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Prof. Klaus Kreiser'in yukanda tanıtmaya çalıştığımız makalelerini biraraya getiren bu 

kitab, konularında öncü sayılabilecek ve dağınık durumda bulunan incelemeleri bir araya 
getirmesi hasebiyle değer taşıyor. Ancak yazann ele aldığı konularda son 25 sene içinde çeşitli 
yayınların yapılmış olmasına rağmen, bu toplu eserde bunlara en azından dipnotlarda işaret 
edilmeyişinin bir eksiklik olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca kitaptaki makalelerin dipnotlarında 
yine bu kitapta yer alan başka bir makaleye referans verilirken orijinal yayın yeri yam.cıda. 

kitapta bulunduğunun da belirtilmesi iyi olurdu. Önde gelen Osmanlı tarihçilerinin de~erli 
çalışmalarını biraya getirmeye devam eden ISIS'in gerekli editörlük görevini üstlenmesinin 
faydalı olacağına inanıyoruz. 

Gültekin YILDIZ 

Selim DERİNGI L, The Well Prolecıed Domailıs: 14eology and the Legitimation of 

Power iıı tlıe Otıoman Empire 1876-1909, London- New York 1998, Xll+260 (indeks ile). 

Osmanlı tarihinin son yarım yüzyılına damgasın ı vuran Sultan ll. Abdülhamid ve 
hüküm sürdüğü dönemin siyasi, iktisadi, sosyal ve entellektüel cepheleri yerli ve yabancı 
tarihçilerio araştırmaları ile her geçen gün daha fazla aydınlığa kavuşuyor. Iki kutba ayrılmış 

amatör tarihçiler ve demagoglar tarafından fazlası ile sömürülmüş bu dönemin, işin ehli 

tarafından anlaşılınaya ve aniatılmaya başlanması gerçekten de sevinilecek bir gelişme olarak 
kabul edilebilir. 

ll. Abdülhamid dönemi üzerinde çalışmalan uzun bir süreden beri devam eden Prof. Dr. 
Selim Deringil de, geçtiğimiz sene içinde yayınladığı monografik çalışması ile bu dönem 

hakkındaki literatüre önemli bir katk ı yaptı. Ilgisini Osmanlı Devleti'ni idare edenlerin zihnl 
arka planına inmeye ve görünürde olan resmi devlet ideolojisinin görünmeyen yüzünü açığa 

çıkarmaya yoğunlaştıran Prof. Deringil'in kitabı, sekiz bölümden oluşuyot. 

Giriş bölümünde (s.l-15), bünyesinden modern Balkanlar ve Ortadoğu'yu çıkaran Sultan 
Hamid dönemi Osmanlı Devleti'nin tek bağımsız ve büyük Müslümarı devlet ve aynı zamanda 

Avrupa Devletler Topluluğu'nun bir üyesi olarak ayakta kalınaya çalışmış olduğunun altını 
çizen Deringil, bu saha ile ilgili temel metodik meseleleri ele alıyor ve Osmanlı Devleti ve 
toplumuna sadece "Doğu Sorunu" ekseninde ilgi duyan ve bir ekzotik kuş muamelesi yapan 

oryantalist gelenek yanında, siyasi olarak üç kampa bölünmüş Türk tarihçilerinin de Hamid 
dönemini yerli yerine oturtmak konusunda benzer bir zaaf içinde bulunduklarını belirtiyor. 

Bu noktada Dcringil 'in son dönem Osmanlı Devleti tarihinin Rusya, Avusturya, 
Alınanya ve Japon lmparatorlukları'nınkilerlc aynı eksende değerlendiri lmesi fik ri ön plana 

çıkıyor. xıx. ve xx. yy.'ın başlarında hüküm sürmüş monarşik imparatorlukların değişim 

sürecinde girdikleri meşrOiyet krizi, merkezin bu dönemde çevre ile yaşadığı uyumsuzluk, 
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geleneksel imparatorluktan modern devlete geçiş sancıları gibi temel problemlere değinen 
Deringil, kitabın genelinde de bunları Osmanlı örneğinde somut olarak ele alıyor. 

