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Sultan II. Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa, ilçemizi de yakından il-
gilendiren, yakın tarihimizin en önemli şahsiyetlerindendir. Her çağın bir 
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ruhu ve o çağa ruh verenler vardır. Bu manada Sultan II. Abdülhamid ve 
Gazi Osman Paşa da çağına ruh üfleyen şahsiyetlerdendir. 
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Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresini 33 sene elinde bulunduran Sul-
tan II. Abdülhamid, sadece Türkiye’nin değil, İslâm ve dünya tarihinin de 
önemli şahsiyetlerindendir. Etkisi sadece kendi dönemiyle sınırlı kalmayan, 
eğitimden sağlığa, mimariden şehir hayatına, sanattan teknolojiye varınca-
ya kadar gündelik yaşamımızda hissedilen Osmanlı sultanlarındandır. Aynı 
zamanda tarihimizin hakkında en çok konuşulan, birbiriyle taban tabana zıt 
değerlendirmelere konu olan devlet adamlarının da başında gelen II. Abdül-
hamid’in tarihi şahsiyetini ve hizmetlerini ortaya koyan bilimsel çalışmalar 
son yıllarda giderek artmakta, ciddi sayıda doktora tezi, bilimsel makale, 
kitap ve sempozyumlara konu olmaktadır. 

Gazi Osman Paşa da Sultan II. Abdülhamid devrinin önde gelen devlet 
adamlarındandır. Buna mukabil pek çok icraatı ve şahsiyeti “Plevne Kahra-
manı” olarak öne çıkan tarihi kişiliğinin gölgesinde kalmıştır. Fikir ve icra-
atlarına baktığımızda Sultan II. Abdülhamid’le uyum içinde hareket eden 
bir devlet adamı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Önsöz



14

“Bir Sultan Bir Paşa” isimli bu eser II. Abdülhamid ve Gazi Osman 
Paşa’yı ele alan bir çalışmadır. Makaleler büyük çoğunluğu itibariyle her 
iki tarihi şahsiyeti tek tek ele alırken bazı çalışmalar da ikisini bir arada ele 
almakta ve ortak yönlerini konu edinmektedir. Kitap dikkatlice incelendi-
ğinde görülecektir ki, konular tarihi belgeler ışığında bilimsel bir üslup ve 
ciddiyetle ele alınmakta, eser hem Sultan II. Abdülhamid ve Gazi Osman 
Paşa’yı hem de yakın tarihimizle ilgili önemli bilgi ve belgeleri ihtiva et-
mektedir.   

Bu eserin ortaya çıkmasında en önemli amil Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi’nin hem Sultan II. Abdülhamid’e, hem de ismini yaşattığı Gazi Osman 
Paşa’ya vefasının bir yansımasıdır. Belediye yönetimi, II. Abdülhamid’in 
tahttan indirilişinin 107. sene-i devriyesi münasebetiyle bir sempozyum 
düzenlenmesini arzu etmiş, Sultan II. Abdülhamid ile Gazi Osman Paşa 
arasındaki fi kri yakınlık, idari münasebet ve akrabalık ilişkisi dikkate alı-
narak 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde ülkemizin önde gelen bilim adamları-
nın katılımıyla bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. İki gün süren sempoz-
yum büyük ilgi görmüş, yoğun bir izleyici topluluğu tarafından ilgi ile takip 
edilmesinin yanında basında da ciddi bir yankı uyandırmıştır. Kitaplaşma-
sı doğrultusundaki yoğun talepler dikkate alınarak bu eserin hazırlanması 
sağlanmıştır.

Eserin hazırlanmasında sempozyumda sunulan tebliğlerin bir araya 
getirilmesi yolu tercih edilmemiş, yazarlarla görüşülerek genişletilmesi sağ-
lanmıştır. Tashih ve redaksiyon çalışması yapılmış, makaleler konuyla ilgili 
fotoğraf, tablo ve haritalar ile desteklenmiş, mümkün olduğunca ilgi çeke-
cek ve istifade edilecek bir eser hazırlanmasına gayret edilmiştir.

Sempozyumun bir fi kir olarak ortaya çıkmasından kitaplaşıncaya ka-
dar çok sayıda kurum ve şahsın katkısı olmuştur. Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta başta olmak üzere, yardımcılarına, kültür yö-
neticilerine, yazılarıyla eserin ortaya çıkmasına sağlayan hocalarımıza ve 
değerli yayın ekibimize kalbî şükranlarımızı sunuyoruz. 
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Sultan II. Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa’ya dair pek çok söz söy-
lemek mümkün. Ancak önemli olan sözü ehline havale etmek ve onların 
söylediklerine kulak vermektir. Bu kitaba karar ve emek verenler olarak biz 
de buna gayret ettik. 

Nice faydalara vesile olması ve gölgemizin dahi kalmayacağı bu dün-
yada hayırla anma ve anılmaya vesile olması niyazıyla…





II. Abdülhamid, 1 Eylül 1842’de Sultan Abdülmecid’in ikinci oğlu olarak 
dünyaya geldi. Annesi Tirimüjgan Kadın Efendi’dir. 34. padişah olarak 31 Ağus-
tos 1876’da tahta geçti. Yaklaşık 33 sene hükümran olduktan sonra 27 Nisan 
1909’da tahttan indirildi. “Sultan-ı Sabık” olarak yaşadığı hayatının son on yılını 
önce Selanik, ardından İstanbul’da gözetim altında geçirdi. Şubat 1918’de Bey-
lerbeyi Sarayı’nda vefat etti. Hafifçe uzun boylu, duruşu öne doğru biraz eğik ve 
muhataplarına tesir eden vakur bir görünüme sahip idi. Osmanlı ailesinin irsî 
özelliklerini taşıyan iri ve hafif kemerli burnu ve büyük gözleri vardı.1 

II. Abdülhamid’in çocukluğu kalabalık bir saray (harem) ortamında Osman-
lı tarihinin en önemli değişim hamlesi olan Tanzimat’ın ilk şaşaası içerisinde geç-
ti. Bu şartlarda babasından her çocuğun ihtiyaç duyduğu kadar ilgi göremediği, 
annesi de verem hastası olduğu için ebeveyn sevgi ve şefkatini yeterince tadama-
dığı söylenir. Nitekim annesinin vefatı üzerine 11 yaşında Sultan Abdülmecid’in 
hanımlarından Perestu Kadın Efendi’nin himayesine verildi. Bütün bunlar onun 
şahsiyetinin oluşmasında belirleyici olacak ve içine kapanık, yalnızlığı seven, 
kendi kendine yeterli olmayı tercih eden mücadeleci bir ruh hali sergileyecekti. 
Çok sonraları bunun izlerini şöyle ifade etmiştir: “İnsan içinde yetiştiği hayat şart-
larının tesirlerine göre meydana gelir ve yetişmesinde bilhassa tahsil ve terbiyenin 

PROF. DR. AZMİ ÖZCAN*
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rolü çok fazladır. Benim ne şartlar altında yetiştiğim her zaman unutuluyor. Kız 
ve erkek kardeşlerim sevilip şımartılırken, bilmediğim bir sebeple babam bana iyi 
muamele etmezdi. Beni yalnız zavallı kardeşim Murad anlardı. Çocukluğumdan 
beri ciddi bir tabiatım vardı, oyun oynamayı sevmezdim. Daha pek küçük yaşım-
da beşeriyetin mevcudiyetine dair ciddi mevzular üzerinde düşünmeye başladım. 
Hayalperesttim. Bu halimden dolayı, hocalarım beni azarlarlar, babama şikâyet 
ederlerdi. Muhitimdekilerin beni anlamadıklarını hissederek büsbütün içime ka-
panmıştım.”2
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Saray geleneğinde şehzadeler özel eğitim gördükleri için II. Abdül-
hamid de ilk eğitimini devrin iyi hocalarından [Ömer Efendi (Türkçe), Ali 
Mahvi Efendi (Farsça), Ferid ve Şerif Efendiler (Arapça ve dini ilimler) ve Va-
kanüvis Lütfi  Efendi (Osmanlı Tarihi)] aldı. Yabancı hocalardan da Fran-
sızca ve Batı musikisi tahsil etti. Saray hayatı içerisinde kendi kendine 
Arnavutça ve Çerkezceyi de konuşulanları anlayabilecek kadar öğrenmiş, böy-
lece çevresinde gelişen olaylar ve yaşanan hadiseleri takip imkanı kazanmıştı.
II. Abdülhamid’in gençlik yılları ise Tanzimat’ın sıkıntılarını bizzat hissedip, ya-
şayarak geçti. Kırım Savaşı’nın devlete ve halka getirdiği külfetler, Islahat Ferma-
nı’nın ilanı ve imparatorluğun muhtelif bölgelerinde ortaya çıkan karışıklıklar, 
değişen geleneksel yapının tesiri ile Hıristiyan ve Müslüman tebaalar arasında 
yer yer gerginliklerin başlaması, devlet adamları arasında görülen iktidar ve güç 
mücadeleleri, gittikçe yaygınlaşan israf, maliyeti hesaplanmadan alınan dış borç-
lar ve nihayet Avrupalı devletlerin her geçen gün artan müdahaleleri II. Abdül-
hamid’in gençlik döneminde şahit olduğu gelişmeler arasında idi. Amcası Ab-
dülaziz ve ağabeyi V. Murad’dan sonra Osmanlı tahtının üçüncü varisi olduğu 
için bu gelişmelerden de etkilenmemesi mümkün değildi. Nitekim kendi ketum 
kişiliğiyle devletin ahvalini ve gidişatını hep takip etmek durumunda idi.

1861’de babasının veremden ölümü ve Sultan Abdülaziz’in tahta geçişinden 
sonra Saray’dan ayrıldı. Tarabya’daki yazlığı, Maslak’taki köşkü ve Kağıthane’deki 
çiftliğinde geçen daha sakin bir hayatı tercih etti. Bu dönemde Perestu Kadın Efen-
di’den kalan miras ve kendisine tahsis edilen parayı tasarrufl u kullanarak ticaretle 
meşgul oldu. Etrafındakilerin ifadelerine göre çok tutumlu ve tedbirli yaşar, israf-
tan ve şaşaalı yaşantıdan uzak dururdu. Hanımı, iki çocuğu ve birkaç cariyesi ile 
müşfi k bir baba ve aile reisi olarak düzenli bir hayatı vardı. Sabahları erkenden 
kalkar, namazını eda eder, temizliğe dikkat eder, itinalı giyinir, atıcılık, binicilik, 
jimnastik, yüzme ve ağırlık kaldırma gibi düzenli olarak yaptığı sporlarla kendisi-
ni zinde tutmaya çalışırdı.3 Zamanının geri kalan kısmını açık havada dolaşmak, 
zamanla takdir edilecek bir maharet kazandığı marangozluk, ağaç oymacılığı ve 
kakmacılıkla uğraşmak, opera ve tiyatro eserleri seyretmek, Batı müziği dinlemek, 
piyano çalmak ve kitap okumakla doldurmaya çalışırdı. Okuduğu veya bir baş-
kasına okutarak dinlediği eserler daha çok eğlendirici mahiyette seyahatnameler, 
polisiye romanlar, tarih, siyaset ve hukukla ilgili yazılardı. Tarihe karşı meraklı 
olup özellikle yakın tarihin olaylarını ve kahramanlarını bilenlerden öğrenmeye 
çalışır ve sık sık sohbetler düzenleyerek tartışmalara katılırdı. Keza ikametgâhını 
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ziyaretçilere açık tutar yerli ve yabancı devlet adamları ile yaşadıkları devrin olay-
larını değerlendirir onlardan bilgiler alırdı. Padişahlığı süresince de devam ettir-
meye çalıştığı bu alışkanlıklarının dışında hayatının hiçbir döneminde aşırı zevk 
ve sefahate bulaşmadığı, içkiden de uzak durduğu bilinmektedir.

II. Abdülhamid 15 sene süren bu döneminde serbestliği ve sakinliği seç-
miş olmasına rağmen gelişmelerden uzak kalmamış, özellikle saray etrafında ve 
siyaset alanında olup bitenleri yakından izlemeye çalışmıştır. Normal şartlarda 
amcasının tahta geçmesiyle II. veliaht olarak tahtın yakın namzetlerinden birisi-
dir. Ancak Sultan Abdülaziz’in veraset geleneğini değiştirerek oğlu Yusuf İzzettin 
Efendi’yi veliaht yapmak istediği rivayetleri çıkmaya başlayınca, ağabeyi V. Mu-
rad’ın aksine bu duruma kayıtsız kaldığı izlenimini vererek amcası ile yakınlık 
kurar. Onunla birlikte Mısır ve Avrupa seyahatlerine katılır, bilgi ve tecrübesini 
arttırır. Bu arada bazı devlet ricali ve Yeni Osmanlılar tarafından taht arzusu kış-
kırtılan V. Murad ile de irtibatını devam ettirir, onun köşküne ziyaretlerde bulu-
nur ve burada yapılan toplantılara katılırdı.4 Veliaht Abdülhamid’in bu aşamada 
Sultan Abdülaziz ile kardeşi V. Murad arasında bir tercih hissettirmediği, fakat 
devletin istikrarını bozucu, geleneklere aykırı gelişmelere karşı tedbirli davran-
maya gayret ederek sessizce olup biten her şeyden haberdar olmak istediği anla-
şılmaktadır. Ancak ağabeyi V. Murad ise onun hakkında pek rahat değildir. Zira 
çeşitli çevrelerce II. Abdülhamid’e karşı ihtiyatlı davranılması ve gizli mevzuların 
ona duyurulmaması gerektiği hususunda zaman zaman uyarılmıştı. Ancak Yeni 
Osmanlı kaynaklarına göre bu uyarının pek faydasının olmadığı anlaşılmaktadır. 
Nitekim Namık Kemal bu durumla ilgili olarak şöyle söylemektedir: “Bizim kork-
tuğumuz insan Hamid Efendi idi. Mamafi h meşveret meclislerinde kendisini ha-
zır bulundururduk. Çünkü onu içimize almazsak Yeni Osmanlıların tertibatını 
Sultan Aziz’e haber vererek cemiyetimizi esasında mahvedebilirdi. Halbuki bi-
zimle beraber bulundukça taht-ı saltanatına biraz daha takarrüb (yakınlaştığı) için 
tertibatımıza hadim olurdu. Onu çaresiz beraber bulundururduk, fakat Sultan 
Murad’ın ihtaratına ittibaen Hamid Efendi’ye karşı gayet ihtiyatkar davranırdık”.5 
Öyle anlaşılıyor ki, II. Abdülhamid bir taraftan Sultan Abdülaziz’le iyi ilişkilerini 
devam ettirirken diğer taraftan onun aleyhinde oluşan gelişmelerin de yakinen ta-
kipçisi olmuştur. Devlet ricali ve Osmanlı aydınlarının saltanat ve devletin kaderi 
üzerinde bu kadar etkili olmalarına bizzat şahit olmak tabiatıyla onun şahsiyeti-
nin bariz vasıfl arı arasındaki vehim ve korkunun yerleşmesinde önemli olacaktır.
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Bu sırada devlet içeride ve dışarıda birçok gailelerle uğraşmaktaydı. Maliye 
ifl as noktasında olup, Babıâli borç ve faiz batağında idi. Balkanlar’da ise Hersek, 
Karadağ ve Sırbistan’dan sonra Bulgaristan da ayaklanmıştı. Devlet, bunların ha-
miliği iddiasında bulunan Rusya’nın baskısına maruz kalırken, Babıâli’nin Bal-
kanlar’daki isyanları bastırmak için uyguladığı tedbirler Avrupa’da çarpıtılarak 
iç politika malzemesi olarak kullanılmış ve gelişmeler “zalim Müslümanlar maz-
lum Hıristiyanları vahşice öldürüyorlar” söylemleriyle bir anda bütün Avrupa 
kamuoyu Osmanlıların aleyhine dönmüştü.6 Böylece Kırım Savaşı’ndan beri sü-
regelen geleneksel müttefi k ve dostluk havası yerini bir hilal-haç kamplaşmasına 
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bırakmıştı. Bu arada Balkanlar’daki olayları ve maliyenin sıkıntılarını halledebi-
leceği iddiasıyla sadrazam olan Mahmud Nedim Paşa’nın dış borçların ödenme-
sinde “Tenzil-i Faiz” kararını ilan etmesi (6 Ekim 1875) ellerinde çok miktarda 
Osmanlı tahvilleri bulunan Avrupalı ticaret erbabı ve sermaye çevrelerini de in-
fi ale sürüklemiş ve Avrupa’da Balkan olaylarında görülen aleyhte kamuoyun-
dan daha şiddetli protestolara yol açmıştı. (Bu kararın alınmasında Rus sefi ri 
İgnatiyef’in çok etkili olduğu şeklinde görüşler mevcuttur. Şurası muhakkak ki, 
Rusya Osmanlı Devleti’ne yönelik hesaplarında çoğu kere Avrupalı devletlerin 
engellemeleriyle karşılaşmıştı. Tenzil-i Faiz kararı Avrupa kamuoyunu bütünüy-
le Osmanlı aleyhine çevirdiğine göre bu kararın aynı zamanda Rus siyasetinin 
beklentilerine de çok uygun düştüğü ortadadır.) Nitekim bir müddet sonra Rusya 
Babıâliye karşı 93 Harbi’ni başlatacaktır. Bu savaşta da Avrupalı devletler daha 
önceki taahhütlerinin aksine Osmanlı Devleti’ni Rusya’ya karşı desteklememişler-
dir. Fakat alınan tedbirlerden başarılı sonuçlar alınamamış, isyanlar bastırılamamış 
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ve maliye düzeltilip borçlar ödenememişti. Bu arada Rus tehdidi yakından hissedil-
meye başlanmıştı. Hatta bir aralık İstanbul’da Rusların pek yakında Balkan müt-
tefi kleri ile beraber İstanbul’u işgal edecekleri söylentileri yayılmış, halk korku 
ve endişeyle için için kaynamaya başlamıştı. Kulaktan kulağa bir taht değişikliği 
ihtimalinden bile bahsedilmekteydi. Bu arada bir kısım Yeni Osmanlı aydınları 
ve Tanzimatçı paşalar Padişah’tan ümitlerini kesmişler ve yeni oluşumlar düşün-
meye başlamışlardı. Sultan Abdülaziz ise etrafında olup bitenlere karşı zama-
nında tedbir almakta geç kaldı. Son olarak muhtemel bir tehlikeyi önlemek için 
şehzadelerin saray dışına çıkmalarını ancak mücbir sebeplerle izne tabi kılmış 
ve kendince durumu kontrol altına almaya çalışmıştı. Fakat gelişmeler onun bek-
lediği gibi olmadı. Nihayet Şeyhülislâm Hayrullah Efendi, Mithat Paşa ve Hüse-
yin Avni Paşa’nın başını çektiği bir grup tarafından tahttan indirildi (30 Mayıs 
1876). Altı gün sonra da odasında nedeni hâlâ tartışılmakta olan bir şekilde ölü 
bulundu. Yeni padişah V. Murad hızlı gelişen olayların etkisi altında ve bunalımlı 
bir dönemde tahta çıkmıştı. İstanbul’da da Meşrutiyet’in ilanı tartışmaları yapıl-
maktaydı. Her ne kadar Sultan V. Murad, Padişah yetkilerine haiz gibi görünse de 
ortada bir fi ili durum vardı ve Abdülaziz’in hal’inde başı çeken paşalar idareyi 
ellerine almışlardı. Son olarak Sultan Abdülaziz’in öcünü almak gerekçesiyle or-
taya çıkan ve Hüseyin Avni Paşa’nın ölümüyle sonuçlanan meşhur Çerkez Hasan 
hadisesinin (15/16 Haziran 1876) gerginliği Padişah V. Murad’ın zaten zayıfl amış 
olan sinir sistemini büsbütün altüst etti. Uygulanan tedaviler bir netice verme-
yince 93 gün süren padişahlıktan sonra tahttan indirildi (31 Ağustos 1876).

Sultan V. Murad’ın hasta günlerinde veliaht Abdülhamid’in önemi bir-
den artmış ve padişahlığa getirilmesi konuşulmaya başlanmıştı. Hüseyin Avni 
Paşa’nın ölümüyle de Meşrutiyet’in ilanının önündeki en büyük engel ortadan 
kalkmış Mithat Paşa ve Yeni Osmanlıların önderliğinde Meşrutiyetçi bir hava 
oluşmuştu. Bu ortamda II. Abdülhamid bir taraftan devlet siyasetinde İngiliz-
lerin ağırlığını bildiği için İngiliz Büyükelçisi Henry Eliot’a reformlar hakkında 
teminatlar ulaştırdı, diğer taraftan da Mithat Paşa’yla olan görüşmesinde padişah 
olması halinde Meşrutiyet ilan edilmesi için çalışmalarda bulunacağı ve vükela 
heyetinin teklif edeceği yenilikleri kabul edeceği vaadinde bulundu. Böylece 31 
Ağustos 1876’da tahta geçti. 

Sultan II. Abdülhamid tahta çıktığında devlet içeriden ve dışarıdan maruz 
kaldığı tehditlerin baskısı altında, tıkanmış bir durumdaydı. Çok kısa bir zaman 
diliminde arka arkaya gelen gayrı tabii taht değişiklikleri istikrarı altüst etmiş, 
dengeler sarsılmış, yaşanılan kanlı olaylar Babıâli’de belirsizlik, güvensizlik ve 
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karamsarlık uyandırmıştı. Balkanlar’da gelişen bunalım bütün şiddetiyle devam 
etmekteydi. Avrupa kamuoyu ise bir taraftan Balkanlar’daki hadiselerden dolayı 
uyandırılan “haçlı ruhu”, diğer taraftan Tenzil-i Faiz kararının etkisiyle tama-
mıyla Osmanlı Devleti’nin aleyhine dönmüş, bunu fırsat bilen Rusya ise artık 
tehditlerinin dozunu arttırmaya başlamıştı. Öyle ki, Balkanlar’da aylarca süren 
çatışmalar, Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlansa bile, Rusya mevcut durumun 
değişmesine müsaade etmeyeceğini açıkça ilan etmişti. Bunun aksi durumunda 
ise Balkanlar’ın tamamen elden çıkacağı hatta Doğu Anadolu’da dahi bir paylaşı-
ma gidileceği gün gibi aşikârdı.

Bu gerçeklerin ışığında II. Abdülhamid’in tahta çıkışının ikinci ayında Os-
manlı orduları Sırp ordularına karşı kesin bir galibiyet elde ettiler. Artık askeri 
açıdan ayaklanmaların bastırılacağı ve durumun kontrol altına alınacağı belli ol-
muştu. Rusya beklenildiği gibi bu duruma müdahale ederek, Babıâli’nin Sırbis-
tan ve Karadağ ile kayıtsız şartsız mütareke yapmasını istedi. Avrupa desteğinden 
mahrum Babıâli çaresiz bu tehdide boyun eğdi. Mütareke sonrası Balkanlar’daki 
Rus planları ve ıslahat talepleri Babıâli’yi güç durumda bırakacakken İngiltere 
son anda Rus yayılmacılığının kendi çıkarlarını da tehdit edeceği endişesiyle 
Balkan meselesinin milletler arası bir konferansta görüşülüp halledilmesini iste-
di (5 Kasım 1876). Tarafl ar bunu kabul etmekle birlikte artık Rusya çoktan savaş 
hazırlıklarına başlamıştı. II. Abdülhamid’i bekleyen bu acil ve son derece hassas 
konuların yanı sıra Tanzimat’ın iyice girift hale getirdiği derhal çözüm gerekti-
ren köklü meseleler vardı. Mesela imparatorluğun diğer tarafl arında da görülen 
ayrılıkçı veya özerklik eğilimleri, hukuk sisteminde ortaya çıkan ikilik, ‘gayesi 
olmayan’ ve ihtiyaç duyulan kadroları yetiştirmekten uzak bir eğitim sistemi, din 
ve mezhep farklılıklarının Osmanlılık fi krine yaşama imkanı vermemesi, mevcut 
imtiyazlar yüzünden memleketin pazarlarının Avrupalı tüccarların hakimiyeti-
ne girmiş olması, buna bağlı olarak yerli üretimin neredeyse durma noktasına 
gelmesi ve nihayet gelir kaynaklarının gittikçe daralmasıyla devlet çarkının iş-
leyişinde görülen zafi yetler acil çözüm bekleyen meseleler arasında idi. Aynı 
şekilde bürokrasinin Tanzimat’la birlikte diğer sosyal ve siyasal baskı gruplarının 
zayıfl amalarına karşın ciddi bir şekilde güç kazanması yine Sultan II. Abdülha-
mid’in uğraşması gereken bir diğer mesele idi. Bir de cülus Hatt-ı Hümayunu’nda 
taahhüt edilen Meşrutiyet konusu vardı. Sultan II. Abdülhamid tahta çıktığı ilk 
anlarda ‘her birinin devlet tecrübesi kendi yaşı kadar’ olan ve taht değişiklikle-
rinde rol oynayan paşalarla ilişkilerini hemen gerginleştirmek istemedi. Hatta bu 
yüzden ilk anlarda Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa’nın istifasını kabul etmemişti. 
Aynı şekilde Yeni Osmanlılarla da güven tazelemek istemiş ve Namık Kemal’i 
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kabul ederek ona “Allah için olsun Kemal Bey, hep birlikte çalışalım; bu devlet ve 
saltanatı eski halinden âlî bir mertebeye getirelim” demiş ve açıkça işbirliği teklif 
etmişti. Namık Kemal bu görüşmeyi Ebuzziya Tevfi k’e nakledince Ebuzziya, “Al-
danma Kemal O, daima Sultan Murad’ın dediği ademdir. Bu gün sana başka türlü 
görünebilir. Lakin hiçbir vakit başka türlü olamaz. Çünkü hilkati müsait değildir” 
demiştir. Namık Kemal buna mukabil “Sen istediğin kadar sui zan et. Zaten se-
nin huyundur. Lakin göreceksin ki Abdülhamid, hürriyetperverlikte dünyaya tek 
gelen bir padişah olduğunu cihana tasdik ettirecektir” der. Ebuzziya daha sonra 
bununla ilgili olarak “Va hayfa ki sui zan dediği hakikatler üç dört ay sonra birer 
birer saha-i havâdisde cilvekâr oldular” diyecektir.7 II. Abdülhamid aynı şekilde 
başarılı ve etkili bir idare için kamuoyu ve ordunun da desteğini almanın öne-
mini bildiği için, bu konuda saltanat kibir ve ihtişamından çok tevazu ve alçak 
gönüllülük mesajları veren tavır ve davranışlarla işe başlamıştır. Mesela halkın 
arasında ibadete katılmış askerler ve memurlarla samimi havada yemekler ver-
miş, cülus bahşişlerini kendi varlığından dağıtmış, saray masrafl arında hemen 
tasarrufa başlamış, hastanelere ziyaretlerde bulunup, Balkanlar’dan gelen yaralı 
askerlerin tedavileriyle ilgilenerek onlara şefkat göstermiş, böylece kısa zamanda 
bütün çevrelerin güvenini kazanmıştı. 

Bu arada Ekim 1876’nın başlarında hemen Kanun-i Esasi hazırlıklarına baş-
landı ve bu gaye ile ilgili Server Paşa başkanlığında aralarında asker, bürokrat, ce-
maatler ve ilmiyeden üyeler bulunan otuz kişiyi aşkın bir komisyon kuruldu. Çok 
kısa bir zamanda komisyon bir metin hazırladı ve 6 Aralık’ta bu metin hükümet 
tarafından tasdik edildi. Osmanlı Devleti’nde ilk Anayasa olarak kabul edilen ve 
Batı’daki benzerlerinden ilham alınarak hazırlanan bu metinde geleneksel hak ve 
hürriyetler genel olarak teminat altına alınmakla birlikte, padişaha da geniş yetki-
ler tanınmaktaydı. Devletin resmi dini İslâm ve dili Türkçe idi. Padişah halife ola-
rak İslâm dininin koruyucusu ve bütün Osmanlıların hükümdarı ve padişahıdır. 
Meclis-i Umumî, Mebusan ve Ayan meclislerinden oluşuyor, mebuslar halk tara-
fından, Ayan ise padişah tarafından seçiliyordu. Meclisin toplantıya çağrılması ve 
gerektiğinde yeni seçim yapılması şartıyla dağıtılması padişahın haklarındandı.

Bunun dışında kabinenin atanması ve azli padişahın yetkisindeydi. Hü-
kümetin Meclise karşı sorumluluğu ise tam net değildi. Bir de Sultan II. Abdül-
hamid’in ısrarı ile metne ilave edilen 113. madde vardı ki, buna göre Padişah, 
hükümetin güvenliğini bozdukları soruşturmayla tespit edilen kişileri memleket 
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dışına sürgün edebilecekti. Kanun-i Esasi’nin kabulünden iki hafta sonra Sultan 
II. Abdülhamid’in gözden düşürdüğü Sadrazam Rüştü Paşa istifa etmek duru-
munda kaldı. Onun yerine memleket içinde ve dışında tanınan Mithat Paşa sad-
razamlığa getirildi (20 Aralık 1876). 

Bu sırada İngiltere’nin girişimiyle İstanbul’da yapılması planlanan Tersane 
Konferansı toplanmıştı. Kanun-i Esasi’nin bu konferansa katılan delegeler üze-
rinde müspet tesirler uyandıracağı beklentileriyle 23 Aralık’ta konferans toplan-
tı halinde iken top sesleriyle Meşrutiyet ilan edildi. Osmanlı temsilcisi Hariciye 
Nazırı Saffet Paşa top sesleriyle dikkat kesilen delegelere “Artık Meşrutiyet ilan 
edildiğine göre talep edilen ıslahatlar kanun garantisi altındadır dolayısıyla gö-
rüşmeleri uzatmakta fayda yoktur” dediyse de konferans buna itibar etmemiş ve 
toplantı devam etmiştir. Osmanlı heyeti de çaresiz konferanstan çekilme kara-
rı almıştır. Konferansta büyük oranda Rusya’nın teklifl eri rağbet gördü ve karar 
Babıâli’ye bildirildi. Buna göre genel olarak, Bulgaristan doğu ve batı olarak iki 
vilayete ayrılarak valileri Hıristiyanlardan seçilecek, Sırbistan’da savaş öncesi du-
rum korunacak, diğer vali tayinlerinde büyük devletlerin görüşü alınacak, Bos-
na-Hersek ve Bulgaristan’da kurulacak yeni istinaf mahkemelerinde mahalli dil-
ler de kullanılabilecek, yeni vergi düzenlemeleri yapılarak merkezi idarenin payı 
düşürülecek, yalnızca Müslümanlar askerlik yapacak, şehirlerin korunmasında 
ise Hıristiyan askerler de nüfus oranına göre görev yapacaklar, Balkanlar’daki Çer-
kez mülteciler Anadolu’ya gidecek ve yerlerine de Hıristiyanlar yerleştirilecekti. 
Doğrudan Osmanlı Devleti’nin hükümranlık haklarına müdahale olan ve Balkan 
vilayetlerine önce özerklik verip sonra da bağımsızlık yolunu açacak olan bu hü-
kümlerin kabul edilmeleri imkânsız konumdaydı. Her ne kadar büyük devletlerin 
delegeleri Kanun-i Esasi ile ilgilenmemişler ve kararlarını hükümete iletmişlerse 
de, İstanbul’da özellikle gayrimüslimler arasında bir coşku ve bayram havası esi-
yordu. Sadrazam Mithat Paşa kendisini adeta icranın başı olarak telakki ederek 
süratle faaliyetlere başladı. Fakat bu arada bürokrasiden, saraydan ve özellikle 
Yeni Osmanlı aydınlarından Mithat Paşa’ya karşı bir muhalefet oluşmaya başladı. 
Sarayın ve bürokrasinin muhalefeti belli ölçüde paşanın keyfi  uygulamalarından 
kaynaklanırken, Yeni Osmanlılar ise onu II. Abdülhamid’e çabuk teslim olmakla, 
padişaha sürgün etme yetkisini veren ünlü 113. maddeyi kabul etmekle ve mem-
leketteki hürriyetçi gelişmeleri tek başına sahiplenmekle suçluyorlardı. Böylece 
Sultan II. Abdülhamid ile Mithat Paşa arasında önceleri kişilik uyuşmazlığından 
kaynaklanan soğukluk giderek gerginliğe ulaşmıştı. Padişah, Tersane Konferan-
sı’nın kararlarını hiç değerlendirmeden reddederek devletin başına daha büyük 
gaileler açacak dediği Mithat Paşa’ya bir muhtıra göndererek bunlardan Kanun-i 
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Esasi’ye uygun olanların kabul edilebileceğinin tarafl ara bildirilmesini istedi. Bu 
kararlara karşı direnilmesi kanaatinde olan Mithat Paşa muhtırayı sadece şahsına 
hitap eden özel bir metin şeklinde telakki ederek Padişah’ın kararını konferansa 
iletmemeyi tercih etti. Konferanstaki delegeler ise küçük bir takım düzenlemeler 
yapılabileceğini, fakat kararların bir bütün olduğunu ve eğer bir hafta içinde kabul 
edilmezse İstanbul’u terk edeceklerini bildirdiler. Mithat Paşa durumu Meclis-i 
Umumî’ye götürdü, Meclis-i Umumî kararların kabul edilemeyeceği yönünde gö-
rüş belirtti. Meclis-i Umumî’den, Padişaha arz edilen mühürlü mazbatada özet-
le “Avrupa’da dostumuz olan millet ve devletler arasında, devlet ve milletimizin 
devam ve istikrarı temennilerinin gerçekleşmesi, ancak bizim meşru haklarımızı, 
şeref ve istiklalimizi kendi kendimize korumaya samimiyetle ve birlikte çalışmamı-
za ve o yolda birlik ve sebatımızı dünyaya göstermekliğimize bağlı olacağı; bunun 
aksine istiklal ve hukukumuzun yabancıların tahakkümü altında kalmasına razı 
olduğumuz takdirde, dünyanın nazarında zerre kadar itibarımız kalmayacağın-
dan, meşru haklarımızın korunması hususunda diretmekten8 başka kurtuluş yolu 
olmadığı; işin sonunun bazı tehlikelere yol açabileceği korkusuyla yapılan teklifl er 
kabul etmek, yok olmamızı çabuklaştırmaktan başka bir mana ile yorumlanama-
yacağı” gibi ifadeler yer alıyordu.9 Aynı şekilde basının desteğiyle halk ve med-
rese öğrencileri de Avrupa devletlerini protesto ettiler ve konferansın isteklerini 
kabul etmektense savaşmaya hazır olunması gerektiği yolunda gösteriler yaptılar. 
Böylece Babıâli Avrupalı devletlerin taleplerini kabul etmedi ve delegeler 20 Ocak 
1877’de İstanbul’dan ayrıldılar. Mithat Paşa, konferans kararlarının reddine dair 
kesin tutumuna rağmen, Kanun-i Esasi’nin öngördüğü reformların bir an önce uy-
gulanmasıyla Balkanlar’da durumun düzeltilebileceği ümidini hâlâ yitirmemişti. 
Sultan II. Abdülhamid ise yaklaşan savaş tehlikesinden dolayı daha esnek davra-
nılması ve görüşmelerin müzakerelerle uzatılarak bu tehlikenin bertaraf edilmesi 
düşüncesindeydi. Ancak henüz hükümete ve meclise tam hâkim olamadığı için 
işler kendi istediği gibi yürümüyordu. Artık Mithat Paşa ile iplerin kopma za-
manının geldiğine inanarak onun gönderdiği arizaları imzalamayıp bekletmeye 
başladı. Bundan etkilenen Mithat Paşa da Osmanlı geleneğinde görülmemiş bir 
üslupla gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı Padişaha belirtti ve Kanun-i Esasi’ye 
göre hem kendisinin hem de hükümdarın yetki ve sorumluluklarını hatırlatan 
bir mektup yazdı.10 Bu mektup bardağı taşıran son damla oldu ve Mithat Paşa 5 
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Şubat 1877’de sadaretten azledilerek Avrupa’ya sürgün edildi. Karar son derece 
hassas ve doğurabileceği sonuçlar itibariyle önemliydi. Bu karara karşı kuvvetli 
bir tepkinin oluşması halinde bunun bertaraf edilebilmesi, aynı zamanda Sultan 
II. Abdülhamid için kendi otoritesini kabul ettirebilme aşamasında çok önemli 
bir adım olacaktı. Beklenilenin aksine halktan ve aydınlardan çok fazla bir tepki 
gelmedi. Sultan II. Abdülhamid bununla ilgili olarak şöyle söyleyecekti: “Mithat 
Paşa sadaretinde milletin kendisini o kadar sevdiğine kani idi ki, azlettiğim anda 
büyük bir ihtilal çıkararak benim hal’ ve belki idam edileceğimi saklamağa bile 
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lüzum görmezdi. Hâlbuki ben onu Avrupa’ya uzaklaştırdığım zaman hiç kimse ağ-
zını açmadığı gibi, birçok vüzera ve vekil beni tebrik etmişler, şairler bana kaside, 
ona hicviyeler yazarak gazetelerde kitaplarda neşe yayımlamışlardı.”11

Mithat Paşa’nın azlinden sonra Sultan II. Abdülhamid savaşın hâlâ önle-
nebileceği ümidiyle 1 Mart 1877’de, Sırbistan ile eski durumu koruyan bir ant-
laşmanın imzalanmasını kabul etti. Fakat artık savaş rüzgârları etrafı kaplamış; 
bir taraftan Rusya açıkça hazırlıklarına devam ederken, diğer taraftan İstanbul’da 
savaş lehinde büyük bir kamuoyu belirmişti. Bu kamuoyunun oluşmasında bir 
kısım aydınlar ve basının öne çıkardığı İslâmcı telakkilerin de büyük payı var-
dı. Zira aydınlar ve basın Osmanlı Devleti’nin güçlü ve Osmanlı padişahının da 
bütün Müslümanların halifesi olduğunu vurguluyor, haysiyetsiz yaşamaktansa 
savaşmanın gerektiği ifade ediliyor ve Rusya ile girişilecek bir savaşta yeryüzün-
deki bütün Müslümanların cihada hazır ve gönüllülerin İstanbul’a gelmek için 
işaret bekledikleri yönünde haberler yayıyorlardı. Bu arada Rusya, Tersane Kon-
feransı’na katılan devletlerin Osmanlılara yaptırımlardan vazgeçebilecekleri ihti-
malinden hareketle tek başına savaşmak durumunda kalmamak veya en azından 
böyle bir durumda diğer devletleri karşısına almamak için Londra’da bir toplantı 
düzenlenmesine öncülük etti. 31 Mart 1877’de ortaya çıkan Londra Protokolü, 
Sırbistan ile barış yaparak Osmanlı Devleti’nin attığı adımı olumlu bulmakla be-
raber, ana hatlarıyla Tersane Konferansı kararlarında hâlâ ısrar ediyordu. Buna 
ilaveten Osmanlı ordusunun seferberliği iptal etmesi ve lüzumundan fazla asker 
silahlandırılmaması da istenmişti. İngiltere benzer şeylerin Rusya tarafından da 
taahhüt edilmesinde ısrar edince Rusya bunun için görüşmeler yapmak üzere 
bir Osmanlı elçisinin Petersburg’a gelmesini şart koştu. Ancak Babıâli kendi dı-
şında oluştuğu gerekçesiyle Londra Protokolü’nü tenkit etti ve Balkanlar’da iste-
nen Karadağ lehine sınır değişikliğine itiraz ederek Rus ve Osmanlı ordularının 
aynı anda terhis edilmeleri gerektiğini belirtti. Babıâli’ye göre Avrupalı devletler 
Kırım Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması hükümlerine uymuyorlar 
ve ülkede ilan edilen Kanun-i Esasi vatandaşlar arasındaki eşitliği garanti ettiği 
halde hâlâ Hıristiyan unsurlar lehine ıslahat talepleriyle haksızlıkta ısrar ediyor-
lardı. Kaldı ki, yabancı elçi ve temsilcilerin Osmanlı Devleti’nin uygulamalarını 
kontrol etmelerini kabul etmek haysiyet kırıcıydı. Buna ilaveten Rusya ordularını 
terhis etmeden böyle bir şeye Osmanlı Devleti’nin razı olması ateşle oynamaktı. 
Londra Protokolü’nü ret kararı meclis tarafından da onaylandı ve ilgili devletlere 
bir nota ile bildirildi. Artık savaş kapıdaydı.
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Bu kritik günlerde bir yandan da Kanun-i Esasi’ye mutabık olarak seçimler 
yapıldı ve oluşan Meclis 20 Mart 1877’de çalışmalarına başladı. Sultan II. Abdül-
hamid Meclisi açış nutkunda duyduğu memnuniyeti belirterek devlet idaresinin 
adalet üzerine kurulu olduğunu ve asırlardır Osmanlıların tebaası arasında bu 
hususa riayet ettiğini vurguladı. Bu aşamada meşruti idareye hakikaten inanan 
ve memleket için faydasını kabullenen bir tavır sergileyen Sultan II. Abdülhamid 
devamla “Memleket kanunlarının umumun reyine dayanmasını lüzumlu gördüm 
ve Kanun-i Esasi’yi ilan ettim. Kanun-i Esasi’yi kurmaktan maksadımız ahaliyi 
yalnız idareye iştirak ettirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda memleketimizin 
idaresinin ıslahına, kötülüklerin ve istibdat idaresinin yok edilmesine de bu usu-
lün tek amil olacağına inanıyorum. Kanun-i Esasi, esas ve asli faydalarından baş-
ka, kavimler arasında birlik ve kardeşlik esasını hazırlayacak ve halka refah ve 
edep dahi sağlayacaktır” demiştir.12 Üye sayısı altmış dokuzu Müslüman ve kırk 
altısı gayrimüslim olan toplam 141 (Ayan 26 ve mebus 115) kişiden müteşekkil 
Meclisin çalışmalarının ilk devresi 28 Haziran 1877’ye kadar sürdü ve alınan ka-
rarlar arasında Tersane ve Londra Konferansı kararlarının reddedilmesi de vardı. 
Çalışmalarda çok büyük bir coşku görülüyordu. Özellikle Rusya’nın savaş ilanı 
25 Nisan’da meclise getirildiği zaman heyecan doruğa çıkmış ve üyeler çok bü-
yük bir çoğunlukla Rusya’ya karşı savaşla cevap verilmesi kararını almışlardı. 

