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. KİTABİYAT 

Turki MUGHEID, Sultan Abdulhamid II. im Spiegel der ara
bischen Dichtung. Eine. Studie zu Literatur und ·Politik in Spaet
·periode des osmanisehen Reiches. Klaus Schwarz Yayınevi. Berlin 
·1987, 383 s. 

Turki Mugheid'in bu ilgi çekici çalışması (Prof. Dr. Stefan 
Wild yanında yapılmış bir Doktora' dır), eserin adından da anlaşı
lacağı üzere (Arap nazmının aynasında Sultan II. Abdülhamid) 
II. Abdülhamid'in Arap şairlerinin övgü (Medh) ve yergi (Hica') 
şiirlerinde ne şekillerde dile getirilmiş, dolayısıyla övülinüş ve ye
rilmiş olduğu ha~da etraflı bir araştırma özelliğinl taşımakta
dır. İmperatorluğun, Mısır (12), Libya (3), Tunus (1), Slıriye/Lub

·nan (7), Irak (3), Filistin (2), Hicaz (2) ve Yemen (1) bölgelerin
den çıkmış olmak üzere toplam 31 şair ele alınmıştır. Yazar, Os-
manlı sqn dönemi, do.layısıyla II. Abdülhamid döneİnİ siyasi geliş
meleri hakkında «girişıı mahiyetinde olmak üzere yaptığı bir der-

.leme akabinde (s. 15-34), önce II. Abdülhamid'iı). biyografik bir· ta
nımını (s. 35-46), daha sonra da şiirlerinden örneklemeler yapacağı 
şairlerin ·biyografilerini vermektedir: (s. 51-119). 

Osmanlı İmparatorluğu son dönemi (1876-1909) hakkında ve
rilen bilgiler, genel bilinen çizgiyi aşarnamakla berab~r (fazlası za
ten eserin hedefi değiİdir), dipnotlanndaki kaynak gösterimleri
nin, bazen kaynak serpiştirme hçıvasına girdiği izlenimini vermesi, 
bu değerli çalışmada rahatlıkla giderilecek bir a~tı olmaktadır. 
Bu anlamda, mesela, II. Mahmud'un <<dehşet ve korku» salarak 
hükmettiğini vurgulayan yazar, Abdülmecid'in «hoşgörü» ile sal-

. tanat sürmek istediği ve bu yüzden 1839 Tanzimat Fermam'm ilan 
ettiği ve tüm tebeasına «eşit haklar ve adil vergilendirme» sözü 
verdiğini belirtirken, cümle hitamındaki dipnotunda (s. 15, n. 3.), 
Wilhelm van Kampen'in, II. Wilhelm zamanında Almanya'n~ 
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Türk politikasını inceleyen doktorasına yer verilmiştir ki, bu har
cıalem bilgi için -II. Mahmud için yapılan haksızlık bir tarafa- her 
ne kadar kaynak göstermeye gerek yoksa da, ille de gösterilecek 
ise, bunun van Kampen'in II. Wilhelm devri (1890-1918) için ya
pılmış bir çalışma olmaması lazım geleceği açıktır. Bu kısmın en 
istifadeli kayıtlan, Panislamizm hakkında yapılan derlemedir. 
(s. 25-34). Batı'nın, ekonomik sömürüsü, siyasi kontrolü ve kül
türel etkisi altına girmiş bulunan İslam ülkelerini· elinde · tutan 
Batı'nın karşısınd~, birlik içinde direnebilme amacı devrin düşü
nür ve özellikle basını yoluylaişlenirve yaygınlık kazanır. Arapça 
yayımlanan çeşitli gazeteler ve- dergiler <<İslam kardeşliği)) fikrine 
geniş yer verirler, meseleler tartışılır, siyasi olaylar takib edilir, 
devrin idaresi ve siyaseti gÜndemi işgal eder. II. Abdülhamid ida
resi bu anlamda yakından gözaltında tutulur, bizzat Padişahın 
kendisi, devlet başkam ve halife sıfatıyla yargılamr. Siyaset adam
lan ve gazeteci/düşünürlerin kalemlerinden genel efkara akseden
ler yanında çeşitli hadiseleri nazmeden şairler, belki daha geniş bir 
kitleye, daha etkileyici bir vasıta ile seslerini duyurmaktaydılar : 
Basılan, neşredilen veya bunlar olmasa bile ağızdan ağıza yayılan, · 

dolayısıyla okuma-yazma bilmeyen geniş kesimlere de yayılabilen, 
ezberlenen, akılda tutulan ve nihayet ananesi olan bir yöntemle, 
ccşiinı yoluyla... · 