Imparatorluklan n hepsi için geçerli bu uınOmi meseleler yanında, "dış dünyaya meşruiyetini 
isbat" gibi Osmanlı bürokratının kafasında çok önemli bir yer işgal eden özel taraflar da 

çizi len bu çerçeve içerisinde yer buluyor. Devletin mantığını an lamanın, onun kullandığı ve 
çevreye kabul ettirmeye çalıştığı resmi l isanı çözümlernekten geçtiğini belirten yazar, bunun 
da belgelerin "satır aralarının okunması" ile yapılabileceğini vurguluyor. Eslisen, Deringil'in 
bu çalışmasında en dikkat çekici taraflardan biri de arşiv belgelerindeki bazı anahtar ibareleri n 

altını çizip, bu şekilde devletin genelde teb'asına ve özelde bedeviler, Aleviler, misyonerler vs. 
gibi çeşitli gruplara bakışını başarıyla ÇÖZümlemesi olarak gözüküyor (s.40-42). 

"Long Li ve the Sultan ! Symbolism and Power in the 1 lamidian Regime" başl ıklı ilk 
bölümde (s. l6-43), dönemin yukarıda ismi geçen diğer imparatorlukları gibi Osmanlı Devleti 
ve Yıldız'dan dışarı pek çıkmayan Su l tanı H. Abdülhamid'in de çeşitli resmi merasim ve 

sembollerden istifade ederek iktidar ve meşruiyetini vurgulayışı ve yönettiği halka sunuşu 
inceleniyor. ı Milli devlet öncesi tüm geleneksel imparatorluklarda olduğu gibi Osmanlı'nın 

bu resmi profilinde de dini motifler ağır basmış gözüküyor. Zaten Deringil'in de allını çizdiği 
gibi, Türkiye'deki farklı siyasi kutubların bu dönemi hatalı bir şekilde değerlend irmelerinin en 
önemli müsebbibi de merkez tarafı ndan üzerine giydirilen bu dini kisve. Oysa arşiv 
malzemesine dayalı çalışmalarda, tüm XIX. yüzyı l içinde modernizmin en çok Hamid 

döneminde nefesini hissettirdiği görülüyor. 

Resmi marşlardan arına ve madalyalara, kamu binalarından devlet vesikalarına kadar 
damgasını vuran dönemin bu sembolik dili, Kur'an basımında uygulanan devlet tekeli (s.53) 

ya da orijinalliği şüpheli dini eşyaların halktan halife adı na satın alınması (s.38-39) gibi 
örneklerde ise somut bir fii l haline dönüşüyor. Dönemin Japon Imparatoru'nun "Tenno Haika 
Banzai" n idaları ilc yüceltildiği sıralarda, resminin herkesin elinde dolaşmasından pek haz 
etmeyen Sultan Hamid de teb'asına kendisini "Padişahım Çok Yaşa" hatUan ya da haykırışiarı 
ile hatıriatıyordu (s.l2). İslam halifes i olarak her Cuma gittiği Yıldız Camii'nde düzenlenen 
Cuma Selamlığı merasimlerinde ise batılı anlamda protokol kurallarına riayet ediliyordu. 
İstanbul'da oturan sefirler, önde gelen bürokral ve saray kadınlarının da katıldığı bu törenlerde 

saray bandosu da yerini almaktayd ı. Dönemin bu semboller manzumesi yanında "icad edilen 
gelenekleri"ne dc2 dikkat çeken Deringil, Sultan Hamid'in erken Osmanlı dönemine gösterdiği 

Yazann bu konuda Türkçe neşreııiği bir makale.~i de bulunmaktadır, "Abdiillwmid dünemi 
Osıruınlı lmpcırawrlujfu'llda .rimı:esel ve tcırilı.rel doku: Güriinmeden giiriinmek ", Toplum ve Bilim, 
62 (Yaz-Güz 1993), 34-54. 

2 Geleneğin icadı ol:ırak terciinıc edi len "inven tion of trndi tion" kavramı ilc ilgili 
mukayeseli bir teorik çerçeve için bkz., The lnvention of Tr:ıdi ti on, ed. by E. Hobsbawnı- T. Roger, 
Cambridge 1994 ve O~manl ı eksenincieki öınckleri iç in S. Deringi l, "Osnınn lı lmpnraıorluğu'ndn 
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ilgiye dikkat çekiyor. Ertuğıul Bey ve Yıldırım adına inşa ettirdiği camiler yanında ilk Sultan

lar'ın özellikle Bursa'da yaptırdığı camileri ve Orhan B.ey türbesi ile Osmanlı hanedanının 

efsanevl ceddi Ertuğrul Bey'in med fa n olduğuna inanı lan türbey i de i h ya eden Abdülhamid, bu 

türbe, etrafında bugün de devam eden bir geleneğin de mucidi olmuştur. Esasen Sultan 