Sultan II. Abdülhamid’in tahta yeni çıkmış olması ve Kanun-i Esasi’nin 
ilanı sebebiyle esasen pek taraftarı olmadığı savaşı önleyebilmesi mümkün ol-
mamıştı. Bu savaşa girişmenin pek hayırhah olmayacağını düşünüyor, fakat ka-
çınılmaz olarak memleketin savaşa doğru gittiğini de izliyordu. Bu vetirede bir 
taraftan hükümetin yekvücut olamamasının diğer taraftan da İngiltere’nin uygu-
ladığı politikanın Osmanlı Devleti aleyhine geliştiğini çok sonraları belirtecek, 
bu yüzden de İngiltere’ye artık hiç güvenmeyerek İngilizleri açıkça iki yüzlülükle 
suçlayacaktı. Sultan II. Abdülhamid’i böylesine etkileyen gelişmeleri şu şekilde 
özetlemek mümkündür: Tersane Konferansı’na İngiltere adına birinci delege ola-
rak Lord Salisbury ve ikinci delege olarak İstanbul Büyükelçisi Henry Eliot katıl-
mışlardı. Lord Salisbury İngiltere’nin bundan önceki yıllarda Osmanlı Devleti’ni 
desteklemesini hata olarak değerlendiriyor ve artık yavaş yavaş bu siyasetten 
vazgeçilmesini savunuyordu. Bu yüzden Tersane Konferansı’nda sert bir tavır ta-
kınmış ve Osmanlı Devleti için ağır şartlar isteyenlerin safında yer almıştır. Buna 
mukabil Eliot ise İngiliz hükümetinin tavrının farklı olduğu imalarıyla değişik 
bir yaklaşım sergilemiş ve Osmanlıları kararlarını reddetmeye teşvik etmiştir. Ba-
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bıâli bu iki yaklaşımdan birincisinin bir taktik gereği olduğu zehabıyla İngiltere 
desteğinin hâlâ devam ettiği kanaatine vararak kararlarında daha cesur davran-
mıştır. İngiltere’nin Londra Protokolü’ne imza koyarken de çekimser davranması 
Babıâli’nin bu kanaatini kuvvetlendirmiş ve Rusya ile savaş çıksa bile hep İngil-
tere’nin kendilerini destekleyeceğini ummuştur. Hatta yalnız devlet ricali değil 
aydınlar ve basın bile aynı kanaatleri paylaşmış ve muhtemelen Eliot’tan alınan 
güvenle fütursuz tavırlar sergilemişlerdir. Sultan II. Abdülhamid daha sonra bu 
günleri hatırlarken, “İngilizlerin devamlı kendilerini teşvik ettiğini, Rusların du-
rumunun korkulacak boyutlarda olmadığını kendilerine defeatle ilettiklerini, şa-
yet bir savaş çıksa bile Osmanlı ordularının daha iyi şartlarda bulunduklarını, 
buna rağmen eğer Rusların galip gelme ihtimali söz konusu olursa İngiltere’nin 
Osmanlı Devleti’ne askeri yardım yapabileceğini ifade ettiklerini” söyleyecektir.13 
İngiliz devlet adamları arasında Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin desteklen-
mesini savunan çok sayıda kişi olduğu bir gerçekti. Eliot ve daha sonra onun 
yerine İstanbul’a büyükelçi olarak gelen Henry Layard ile Hindistan Genel Valisi 
Lord Lytton gibi diplomatlar kesinlikle bu görüşte idiler. Ancak bu kişilerin şahsi 
görüşlerinin devlet görüşünü ne derecede yansıttığını tespit etmek ve diploma-
tik manevraların arkasında yatan niyetleri anlayabilmek ilgili devletlerin bilgi 
ve becerisinde olması gereken hususlardır. Şurası bir gerçek ki Babıâli, Balkan 
bunalımında ve Doksan Üç Harbi sırasında İngiltere’nin hesaplarını anlamakta 
yanılmıştır ve bu yanılgı çok pahalıya mal olmuştur. Nitekim Doksan Üç Harbi 
başlayıp da Rus ordularının hızla ilerlemeleri gerçeği ortaya çıkınca Babıâli İn-
gilizlere müteaddit defalar taahhütlerini hatırlatmış, fakat bir sonuç alamamıştır.

Rusya savaş ilan ettiği zaman savaş taraftarı komutanların ifade ettiği ka-
dar savaşa hazır olmadığını ve savaş için gerekli plan ve taktiklerin tam olmadığı 
anlaşılmakta gecikilmedi. Ruslara karşı Kafkas Müslümanlarının ayaklandırılması 
bir strateji olarak teklif edildiği zaman Sultan II. Abdülhamid “bu konuda iyi dü-
şünülmesini istemiş ve eğer bu milletler hazırlıklı değillerse Ruslar karşısında telef 
olmalarından Allah katında mesul oluruz” diyerek dikkatli olunmasını istemişti.14 
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Savaşın başlangıcında halka ve ordulara şevk verir inancıyla bizzat cepheye git-
me arzusu ise, İstanbul’u terk etmenin, Sultan Murad taraftarlarının taht arzusunu 
kamçılayacağı telakkileriyle bir kısım devlet ricali tarafından engellendi. Engelle-
me bir yana bu tür yaklaşımlar Padişah’ın taht değişiklikleriyle ilgili vehimlerini 
de iyice tahrik etmiş ve onu nihai noktada belki de dönemin özel şartlarının ge-
rektirdiğinin aksine Yıldız Sarayı’na kapanmaya ve etrafına setler çekmeye sevk 
etmiştir. Bu sırada bütün şiddetiyle devam etmekte olan savaşta Osmanlı ordu-
larının silah ve mühimmat bakımından iyi durumda olmalarına rağmen, komuta 
kalitesi itibariyle yetersiz oldukları acı bir şekilde ortaya çıktı. Doğuda ve batıda 
Gazi Osman Paşa ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın mevzi başarıları genel gidişatı 
değiştirmemiş, Rus orduları İstanbul ve Erzurum önlerine kadar gelmişlerdi. Harp 
tarihi uzmanları bu kötü gidişatta, genel karargâh ile cephe komutanları arasındaki 
irtibat kopukluğunun âmil sebepler arasında bulunduğunu ve cephe şartları bilin-
meden İstanbul’daki Meclis-i Askeri’nin birtakım kararlar alarak bunlarda diretme-
sinin yanlış olduğunu söylerler. Sultan II. Abdülhamid’in isteğiyle kurulan Mec-
lis-i Askeri’nin bu tür müdahalelerinin başta Çerkez Rauf Paşa olmak üzere bazı 
müşavirlerin ısrarlı telkinlerinin sonucu olduğu bilinmektedir. Böylesine hayati 
anlarda dahi bir kısım paşaların padişaha kendi görüşlerini kabul ettirebilmek için 
onun hal’ ile ilgili zaafl arından faydalanmak istemeleri Sultan II. Abdülhamid’de 
hal’ endişesinin bir fi kr-i sabit haline geldiğinin veya getirildiğinin göstergeleridir-
ler. Mesela Balkanlar’da ilerleyen Ruslara karşı geniş cephelerde savunma yapma-
nın Osmanlı ordusu için uygun olmayacağı ve bu gaye için en uygun mevziinin 
Süleyman Paşa komutasındaki orduların Edirne-Çatalca hattında savunma yapma-
ları herkesçe teklif edilmişken, Çerkez Rauf Paşa, Süleyman Paşa’nın Sultan Abdü-
laziz’in hal’inde etkin olduğunu ifade etmiş ve onun ordularıyla beraber İstanbul’a 
yakın bir yerde toplanmasının II. Abdülhamid’in tahtı için tehlikeli olabileceği 
ihtimalini ileri sürerek Padişahı tahrik etmiştir. Böylece Süleyman Paşa’nın daha 
batıda 300 kilometrelik bir sahayı savunmak sorunda kaldığı ve nihayet Osmanlı 
orduları buralarda tutunamadığı hep tekrar edile gelmiştir.

Doksan Üç Harbi sırasında Rus orduları İstanbul kapılarına kadar daya-
nınca bir aralık Padişahın Bursa’ya gitmesi gündeme gelmiş hatta bunun için 
hazırlıklar bile yapılmıştı.15 Ancak İngiliz Büyükelçisi Henri Layard’ın da dahil 
olduğu bazı kişiler bunun İstanbul’u Ruslara teslim etmek manasına geleceğini 
söyleyerek padişahı İstanbul’dan ayrılmamaya ikna etti. Öte yandan Balkanlar’da 



37

kaybedilen topraklarda yaşayan Müslümanlara karşı uygulanan zulümler netice-
si İstanbul’a doğru büyük bir muhacir akını başlamıştı. Bunun üzerine, Babıâli 
ülkenin daha fazla mahvolmasını önlemek için Osmanlıların toprak bütünlü-
ğüne Kırım Savaşı sonrasındaki Paris Antlaşması’yla garantör olan İngiltere ve 
Fransa gibi devletlere müracaat ederek barış için aracılık yapmalarını istedi fakat 
bir netice alamadı. Daha sonra Sultan II. Abdülhamid bizzat Rus Çar’ına telgraf 
çekerek savaşı durdurmak istedi. Çar’ın cevabı barış taleplerinin Rus ordusunun 
başkomutanı, Grandük Nikola ile görüşülmesi şeklinde oldu. Nikola tarafından 
şart koşulan istekler son derece ağır ve Balkanlar’daki Osmanlı varlığını hemen 
hemen tamamen yok etmeye matuftu. İstanbul’da olağanüstü toplanan meşveret 
meclisi büyük bir endişe ve telaş içerisinde çaresiz Rus teklifl erini kabul etti ve 
31 Ocak 1878’de Edirne Mütarekesi imzalandı.

Bu sırada İstanbul’da ikinci meclis çalışmalarına başlamıştı. Meclisin açı-
lışı (13 Aralık 1877) Osmanlı ordularının neredeyse tamamen dağıldığı ve Rus-
ların Edirne’ye dayandığı olağanüstü şartlara rast geldiği için sadece savaşla il-
gili hususlar tartışılmaya başlanmıştı. Mebuslar özellikle savaşın sevk ve idaresi 
hakkında çok şiddetli tenkitlerde bulunuyorlar, bu kötü gidişattan hükümeti so-
rumlu tutuyorlar ve hatta zaman zaman padişahı bile hedef alıyorlardı. Bu du-
rum padişahı oldukça rahatsız ediyordu. İstanbul Mebusu Astarcılar Kethudası 
Ahmed Efendi’nin Meşveret Meclisi’ndeki tenkitleri ise padişaha cidden çok ağır 
gelmişti. Ahmet Efendi, bu meclisin toplanılmasında geç kalındığından bahisle 
“Huzuru şahanede böyle meclis akdiyle işlerimizi çare düşünülmesi vaktinde ge-
rekti. Harpte durumumuzun güzel zamanları geçirildi. İş bu dereceye geldikten 
sonra ne denir? Meclis-i Mebusan dahli bulunmadığı bir durumun sorumluluğunu 
kabul etmemektedir. Zaten Meclisin görüşleri hiç dikkate alınmadı. Kararlarından 
hiçbiri tatbik edilmedi. Tekrar ediyorum Meclis-i Mebusan bugünkü felaketleri do-
ğuran sebeplerden bir sorumluluk kabul etmemektedir” deyince, padişah “Devlet 
ve milletin hakkını ihlal etmediğini, devletin çöküşünden en çok kendisinin za-
rar gördüğünü ve göreceğini belirterek”, Sait Paşa’ya cevap vermesini işaret etti. 
Sait Paşa’nın savaşa nasıl girildiği ve nasıl cereyan ettiği hususlarındaki izahatı-
na rağmen Ahmet Efendi görüşlerinde ısrar edince Sultan II. Abdülhamid ayağa 
kalkarak “Bu Meclisi ben topladım. Şu efendi evvela bunu bilmiyor. Ve şimdi eğer 
Rusların sevk edecekleri fırkanın İstanbul’a girmesi şu mecliste kabul olunmaz 
ise benim yapacağım bir vazife kalmıştır. O da içinizde bana kimler uyar ve te-
baamdan arkama kimler düşerse onları alıp ölünceye kadar cenk etmektir. Ve 
eğer benimle hiç kimse gelmezse din ve milletime sadakatle can vermiş olduğumu 
ispat için yalnızca Rus karargâhı karşısına gidip ve komutanına kendimi bildirip 
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evvela bir tabanca ile onu öldürmek ve sonra nefsime olunacak hücuma karşı 
durup ayaklar altında kalıp ölmektir. İşte ben bu fedakârlıklara hazırım. Fakat bu 
adamın haddini bilmeyerek şu mecliste hükümdarınıza karşı ettiği cüret üzerine 
tedibini yine meclisinizden beklerim. Zira bir takım garazkârlar bu makule efkâr 
ve hareket ile şu vakitte maslahat-ı Devleti işgal etmeye çalışıyorlar. Ben her türlü 
müsadatı adliyeye nail olduğum halde artık Sultan Mahmud’un yoluna gitmeye 
mecbur olacağım” diyerek tepkisini dile getirdi.16 Bundan çok kısa bir süre sonra 
da Kanun-i Esasi’nin kendisine verdiği yetkiyi gerekçe göstererek meclisi süresiz 
olarak tatil etti (13 Şubat 1878).

Padişahın büyük bir can sıkıntısıyla terk ettiği bu toplantıdan sonra İstan-
bul’un da elden gitmesi korkusuyla Rus isteklerine boyun eğilmiş ve bir miktar 
Rus askerinin İstanbul’a gelmesi kabul edilmişti. Fakat tam bu devrede Osmanlı 
mülkünü tek başına Rusya’ya kaptırmaktan endişelenen İngiltere donanmasını 
Marmara Denizi’ne gönderdi. Bunun üzerine Rusya askerlerini İstanbul’a gön-
dermekten çekindi ve kuvvetlerini Çekmece’de durdurdu. Daha sonra imzalanan 
Yeşilköy Antlaşması’yla savaş tamamen sona erdi. Yeşilköy Antlaşması’yla Os-
manlı Devleti’nin Rusya’ya muazzam bir savaş tazminatı ödemeyi kabullenme-
sinin yanı sıra artık Romanya, Sırbistan, ve Karadağ Osmanlı hakimiyetinden 
tamamen çıkmış, Bulgaristan sözde Osmanlı idaresinde kalmış olmakla birlik-
te fi ilen Rus kontrolüne bırakılmış, keza Bosna-Hersek idaresinde Avusturya ve 
Rusya etkileri kabul edilmiş ve nihayet doğuda Kars Ardahan, Batum ve Doğu-
beyazıt Rusya’ya terk edilmişti. Ancak Rusya’nın bu kazançları başta İngiltere ile 
Avusturya olmak üzere Avrupa devletlerini telaşa düşürdü ve duruma müdaha-
le ederek Rusya’yı, Yeşilköy Antlaşması’nı Avrupa’da istikrarı tehdit etmeyecek 
bir şekilde yeniden gözden geçirmeye davet ettiler. Tek başına bütün Avrupa’ya 
karşı direnmeyi göze alamayan Rusya çaresiz boyun eğdi. Avrupalı devletlerin 
kaygısının Rusya’ya karşı Osmanlı kayıplarını kısıtlamak olmadığı aksine pasta-
dan kendilerinin de pay almak olduğu açıktı. 17 Nitekim bu aşamada toplanacak 
Berlin Kongresi’nde Rus tehditlerine karşı İngilizlerin Osmanlı’yı müdafaa etme-
ye mukabil Kıbrıs’ı istemeleri, Avusturya’nın da aynı gerekçeyle Bosna-Hersek’i 
istemesi bunu göstermektedir. Babıâli Avusturya isteklerine boyun eğmemekle 
birlikte İngilizlerin zaman zaman tehditkârane ısrarları karşısında şeklen kira 
olmak üzere Kıbrıs’ı İngilizlere vermeyi kabul etmek zorunda kaldı (4 Haziran 
1878) ve İngilizlerin tavrı karşısında bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. 
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13 Haziran 1878’den 7 Temmuz 1878’e kadar süren Berlin Kongresi neti-
cesinde Osmanlı Devleti’nin kayıplarının telafi sinden çok Rusya’nın daha önce 
elde ettiği kazançları sınırlandırılması yoluna gidilmiştir. Büyük devletlerin ken-
di aralarındaki pazarlıkları sonucunda Paris Antlaşması’nın Osmanlı toprak bü-
tünlüğünü koruma prensibini bir tarafa bırakmışlar, artık paylaşma imkânlarını 
arar olmuşlardı. Nitekim Berlin Kongresi’yle Makedonya dışında Balkanlar’ın 
hemen hemen tamamen elden çıkması, Rusya’nın doğuda Kars, Ardahan ve Ba-
tum’u alması, İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesinin yanında, daha sonra Yunanis-
tan’ın Tesalya’yı (2 Temmuz 1881) ve Fransa’nın Tunus’u (12 Mayıs 1881) işgal 
etmeleri de bu pazarlıkların birer neticeleridir.
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Sultan II. Abdülhamid Berlin Kongresi’nden sonra devletin toparlanabil-
mesi için rahat bir nefes alabilmeyi umuyordu. Zira tahta çıktığından o ana kadar 
özellikle harici siyasetle ilgili olarak hep gergin günler yaşanmıştı. Artık fırtına 
sona ermiş, Osmanlı Devleti kaybedilmiş bir savaşın yol açtığı sıkıntılarla baş 
başa kalmış, başta mülteciler meselesi olmak üzere bozulan maliye, dağılan ida-
ri yapı ve sarsılan güvenin yeniden toparlanması için çalışmalara başlanmıştı. 
Padişah kendisini çok zor şartların beklediğini fakat elindeki imkânların yeter-
siz olduğunu artık anlamıştı. Her şeyden önce devletin başka felaketlere artık 
tahammül edemeyeceği tespitiyle daha fazla parçalanmadan mevcut haliyle ko-
ruyabilmenin çarelerini araştırırken, diğer taraftan da bir an önce ülkedeki ikti-
sadi, sosyal ve idari istikrarı yeniden tesis etmenin zarureti üzerinde duruyordu. 
Artık yavaş yavaş devletin kontrolünü eline alıyordu. Savaşın en kritik günlerin-
de mebusların tavırlarından dolayı Kanun-i Esasi’nin kendisine verdiği yetkileri 
gerekçe göstererek meclisi süresiz tatil etmişti. Ona göre, belki Kanun-i Esasi 
değil ama meclis kendisinden beklenen yararları sağlayamayıp aksine en önemli 
zamanlarda istikrarı ve birliği bozucu tavırlar sergilediği için bu haliyle açık bu-
lunması memleket için faydadan ziyade zararı mucipti. Bütün bunlara tuz biber 
olmak üzere padişahın şahsına yönelik ve onu tahttan indirmeye matuf iki girişi-
min ortaya çıkması, Sultan II. Abdülhamid’in canını fena halde sıkmış, zaten her 
an teyakkuz halinde bulunan ruh halini iyice tahrik ederek bilinen vehimlerini 
ziyadesiyle arttırmıştır. Bu olaylardan ilki Ali Suavi olayıdır.

Ali Suavi, Yeni Osmanlılarla birlikte yıllarca Avrupa’da Babıâli’ye muha-
lefet ettikten sonra Sultan II. Abdülhamid’in tahta geçmesinin akabinde memle-
kete dönmüş ve Padişahın güvenini kazanarak Mekteb-i Sultani’ye (Galatasaray 
Lisesi’ne) müdür olmuştu. İngilizlerle yakın irtibatından söz edilen Ali Suavi, 
ne var ki bir müddet sonra yine İngilizlerin baskısıyla görevinden azledildi. 
Bu sırada Yeşilköy Antlaşması imzalanmıştı. Bu hassas günlerde bir de Mason 
localarının artık iyileştiği gerekçeleriyle Sultan Murad’ı tekrar tahta geçirmek 
istedikleri söylentileri dolaşmaktaydı. Ali Suavi, Rusya’ya karşı direnilmesi ve 
Yeşilköy Antlaşması şartlarına muhalefet edilmesi hususunda Sultan II. Abdül-
hamid’i ikna edemediği gerekçeleriyle daha önceden irtibatta bulunduğu birkaç 
yüz Rumeli göçmeni peşine takıp Sultan Murad’ın bulunduğu Çırağan Sarayı’na 
baskın düzenleyerek onu tekrar tahta oturtmak istemiştir. Ancak bu sırada saray 
muhafızlarıyla çıkan çatışmada başına vurulan bir sopayla ölünce bu hareket 
kısa sürede akamete uğramıştır.
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İkinci girişim ise Temmuz 1878’de yine Masonların organize ettiği aynı ga-
yeye yönelik bir hazırlıktı. Bir Rum olan Kleanti Skalyeri ile Ali Şefkati ve Aziz 
Bey adlı kişilerin elebaşı olduğu bu hazırlık bir ihbar neticesinde ortaya çıkmış 
ve bertaraf edilmiştir. Bu hareketlerin diğer kesimlerden destek görüp görmediği, 
İngilizlerin veya Mason localarının bu işlerle ne derecelerde irtibatlarının oldu-
ğu tam olarak belli olmamakla birlikte sonuç itibariyle Sultan II. Abdülhamid’in 
idare tarzında etkili olduğu açıktır.

Bu gerçekler karşısında, mübalağalı da olsa, Sultan II. Abdülhamid’in taht 
değişikliği vehimlerinde ‘gerekçeleri’ bulunduğu ortadadır. Zira kendisinden 
önce yaşanmış iki hal’ hadisesinin izlerinin tazeliğinin yanı sıra, bir taraftan da 
kötü giden bir savaşın ortasında bir kısım asker, bürokrat ve mebusların sorumlu-
luğu kendi üzerlerinden atmak için padişahı suçlamaya çalışmaları peşinde tabii 
olarak sorumlunun değiştirilmesi fi krini gündeme getirebilirdi. Kaldı ki, bununla 
ilgili birçok ihbarların yapıldığı da bir gerçekti. Buna ilaveten Sadrazam Hamdi 
Paşa’nın düşmanın İstanbul’a dayandığı bir zamanda padişahın Yıldız Sarayı’nda 
uzlette bulunmayıp Dolmabahçe Sarayı’nda halkıyla birlikte yaşamasının gerek-
liliğinden bahsetmesi, ondaki korkuları canlandırmış ve Dolmabahçe Sarayı’na 
inmesi tavsiyelerini hal’ini çabuklaştırma gayretlerinin bir parçası olarak telakki 
etmesine yol açmıştır (Bu durum Hamdi Paşa’nın da görevden alınmasını hazır-
lamıştır). Son olarak ortaya çıkartılan mezkûr iki teşebbüs bütün bu endişeleri 
doğrular mahiyette olmuştur. Birbirleriyle doğrudan irtibatta görünmeseler bile 
çok kısa aralıklarla cereyan eden bu gelişmelerin zaten tabiaten vehimli olan ve 
“şüphe basiretin temel şartıdır” inancını taşıyan bir insanı bu derece etkilemesi 
anlaşılabilir bir durum olmalıdır. 

Berlin Kongresi’nin akabinde ortalık biraz durulunca Sultan II. Abdülhamid 
idare tarzını etkileyen bir başka ‘gerçekle’ de yüz yüze geldi. Ona göre bu gerçek Ba-
bıâli’deki mevcut kadroların ve devlet adamlarının birçoğunun ülkenin o an içinde 
bulunduğu hassas durum ve meselelerinin gerektirdiği ehliyet ile fedakârlıkta ol-
mamalarıdır. Hatta zaman zaman bizzat bazı nazırlar aralarındaki çıkar ilişkilerini 
veya çatışmalarını daha çok önemseyip memleket menfaatlerini ikinci planda de-
ğerlendirme durumunda bile olmuşlardır. Bazılarının ise Avrupalı büyükelçilerle 
yakınlık içerisinde olmaları ve bazen adeta onlar adına faaliyet gösteriyormuş gibi 
davranmaları artık kabullenilmeleri güç olan hususlardır. Yayımlanmış muhtırala-
rında da sık sık ifade ettiği bu şartlar çerçevesinde istikrarlı bir yönetimin vazge-
çilmez unsurları arasındaki idari kadrolara karşı duyduğu güvensizlik Sultan II. 
Abdülhamid’in bir başka çıkmazı oldu. Etrafında güvenebileceği çok az kimsenin 
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bulunduğunu düşünmesi onu hem ketum olmaya hem de hemen her işi bizzat 
kontrol etmeye sevk etti. Buradan hareketle ifade edilebilir ki, Sultan II. Abdülha-
mid’in saltanatı sırasında devlet adamları arasında sık sık değişiklikler yapmasın-
da bu hususun da etkisi bulunmuş olmalıdır. Aksi takdirde güvenebileceği, bilgisi-
ni takdir ettiği ve tarzlarının uyuştuğu kimseler bulduğu zaman tereddütsüz onları 
göreve çağırmış ve Tunuslu Hayreddin Paşa örneğinde olduğu gibi ısrarla vazifede 
kalmasını istemiştir. Aynı şekilde Sait Paşa’nın da müteaddit defalar ve bazen de 
uzun süreler sadarette bulunması bunu doğrulamaktadır.

Bütün bu gelişmeler karşısında Sultan II. Abdülhamid yavaş yavaş tek 
adam yönetiminin gerekliliği hususunda ikna olmuş olmalıdır. Meclisi dağıtma-
dan önce söylediği “Sultan Mahmud’un yolunu benimseyeceğim” ifadeleri de 
bunu ima etmektedir. İlk iş olarak devlet işlerinde istihbaratın sağlanması ve 
olup biten her şeyden haberdar olunabilmesi için güçlü bir hafi ye yapılanma-
sının oluşmasına zemin hazırlandı. Padişaha göre bu mutlaka gerekliydi. Zira 
her ne kadar muhbirliği teşvik etmek hoş bir şey değil ve kötüye kullanılmaya 
müsait bir yol idiyse de, olup bitene dair duyulan bilgi ihtiyacı ve bunlardan 
bazılarının doğru olma ihtimali bunu gerekli kılıyordu. Birçok devlet adamı ve 
asker memleketi sadece kendilerinin kurtarabileceği zehabıyla hareket ediyorlar 
bunu gerçekleştirmek için her türlü düzen içine girmeye hazır bekliyorlardı. Za-
man zaman kötü niyetli kişilerin menfaat çatışmalarında bir iftira vasıtası olarak 
kullanacakları bu uygulamanın yanı sıra Sultan II. Abdülhamid mesela basın 
alanında olduğu gibi birtakım hürriyetlerde de kısıtlamalara gitti ve yine bazen 
işgüzar memurların tahammülü güç hale getirdiği sansür uygulaması yaygınlaştı. 
Ancak çoğu muhalifl erince ileri sürüldüğü gibi daha tahta çıkar çıkmaz bu gö-
rüşte olduğu tartışmalıdır. Bununla birlikte Sultan II. Abdülhamid, meclisi tatil 
etmekle Meşrutiyet’ten ve Kanun-i Esasi’den vazgeçtiğini beyan etmemiş, devlet 
salnamelerinde Kanun-i Esasi uzun süre yayımlanmaya devam etmiştir. Aynı şe-
kilde meclisin tatil edilmesine rağmen Nisan 1880’e kadar Ayan Meclisi’ne ata-
malar devam etmiş, bu arada çıkartılan bazı kanunlar ise meclis tekrar toplandığı 
zaman kesinleşmek üzere geçici olarak yürürlüğe konmuştur. Bütün bunlardan 
hareketle padişahın en azından Doksan Üç Harbi’nin yaralarını sarma aşamasın-
da Kanun-i Esasi’yi tamamen askıya almak gibi bir düşüncede olmadığı sonucu 
çıkartılabilir. Diğer taraftan Sultan II. Abdülhamid gerek hal’ vehminin etkisiyle 
gerekse devlet işlerini kontrolü altına alma düşüncesinden hareketle, saltanatı-
nın başlarında kendisine tahakküm etmeye matuf tavırlarıyla zihninde yer tutan 
Mithat Paşa gibi bazı güçlü simalardan ve Sultan Abdülaziz’in hal’ine karışmış 
askerlerden kurtulmaya çalışmıştır. Nitekim Berlin Kongresi’nden sonra evvela 
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Gazi Osman Paşa ve Cevdet Paşa gibi kendisine sadakatle bağlı kimseleri etrafına 
toplamış ve öncelikle eski hesapları gündeme getirmiştir.17 Bunda saraya gelen 
jurnallerin de etkili olduğu bilinmektedir. Şöyle ki, Sultan Abdülaziz’in intihar 
etmeyip öldürüldüğü şeklindeki bir ihbardan sonra yapılan adli soruşturmada 
bu iddianın doğru olabileceği yönünde bir kanaat hasıl olunca sabık padişahın 
hal’ ve öldürülmesiyle ilgili oldukları isnad olunanlar tutuklanarak yargılanmaya 
başlamışlardı. Bu sırada Aydın valisi olan Mithat Paşa, eski sadrazam Mehmet 
Rüştü Paşa, Damat Mahmut Celaleddin Paşa gibi kimseler de tabiatıyla bunlar 
arasında idi. Mithat Paşa durumdan haberdar olduğunda Fransız Konsoloslu-
ğu’na sığınmış, fakat daha sonra Fransızlar paşayı hükümete teslim etmişti. Yıl-
dız Mahkemesi’nde yargılanan Mithat Paşa, Damat Mahmud Celaleddin Paşa ile 
birlikte suçlu bulundu ve idama mahkûm oldu. Ancak Sultan II. Abdülhamid 
tarafından cezaları müebbet hapse çevrildi. Daha sonra Taif’e sürgün edilip orada 
hapishaneye konuldular.

Aynı şekilde hal fetvasını yazan Şeyhülislâm Hasan Hayrullah Efendi her 
ne kadar aynı suçtan yargılanmadıysa da, Yıldız Mahkemesi’nin akabinde diğer-
leriyle birlikte Taif’te hapsedilmişti. Fakat bir müddet sonra Mithat ve Mahmut 
Celaleddin Paşalar hapishane görevlileri tarafından boğularak öldürüldüler. Bu 
hadise başlangıcı, gelişmesi ve sonucu itibariyle Sultan II. Abdülhamid döne-
miyle ilgili olarak hâlâ tartışılmakta olan bir hadisedir. Konu üzerinde araştırma 
yapan tarihçilerden bazıları Mithat Paşa’nın öldürülmesinin II. Abdülhamid’in 
bilgisi dâhilinde olduğunu iddia ederken, diğer bir kısmı da şayet padişahın böy-
le bir kastı olsaydı mahkemenin verdiği idam cezalarını değiştirmez ve aynen 
onaylardı demektedirler. 

Sultan II. Abdülhamid böylece etrafını rahatlatıp, hakimiyetini tamamen 
sağladıktan sonra içte huzur ve istikrarı temin etmek, dışta müdahaleleri önleyip 
itibarı arttırmak için bir dizi tedbirlere başvurdu. Islahat Fermanı’ndan beri Dev-
let’in sırtında ağır bir kambur olan dış borçlar Avrupalı ülkeler tarafından müte-
madiyen bir baskı unsuru olarak kullanılmaktaydı. Öncelikle bundan kurtulmak 
gayesiyle 1881’de alacaklılarla Muharrem Kararnamesi adı verilen bir antlaşma 
imzalandı ve borçların tasfi yesi için alacaklı devletlere Duyun-ı Umumiye (Borç-
lar İdaresi) kurmaları izni verildi. Devletin resmi gelirlerinin bir kısmı borçların 
ödenmesine ayrıldığı gibi bazı yer üstü ve yer altı kaynaklarının işletilmeleri de 
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yabancı şirketlere ve bankalara verildi. Zaman içerisinde çok geniş imtiyazlar 
elde eden Duyun-ı Umumiye, konumu etkisi ve devlet içindeki ağırlığı ile ba-
zen devletin maliyesinin de önüne geçti. Bunlara mukabil borçların temizlen-
mesinde ciddi adımlar atılmış, belli bir hafi fl eme sağlanabilmişti. Bu bakımdan 
yeni dönemde ekonomik bunalım, kuraklık ve bazı zorunlu yatırımlar gibi bir 
kısım haller dışında mümkün mertebe borçlanmaya gidilmemiş tasarrufa önem 
verilmeye çalışılmıştır. Sultan II. Abdülhamid tabiat itibariyle selefl erinin aksine 
mali hususlarda dikkatli bir yapıya sahip olduğu ve israftan hoşlanmadığı için 
tasarruf girişimlerinde belli ölçüde başarı sağlanabilmiştir. Bununla birlikte mali 
sıkıntı daima kendisini hissettirmiş özellikle maaşların zamanında ve tam öden-
mesinde güçlüklerle karşılaşıldığı olmuştur.

Sultan II. Abdülhamid dönemi dış siyasetinin kendinden önceki ve sonraki 
dönemlerle kıyaslandığı zaman daha istikrarlı ve görece başarılı olduğu söyle-
nebilir. Doksan Üç Harbi akabinde devletin ve toplumun kendisini toparlaya-
bilmesi için acil ve uzun süreli bir barışa mutlak ihtiyaç olduğuna inanan pa-
dişah bunun için bir yandan tarafsızlık anlayışıyla büyük devletler arasındaki 
rekabet ve çıkar çatışmalarından faydalanmaya, diğer yandan da ortaya çıkan 
meseleleri mümkün olduğunca sulh yolu ile halletmeye gayret ederek sonuca 
ulaşmaya çalışmıştır.18 Zaman zaman korkaklık ve pasifl ik iddialarına muhatap 
olacak derecede bu siyasetinde ısrarlı olan II. Abdülhamid’in son tahlilde pek 
de isabetsiz olmadığına hükmedilir. Berlin Kongresi akabinde 1857 Paris Antlaş-
ması kararlarının geçerliliğini kaybetmesiyle Osmanlı Devleti’nin önünde ya bir 
devletle müttefi k olarak devam etmesi ya da tarafsızlık siyaseti gütmesi gibi iki 
yol kalmıştı. Ona göre birinci tercihte yaşanmış tecrübelerin ittifak taahhütlerine 
ne kadar güvenilebileceğini ortaya koyması bir tarafa eşit şartlar ve güçlerde ger-
çekleşmeyen bir ittifakın bir bakıma güçlü müttefi kin güdümüne girmek demek 
olacağı açıktı. Böyle bir durumun kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi Osmanlı 
Devleti’nin böyle bir arayışı da söz konusu olamazdı. Kaldı ki dönemin şartları 
devletlerin birbirleriyle ittifaka girmelerinden ziyade müstakil olarak siyasetleri-
ni devam ettirmelerini gerektiriyordu.

