğini 
bıraktı. Ülkenin düşman işgalinden kurta
rılması için bütün yurtta yeniden bir mü
cadele verilmesi gerektiğini düşünenierin 
yanında yer alarak Kuva-yi Milliye'ye ka
tıldı ve Mustafa Kemal' e destek oldu. Er
zurum ve Sivas kongrelerine istanbul de
legesi olarak katıldı. Mütarekenin ardın
dan istanbul'u işgal eden İtilaf devletleri
nin Kuva-yi Milliye'nin önde gelenlerinden 
bazı kimseleri tutuklayacağını öğrenen 
Mustafa Kemal durumu kendisine bildir
diyse de Rauf Bey İstanbul'da kaldı. İngi
lizler tarafından ele geçirilerek bazı arka
daşları ile birlikte Malta'ya sürgüne gön
derildi (16 Mart 1920) 1921 yılında Malta 
sürgününden dönen Rauf Bey, Ankara'da 
yeni kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne katıldı ve Nafia vekilliğine geti
rildi. 1 2 Temmuz 1922 tarihinde güven oyu 
alarak 1922-1923 yıllarında bir süre İcra Ve
kili eri Heyeti başkanlığı yaptı . Lozan Ant
Iaşması konusunda İsmet Paşa ile arasın
da çıkan anlaşmazlık esnasında Mustafa 
Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'nın yanında 
yer alması sebebiyle İcra Vekilieri Heyeti 
başkanlığı görevini bırakmak zorunda kal
dı (4 Ağustos ı 923). Bu görevinden ayrıl
dıktan sonra İsmet Paşa'nın da aday ol
duğu meclis ikinci başkanlığı için yapılan 
seçimi kazandı (25 Ekim 1923). 1923'teye
nilenen seçimlerle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ikinci dönem mebusu oldu. 1924 
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yılına kadar meclis içindeki ikili siyasi ku
tuplaşmada tarafsız kaldı ; ancak görüşle
ri bakımından gelenekçilerin oluşturduğu 
ikinci gruba sempatisi olduğu bilinmek
teydi. Nitekim İcra Vekilieri Heyeti baş
kanlığına seçilmesi sırasında bu grubun 
da desteğini almıştı. Mecliste birinci ve 
ikinci gruptaki milletvekilleriyle iyi ilişkiler 
içinde bulunması onun bu iki grup arasın
daki anlaşmazlıklarda ara buluculuk rolü 
üstlenmesini sağladı. Rauf Bey'in İstan
bul basınına Cumhuriyet'in ilan ediliş bi
çimini eleştiren bir demeç vermesi ve hi
lafetin kaldırılmasına yönelik çabalara mu
halefet etmesi gibi tutumları yüzünden 
Mustafa Kemal Paşa ile araları açıldı. Ona 
göre Mustafa Kemal ve destekçileri fazla 
radikal ve aceleciydiler. Bu muhalefeti, 17 
Kasım 1924'te Halk Fırkası'na karşı kuru
lan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın 
kurucuları arasında yer almasıyla daha ile
ri bir boyuta ulaştı. Rauf Bey, Abdülhak 
Adnan Adıvar'la birlikte Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası'nın ikinci başkanlığına 
getirildi. 1926'da Ankara İstiklal Mahke
mesi tarafından Mustafa Kemal'e suikast 
girişimi olarak bilinen İzmir suikastı da
vasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yar
gılandı. O sırada tedavi amacıyla İngilte
re'de bulunduğu için gıyaben on yıl sür
gün cezasına çarptırıldı. Bu kararı kesin
likle kabul etmedi. Cumhuriyet'in on uncu 
yılında çıkarılan affa rağmen bir süre Tür
kiye'ye gelmedi. 1935'te ısrar üzerine ül
keye geri döndü. 1926 yılında hakkında İs
tiklaJ Mahkemesi tarafından verilen karar 
değiştirilmedikçe milletvekilliğini kabul et
meyeceğini bildirmesi üzerine ilgili mah
kümiyet kararı iptal edildi ve 22 Ekim 
1939 tarihinde yapılan ara seçimde Kas
tamonu milletvekili olarak yeniden Türki
ye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. ll. Dünya 
Savaşı sırasında Türkiye'nin İngiltere'yle 
ilişkilerinin hassas olduğu bir dönemde 
1942'de Londra'ya büyükelçi gönderildi. 
Bu görevinde Türkiye'yi ll. Dünya Savaşı'
nın dışında tutma hedefine yönelik diplo
matik misyonunu yerine getirdi. 1944'te 
kendi isteğiyle bu görevinden ayrıldı. 1949 