Abdtilaziz döneminde ilk defa ilgi gören Ertuğrul ve annesi Hayıne Ana türbeleri, 1 886-87'de 

yeniden düzenlenmiş ve Karakeçili aşiretinin katılımı ile Söğüt'le her sene İç Asya 

göçebelerinin altı günlük defın törenlerine benzer bir merasim düzenlenir olınuştur.3 

Töreniere hakim bu yoğun sembolik dil; hiç şüphesiz arşiv belgelerinde de karşımıza 
çıkıyor. Devletin dağılınaya yüz tuttuğu bir dönemde, Sultan'ın topraklarının altı çizilerek 

"Memfilik-i MahrGsa" olarak nitelendirilmesi, ya da "terakki" ve "temeddün" gibi Tanzimat 

ruhunun anahtar kelimeleri Deringil tarafından dikkatle ele alınıyor (s.40-42). 

Resmi ideolojinin görünen yüzünden görünmeyeni bulnıayı hedefleyen yazar, bu 

idelojinin temel referans al anı olarak ortaya çıkan isHinı'ın Osmanlı Devleti tarafından ne 

şekilde yorumJandığını ise ikinci bölümde ele alıyor ("The Ottoınanization of Şeri at" , s.44-

67). Burada öncelikle dikkat çekilen nokta, gerek devlet gerekse toplum açısından hızlı bir 
değişime sahne olunan Abdü lhanıid döneminde, İslam 'ın bu değişim rüzgarından korunmak 

için sı ğınılacak geleneksel bir liman olarak algılandığıdır. Avrupalı devletlere karşı sürekli 

toprak kaybeden Müslüman memleketler arasında bağımsız kalabilmiş tek devlet olan 

Osmanlı'yı yöneten bürokrallar ve yanı sıra aydınların böyle bir dönemde ittihad -ı islam 

meşalesini yakmalarına şaşmamak gerekir.4 Ancak burada yazar tarafından da altı çizilen 

husus, proto- ya da resmi milliyetçilik sayılabilecek Pan-islanıİst tutumun esasen Islam 

halifesi merkezli bir Osmanlıcılık olduğu gerçeğidir (s.48). Sünni olmakla beraber Avrupa 

kolonisi durumuna düşmüş Müslüman şahısların Hicaz'da toprak alım-satımı ve ticaret 

yapmaları ile ikfimet etnıeleıine kısıtlamalar getiri lmesi bu tesbiti destekler uygulamalardan 

biridir (s.SS-56). Osmanlı teb'ası olmayanlara karşı gösterilen bu yaklaşım , sadece işgal 

altındakilere değil ispanya ile ilişkisi olabileceğinden korkulan bağımsız Fas Emiri hacca 

gitmek istediğini bildirdiğinde de ortaya çıkınıştır (s.58). Istanbul'un o dönemde temel 

korkusu, piyon olarak kullanılacak bir başka Müslüman topluluk vasıtasıyla kendi elindeki 

hilafet makamının meşruiyetini kaybetmesi ve hatta elinden gitnıesidir. 

geleneğin icadı, Muhayyel Cemaat ve Pan- l slamiım" , Top/ımı ve Bilim, 54 (Yaz-Güz 1991), 47- . 
64. 

3 Bu törenierin şekli ve ayrıntıları için bkz., Faruk Süıner, Oğuz/ar, Ankara 1967, 22 1 ve 
a.y., "Osmanlı Türkleri'nin Menşei Kayılar, Ertuğrul Gazi ve Kara-Keçili Oymağı", Resimli Tarih 
Mecmuası, 22 (Ekim 1951 ). 1017~ 1018. 

4 ittihad-ı İslam propagandasına Osmanlı mütefekirleriniıı katkısına bir mis51 için bkz., G. 
Yıldız, "N.Kemal'in Selahaddin Eyyubl Biyograf1si: Öncü bir pan-lslaınist metnin inşasına dair bazı 
gözlemler", Ilmi Araştırmalar, 6 ( 1 998), 271-287. 
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Osmanlı dışı Müslüman dünyayı halife karizması ile kendine bağlamaya çalışan devlet, 

içerde ise geleneksel hiikiın mezhebi olan Hanefilik merkezli tashih-i akaid nasihatlarında 

bulunmakta, çok sayıda bastığı dini eserleri taşraya göndermekte ve elinde kalan insan 

malzemesini tabiri caizse "homojcnleştirme" yolları aramaktadır. Şeriata ve modernizme 

bağlılık yeminteri üzerinde yükselen Tanzimat düşüncesinin bir devaını olarak görülebilccek 