Sultan II. Abdülhamid’in tarafsızlığı ise şartlar gerektirdiği zaman yakınlaş-
maları kabul edebilen (mesela Almanya ile) bir anlayışta zorunlu bir tercih değil, 
Avrupalı devletlere duyulan güvensizliğin ışığında bilinçli bir tercihtir. Gaye bi-



46

rinci planda mümkün olduğunca savaşlardan uzakta kalmak sonra da eldeki mev-
cut toprakları muhafaza edebilmektir. Bu çerçevede 1880’lerden itibaren başka 
devletlerin iştahını kabartan Kuzey Afrika, Hicaz ve Balkanlar’daki Osmanlı top-
raklarına özel hassasiyetle eğilmiş, buraları en azından hukuken Osmanlı sınırları 
içerisinde tutabilmek için gayret sarf etmiştir. Özellikle Tunus ve Mısır konusun-
da Fransa ve İngiltere’ye olan tutumu bu anlayışa örnek olarak gösterilebilir. Nite-
kim Babıâli bu fi ili durumu hiçbir zaman kabullenmemiştir. Ancak bundan sonra 
ortaya çıkan daha büyük keyfi yetli Mısır meselesi dikkatleri bu yöne toplandı.

İngiltere’nin Mısır üzerindeki emelleri daha eskiye dayanmakla birlikte en 
son Doksan Üç Harbi sonrasında da bir ara Kıbrıs yerine Mısır’a yerleşmeyi dü-
şünmüş fakat diğer devletlerin buna razı olmayacağı düşüncesiyle vazgeçmişti.19 
Bu sırada Hidiv İsmail Paşa’nın müsrif yönetimi neticesi Mısır maliyesi ifl as et-
miş büyük borçların altına girilmişti. İngiltere ve Fransa bu borçların tasfi yesi 
için Mısır’da bir komisyon kurmuşlar fakat komisyonun çalışmaları ve tedbir-
leri halk üzerinde tepki uyandırmıştı. Bu tepkilerden endişelenen İsmail Paşa 
hem komisyonun çalışmalarını kısıtladı hem de daha önce hükümete dahil et-
tiği Fransız ve İngiliz bakanları azletti. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, İsma-
il Paşa’nın hidivlikten ayrılması için baskı yaptılar. İsmail Paşa’nın diretmesine 
rağmen Babıâli de bu görüşe katılınca İsmail Paşa’nın yerine oğlu Tevfi k Paşa 
geçti. Sultan II. Abdülhamid’in bu durumu kabul etmesi aksi takdirde muhte-
mel olan bir işgali önlemeye matuf idi. Tevfi k Paşa’nın hidivliğinde İngiliz ve 
Fransız etkinliği tekrar başlayınca açığa alınan birçok memur ve subay kendi 
aralarında teşkilatlanarak Vatanîler hareketini başlattılar. “Mısır Mısırlılarındır” 
anlayışıyla hareket eden Vatanîler ağırlıklarını hissettirerek hükümete dâhil edil-
diler. Vatanîlerin reisi konumundaki Arabi Paşa da harbiye nazırı oldu. Ancak 
gelişmelerden rahatsız olan İngiltere ve Fransa hükümetin değiştirilmesini talep 
etmeye başladılar. Hidiv iki kutup arasında kalırken Arabi Paşa da muhtemel bir 
İngiliz-Fransız saldırısına karşı tedbirler almaya başlamıştı. Sultan II. Abdülhamid 
kendi hukukuna bir halel gelmeden hem Mısır’ın işgalini önlemek hem de mese-
leyi çözmek için Mısır’a bir temsilci gönderdi; fakat bu sırada İskenderiye’de Hıris-
tiyanlarla Müslümanlar arasında çıkan bir kavgada çoğu Hıristiyanlardan oluşan 
kırk kadar insanın ölmesi durumu bir anda gerginleştirdi. İngiliz ve Fransızlar 
bu hadiselerden Vatanîleri sorumlu tutarak Babıâli’nin Mısır’a asker gönderip 
Vatanîleri tasfi ye etmesini talep ettiler. Böyle bir adımın kardeş kavgasına se-
bep olacağı yönünde istihbarat alan II. Abdülhamid asker göndermekte isteksiz 
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davrandı. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa 15 Temmuz’da İskenderiye’yi topa 
tutarak “Babıâli adına barış ve istikrarı temin” gerekçesiyle Mısır’ı işgal etti. İn-
giliz teminatlarına göre bu işgal geçici idi ve durumun müsait olduğu en kısa 
zamanda sona erecekti. Vatanî kuvvetleri mağlup edilerek dağıtıldı, sorumlular 
tutuklandı ve Arabi Paşa da Seylan’a sürgün edildi. Sultan II. Abdülhamid bu 
oldu bittiyi kabullenmeye yanaşmadığı gibi hiçbir zaman da Mısır üzerindeki 
haklarından vazgeçmek istememiştir. Fakat Osmanlı Devleti İngilizleri Mısır’dan 
çıkartabilecek güce sahip olmadığı için de bu fi ili duruma karşı çaresiz kalmıştır.                    
Sultan II. Abdülhamid’in, Mısır’a asker göndermekte çekimser davranarak İngi-
lizlerin işini kolaylaştırdığı ileri sürülmüşse de Mısır’a gelecek Osmanlı asker-
lerine Vatanî kuvvetlerinin ellerinde Kur’an-ı Kerim’le karşı koyacakları haber-
lerinin alınması bu çekimserlikte etkili olmuştur. Zira Halife kuvvetlerine karşı 
yine Halifenin Müslüman tebaalarının bu şekilde direnişi başka Müslümanlar 
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üzerinde çok kötü tesirler bırakabileceğinden ve Osmanlı topraklarında da başka 
huzursuzluklara yol açabileceğinden endişe duyulmuştu.

Mısır meselesi Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde de çok önemli dönüm noktala-
rından birisidir. Bir başka deyişle İngiltere’nin Mısır’a bizzat yerleşmesi onun Rus-
ya’ya karşı Osmanlı Devleti’ni dolaylı destekleme siyasetinden vazgeçip kendisi 
açısından stratejik önemi olan Osmanlı topraklarını doğrudan hâkimiyeti altına 
almak siyasetine yöneldiğinin göstergelerinden birisidir. Bu değişimin en az strate-
jik konum kadar önemli olan bir başka boyutu da ticaret ve ekonomidir. 1880’lere 
gelindiğinde Mısır ekonomisi büyük oranda İngiltere’ye bağımlı ve İngiliz fi nans 
kuruluşlarına borçlu idi. Mısır’da yaşanılan istikrarsızlık ve Vatanî hareketinin 
siyasi-ekonomik hedefl eri aynı zamanda İngiliz çıkarlarını tehdit ediyor, büyük 
meblağlara ulaşan İngiliz alacaklarını da tehlikeye atıyordu. İngiliz siyasetinde 
etkili olan birçok kurum ve kişinin Mısır’da yatırımları vardı. Hatta Mısır’a mü-
dahale kararı veren İngiliz hükümetinin Başbakanı William Gladstone’nin şahsi 
servetinin üçte birlik bir kısmı da Mısır tahvillerine yatırılmıştı. Şüphesiz bu tür 
şahsi ilgiler işgal gibi büyük bir kararda birinci derecede amil olmamakla birlikte 
bu insanların hükümetin kararlarında etkili olduğu da bir gerçektir. 

Sultan II. Abdülhamid’in Berlin Kongresi’nden hemen sonra uğraşması ge-
reken meselelerden bir diğeri de Doksan Üç Harbi’yle Balkanlar’da ortaya çıkan 
yeni sınır düzenlemelerinin halk üzerinde kargaşalara sebep olmasıyla ortaya 
çıkan bunalımdır. Nitekim Berlin’de Osmanlı idaresinde bırakılan Doğu Rume-
li Bölgesinde Bulgarların Osmanlı valisini kovarak bölgeyi ilhak ettiklerini ilan 
etmeleri başka bir gerginlik kaynağı oldu (Eylül 1885). Balkanlar’da yeni (bağım-
sız veya otonom) devletlerin kurulmasıyla bunlar üzerinde nüfuz mücadelesine 
giren İngiltere ve Rusya, Osmanlı idaresinde kalan Doğu Rumeli bölgesine yö-
nelik planlarında Babıâli üzerinden rekabete başlamışlardı. Bu iki kuvvetin zıt 
baskılarına maruz kalan Sultan II. Abdülhamid bölgede askeri bir çözümün yeni 
meseleler doğuracağı endişesiyle bölgedeki Osmanlı haklarını diplomasiyle ko-
rumak istemiştir. Bu sırada bozulmaya yüz tutan Balkan dengesi yüzünden Bul-
garistan ile Sırbistan arasında savaş çıkınca Bulgaristan Doğu Rumeli’yi boşalttı. 
Ancak savaşın Bulgarların galibiyetiyle sonuçlanmasından sonra da Babıâli ile 
varılan bir antlaşmayla Doğu Rumeli’de halkı Müslüman olan bölgeler doğru-
dan Osmanlı idaresine bırakılırken geri kalan bölgeler Bulgaristan Prensliği’ne 
verildi (Nisan 1886). Sultan II. Abdülhamid özellikle Bulgaristan ile Sırbistan 
arasındaki savaş sırasında bölgeye asker göndererek kazançlı çıkmak fırsatı var-
ken bunu yapmadığı için suçlanmıştır. Fakat ona göre, büyük devletlerin çıkar 
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mücadelesinin merkezinde bulunan bir bölgeye asker göndermek sıcak savaşa 
katılma ihtimali demekti ki Osmanlı Devleti ise bunu göze alabilecek durumda 
değildi. Daha önceki tecrübeleri böylesine hassas bir bölgede başka devletlerin 
taahhütlerine güvenilemeyeceğini açıkça gösteriyordu. Diğer taraftan, Yunanis-
tan da öteden beri fırsat kolladığı Makedonya’yı ilhak etmek için hazırlıklara 
başlamıştı. Babıâli buna karşı tedbirler düşünürken Avrupa devletleri de böyle 
bir hareketin Balkanlar’ı tamamen karıştıracağı düşüncesiyle Yunanistan’a karşı 
çıktılar. Yunanistan her şeye rağmen kararında ısrar edip Osmanlı topraklarına 
girdi, fakat Osmanlı kuvvetleri tarafından geri püskürtüldü. Bu aşamada istedi-
ğini elde edemeyeceğini anlayan Yunanistan ilerleyen yıllarda “Megalo İdea’nın” 
(Büyük Ülkü) bir parçası olan Girit’te isyan hazırlıkları başlattı. Yunanistan bir 
taraftan da bu hususta Avrupa devletlerinin desteğini almak için yoğun bir faali-
yet gösteriyordu. Nihayet 1896’da Girit’te isyan patlak verince Avrupa devletleri 
muhtemel bir Osmanlı-Yunan savaşını önlemek gerekçesiyle Girit’e özerklik ta-
nınmasını istediler. Ancak Yunanistan Girit’e asker çıkardı ve adayı ilhak ettiği-
ni ilan etti. Bunun üzerine Avrupalılar Yunanistan’dan adayı boşaltmasını talep 
ettiler, fakat Yunanistan dikkatleri başka yöne çekmek için Teselya ve Makedon-
ya’daki Osmanlı mevzilerine karşı saldırılara başladı. Son ana kadar meseleyi sa-
vaş olmadan çözmeye çalışan Osmanlı Hükümeti bu durumda 17 Nisan 1897’de 
Yunanistan’a savaş ilan etti. Avrupa devletleri ise kendi kararlarını dinlemeyen 
Yunanistan’a duydukları kızgınlık sebebiyle tarafsız kalacaklarını belirttiler. An-
cak savaş tahminlerin aksine kısa sürede Osmanlı ordularının kesin zaferiyle so-
nuçlanıp Atina yolları açılınca büyük devletler duruma müdahale edip Osmanlı 
Devleti’nden ilerlemesini durdurmasını istediler. Böylece 20 Mayıs 1897’de ateş-
kes ilan edildi. Avrupalı devletler barış antlaşmasına dair hükümlerin kararlaş-
tırılması için İstanbul’da bir konferans tertip ettiler. 13 Kasım’da imzalanan ant-
laşmaya göre Osmanlı Devleti ordularının zaferinin karşılığını alamıyor, savaştan 
önceki durum aynen muhafaza ediliyordu.

Yunan savaşı ve sonuçları Sultan II. Abdülhamid için birçok açından ders 
verici oldu. Her şeyden önce bu savaş akabinde büyük devletlerin tutumu açıkça 
bir daha göstermiştir ki, eğer gelişmeler aynı zamanda Avrupa’nın da çıkarlarına 
uygun düşmezse Osmanlı Devleti haklı olduğu bir meselede dahi karşılığını ala-
mayacak, sadece kaybettikleriyle kalacaktır. Bununla birlikte Yunanlara karşı ka-
zanılan askeri başarı manevi açıdan hem Osmanlılar hem de bütün İslâm âlemi 
için önemli olmuş ve hemen her yerde coşkuyla kutlanmıştır. Zira her ne kadar 
küçük çaplı da olsa bu galibiyet son yarım yüzyıl içerisinde Müslümanların Hı-
ristiyanlara karşı kazandığı tek galibiyettir. Bu yüzden bütün İslâm âlemine bir 
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ümit ışığı gibi gelmiş bu arada da Sultan II. Abdülhamid’in şöhretinin yayılması-
na ve onun muzaffer bir halife olarak selamlanmasına vesile olmuştur.20

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Sultan II. Abdülhamid’i en çok uğraştıran 
meselelerden birisi de Anadolu Islahatı ve Ermeni meselesidir. Osmanlı Devle-
ti’nin tebaası olan Hıristiyan milletler, yüzyılın başından itibaren gelişen nasyo-
nalist-ayrılıkçı düşünceler ve Avrupa devletlerinin sağladığı destekler sayesinde 
birer birer Osmanlı Devleti’nden kopuyorlardı. En son Doksan Üç Harbi’nde fi ilen 
Bulgaristan da ayrılınca geriye sadece Ermeniler kalmıştı. Ermenilerin Anado-
lu’da yoğun olarak yaşadıkları bölgeler Batılıların çıkar kavgasında öncelikli ol-
madığı için onlara yönelik çalışmalar diğerlerine nazaran oldukça geç başlamıştır 
denilebilir. Bunun yanında, Osmanlı sosyal ve idari sisteminde Ermeniler, millet-i 
sadıka olarak nispeten iyi durumda bulundukları için ayrılıkçı fi kirlerin Ermeni-
ler arasında yayılıp kabul görmesi de yine geç olmuştur.

1856 Islahat Fermanı ile Hıristiyanların dini hakları ve mezhep değiştire-
bilme serbestliği konusunda özellikle, İngiltere ve Fransa kendilerine imtiyazlar 
elde edince Osmanlı topraklarındaki misyoner faaliyetlerinde gözle görülür bir 
canlılık başlamış,21 bunlara Amerikan Protestan kiliseleri de dâhil olunca Erme-
niler üzerine hesaplar gündeme gelmişti. Doğuda açılan çok sayıdaki misyoner 
okulları hem Ermeniler arasında Protestanlaştırma çalışmaları yapıyor hem de 
onlara ayrılıkçı fi kirler aşılıyordu. Ancak Ermeniler için en önemli başlangıç 
sayılabilecek gelişme Doksan Üç Harbi sırasında ve akabinde Rusların onlara 
yönelik planlarıdır. Nitekim Rusya Yeşilköy Antlaşması’na, Osmanlı Devleti’nin 
Ermenilerle ilgili ıslahat yapmayı kabul ettiği şeklinde bir maddeyi koydurtmuş 
bu suretle Ermenilerin hamisi olduğunu göstererek müdahale için zemin hazır-
lamak istemiştir. Ancak bu hesaplardan endişelenen İngiltere, Rusya’dan geri 
kalmadığını göstermek için aynı ıslahat maddelerinin Berlin Kongresi’nde kabul 
edilmesinde ısrarlı olmuştur. Böylece Berlin Kongresi’nden sonra başta İngiltere 
ve Rusya olmak üzere Avrupa devletleri Babıâli’yi Ermeni ıslahatları konusunda 
sıkıştırmaya başladılar. Çok geçmeden bu devletlerin desteğiyle Ermeniler ara-
sında ihtilalci hareketler canlandı ve Hınçak (1887) ile Taşnak (1890) cemiyetleri 
kuruldu. Esasen bu tür cemiyetler Doksan Üç Harbi’nin hemen akabinde de ku-
rulmuş (1878’de Kara Haç ve 1881’de Anavatan Müdafi leri) fakat Babıâli bun-
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ları tespit ederek dağıtmıştı. Hınçak ve Taşnak cemiyetlerinin hedefi  pek çoğu 
dışarıdan gelen komitacıların desteğiyle bir yandan Müslüman halka saldırılar 
düzenleyip onları tahrik etmek, diğer yandan da bizzat Ermenileri taciz ederek 
iki halkı birbirlerine düşürerek, daha sonra da hükümetten gelecek sert tepkilerle 
tıpkı Bulgaristan olaylarında olduğu gibi Avrupa’yı ayağa kaldırmaktı. Nitekim 
kısa süre sonra Ermeniler arasında bir hareketlilik başladı ve 1890-1895 arasın-
da birbiri ardına Musa Bey Olayı, Erzurum Olayı, Kumkapı gösterisi, Merzifon, 
Tokat ve Yozgat olayları, Saso n İsyanı ve nihayet bütün bu olaylarda hüküme-
tin tavrını protesto için Ermenilerin kanlı Babıâli yürüyüşü yaşandı. Gelişmeler 
Ermeni cemiyetlerinin beklentileri doğrultusunda gerçekleşiyordu. Avrupa ka-
muoyu Osmanlı Devleti ve Türkler aleyhine dönmüş, her türlü vasıtayla menfi  
propaganda yapılmaya başlamıştı. Babıâli Avrupa devletlerinin baskısıyla bir ıs-
lahat programını kabul etmek zorunda kaldı (Ekim 1895). Sultan II. Abdülhamid 
gerçekten de birtakım yeni düzenlemelerin yapılmasındaki zarureti teslim et-
mekle beraber, ona göre ilan etmek zorunda kalınan “mevadd-ı muzırra” hemen 
tatbikine başlanılacak tedbirler değil, baskıları geçiştirmeye yönelik bir adım gibi 
olmalıdır. Zira padişah bu gelişmelerin arkasında yatan emellerin Anadolu’da 
önce muhtar sonra da bağımsız bir Ermenistan olduğunu düşünüyor, dolayısıyla 
nihai noktada “Muhtariyete götürecek bir ıslahatı kabul etmektense ölmeyi tercih 
ederim” diyordu.22

Ermeni olayları Sultan II. Abdülhamid’i hakikaten çok tedirgin etmişti. Her 
ne kadar bölgedeki aşiretlerden oluşturulan Hamidiye Alayları asayiş ve devlet 
hakimiyetini tesis etmede başarılı olduysa da bu nihai bir çözüm değildi. O yüz-
den bir taraftan İngiltere, Fransa ve Rusya’nın bu konudaki baskılarını diplomasi 
ve sözde bazı adımlarla geçiştirmek istiyor, diğer taraftan da nihai bir çıkış yolu 
arıyordu. Padişahın bunun için başvurduğu yollar arasında meseleyi komisyonla-
ra havale ettiğini bildirerek zaman kazanmak ve bunlar da kâfi  gelmez ise bazen 
ıslahatı gerçekleştirmekle görevli kişileri azlederek yeni tayin edilen sorumluların 
durumu incelemek için zamana ihtiyaçları olduğu gerekçesiyle Avrupa devletle-
rini oyalamak gibi usuller de vardı. Ancak bu arada Ermeni olayları dinmemiş, 
mesela 26 Haziran 1896’da Van’da ayaklanma çıkarmışlar arkasından 26 Ağustos 
1896’da İstanbul’da Osmanlı Bankası bir grup Ermeni Komitacısı tarafından ba-
sılmış ve görevlilerin bir kısmı rehin alınmış bir kısmı da öldürülmüştü. Banka 
baskının duyulmasıyla olaylar sokaklara da sıçradı ve Ermeniler ile Müslümanlar 
arasında yer yer çatışmalar oldu. Bunun üzerine hükümet bankadaki yirmi kadar 
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eylemciyi tutuklamak istedi fakat Avrupa devletlerinin araya girmesiyle bunlar 
tutuklanmayıp sınır dışına çıkarıldılar. Bu arada İngiltere Babıâli’ye baskılarını 
sürdürdü ve hatta bunun için İstanbul’a bir fi lo göndermek istedi.23 Ancak diğer 
devletlerin bu konuda öncelikleri değiştiğinden İngiltere’ye destek vermediler. 
Böylece Anadolu Islahatı ve Ermenilerin durumu meselesi yavaş yavaş gündem-
den kalktı ve yerini Girit isyanının doğurduğu bunalıma ve Osmanlı-Yunan sava-
şına bıraktı. Ancak Ermeni meselesi ile ilgili propagandalar Avrupa’da Osmanlı 
Devleti için “imaj” bakımından silinmesi güç izler bırakmış, dönemin gelişmiş 
iletişim vasıtalarının yardımıyla hem Türkler hem de Padişah’ın bizzat kendisi 
son derece vahşi atıfl arla zikredilmişlerdir. İşte Sultan II. Abdülhamid için bir 
kısım çevrelerde kullanıla gelen “Kızıl Sultan” nitelemesi de esasen o günlerin 
bakiyesidir.24 Ermeni meselesinde Avrupa’nın tavrının sadece insani duygular-
dan kaynaklanmadığı ortadaydı. Bu gelişme Avrupalı devletlerce üzerinde bir 
türlü anlaşılamayan Osmanlı’nın paylaşımı hesaplarının değişen güç dengeleri 
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içerisinde yeniden gündeme gelmesinin bahanesi 
olmuştur. Özellikle İngiltere’nin Ermeni reformları 
hususunda diğer devletleri Osmanlı Devleti aleyhi-
ne yaptırımlara sevk etmeye çalışması ve hatta güç 
kullanmakla tehdit etmesi artık İngiltere’nin önce-
likle Rusya ile bu gayeye yönelik bir antlaşma arayı-
şı içerisinde olduğunu göstermektedir. 

Nitekim XX. yüzyıl bu hesapların yoğun ola-
rak tartışıldığı bir başka bunalım olan Makedonya 
olaylarıyla başlamıştır. Kosova, Selanik ve Manastır 
vilayetlerini içine alan bir bölge olarak Makedonya, 
Doksan Üç Harbi’nden sonra Osmanlı’nın elinde 
kalabilen Balkanlar’daki son toprak parçalarından 
birisiydi. Şüphesiz bunun en önemli sebebi bazı 
bölgelerdeki Müslüman ve Türk nüfusunun çoğun-
lukta olmasıydı. Gerek etnik yapının gerekse dini 
(mezhebi) yapının çok çeşitli ve karışık olması Ma-
kedonya’daki istikrar için bir tehdit teşkil etmek-
le beraber başka devletlerin siyasi çıkar hesapları 
durumu zorlaştırmadığı zamanlarda Babıali ciddi 
bir sıkıntı ile karşılaşmıyordu. Ancak Doksan Üç 
Harbi’nden sonra Makedonya’da yaşayan unsurlar-
la etnik bağı olan Balkanlar’daki diğer devletler bir-
takım dini, milli, tarihi ve coğrafi  hak iddialarıyla 
buraya göz dikerek fırsat kollamaya başlamışlardı. 
XIX. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Bulgarlar 
diğer unsurları sindirmek ve korkutmak için yoğun 
komitacılık faaliyetlerine giriştiler. Çok geçmeden 
diğer grupların da çeteleri oluştu ve tedhiş hare-
ketleri başladı. Yaşanılan huzursuzluklar giderek 
yoğunlaşınca Avrupa devletleri de işe karışıp Ba-
bıâli’den ıslahat uygulamalarını derhal gerçekleş-
tirmesini istediler. Esasen Makedonya’nın geleceği 
ve muhtemel taksimi hakkında her devletin bir dü-
şüncesi olmakla birlikte bu planlar uygulanamıyor, 
dolayısıyla Osmanlı idaresi büyük sıkıntılar içeri-
sinde bütün huzursuzlukların faturasını üstlenerek 
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devam ediyordu. Nihayet 1902 ve 1903’te Bulgarlar aylarca süren iki isyan çıkardı-
lar. Bunun üzerine Osmanlı idaresi birtakım tedbirlerin lüzumuna inanarak bazı 
ıslahat hükümlerini yürürlüğe koyduysa da bununla ne Avrupa devletlerini tat-
min edebildi ne de Makedonya’daki huzursuzlukları tamamen önleyebildi.25 1903 
sonlarına gelindiğinde neredeyse Balkan savaşı çıkacakmış gibi bir hava vardı.

Müdahale eden Avrupa devletleri 1904 Ekim’inde aralarında anlaştıkları çoğun-
lukla Hıristiyan halkların isteklerini havi bir ıslahat planını Babıâli’ye kabul et-
tirdiler. Sultan II. Abdülhamid bununla birlikte Makedonya’daki ıslahat istekleri-
nin ardında yatan özerklik beklentilerine daima karşı koymaya çalışmıştır.

Durumu fi ilen kontrol eden büyük devletler 1905’ten itibaren ıslahat hü-
kümlerini mali alanlara da teşmil ederek bölgenin mali idaresinin Osmanlı Ban-
kası’na devrini talep ettiler. Babıâli buna direnmek isteyince Almanya dışındaki 
Avrupa devletleri bir donanma göndererek Midilli ve Limni adalarını işgal edip, 
gümrük ve posta merkezine el koydular. Babıâli çaresiz boyun eğmek zorunda 
kaldı (2 Aralık 1905). Ancak, bu uygulamalar Makedonya’daki huzursuzlukları 
ve ilgili devletlerin hesaplarını sona erdirmemiş, aksine bir müddet sonra daha 
büyük oranda ortaya çıkacak şekilde gelişmesine sebep olmuştur. Diğer taraftan 
Makedonya’daki belirsizlik ortamında daha rahat hareket etme fırsatı bulan Genç 
Türkler faaliyetlerini burada yoğunlaştırmışlar, bölgedeki çetelere karşı mücade-
le içinde bilenen ve devletin maruz kaldığı onur kırıcı muamelelerin ızdırabını 
duyan genç subayları kolaylıkla etkilemek imkânı elde etmişlerdi. Bu genç Os-
manlı subayları birkaç sene sonra Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet’in ilanında 
hayati bir rol oynadılar.

Sultan II. Abdülhamid Osmanlı tarihinin belki de en buhranlı dönemlerin-
den birinde hüküm sürmüş ve bahsedildiği üzere sadece dış siyaset ve devletler 
arası ilişkiler nokta-i nazarından bile saltanatının sonuna kadar rahat bir nefes 
alamamıştır. Hatıralarında ve değişik vesilelerle sadır olan irade ve muhtıraların-
da hep ifade ettiği şey devletin en önemli ihtiyacının savaşlardan, gerginlikler-
den uzak uzun bir sulh devri olduğu ve yeniden toparlanıp ayağa kalkmak için 
bir nefes almaya ihtiyaç bulunduğudur. Nitekim bunu sağlayabilmek için özel-
likle çalışılmış, hatta büyük boyutlu denilebilecek herhangi bir savaşa girişil-
memiştir. Bununla beraber Osmanlı Devleti gerginliklerden uzak kalamamış ve 
tabiatıyla çok ihtiyacı olan rahat nefesi alamamıştır. Bir başka deyişle Sultan II. 
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Abdülhamid tahta geçişinden itibaren her biri birbirinden daha çetin geçen beka 
meseleleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Bunların yanında ilgilenilmeyi bekle-
yen bir de maliye, ticaret, sanayi, ordu, güvenlik, eğitim ve kültürle ilgili zorluk-
lar, Müslüman tebaanın ihtiyaçları gibi devasa meseleler vardı. Esasen birinin 
çözümü diğeri ile yakından alakalı olan bu meselelerle layıkıyla ilgilenilebilmesi 
büyük oranda devletin dışta ve dış ilişkilerinde rahat olabilmesine bağlıydı. Dev-
letin mevcut sınırlarında varlığının devam ettirebilmesinin kendi güç ve dina-
miklerinin yanı sıra başka devletlerin arasındaki rekabet ve anlaşmazlıklara da 
dayandığının aşikâr olması Sultan II. Abdülhamid’in zihninde hep yer etmiştir. 
Hal böyle olunca gün gelip ilgili devletlerin Osmanlı üzerindeki hesaplarında 
anlaşabilmeleri ihtimali daima bir tedirginlik sebebi olmuştur. Dolayısıyla onun 
dış siyasetteki en önemli uğraşısı bu ihtimali önlemeye çalışmak, devletler arası 
anlaşmazlıklardan istifade ile her devlete karşı farklı siyaset izlemek şeklinde 
özetlenebilir. Bu cümleden, II. Abdülhamid’in Avrupa devletlerine yaklaşımı da-
ima bir şüphe, güvensizlik ve tereddüt ihtiva etmektedir. En tehlikeli devlet olan 
İngiltere’nin “maksad-ı aslîsi tevsî-i daire-i ticaret olup... Devlet-i Aliyye’ye zâhi-
ren gösterdiği asar-i dosti ve muhaleset dahi maksad-ı aslisine hizmet içindir.”26 
“Amal ve makasıdına mümanaat eylediğini gördüğü gün ref’i nihab-ı garazkârı 
ederek alenen ibrâz-ı husûmete” başlar.27 Sultan II. Abdülhamid hilafet konusun-
da da İngilizlerin tutumundan şikâyetçidir. Hiçbir şekilde İngiltere’nin vaatlerine 
güvenilemeyeceğinden emin olan Padişah Mısır’ın işgal edilmesindeki hedefl er-
den birisinin kendisinin “Hilafet otoritesinin İslâm dünyasında zaafa uğratılması 
ve daha sonra da Hilafetin İngilizlerin kontrolünde Cidde veya Kahire’ye nakli” 
olduğunu düşünür.28

Abdülhamid İngiltere’ye kıyasla Rusya’dan her zaman daha az çekinir ol-
muştur. Zira her ne kadar iki devletin dost olabilmesi için birçok tarihi ve coğrafi  
sebepler var olmakla birlikte Rusya açık bir düşmandır ve siyaseti her zaman 
bellidir. Pan-Slavizmle Balkanlar’ı kontrol altına almak ve boğazlar yoluyla açık 
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denizlere inmek olarak ifade edilebilecek bu siyaset Osmanlı Devleti’nin varlığı-
nı devam ettirebilmesiyle yakından ilgilidir. Bu durumda Rusya’ya karşı başka 
devletlerle işbirliğine ihtiyaç vardır. Fakat böylesine hayati bir hususta II. Ab-
dülhamid artık İngiltere ve Fransa’ya güvenilemeyeceği kanaatindedir. Bu sırada 
İngiltere, Fransa ve Rusya’nın yanında Almanya’nın da diğer bir güçlü devlet 
olarak ortaya çıkması öteden beri Almanlar hakkında nispeten iyi duygular bes-
leyen Sultan II. Abdülhamid için bir alternatif olabilirdi. Üstelik Almanya’nın 
Müslüman ülkelere yönelik emperyalist bir yayılma içinde olmaması veya bunun 
için çok geç kalmış olması Almanya-Osmanlı ilişkilerinin gelişmesi için olumlu 
bir durumdu. Ayrıca daha önceleri Almanya’nın Avrupa dışı siyasetine taraftar 
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olmayan dolayısıyla Osmanlı Devleti ile yakınlık düşünmeyen Bismark’ın poli-
tikası etkinliğini kaybedip İmparator II. Wilhelm’in «Welt Politik» anlayışı Al-
man siyasi düşüncesine hâkim olmuştu. Böylece iki devlet arasında önce ticari 
ve kültürel alanlarda bir yakınlaşma başladı. Daha sonra Alman imparatorunun 
Osmanlı ülkesini iki defa ziyaret etmesi ve sonra da “Müslümanların halifesi 
olan Osmanlı padişahı ile dost olduğunu ve daima dost kalacağını” ilan etmesi 
iki devlet arasında siyasi birliktelik işaretlerini veriyordu. Buna uygun olarak Al-
manların teklif ve taahhütleriyle İstanbul’u Anadolu’nun ve Arabistan’ın büyük 
şehirlerine bağlayacak ünlü Bağdat Demiryolu projesi başlatıldı. Osmanlı-Alman 
ilişkilerindeki bu gözle görülür gelişme ile stratejik önemi çok büyük olan de-
miryolunun Almanlara verilmesi bu iş için istekli olan diğer Avrupa devletlerini 
telaşlandırmaktan geri kalmadı. Rusya, İngiltere ve Fransa çeşitli vesilelerle tep-
kilerini açıkça belirttiler (hatta Rusya buna mukabil Karadeniz Demiryolu im-
tiyazını elde etti), ancak nihai olarak bunu kabullenmek durumunda kaldılar. 
Sultan II. Abdülhamid Almanya ile ilişkilerinden kendisinin hakkında çokça söz 
edilen ‘Pan-İslâmism’ ya da ‘İttihad-ı İslâm’ siyasetinde de yararlanmıştır.29

Sultan II. Abdülhamid’in ‘İttihad-ı İslâm’30 anlayışı ve siyaseti ile ilgili bu-
rada ifade edilebilecek tespit, Sultan’ın İslâm alemindeki bu imkanı uluslara-
rası denge siyasetinde zaman zaman gündeme getirerek koz olarak kullanmış 
olmasıdır. Söz konusu imkân da inananların birliğini vaz eden İslâm’ın kendi 
mesajının yanı sıra tarihi şartlar da belirleyici olmuştur. Şöyle ki, Sultan II. Ab-
dülhamid’in tahta çıktığı dönem sömürgeciliğin İslâm âlemi üzerine (Osmanlı 
toprakları dışında) hegemonyasını büyük oranda gerçekleştirdiği ve buna karşı 
Müslüman toplulukların belirli bir şaşkınlıktan sonra direniş ve kurtuluş yol-
larını aramaya başladıkları zamandır. Bu aşamada öncelikle diğer Müslüman-
lara karşı sorumluklar taşıdığına inanılan Hilafet kurumunu elinde bulundu-
ran ve aynı zamanda tarihi telakkilerle İslâm âleminin gururu olmuş Osmanlı 
Devleti bütün Müslümanlar için en azından gerektiğinde başvurulacak, sığını-
lacak bir merci konumundadır. Sultan II. Abdülhamid Müslümanların tesellisi 
olan ve hayalini süsleyen bu konumunu bir taraftan çeşitli tedbirlerle güçlen-
dirmeye çalışmış diğer taraftan da Avrupa devletleri ile ilişkilerinde değerlen-
dirmeye çalışmıştır. Kendi tebaasından olan Müslümanlarla ilişkilerine gelince,                                                                          
Sultan II. Abdülhamid’in yaklaşım ve beklentilerini kısaca şöyle ifade edebiliriz. 
Osmanlı Devleti yeryüzündeki bütün Müslümanların ümididir. O halde Müslü-
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manların ve öncelikle Osmanlı tebaasından olan Müslümanların en önemli so-
rumluluğu bu devleti korumak, hilafet ve saltanata sadakatle bağlı olmak ve me-
sele çıkarmamaktır.31 Bunun aksi din ve devlet düşmanlarına yardımcı olmaktır 
ki, böyle bir şeyin İslâm’da yeri yoktur. Burada belirleyici unsur İslâm’dır, dindir. 
Zira II. Abdülhamid’in tahta çıktığı olağanüstü şartlarda Tanzimat’ın yerleştir-
meye çalıştığı birlik anlayışının, Osmanlıcılığın, maksada hizmet etmediği anla-
şılmış, akamet ile sonuçlanan meclis ve meşrutiyet tecrübeleri tebaanın devlete 
ve saltanata karşı konumunu belirsiz bırakmış, akabinde gelen savaş felaketleri 
özellikle uzak mesafelerdeki Müslüman tebaanın devlet ve saltanata olan güven 
ve bağlılığını zedelemişti. Doksan Üç Harbi’nden sonra Hıristiyan unsurların ço-
ğunlukla imparatorluktan ayrılması, buna mukabil kaybedilen topraklardan ge-
len muhacirlerin de etkisiyle Müslüman nüfusunda görülen artış devletin tebaası 
arasında birlik için belirleyici unsurlar içerisinde en tabii olarak din gerçeğini or-
taya çıkarmıştır. Şartların gerektirmesiyle kendiliğinden ortaya çıkan bu hususa 
II. Abdülhamid’in sadece pragmatist bir anlayışla sarıldığını söylemek mümkün 
değildir. Samimi bir Müslüman olarak inandığı bir değerler sisteminin devletine 
ve ülkesine sağlayacağını umduğu faydaları göz ardı etmesi düşünülemez. Kaldı 
ki, bu gerçek aynı zamanda o devleti oluşturan insanların çok büyük bir kısmının 
ortak inancıdır. O halde burada yapılması gereken şey zaten dinin kendisinde 
var olan bu anlayışı insanların davranışlarında, devlete ve saltanata karşı olan 
tutumlarında ön plana çıkarmak, bir başka deyişle onları “eğitmektir”.