Arap şiirinde Abdülhamid'in görüntüsü, ele alınan her iki 
grupta da (Medh ve Hica'), konulan itibanyla, devrin genel siyasi 
ve sosyal olaylanndan soyutlanamaz. Övgü şiirleri herşeyden önce 
II. Abdülhamid'in P,alife sıfatıyla ( ccHalifetu Rasuli'l-lah) dini ve 
siyasi otoritesini tavsif eder. Bu sıfatıyla kendisine itaat edilm~si 
gerektiği ve bütün Müslümanlarm koruyucusu olduğu hususu vur
gulanır. İslam ~elerini ellerine geçiren Hıristiyan devletlere karşı 
(ki, bunlar şairlerin memleketlerine göre genelde İngiltere ve Fran
sa'dır) koyması beklenir ve taleb edilir. (s. 124-125 vd). Hac esna
sında karşılaşılan zorluklarm giçlerilmesi istenir. (s. 126 vd.). Kötü 
idareciler kendisine şikayet ·edilir. Genelde, adil 'idaresi ve bilge 
şahsiyeti ile övülür. Arap aleminde büyük yankı ve infia1 uyan
dırdığı bu vesile ile daha iyi anlaşılan ccBombaıı hadisesind~, Al
lah'ın kendisini koruduğuna inanılır. (s. 128, 130-131 vd.)_,_ Abdül
hamid'in şahsı İsla~'ın vahdeti ile (?zleştirilir. (s. 149) ve II. Ab-

-···----
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dülhamid İslam vahdedinin sembolü olarak görülür. Özellikle, sö
mürgeci devletlere karşı Müslümanlarm tek dayanağı olarak vyr
gulanır. (s. 143). «Bütün Dünya Müslümanlan, birleşiniz!» slo: 
gam, Abdülhamid'in şahsında ciddi bir anlama ·kavuşur, etkileri 
ye Müslüman ülkelerini ellerine geçiren devletlerce tepkileri davet 
eder. Osmanlı hilafeti önderliğindeki İslam vahdeti, Avrupa devlet
lerinin imparatorluğa yönelik tehdidierinin bertaraf edilmesinde 
önemli bir vasıta olarak görülür. (s. 144 ~d.) İsl.am dayanışması 
karşısında kolonial güçlerin hedeflerine ulaşamıyacağı ve Müslü
manlarm halifelerinin etrafında toplanmalan gerektiği, halifesiz 
ise bu gücüiı bir işe yaramıyacağı dile getirilir. (s. 153-154). 

Hicaz Demiryolu, Müslümanlarm biraraya gelmelerine ve bir
leşmelerine giden bir yol olarak, <<İslam vahdeti» anlamında tebcil 
edilir ve bu eserin mimarı olan Halife 1\bdülhamid, Şark'ın bütün 
mazmunlarıyla övülür. <<Bu kutsal yol, Sultan-Halife'nin en büyük 
ve ölümsüz eseri» olarak nitelenir. (s. 154 vd.). Bütün İslam ale
minde derin akis bulari ve şairlerce övgü yağmuruna tutulan bu 
olay, mukaddes mekana bütün Müslümanlam rahatlıkla erişmesi
ne imkan veren ve İslam birliğine katkıda bulunan bir eserdir ve 
Halife-Sultan II. Abdülhamid'in ebediyyen anılmasına yol açacak 
azamettedir. (s. 157 vd.). 