Ham id döneminde de, ne tcmeddündcn ne de şeriatlan vazgeçHememiş ve neticede Mecelle ile 

beraber, Deringil'in tabiri ile, "şeriat Osmanlılaştırılmıştır". Aslında bu, klasik dönemde 

şeriatı tamamlayıcı duruma gelen örli hukukun batıdan alınmaya başlayan hukuki normlarla 

yer değiştirmesi şeklinde de yorumlanabilir.5 i stanbul 'da baulı anlamda çeşitli mahkemeler 

kurulurken, Araptar'la mcskün eyalctlerde şer'i hükümler ve mahkemelere daha fazla ağırlık 

verilmesi devletin halkın gözünde meşruiyetini kaybetmemek için bir hayli dikkatli 

davrandığını gösteriyor. Bu noktada, Hac yollarının güvenliği ve buna bağlı olarak Hicaz 

demiryolu projesi Osmanlı hilafetinin meşruiyetinde temel unsur olarak görülüyor.6 Ayrıca 
Abdülhamid tarafından saray çevresine dahil edilen Türk ve Arab bazı mahalli ulema ve 

meşayih ise merkez ilc çevre arasında önemli bir aracı görevi yükleniyor (s.63-65). 

Yukarıda zikredilen "homojenlcştirme" sürecini ele anan üçüncü bölümde ("To enjoin the 

Good and to forbid evi!": Canversion and ideological reinforcement". s.68-92), merkez tarafın

dan "tashihe muhtaç" olarak görülen bazı dini topluluklara yönelik uygulanan resmi siyaset 

değerlendiriliyor. Bedeviler, YezidTier, Hristiyan dönmeler, Aleviler, Nusayrller ve hatta Ye

men Zeydileri dahi bu "sünnlleştirme" furyasından paylarını alıyorlar. Esıısen klasik dönemde 

de rastladığımız bu tür uygulamalar, Sultan Hamid döneminde modern çağın araçları ile gcr

çekleştirilmiş gözüküyor. Misyoncrlerin yoğun propagandası altındaki Osmanlı topraklarına 

sadece hoca ve nasihat heyetleri gönderilmekle kalmıyor, çok sayıda basılmış ilmihal ve ben

zeri dini yayınlar da7 özel likle Anadolu'da dağıtılıyordu (s.82). Yemen'de Haneli fıklıı merkezli 

eğitim verecek bir medrese kurulmas ı planlanırkcn, gerek nıekteb-i ibtidfıiyyeler gerekse 

5 Bat ı hukukunun Osmanlı Devleti 'ne giriş slireçi ile ilgi li daha f:ızln bilgi için bkz., 
Gülııihfıl Bozkurt, Batt 1111kuku11Uil Tiirkiye'cle be11imse11mesi, Ankar:ı 1996. 

6 Hacc yollarının güvenliğinin Osmanlı Devleıi'nin meşruiyet anlayışınd:ıki yeıi için bkz, 
S. Faroqhi, Herrsclıcr iiber Mekka. Münih 1990 (Tiirkçe.~i için, Hm:ıwr ve Sıt/Um/ar, çev. G. Ç. 
Güven, Istanbul 1995). Hicaz demiryolu inşaall csnaı;ında Bedevi Arapl:ırın k:ırşı koym:ıl:ırı için 
bkz. Hııns-Jürgen Philipp, "Der bcduni.~che Wiederstıı nd gegen die Hedschıısbalı n", Die Welt des 
Jslams, XXV (1985), s. 29-83. 

7 Ilmihallerin basımı 1835'1crc dek gidiyor (bk. M. S. Özege, Eski Hmjlerle Basti/IllŞ 
Tiirkçe E.ferler Kara/of!u, c.2, ~. 696). Bu eser tam 60 sene sonra ilk olarak Sullan Hanıid döneminde 
bastırılmış ve bu ba~ıııı 1897 ve 1898'dc tekrarlanmı ştır. Bu tür eserler arasınd:ı en ıııeşh\ıru olon 
Mızraklı Ilmihal ise ilki 1842'dc o l mak üzere 1842- l 876 masında ıum onbir kez, Sultan H:ıınid 
döneminde 9 kez ve soıınısı nda iki kez basılıııı ştır, Özege. a.g.c .. c.3, s. 1140. Yine ilk t:ıb'ı 
ı 869'da yapılan Süleyman Paşa İlınilıi11i. Ha ın id döneminde dörı kez basılnıışıır, Özege, c.2, s.697. 
Çoğu husilsi matbaalarca gerçeklcşıirilen bu yayınl:ır dışında, Meclis-i Maarif ı:ır:ıfınd:ın terıib 
ettirilen ilmihal kiı:ıbı da 1885. 1886 ve ı 895'ıe üç kez b:ısılınışıır. 
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rüşdiyelerde dini ıelkinlere ağırlık vcrilmekteydi. Yoğun bir dış tehdit karşısında elindeki 