Bu cümleden hareketle Müslümanlara verilmek istenen mesaj “Allah’a, 
Peygamber’e ve sizden olan ulü’lemre itaat edin” 4/59 ayetini, benzer manalar 
ihtiva eden hadisleri ve diğer dini otoritelerin görüşlerini iyi anlamaları ve mu-
cibince amel etmeleridir. Bu sağlandığı takdirde birlik kendiliğinden gelecektir. 
Zira “Osmanlı sultanı İslâm’ın halifesidir ve ona hizmet etmek bütün Müslü-
manlara hizmet” etmek demektir.32 Bu durumda devlet ve saltanat meşruiyetini 
dinden almalıdır ki, padişah İslâm’ın kaynaklarında kendisine itaat emredilen 
“ulü’l-emr” konumunda değerlendirilebilsin. İşte Sultan II. Abdülhamid zama-
nında üzerinde hassasiyetle durulan hususlardan birisi de budur. Daha 1876’da 
İslâm’ın halifesi, din ve devletin koruyucusu olduğu Kanun-i Esasi’de ilan edil-
miştir. Sonra da devletin resmi evraklarında ve padişaha ait unvanların kulla-
nımında halife ve emirül-müminin gibi alemşümul gibi dini keyfi yetler taşıyan 
unvanlar yaygınlaşmıştır. Benzer hususlara basın ve yayın faaliyetlerinde de yer 



61

verilmiş, gerek gazete makalelerinde gerekse müstakil olarak yayımlanan risale 
ve kitaplarda birlik, beraberlik, halifeye itaat ve devlete sadakat gibi konular sık 
sık işlenmiştir. Aynı şekilde onun tasavvufa olan ilgisi ve memleketin muhtelif 
bölgelerindeki tarikat şeyhleri ile olan yakın irtibatı geniş halk kitlelerinin padi-
şaha ve devlete karşı olumlu tavır takınmalarında etkili olmuştur.33 

Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde sosyal hayatta gözle görülür derecede 
bir “dindarlaşma” fark edilir. Din devletin en önemli temel taşıdır. Zira bizzat pa-
dişaha göre, devletin bekası “dört şeye münhasırdır: Birincisi dinimiz olan Din-i 
İslâm’ın muhafazası, ikincisi Hanedan-ı Saltanat-ı Seniyye’nin bekası, üçüncüsü 
Haremeyn-i Şerifeyn’in vikaye ve muhafazası, dördüncüsü payitahtımızın İstan-
bul kalması”.34 O halde “Devlet-i Aliyye’nin medar-ı bekası din-i mübin-i İslâmi-
yet olmakla icabına ittiba” ve “ahali-i İslâmiyyenin Şeriat-i Muhammediye’nin 
kaffe-i ahkam-ı celilesine riayet-i kamilesi” mutlaka gereklidir. O halde devlet 
bir taraftan dini hayatı çeşitli müesseselerle teşvik ederken halk da diğer taraf-
tan dinini öğrenmeli ve tatbik etmeye çalışmalıdır. Bu anlamda yapılan sosyal 
ve hukuki düzenlemelerle genel ahlaka ve İslâm dinine uymayan davranış ve 
faaliyetlere engellemeler getirilmiştir. Devleti temsil etme konumunda olan kişi-
ler devletle halkın yakınlaşmasında veya uzaklaşmasında çok önemli oldukları 
için resmi görevliler özel hayatlarında farklı davransalar bile görevleri sırasın-
da davranışlarına dikkat etmelidirler. Nitekim Sultan II. Abdülhamid bu hususu 
1882’de Mısır’a görevle gönderdiği bir heyete açıkça belirtmiş ve dikkatli olma-
larını istemiştir. Bununla birlikte, devlet görevlilerinin tayininde Sultan II. Ab-
dülhamid için belirleyici unsurun “dindarlıktan” ziyade ehliyet ve liyakat oldu-
ğu devlet görevi yapan çok sayıda gayrimüslimin bulunmasından anlaşılabilir. 

Sultan II. Abdülhamid’in İslâm ve dini hayat konusundaki hassasiyeti devletin 
eğitim politikasında da kendisini belli etmiştir. “Devletin istikbali Müslüman te-
baaya bağlıdır. Fakat Tanzimat’tan beri bu kesim gayrimüslimlere nazaran eğitim 
alanında çok geri kalmış ve kendisini yetiştirememiştir. Müslümanların bu duru-
mu gayrimüslimlerden daha az zeki oldukları için değil kendilerine yeterli imkân 
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ve fırsatlar tanınmadığı içindir”.35 Bu tespitten hareketle Sultan II. Abdülhamid 
Dönemi’nde eğitimin yaygınlaştırılması ve niteliğinin arttırılması için yoğun gay-
retlerde bulunulmuş ilk ve orta dereceli eğitim düzeyinde (İptidai, Rüştiye, İdadi) 
birçok yeni okullar açılmıştır. Aynı şekilde meslek okulları ve yüksekokul sayı-
sında ciddi bir artış söz konusudur. Sultan II. Abdülhamid’e göre, eğitim kurum-
ları hem memleketin ilerlemesi için zaruridir hem de devletin ihtiyacı olan kad-
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rolar buralardan yetişeceklerdir. O halde eğitimin gayelerinden  birisi de eğitim 
kurumlarından dinini ve memleketini seven, saltanata ve hilafete bağlı nesiller 
yetiştirmektir. Eğer bu sağlanamazsa devletin istikbali çok karanlıktır, zira dev-
letin kaderi eğitilmiş kişilerin elinde olacaktır. Böylece bu gayeye yönelik olarak 
okullardaki müfredatta yeni düzenlemelere gidilmiş dini ve ahlaki derslerin adet 
ve saatleri arttırılmıştır.

Dikkat edilirse burada anahtar kavramlar devlet ve millet sevgisi, saltanat 
ve hilafete bağlılıktır. Bunlar sağlandığı takdirde her türlü düşünce ve davranış 
serbest bırakılmış, hatta teşvik edilmiştir. Ancak bu noktada Sultan II. Abdülha-
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mid bir çıkmazla karşılaşmıştır. İfade edilen bu kavramlar kişilerin siyasi duruş-
larıyla doğrudan ilgilidir. Toplumun siyasi tavrında etkili olan kişiler (aydınlar) 
zaman zaman bu hususta Sultan II. Abdülhamid’le aynı düşünceyi paylaşmamış-
lardır. Bu da rejime muhalefet olgusunu gündeme getirmiştir. Rejime muhalif ay-
dınlar ya Tanzimat kuşağı olarak kendilerine has ‘Batıcılıklarıyla’ II. Abdülhamid 
döneminin gelenekçi görünümünü tenkit etmişler, ya da bizzat onun zamanında 
açılan okullardan yetişmişler, fakat Batı düşüncesinden ve pozitivist akımlardan 
etkilenerek yönetim tarzına ve zihniyetine cephe almışlardır. Bu arada çok cılız 
da olsa muhafazakâr (İslâmcı) kesimden de yönetimin İslâmiliği hakkında tenkit-
ler olduğunu belirtmek gerekir. Padişaha muhalefeti sürdüren Tanzimat aydın-
ları zaman içerisinde sürgünler veya “satın almalar” yoluyla etkisiz bırakılırken, 
ikinci gurup muhalefet ise gittikçe kuvvetlenmiş ve nihayet Padişah’ın sonunu 
hazırlamıştır.

İttihat ve Terakki veya Jön Türk Hareketi olarak da tanınan bu muhalefetin 
ilk nüvelerinin 1889’da beş askeri tıbbiye talebesi tarafından oluşturulduğu söy-
lenmekle birlikte, gerçek anlamda bir hareket olarak siyasi faaliyetlerine 1895’ten 
itibaren başladıkları bilinmektedir. Bu yıllarda Osmanlı Devleti’nin içinde bu-
lunduğu kötü şartlardan büyük oranda Sultan II. Abdülhamid’i sorumlu tutan 
İttihat ve Terakki Cemiyeti taraftarları “devleti kurtarmak” gayesiyle bir şeyler 
yapmanın lüzumunu savunuyorlar, bir taraftan aydınlar, bürokrasi ve askerler 
arasından taraftar bulmaya çalışıyorlarken diğer taraftan da yayımladıkları bil-
diriler ve dergilerle yönetimi suçluyorlardı. Bu arada 1896 ve 1897’de alelacele 
padişahı tahtan indirmeyi hedefl eyen iki girişim planlandı, fakat bu girişimler 
açığa çıkartılarak önlendi. Sorumluları ise idama mahkûm olmalarına rağmen 
affedilerek sürgün ve hapis cezalarıyla tedip edildiler. Bazı İttihatçılar ise Mısır 
ve Avrupa’ya kaçarak faaliyetlerini oralarda sürdürmeye başladı. Ancak gerek 
ülke içinde alınan sıkı tedbirler gerekse Avrupa’daki İttihat ve Terakki üyelerinin 
çeşitli vaatlerle ikna edilmeleri sonucu bu hareket iyice cılızlaştı.

1906’da yeniden canlanan hareket artık gayelerine ulaşmak için mutlaka 
ordunun desteğine ihtiyacı olduğu fi kriyle askerler arasında yoğun bir faaliyete 
başladı ve özellikle Makedonya’da, Bulgar ve Sırp çetecilerine karşı mücadele 
veren tepkili genç subayları kendi safl arına çekti. İttihat ve Terakki bu arada II. 
Abdülhamid’e muhalif olan fakat normal şartlarda bir araya gelmeleri mümkün 
olmayan başka kesimlerle de (farklı hesapları Abdülhamid sonrasında hall ü fasl 
etmek üzere) işbirliğini kuvvetlendirerek gücünü arttırmayı hedefl emişti. Mesela 
1907’nin sonunda Paris’te yapılan II. Jön Türk Kongresi’ne katılanlar arasında 
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Ermeni Taşnak Cemiyeti de vardı. 1908’lere gelindiğinde İttihat ve Terakki artık 
Balkanlar’da kontrolü eline almış Meşrutiyet’in ilanı için İstanbul’a baskı yap-
maya başlamıştı. Nihayet 3 Temmuz da Kolağası Niyazi Bey asker ve sivillerden 
oluşan yaklaşık 400 kişilik bir grupla dağa çıktı ve bu yolda açıkça tavır koydu. 
Bu arada İstanbul’da devletin görevlileri kaçırılıyor veya vuruluyordu. Durumun 
vahametini gören Sultan II. Abdülhamid “bir kardeş kavgasını önlemek amacıy-
la” 23 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’i tekrar yürürlüğe koyduğunu ilan etti. 

Meşrutiyetin ilanı memleketin birçok yerinde özellikle Balkanlar’da büyük 
bir coşkuyla kutlanmış, “ittihad-ı anasır” sağlanır gibi görünmüştü. Sansürün 
kaldırılmasıyla serbest hale gelen matbuat kamuoyunu etkiliyor ve her tarafta İt-
tihat ve Terakki Cemiyeti’nin şubeleri açılıyordu. Artık “Devr-i İstibdad”ın bittiği 
ve hürriyetin hakim olduğu ilan ediliyordu.36 Ancak çok kısa süren bu “bayram 
havası”ndan sonra yaşanan gelişmeler yeni dönemin çok daha çetin geçeceğinin 
habercisi gibiydi. Zira Meşrutiyet’in ilanından henüz iki ay sonra 5 Ekim 1908’de 
Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek’i işgal, Bulgaristan ise tam bağımsızlığını 
ilan etti. Bir gün sonra da Yunanistan Girit’i ilhakını açıkladı. Yapılan ilk seçim-
lerde ortaya çıkan manzarada memleketin gidişatıyla ilgili endişeleri doğrular gi-
biydi. Meclisi oluşturan mebuslar arasında Türklerin sayısı azınlıkta kaldığı gibi 
gayrimüslim mebuslar birlikte hareket ediyorlar, hatta bazı Arap ve Arnavut me-
buslar dahi farklı tavır sergiliyorlardı. Bunun yanı sıra İttihatçıların baskıcı yöne-
timleri, kulaktan kulağa dolaşan suikast haberleri, bir kısım subayların ordudan 
çıkartılması ve medrese talebelerinin askere alınması girişimleri toplumun hu-
zursuzluğunu arttırıyordu. Bu şartlarda Kıbrıslı Derviş Vahdeti’nin kurduğu “İtti-
had-ı Muhammediye Cemiyeti” etrafında oluşan muahlefet, İttihatçıların Mason 
olduklarını, dinden uzaklaştıklarını, memleketin bir felakete doğru sürüklendiği 
ve bu kötü gidişatı önlemek için bir şeyler yapılması gerektiği yolunda yoğun 
propagandalar yapıyorlardı. Cemiyetin sözcüsü durumundaki Volkan gazetesi, 
eski İttihatçılardan Mizancı Murad’ın çıkardığı Mizan gazetesi ve Mevlanzade 
Rıfat Bey’in mesul müdürlüğünü yaptığı Serbesti gazetesinin neşriyatıyla bu çe-
şit propagandalar geniş halk kitlelerine ulaştı. Nihayet 13 Nisan 1909’da tarihe 
Otuz Bir Mart Vakası diye geçen ayaklanma başladı (Bu olay o zaman kullanıl-
makta olan Rumi takvime göre 31 Mart 1325’te vuku bulduğu için bu isimle 
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anılmıştır). İstanbul’da on günü aşkın süreyle kanlı olaylar yaşandı. Nihayet Se-
lanik’ten gelen Hareket Ordusu’nun 23 Nisan gecesi İstanbul’a girmesiyle olaylar 
bastırıldı. Sultan II. Abdülhamid’in başından beri gelişmeleri büyük bir üzüntü 
ve endişe ile izlediği, kendisine bağlı olan Birinci Ordu’nun Hareket Ordusu’na 
karşı koyması şeklindeki teklifl eri “bir Halife olarak Müslümanları birbirlerine 
kırdıramam” diyerek kabul etmediği nakledilir. Böylece Hareket Ordusu duruma 
hâkim olunca ilan edilen sıkıyönetimle İttihatçılar büyük bir sindirme faaliyeti-
ne giriştiler. Olaylarla ilgisi bulunduğu iddia edilen birçok kişi idam edildi. Bu 
hadiselerde doğrudan bir sorumluluğu olmadığı artık bilinen Sultan II. Abdülha-
mid de İttihatçıların hıncından kendisini kurtaramadı; sıra onun hal’ine gelmişti. 
Esasen İttihatçılar buna daha önce niyetlenmişler ve Hareket Ordusu İstanbul 
önlerine (Yeşilköy’e) geldiğinde Meclisin çoğunluğu ile burada yaptıkları gizli 
bir toplantıda padişahın hal’ine karar vermişlerdi. Ancak şartlar henüz müsa-
it olmadığı için bu kararı saklı tuttular. Nihayet 27 Nisan 1909’da toplam 274 
üyenin katıldığı bir oturumda oy birliği ile “Otuz Bir Mart olaylarına sebebiyet 
vermek, dini kitapları yasaklamak, yırtmak ve yakmak, devlet hazinesini israf 
etmek, halka zulüm etmek gibi” suçlarla padişahın hal’ini caiz gören fetva tasdik 
edildi. Duruma itiraz eden bazı mebuslar baskıyla susturulduğu gibi isnad edilen 
suçların doğru olmadığı gerekçesiyle fetvayı imzalamaktan kaçınan ve bunun ye-
rine Padişah’a tahttan feragat etme teklifi nde bulunulmasını savunun Fetva Emi-
ni Hacı Nuri Efendi de zorla ikna edildi (Nuri Efendiyi ikna eden Mustafa Asım 
Efendi’nin bunun için şöyle söylediği ifade edilmektedir: “Bu fetvayı imzalamaz-
san Abdülhamid’in hal’i mümkün olmaz, saltanatta kalmasına da imkân yoktur. 
Hal’ edemezlerse katl ederler. Sen de böylece ölümüne sebep olursun”). Oylama 
o kadar hızlı gerçekleşmişti ki, Hacı Nuri Efendi’nin ısrarla üzerinde durduğu ve 
fetva metninde padişaha feragat teklifi nin yapılmasının meclisin tercihine bıra-
kılması hususu gündeme bile alınmamıştı.

Meclisin kararı bir heyet tarafından II. Abdülhamid’e okundu. II. Abdülha-
mid kararı dinledikten sonra uygun bulunursa Çırağan Sarayı’nda ikamet etmek 
istediğini bildirdi. Ancak Mahmut Şevket Paşa bunu kabul etmeyerek aynı günün 
akşamında ailesi ve maiyetinin bulunduğu birkaç kişilik topluluk ve birkaç valiz 
eşyasıyla trene bindirterek Selanik’e gönderdi.37 Böylece Osmanlı tarihinde ilk 
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defa bir Padişah sürgüne gönderildi. Daha sonraları sık sık gündeme getirileceği 
gibi meclisin kararını tebliğ eden heyette bir tek Türk mebusun dahi bulunma-
yışı ise bizzat II. Abdülhamid’i bile hayrete düşürecek bir başka gerçekti. Esasen 
Sultan II. Abdülhamid daha önce Hareket Ordusu Yeşilköy’e geldiğinde Meşru-
tiyet’i korumakta kararlı olduğunu, eğer milletçe istenmiyorsa tahtı kardeşine 
bırakabileceğini, fakat buna mukabil meclisin bir komisyon kurarak son olaylar-
da kendi dahlinin bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep etmişti. Ancak 
bu teklif Ayan Reisi ve Sultan II. Abdülhamid’in yedi defa sadrazamı olmuş Sait 
Paşa tarafından, “eğer tebrie ederse (suçsuz olduğu anlaşılırsa) sonra bizim hal-ü 
mevkiimiz nice olur” gerekçesiyle reddedilmişti.

 II. Abdülhamid bundan sonra Selanik’te Alatini Köşkü’nde sakin bir hayat 
yaşamaya başladı. Günlerini ibadet ve tefekkürün yanı sıra marangozluk ve de-
mircilik gibi uğraşılarla geçiriyordu. Dış dünya ile irtibatı kısıtlı ve kendisine ga-
zete-dergi gibi yayın organları ulaştırılmadığı için siyasi gelişmeleri de yakinen 
takip edemiyordu.38 Balkan Savaşları sırasında Selanik’in düşme tehlikesi baş 
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gösterince arzusu hilafına 1 Kasım 1912’de İstanbul’a nakledildi ve Beylerbeyi 
Sarayı’nda yaşamaya başladı. Gelişmelerden haberdar olduğu zaman çok üzül-
müş ve Balkan Devletlerinin ittifakına göz yumulmasını siyaset bilmezlik olarak 
niteleyerek bölgedeki Osmanlı varlığının bu devletlerin aralarındaki ihtilafa da-
yandığını ifade etmiştir. Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı’na Almanya safında 
girmenin de büyük bir hata olduğunu belirten II. Abdülhamid savaşın sonların-
da kendisinin tecrübelerinden faydalanmak isteyen Enver ve Talat Paşalara artık 
çok geç olduğunu ve bu savaşın daha başlangıçta kaybedildiğini ifade etmiştir. 
Bu sıralarda aradan geçen sıkıntı dolu on yılın neticesinde halkın ve aydınla-
rın Sultan II. Abdülhamid ve dönemine bakışları değişmişti. Nitekim 10 Şubat 
1918’de vefat ettiği zaman devlet töreniyle kaldırılan cenazesinde bu değişiklik 
bütün duygusallığıyla dile getirilmiş ve tahassürle toprağa verilmiştir. Mezarı Di-
vanyolu’ndaki II. Mahmut Türbesi’ndedir.

Sultan II. Abdülhamid ve dönemi Osmanlı tarihinin en fazla tartışılan ve 
hakkında en fazla söz söylenen, yazı yazılan konularındandır. Bu yüzden de ilgili 
literatür hem çok çeşitli hem de çoğu kere çelişkilidir.39 Bu farklılık ve çelişkilerde 
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ideolojik ve şahsi hassasiyetlerden kaynaklanan önyargıların payı ile ilerleyen 
yıllardaki gelişmelerin tesiriyle geriye dönük tarih inşa etme gayretlerinin payı 
bir tarafa bırakılırsa göze çarpan bir diğer önemli faktör, dönemin, Osmanlı tarihi 
ve uluslararası ilişkiler açısından çok kırılgan ve Sultan II. Abdülhamid’in de çok 
girift bir kişiliğe sahip olmasıdır. Her şeyi kontrol etmek isteyen ve bunda da titiz 
olan bir iradenin böylesine hassas bir dönemde otuz seneyi aşkın bir süre devlet 
mekanizmasının başında bulunması onu tabiatıyla çok yıpratmıştı. Günden güne 
çözülmeye sürüklenen bir imparatorluğu bir arada tutabilme gayret ve endişesi 
normal şartlarda farklı gelişmesi mümkün olan siyasi tecrübeyi katı bir merke-
ziyetçiliğe götürmüş, buna bir de bürokrasi ve üst düzey devlet ricaline (bazen 
gerekçeleri olsa da) güvensizlik eklenince ortaya mevcut durum çıkmıştır. Diğer 
taraftan XIX. yüzyıl şartlarında Osmanlı Devleti gibi bir devletin bu kadar uzun 
bir süre padişahlığını yapabilmek tabiatıyla bir takım kişisel özelliklere de sahip 
olmayı gerektirirdi. Nitekim yakın irtibatta bulunanların şahitliklerine göre, Sul-
tan II. Abdülhamid şüpheci ve vehimli olmasının yanı sıra cesur ve soğukkanlı 
bir yapıdaydı. Zekâsı keskin, hafızası ise çok kuvvetliydi. Öyle ki, yıllarca önce 
cereyan etmiş bir olayı ve kişileri bütün detaylarıyla hatırlar, bu konuda kâtip-
lerini uyarır, evrakların yerlerini bile söylerdi. Çalışmayı sever ve devlet işlerini 
çok ciddiye alırdı. Onun bu özellikleri belki de en çarpıcı bir şekilde devrinde 
İstanbul’da Avrupa devletleri adına sefaret görevlerinde bulunmuş yabancıların 
hatıratlarında da nakledilmektedir. 

Bütün bunların ışığında sonuç olarak şunlar ifade edilebilir: Zor zamanda 
ve zor şartlarda bulunulmasına rağmen, Devletin varlığını devam ettirebilmesi 
için son derece önemli görülen uzun süreli barış temin edilmiştir. Tanzimat’ın 
hedefl ediği idari, bürokratik ve hukuki teşkilatlanmayla ilgili yeni arayışlara de-
vam edilmiş, bürokrasinin işleyişini hızlandırmada, resmi daireler arasındaki 
uyumu sağlamada ve iş takibinde ciddi adımlar atılmıştır. Büyük ölçüde Tan-
zimat’tan devralınan ağır mali şartlara rağmen iktisadi altyapıda da düzelmeler 
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gerçekleştirilmiştir. Eğitimde ülkenin ihtiyaçlarına uygun yeni okullar açılmış 
bunların teknik imkân ve kabiliyetleri arttırılmaya çalışılmıştır. Ülkenin imar du-
rumunda belirgin bir gelişme sağlanmış, Anadolu ve Arap vilayetlerinin birçok 
yerinde “devletin şanına” uygun resmi binalar inşa edilmiş, yollar, köprüler, de-
miryolu ve telgraf ağı yapımı ile ulaşım ve haberleşmede büyük bir mesafe kay-
dedilmiştir. Kısacası Sultan II. Abdülhamid Dönemi yakın zamana kadar özel-
likle muhalifl erince çokça vurgulandığının aksine kaybedilmiş bir zaman dilimi 
değil, Osmanlı Devleti’nin artık atıl durumu gelmiş ihtiyar yapısına neşter vurul-
maya devam edilen, birçok alanda yeni müesseselerin kazanıldığı ve kelimenin 
tam anlamıyla «modern» bir devlet olmanın gerektirdiği altyapının temellerinin 
atıldığı bir dönem olarak değerlendirilmelidir.





II. Abdülhamid’in hal‘ edilmesi ve Selânik’e sürgün edilme kararının alınması 
aynı günde gerçekleşmiş ve süratle uygulama safhasına konmuştu. İttihat ve Terak-
ki mensubu ayan ve mebuslardan oluşan bir grup, 25 Nisan 1909 (12 Nisan 1325) 
Pazar günü Ayastefanos-Yat Kulüp’te toplanarak II. Abdülhamid’in hal’ edilmesi ile 
ilgili olarak müzakere açılmasını istemişler ve alınacak kararın temin edilecek hal‘ 
fetvası ile birlikte uygulanmak üzere Hareket Ordusu’na bildirilmesini kararlaştır-
mışlardı. Bu heyet arasında Amasya mebusu Fazıl Arif, Ayandan Ferik Şevket, Mer-
sin mebusu Arif Hikmet, Antalya mebusu Ebuzziya Tevfik, Ankara mebusu Mahir 
Seyyid, Ayandan Mehmed Ali, Divaniye mebusu Şevket, Adana mebusu Ali Mü-
nif, Manisa mebusu Müfid, Canik mebusu Nail, Antalya mebusu Mehmed, Edirne 
mebusu Tal‘at, Ankara mebusu Kasım Nuri bulunuyordu.1 Bu toplantıdan iki gün 
sonra 27 Nisan 1909’da tahttan indirilen II. Abdülhamid, 28 Nisan’ın ilk saatlerin-
de Selânik’e gitmek üzere Sirkeci Garı’na doğru yola çıkarıldı. Bütün bu gelişmeler 
büyük bir sürat ve titizlik içinde yürütülüyordu. Abdülhamid Sirkeci’ye geldiğinde 
kendisini ve maiyetini biri salonlu diğeri yataklı iki vagon beklemekteydi. Elektrikle 
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aydınlatılmış bu iki vagon 1,5 milyon frank harcanarak Sultan II. Abdülhamid’in 
zamanında ve onun için yaptırılmış, ancak o zamana kadar padişah tarafından hiç 
kullanılmamıştı.2 İkdam gazetesinin sürgünle ilgili haberine göre ise vagonlar, Şark 
Demiryolları umumî müdürü Mösyö Gross için yaptırılmış ve şimdi de Abdülha-
mid’in Selânik’e götürülmesine tahsis edilmişti.3 Sirkeci’den kalkan tren, aynı gün 
akşam saat onda yaklaşık yirmi saatlik bir yolculuktan sonra otuz üç yıl dünyanın 
en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu’nu kendine has bir 
siyasetle yöneten II. Abdülhamid’i sessizce Selânik’e ulaştırmıştı.4

Abdülhamid’in Selânik’e sürgün edilmesi ile ilgili karar, Hareket Ordusu 
ve aynı zamanda Üçüncü Ordu kumandanı olan Mahmud Şevket Paşa tarafından 
bizzat alındığı için resmiyet kazanması daha sonra gerçekleşti. İkdam gazetesi-
nin 30 Nisan 1909 tarihli nüshasında yer alan bilgilere göre Abdülhamid, Selâ-
nik’e ulaştıktan sonra Mahmud Şevket Paşa tarafından “Meclis-i Umûmî-i Millî 
Riyâset-i Celîlesine” bir tezkire ile mesele arz edilmiş ve kararın onaylanması 
istenmişti. Oldukça kısa süren göstermelik müzakerelerden sonra karar tasdik 
edilmiş ve sonuç 29 Nisan 1909’da (16 Nisan 1325) Meclis Başkanı Said Paşa 
imzasıyla Üçüncü Ordu kumandanı Mahmud Şevket Paşa’ya bildirilmişti.5

Verilen kararlara göre sabık Sultan, Selânik’te Alatini Köşkü’nde kalacaktı. 
Köşk yaklaşık altı sene kadar önce aslen Yahudi ve bir İtalyan vatandaşı olan Ge-
orgio Alatini tarafından yaptırılmıştı. Şehrin doğusunda Serez yolu üzerinde yer 
alan 12 bin m²’lik bir arazide yüksek bir tepe üzerinde inşa edilen köşkün önü 
denize kadar açıktı. Denize 800 m. uzaklıkta bulunan ve etrafı duvarlarla çevrili 
olan köşkün civarında güzel çamlıklar ve bahçeler yer alıyordu. Köşkün inşası 
tamamlanınca Alatini, buraya taşınmış, ancak çok geçmeden hastalanarak felç 
olmuş ve tedavi için Avrupa’ya gitmesi gerektiğinden köşkü terk etmek zorunda 
kalmıştı.6 Köşk daha sonra, Selânik’te görevli jandarma genel müfettişi olan İtal-
yan generali Robilan Paşa tarafından kiralanmıştı. 
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Abdülhamid’in Selânik’e sürgünü söz konusu olunca korunması için akla 
ilk gelen iki ikametgâhtan biri Alatini Köşkü, diğeri ise İttihat ve Terakki’nin on 
kurucusundan biri olan ve daha soma İzmir valiliği yapacak olan Rahmi Bey’in 
yalısı olmuştu. Ancak güvenlik sebebiyle Alatini Köşkü tercih edilmişti.7 Köş-
kün sahibi olan Georgio Alatini ve kardeşleri, Selânik’te pek çok ekonomi ve 
sanayi tesisinin kurucusu idiler, Selânik’te kurdukları un fabrikası aynı zamanda 
Balkanlar’daki ordunun un ihtiyacını karşılayan önemli bir kaynaktı.8 Tüccar 
Alatini’nin Selânik’te kurduğu diğer tesisler arasında imbik,9 ispirto10 ve bira fab-
rikaları ile yakınındaki buz fabrikası en önemlileri idi ve bu fabrikaların pek çok 
makina ve aletleri yurt dışından getirtilmişti.11

Alatini Köşkü’nün kiralanması ve II. Abdülhamid’in buraya yerleştirilme-
si Hareket Ordusu kumandanı Mahmud Şevket Paşa’nın isteği ile gerçekleşti. 
Bunun üzerine Robilan Paşa, köşkü eşyasıyla birlikte yeni sakinine bırakmak 
zorunda kaldı. 

Abdülhamid ve maiyetinin Selânik’teki geçimlerinin nasıl sağlanacağı ko-
nusu da önemli bir mesele idi ve Meclis-i Vükelâ’da karara bağlanması uygun gö-
rüldü. Hareket Ordusu Kumandanlığı’nın teklifi  ile Meclis-i Vükelâ’da görüşül-
dükten sonra Abdülhamid’e yolculuk masrafı olarak 1000 lira ve Robilan Paşa’ya 
iki aylık kira bedeli olarak 940 lira ödenmesini kararlaştırıldı. 10 Mayıs 1909 (19 
Rebî’ülâhır 1327) tarihinde alınan bu karara göre paralar Abdülhamid’e ait olup 
el konulan şahsi servetinden ödenecekti. Ayrıca mayıs ayından itibaren kendisi, 
ailesi ve 20 yaşından küçük çocukları için aylık 1000 lira tahsis edilmesi ve pa-
ranın hazineden ödenmesi kararlaştırıldı.12

, 
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Abdülhamid’e ikametgâh olarak kiralanan Alatini Köşkü daha sonra onun 
isteği doğrultusunda satın alındı. Kendisinin Deutsche Bank’taki parasını orduya 
bağışlaması hususunda yapılan baskı karşısında ileri sürdüğü şartlardan biri de 
bu köşkle ilgili idi. Abdülhamid, servetini Üçüncü Ordu’ya bağışlaması karşılı-
ğında Alatini Köşkü’nün ordu tarafından satın alınmasını istemişti. Daha sonra 
bu isteği yerine getirilmiş ve köşk sonraları Ordu Köşkü olarak anılmıştır.13 

Abdülhamid’in Alatini Köşkü’ndeki sürgün hayatı dört yıl sürecekti. Bu 
dönemi anlatan hatırat ve araştırma olarak pek çok neşriyat bulunmaktadır. Bu-
rada sadece mahlû’ padişahın korunması için köşk ve çevresinde alınan tedbir-
lere temas edilecek ve Abdülhamid’in nasıl bir koruma altında tutulduğundan 
bahsedilecektir. 

Onun Selânik’e gönderilmesinden sonraki on beş gün içinde köşkün muha-
fazasıyla ilgili özel koruma  talimatnâmeleri hazırlandığı anlaşılmaktadır. Abdül-
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hamid’in Alatini Köşkü’ndeki ikameti sırasında nasıl korunacağı konusunda ya-
pılan düzenlemeler Selânik’teki ordu kumandanlığı tarafından tespit edilmişti. 
Bu konuda iki ayrı zamanda iki ayrı metin oluştuğu görülmektedir. Bu metinler 
içinde yer alan kararların incelenmesi ve birinin tercih edilmesi için İstanbul’a, 
Hareket Ordusu kumandanı birinci ferik Mahmud Şevket Paşa’ya sunulmuş, o da 
30 Mayıs 1909’da (17 Mayıs 1325) bir karar verilmesi için konuyu sadrazama tak-
dim etmişti. Ertesi gün, sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa bu talimatları inceletmiş, 
ancak iki ayrı  talimatnâme bulunması sebebiyle herhangi biri üzerinde karar 
verememiş veya hangisinin tavsiye edildiğinin anlaşılabilmesi için yeniden Mah-
mud Şevket Paşa’nın fi krine müracaat edilmesini istemişti. Belki de Sadrazam, 
o sıralarda yönetimin perde arkasındaki en güçlü temsilcisinin görüşünü alma 
mecburiyetini hissediyordu. Mahmud Şevket Paşa 1 Haziran 1909’da (19 Ma-
yıs 1325) sadrazama gönderdiği notta bu metinler arasındaki farklılığın iki ayrı 
zamanda hazırlanmış olmasından kaynaklandığını, hangisinin uygun görülürse 
gerekli değişikliklerle uygulanması için emir verilmesi gerektiğini hatırlatıyor-
du. Bunun üzerine sadrazam, meseleyi 2 Haziran 1909’da (13 Cemâziyelevvel 
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1327) görüşülmek üzere Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ’ya sevk etti.14 Nihayet Meclis-i 
Vükelâ’da alınan bir tavsiye kararı ile muhtasar olan talimatın esas alınması ve 
yapılacak harcamalar için Sadaret’in tahsisât ayırması uygun görüldü.15

Sürgün  Talimatnâmesi

Üçüncü Ordu Erkân-ı Harbiye Dairesi’nden hazırlanan iki ayrı  talimatnâ-
meden biri 17, diğeri ise 40 maddeden ibaretti.16 Aslında her iki  talimatnâme 
arasında önemli farklar yoktu. Bu sebeple daha özet olan 17 maddelik talimat-
nâme kabul edilmiş böylece Abdülhamid’in nasıl korunacağına karar verilmiştir. 
Genelde kanının aksine İttihatçılar, Abdülhamid’e karşı oldukça saygılı davran-
mışlar, küçük düşürücü hiçbir ifade kullanmamışlardır. Nitekim belgelerde onun 
hakkında geçen tabirler arasında geleneğe uyularak ‘Hakän-ı sâbık’ veya ‘Hakän-ı 
mahlû’ ifadeleri kullanılmıştı. Yine bu  talimatnâmelerden anlaşıldığına göre Ab-
dülhamid’i kalabalık bir koruma ordusu muhafaza etmekle görevlendirilmişti. 

Ekte yer alan krokideki tarihe göre 29 Nisan 1325 (12 Mayıs 1909)’de hazır-
landığı anlaşılan 17 maddelik muhtasar talimatnâmenin en önemli maddelerin-
den bazılarını şu şekilde zikretmek mümkündür.

Köşkün, bahçe içinden ve dışından korunması için sorumlulukları ortak 
bir koruma müdürü ve bir yardımcı bulundurulacaktı. Bunlara yardımcı olmak 
üzere de çeşitli rütbelerde güvenilir on beş zabit verilecek ve bunlar köşk ile 
dış duvar arasındaki bahçede görev yapacaktı. Dış korumada ise, biri bölük ku-
mandanı olmak üzere 9 zabit, 250 mevcutlu bir jandarma bölüğü, iki komiser, 
altı polis ve altı kanun neferi görevli idi. Sahilin korunması için bir torpido tah-
sis olunacak ve Küçük Karaburun’daki piyade kuvvetinin bulunduğu istihkâma 
seri ateşli bir batarya topu yerleştirilecekti. Abdülhamid ve maiyetinin iâşe ve 
ihtiyaçlarının temini için bir idâre heyeti kurulacak, bu heyet askeriyeden iki, 
mülkiye ve zabıtadan birer memurdan oluşacaktı ve refakatlerine belediyeden 
üç komiser verilecekti. Bu muhafız ve memurları kontrol etmek üzere de iki 
müfettiş tayin edilecekti. Bahçede görevli iç muhafızların asıl görevi, Abdülha-
mid ve maiyetinin dışarı ile temaslarına ve haberleşmelerine engel olmak, köşke                          
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girecek yiyecek, içecek ve eşyayı kontrol etmekti. Dış korumaların vazifeleri ise, 
dışarıdan gelecek saldırılara karşı köşkü korumaktı. Koruma müdürü ve karakol 
kumandanları 24 saatte bir ordu kumandanlığına ayrı ayrı rapor vereceklerdi. 
Koruma işinin yapılabilmesi için köşkün bahçe duvarlarının 5 m yükseltilmesi 
ve parmaklık olan kısımların da aynı yükseklikte duvara çevrilmesi, fazla ka-
pıların kapatılarak sadece bir kapının açık bırakılması ve bu kapının demirden 
yapılması isteniyordu. Kapının iç tarafına ve bahçe içine koruma müdürünün 
ve nöbetçi korumaların ikametine mahsus bir baraka inşa edilmesi uygun görü-
lüyordu. Yine bahçe duvarlarını dış köşelerine 30-40 kişilik mazgallı ve kârgir 
dört büyük karakolhane ve krokide gösterildiği gibi tramvay deposu yakınına, 
deniz kenarına, fi luka kahvehaneleri önüne ve köşkün bahçe kapısı karşısında 
olmak üzere 15’er mevcutlu dört küçük karakolhane yaptırılacaktı. Ayrıca bahçe 
içine 8-10 lüks lambası konulması ve Daire-i Askeriye ile köşk karakolu - Küçük 
Karaburun istihkamı arasında telefon hattı kurulması gerekiyordu. Köşke yakın 
olan bazı evler ya istimlak edilmeli veya kiralanmalı, bu evler bölük subayları 
ile idare heyeti ve diğer memurların idaresine bırakılmalı idi. Bunların dışında 
koruma bölgesinde halkın toplanmasına ve caddeden geçmesine izin verilmeye-
cekti. Bunu sağlama amacıyla da Selânik-Serez yolunun depodan fi luka ilerisine 
kadar olan kısmı kapatılacak ve yol değiştirilecekti.

Üçüncü Ordu Kumandanlığı’nın hazırladığı bu  talimatnâmelere kararların 
nasıl uygulanacağını göstermek üzere iki de kroki ilave edilmişti. Bunlardan biri 
Alatini Köşkü’nü ve civarını en ayrıntılı şekilde gösteriyor, diğeri ise köşkte yapı-
lacak tadilata işaret ediyordu.

Bu kararların uygulanmış olduğu izlenimini veren bazı bilgilere gerek Ayşe 
Osmanoğlu’nun hatıralarında ve gerekse Abdülhamid’in Selânik’teki günleri 
hakkında bilgi veren ve koruma ile ilgili görevlerde bulunan Tahsin Uzer ve Fethi 
Okyar gibi önemli kişilerin hatıralarında rastlamak mümkündür. 

Bu kısa yazının amacı Abdülhamid ile ilgili bilgilere, belgelere dayalı bazı 
ilavelerde bulunmak ve bu dönemle ilgilenenlere arşivlerden bazı ipuçları sun-
maktır. 





Sultan II. Abdülhamid’in iktidardaki ilk yılları, savaş, isyan, siyasi ve mali 
krizler, dış güçlerin siyasi ve askeri müdahaleleri, iç politikada vesayet mücade-
leleri, tasfiyeler, darbeler ve darbe teşebbüslerinin tarihidir.1

 Berlin Antlaşması (Temmuz 1878) imzalandıktan sonra da devam eden bu 
türbülansta Avrupalı büyük güçlerin oluşturduğu dış baskı ve tehdit, ancak Düyun-ı 
Umumiye’nin kurulması (Aralık 1881), Rusya’ya savaş tazminatını düzenleyen ant-
laşmanın imzalanması (Mayıs 1882) sonrası durulmuştur. Bu aslında doğrudan İs-
tanbul üzerindeki baskının sona ermesidir. Yoksa bu dönemde Abdülhamid yönetimi 
bir dizi dış sorunla uğraşmaktaydı: Mısır Krizi veya Urabi Paşa İsyanı (1881-1882); 
Mısır’ın İngilizlerce işgali (1882); Sudan’da Mehdi İsyanı (1883-1884); Kızıldeniz’in 
Afrika kıyılarının İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından işgali (1884-85).