II. Abdülhamid devrinin askeri bir zaferle sona erdiren savaşı 
olan 1897 Osmanlı-Yunan Harbi, Arap dünyasında geniş bir akis 
bırakır ve şairlerin helecanla işledikleri bir .konu olmuştur. 1897 
Osmanlı-Yunan harbinde pekçok İslam ülkelerinden bağışlar yapıl
mış ve Osmanlı-İslam hilafetinin "desteklenmesine . çalışılmıştır. 
Özellikle Mısır'dan 50 bin İngiliz litası toplamnış, Hind prensleri 
tarafından da önemli meblağlar bağişlanmıştır. Pekçok· Mısırlı za
bit gönüllü olarak savaşa katılmış ve savaş genelde bir din savaşı, 
bir <<cmad» olarak algılanmış ve bu doğrultuda maddi ve manevi 
açılardan desteklenmiştir. (s. 161 vd.). · · 

Zafer, II. Abdülhamid'in Sultan-Halife olarak itibarım fevka
lade arttırır. <<Boğaz'daki hasta adam»ın ölüm döşeğinde -söylen
diği gibi- olmadığının görülmesi, Müslümanlara kuvvet verir. 
(s. 164). «93 Savaşı»nın aksine, bu sefer gerçek anlamıyla kutla
nan <<Gazi>> sıfatıyla Abdülhamid ve kazandİğı zafer, yalmz İslam 
şairlerinin övgü şürlerine değil, bazı sahne eserlerinin oluşmasına 



448 

da konu ve vesile·olur. Ahmed Şevki'nin 260 mısra'lık destam, Mah
mud Fehml ve Muhammed Tevfik'in beş perdelik sahne eseri, Ni
kula Nistras'ın üç perdelik draması, bu hadiSeyi tebcil eden eser
ler olarak ünlenir. (s. 164 vd.). ·Bu zafer ile Müslüman dünyasının 
bütün ümidlerini canlandıran Abdülhamid, ölülere can veren İsa 
peygamber ile kıyas edilir. (s. 166). 

Anayasa'yı yürürlüğe koyan Abdülhamid, Kur'an'da emredi
len «Meşveretn usulüne döndüğü için övülür. (s. 192 vd.). Kendisi
nin tahtan indirilmesi ise, geniş yankılar yapar. Şaşkınlıkla karşı
lanır, olumlu ve olumsuz yargılanmalara muhatab olur. (s. 
210 vd.). 

Yergi şiirleri genelde istibdad ve. keyfiidareyi hedef alır ve 
şairler -devrin düşünürleri gibi- ı 789 Fransız büYük ihtilali ve fi
kirlerinden, aradan geçen çok Uzurı zamana rağmen, yeni etkilen
miş gibidirler. (s. 238 vd.). İnsan haklan, hürriyet, eşitlik, demok
rasi, vatan-millet gibi umdeler ve kavramlar vurgulanır ve siyasi 
rejimin uygulaması dahilinde olması istenir. Dolayısıyla, Arap mil
liyetçiliği ve milli yapılanma konulan işleİıir. Bütün bunlar mer
kezi otoriteyi, Osmanlı devletini, Sultan ve Halifesini hedef tahta
sı yapar. Fransız ihtilali fikirlerinin geç keşfi, geç kalmış milliyet
çilik, kolonial güçlerin çıkarlannı takviyye eder ve Osmanlı siya
sası ve hilafetini zafiyyet içine düşürür. Abdülhamid'i tenkid bu 

.anlamda gayeye giden yol üzerinde ilerlemenin abartılı bir vası
tası olur. Hürriyet, eşitlik ve demokrasi talebleri doğrultu~unda 
Meşrfttiyyetin ilam ve Abdülhamid'in tahtan indirilmesi alkışlamr. 
Sıkı rejimi ve tek bir şahsa dayalı idaresi tenkid edilir. «Kızıl sul
tan» imajı, işlenir «Hafiyen ve «Sansür» sistemi yerilir. Buna rağ
men, II. Abdülhamid'in hilafetine Halife sıfatına ve meşrftiyyetine 
karşı herhangi bir şey söylememeleri dikkat çeker. (s. 329) . · 

Turki Mugheid'in çalışması, zor ve herkesin el atamayacağı 
bir sahaya kolaylıkla girmemize ve faydalanmamıza imkan ver
mektedir. IL Abdülhamid'in incelenmemiş bir yönüne kuvvetli bir 
ışık tutmaktadır. Mugheid'in eseri II. Abdülhamid ile ilgili litera
türün vaz geçilmez bir eseri olmaya hak kazanmıştrr. Ayru doğrul
tudaki bir çalışmamn Türk şairleri ve şiirlerinde işlenmesinin, 
Mugheid'in eserini itmam edeceği inancındayız. _ , j 

Kemal Beydil.li 