yılında yapılan ara seçimlere bağımsız aday 
olarak katıldıysa da seçilemedi. Daha son
raki yıllarda siyasetten uzak kaldı ve 16 
Temmuz 1964 tarihinde öldü. Hatıraları 
iki cilt halinde yayımlanmıştır (Cehennem 

Değirmeni, Siyasi Hatıralarım, istanbul 
1993 ). 
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ORDA 

Türk ve Moğol diller inde birkaç 
göçebe kabilenin bir hanın 

hakimiyeti altında birleşmesini 

ifade eden kelime; 
düzenli olmayan insan topluluğu . 

L ~ 

Orta Asya Türk lehçelerinde "han karar
gahı, han sarayı , merkez, ocak, zengin ça
dır"; Azerice ve Türkiye Türkçesi'nde "ordu" 
anlamında kullanılan kelime Ukrayna dilin
de arda. Beyaz Rusya'da arda, Bulgarca'
da ôrda, Sırpça ve Hırvatça'da ôrdija, Çek
çe ve Lehçe'de horda şeklinde geçer. Rus
ça'da XIII. yüzyıldan itibaren Altın Orda ye
rine kullanılır ; XVI. yüzyıldan itibaren ise 
"karargah, ordu, göçebeler, kalabalık" an
lamlarında ve mecazi olarak "sürü. eşkıya" 
manasında kullanılmıştır. Lev Gumilev, bu 
kelimenin "düzen" anlamına gelen Latin
ce'deki ordo ile örtüştüğünü ifade eder. 
Orda kelimesi Batı Avrupa dillerinde hor
da, larda biçiminde geçmekte, Fransızca, 
Almanca ve ingilizce'de horde, italyanca'
da ordo şeklinde kullanılmaktadır ve gö
çebe halkı belirtmektedir. Divanü lugii
ti ' t-Türk'te orda kelimesinin an lamı "ha
kanın oturduğu şehir" diye verilmiştir. Ni-

tekim Kaşgar şehri "Ordukent" olarak ni
telenir. Aynı şekilde Balasagun yakınların
da Ordu adında bir şehrin olduğu ve Bala
sagun'a da "Koz Ordu" denildiği ifade edil
mektedir. Çağdaş Moğolca'da ord( on)- "sa
ray" manasındadır; Çince'de bu kavram 
van-thin kelimesiyle karşılanmaktadır. Cen
giz Han'ın torunlarından birinin adı da Or
da idi. Nikita Yakovleviç Biçurin, göçebe 
başşehirlerini yerleşik halkların başşehir

lerinden ayırt etmek için "ordo" kelimesi
ni kullandığım belirtmiştir. 