 II. Abdülhamid’in iç politikada kendi iktidarını ve otoritesini kullanmak 
bakımından ‘geçiş süreci’ denebilecek dönem 1882 yılına kadar sürmüştür. Bu 
zaman zarfında yaşadıklarından çıkardığı derslerin de etkisiyle Sultan Abdülha-
mid kendi iç, dış ve mali politikalarını belirlemeye başladı. Bu doğrultuda Tan-
zimat dönemi politikalarını sorguladığı, bunlardan çoğunu koruduğu, bazılarını 
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daha da geliştirdiği, ama bir kısmını da ciddi bir eleştiriye tabi tuttuğu söylenebi-
lir. Tanzimat politikaları arasında, mali alandaki sınırsız borç alma politikasını, 
Avrupalı büyük güçlerin nüfuzunun imparatorluk içinde yayılmasına izin veril-
mesini, Hıristiyan tebaa arasındaki milliyetçi ve ayrılıkçı eğilimleri önlemekteki 
acziyeti ve aynı şekilde Müslüman tebaayı korumaktaki başarısızlıkları eleştirdi-
ği görülür. Böyle bir muhasebenin ve yakın geçmişten alınan derslerin ışığında iç 
politikada Tanzimat’tan daha farklı bir yön belirlenmiştir.

II. Abdülhamid’in siyasi rejimini ve iç politikasını anlamak için değinilme-
si gereken temel ilkeleri ve politikaları aşağıdaki başlıklar halinde ele alabiliriz:2

a) Muhafazakârlık
b) Mutlakiyet/Otokrasi
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c) Merkeziyetçilik
d) İttihad-ı İslâm
e) Reform
f) Statüko

Sultan Abdülhamid’in, kendi ifadesiyle söylersek, yegane emeli, “devlet ve 
milletin saadet ve selameti ve din-i mübin-i İslamın bekasıdır.”3 Bu uğurda, “Dev-
let ve memleketseverler için iki büyük vazife vardır: devletin toprak bütünlüğüne 
zarar getirecek her şeye karşı durmak ve devletin bekası, kuvvet ve serveti ve hal-
kın saadet, emniyet ve asayiş içinde yaşamalarını temin eylemektir.”4 Devletin 
bekası “dört şeye münhasırdır. Birincisi, dinimiz olan din-i İslamın muhafaza-
sı; ikincisi, hanedan-ı saltanat-ı seniyye-i Osmaniyenin bekası; üçüncüsü, Ha-
remeyn-i şerifeyn’in vikaye ve muhafazası; dördüncüsü, payitahtımızın İstanbul 
kalması hususlarıdır.”5 ‘Müslüman milletin’ bekası için ise: “Bir hükümetin ve 
bir kavmin bekasına ancak birkaç şey lazımdır. Birincisi: din ve o dini muhafaza 
etmek için bir miktar taassup. İkincisi: maarif. Üçüncüsü: milliyet. Dördüncüsü: 
sanayi ve servet.”6 

Kısaca, iki büyük vazife vardır: devletin bekası ve milletin terakkisi. Bu 
vazifeleri gerçekleştirebilmek için izlenmesi gereken prensipler ve politikalar ise 
şunlardır:

a) Muhafazakârlık: Sultan Abdülhamid siyasi bakımdan muhafazakârlığa 
inanır, liberalizme (serbesti ve hürriyete) karşıdır. 1881 tarihli bir muhtırada yer 
alan aşağıdaki ifadeler, Sultanın liberal ve muhafazakâr politikalar arasında gör-
düğü karşıtlığı ve kendi tercihini açık bir şekilde yansıtır:7

“Bu ise aksam ve derecatı muhtelifesinden sarfı nazarla “liberalizm” ve 
“konservasyon” namlarile iki kısma münkasim mesaliki muhtelifeden ibaret bu-
lunduğundan ve fekat “libralizm” lâfzı her ne kadar serbesti demek olup serbesti 
ve hürriyet ise mevaddı meşrua ve matlubeden ise de bu lâfzın Avrupalılar nez-



90

dinde haiz bulunduğu meanii muhtelifeden 
ve mucib olduğu sui istimalât noktai naza-
rından bakılarak ahkâmı celilei şer’i şerif 
ile mukayese ve ehalimizin tabiat ve istida-
dı ile tatbik edildikte müntici fevaid olmak 
şöyle dursun bilâks idarei devlet ve salta-
natı esasından tehziz ve tahrib etmekle be-
raber pek az müddet içinde huda nekerde 
memalikin izmihlâline badi olacağından 
ve “konservasyon” lâfzı dahi usuli müstah-
senei hâzıranın ibkası mânasını mütazam-
min ise de bunda dahi haddi itidal ve ta-
rikı savabdan inhiraf edilmiyerek şimdiye 
kadar edilen hataları tamir ve sui istimalât 
ve seyyiatı ıslah ve alelhusus saltanat ve 
devlete nafi  ve ihtiyacatı mülk ve hükume-
te müvafık suretde hareketle âtiyi te’min ve 
memleketin tarikı refah ve saadetde terak-
kisini tahkim esaslarına istinad edilmek 
hususları hedef ve maksud ittihaz olunmak 
muktezayı şimei diyanet ve hamiyyet bu-
lunduğundan velhasıl tafsilâtı meşruhadan 
müsteban olduğu vech ile serbesti ve hürri-
yetde dini mübini islâmın irae ve beyan ey-
lediği suretde ve “konservasyon” usulünde 
dahi kezalik şer’i şerifi n evamiri celilesine 
tebeiyeten tedabiri saibe ve müfi de ittihazı 
mânaları murad olunarak yoksa idaratı ec-
nebiyyeye tevfi ki hareketle usul ve kavaidi 
ecnebiyyeyi bilâ teemmül kabul ve icra ile 
mülk ve saltanatı mahve ilka etmek hiç bir 
ferdi âkile seza görülemeyeceğinden..”

 İngiliz parlamenter Bartlett’in “Mil-
lete niçin hürriyet vermiyorsunuz” sorusuna 
karşılık vermiş olduğu rivayet edilen cevap 
da yukarıdaki ifadeleri teyit etmektedir: 
“Hürriyet, keskin bir kılıçtır. Millet de cahil-
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dir. Kılıcı ele alırlarsa birbirlerini keserler.”8 Bu aynı zamanda aşağıda görüleceği 
gibi padişahın bir siyasi rejim olarak mutlakiyet taraftarlığına da bir işarettir.

b) Mutlakiyet/Otokrasi: Hürriyete ve serbestiye karşı olduğunu ifade eden 
Sultan doğal olarak meşruti (anayasal ve parlamenter) rejime de karşıdır. Sultan 
Abdülhamid, ‘meşruti monarşiye’ karşı, ‘mutlak monarşi’ye taraftardır. Bütün ik-
tidarı boyunca parlamenter sisteme (meşruti monarşiye) karşı otokrasiyi (mutlak 
monarşiyi) imparatorluğun problemlerine en iyi çözüm olarak müdafaa etmiştir. 
Sultan Abdülhamid bu konuda, diğer politikalarına karşı çıksa da, Âli ve Fuad 
Paşalar ekolü ile aynı çizgidedir.9 Bismark’ın Berlin’de Müşir Ali Nizami Paşa’ya 
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söylediği, “Bir devlet, milleti vahideden mürekkeb olmadıkça onun parlamentosu-
nun faidesinden ziyade mazarratı olur.” (Aralık 1881) sözleri de, Abdülhamid’in 
bu kararlılığına destek olmuş olmalıdır.10

c) Merkeziyetçilik: Sultan Abdülhamid, adem-i merkeziyet (yerinden yö-
netim), otonomi (özerklik), tevsi-i mezuniyet (yetki genişliği) gibi yönetim usul-
leri söz konusu olduğunda sıkı bir merkeziyetçidir:11

“İdare-i umur hususunda devletlerin ittihaz ettikleri usul-i idare esasen iki 
türlüdür. Bu usullerin birisi merkeziyet ve diğeri tevsi-i mezuniyet esasları üze-
rinedir ki her ikisi de bir mülkün ecnas-ı muhtelife-i sekenesi [ülkede oturan çe-
şitli ırklar] ve ahval-i mevkiyye ve coğrafi yesi nazar-ı ehemmiyet ve mülahazaya 
alınarak ba’dettatbik te’sis ve icra kılındığı halde mucibi faide ve menfaat yoğıse 
alelamya [gözü kapalı] ihtiyar ve icra olunacak olur ise muzır ve mühlik [helak 
edici] olur.” 

“Mesela tevsi-i mezuniyet usulü bir mülkte [memlekette] badii mamuriyet 
olup diğerinde müstevcib-i harabiyyet olabilir. Ve idare-i merkeziyye dahi bunun 
gibidir ki merkeziyet de mülkü hem mamur hem de harap edebilir.”12 

 Son tahlilde, Osmanlı mülkünü mamur edecek olan merkeziyet usulüdür. 
Adem-i merkeziyeti ise neredeyse bütün kötülüklerin kaynağı olarak görmekte-
dir:13

“Maddi ve manevi gelişmeyi temin etmek ve ahalinin mutluluğunu sağla-
mak üzere pek çoklarının ademi merkeziyet usulü taraftarı oldukları meçhul de-
ğildir. Ademi merkeziyet usulü bizde adeta otonomi hükmünü almıştır. (...) otono-
mi usulünün devlet için aşikar bunca sakınca ve tehlikeleri Girit ve Şarki Rumeli 
örnekleriyle ispatlanmış iken, yine pek çok kişiler vardır ki, bir takım çıkarcılar 
ve yufka akıllıların fesatçı beyanlarına kapılarak, ademi merkeziyet ve Otonomi 
usullerinin bütün vilayetlere uygulanması lüzumundan söz etmektedirler. Bundan 
devlet ve millet için doğacak zararları ve tehlikeleri asla göz önüne bile almamak-
tadırlar.”
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Sason vakasından (1894) 
sonra Almanya sefi ri Radolen’e 
söyledikleri de bu konudaki ka-
rarlılığını gösterir: “Yemin ede-
rim ki Ermenilerin [ve İngilizle-
rin] haksız tazyikina katiyyen 
boyun eğmeyeceğim ve muhtari-
yete götürecek ıslahatı kabulden 
ise ölmeyi tercih ederim.”14

Sultan Abdülhamid’in mer-
keziyetçiliği hem merkezi idare-
de hem de vilayet idaresinde son 
derece belirgindir. Merkezi idare 
açısından bakıldığında Sultan, 
Bâbıâlî (hükümet ve bürokrasi) 
üzerinde mutlak bir kontrol kur-
muştur. Tanzimat padişahları gibi 
hükümet işlerini sadrazam ve na-
zırlara bırakmamıştır. Başka bir 
deyişle, sadece saltanat sürmekle 
yetinmemiş, kelimenin tam anla-
mıyla yönetmiştir. Dönemindeki 
bütün politikaları fi kir aşamasın-
dan uygulama aşamasına kadar 
en ince ayrıntısıyla bizzat kendi-
si belirlemiş ve kontrol etmiştir. 
Mutlak söz sahibi olduğu iç ve dış 
politika haricinde, askeri ve sivil 
bütün kurumlar, makamlar ve ter-
fi ler de zaman içinde doğrudan 
Yıldız’ın kontrolüne geçmiştir. 
Bu durumun tek istisnası Adliye 
Nezareti’dir. 
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Yıldız’ın zaman içinde merkez 
ve taşradaki bütün kurumlarla doğru-
dan yazışma yapma tekelini ele geçir-
mesi, Bâbıâlî’yi tamamen devreden 
çıkartmıştır.15 İbnülemin’in tabiriyle, 
bu süreçte sadrazamlar, “Babı âlide 
bostan korkuluğu hükmünde idiler.”16 
Tunuslu Hayreddin Paşa’dan itibaren 
bütün sadrazamlarla bir noktada yetki/
vazife krizine yol açan Yıldız-Bâbıâlî 
ilişkilerindeki bu dönüşüm aşama aşa-
ma gerçekleşmiştir. Örneğin 1878’den 
itibaren sadrazam olarak Sultan Ab-
dülhamid ile defalarca birlikte çalışan 
Said Paşa’nın altıncı sadareti (Kasım 
1901-Ocak 1903), Bâbıâlî’nin nasıl et-
kisizleştirildiğinin örnekleriyle dolu-
dur.17 İbnülemin’in: “Dahili ve harici en 
mühim işler -çok defa mekama (Sad-
razama) malumat verilmeksizin- sa-
raydan idare ve devletin menafi i izale 
edildi” tespitini Başkatip Tahsin Paşa 
doğrulamaktadır: “Bu sebepledir ki pek 
çok mesail, ait olduğu dairelerde müza-
kerat ve muhaberat ile uzayıp dururken 
Saray’da hal ve tesviye olunurdu.”18
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 Sultan Abdülhamid bu süreçte Yıldız Sarayı’nda oluşturduğu bir danış-
manlar yahut uzmanlar grubundan faydalandı. Saray merkezli danışmanlar ve 
bunların bir kısmının oluşturduğu komisyonlar ‘alternatif bir hükümet’ gibi ça-
lıştı. Yıldız Sarayı’nda her alanda bir dizi danışman istihdam edildi. Bunlar ara-
sında belli bir ırkî, dinî ya da sosyal yaşantı tercihi yapılmadığını, genel olarak 
liyakatin ve her şeyden önemlisi mutlak sadakatin dikkate alındığı biliniyor. Av-
rupalılar, yerli Hıristiyanlar, ‘süper alafranga’ kalem efendileri ve en muhafaza-
kar tarikat şeyhleri Yıldız Sarayı’nda hep birlikte çalıştılar. Tabir caizse bir ‘gay-
riresmî parlamento’ gibi imparatorluktaki her dinî, ırkî ve sosyal grup sarayda ve 
saray çevresinde temsil edilmiştir. Yıldız Sarayı’nda, ayrıca, çeşitli alanlarda bir 
dizi geçici ve daimi komisyonlar kurulmuştur. İdari karar alma süreci şöyle işli-
yordu: Bâbıâlî’den (sadrazamdan) saraya sunulan her türlü teklif, önce sultan ta-
rafından bu komisyonlara havale ediliyor, komisyonların yazılı beyanları üzerine 
danışmanların fi kirleri alınıyor ve son sözü sultan söylüyordu. Abdülhamid’in 
bu komisyonlar ve danışmanlardan gelen görüşleri çoğunlukla olduğu gibi kabul 
ettiği görülmektedir.

 Bu sürece itiraz eden ve Bâbıâlî’ye eski konumunun iade edilmesini iste-
yen Sadrazam Cevad Paşa’ya cevaben yazdırdığı muhtırada (Şubat 1895), Sultan 
Abdülhamid bu tür talepleri ‘diktatörlük’ hevesi olarak tanımlayacaktır: 19

“Kâffei ümurun mercii Babı âli olması, yâni şevket meab efendimiz haz-
retlerine takdim olunacak maruzatın kâmilen sadaret vasıtasile arz olunması ve 
başka hiç bir tarafdan maruzat vuku bulmaması ve bir madde hakkında bir kaç 
tarafa telgraf çekilmeyüb yalnız Babı âliye çekilmesi arz olunuyor. Bu halde zatı 
şevket simat efendimiz hazretlerinin alacakları malumat, mekamı sadaretin ar-
zından ibaret kalub memleketde taş taş üzerinde kalmasa başka tarafdan arzı 
malumat olunamayacak. Bir de yine zikr olunan arizalarında ıslahata me’mur 
olacak komisyonun iş’aratını yalnız Babı âliye bildirmesi lâzım geldiği arz olunu-
yor. Bu kadar asırlık bir devletin ümurı mühimmesi mes’uliyyetini yalnız uhdele-
rine almakdan nasıl ihtiraz edilmiyor, bunlar diktatörlük değil de nedir?”

 Sultan Abdülhamid kuvvetli bir merkeziyetçi olarak, sadece “adem-i mer-
keziyete” (yerinden yönetime) değil “tevsî-i mezuniyete” (yetki genişliğine) de 
karşıydı. Yerel otonomiye yönelik bütün eğilimleri bastırmaya çalışmakla kalma-
mış, taşradaki yöneticiler üzerinde sıkı bir kontrol de kurmuştur. Bu amaç için 



99

bürokratik hiyerarşinin kurallarını da görmezlikten gelmiştir. Taşradaki yöneti-
cilerle doğrudan yazışmalar yapıp, taşraya yapılan atamalara bizzat müdahale 
etmiştir. Bunu tamamlayıcı ve belki de paradoksal bir öğe olarak, taşradaki söz 
sahibi eşrafl a yakın ilişkiler geliştirip, çoğu zaman devletin memurları karşısında 
eşrafın yanında yer almıştır. Dahası, İstanbul ile vilayetler arasında sivil ve aske-
ri alanlarda alternatif bir iletişim kanalı yaratmıştır. Vali-Dahiliye Nazırı-Sadra-
zam-Sultan sırasıyla işleyen resmi bürokratik kanalın yanında, vilayetler ile sa-
ray arasında doğrudan gayri resmî bir kanal yaratılmıştı. Bunda hem vilayetlerde 
yaşayan, hem de o vilayetleri İstanbul’da temsil eden eşraf rol oynadı. Eşrafın 
talepleri resmi bürokratik mekanizmanın uzun işleyişi beklenmeden, saraydaki 
‘temsilcileri’ tarafından -telgrafın da sağladığı kolaylıkla- hemen Sultana iletilir-
di. Burada hem paralel bir karar alma süreci, hem de alternatif iletişim kanalları 
söz konusudur.

 Bir muhtırasında Avrupalıların “otonomi”ye yönelik taleplerini “anato-
mi” ile eş tutan20 Sultan Abdülhamid’in düşünce yapısı içinde vilayetlerin otono-
misi hususunda en ufak bir taviz bile imparatorluğun bir dizi ufak devletçiklere 
bölünmesi için bir adım teşkil edecektir: 

“Bir vali, (...) tamamiyle müstakil ve istediği gibi vilayetin emvalini sarfa ve 
adliyesini teşkile ve kuvve-i askeriyesini sevke ve nasb ve azle me’zun olursa, mer-
keziyet-i idare şöyle dursun, tevsi-i idare de değil de, adeta tavaif-i müluk [ufak 
devletçikler] demek olur.”21 

 Sadrazam Said Paşa’nın, Rumeli vilayetlerine saldıran eşkıyayı takip ve 
tenkil için valilerin asker sevkine mezun olmaları hakkındaki talebine cevaben 
“Bunun mahzurunu düşünmüyor mu? Edirne vakası malum” diyerek Alemdar 
Mustafa Paşa’nın askerleriyle 1808’de İstanbul’a yürümesine atıf yapması zihni-
nin bu husustaki işleyişini göstermektedir.22

Sultan Abdülhamid adem-i merkeziyete karşı olmasına rağmen, belki mu-
hafazakarlığının belki de “eşraf siyaseti”nin bir tezahürü olarak, kurum ve kural-
ların her bölgedeki nüfusun karakterine ve geleneklerine göre ayarlanması gerek-
tiğini düşünmektedir: 
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“Bir kanun, bir memlekette devlet ve ahalinin hayatını te’min ettiği halde, 
aynı kanun bir diğer memlekette harabiyeti mucib olabilir. Çünkü kanun, ahalinin 
din ve mizaç ve ahlakına mütenasip olmalıdır.”23 

Bir başka ifadeyle söylersek, Abdülhamid’in taşra siyasetinde (tabir caizse) 
‘Basra vilayeti Bursa gibi yönetilemez!’ düsturunu görebiliriz. Nitekim İttihatçılar 
işbaşına geldiğinde, ‘Basra da Bursa gibi yönetilecek!’ düsturu hakim olacak, bu 
da her kesimden eşraf’la İstanbul arasındaki ilişkileri bozacaktır. 

 Burada “eşraf siyaseti”, her kesimden Müslüman eşrafa özellikle de dini 
hüviyete sahip eşrafa (ulema ve meşayih) özel bir önem atfedilen; bu eşrafın 
Halife-Sultanla Müslüman tebaası arasında bir aracı olduğu, her halükarda sada-
katlerinin temin edilerek ‘hoş tutulmaya’ çalışıldığı, kendilerinin ve kontrolleri 
altında bulunan halkın devlete ve rejime sadakati karşılığında ‘her türlü müsa-
adeye mazhar’ bir statü elde ettikleri bir politikadır. En yaygın olarak Arap vi-
layetlerinde uygulanmıştır. Bu siyaset aynı zamanda ittihad-ı İslam siyasetini 
gerçekleştirebilmenin de bir vasıtasıdır.

d) İttihad-ı İslâm: Sultan Abdülhamid şahsi dindarlığının yanı sıra, siyasi ve 
sosyal fonksiyonlarıyla İslam’ın gücüne, Müslümanlar arası birlik ve dayanışmaya, 
buna vasıta olarak da Halife unvanına özel bir önem vermiştir. 19. yüzyıldan bugü-
ne ilgili literatürde çokça tartışılan “Panislamizm” yahut “İttihad-ı İslâm” kavramı/
politikası, Abdülhamid döneminde üç ayrı manada kullanılmıştır: iç politika, dış po-
litika ve ‘Sünni-Şii ittihadı’ boyutu. Burada iç politika boyutu üzerinde duracağız.24

 II. Abdülhamid döneminde iç politikadaki en önemli yön değişikliği Tan-
zimat’ın imparatorluktaki gayrimüslimlere önem veren, onları devlete entegre 
etmeye, dolayısıyla milliyetçilik ve ayrılıkçılık akımlarını önlemeye yönelik po-
litikası yerine; imparatorluktaki çeşitli ırklara mensup Müslüman tebaayı öne 
çıkaran, Müslüman unsurları ortak bir payda etrafında birleştirmeye ve her ba-
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kımdan kalkındırmaya yönelik bir politikanın benimsenmesidir. Bu yeni yöneli-
mi, Tanzimat döneminin “İttihad-ı Osmani” (Osmanlıcılık) siyasetinden Abdül-
hamid döneminin “İttihad-ı İslâm” siyasetine doğru bir değişim olarak da tasvir 
edebiliriz. 

 Bu tabii ki temelsiz bir dönüşüm değildir. Bu dönüşüm, 1860’ların ikinci 
yarısından başlayarak Tanzimat politikalarına karşı büyüyen siyasi muhalefetin, 
1870’lerde yaşanan krizlerin ve 93 Harbi sonrası oluşan yeni nüfus yapısının so-
nucudur. Bir kere, 1875-1878 krizi/savaşı sonrasında imparatorlukta müslim-gay-
rimüslim nüfus dengesi değişmiştir. 1800’lerin başlarında gayrimüslimler impa-
ratorluk nüfusunun yaklaşık %40’ını oluşturmaktaydı. Tanzimat yöneticilerinin 
en büyük açmazı bu husus olmuştur: Milliyetçilik rüzgarlarının estiği bir çağda, 
%40’ı devlete bağlamak, imparatorluktan kopmamalarını temin etmek. Bunun 
için öncelikle Tanzimat Fermanı ile birlikte hukuki bakımdan eşitlik sağlanmaya 
çalışılmıştır. Bu çare olmayınca, özellikle Islahat Fermanı (Kırım Savaşı) son-
rasında, sosyo-ekonomik kalkındırma, karma eğitim ve idari kademelere enteg-
re etme çözümü gündeme gelmiş ve bu yönde politikalar uygulanmıştır. Ancak 
1860’ların sonlarında ve 1870’lerin başlarında bunun da çözüm olmadığı anla-
şıldığında, bu sefer son çare olarak anayasal ve parlamenter bir rejimde siyasi 
eşitliğin sağlanarak gayrimüslim milliyetçiliğinin yahut ayrılıkçılığının önünün 
kesilmesi tezi gündeme gelmiştir. Bu son tezin başta Midhat Paşa ve Yeni Osman-
lılar olmak üzere dönemin fi kir çevrelerinde ve basın organlarında tartışıldığı 
bilinmektedir. Lakin bütün bu çözümlerin işe yaramadığı 1875-1878 döneminde 
ortaya çıkmıştı.

 1875-1878 döneminde yaşananlar sonucu imparatorluk Hıristiyan nüfu-
sun çoğunluk olduğu vilayetlerini kaybettiği ve önemli miktarda Müslüman göçü 
aldığı için, gayrimüslimlerin toplam nüfus içindeki payı %20’ler civarına inmiş-
tir. Şüphesiz %20 de önemli ve (Doğu Anadolu ve Makedonya’da olacağı gibi) 
merkezi idareyi meşgul edecek bir orandır. Ancak artık Tanzimat yaklaşımları-
nın Hıristiyan unsurlar arasındaki milliyetçiliği önlemekte bir faydasının olma-
dığı anlaşılmış, geriye kalan %20’nin de (Anadolu’da yaşayanlar her ne pahasına 
olursa olsun hariç tutulmak üzere) er geç bir gün ayrılabileceği kabullenilmeye 
başlanmıştı. Bu tabii ki Osmanlıcılık yahut İttihad-ı Osmani siyaseti tamamen 
terk edildi demek değildir, sadece öncelik artık Müslümanlarda demektir. Devle-
tin temelini artık Müslüman tebaa oluşturacaktı.

 Bütün dikkatler Tanzimat döneminde nispeten ihmal edilmiş olduğu var-
sayılan Anadolu ve Arap vilayetlerine çevrildi. Özellikle 1856 sonrası dönemde 
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zaten kısıtlı olan para ve imkânlar Balkanlar’a ayrılmış, Anadolu ve özellikle de 
Arap vilayetleri ihmal edilmişlerdi. Dolayısıyla, Tanzimat siyaseti Hıristiyanları 
memnun edemediği gibi, ihmal edilen Arap topraklarında devlete olan hoşnut-
suzluğu arttırmış, bazı milliyetçilik kıvılcımlarının işaretleri alınmaya başlan-
mıştı. Şimdi bütün imkanlar Müslümanların bulunduğu bölgelere kaydırılmalı, 
maddi ve manevi bütün yatırımlar bu coğrafyaya yapılmalıydı.

 Bu argümanın bir de malî cephesi vardı. 1877-1878 savaşında kaybedilen 
Balkan toprakları devletin gelirleri bakımından da önemli yerlerdi. Malî ifl as ve 
savaşın yaralarını sarmaya çalışan devlet hazinesinin bu açığın kapatılmasına ih-
tiyacı vardı. Şayet Anadolu ve Arap bölgeleri sulama, ulaşım gibi gerekli altyapı 
yatırımları ile kalkındırılabilir, tarımsal üretim ve vergiler artırılabilirse bu malî 
açık kapanabilirdi.

 Bu yeni siyasetin bir de uzun vadeli, ‘Müslüman millet tasavvuru’ olarak ad-
landırılabilecek bir siyasi cephesi mevcuttur. 1878 sonrasında Müslüman nüfusun 
ağırlıklı olduğu bir ortaya çıkmış ve bundan sonra Müslümanlara öncelik verilmesi 
kararlaştırılmıştı ama ortada mütecanis bir Müslüman unsur yoktu. Eldeki bilgiler 
Anadolu ve Arap topraklarında belli şehir merkezleri dışında muazzam bir farklı 
inançlar manzumesi ile karşı karşıya bulunulduğuna işaret ediyor. Bu farklı unsur-
ların tasavvur edilen bu Müslüman devlete uygun bir tebaa, bir ‘Müslüman millet’ 
haline getirilmesi gerekiyordu. Bir başka deyişle ‘Müslüman devlet’, ‘Müslüman mil-
leti’ni arıyordu. Bu da dinî ve seküler öğelerin birlikte yer aldığı modern eğitimle sağ-
lanacaktı. Sultan Abdülhamid’e atfedilen “Her köye bir mektep ve bir cami” lafzını 
bu manada anlamak gerekir. ‘Müslüman millet’ ortak bir ideoloji, ortak bir kimlik 
etrafında şekillenmeliydi. Bu harç da ‘İslam’dı. Bu açıdan İslam, ortak bir kimlik un-
suru, sosyal ya da milli dayanışma temeli, ortak vatandaşlığın bir öğesi, devlet-tebaa 
ilişkilerinde bir referans noktası, imparatorluğun Müslüman unsurlarını bir araya 
getirmek için kullanılabilecek bir sosyal çimento olarak görülmüştür.

Buna ilaveten, Abdülhamid’in bir endişesi de 1875-1878 krizinin bir sonucu 
olarak Türk olmayan Müslüman unsurlar, özellikle de Araplar ve Arnavutlar ara-
sında hissedilmeye başlanan hoşnutsuzlukların önüne geçerek, Müslüman tebaanın 
sadakatini temin etmekti. Araplar örneğinde en büyük endişesi, Avrupalı güçlerin 
de teşvikiyle Mısır ya da Hicaz merkezli bir rakip Arap hilafeti kurulması ve bu yol-
la imparatorluğun temelden yıkılması idi. Bu endişesine yönelik ipuçları özellikle 
1878-1885 döneminde Suriye, Hicaz, Mısır ve Sudan gibi bölgelerde belirgindir.
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Bütün bu mülahazalar çerçevesinde 1880’lerin başlarından itibaren (devam 
edegelmekte olan bütün iç ve dış sorunlara rağmen) eğitimden ulaşıma kadar 
her alanda Müslüman milleti devletine bağlamak ve her bakımdan kalkındırmak 
projesi başladı. Bu politikadan Türkler, Kürtler, Araplar, Arnavutlar, Çerkezler 
gibi imparatorluktaki bütün Müslüman unsurlar çeşitli derecelerde istifade et-
miştir. Bu durum Arap vilayetlerini Salnamelerde en başa koymak gibi sembolik 
jestlerden Bağdat ve Hicaz Demiryolu gibi önemli yatırımlara kadar pek çok ko-
nuda kendini gösterir.25

e) Reform: ‘İttihad-ı İslâm’ da dahil, bütün prensip ve politikaları başarıyla 
uygulamak yahut gerçekleştirmek için elzem olan şey her alanda yapılacak reform-
lardı. Padişahın maddi alanda yahut bayındırlık, iktisadi gelişme, fen ve teknoloji 
alanlarında terakkiye inancı ve tabir caizse ‘muasır medeniyet seviyesine’ ulaşma 
isteği çok belirgindi. Kızı Ayşe Osmanoğlu’nun kendisine atfettiği şekliyle: “Ba-
bamın bir sözü vardı: ‘Din ve fen’ derdi. ‘Bu ikisine de itikat etmek caiz’ olduğunu 
söylerdi.”26 Osmanlının diğer Avrupa devletlerine kıyasla, sahip olduğu eksiklikle-
rin farkındaydı; her alanda reformun, imparatorluğun bekası için olmazsa olmaz 
şart olduğunun bilincindeydi. Abdülhamid’in en önem verdiği alan ister sivil, ister 
askeri alanda olsun modern eğitimdir. İkinci olarak iktisadi kalkınmayı, özellikle 
de modern tarımı teşvik etmiştir. Ulaşımın, özellikle de demiryollarının, geliştiril-
mesinin tarım ve tarımsal ticaretteki gelişmede ve dolayısıyla devletin vergi gelir-
lerinin arttırılmasında ne kadar önemli olduğunun farkındaydı.27
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f) Statüko: Reform siyasetinin ardından statüko prensibinden bahsetmek her 
ne kadar bir çelişki olarak gözükse de, Abdülhamid rejiminin önemli bir hususiyeti-
nin de, ‘her alanda aşırı ihtiyat/tedbir içinde olmak’ olduğu söylenebilir. İmparator-
luğun zayıfl ığı yahut kırılganlığı göz önüne alınarak hiç bir risk almamak, statükoyu 
bozmamak, çatışmak yerine uzlaşmak bu dönemin temel prensibi olmuştur. Hem 
iç hem de dış politikada kısa vadede istikrar ve emniyet gözetilmiş, kısa vadeli çö-
zümlerle yetinilmiştir. Saray Başkatibi Tahsin Paşa, Sultan Abdülhamid’in “idare-i 
maslahat politikası” olarak tanımladığı bu hususiyetini şu kelimelerle ifade eder:

“Sultan Hamid’in siyasetinde ‘sızıltı çıkarmamak’ ve ‘çıban başı koparma-
mak’ tedbirleri hakim idi. İleriye doğru hamlelerden ve statükoya halel getirecek 
yeniliklerden hilkaten müctenib olan Sultan Hamid herhangi bir meselenin gaile 
şeklini almadan halline taraftar idi.”28

Tahsin Paşa bir başka yerde de şöyle yazıyor: “Sultan Hamid’in bu meselede 
de işin had devresi geçinceye kadar itidal ile hareket siyasetini takip etmek istediği 
kaviyyen zannolunabilir. Çünkü ara sıra fırsat düşüp de vukuat-ı tarihiyeden bah-
sederken, ‘Devlet işlerinde buhranı geçiştirinceye kadar itidal ile hareket hayırlı 
olur. Her işin bir vakt-i merhunu vardır, o gelince iş yapılır’ derdi. Bu Abdülha-
mid’de yer eden kanaatlerden idi.”29

II. Abdülhamid dönemini, iktidarın ilk yıllarında benimsenen prensiplerin 
ve politikaların otuz küsur yıl boyunca taviz vermeden uygulandığı statik bir 
dönem olarak değil, zaman zaman değişen, yer yer farklılaşan bir dönem olarak 
görmek gerekir. Değişen iç ve dış koşullara göre Abdülhamid rejiminde bazı ko-
nularda ‘revizyon’ yapılmış, farklı arayışlara girilmiş, yeri geldiğinde ‘tavizler’ ve-
rilmiştir. Nitekim, Sultan Abdülhamid’in 1880’lerde kesinlikle karşı çıktığı bazı 
teklifl ere, belli kriz durumlarında evet dediği bilinmektedir.

 Örneğin, uzun yıllar valilere geniş yetkiler verilmesine yahut birkaç vi-
layeti birleştirerek bölge valilikleri kurulmasına itiraz eden Sultan Abdülhamid, 
Avrupalı güçlerin müdahale etmeye başladığı ve işlerin kontrolden çıkmaya baş-
ladığı noktalarda, daha büyük bir zararı önlemek için ‘ehven-i şer’e razı olmuştur. 
Teftiş veya Islahat komisyonları denilen bu uygulamalara farklı zamanlardan ve 
bölgelerden üç örnek verilebilir. İlk örnek, Ermeni meselesinin tekrar gündeme 
geldiği ve büyük devletlerin müdahale etmeye başladığı noktada, Yaver-i Ekrem 
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Müşir Ahmet Şakir Paşa’nın bütün valiler üzerinde geniş yetkileri haiz olarak 
‘Anadolu vilayat-ı umum müfettişliği’ne tayin olunmasıdır (1895-1899). İkinci 
örnek, yine benzer koşullarda, Makedonya meselesinin hız kazandığı ve yaban-
cı müdahalesinin arttığı noktada, Hüseyin Hilmi Paşa’nın ‘vilayat-ı selase’ (Ma-
nastır, Kosova, Selanik) umum müfettişliğine yahut Rumeli genel müfettişliğine 
atanmasıdır (1902-1908). Üçüncü örnek, Irak vilayetlerinde (Bağdat, Basra ve 
Musul) iç ve dış kaynaklı problemler sonucu işlerin kontrolden çıkmaya başla-
dığı noktada, Mustafa Nazım Paşa’nın bütün Irak’ı içine alan ‘hıtta-i Irak heyet-i 
ıslahiye reisliğine’ atanmasıdır (1907-1908).30

 





Osmanlı tarihinin en çok tartışılan ve uygulamaları eleştirilen padişahı olan 
II. Abdülhamid değişen dünya şartlarına göre Osmanlı Devleti’ne farklı hareket 
alanları yaratma çabasıyla dikkat çeken bir idarecidir. Osmanlı modernleşmesini 
eğitim, sağlık ve askeriyede oldukça başarılı bir noktaya çıkarmıştır. Dış politi-
kada ise devletin geleneksel politikalarında önemli değişiklikler gerçekleştirmiş-
tir. 33 yıllık saltanatı boyunca devletin kadim müttefikleri değişmiş, yeni denge 
arayışlarına girişilmiş, müttefikler ile devletin devamını sağlayacak politikalar 
uygulanmıştır. Bilhassa 1870 yılında birliğini sağlamış olan Almanya’nın hızla 
sanayileşmesi ve sömürgecilik alanında arayışlara girmesi 1877-1878 savaşın-
dan sonra yeni politikalar uygulamaya başlayan II. Abdülhamid için İngiltere ve 
Rusya karşısında dayanışma yapılacak bir güç haline gelmiştir. Bununla birlikte 
İngiltere II. Abdülhamid’in çıkmasını beklediği büyük dünya savaşı için düşün-
düğü müttefik olma pozisyonunu kaybetmemiştir. II. Abdülhamid’in bütün ça-
balarına mukabil Şark meselesini menfaatlerine göre çözmek isteyen İngiltere, 
Rusya ve Fransa’nın aralarındaki ittifakı engelleyememiş olması da unutulma-
malıdır.
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II. Abdülhamid’in Dış Politika Vasıtaları: 

a- Hilafet: II. Abdülhamid Osmanlı tarihinde adı İslâm ile bütünleşen en 
önemli padişah olmuştur. Halifelik ünvanını saltanatın önüne koyarak dünya 
Müslümanlarıyla her alanda kurulan temaslar dış politika kadar iç politikaya 
da yönelik olmuştur. XVI. asrın başında Yavuz Sultan Selim’in Halife unvanını 
Abbasilerden devraldığı yolunda bir gelenek oluşturulmuşsa da bütün bir asır 
boyunca Kanuni Sultan Süleyman devrinde Uzak Doğu’daki Müslüman toplu-
luklardan gelen bir iki yardım ricası dışında Halifelik makamı pek de gündeme 
gelmemiştir1. Osmanlı hanedanının devletin asli bünyesinden saydığı, çoğun-
luğu Müslüman nüfusun oluşturduğu beldeler elden çıkma tehlikesi ile karşı 
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karşıya kalınca, devleti yönetenler padişahların aynı zamanda halife sıfatını da 
taşıdıklarını ve bunun kendilerine birtakım hak ve sorumluluklar yüklediğini ha-
tırladılar. Nitekim 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Küçük 
Kaynarca Anlaşması’yla, Kırım gibi XVI. asırdan beri devletin dış ilişkilerinde 
önemli roller oynayan bir belde elden çıkınca Osmanlı padişahının Müslüman-
ların halifesi olmak sıfatıyla Kırım’da yaşayan Müslümanların da dini reisi ol-
duğu muhataplara hatırlatıldı. Müslümanların dini hayatlarının düzenlenmesi 
işinin doğrudan İstanbul’dan Halifenin onayı ile yapılması anlaşmaya dâhil edil-
di. Babası Abdülmecid döneminde İngiltere’nin Hind kıtasında ve Fransa’nın 
Afrika’daki sömürge faaliyetlerine yardımcı olmak adına gündeme gelen 
hilafet mevzuu Abdülhamid’in tahta çıkmasından hemen önce olması gereken 
mahiyetine yaklaşmıştı. 