Müslüman nüfusu hoınojenleştirme (Hanefileştirıne) ve mobilize etmeye (askerleşıirme) 

çalışan Osmanlı Devleti, bir yandan da Hristiyan nüfusun mezheb değiştirme ya da ihtidas ı ile 

uğraşmak durumunda kalıyor. Birecik'teki Ermeni ihtidas ı ve bunun için o luşturlan komis

yonu (s. 87) örnek olarak ele alan Deringil, söz konusu olan Hristiyanlar olduğunda Osmanlı 

Devleti'nin ne kadar zor bir durumda kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Bir yandan içcrdeki 

statükoyu korumaya ve meşruiyetini zcdclememeye çalışarı devlet, diğer taraftan Hristiyan 

teb'asırıın hllmisi konumundaki Avrupalı devletleri tedirgin etmemeye uğraşıyor. Bu da Hali

fe'nin, kağıd üzerinde yazılı olan lslam'a çağdaş pratik yorumlar getirmesi ile sağlanmaktaydı. 

Aydınlanma dönemi ve sonrasında, Avrupa'da ortaya çıkan bilim ve eğitim mcrakı Os

manlı topraklarında da aksini bulmuş gözüküyor. Osmanlı matbuatında sık sık rastladığımız 

bu iki konu, devlet tarafından da her meseleyi çözecek reçeteler olarak değerleııdirilnıişe ben

ziyor. Bu hususa dikkat çeken Deringil, dördüncü bölümde ("Education: The Answer to all 

Evi! ?", s. 93-111) Osmanlı Devleti'nin eğitime bakışını inceliyor. Dönemin diğer imparator

luklan gibi Osmanlı'nın da eğitimi "vatandaş üreten/ citizen rnaking" bir kurum olarak 

gördüğünü belirten Deringil, Rus ve Osmanlı örnekleri aras ında yaptığı bir mukayesc ile bu 

görüşünü destekliyor (s.108-109). Dini maksadların belirgin bir şekilde vurgularımasına 

rağmen, Hamid dönemi eğitim politikasını modernisı olarak değerlendiren yazar mesleki 

eğitim ve Fransızca tedrisatına verilen öneme dikkat çekiyor. Ayrıca eğitimin yukarıda 

değinilen tashih-i akaid çabası dışında Araplar'a Türkçe öğretimi, Bedevtler'in "medentleştiril

mesi" ve artan gayr-ı müslim mekteplerinc karşı devletin prestijini koruma gibi durumlarda 

devlet için oynadığı önemli role dikkat çekiliyor. Bu meyanda, Tanzimatçılar'ın Mekteb-i 

Sul tani ile amaçladıkl arı "Osmanlı Birliği" projesi, Abdülhamid döneminin Zeitgeist"ına 

uyarak Aşiret Mcktebi bünyesinde gerçekleşecek bir islam birl iği hedefine dönüşüyor. 

Osmanlı Devleti nüfusunun çoğun luğunu Müslüman-lar'ın teşki l etti ği bir dönemde açılan bu 

mekteb, bedevi Arab ve Kürd aşiretleri ve Arnavudlar gibi devlete sadık ka l ma ları istenen 

çeşitli Müslüman unsurları başkente getirerek herıı "medenlleştirıne" hem de "Osmanlılaş

tırma" misyonunu taşıyordu (s. 103).8 

Kurdukları eğitim ve hayır kurumları ile Osmanlı Devleti 'ne onun topraklarında rakib 

çıkan misyonerler ve faaliyetleri, beşinci bölümün konusunu oluşturuyor('' 'They confuse and 

excite the mind' :The Missionary problem'',s.l12-134). Önemli ölçüde Hristiyan nüfusa 

sahip tek doğulu devlet olan Osmanlı'nın, Avrupal ı güçler ile olan ilişkisinin Çin ve Japon

ya'ya oranla daha problemli olduğuna dikkat çeken yazar, misyonerierin devletin meşruiyetini 

sıkıntıya soktuğu kadar dış imajın ı da zede lediğinin altını çiziyor. Tanıimal ve Isiahat 