Bumin Kağan 'ın kurduğu Büyük Türk 
Kağanlığı'nın sosyopolitik sisteminin mer
kezinde orda vardı. Zira ordalar asker dı
şında askerlerin ailelerini de içine alan ha
nın karargahı idi. ileri gelen her kişi subay 
ve askerleriyle birlikte kendi ordasma sa
hipti. Hepsi birlikte Karabudun veya Türk 
beyler budun (Türk beyleri ve halk) etnesu
nu oluştururdu. Ayrıca arda "sağ (doğu) ve 
sol ( batı ) kanatları olan düzenli ordu" ma
nası taşırdı ; doğu kanadına "tolos", batı 
kanadına "tarduş" adı verilirdi. Ortaçağ gö
çebe topluluklarında "hanın atağı ve ça
dır" anlamına gelen orda kelimesi, daha 
eski dönemlerde Türk toplulukları arasın
da "askeri ve idari teşkilat" manasında 
han karargahı ve göçebelerin çadır kurdu
ğu yer olarak kullanılmıştır. Buna örnek 
olarak Batu Han'ın 1241 yılında idil'in aşa
ğı bölgesinde kurmuş olduğu Orda gös
terilebilir ki bu Altın Orda Devleti idi. XIII. 
yüzyılda Moğoi-Kıpçak savaşı sırasında nü
fusun azaldığı dönemde Volga bozkırları
nın Altın Orda veya Büyük Orda, Aral de
niziyle Tümen arasındaki t opraklar Mavi 
Orda, Tarbagatay ve irtiş 'in yukarı bölge
leri ise Ak Orda olmak üzere üçe ayrıldığı 
bilinmektedir. Kazak tarihçisi Levşin arda 
kelimesinin Kazaklar'da "cüz" kelimesiyle 
ifade edildiğini belirtir. Göçebe Kazak top
lumu Büyük, Orta ve Küçük Cüz olmak 
üzere üçe ayrılırdı . 
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Sözlükte "hakanın oturduğu şehir, ota
ğının kurulduğu yer" anlamına gelen (Di

vanü Lugati 't-Türk Tercümesi, ı. 12 4) Türk
çe ordu (orda) kelimesinin karşılığı Arap
ça'da ceyş, cünd, asker, hamis ve Fars
ça'da leşkerdir. Bunlardan cünd ve ceyş 
"savaşmak için bir araya gelen insan top
luluğu ve yardımcıları", asker kelimesi de 
"bir araya gelmek, toplanmak" demektir; 
bundan türeyen muasker "ordugah, aske
ri üs" anlamındadır. Beş kısma ayrılması 
dolayısıyla verilen hamls ismi aynı zaman
da ordunun seyrüsefer halindeki düzeni
ni ifade eder. Araplar'da bu beşli düzen
de ordunun merkezinde başkumandaola 
onun muhafız kıtası bulunur ve bu kısma 
kalbü' l-ceyş , merkezin sağında yer alan 
biriikiere meym ene, solundaki biriikiere 
meysere, önde bulunan zırhlı süvarilerden 
oluşan biriikiere talia, mukaddeme, ne
zire, pişdar ; arkadaki biriikiere sakatü'l
ceyş ve muahhira adları verilirdi. Hz. Pey
gamber bu düzeni korumakla birlikte as
kerlerin savaş anında saflar halinde sıra
lanması usulünü getirmiş, asker sayısının 
arttığı Hulefa-yi Raşidln döneminde bun
lara bölük, tabur (kürdOs) sistemi eklen
miştir. 

İslam Ordusunun Kuruluşu . islam önce
sinde Arabistan'da ordu kavramına uygun 
düzenli ve sürekli bir askeri güç bulun
muyordu. Kabileler arasında savaş çıktı
ğında silah kullanabilen erkeklerin t ama
mı savaşa katılırdı. Yaya veya süvari olarak 
savaşan Araplar kılıç , kalkan, ok ve mızrak 
gibi klasik silahları kullanırlardı. Kuman
danlık ( kıyade) görevi kabile reisi tarafın
dan yürütülürdü. Kabilenin sancak veya 
bayrağı da (liva, raye) kabile reisi yahut 
naibi tarafından taşınırdı. 

islam ordusunun kuruluşu , Medine'ye 
hicretin ardından Mekke müşriklerine kar
şı cihada izin verilmesiyle başlar. Savaş du
rumuyla sınırlı olsa da orduyu belli bir dü
zene göre kurmak. silahı bulunmayanlara 
silah temin etmek, sahabileri savaş tek
nikleri hususunda yetiştirmek için ted-
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