1870’li yıllarda Doğu Türkistan’daki Rus ve Çin yayılmacılığına karşı son 
Müslüman direnişler dolayısıyla gelen yardım çağrıları kamuoyunun da hassa-
siyetini arttırırken devletin ilk somut adım olarak kabul edilebilecek hareketi 
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Türkistan coğrafyasında görüldü. Doğu Türkistan’da Rus ve Çin baskısına karşı 
bağımsızlığını ilan eden ve korumak için de ‘İslâmların Halifesi’ olarak gördü-
ğü Osmanlı padişahının himayesine iltica etti. Yakup Han’ın hutbeyi Osmanlı 
halifesi adına okutması, sikkeyi Osmanlı adına kestirmesi karşılığında tabiiliği 
kabul edilmişti. Sembolik miktarda silah ve askeri eğitmen yardımı Kaşgar’a gön-
derildi2. Osmanlı yönetiminin Sultan Abdülaziz’in iradesiyle başlatıp II. Abdül-
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hamid ile devam ettirdiği bu ilk teşebbüs iyi başlamış ancak siyaset sahasında 
desteklenemediği için olumlu neticelendirilememiştir. Bundan sonraki en önem-
li girişim yine İngiliz politikacılarının tasarımıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak bu 
girişim hem Osmanlı yönetiminin hem de İngilizlerin bundan sonraki politik ter-
cihleri için önemli ölçüde belirleyici bir mahiyet arz etmektedir. Ahmet Hulusi 
Efendi’nin, Rusya’yı Osmanlı Devleti ile Afganistan tarafından iki ateş arasında 
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bırakmayı sağlayacak bir işbirliği için Afgan kralına gönderen İngiltere, Rusya 
tarafından “rüzgâr eken fırtına biçer” deyimi ile uyarılmakla kalmamış, aynı za-
manda ‘Halifenin elçisi’ne gösterilen olağanüstü ilgiden de gelişmelerin kontro-
lünü elden kaçırmak endişesine düşmüştü. 

Gerçekten de Hindistan Müslümanlarının, Halifenin manevi reisliğine ilgi-
si bundan sonraki her olayda artarak kendisini gösterecek hatta İngiliz hükümet 
çevrelerinde Osmanlı Devleti’ne karşı net bir politika tayin edilmemesinde rol 
oynayacaktır. Diğer taraftan II. Abdülhamid de sahip olduğu ünvanın hem İslâm 
dünyasındaki gücünü görmüş, hem de muhataplarının bu makama atfettikleri 
olağanüstü önemin dış politikada nasıl kullanılabileceğini hissetmişti. 

b- Büyük Güçler Arasında Denge Siyaseti

İngiltere’nin devletler arası siyasette duyguya yer olmadığı gerçeğini ispat 
ederek 1878’de Kıbrıs’ı ve 1882’de Mısır’ı ele geçirmesi, bu arada Fransa’nın da 
1881’de Tunus’u işgal etmesi başta padişah olmak üzere herkesi yeni bir arayışa 
sevk etmişti. 1856 Paris Antlaşması ile devletin Avrupa’daki toprak bütünlüğü-
nün garantörü olan devletler şimdi kendileri devletin topraklarını paylaşıyor-
lardı. Rusya’nın da kâbus gibi devletin üzerine çökmesi yeni bir müttefi k ih-
tiyacını göstermekteydi. Daha 1875’te mali ifl ası ilan edilmiş devleti müttefi k 
olarak kabul edecek bir güç bulmak pek kolay olmamıştır. Bu dönemde dünya 
devletlerinin, politikalarının mevcut topraklarını genişletmek, daha önce kaybe-
dilen yerleri geri alarak gücü arttırmak, toprağını koruyarak ticaretini arttırmak 
düşüncelerinde yoğunlaştığını tespit eden II. Abdülhamid, bu ortamda neyi he-
defl ediğini şöyle açıklıyor; “Allah bize sulh ve sükûnet nasip etsin, hiçbir mem-
leketin bizim kadar buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum.” Buradan anlaşılacağı 
üzere II. Abdülhamid her yönü ile son derece yıpranmış devleti toparlamaktan 
başka bir şey düşünmemekteydi. Ancak Osmanlı Devleti, devletler arası arenada 
tek başına idi. II. Abdülhamid bu yalnızlığı, şu sözlerle dile getiriyor: “Dünyada 
yalnızız, düşman vardır, fakat dost yoktur. Salip her zaman müttefi k bulabilmekte, 
fakat Hilal her zaman yalnız kalmaktadır. Osmanlı Devletinden menfaat bekle-
yenler ona dost görünmekte, fakat umduğunu bulamadığı zaman hemen düşman 
kesilmektedir”3.
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Diğer taraftan padişahı en çok endişelendiren husus, Osmanlı devlet adam-
larına bir süredir hâkim olan umumi ümitsizliğinin halka da yayılmış olma-
sıydı. Devletin devam edebileceğinden ümidini kesenler günlerini hoş geçirip, 
rüşvet, sahtekârlık ve vurdumduymazlık ile devlet hazinesini soyma hesapları 
içerisindeydi. Dolayısıyla gerek yönetici elite gerekse halka yeni bir hareket tarzı 
belirlemek, mecburiyeti vardı. Gerçekten de bu dönemin en büyük problemle-
rinden birisi devlet adamları arasındaki güvensizlikti. Padişahın hükümette 
görev verdiği paşalar arasında dahi sadakatini başka devletlere satmış olanlar 
vardı. Nitekim Doğu Anadolu ıslahatı konusunda İngiltere ile yakın ilişkiler için-
de bulunan Kadri Paşa ve Abidin Paşa’nın dönemin İngiltere sefi ri Goschen’e 
söyledikleri son derece dikkat çekicidir. “Eğer Doğu Anadolu ıslahatı konusun-
da padişahı razı etmek istiyorsanız saray müşiri olan Gazi Osman Paşa’nın da 
sadakatini sağlamalısınız”4. II. Abdülhamid’in bu durumun farkında olduğunu 
1877-1878 savaşından sonra beklenen büyük saldırı için hazırlıklara başladığın-
da anlıyoruz. İstanbul ve Bahr-ı Sefi d boğazlarının tahkimi için görevlendirilecek 
tophane müşirinin işinin ehli olmasından başka “sefaretlerin adamı olmaması-
na” özel bir özen göstermesi belgelere yansıyan bir tespittir5

II. Abdülhamid devletin son derece zor şartlar altında bulunduğu bir sırada 
tahta çıkmıştı. Yetişme yıllarında yaşadığı tecrübelerin yanı sıra şehzadeliğinin 
son yıllarında şahit olduğu saltanat kavgaları onun iktidar yıllarındaki uygulama-
larını derinden etkilemiştir. Amcası Sultan Abdülaziz’in hal’i ve ölümü ile ağabe-
yi Sultan V. Murad’ın tahta çıkarılmasından kısa bir süre sonra akli dengesindeki 
bozukluk dolayısıyla tahttan indirilmesi gibi olaylar döneminin devlet adamla-
rına güvenmesini zorlaştırdı, vehmini artırdı. Bununla birlikte gerçekçi, elindeki 
imkânların kıymetini, gücünü layıkıyla takdir edebilen bir anlayışta idi. Devletin 
mukadderatını belirleyecek dış gelişmelerin İngiltere ve Rusya gibi toprakları 
üzerinde çeşitli emelleri bulunan emperyalist devletlerce yönlendirilebileceğinin 
bilincindeydi. Bu düşüncelerle üst kademe yöneticilerine verdiği çeşitli direk-
tifl erle, “İngiltere veya Rusya’dan hangisinin emel ve teşebbüslerinden devletin 
zarar görmeyeceği, devletin toprak bütünlüğüne, merkezi idare sistemine ve ba-
ğımsızlığına zarar getirmeyeceğine kanaat getirilirse “o tarafa meyledilmesini, 
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politikaların bu çerçevede belirlenmesini istemişti6. Bununla birlikte hangisi ile 
birlikte hareket edilirse edilsin diğerinin maddi ve manevi zararlara sebep olaca-
ğının da bilincinde idi. 

Dış politika açısından bakıldığında Sultan Abdülhamid şu karara varmış-
tır: “Milletin niyeti halis olup da beyinlerinde bir ittifak ve ittihat hâsıl edilecek 

, 
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olursa devlet bunların her ikisinin ortasında bir politika ittihaz edebilir.”7. Milletin 
niyetini sağlamlaştırıp, birbirine bağlayacak tek şey İslâm dini idi. Dolayısıyla 
iç politikada devamlı olarak devletin İslâmi niteliği vurgulanmıştır. Gelişme ve 
uygulamasını aşağıda ana hatları ile vereceğimiz, dâhilde İslâm unsurunun öne 
çıkarılması ile sağlanmaya çalışılan güç birliği devletin gözünü dış politikaya 
çevirmesine imkân sağlayacaktır. Bu ortamda devlet İngiltere ve Rusya’yı den-
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geleyebilecek bir alternatif güç ihtiyacı içerisinde idi. Padişah “Devlet-i Aliyye’ye 
karşı doğrudan doğruya bir niyet-i fâside ve tecavüzkâranesi bulunmadığının an-
laşıldığı” Almanya’yı kazanmayı hedefl emiştir. 

Başlangıçta Osmanlı devletini ve topraklarının paylaşılmasını önemseme-
yen Almanya’da II. Wilhelm hükümeti değiştirmiş ve ülkenin dış politikasına 
kendisi yön vermeye başlamıştı. Buna binaen Almanya’nın dış politikasında da 
değişiklikler oldu.  Osmanlı yönetiminin 1880 yılındaki Alman askeri ve mülki 
memurlar getirtme isteği, Almanya tarafından da olumlu karşılanmıştı. 1882’de 
gelen ilk Alman heyeti ve ardından gelenlerle 1918’e kadar Osmanlı Devleti’nin 
merkezinde varlığını sürdüren Alman etkisi gerek askeri ıslahat ve gerekse kültü-
rel planda derin bir iz bırakmıştır. Askeri staj için Almanya’ya gönderilen kurmay 
subayların arasında ciddi manada yayılan Alman hayranlığının etkileri sonraki 
yılların stratejik kararlarında belli ölçülerde görülecektir. Ancak hemen ifade 
edelim ki II. Abdülhamid’in şahsında Almanya sadece dış politikada kullanılan 
önemli bir unsurdan başka bir şey değildi. Öylesine ki Bismarck ile başlayan te-
reddütlü yakınlaşmayı çok daha ileriye taşıma kararındaki II. Wilhelm kendisini 
ziyaret etmek istediği zaman uluslararası ilişkiler kaidelerini hiçe sayarak “iade-i 
ziyaret istememe” koşuluyla kabul etmiştir. Bu bir yandan da devletin askeri ve 
mali sıkıntılara rağmen kendini çaresiz hissetmediğinin göstergesi olarak değer-
lendirilebilir. Bir diğer deyişle II. Abdülhamid, İngiltere’yi hiçbir zaman gözden 
çıkarmamıştır. Nitekim II. Abdülhamid de tahttan indirildiği dönemde özel dok-
toruna yaptığı değerlendirmelerde İngiltere’den çekincesinin hayatının sonuna 
kadar sürdüğünü görüyoruz. “…Ben her vakit İngilizlerden korkarım. Ona hiçbir 
şey olmaz. O herkese zarar verir. Yaman bir millettir. İngilizler mağrur, muannit 
bir millettir. Pek çok fenalıklar yapabilirler, korkarım…”. “Rusları insan kullana-
bilir, lakin İngilizler ele avuca sığmaz…”8. 

II. Abdülhamid dönemin diğer güçleri için de değerlendirmelerinde siya-
setinin ana çizgisinin değişmediğini düşündürtmektedir. “…Ben Ruslardan kork-
mam. Onların Çar’ını elde etmek kâfi dir. Çünkü Çar onlarca hem padişah hem 
de Allah gibidir. O kadar hürmet ederler. Onun dediği olur”. Rusların Osmanlı 
Devleti’nin İngiltere’ye yaklaşmasını, mecbur kalmasını istemeyeceğini belirten 
II. Abdülhamid bu yaklaşımına delil olarak da Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa is-
yanı dolayısıyla yardım istendiğinde Rus Çarının tereddütsüz desteğini gösterir9.
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Birinci Dünya Savaşı’na Almanlar ile girmeyi şartların getirdiği bir netice 
olarak gören II. Abdülhamid “savaşın bitiminde Alman hâkimiyeti altına düş-
mekten çekinmeliyiz” diyerek Alman ittifakını İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni 
gözden çıkarmaması için teyakkuzda tutmak adına bir hamle olarak gördüğünü 
ortaya koymuştur10. 

Abdülhamid tarafından ortaya konan dış siyaset iki kısımdır. 1- İngiltere ve 
Rusya başta olmak üzere Avrupa’nın büyük devletlerine karşı aktif denge. 2- Hi-
lafeti İngiltere ve Rusya başta olmak üzere Müslüman sömürgeleri olan devletlere 
karşı bir tehdit unsuru olarak kullanma. Halifeliğin etkinliğini göstermek için de 
dünyanın dört bir bucağındaki Müslümanlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek. 
Ancak bu surette batılı devletlerin papalık gibi bir konum ve güç vehmettikleri 
Halifelik bu işlevi yerine getirebilirdi11. 

Burada II. Abdülhamid merkezli uygulamaları iki ana başlıkta incelemekte 
fayda vardır. Öncelikle Batı yazınında Panİslâmizm olarak adlandırılan dış faali-
yetleri ana hatlarıyla ele almakta fayda vardır. Abdülhamid’in yaptıklarına bak-
tığımızda sömürge idaresi altında yaşayan Müslümanlara Kur’an-ı Kerim ve dini 
kitaplar göndermek, küçük Müslüman devletçiklerin idarecilerinin problemlerine 
arabuluculuk yapmak, haklarından tecrit edilen Müslümanlara yardımcı olmak 
gibi tamamen küçük çapta, Müslüman cemaatlere, onları himaye ettiği izlenimini 
verecek faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca, dini günlerde, bayramlarda 
ve halifenin özel günlerinde İslâm âleminin çeşitli yerlerinden gelen tebrik telgraf-
larına cevaplar vermek de bu kısımda sayılabilir. Müslüman yerleşim birimlerinde 
temsilcilikler açmak, çeşitli vesilelerle İstanbul’a gelen Müslümanların acil ihtiyaç-
larını karşılamak (ulaşım, yiyecek, içecek, barınma vs.) gibi ferdi çapta uygulama-
lar da mevcuttur. İslâm âleminin genelinde II. Abdülhamid’e destek kazandıracak 
faaliyetler arasında, Müslümanların dini hislerini rencide edecek davranışlara kar-
şı tavır almak (İslâmiyet ve peygamber aleyhtarı unsurlar taşıyan oyunlara engel 
olunması gibi) ve bilhassa Hollanda gibi katı bir baskı uygulayan emperyalistlerin 
idaresindeki Müslümanların çocuklarına Osmanlı devlet merkezinde eğitim imkâ-
nı sağlamak çabaları sayabiliriz. Halifenin kendilerini düşündüğünü, onlar için bir 
şeyler yapmak istediğini gören, duyan Müslümanlar da daha bir sevgi ile Osmanlı 
Devleti’ne, onun padişah-halifesine bağlanıyorlardı. Ancak hemen ilave etmeliyiz 
ki, bunlar öyle geniş çaplı, yaygın faaliyetler olmaktan uzaktır. II. Abdülhamid bu 
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tip çalışmalarda sömürgelere hâkim devletler ile doğrudan problemler yaşamak 
istememiştir. Mesela, sömürge idaresinde yaşayan Müslümanlarla ilgili bir etkin-
liğe kendi adının veya mevkiinin karıştırılmasından son derece rahatsız olmuştur. 
(Japonlara İslâm’ı öğretmek için Batavyalı bir âlimle birlikte kitap yazan Osmanlı 
şehbenderinin kitaba adını koymasına izin verilmemesi gibi)12. 

Bu kısımda son olarak Çin’e ve Japonya’ya heyet gönderilmesine değin-
meliyiz. XIX. asrın sonu ile XX. asrın ilk yılları Halifenin İslâm’ı yaymak için 
bu bölgeye heyetler, hocalar gönderdiği meselesi dikkate şayandır. Alman 
İmparatorluğu’nun Çin Müslümanlarının Boxer ayaklanmasına katılmamaları 
için Halifenin mektup göndermesi yolundaki teklifi  usta bir manevra ile heyet 
gönderme şekline çevrilmiştir. Daha önce İngiltere ve Fransa’nın faydalandığı 
yöntemi bu kez II. Abdülhamid Osmanlı Devleti adına daha faydalı bir hale ge-
tirmiştir. Heyetin bütün masrafl arı ve nakliyeleri Almanya’ya yükletilmiştir. Zira 
hükümetin böyle bir organizeyi gerçekleştirebilecek teşkilat kapasitesi yoktur. 
Ancak vesile en iyi şekilde değerlendirilmek istenmiştir. Fransız kaynaklarına da 
akseden hoca meseleleri ise doğrudan Halifenin faaliyeti olmaktan uzak görün-
mektedir. Abdülhamid baskısından kaçarak bu bölgeye giden muhalif gençler 
bile Fransız istihbaratı tarafından “Halifenin Panİslâmik ajanı” kabul edilmiştir13. 

Diğer taraftan 1870’li yılların başından itibaren görülen, Güney Afrika 
Müslümanlarından, Japonya Müslümanlarına kadar, Halifenin İslâm’ı öğretecek 
din âlimleri göndermesinin istenmesi dikkat çekici bir durumdur. Ancak 1868’de 
Güney Afrika’da “İslâm’ı unutmamak, çocuklarını Müslümanca yaşatmak” iste-
yen insanlara gönderilecek vasıfl arda bir hoca, iki sene sonra tesadüfen bulu-
nabilmiş14, Japonların isteğine ise “öyle hocalar bulunursa memleket dâhilinde 
vazifelendirileceği” cevabı verdiğini Abdülhamid ifade etmiştir15.

c- Balkanlar’a Dönük Politikalar

1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Balkanlar’da artık şekli hale gelen Os-
manlı hâkimiyetine mukabil burada yaşayan halkların kendi milli devletlerini kurma ve 

, ,
,
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istiklallerini alma süreci hız kazanmıştır. Bölgede Slav unsurun Rusya yardımı ile ön 
plana çıkmasının müşahhas örneği Ayastefanos Antlaşması ile kurulmaya teşebbüs 
edilen büyük Bulgaristan devletidir. İngiltere ve Almanya’nın müdahalesiyle topla-
nan Berlin Konferansı bu adımı yarım bırakmakla birlikte Bulgarların ve Rusların ilk 
hedefi  olarak zihinlerde varlığını sürdürmüştür. 

Osmanlı yönetiminin bu süreçteki politikası balkan unsurlarının en teh-
likelisi olarak gördüğü Bulgarlara karşı diğer unsurlara daha yakın davranmak 
şeklinde ortaya çıkmıştır. Öyle ki Yunanistan ile işbirliği çeşitli vesileler ile ger-
çekleştirilmeye çalışılmış, Ulahların kendi kültürleri çerçevesinde varlıklarını 
güçlendirmelerine olumlu bakılmış, hepsinden önemlisi bölgede kalan Müslüman 
halkın dini yaşamlarının düzenlenmesi, meselelerinin İstanbul’da halledilebilmesi 
için birtakım girişimlerde bulunulmuştur. 
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Balkanlar’daki Müslümanların dini hayatlarının düzenlenmesi çabaları 
bize bir asır önce devletten kopan ilk büyük Müslüman kitle olan Kırım Tatar-
larının dini hayatlarının düzenlenmesi için halifelik makamının devreye sokul-
masını hatırlatmaktadır. Devletin askeri, siyasi, mali kudretinin yetmediği yerde 
Müslüman kimliğini adeta siyasi bir güç olarak ilişkilerde belirleyici kılma gi-
rişimi bilhassa Balkanlar’da devletin sıkıntılarını daha açık bir biçimde ortaya 
koymuştur. Her şeyden önce devlet Berlin Konferansı ve Antlaşması ile ortaya 
çıkan statüyü dahi koruma ve devam ettirme gücünden yoksunluk söz konusu-
dur. Halifelik makamı dolayısıyla üstlenilen fonksiyonların yerine getirilmesi sı-
rasında yaşanan zorluklar bu gücün de etkisinin sınırlı olduğunu, aslında temel 
yaptırımın devletin siyasi ve askeri gücü olması gerektiğini dost düşman herkese 
göstermiştir. 

 Osmanlı Devleti Balkanlar’da kalan Müslüman cemaatin dini haklarını 
korumak ve dini hayatlarının belli bir düzen içinde yaşanmasını sağlamak için 
düzenlemeler yapmıştır. Bu faaliyetler arasında devleti en fazla uğraştıran konu 
Bulgaristan’ın Berlin Antlaşması ile kabul edilmiş olan temel hakların yerine 
getirilmesine karşı giriştiği engelleyici politika olmuştur. Bulgaristan idaresinin 
suret-i haktan görünmekle birlikte engellemeye çalıştığı faaliyetlerin sürdürüle-
bilmesi yolunda Osmanlı yönetimi herhangi bir yaptırım uygulamayabilecek du-
rumda değildir. Buna mukabil, Balkanlar’da Bulgar yayılmasına karşı Rumlar ve 
Ulahları ön plana çıkarmaya özel bir dikkat harcadığını söyleyebiliriz. Ulahların 
dillerini muhafaza ve din ve kültürlerini yaşatma hususundaki faaliyetleri çer-
çevesinde Manastır’da açtıkları okullara müdahale olunmazken Sırpça öğretmek 
için okullar açılmasına izin verilmemesi dikkat çekmektedir16.

Rumeli’de asayişi ihlal eden Bulgarlara ve bunlara destek olan Slav hükü-
metlerine (Rusya ve Sırbistan, Karadağ) karşı Yunan hükümetinin dostluğundan 
istifade edilmesi için Rum unsura ilgi göstermede ileri gidilmesi bir politika ola-
rak benimsenmiştir. Osmanlı hükümetinin, Osmanlı vatandaşı olan Rumların sa-
dıkane hareketlerine karşı güzellikler yapmasının yanı sıra Rumeli’deki valilere 
ve Rumeli müfettişi paşaya emirler verildiği görülmektedir17. 

Padişah devletin yüksek eğitim kurumlarına Selanik, Yanya ve Manastır vila-
yetlerinden dörder Ulah talebenin parasız olarak kabulünü emretmesine karşılık üç 
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şehirden toplam dört talebenin kabul edilmiş olmasına tepki göstererek her vilayet-
ten dört talebenin kabulü için resen emir vererek18 Bulgarlara karşı diğer unsurları 
himaye etme yoluna gitmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin doğrudan kendi gücüne dayanarak politikalar yürü-
temediği bu süreçte büyük devletler arasında olduğu gibi Balkanlar’daki farklı 
unsurlar arasında da dikkatli bir denge politikası takip etmek durumunda olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu süreçte bilhassa Rusya destekli Bulgarların balkan hâkimi-
yeti politikalarına karşı Ulah ve Rum unsurların din ve eğitim sahasında kendi-
lerini geliştirmelerine imkân veren politikalar takip ederek onların kültürlerini 
yaşamalarına katkıda bulunmuştur diyebiliriz. 

Öyleyse II. Abdülhamid’in politikasını nasıl adlandırabiliriz sorusunu sor-
manın zamanıdır: “Batının anladığı ve korktuğu manada bir politikayı gerçekleş-
tirecek güç Osmanlı Devleti’nde yoktu. Ancak sömürgeci devletlerin yersiz korku-
sunu görünce bu durumu bir tehdit unsuru olarak kullanmayı başardı. Ağırlıklı 
olarak İslâmcılığı uygularken Osmanlılığı tamamen terk etmemekle, Balkanlar’da-
ki hareket alanını korumayı başardığına işaret etmeliyiz. Diğer yandan ilerisi için 
devletin ana unsuru Türklüğü gözetmesi, koruması ve güçlenmesine özen göstere-
bilmesi ise onun başarısının temel unsurlarını teşkil etmektedir. Hilafetin Türkiye 
için iki işlevli bir güç kaynağı olması, dolayısıyla Panİslâmizm gibi milliyetler üstü 
bir politikaya uygun bir araç olduğu aşikârdır. Ancak Türkiye’nin dış politikasında 
şuurlu olarak Pan nitelikli bir politika yürürlüğe koyması sadece savunma ama-
cına yönelik olabilirdi19. İnsafl ı Batılı araştırmacıların çalışmaları Türkiye’nin bir 
mecburiyet karşısında müdafaa durumu aldığını ortaya koymaktadır. “İngiltere ve 
Rusya siyasi alanda sıkıştırırken, Fransa mali bağımlılığa sürüklemeye çalışıyor. 
Türkiye’nin ise bu baskılara karşı çıkarabileceği siyasi araçları yok. Öyleyse fikri 
araçlara başvurmak durumunda İngiltere, Fransa, Rusya gibi emperyalistlerin ise 
milyonlarca Müslüman tebaası vardı. Kendilerini Hristiyanlar tarafından eziliyor 
gören bu Müslümanlar, Türkiye İslâm birliği idealini vurguladığında ona minnet ve 
sempati duyuyorlardı”. Becker, bu tespitin ardından daha dikkat çekici bir hususa 
işaret ediyor; “Dinin siyaset için kullanılması Osmanlılara özgü bir şey değildir. Bu 
uygulama, geçen XIX. yy da İngiltere, Fransa, Rusya tarafından Türkiye üzerindeki 
politik ilgilerinin gerçekleştirilmesi aracı idi”. Ancak arada önemli bir fark vardı: 
“Onlar dini emperyalist amaçları için istismar ederken, Türkiye ölüm kalım 
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mücadelesi için kullanıyor”20. Meşhur tarihçi A.J. Toynbee de Abdülhamid’in 
“Türkiye’nin kalan gücünü Panİslâmizmin desteklenmesine harcamadığını, bilakis 
bu anlayışın vehmedilen gücünü Türkiye’ye politik destek sağlamak için kullandı-
ğına” işaret ediyor21. 

Kendi iktidarından sonra yaşananları da dikkate alarak; II. Abdülhamid’in 
tahta çıktığı dönemin iç ve dış politik şartları, kullanma şansı bulduğu insan ve 
mali kaynaklar kadar kendisinin idari ve fi kri birikiminin sağladığı imkânlar öl-
çüsünde icraat gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.  

 





Dört yüz yıl Osmanlı idaresinde kalmış olan coğrafyalarda, özellikle bu-
günkü Arap ülkelerinde gezildiğinde Osmanlı padişahlarının pek çok eseri ile 
karşılaşmak gayet tabiidir. Pek çok Osmanlı sultanının buralarda yaptırdığı muh-
teşem eserlere rağmen, hâlâ en çok Sultan II. Abdülhamid anılmaktadır. Bunu 
gözlemleyenler, hemen yüzeysel bir bakışla yakın dönem olması hasebiyle hala 
hafızalardan silinmemiş olmasına veya güncel bir problem olan Filistin mese-
lesinde II. Abdülhamid’in tavrı ile açıklamak yolunu seçerler. Oysa bunu daha 
Sultan Abdülhamid zamanında gözleyenler, başka sebepler de ortaya koymak-
taydılar. 

Tahttan indirilmesinden birkaç ay önce, İstanbul’daki İngiliz konsolosu, 
hükümetine gönderdiği bir raporda şu ifadelere yer verir: “Son on yılın en önemli 
siyasî olayı Abdülhamid’in üç yüz milyon Müslüman’a kendisini halife olarak be-
nimsetmesi ve bütün Müslümanların kolaylıkla kutsal bölgelere ulaştıracak Hicaz 
Demiryolu’nun inşa edilmesidir.”1

Aslında II. Abdülhamid ile pek barışık olmayan bir ülkenin temsilcisinin 
raporuna bu ifadelerin yansıması tesadüfi değildi. Uzun bir takip ve esasında bir 
nevi sukut-i hayalin işareti olan bir tespit idi. Bu tespitte konsolos yalnız değildi. 
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Nitekim Londra’da merkezi bulunan Central Asian Society’de, 14 Kasım 1906’da 
Walentine Chirol, T. W. Arnold ve General T. Gordon’un da katıldığı bir toplantı 
yapılmıştı. Burada II. Abdülhamid’i yakından takip eden ünlü gazeteci oryan-
talist Walentine Chirol, bir konuşma yapar ve bu konuşma National Revue’nün 
Aralık 1906 tarihli nüshasında da yayınlanır. İngiltere’deki Osmanlı elçiliği de 
konuşma metnini İstanbul’a rapor eder. Söz konusu toplantıdaki konuşmasında 
Walentine Chirol, II. Abdülhamid’in takip ettiği “İslâm Birliği” siyasetinin İngiliz 
siyasetini zedelediğini vurgulayarak şu fikirlere yer verir: 

“En fazla İslâmî gücü bünyesinde barındıran İngiltere İmparatorluğu’ndan 
söz ediyoruz. Dünyada hiçbir imparator Kral Edouvard kadar Müslüman              
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tebaaya sahip değildir. Dünyadaki Müslümanların sayısı yaklaşık olarak iki yüz 
elli milyon olarak bilinmektedir. Bunun onda biri doğrudan Osmanlı sultanına 
bağlı iken en az altmış iki milyonu Hindistan’da, diğerleri Malaya ve diğer İn-
giliz müstemlekelerinde, doğuda, orta ve Batı Afrika’da yaşamaktadırlar. Mısır 
ve Sudan’da ise on iki milyon Müslüman’ın sorumluluğunu taşımaktayız. İngi-
liz İmparatorluğu’nun çıkarları ve geleceği düşünüldüğünde bu durum önemli 
bir faktördür. Çünkü din hâlâ diğer tüm güçlerden daha etkin olma özelliğini 
korumaktadır. Mısır’da ve Hindistan’da olduğu gibi yakın zamanlarda şaşkın-
lığa uğradık. İslâmiyet’in, İngiliz diplomasisinin dikkate almak zorunda kaldı-
ğı bir güç olduğu ortaya çıktı. Bu bakış açısı bana, günümüzde Pan-İslâmizm 
adı ile tanınan hareketin tarihi ve gelişmesi ile ilgili bazı notları derlemenin ve   



130

özellikle bu hareketin Hindistan’daki tesirleri üzerinde durmanın gerekli oldu-
ğunu düşündürdü.”

Bu ifadelerinden sonra Chirol, hilafetin tarihçesini ve Osmanlılara geçme-
sini, ayrıca Osmanlı sultanının halife sıfatı ile Afganistan’da ve hatta Şii olan 
İran Müslümanları üzerindeki etkilerini anlatmıştır. II. Abdülhamid’in Afganis-
tan ve Hindistan arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaptığını, sultanın 
sarayının Mekke’ye giderken ve dönerken, Afganlı Müslümanlar ile İranlı mol-
laların uğrak yerleri olduğunu da beyan etmiştir. Osmanlı sultanının elde ettiği 
başarının Afganistan başta olmak üzere diğer Müslümanları sevindirdiğini de 
konuşmasında belirten Chirol, konuşmasına şöyle devam etmektedir:

“Sultan Abdülhamid kendi milletinin tarihini iyi bilmektedir. Son 25 yıldır 
izlediği iç ve dış politikada İslâm’ın manevi otoritesi olduğu ve bu durumdan isti-
fade ettiği anlaşılmaktadır. Hristiyan âleminin en güçlü ve zorba hükümdarı olan 
Alman İmparatoru bile sultan hazretlerini İstanbul’da ziyaret ederek saygılarını 
sunmuştur. Şam’da kendisini üç yüz milyon Müslüman’ın sadık dostu ilan etmiş-
tir. Diğer taraftan II. Abdülhamid’in İslâm birliği politikalarının en somut delili 
ve kendisine İstanbul’un sultanı, Mekke’nin de halifesi unvanını kazandıran en 
önemli olay, Hicaz Demiryolu’nun inşa faaliyetidir. Her ne olursa olsun Hindis-
tan’daki Müslüman halk üzerinde yapılacak dikkatli bir inceleme bile şunu gös-
termektedir: Hint Müslümanlarının gözünde Osmanlı, İslâmiyet’i temsil etmekte-
dir… Meseleyi fazla abartmadan değerlendirecek olursak; Sultan Abdülhamid’in, 
Hint Müslümanları tarafından İslâmiyet’in temsilcisi  ‘İslâm halifesi’ olarak kabul 
edildiğini önemle belirtmek gerekir. Ayrıca, Hindistan’daki Müslüman toplulukla-
rı içindeki en aydın ve dürüst kesimin Abdülhamid’i bu şekilde kabul etmesi; güç-
lenmeden, büyüyüp gelişmeden onlara karşı koymanın zamanının da geldiğini 
hatırlatmaktadır”2.

Burada verdiğimiz örnekleri çoğaltmak mümkündür. Esasında II. Abdül-
hamid’in politikalarını beğenen veya tenkit eden hemen herkes, özellikle Müs-
lümanların nezdinde edindiği itibarı itiraf etmektedir. Bu yüzden hâlâ İslâm 
dünyasında Osmanlı asırlarında kalan en önemli izin ve eserin onun adının 
olması tabiidir. Peki, çok çalkantılı yıllarda saltanat sürmüş olan II. Abdülhamid 
bunu nasıl başarmıştır?
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II. Abdülhamid tahta geçer geçmez üç önemli muhalefet veya muhalif gu-
rup ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan birincisi, Sultan Abdülaziz döneminde 
yaşanan mali ifl astan etkilenen Avrupalı alacaklılar ile Balkanlar’daki gelişmeleri 
Osmanlı aleyhinde kullanmak isteyen başta Rusya olmak üzere Avrupalı devlet-
lerin siyasetçileri idi. Nitekim bu muhalefet, II. Abdülhamid’in hiç de istemedi-
ği ve Osmanlı Devleti’ni bir felakete sürüklemiş olan 93 Harbi’ni (1877-78) do-
ğurdu. Bunun ile kalmadı savaş, Osmanlı Devleti’nin adeta taksimini belirleyen 
1878 Berlin Antlaşması ile neticelendi.

İkinci grup muhalifl er, II. Abdülhamid’in tahta geçmesinde kendi rolleri ol-
duğunu düşünen Yeni Osmanlılara mensup kimi isimler idi. Zira onlar daha tah-
ta geçme merasimi sırasında II. Abdülhamid’ten beklentilerini elde edemeyecek-
leri kuşkusuna düşmüşlerdi. Saray erkânının dizaynı konusunda yeni sultanın 
onlara danışmadan hareket etmesi iki taraf arasında bir güvensizliği doğurmuştu. 
Çok istedikleri Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesini sağlamalarına rağmen aradaki 
mesafe hep açılmıştır. Hatta onların Osmanlı-Rus Savaşı’na aşırı heveskâr gö-
rülmeleri belki de II. Abdülhamid ile yaşadıkları bu gerginliğin bir sonucu idi. 
Zaten savaştan alınan sonuçlardan padişahın alenen sorumlu tutulması, parla-
mentonun süresiz kapatılmasına neden olacaktır. 

Üçüncü muhalefet grubu, özellikle merkezden uzak taşralarda bulunan ve 
savaş nedeni ile Osmanlı ile bağlarının kopacağı veya geleceklerinin “ne olacağı” 
endişesine düşen eşraf, ayan, kabile şeyhleri ve kimi mahalli yöneticilerdir. İlk 
iki grup muhalefet ile uğraşmanın kuralları nispeten belli idi. Nitekim II. Ab-
dülhamid’in dış politikada sergilediği performans, bütün zorluklara rağmen dev-
letin bekasını sağladı. Toprak kayıpları olmasına rağmen topyekûn yıkılmayı 
engelledi. İkinci grup muhalifl er ile de siyasette yapılan bazı düzenlemeler, sık 
sık sadrazam değişiklikleri, kısmen Kanun-i Esasi’deki 113. maddenin uygulan-
ması ve sıkı bir takip sistemi kurarak kontrolü sağladı. 

Üçüncü grup muhalefet esasında imparatorluğun yavaş yavaş elinin altın-
dan kayıp gitmesini sağlayacak nitelikte idi. Zaten özellikle Berlin Antlaşması 
sonrasında onun muktedir bir hükümdar olmasını istemeyenler de uzak bölge-
lerde, taşrada faaliyet göstererek iktidarını zaafa uğratmak istemişlerdir. Nitekim 
II. Abdülhamid’e Berlin Antlaşması sonrası ilk ciddi muhalefet tertibi beklenme-
yen bir yerden Mekke’den gelecektir. 

Osmanlı- Rus Savaşı sonunda 1878 yılında yapılan Berlin Antlaşması ile 
Osmanlı payitahtı büyük bir tehlikeyi atlatır. Fakat gerek savaş ve gerekse Berlin 
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Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin bünyesinde ve bütün Müslümanlarda büyük 
yaralar açar. Osmanlı Devleti’nin sonunun geldiğini düşünenler yeni arayışlara 
girer. Bazı taşra yöneticileri bu durumdan istifade ederek kişisel menfaat sağla-
mak isterler. Mekke hadisesi de bunlardan birisidir. 