Fermanları ilc ferdiere din ve mezheplerini seçme hürriyetinin kısmen de olsa sağlanması ile 

8 Bu kurum ile ilgili daha fazla bilgi için bkz .. A. Akpınar, Osmault Devletim/e Aşiret 
Mektebi, l~tanbul 1997. 
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misyonerlik faaliyetlerinin kendine zemin bulduğunu belirten Deringil, misyonerierin gayr-ı 

müslim nüfusa yönelik eğitim ve benzeri hizmetleri ile o ni arı "Osmanlı" olmaktan uzaklaş

tırdığına dikkat çekiyor. Ingiltere, Fransa, Rusya ve Almanya gibi devletlerin başını çekip 

destek verdiği bu faaliyetler, bir nevi kültürel ve dini kapitülasyon havasına bürünerek 
Osmanlı Devleti'nin bütün engelleme çabalarına rağmen etkisini giderek arttırmış gözüküyor. 
Fransız misyonerlerinin Lübnan'da, Protestan Ingiliz ve Amerikan misyonerlerinin Kıbrıs, 
Aden, İran sınırı gibi yerlerde açtıkları okullar ve dağıttıkları kitaplar bu faaliyetlerin siyasi 
bir şekle bürünerek.!Osnıanlı topraklarındaki ayrılıkçı hareketlerin müsebbibi haline 
geldiklerini göstermek için yazar tarafından verilen misaller arasında. Misyonerler ve 
faaliyetleri konusunda çeşitli çalışmalar bulunmasına rağmen , kitaptaki bu bölümde işlenen 

meşruiyet-misyonerlik faaliyetleri arasındaki zıd ilişki gerçekten de ilerki çal ı şınalarda 

kullanılabilecek bir teorik çerçeve olarak dikkal çekmekte. 

Bu bölümle ilgili açık olmayan bir noktaya da işaret etmek istiyoruz. Yazarı n önsözde de 
beliriliği üzere Sultan Haınid döneminde ortaya çıkan Ermeni isyan ve tedhiş hareketleri ve 
devletin bunlara karşı aldığı tedbirler kitabın çerçevesi içerisinde ele alınmıyor. Bununla 
beraber misyoner faaliyetlerinden sözederken kullanılan "Ermeni katliamı" (Armenian 

massacre,s.l23) ve " 1 890'lann Ermeni katliam! arı" (s. l25) gibi ifadelerden ne kasdcdildiğinin 
açıklanınası iyi olurdu~ Kitabın Ingilizce yazılması ve bu dildeki okuyucunun bu tabirden daha 
çok Osmanlı Devleti aleyhinde bir anlam çıkarıyor oluşu hasebiyle, bu meseleden 
bahsedilirken konu ile ilgili literatürden farklı görüşleri temsil eden escrlerin belirtilmesinin 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

"Ottoman image management and damage control" adlı altıncı bölüm (s. 135-149), 

yazarın daha önce de ele aldığı "resmi imaj saplantı sı" nı konu ediniyor.9 XIX. yüzyılın 
başlarında karşımıza çıkmaya başlayan, yüzyılın ikinci yarısında belirginleşen ve Sultan 
Hamid döneminde en üst seviyeye çıkan resmi imaj politikası. özellikle dönemin banlı 

çevreleri tarafından medeni olmamak ve geri kalmışlıkla suçlanan Osmanlı Devleti'nin çeşitli 
yollarla bunun aksini isbat etme çabası olarak özetlenebilir. Avrupa ve Amerika gazetelerinde 
Osmanlı ve lsHim aleyhine çıkan haberlerin tekzibinden milletlerarası çeşitli kongre ve 
sergilere katılı ma, farklı ülkelerdeki afetzedelere yardımdan besteletıirilen marş ve çizdirilen 
arınalııra kadar yoğun bir faaliyet bu dönemin dikkat çekici bir özelliği olarak karşımıza 

çıkıyor. Ancak Deringil'in verdiği Yambery örneğinde o lduğu gibi (s.l 40- 141 ), Osmanlı 

Devleti'nin lehine bir şeyler söyletmek ve yazdırmak için gösterdiği aşırı çaba zaman zaman 
baıı kişilerin kazanç sağladığı bir zaaf haline dönüşmüş gözüküyor. 10 Kendilerini "Müslüman 

9 S. Deringil, "ll. Abdülhamid Dönemi'nde Osmanlı dış ilişkilerinde -imaj- saplantısı", ll. 
Abdülluımid ve Devri Semineri, 156-158. 