Savaş başlarında büyük kardeşinin ölümü üzerine Mekke Emirliğine tayin 
edilen (8 Haziran 1877) Şerif Hüseyin b. Muhammed Avn’ın başlattığı bir giri-
şim hem o tarihte taşra Müslümanlarının halet-i ruhiyesini hem de II. Abdülha-
mid’in saltanatının başlarında karşılaştığı sorunları gösteren manidar bir olaydır. 
Mekke ve civarı imparatorluğun diğer bölgeleri gibi savaştan etkilenmiştir. Yeni 
Emir Hüseyin (daha sonra 1916 yılında isyan eden Şerif Hüseyin ile karıştırıl-
mamalıdır) savaşın ağır sonuçlarından istifade ile Mekke’de bir takım fesat faa-
liyetlerinde bulunur. Mısır’a yerleşmek azminde olan İngilizler ile haberleşerek 
bağımsızlık arayışına girer. Ancak bunun ile yetinmez. Daha etkili bir yol dener. 
1879 sonbaharında halifeye sunulmak üzere Mekke ve Ezher ulemasının imzası-
nı taşıyan bir beyanname hazırlatır ve İstanbul’a göndertir. 
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Beyannamenin konusu “Müslümanların geri kalış sebepleri” olup 53 mad-
deden meydana gelmektedir3. Esasında ciddi bir soruyu gündeme getiren bu be-
yannamenin içeriğinde soruya cevap teşkil edecek bir öneri olmadığı gibi, daha 
çok yeniliklere karşı duran; mevcut otoritenin zaafa uğramasını sağlayabilecek 
bir nitelik arz eder. Belgenin Mekke ve Ezher ulemasının imzasını taşıması çok 
anlamlıdır. Zira burada belirtilen sorunlara çözüm bulamamış sultanın meşrui-
yeti yoktur anlamını taşımaktadır. Bu büyük iddiaya ve adeta bir saltanat değişik-
liği arayışına sebep olması beklenen bu girişimin sonuçsuz kalmasının nedeni, 
aslında bir tertip olmasından ve doğrudan ulemanın fi krini yansıtmadığındandır. 

Zira Mekke ulemasının mühürlediği belgeye bakıldığında; II. Abdülha-
mid’e hitaben yazılmış beyannamenin altında, kısaca kendi görüşleri de ayrıca 
yer almaktadır. Yani beyannameden farklı olarak kendi görüşlerini de zikrede-
rek, beyannameye mesafeli durduklarını veya zorla mühürlediklerini ima et-
mişlerdir. Mekke’de hazırlanan belgenin bir başka nüshası da Ezher ulemasına 
imzalattırılmıştır. Aynı tarihleri taşımalarına rağmen aralarında da fark vardır. 
Anlaşılan önce Mekke ulemasına imzalatılan beyanname; daha sonra Ezherli-
lere gönderilerek, altına imza koymaları istenmiştir. Aynı sıralarda Mısır’da da 
önemli sorunlar yaşanmaktaydı. Onlar da 93 Harbi’nin kendileri için ne hazır-
ladığını tartışmaktaydılar. İngilizler Mısır’da aktif idiler ve ilginç bir şekilde II. 
Abdülhamid’in hilafeti meselesi tartışılıyordu. Bu şartlar altında Ezherliler ken-
dilerine gelen beyannameyi kolayca mühürlemişlerdi. İki uzak merkezden aynı 
tarihli ve aynı mealde iki belgenin İstanbul’a gelmesi bunun bir tertip olduğunu 
gösteriyordu. Nitekim II. Abdülhamid bu tertibin arkasında Şerif Hüseyin’in ol-
duğunu düşünmüş ve derhal onu değiştirmek istemiştir. Yeni şerif arayışı ve ata-
ma hazırlıkları sürerken Şerif Hüseyin -beyannamenin hazırlanmasından beş ay 
sonra- Mart 1880’de Cidde’de bir Afganlı tarafından öldürüldü. Bunun üzerine 
bir tedbir olarak Mekke emirliği Haşimilerin Zevi Avn kolundan alınarak, Zevi 
Zeyd koluna verildi. Bu hadise, II. Abdülhamid’i bu coğrafyayı ve taşrayı kontrol 
konusunda yeni siyaset arayışlarına sevk edecek ve esasında onun bireysel uygu-
lamaları isminin bugüne kadar anılmasına imkân verecektir.

Aslında benzeri tehdit ve muhalefet İstanbul’a daha yakın olan bir başka taşra 
merkezinden Beyrut’tan ama bu sefer gayrimüslimlerden gelmiştir. Dini ve ırkı çeşit-
lilik gösteren, fakat temelde Arapça konuşan Osmanlının Levanten bölgesi 19. yüz-
yılın ortalarından itibaren misyonerlerin en önemli faaliyet sahası haline gelmişti. 
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Misyonerlerin açtığı okullar, kilise-
ler ve yaptıkları yayınlar ile Arap-
çayı ve Arap kültürünü diriltme 
adına milli bir uyanışın öncülüğü-
nü yapıyorlardı. Nitekim 93 Har-
bi’nin sonuçları onlara faaliyetle-
rini daha etkili bir şekilde yapma 
fırsatı verecekti. Bu tebliğ sınırları 
içinde bir örnek de buradan ver-
mekte yarar bulunmaktadır.

Mithat Paşa’nın Suriye vali-
liği sırasında, Lübnanlı Hıristiyan-
lar adına Arap Milleti’nin Beyan-
namesi adı altında bir beyanname 
yayımlanarak, hem Müslüman ve 
hem de gayrimüslimlere seslene-
rek Türklere karşı –esasında ikti-
dara karşı- birleşmeleri gerektiğini 
ileri sürerler. Daha da ilerisi birle-
şip ayaklanmalarını talep ederler. 
Beyannamede Sırbistan ve Kara-
dağ ahalisinin isyanlarına vurgu 
yapılarak Arap halkı da benzeri 
bir isyana davet edilir. Aynı be-
yanname Balkanlar’da zayıfl ayan 
veya toprak kaybeden Osmanlı 
idaresinin (beyannamede Türk-
lerin) Araplara yöneleceğini ve 
onları “sömüreceğini” iddia eder. 
Adeta Osmanlı Rus Harbi’nin 
aleyhte sonuçlanmasına sevinen 
beyanname sahipleri, aynı zaman-
da tahrikkar bir üslup ile “Türkler, 
sizin kanınız ile sulanmış bölgeleri 
Ruslara sattılar” diyerek, yöneti-
mi daha doğrusu II. Abdülhamid’i 
savaş sonuçlarından sorumlu            
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tutmaktadır. Beyannamenin sonunda: “…Şimdi son harp zamanıdır. Fırsatı 
ganimet biliniz. Yoksa esaretten kurtulamazsınız, sakın evlatlarınızdan bir kişiyi 
Türk ordusuna asker olarak göndermeyiniz, malınızdan bir dirhem vermeyiniz” 
diyerek, muhalefeti isyan çığırtkanlığına kadar ulaştırmışlardı4. 

Aslında içerideki bu muhalefetin oluşmasının yanında, Berlin Antlaşması, 
Batılılar lehinde de sonuçlarını vermeye başlamıştı. Örneğin 1881 yılında Os-
manlı toprağı olan Tunus bir himaye anlaşması ile Fransızların eline geçtiği gibi; 
İngilizler de 1882’de Mısır’da yaşanan iç muhalefet ve Urabi Paşa isyanını baha-
ne ederek Mısır’ı işgal ettiler.
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II. Abdülhamid bütün bu felaketlere karşı devletin imkânlarını seferber 
ederek, dış politikada savaştan uzak ve mümkün olduğunca denge siyaseti takip 
ederek karşı koyarken, ayrıca tamamen kendi şahsına münhasır ve daha ziyade 
kamu diplomasisini öne çıkaran birtakım politikalar geliştirmiştir. Bundan mak-
sat, özellikle zihni bulanmış, savaş ekonomisinin yarattığı tahribattan yorgun 
çıkmış, milliyetçi söylemlere açık hale gelmiş olan uzak bölgelerdeki tebaasının 
gönlünü kazanmaktı. Bunda başarılı da olmuştur. Hatta bu başarısı yazının ba-
şında alıntıladığımız W. Chirol’un sözünde olduğu gibi tebaası olmayan diğer 
Müslümanlar üzerinde de etkili olmuştur5. Kuşkusuz bu konuda daha önce de 
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pek çok şey söylenmiştir,6 ama biz bir iki örnekle bu siyaseti burada açıklamaya 
çalışacağız.

II. Abdülhamid’in, devletin bütçesi dâhilinde ve bazı yerlerde şahsi büt-
çesi ile yaptırdığı imar faaliyetleri, göçebeleri yerleşik hayata geçirme, eğitimi 
ve okulları imparatorluğa yayma, demir yolları ve telgraf hatlarını uzatarak hem 
devletin kontrolünü uzak yerlere ulaştırma hem de mümkün olan değişim ve 
kalkınmayı hızlandırma çabaları, pek çok çalışmaya konu olmuştur. Ancak onun 
daha ziyade gönül kazanmayı hedefleyen kamu diplomasisi çalışmaları, pek faz-
la gündeme gelmemiştir. 

Padişah geleneksel toplumlarda zaten bir hak olarak algılanan devlet hiz-
metinin gönül kazanmak için yeterli olmadığını, ilk yıllarda fark etmişti. Bu 
yüzden farklı metotlara başvurma ihtiyacı duymuştur. Bu maksatla saray erkâ-
nını oluştururken, sarayda Balkanlar’ı, Arap vilayetlerini hatta gayrimüslimleri 
temsil edebilecek isimleri de yakınında bulundurmuştur. Buna mabeyn ikinci 
kâtibi İzzet el Abid (Arap İzzet Paşa) ve esasında bir papaz olan Louis Sabunci 
en önemli örneklerdir. Her ikisini de yakınında bulundurarak hem fi kirlerinden 
ve hem de prestijlerinden veya aracılıklarından istifade etmiştir. Özelikle Arap 
coğrafyasında, Kuzey Irak, Suriye, Şam, Bağdat hatta Yemen ve Kuzey Afrika 
tarafl arında, daha doğrusu devlet mekanizmasının tamamen modernleştirileme-
diği ve merkezileştirilemediği coğrafyada şahsına bağlı bir siyaset uygulamayı 
benimsemiştir. Bu siyaset halk arasında nüfuzlu din adamı, tekke ve tarikat erba-
bının desteklenmesi, sarayın yakınlarında tutulması ve gerektiğinde onlar üze-
rinden mesaj verilmesi siyaseti idi. 

Nitekim bu konuda bazı isimler ön plana çıkacaktır. Mesela “Şazeli” ta-
rikatından Şeyh Muhammed Zâfi r, “Rufâî Şeyhi ve Nakibu’l-Eşraf Ebul-Hüdâ, 
Feraşet-i şerife vekili Seyyid Ahmet Esad Efendi, Şeyh Rahmetullah, Seyyid 
Hüseyin El-Cisr7 gibi isimler bunlar arasındadır. Geniş kitleler üzerinde etkili 
olan bu isimler ile onların nüfuzlarının bulunduğu bölgeler (genellikle daha önce 
yaşadıkları veya doğdukları, geniş mürit kitlelerinin olduğu yerler) kontrol al-
tında tutularak, İslâm coğrafyasının hemen her tarafında sultanın sözü geçerli 
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kılınmıştır8. Esasında Osmanlı geleneği bu siyasete uzak değildi. Osmanlı Dev-
leti tekke ve tarikatları kollar ve korur idi. Fakat Sultan Abdülhamid dönemi-
ni bu eski siyasetlerden farklı düşünmemiz gerekmektedir. Çünkü dönem farklı 
özelliklere sahiptir. Eskiden tekke ve tarikatların kollanması, tasavvuf geleneğine 
bağlılık ve dini bir görev olarak yapılırken, şimdi yok olmakla karşı karşıya ge-
len devletin siyaseti için kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden özellikle Arap 
coğrafyasındaki bazı tarikatların, siyaseten desteklendiğini görmekteyiz. Bunun 
en önemli sebebi yukarıda da söylendiği gibi hilafet meselesinin ve özellikle Os-
manlıların hilafetinin meşru olup olmadığının tartışılmaya açılmasıdır. Özellikle 
İngilizler, hilafetin Hindistan’da sahip olduğu Müslüman nüfus üzerinde olumlu 
bir tesiri olabileceği endişesiyle, Arap hilafeti tezini ortaya atmışlar ve bunu sa-
dece kendi aralarında değil, Arapların da tartışması için her türlü imkânı sefer-
ber etmişlerdi. İşte bunun karşısında Sultan Abdülhamid, Arap coğrafyasında 
müritleri olan nüfuz sahibi, değer verdiği birtakım tekke şeyhlerini desteklemiş 
ve onların da desteğini almıştır. Bu tür insanları devlet kurumlarının asla bir 
parçası haline getirmemiş, fakat sultan ile yakınlıklarını da göstermek amacıyla 
sarayın yakınlarında tutmuş, tekkelerini ziyaret etmiş, dilediklerinde saraya gel-
melerine imtiyaz verilmiştir.

Mesela Rufai tarikatı şeyhi Şeyh Ebul-Hüda Sayyadi bunlardan biridir. Ha-
lep’in küçük bir yerleşim birimi olan Han-ı Şeyhun köyünden çıkarak İstanbul’a 
gelmiş, sultanın dikkatlerini çekip yakınına girmiştir. Sultan da onun geniş bir 
coğrafyada kuracağı gayrı resmi ilişkilerin bir elçisi olarak sarayının yakınında, 
Serencebey Yokuşu’nda tahsis ettiği bir tekkede, otuz yıl tutarak nüfuzundan is-
tifade etmiştir. Şeyh Ebul-Hüda, Abdülhamid döneminin az bilinen ama yanlış 
eksende tartışılan şahsiyetleri arasındadır. II. Meşrutiyet ve sonrası literatürde 
kendisine “Sultanın Üfürükçüsü” gibi gerçeği yansıtmayan tenkitlerde bulunul-
muştur. Suriye, Şam, Basra, Bağdat, Kuzey Irak civarında, çok sayıda müntesibi 
olan Şeyh Ebul-Hüda, tasavvuf ve felsefi  ilimlerde de yetkin bir isimdir. Kendi-
sinin II. Abdülhamid’den önce bir etki alanı yaratmaya başladığı muhakkaktır. 
Fakat onun saraya yakın olması da ona ayrı bir etki ve nüfuz alanı yaratmıştır. 
Tabii olarak ve rahatlıkla, II. Abdülhamid’in önce böyle güçlü bir fi gürün ge-
lişmesini sağladığı sonra da onun oluşturduğu alanda kendi iktidarını sürekli 
kıldığı söylenebilir. 
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Ebul-Hüda el-Sayyadî birçok konuda II. Abdülhamid’e danışmanlık yap-
mış ve tavsiyelerde bulunmuştur. Mesela İttihad-ı İslâm fi kri ile tanınmış ve 
İran’dan kaçmış olan meşhur alim Cemaleddin Afganî’yi İstanbul’a o davet et-
miştir. Kendisine yazdığı mektuplarda bir Müslüman’ın Avrupa’da Hristiyanlar 
arasında bulunmasının doğru olmadığını ve hilafet merkezi olan İstanbul’a gel-
mesini talep etmiştir. Cemaleddin Afganî bu davet üzerine İstanbul’a gelmiştir. 
Bu şekilde II. Abdülhamid bir taşla iki kuş avlamıştır. Bir taraftan İttihad-i İslâm 
fi krine sahip çıkmış, diğer taraftan da Cemaleddin Afganî gibi bir maceraperestin 
elinde bu fi krin yanlış bir yönde kullanılma ihtimalini ortadan kaldırmıştır. II. 
Abdülhamid, Ebul-Hüda el-Sayyadi’nin doğu Arap coğrafyasında etkin bir nüfuz 
kurmasına müsaade etmiş, hatta buna imkân sağlamış; ardından bu nüfuzu ken-
disi kullanmıştır. Bu coğrafyada meydana gelip resmen çözülemeyen birçok olay, 
çeşitli tahrikler ile başlamış isyan ve kalkışmalar bu sayede önlenebilmiştir9.

II. Abdülhamid’in taşra siyasetinde ve kamu diplomasisinde önemli yeri 
olan ikinci şahsiyet, Kuzey Afrika’da şöhret bulmuş olan Şazeli şeyhi Şeyh Zafi r 
Efendi’dir. Uzun yıllar babasının halifesi olarak Cezayir, Tunus ve Trablusgarp’ta 
(Libya’da) irşat görevlerinde bulunan Şeyh Zafi r, 1875 yılında İstanbul’a gelmiş-
tir. Ancak onun şöhret bulması ve nüfuzunun yaygınlaşması II. Abdülhamid’in 
tahta geçmesinden hatta Fransızların Tunus, İngilizlerin de Mısır’ı işgallerinden 
sonraki yıllardır. Bu durum onun da II. Abdülhamid’in siyasetinde bir enstrüman 
olarak ortaya çıkarılıp kullanıldığını göstermektedir. 1882/83 yıllarında Unka-
panı Şazeli dergâhında faaliyet gösteren Şeyh Zafi r, 1887’den sonra saraya çok 
yakın olan ve kendisi için yaptırılan Ertuğrul Camii ve tekkesine taşınır10. 

Şeyh Zafi r Efendi’nin de tıpkı Ebul-Hüda gibi çok önemli hizmetlerde is-
tihdam edildiği görülmektedir. Özellikle sultanın Kuzey Afrika’ya dönük poli-
tikalarının uygulanmasında ihtiyaç duyulan kamu diplomasisini Şeyh Zafi r 
yürütmüştür. Tekkesi adeta Afrikalıların karargâhı ve sultanın düşüncelerinin 
buradan Afrika’ya neşredildiği bir işlev görmüştür. Ebul-Hüda kadar muhteris 
olmayan ve siyasete bulaşmadan sadece sultanın adeta aracısı olan Şeyh Zafi r, 
Ebul-Hüda gibi bazı şahsiyetler ile sultanın arasında aracılık yapmıştır. Mesela 
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bugün dahi İslâm dünyasında saygın bir isim olarak anılan Tunuslu Hayrettin 
Paşa’nın İstanbul’a gelmesini sağlamış11, belki de onun sadrazam tayin edilme-
sinde katkısı olmuştur. Sultan Abdülhamid’in kendi sarayına çok yakın bir yer-
de Şeyh Zafi r’e tahsis ettiği konak ve tekke adeta bir Afrika misafi rhanesi gibi 
çalışmış, o coğrafyadan gelen pek çok insan burada misafi r edilerek gönülleri 
kazanılmıştır. Tabii olarak gönülleri kazanılmış bu misafi rler geri döndüklerinde 
de sultanın birer elçisi gibi davranmışlardır.

II. Abdülhamid’in Afrika siyasetinde araç olarak kullanılan Şeyh Zâfi r 
Efendi’nin, Doğu Anadolu’da kurulan Hamidiye Alaylarının bir benzerinin Trab-
lusgarp’ta kurulmasına da yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Yerel ayan ve kabile 
reislerinin ikna edilmesinde onun da etkili olduğu bilinmektedir. Trablusgarp 
ve Fizan siyasetinde de Şeyh Zâfi r Efendi’ye danışıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 
1891 yılında İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve Afrika topraklarındaki Zengi-
bar ile birlikte hazırlanan Kongo Mukavelenamesi; Nijerya topraklarında yer alan 
Bornu hükümeti ile Fransa arasında yapılacak ticaret anlaşması, Sudan’da Mısır 
adına faaliyet gösteren Zübeyir Rahme Mansur Paşa’nın (ö. 1913) görevinden 
alınması hakkında Şeyh Zâfi r Efendi’nin fi kirleri sorulmuştur12.

Burada verdiğimiz örnekler kuşkusuz en başarılı örneklerdir. II. Abdülha-
mid bunun dışında sıradan insanlar da dâhil pek çok kişiyi kamu diplomasisine 
aracı kılmıştır. Saltanatı boyunca bu politikalarının olumlu sonuçlarını almış ol-
makla birlikte bunların kurumsallaşmamış olması ve sadece onun şahsına bağlı 
gelişmesi bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir. Yukarıda sözü edilen fi gürler 
ve İslâm dünyasının iki önemli mütefekkiri olan Cemaleddin Afganî ve Tunuslu 
Hayreddin Paşa’nın bugün anıldıkları her yerde II. Abdülhamid de anılmaktadır. 
Bu yüzden o, Osmanlı sultanları arasında İslâm dünyasının hemen her tarafında 
en çok anılan padişahtır. 

Burada kişisel bir hatıramı da naklederek bu konuyu tamamlamak yerinde 
olacaktır. Bilindiği gibi ABD’nin Irak’ı işgali akabinde genel olarak Ortadoğu’da 
ama özel olarak Irak’ta mezhepler arası çatışmayı doğuran pek çok gelişme ya-
şanmıştır. Şiilerin ilim havzası kabul ettikleri ve Hz. Ali’nin kabrinin bulundu-
ğu Necef’i ziyaretimde, Şiilerin önemli ve saygın bir müçtehidini de ziyaret et-
tim. Konu elbette İslâm dünyasında yaşanan ayrılıklar ve mezhep kavgaları idi. 
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Konuşmamız sırasında Şii müçtehit el Hakim, doğruluğunu tahkik edemediğim 
şu ifadeleri nakletti: “Bizler İslâm hilafeti konusunda Sünniler gibi düşünmeyiz. 
Bu yüzden Osmanlı halifelerine karşı da bakışımız farklıdır. Ancak Abdülhamid’i 
bir halife ve sultan olarak severiz. Zira o, bizim çok değer verdiğimiz bir müçte-
hidimizin hasta olduğunu duyduğunda, onun için İstanbul camilerinde Kur’an 
okutmuştur. Bu yüzden onun sevgisi kalbimizde yer etmiştir.” Bu rivayetin ve hala 
yaşayan algının belgesi olmasa bile II. Abdülhamid’in siyasetine oldukça uygun 
olduğuna kuşku yoktur. 





Bu tebliğde Filistin meselesinin oluşum sürecinde II. Abdülhamid dönemi 
Siyonizmi ve özellikle de Hıristiyan Siyonizmi üzerinde durulacaktır. 1892’den 
itibaren kullanımda olan Siyonizm kavramı, en basit tanımıyla, Yahudilerin Fi-
listin’e dönüşü ve burada bağımsız bir devlet kurma ideolojisidir. Türkçe neş-
riyatta bugüne kadar Siyonizm konusunda daha çok Yahudilerin Avrupa’daki 
faaliyetleri, Rusya ve Polonya’da Yahudilerin maruz kaldığı baskılar sonucu mey-
dana gelen göçlerden Osmanlı Devleti’nin payına düşenler, Osmanlı Devleti’nin 
Filistin’e Yahudi göçünü engelleme çabaları ve Yahudi göçüne izin verilmesi için 
Herzl’in girişimleri üzerinde duruldu. Bu tebliğde ise, Siyonizm’in oluşum sey-
rinde katkısı giderek önemsenen farklı bir hususa, Hıristiyan Siyonizmi’nin ta-
rihi kökenlerine dikkat çekilmeye çalışılacaktır. Hıristiyan Siyonizmine katkısı 
bakımından Almanya, Amerika ve Fransa’nın rolü de önemli olmakla birlikte bu 
tebliğde sadece Britanya kökenli Hıristiyan siyonistlerin katkısı üzerinde duru-
lacaktır.

Yahudilerin Filistin’e dönmeleri konusunda İngiltere’deki gelişmelerin tari-
hi kökenleri, 16. yüzyıla, yani Reformasyon  Dönemi’ne kadar geriye gitmektedir. 
Reformasyon öncesinde Avrupa genelinde ve İngiltere özelinde Yahudi aleyhtar-
lığı oldukça kuvvetli iken Reformasyon, Hıristiyanların Yahudilere ve Filistin’e 
bakış açılarında köklü değişikliklere yol açtı. Geleneksel olarak Eski Ahit’te ge-
çen ilk dönem Yahudilerine saygı duyulup kendi dönemlerindeki Yahudiler hor 
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görülürken, Reformasyon’la bu iki grup aynı dini anlayışın mensupları olarak 
algılanmaya başlandı. Aynı şekilde, Reformasyon öncesi İngiltere’sinde yaygın 
olan anlayışta Filistin, Hıristiyan Kutsal Toprağı olarak görülüyor iken XVII. yüz-
yıla gelindiğinde Filistin, Yahudilerin vatanı ve onlara vadedilmiş topraklar ola-
rak algılanır oldu.1

Benzer bir şekilde, Eski Ahit metinlerini anlama konusunda da önemli de-
ğişimler yaşandı. Eski Ahit kehanetlerine göre Hz. İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişi 
için Yahudilerin Filistin’e dönmeleri gerekiyordu. İlginçtir, bu anlayışın geliştiği 
dönemde Yahudilerin İngiltere’de yaşamaları yasaktı. Kral I. Edward tarafından 
1290 yılında İngiltere’den çıkarılan Yahudiler, geri dönebilmek için 1650’lerde 
Oliver Cromwell’in liderliğini beklemek zorunda kalmışlardı. 

Cromwell’in Yahudileri İngiltere’ye çekmeye çalışmasının temel nedeni de 
dini değil, maddi idi. İç Savaş (1642-1651) nedeniyle zor durumda olan İngilte-
re’nin Avrupalı Yahudilerin sahip oldukları zenginliklerden yararlanma çabaları 
Yahudilerle ilgili yasağın kaldırılmasına yol açtı. Yahudilerin İngiltere’de yaşa-
malarına izin verildi ama onların bazı haklardan yararlanmaları için iki yüz yılı 
aşkın bir süre daha beklemeleri gerekecekti. Bir başka ifadeyle, Yahudiler, 1858’e 
kadar eşit vatandaş statüsüne sahip değillerdi. 1858 Özgürlük Kanunu ile birlik-
te seçme seçilmeseçme-seçilme hakkını elde ettiler. Böylesine ilginç tecrübele-
rin yaşandığı İngiltere’de XVI. yüzyıldan itibaren giderek artan ve XIX. yüzyılda 
anlayış olarak çok güçlenen Yahudilerin Filistin’e dönmeleri fi kri uygulamaya 
konulmaya çalışılacaktı.

Bugün Orta Doğu olarak adlandırılan bölgedeki yeni gelişmeler de İngi-
lizlerin Filistin’e ve Yahudilere ilgisini artırıyordu. 1798’de Fransa’nın Mısır iş-
galine karşı çıkan ilk ülke İngiltere oldu. İngilizler, Fransızların bölgeden çıka-
rılmalarında önemli rol oynadıktan başka bölgede kalıcı olabilmenin yollarını 
da aramaya başladılar. Dönemin şartları içinde oluşan rekabet durumuna bakıl-
dığında Fransızların Katolikler aracılığıyla, Rusların da Ortodokslar üzerinden 
bölgede kalıcı irtibatları dikkat çekmekteydi. İngilizlerin ise bölgedeki irtibatlar 
açısından zayıf durumda kaldıkları aşikardı. Mısır’dan başlayarak Suriye’nin de 
içinde bulunduğu bölgede ne Protestan nüfus vardı, ne de Müslümanlarla veya 
başka bir toplulukla sağlam ve yapıcı bir diyalog kurabilmişlerdi. Bu durumda, 
bir taraftan bölgede Protestan nüfusu oluşturmaya -ki bu yıllarda İngiltere’deki 



152

kiliselerin refah düzeyi ciddi misyoner faaliyetlerine imkan veriyordu- diğer ta-
raftan da bölgede yaşayan Yahudilerle ilişkilerini geliştirmeye çalıştılar. 

İngiltere’nin bölgede nüfuzunu artırma çabaları devam ederken Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa, Osmanlı merkezi hükümetine karşı isyan ederek 1831’de Fi-
listin ve Suriye bölgesini yönetimi altına aldı. Mehmet Ali Paşa, yaklaşık 10 yıl 
süren yönetim döneminde, Osmanlı’ya karşı Avrupa’nın desteğini alabilmek için 
bölgeyi Avrupa nüfuzuna daha da açık hale getirdi. İngiltere, bölgedeki faaliyet-
lerini 1830’larda yoğunlaştırdı ve Kudüs’ün ilk yabancı diplomatik temsilciliğini 
1838’de açmayı başardı.2 Bu temsilciliğe gönderilen ilk kişi William Young idi. 
1845 yılına kadar bu görevde kalacak olan Young, Yahudilerin Filistin’e yerleşti-
rilmelerinin gerekliliğine inanan ve bu uğurda yoğun çaba harcayan Evangelist 
Kiliseye mensuptu. Kendisini Filistin’de bulunan Yahudilerin tamamının koru-
yucusu gibi gören ve öyle davranmaya çalışan Young, bu konuda zaman zaman 
bağlı bulunduğu Kahire Başkonsolosu Patrick Campbell ile ters düşmekteydi. 
Campbell’in Yahudileri korumak hususunda görev sınırlarını aştığı uyarısına 
karşı, bunu dışişleri bakanı Lord Palmerston’un özel talimatı çerçevesinde yaptı-
ğını belirterek bilinçli bir davranış olduğunu açıklamış oluyordu.3 Young’ın hale-
fi  James Finn de aynı yönde politikalara devam etti. 1863 yılına kadar 17 yıl gibi 
uzun bir süre yürüttüğü konsolosluk görevi boyunca, bölgede Yahudi sayısını 
artırmak için çalıştı. Osmanlı hükümetinin desteğini sağlamak için, Yahudile-
rin Osmanlı’nın bölgedeki gücünü artıracağını fi krini ileri sürerek bölgeye daha 
fazla Yahudi yerleştirilebilmesi için sultanın izninin alınmasını talep ediyordu.4 
Her iki konsolos da İngiltere’de Hz. İsa’nın Dünyaya ikinci gelişi için Yahudilerin 
Filistin’e göçünün gerekli olduğuna inanan ve bunun için yoğun çaba harcayan 
Evangelistlerdendi. Young ve Finn’in bu göreve getirilmelerinin arkasındaki kilit 
isim ise Antony Ashley Cooper, yaygın olarak bilinen ismiyle Lord Shaftesbury 
(1801-1885) idi.

 Lord Shaftesbury, XIX. yüzyıl İngiltere’sinde Hıristiyan Siyonizminin belki 
de en önde gelen ismiydi. 1830’lardan 1885’teki vefatına kadar Yahudilerin Filis-
tin’e dönüşü konusunda yoğun çaba harcayan bir isim olarak öne çıkmaktaydı. 
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Dönemin etkin dışişleri bakanı Lord Palmerston’ın yakın arkadaşı ve akrabası 
da olan Lord Sahftesbury, sadece dini inancı gereği değil aynı zamanda İngiliz 
dış politikasının stratejik çıkarları açısından da Yahudilerin Filistin’de yerleşti-
rilmelerini gerekli görüyordu. 1839’da Quarterly Review’da Yahudilerin Filistin’e 
dönüşü konusunda yayımladığı bir makalesinde, Osmanlı hâkimiyetinde fakat 
İngiltere’nin himayesinde başkenti Kudüs olan bir Yahudi yönetimini savunu-
yordu. 4 Kasım 1840’ta The Times’ta yayımladığı bir duyuruda ise, Avrupa’nın 
Protestan monarklarına Yahudilerin Filistin’e dönüşleri konusunda bir memo-
randum sunulduğundan bahsediyordu.5 İlginçtir, Kasım 1917’de yayımlanan 
Balfour Deklarasyonu’nda kullanılan “jewish homeland” tabiri bu yıllarda da 
kullanılmaktaydı.

Lord Shaftesbury, Lord Palmerston’la yakınlığından da yararlanarak birebir 
görüşmeler gerçekleştirir ve bu sırada ona, Filistin’e Yahudi göçü konusundaki 
inancını ve fi krini uzun uzun anlatır. Bu çabalar sonunda 1 Ağustos 1840’da 
dışişleri bakanından konuyla ilgileneceğine dair söz alır. Nitekim Lord Palmers-
ton 11 Ağustos 1840 tarihinde İngiltere’nin İstanbul büyükelçisine yazılı tali-
mat vererek, Avrupa’da bulunan Yahudiler arasında Filistin’e dönüş konusunda 
kuvvetli bir anlayış bulunduğunu, bunların Filistin’e dönüşünü kolaylaştırarak 
onların zenginliklerinden yararlanmanın yanı sıra Mehmet Ali Paşa tehdidine 
karşı da Osmanlı tarafını güçlendirecekleri fi krini Sultan’a anlatması ve Osmanlı 
hükümeti nezdinde Yahudilerin Filistin’e dönüşlerini kolaylaştırması girişimin-
de bulunmasını istemişti.6 Bu girişim sonucunda olumlu bir cevap çıkmamıştı, 
ama İngiltere hükümeti Filistin’e Yahudi yerleşimi meselesinde resmi girişimde 
bulunabilecek kadar konuyla ilgilendiğini ortaya koymuştu.

 Bu dönemdeki bir başka ilginç gelişme de 1839 yılında İskoçya’dan dört 
papazın, incelemeler yapmak ve Yahudilerin dönüşü hususunu değerlendirmek 
üzere Filistin’e gönderilmesiydi. Bunlardan biri olan Alexander Keith’in (1791-
1880), The Land of Israel7 adıyla yayımladığı kitabında, daha sonra yaygın olarak 
kullanılacak olan “ülkesiz bir halk için halksız bir ülke” sloganını ortaya atar. 
(“A country without a people, for a people without a country”, s. 43). Bu slogan 
şu şekilde de kullanılmaktadır. “A land without a people for a people without a 
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land”). 1844’de yayımlanan kitaptaki bu anlayış, kuvvetlenerek devam ediyor ve 
Kasım 1917’de yayımlanan Balfour Deklarasyonunda da yerini alıyordu.

Yukarıda verilen kısa açıklamalar, II. Abdülhamid dönemi öncesinde Hıris-
tiyan Siyonist düşüncesinin İngiltere siyasi çevrelerinde kazandığı güç hakkında 
bir fi kir verecek niteliktedir. Ekim 1875’te malî ifl asın açıklanması ve Sultan Ab-
dülhamid’in iktidarının ilk yılında başlayan 93 Harbi’nin 1878’in ilk aylarında 
ağır bir yenilgiyle sonuçlanması, Filistin’e Yahudi göçü konusunu uzun yıllardan 
beri gündemde tutanlar için yeni bir fırsat anlamına gelmekteydi. Zira bu yenilgi, 
maliyesi zaten zor durumda olan Osmanlı Devletinin yükünü çok artırmıştı. Mil-
yonlarca metrekare toprak kaybı, yüklü bir savaş tazminatı, milyonlarca nüfus 
kaybı ve kaybedilen topraklardan gelen büyük çoğunluğu Müslüman yüzbinlerce 
mülteci, 1878 senesinde karşı karşıya kalınan problemlerin ilk akla gelenleriydi. 
İşte böyle bir zaman diliminde, bu denli ağır bir yükün altından kalkamayacağı 
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varsayılan Osmanlı Devleti maddi destek karşılığında bazı tavizlere razı olur dü-
şüncesi Avrupa’da etkili olmaya başlamıştı. Hatta, Londra’da Osmanlı hükümeti-
nin borçlarını ödeyebilmek için Filistin’in önemli bir kısmını İngiliz kreditörleri-
nin alacaklarına karşılık vermeyi planladığı dedikoduları dolaşıyordu. 

93 Harbi’nin, Osmanlı Devleti’ni dış müdahalelere her zamankinden daha 
açık hale getirdiği fi kri yayılmaya başlamıştı. Bu konumdan yararlanmak iste-
yenler arasında Filistin’e Yahudi göçünü destekleyen Hıristiyanlar da vardı. Bili-
nen yazarlardan Goldwyn Smith, Mayıs 1878’de Nineteenth Century dergisinde, 
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle İngiltere ve diğer 
büyük devletlerin Yahudileri Filistin’e yerleştirme ve Yahudi imparatorluğunu 
yeniden canlandırma fi krini dile getiriyordu. Dönemin saygın İngiliz sanayici-
lerinden Edward Cazalet de tartışmaya katılmış ve Suriye ve Filistin’in İngilte-
re’nin himayesi altına alınması gerektiği fi krini ileri sürmüştü. Cazalet’e göre, 
Suriye’nin “nüfusu azdı ve vahşi ve barbar ırklardan müteşekkildi. 1841’de Dür-
ziler bin Hıristiyanı katletmişler ve 1860’ta da üç bin Hıristiyan aynı tarzda yok 
edilmişti.” İngiltere dışında hiçbir ülke bu şartlardaki Suriye’yi himayesi altına 
almazdı. Peki, bu olumsuz şartlara rağmen İngilizler Suriye’ye neden ilgi duyu-
yordu? Cazalet’e göre bunun nedeni, İngilizlerin İncil’e bağlılıkları ve “İncil’in 
de bir Yahudi tarihi olmasından, İngilizlerin ve onların soyundan gelenlerin 
İncil’i okuması ve anlamaya çalışmasıyla alakalıydı”.8 Suriye’nin İngiltere’nin 
himayesine girmesinden sonra yapılacak imar yatırımlarında gereken insan gücü 
de “1800 yıldır sürgünde yaşayan Yahudilerin İngiltere’nin himayesinde kendi 
ülkelerine [Filistin’e] dönmeleriyle sağlanacaktır”. 

Dönemin büyük devletlerinin bu fi krin uygulanmasına neden itiraz etme-
yeceklerini açıkladıktan sonra, Suriye ve Filistin halkının da yeni yöneticileri-
ni, yani İngilizleri, memnuniyetle kabul edeceğini savunan Cazalet, bu şekilde 
İngiltere’nin gerçek misyonunu yerine getirmiş olacağını ifade etmekteydi.9 Kısa 
süre sonra yayımladığı Berlin Kongresi ile ilgili risalesinde ise, Suriye ve Filistin’i 
İngiliz çıkarları açısından net ifadelerle değerlendiriyordu. Buna göre; Suriye ve 
Filistin İngiltere ile Hindistan sömürgeleri güzergahı üzerindeydi ve İngiltere ge-
rekli tedbirleri almadığı takdirde Rus tahakkümüne girecekti. Ayrıca, bölgenin 
Arap ve Yahudi nüfusu sadece İngilizlere karşı olumlu tavır içinde olduklarından 
ve onların himayesine girmeye sıcak baktıklarından İngiltere bölgeye karşı daha 
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fazla sorumluluk üstlenmeliydi. İngiltere’nin 1878 Kıbrıs Antlaşması’nı gerçek-
leştirmesi, Suriye ve Filistin üzerinde, onun konumunu daha da güçlü kılmak-
taydı.10 

93 Harbi’nin Osmanlı Devleti’ni zayıfl atmasını fırsat bilip Filistin’e Yahu-
di göçü fi krini daha üst düzeyde gündeme getiren isim İngiliz seyyah, mistik 
ve gönüllü diplomat Laurence Oliphant (1829-1888) oldu. Oliphant’ın Filistin’e 
Yahudi yerleşimi meselesine ilgisi yeni değildi. Osmanlı Devleti ile Rusya ara-
sındaki gerilimli ilişkileri 1850’lerden itibaren yakından takip eden Oliphant, 
1853’te The Russian Shores of the Black Sea (Karadeniz’in Rus Kıyıları)  adlı 
bir de kitap yayımlamıştı. 1854 ve 1855 yıllarında Kırım, Kafkasya, İstanbul ve 
Trabzon’da uzun zaman geçirmiş, Rusya karşıtı faaliyetlerde bulunup Türk yet-
kililere yardımcı olmaya çalışmıştı. 1854’ten itibaren öğrenmeye başladığı Türk-
çesini, 1855’te, Trabzon’da, Ömer Lütfi  Paşa’nın yanında geçirdiği zaman dili-
minde Türkçe şaka yapacak seviyeye kadar geliştirmişti.11 1860 ve 1862’de de 
İstanbul’da bulunan Oliphant, Osmanlı Devleti’ndeki önemli gelişmeleri takip 
etmenin yanı sıra, Rusya’daki gelişmeleri ve özellikle de Rusya’nın Yahudiler 
aleyhindeki siyasetini ve uygulamalarını biliyordu.