1 O Bu konu ile ilgili geni ş bir değerlendirme iç in bkz., Orhan Koloğlo , Avrupa ' •llll 

kıslw.cında Abdüllııımit, lsınnb~l 1998. 271-292. 
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ve medeni" gösterme telaşındaki Osmanlı bürokratlarının bu obsesif tavrı, Batılı olmayan 

dünyaya bakı şlarını da zamanla Batı-merkezli bir şekle bUrUndUrUyor. Deringil'in örnek verdiği 

M . tz.zct'in 'Yeni Afrika' adlı eserinde göze çarpan medeniyet-vahşilik ikilemi, Avrupa tipi bir 

kolanyalist bakışın kendisini de "medeni" gören Osmanlı'nın kafasına da yerleşliğini gös

teriyor (s. 148). Dikkate şayfın bir diğer husus ise, dışarıya yönelik bu tür bir imaj çalışınası 

ile eşzamanda, devletin içerde Batı karşıtı ve "milliyetçi" bir havanın oluşmasına engel olma

ması ve hatta destekleme teınayülüdür. ı ı Bir yandan 'Doğu ınes'el esi' çerçevesinde medeni. 

olmamak ve ömrünü doldurmakla "sorunlaştırılan" ve tehdit edilen, diğer taraftan artan sosyal 

değişme ve farklılaşma karşısında meşruiyetini korumaya çalışan devletin, bu tür bir çift 

taraflı siyaset gütmesine şaşmamak gerekir. 

"The Ottoınan ' Sel f Portrait ' " adlı yedinci bölümde de (s. 150-165), devletin kendine 

çizmiş olduğu bu imajın sınırlan belirtiliyor. Oryantalist bakışı tersine çevinneye çalışan 

Osmanlı Devleti , bir yandan New York'da tiefu·i amaçla kullanılan dervişlerin göstermelik 

zikirlerini diğer taraftan elden ele dolaşan göbek dansı fotoğraflarının yurt dışında dağıtımını 

engellemeye çalışıyor. Aynı şekilde 1894 Brüksel Sergisi'nde gösteri amaçlı kullanılmak 

istenen derviş zikri ve 1896 Peşte Sergi~i'nde benzer ınaksadlarla planlanan cami inşası da 

Osmanlı Devleti 'nin tepkisini çekmiştir (s.l60-163). Deringil'in ifadesi ile egzotik Osmanlı 

manzaraları, modem Osmanlı görüntüleri ile değiştiril-meye ça lı şı lı yor. Sultan Hamid'in 

Amerika kütübhanelerine gönderdiği fotoğraf albümlerinde de ı ı, ilmi kongrelere ev sahipliği 

yapma çabalarında da bu hedef a~ık bir şekilde gözlemleniyor. 1893 Şikago Kolomb Dünya 

Sergi si'ndeki Osmanlı mekanları da (s.154-16 1 ), cami, pazar ve çeşınc ilc beraber bir tiyatro 

ve Sultanahmed Meydanı'nındaki dikilitaşın bir rcprodüksiyonunu da içeriyor. Yeniçeri model 

ve kıyafetlerinin "Hristiyan devJelleri gücendirıneınck" gerekçesiyle Şikago'ya götürülmesine 

karş ı çıkan Osmanlı bürokratları, "geleneksel ilc modern Osmanlı öğelerinin ınuntazam bir 

beraberliğini" amaçlayan bir kurguyu onaylıyorlar. Bu resmi imajın yanında, sergiye katılan 

bir Osmanlı vatandaşı olan Akkalı R1ici ise Amerikalılar'ın ilgisini çekeceğini umduğu Arab 

atları ve bedevi binicilerini Şikago'ya getirmeyi tercih ediyor. Şikago'dan yedi yıl sonra 1900 

Paris Sergisi'ne gel.indiğinde, Osmanlı bürokratlarının kurgulamaya çalıştığı bu "Modern ve 

Müslüman" imajının bir ölçüde dış dünyada da kabul gördüğü gözlemleniyor. Serginin 

"Milletler Caddesi" (Rue des Nations) olarak ad landırılan ve milletierin kendi müstakil binala

rının bulunduğu kısmında Osmanlı Devleti'ne, o tarihte mevcud tek bağımsız Müslüman ülke 

1 1 Abdülhamid döneminin Türk milliyetçiliğinin ve milli kimliğinin oluşumunda oynadığı 
rolün bir değerlendirmesi için bkz .. K. Karpaı, "Kimlik Sorunu·nun Türkiye'deki tarihi, ı;osyal ve 
ideolojik gelişmesi". Tiirk Aydırıı ve Kimlik Sor11nıı (yay. haz. Sabahanin Şen), Istanbul 1995. 30-
31. 

12 1893 ve 1894 yıll:ınnd:ı Amerika'da Kongre KUtiiphfınesi , Ingiltere'de ise British 
Muscuın'a gönderilen foıoğraOarın listesi ve seçilmiş örnekler için bkz, "lmperial Self-Portrait: 
The Ottoman Empire as revealed in the Sultan Abdul Haınid ll 's Phorognıphie Albums ", Jmmwl of 
Turkish Suıdies, 12 ( 1988). 
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olarak Amerika ve İtalya binaları arasında sembolik açıdan önemli bir yer tahsis edilmiştir 
(s. ı 63). Deringil'in de belirttiği gibi, Osmanlı bürokratları Batı'nın kendi hakkında çizdiği 

"oryantalist resmi" reddederken yine Balılılar tarafından hedef gösterilen "moderleşme/mede

n1leşme"yi kendi misyon ları olarak kabul ederek "Doğu lu ve farkl ı " olarak değil "birinci sı nıf 

bir Batılı" olarak algılanınayı amaçlamış lardı. 

Sonuç olarak yazar (s. l66-176), Tanzimat ruhunun Sultan 1-lamid döneminde de devam 
ettiği ve muhafazaklir ve dini yönü ağır basan bir devir olarak sunulan bu yılların aslında 

Osmanlı modernleşme tarihinde önemli bir yere sahib olduğunun tekrar altını çiziyor. Batılı 
devletlerin Osmanlı'yı halledilmesi gereken bir problem olarak sunuşları karşısında, dışarıya 
yönelik bir imaj saplantısına dönüşen bu modern olma ve gözükme sevdası, dönemin resmi 
ve resmi güdümlü sivil entellektüel hayatına damgasını vuruyor. Zliten Osmanlı sonrası ' 

Cumhuriyeti kuranların Abdülhamid dönemi mekteblerinde yetişlikleri gözönünde tutulursa, 

kullandıkları jargonun da Hamid döneminde yürütülen bu modernleşme ve medenlleşme 
siylisetinin bir uzantısı olduğu söylenebilir. Kitabı okuduktan sonra okuyucunun kafasında 
daha rahat şek iilenebilecek bu bağlantı ya, Prof. Deringil de işaret ediyor (s. 1 76). 

Bu bölümde yer verilen Cevdet Paşa'nın Sultan'a sunulmak üzere kaleme aldığı bir 
tezkeresinde ortaya ıstılan fikirler de yine Abdülhamid dönemini anlamak isteyenler için bir 
hayli dikkat çekicidir. Buna göre, bu dönemde Osmanlı Devleti'nin temel dayanak noktaları 
Osmanoğulları hanedanı, islam dini, başkent olarak istanbul ve nüfusOn çoğunluğunu 
oluşturan Türk unsurdu. Bununla beraber Cevdet Paşa, Türkler'den sonra ikinci önemli etnik 
grup ve Müslüman o!an Arab teb'aya iyi davranılması ve Osmanlı nüfusundaki oranları 

azalmış dahi olsa mevcud Hrisliyanlar'ı n istihdam yolu ile devlete bağlanmaya çalışılmasını 

salık veriyor (s. ı 69- ı 70). Sonraki tarihi gelişmeler gözönünde tutulduğunda, Cevdet Paşa'nın 
bu tesbitleri bir hayli önem kazanmaktadır. 

Prof. Deringil'in birbirini takib eden tematik bölümler halinde kaleme aldığı bu çalış
ması. ll. Abdülhamid dönemini çeşitli eksenlerde yeniden değerlendirmesi yanında, başarıyla 
seçi lmiş konu başlıkları sayesinde yeni araştırmalara temel sağlıyor. Arşiv belgelerine dayalı 
ve devletin tarihini ele alan bir çal ışmanın, belge ya da devlet fcıişizmine kendini kapıırmadan 
başarıyla yapılabileceğine iyi bir misal teşkil eden eser. umarız en kısa zamanda dilimize 
çevrilerek bu dönemle ilgili Türk okuyucusunun isıifadesine sunulur. 

GOltekin YILDIZ 