Oliphant’ın Filistin’e Yahudi göçü meselesinde de 93 Harbi öncesinde zih-
ninin boş olmadığı anlaşılmaktadır. Oliphant, Filistin’e Yahudi göçünü hayatının 
en önemli meselesi haline getiren Lord Shaftesbury’nin oğlu Evelyn Ashley’nin 
yakın arkadaşı idi. Evelyn Ashley, babasının yakın arkadaşı olan Lord Palmers-
ton’ın 1859-1865 yılları arasındaki başbakanlığı döneminde özel kalem müdür-
lüğünü yaptı. Yeri gelmişken belirtmekte fayda var, Lord Palmerston 1840’ta 
dışişleri bakanı iken Osmanlı Devleti’ne, Filistin’e Yahudi göçüne izin vermesi 
hususunda yapılan müracaata karar veren kişiydi. Bu bağlantıların dışında, Olip-
hant’ın XIX. yüzyılın en güçlü Yahudi hayırseverleri arasında yer alan Moses 
Montefi ore (1784-1885) ile de ilişkisi vardı. 1820’lerden 1874 yılına kadar Filis-
tin’e giderek Yahudilerle yakından ilgilenen, nakdi yardımlarının yanı sıra onla-
ra okul, hastahane vb. kurumlar inşa eden Montefi ore’nin bölgeyle ilgili projeleri 
de Oliphant’ın dikkatini çekmekteydi. Sözün özü, Oliphant 93 Harbi öncesinde 
hem Hıristiyan Siyonistler cephesinden hem de Yahudi hayırseverler açısından 
Filistin’le ilgili projeler hakkında bilgi ve fi kir sahibiydi.
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Bu arkaplan dikkate alındığında 93 Harbi sonrasında Berlin Kongresi’nde 
yaşanan gelişmeler ve uluslararası ilişkilerdeki yeni denge oluşturma çabaları, 
Oliphant’ı harekete geçirmiş görünmektedir. Ona göre, yeni şartlarda Osmanlı 
Devleti iç işlerine ciddi harici müdahaleler yapılacaktır ve bunu önleyebilmek 
için acil çözümler üretmelidir. Bunlardan biri de, yabancı müdahalesine fırsat 
vermeden Osmanlı Devleti’nin bazı reformları gerçekleştirebileceğini ispat etme-
sidir, en azından bir bölgenin ıslah edilerek örnek oluşturulması gerekir. Bunun 
için en uygun yer ise Filistin’dir. Filistin’in ıslah edilebilmesi için iki temel unsu-
ra ihtiyaç vardır: para ve nüfus. Bu bölgeye getirilecek nüfus mülteci durumuna 
düşmüş Müslümanlardan oluşamazdı, çünkü onların bölgenin ıslah ve imarı için 
gereken maddi imkanları yoktu. Hıristiyanların maddi imkânları vardı ama böl-
geye gelip yerleşmeleri ihtimali oldukça zayıftı. Bu durumda en uygun topluluk 
Yahudilerdi. Çünkü Yahudilerin önemli bir kısmı baskı altında kaldıklarından 
yeni yerleşim yerleri arayışına girmiş durumdaydılar. Baskı altında olan Yahu-
dilerin Filistin’e yerleştirilmeleri durumunda da Avrupalı Yahudi zenginlerin 
sağlayacakları maddi destekle istenilen imar ve ıslah, gerçekleşme imkanına ka-
vuşacaktı.

Oliphant, 93 Harbi sonrasında Filistin’e Yahudi göçü hakkındaki düşün-
celerini zamanın İngiltere başbakanı ve dışişleri bakanı gibi üst düzey politika 
belirleyicileriyle de paylaşarak desteklerini aldıktan sonra Suriye ve Filistin böl-
gesinde incelemelerde bulunur. Bölgede görev yapan İngiliz diplomatlar ve Türk 
yetkililerle de görüşerek projesine uygun arazi tespiti yapmaya çalışır. Bu tür ön 
hazırlıkları tamamladıktan sonra da 1879 yılında, Filistin’e Yahudi göçü husu-
sunda kapsamlı bir projeyi, Osmanlı hükümetine sunar. Projenin detaylarını bir 
başka çalışmamda12 belirttiğim için burada şu kadarını ifade etmekle yetinmek 
isterim. Osmanlı hükümeti Oliphant’ın projesini “hükümet içinde bir hükümet 
demek olarak” görmüş ve hiçbir şekilde kabul edilebilir bulmamıştır. İngiltere ve 
Amerika büyükelçilerinin desteklerine rağmen Filistin’e Yahudi göçü konusunda 
esneklik sağlanmamıştır.

Ancak Oliphant’ın projesi vesilesiyle ortaya çıkan ve altı çizilmesi gere-
ken birkaç hususa değinmekte fayda vardır. Birincisi, siyasi siyonizmin Osmanlı 
Devleti’nin gündemini meşgul etmesinden 17 yıl gibi uzun bir süre önce Filis-
tin’e Yahudi göçü meselesi kabinede detaylı bir şekilde müzakere edilmiş, böyle 
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bir gelişmenin muhtemel mahzurları belirlenmeye çalışılmış, konunun hassas 
unsurları tespit edilmiş ve bu hususta karşılaşılması muhtemel harici baskının 
çapı hususunda ilk tecrübeler yaşanmıştır. Kanaatimizce Yahudi Siyonizminden 
yıllar önce II. Abdülhamid yönetiminin, güçler üzerinden Filistin’e Yahudi göçü 
meselesiyle yüzleşmiş olması büyük bir fikri ön hazırlık imkânı sağlamıştır. Bel-
ki de bu ön hazırlık imkânı nedeniyledir ki Abdülhamid dönemi boyunca Filistin 
meselesinde farklı söylemler gelişmemiş ve istikrarlı bir siyaset izlenmiştir.

İkincisi, Osmanlı yönetimi Filistin’e Yahudi göçüne kararlı bir şekilde karşı 
çıkmasının Yahudi aleyhtarlığından kaynaklanmadığını gösterme imkanını da 
kullanmıştır. Şöyle ki; dışarıdan gelecek Yahudiler, vatandaşlık statüsünü kabul 
etmeleri şartıyla Osmanlı topraklarından Rumeli, Anadolu ve Mezopotamya gibi 
bölgelerde yerleştirilebilecekler, hatta bu bölgelere yerleştirilenler bazı teşvik un-
surlarından da yararlanabileceklerdir. Devlet, bunu bir pazarlık unsuru olarak 
değil, aksine söz konusu bölgelerde bulunan arazilerin üretim açısından daha iyi 
değerlendirilebimesi için nüfus ihtiyacından dolayı sunmuştur ve sadece Yahu-
diler için de geçerli değildir. Yahudiler için Mezopotamya ve Halep yöresi gibi 
zikredilen yerler de vardı ve buralara 200 veya 250’şer ailelik gruplar halinde 
yerleşebilirlerdi. Bunun için özel bir izne de gerek yoktu, zira yürürlükte olan 
Osmanlı göç kanunu buna imkan vermekteydi.

Üçüncüsü, sadece İngiltere kamuoyunda yer alan tartışmalar ve Oliphant 
üzerinden Osmanlı hükümetine yansıyan teklifl er bile Osmanlı hükümetinin Fi-
listin hususunda özel bir dikkat geliştirmesi gerektiğini ortaya koymaya yeterli 
idi. Filistin bölgesi yakın zaman önce Katolikler ve Ortodokslar arasında yaşanan 
Makamat-ı Mübareke Meselesi üzerinden zaten ciddi bir nüfuz mücadelesine 
konu olmuş ve bu mücadele Kırım Savaşı’na giden yolda önemli bir unsur ola-
rak kullanılmıştı. Şimdi yeni ve giderek güçlenen bir mesele olarak Yahudi göçü 
meselesi dikkatleri daha da yoğun bir şekilde Filistin üzerine çekecekti. Osmanlı 
hükümetine düşen en önemli sorumluluk, Filistin’de oturmuş hassas dengeleri 
koruyabilmek ve çatışma unsuru olabilecek yeni gelişmeleri engelleyebilmekti.

İngiliz Hıristiyan Siyonistlerin Filistin meselesinin oluşumuna katkıları ba-
kımından önemsediğim bir ismi daha dile getirerek tebliğimi tamamlamak isti-
yorum. Bu isim William Henry Hechler’dir. Evangelik Kiliseye bağlı bir misyoner 
olan Alman babanın ve bir İngiliz annenin çocuğu olarak 1845’te Hindistan’da 
doğan Hechler, babasının da tesiriyle erken yaşlardan itibaren Evangelik Kili-
senin aktif misyonerlerinden olur. 1880’lere geldiğinde ise, koyu bir Hıristiyan 
Siyonist olur ve bütün imkânlarını Hz. İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişinin önşar-
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tı olarak gördüğü Filistin’e Yahudi göçü inancını hayata geçirmek için kullanır. 
1882’de Almanya, Fransa ve Rusya’yı ziyaret ederek Yahudi meselesini daha iyi 
anlamaya çalışır. Rusya’nın katı Yahudi düşmanlığı politikaları nedeniyle çok 
sayıda Yahudinin hayatını kaybetmesi üzerine, 1882’de Auto-emancipation ri-
salesini yazarak bu meselenin ancak bağımsız bir Yahudi devleti kurulmasıyla 
çözülebileceği fi krini savunan Leo Pinsker (1821-1891) ile görüşerek istişare-
lerde bulunur. İstanbul üzerinden İngiltere’ye dönerken Sultan Abdülhamid’e, 
Filistin’e Yahudi göçüne müsaade etmesi için ricada bulunma girişimi İngiliz 
büyükelçisinin yardımcı olmaması nedeniyle sonuçsuz kalır. 1884’te meşhur ri-
salesi “The Restoration of the Jews to Palestine” (Yahudilerin Filistin’e Dönüşü) 
yayımlanır. Bu risalenin ana fi kri, Hz. İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişi için Yahudi-
lerin Filistin’e dönüşünün ön şart olduğudur. Ona göre, her Hıristiyan Yahudileri 
sevmeyi bir vazife bilmelidir.
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1885’ten itibaren İngiltere’nin Viyana Büyükelçiliği din görevlisi olarak 
çalışan Hechler, Theodore Herzl’in 1896’da Yahudi Devleti kitabını yayımlama-
sıyla13 yeni bir heyecan yaşamaya başlar. Kitabın ana fi krini kendisinin yıllardır 
savunuyor olması nedeniyle hemen Herzl ile şahsen temasa geçerek onu destekle-
diğini ve inandığı kehanetlere göre 1897-98’de Yahudilerin Filistin’i tekrar ele ge-
çireceklerini söyler. Dolayısıyla Mart 1896’dan Herzl’in 1904’de vukubulan vefa-
tına kadar, elinden geldiği kadar geldiğince Herzl’in Filistin’de bir Yahudi devleti 
kurulması fi krinin gerçekleşmesine çalışır. Şüphesiz bu kararlılığın temel nedeni 
kendi inançlarıdır, ancak Herzl’in başarısının kendi inancının gerçekleşmesine 
doğrudan katkı yapacak olması Hechler-Herzl ikilisinin sekiz yıllık kesintisiz 
birlikte çalışma başarısını açıklar niteliktedir. Hechler’den önce Herzl’in Avru-
pa’nın büyük devletlerinin yöneticileriyle irtibat kurabilmesi mümkün olmamış-
tı. Hechler önce, daha önce çocuklarına özel öğretmenlik yaptığı Baden Grand 
Dükü I. Frederick ile irtibata geçti ve Herzl’in ve kendisinin fi kirleri hakkında 
detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Bu irtibat önemliydi, çünkü Kayser Kayzer 
II. Willhem I. Frederick’in yakın akrabası idi. İkinci olarak, Kayzer’in yakın ar-
kadaşı olan Almanya’nın Viyana büyükelçisi von-Eulenburg ile Herzl’i tanıştırdı 
ve fi kirlerini büyükelçiye detaylı olarak anlatarak konunun Kayzer’e ulaşmasını 
sağlamaya çalıştı. Mart 1896’dan itibaren bu minvalde yürütülen kulis faaliyetle-
ri neticesinde Hechler, Alman üst yönetiminin Filistin’e Yahudi göçü fi krine aşi-
na olmasını sağlamayı başardı. Bu başarının önemli sonuçlarından biri de, 1898 
sonbaharında gerçekleşen Kayzer’in İstanbul ve Kudüs seyahatine kendisinin de 
katılmış olmasının yanı sıra, Herzl’in İstanbul’da ve Kudüs’te Kayzer ile görüştü-
rülmesinin gerçekleşmiş olmasıdır.14 Son olarak, dönemin bir kısım Yahudi ileri 
gelenleri tarafından eleştirilen ve değersizleştirilmeye çalışılan Herzl, Hechler’in 
bağlantıları ve sarsılmaz desteği sayesinde Kayzer II. Wilhelm’in yakın çevresiy-
le irtibat kurabilmiştir. Bu irtibatlar, II. Abdülhamid’in Filistin’e Yahudi göçüne 
karşı tavrını değiştirememiş ise de Herzl’in dünyadaki şöhretini ve Siyonizm ide-
olojisinin tanınırlığını ciddi anlamda artırdığı söylenebilir.

Sonuç olarak şu hususu vurgulayak ifade etmek gerekir ki, Filistin’e Yahu-
di göçü meselesinde Hıristiyanların katkısının derecesini netleştirmeden, Filis-
tin meselesi ve İsrail Devleti’nin kuruluş hikâyesini netleştirmek pek mümkün 
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görünmemektedir. Filistin’de kurulan Yahudi Devleti’nin sadece Yahudilerin ça-
balarıyla kurulmuş bir devlet olmadığı fi krinin ne derece gerçekçi olduğunu an-
layabilmek için meselenin Osmanlı Dönemiyle ilgili detaylı çalışmalara ihtiyaç 
duyulduğu açıktır. Bu tür çalışmaların, mevcut yaygın görüşleri revize etmesi 
şaşırtıcı olmayacaktır.





Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nin son elli yılının en tartışma-
lı hükümdarı olmakla beraber, François Georgeon’un deyimiyle “bütün yetkileri 
elinde toplamış kadir-i mutlak bir padişah” idi1. Kemal Karpat’a göre, II. Abdülha-
mid, “modern bir Müslüman hükümdar” idi2. O, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’n-
den itibaren Avrupalı devletlerin iç işlerine müdahale ve parçalama (toprak kay-
bettirme) siyasetinin hız kazandığı bir süreçte -ki bu süreç, Kıbrıs, Kars, Ardahan 
ve Batum ile Mısır ve Tunus’un fiilen kaybedildiği bir döneme denk gelmekteydi) 
bir taraftan Avrupalı devletlere karşı bir denge siyaseti3 yürütmenin yanı sıra im-
kânlar ölçüsünde Osmanlı dışı Müslüman coğrafyada bir ittihad-ı İslâm siyaseti 
izlemeye çalışırken diğer taraftan da ülkesini güçlendirmek için bürokrasi, askerî 
ekonomi eğitim, sağlık ve bayındırlık alanlarında önemli modernleşme hamle-
lerini yapmaktaydı. Bu hamleler, Sultan II. Abdülhamid için devletin bekasına 
yönelikti4.
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Tahsin Paşa’ya göre bu dış siyaset, Almanya merkezli olup, Rusya’yı idare 
etmek, İngiltere ile sorun çıkarmamak ve diğer devletlerle de mümkün mertebe 
iyi geçinmek esasına dayanmaktaydı. Ayrıca Balkan milletlerinin Osmanlı Dev-
leti’ne karşı birlik olmasını engellemek de bu siyasetin bir parçasıydı5. Görüldü-
ğü gibi pragmatik nitelik taşıyan bu siyasetin Müslüman dünyasına yönelik tarafı 
İttihad-ı İslâm adını taşımaktaydı. Diğer bir deyişle, Sultan, Osmanlı Devleti’nin 
savaşa girdiği hallerde Müslüman dünyasına cihat fetvaları yayınlamakta ve on-
lardan yardım talep etmekteydi. Bu durum, Kafkasya ve Türkistan (Orta Asya) 
söz konusu olduğunda daha da geçerliydi.

Bu bildirimizde, ilk olarak Kafkasya ve Orta Asya’nın stratejik konumlarını tes-
pit ettikten sonra XVI ve XX’nci yüzyıllar arasında Kafkasya üzerindeki Osmanlı-İ-
ran, Osmanlı-Rus rekabetleri ile Osmanlı Devleti’nin Orta Asya Hanlıkları ile ilişki-
lerini genel çerçevede değerlendirecek ve daha sonra da II. Abdülhamid döneminde 
Osmanlı Devleti’nin Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik siyasetini ele alacağız.

Bilindiği gibi Kafkasya, doğu-batı ekseninde Karadeniz-Hazar Denizi ara-
sında yüksek sıradağlara sahip stratejik bir bölgedir. Aynı zamanda bu bölge, 
Rusların sıcak denizlere inme siyasetinde kara güzergâhlarının (Kafkasya-Doğu 
Anadolu-Akdeniz; Kafkasya-İran-Basra Körfezi) başlangıç noktasıdır. Bundan 
dolayı Kafkasya, I. Petro’dan itibaren hedef coğrafya/fethedilecek bölgedir. Diğer 
taraftan ise Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın ikinci yarısının başında Rusya’nın 
Kazan (1552) ve Astarhan (1556)’ı işgal ederek biraz daha Kafkasya’ya yaklaş-
ması üzerine dikkatini bu bölgeye çevirmiş, Avrupa harplerinden ve Kanuni’nin 
ölümünden sonra, 1588’de Özdemiroğlu Osman Paşa’nın seferiyle birlikte Kaf-
kasya’da varlık gösterebilmişti. Ancak, XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarından 
itibaren Rusya ile Kafkasya’da bölgesel rekabete girişmişti6. Bu yüzyıllar içinde, 
Osmanlı Devleti, barış zamanlarında Rusya’ya karşı Kafkasya’daki Müslüman 
hanların birlik ve işbirliğini, barış içinde yaşamalarını teşvik etmiş; savaş dö-
nemlerinde ise “din ü devlet, gaza ü cihad” adına Kafkas Müslümanlarını kendi 
yanında/destekçisi olarak savaşa/cihada çağırmıştı. 

Buna örnek olarak Kafkasya’daki İmam Mansur ve Şeyh Şamil hareketlerini 
verebiliriz. Osmanlı Devleti, 1787-1795 yılları arasında Kuzey Kafkasya’da Ruslara 
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karşı Müridizm hareketini başlatmış olan İmam Mansur’a ve onun hareketine7 karşı 
Rusya yüzünden ihtiyatla yaklaşmıştı8. Öyle ki, Osmanlı Devleti’nin bu çekingen ya 
da edilgen tavrı, 1829 tarihli Edirne Antlaşması’ndan sonra daha da artmış; sempati 
duymasına rağmen 1834’ten beri Dağıstan ve Çeçenistan’da Ruslara karşı Şeyh Şa-
mil önderliğindeki Müridizm hareketine istenen para ve silah yardımını yapamamış; 
sadece İstanbul’a gelen elçiler “halifenin dostluk mektubu” ile hediyeler verilerek 
geri gönderilmişti. Bu tutum, 1853-1856 Kırım Harbi’ne kadar devam etmişti9. 

Kırım Harbi, Osmanlı Devleti ve Kafkasya Müslümanları için bir ümit ışığı 
doğurmuştu. Ancak, ümitler uzun sürmedi. Savaşın başlarında, Sultan Abdül-
mecid, Ruslarla savaşmaları için bir cihat fetvasını (4 Ekim 1853), Şeyh Şamil’e 
göndermiş ve o da Ruslara karşı Tifl is merkezli bir kıskaç harekâtı teklifi nde bu-
lunmuştu. Ne yazık ki, Osmanlı Devleti, İngiliz etkisiyle Şeyh Şamil’in bu askeri 
harekât önerisi karşısında sessiz kalmış ve Şeyh Şamil de 1854 yazında Çeçenis-
tan’a çekilmişti10. Buna rağmen Osmanlı Devleti, Şeyh Şamil’in Ruslara teslimin-
den (1859) sonra Kafkasya’dan Anadolu’ya başlayan ve yıllar geçtikçe hızlanan 
göçler sürecinde Kafkas Müslümanlarına sahip çıkmaktan geri durmamış ve bu 
tavrını sonuna kadar sürdürmüştü11. Ne var ki, bu tavır siyasi olmaktan daha çok 
sosyo-kültürel temelli dayanışma ve işbirliğini öne çıkaran bir tavır idi. Bu tavır, 
II. Abdülhamid devrinde, hem Kafkasya’dan gelen göçmenlerle ilgilenme ve hem 
de Kafkasya başta olmak üzere diğer İslâm beldelerindeki Müslümanlarla ilişki 
kurma ve onlara destek olma tarzında gerçekleşen İttihad-ı İslâm siyaseti çerçe-
vesinde şekillendi.

Sultan II. Abdülhamid’in yine aynı çerçevede Türkistan Müslümanları ile 
de ilgilendiğini görmekteyiz. Bilindiği gibi, Orta Asya, tarihi ismiyle Türkistan, 
Türklerin ata vatanı olup batıda, Ural Dağları ve Hazar Denizi’nden doğuda Al-
tay Dağları ve Çin sınırına kuzeyde Aral ve Balkaş göllerinin ötesinde Sibirya’ya 
kadar uzanan bozkırlardan güneyde Hindikuş Dağlarına kadar ulaşan bir coğ-
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rafyadır12. Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Selçuklu gibi birçok Türk devletine 
yurt olmuş bu coğrafya, XIX. yüzyıla gelindiğinde Semerkand, Buhara, Hive ve 
Hokand gibi hanlıklar halinde yönetilmekteydi. Kabul edilmelidir ki, Anadolu ve 
Orta Asya coğrafi  olarak birbirlerine oldukça uzak idi. Ayrıca, aralarında Hazar 
Denizi’nden başka Safevi-İran Devleti bulunmaktaydı. Bundan dolayı ilişkiler, 
siyasi anlamda yoğun olmayıp daha ziyade İran harpleri dönemlerinde artış gös-
termekteydi. Bu ilişkiler de elçi teatileri şeklinde gerçekleşmekteydi. Öyle ki, 
Osmanlı-İran harpleri başladığında, Osmanlı padişahları, halife sıfatıyla Türkis-
tan hanlarına Kafkasya’ya gönderdikleri gibi cihat fetvaları göndermişler, des-
teklerini istemişlerdi. Ne yazık ki, savaşlar bittiğinde Osmanlı Devleti, beklenen 
ilgi, destek ve yardımını esirgemiş; İran, Türkistan hanlarına savaş açtıklarında, 
“biz İran ile barış halindeyiz. Siz de barış halinde olunuz” şeklinde pragmatik 
cevaplar vermişti13. Bu ise Türkistan’da üzüntüye sebep olmuştu. Bunun dışın-
da, Türkistan- Osmanlı ilişkilerinin ikinci boyutu, Türkistan Müslümanlarının, 
Hazar’ın kuzeyinden dolaşarak İstanbul üzerinden hacca gitmeleriydi. Bu konu-
da Osmanlı Devleti, siyasi tavrından farklı olarak gelen elçi, ilim adamı ve hacı 
adaylarına gereken destek ve yardımı esirgememiş ve bunda İstanbul’daki Öz-
bek tekkeleri önemli bir rol oynamıştı. Bu durum, hanlıkların Rus işgaliyle sona 
ermiş; daha ziyade, eğitim amacıyla Türkistanlı öğrenciler, İstanbul’a gelirken, 
Osmanlı Devleti de Türkistan’a uzman eğitici, eğitim araçları ve kitaplar gön-
dermişti. Bunda, II. Abdülhamid’in “Dünya Müslümanlarının hamisi” olduğunu 
ortaya koyan İslâm birliği siyasetinin büyük etkisi bulunmaktaydı14.

II. Abdülhamid ve Kafkasya

Sultan II. Abdülhamid, tahta çıktığında (31 Ağustos 1876) Osmanlı Devleti, 
Sırbistan ve Karadağ ile savaş halindeydi. Sırpların yenilgisi üzerine büyük dev-
letler Osmanlı Devleti’nden ateşkes istediler ve bir konferans toplanmasını sağ-
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ladılar. Amaç, bu Balkan sorununun Osmanlı lehine çözümlenmesini önlemek-
ti. Bu süreçte, bir taraftan Sırp ve Karadağ sorunlarını halletmek için İstanbul 
konferansı (23 Aralık 1876-20 Ocak 1877) toplanırken diğer taraftan 23 Aralık 
1876’da Osmanlı Devleti’nde ilk kez Meşrutiyet ilan edilmiş ve ardından 19 Mart 
1877’de Meclis-i Umumi (Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan) açılmıştı15.

Osmanlı Devleti iç ve dış politikada bu olayları yaşarken Rusya’nın bü-
yük bir hamlesi ile karşılaştı. Rusya, 24 Nisan 1877’de, Osmanlı Devleti’ne savaş 
ilan etti16. Bunda Rusya’nın Slav-Ortodoks siyaseti çerçevesinde destek verdiği 
Sırbistan ve Karadağ meselelerinde istediği sonuçları alamaması önemli bir rol 
oynamıştı. Üstelik bu harp ilanından sonra Rusya’da kiliselerde çanlar çalınmış, 
ayinler düzenlenmiş ve “dinsizlere karşı zafer bahşetmesi için Tanrı’ya dualar 
edilmiş”ti. Adeta, Rusya’da bir “Haçlı Seferi “ havası esmeye başlamıştı17.

Buna karşılık Osmanlı Devleti de benzer bir şekilde savaşa dinî bir veçhe 
vermeye çalışmış; ülke içinde dayanışmayı kuvvetlendirecek hamleleri yaparken, 
ülke dışında da Kafkasya başta olmak üzere Türkistan ve Afganistan Müslüman-
larına yönelik Rusya’ya karşı savaşmak için cihat fetvaları yollamıştı. Nitekim 
Babıâli, 1 Mayıs 1877’de, bütün vilayetlere bir emr-i âli göndererek Rusya’nın 
savaş ilan eyledikten sonra her taraftan ordularıyla Osmanlı sınırlarına tecavüz 
ettiklerini ve oysa Osmanlı Devleti’nin barıştan başka isteğinin olmadığını açık-
lamıştır. Açıkça bu emr-i âli, hürriyet düşmanı görülen Rusya’ya karşı birlik ve 
beraberlik çağrısıydı18:

“Binaenaleyh, kâffe-i evlad-ı vatan, hürriyet-i tâmme ile bu mülkün üzerin-
de olan hukuk-ı müşterekelerini elyevm, niçe akvâmı, lisân ve din ü mezheblerini 
bozarak taht-ı tahakküm ve esaretde tutan bir düşman-ı hürriyetin tasallutundan 
sakınmak farizasiyle mükellef olduklarından kendülerini Hilâfet ve metbû’iyyet 
nâmına olarak bu yolda maddî ve manevî ittifak ve ittihada da’vet eylerim.”

Bu tarz girişimlerle ülke içinde dayanışmayı sağlamaya çalışan Osmanlı 
Devleti, yakın coğrafyadan başlamak üzere ülke dışındaki Müslümanların deste-
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ğini de kazanmaya çalışıyordu. Bu bağlamda ilk hedef coğrafya Kafkasya idi. Üs-
telik Kafkasya, özellikle Kuzey Kafkasya, Rusya hâkimiyetinde olmakla beraber 
her zaman direniş hareketlerinin merkezi olmuş; bu özelliğiyle Rus savaşlarında 
Osmanlı Devleti’nin ilgi odağı haline gelmişti. Şimdiki durum da aynıydı. Bu 
bağlamda Osmanlı Devleti, savaş halinde olduğu Rusya’ya karşı Kuzey Kafkas-
ya’daki Müslüman kabilelerden yararlanmayı düşünmüştü. Nitekim, Sohum’a 
gönderilen Nusret Paşa’ya verilen talimatta bu husus açıkça yazılmıştı19:

“Devlet-i Aliyye’ce muharebe-i hâzırada mutasavver olan harekât-ı esasiy-
yenin bir kısm-ı mühimmesi Kafkasya kıt’asında bulunan akvâm ve kabâ’ilin düş-
man aleyhinde isti’mâl ve bu cihetle Rusyaluların dâhilen işgal olunması çaresi-
nin istihsali kaziyyesidir.”

Ayrıca sözkonusu talimatta, Rusya ile harp başlayınca Rusların zulmü al-
tında kalan Çerkez ve Abazaların bunu fırsat bilerek silaha sarıldıklarını ve on-
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ların bu gayretlerinin Kafkas sahilinde bir dayanak noktası meydana getirdiğini 
ve Devlet-Aliyye’nin etkili himayesi görüldükçe nice vatanperver muhacirin ora-
lara koşup gittiğini, bunun da iç bölgelerdeki Kafkas kabilelerin birlik halinde 
olmasını sağladığından bahsedilmiş ve bu gayretlerin zaferle sonuçlanması için 
“mübârizân-ı İslâmı tedâbir-i mü’essirane ve hakimâne da’iresinde idare etmeğe 
ve cihâd ve gazâya teşvîk ve tergîb eylemeğe” bağlı olduğu üzerinde durulmuştur. 
İşte Nusret Paşa’nın asıl görevi de bunu sağlamaktı20. 

 İşte Batı Kafkaslar (Abhazya ve Çerkezistan)’da bu tarz hareketlenmele-
rin fi tili, 24 Nisan 1877’de, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiş olan Rusların, 
Batum’a karşı taarruza geçmesiyle yakıldı. 27 Nisan’da Çamçıra Oçemçıra) De-
resi’ni aşan Ruslar, Açıkova Deresi’nin güneyindeki Husuban sırtlarına çekilen 
Osmanlı kuvvetleriyle çarpıştılar ve hız kestiler. 11 Mayıs’ta yeniden başlayan 
şiddetli çarpışmalarda, Osmanlı gücü bir ara Ruslarca kırılmışsa da Osmanlı de-
niz gücünün desteğiyle denge sağlanmış ve bu çarpışmalarda Ruslar, 2000 civa-
rında zayiat (ölü ve yaralı) vermişlerdi21. 

Bu Rus saldırısı başladıktan dört gün sonra, 28 Nisan’da, Ruslara karşı Abaza 
ve Çerkez kabilelerini ayaklandırmak için Hasan Bey liderliğindeki Abaza beyleri, 
Batum’dan Sohum’a gittiler22. Sohum’a ulaşan Hasan Bey ve yanındakiler, 3000 
kadar Abaza’yı silahlandırdılar ve Osmanlı zırhlısının tahrip ettiği Sohum Kale-
si’ni ele geçirdiler. Bu habere sevinen Osmanlı hükümeti, Ferik Fazıl Paşa komu-
tasında donanımlı bir fırkateyni Sohum’a gönderdi23. Sohum’a giden Ferik Fazıl 
Paşa, bölgedeki Abaza ve Çerkezleri silahlandırarak önce Erdile Kalesi’ni ve sonra 
da Zeyl Kalesi’ni zapt etmiş ve hatta ganimet de almıştı24. Ne var ki bu kısmi başa-
rılar uzun sürmedi. Ağustos sonlarına kadar Abhazya topraklarında cereyan eden 
Osmanlı-Rus muharebeleri, Osmanlı kuvvetlerine destek vermiş olan Abazaların 
yenilmesi ve Osmanlı askerlerinin Sohum’dan ayrılmasıyla sona erdi25.

Batı Kafkaslar’da bu askeri gelişmeler olurken, Osmanlı Devleti, 23 Mayıs 
1877 tarihli bir cihat fetvasını “ümera, ulema ve ileri gelenlerine” hitaben Da-
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ğıstan’a göndermiş ve din düşmanı Rusya’ya karşı savaşmalarını emretmişti26. 
Ardından, Kafkas Müslümanları üzerinde nüfuzu olan Şeyh Şamil’in büyük oğlu 
Muhammed Şamil’e paşalık rütbesi verilerek Erzurum’a gönderilmişti. Amaç, Da-
ğıstanlı bazı beylerin yardımıyla Dağıstan kabilelerinin Rusya’ya karşı ayaklan-
malarını sağlamaktı. Diğer taraftan İstanbul’da bulunan Dağıstan ümerasından 
Şefi  Bey, Dağıstan ve Çerkezistan’daki İslâm kabilelerini Rusya’ya karşı isyana 
teşvik amacıyla Babıâli’ye bir layiha sundu. Söz konusu layiha, Tophane’de Harp 
Encümeni’nde görüşülerek kabul edildi27. Bu layihaya göre Şefi  Bey ve adamları, 
Kars Ordu Komutanı Musa Paşa ile Trabzon’da buluşarak Sohum’a gideceklerdi. 
Tabiatıyla bu işin bir maliyeti vardı. Sonunda, 29 Mayıs 1877 (16 C.evvel 1294) 
tarihli bir Padişah iradesiyle Şefi  Bey ve adamlarına on bin (10 bin) kuruş harç 
verilmesi kararlaştırıldı28. Ne var ki bütün bu çabalar sonuçsuz kaldı.

Abhazya’dan öteye geçemeyen Rusya’ya karşı Osmanlı ordusu destekli ma-
halli İslâm kabilelerinin faaliyetlerinden başka Dağıstan ve Çeçenistan’da ken-
diliğinden bazı isyan hareketlerinin başladığını görmekteyiz. İlk isyan hareketi, 
12-13 Nisan 1877 gecesi, Çaberloy ve Benoy’da başladı. Hareketin liderleri Ça-
berloy’da, Dada Zalma; Zandak’ta Ali Bek Hacı (Albag Hacı); Benoy’da Sultan 
Murad idi. Özellikle, Ali Bek Hacı, etrafına 600 silahlı kişi toplayarak Ruslarla 
gerilla harbine girişti. Ruslara doğrudan zayiat verdirdikten başka yolları, köp-
rüleri yıkarak Rusların lojistik kanallarına zarar verdiler. Fakat bu hareket de 
sonbaharın gelmesiyle birlikte etkisini kaybetti29. Sonunda Ali Bek Hacı, Darum 
Dağı’na çekildi ve ardından Dağıstan’a geçti. 1878 yılının Eylül ayına gelindi-
ğinde, Ruslar, Dağıstan ve Çeçenistan’daki isyanları bastırmıştı. Böylece, Kuzey 
Kafkasya’da Rus hakimiyeti daha da perçinleşmiş oldu.

Kuzey Kafkasya’da bu gelişmeler olurken, Berlin Kongresi ve sonunda im-
zalanan Berlin Antlaşması (13 Temmuz 1878)’ndan sonra Ermeni meselesi, ulus-
lararası bir nitelik kazanmış; İngiltere ve Rusya gibi devletler, Ermeni meselesini 
gerekçe göstererek Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya başladılar. Nitekim 
1894-1895 Ermeni olayları bunun tipik örnekleriydi. Aynı şekilde, Ermeniler, 
1905 Rus devriminin etkisiyle Güney Kafkasya’da, Bakü başta olmak üzere Gen-
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ce, Erivan, Nahçıvan, Karabağ ve Şuşa’da Azerilere saldırdılar. Yıl boyunca süren 
saldırılarında, Zengezur, Göyçay, Karabağ, Gence, Gümrü, Üçkilise (Ecmiyazin) 
kazalarında onlarca köyü yakmaktan çekinmediler. Bu saldırılar 1906 yılı boyun-
ca da artarak sürmüştü30. 

1905-1906 yılları arasındaki Güney Kafkasya’daki bu olaylar, bölgedeki 
Osmanlı memurlarınca İstanbul’a rapor edilmekteydi. Daha ziyade bu raporlar 
Tifl is Başşehbenderliği’nden gelmekteydi. Tifl is’ten alınan bir telgrafa göre, Gen-
ce’de Ermeniler 300 Müslümanın evini yaktıkları gibi Ermeni mahallelerindeki 
Müslüman evlerini de yağmalamışlardı. Bunun üzerine Sadaret, 26 Aralık 1905 
tarihli tezkireyle Gence’deki Müslüman halkın can ve mal güvenliğinin korun-
ması için Rusya hükümeti nezdinde girişimde bulunmasını Hariciye Nezareti’n-
den istemişti31. Bu tarz haberler, 1906-1907 yılları arasında Güney Kafkasya’dan 
sıklıkla alınmış ve söz konusu olayların önlenmesi için Osmanlı hükümeti Rus-
ya hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmuştu32. Bu da gösteriyor ki, Osmanlı 
Devleti, doğrudan müdahale edemez ise de dolaylı olarak Rusya üzerinden böl-
genin Müslüman halkını korumaya çalışmıştı. Tabiatıyla Osmanlı Devleti’nin bu 
korumacı tavrı, Sultan II. Abdülhamid’in Müslümanların hamisi halife olmasın-
dan dolayı idi.

II. Abdülhamid Ve Orta Asya (Türkistan)

Osmanlı Devleti’nin 1878-1908 yılları arasında Türkistan’a ilgisi, Rusya 
faktöründen dolayı siyasi olmayıp sosyal ve kültürel faaliyetler şeklindeydi. 
Daha ziyade Sultan II. Abdülhamid, bu faaliyetleri Müslümanlar arası dayanış-
ma çerçevesinde desteklemekteydi. Ayrıca, Osmanlı-Türkistan ticari ilişkileri de 
devam etmekteydi. Bu alanda faaliyette bulunan Hayriye tüccarı Buharalı Hacı 
Osman Efendi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin çıkmasından bir ay sonra, 23 
Mayıs’ta Hariciye Nezareti’ne bir arîza vermiş ve Rusya’nın Buhara, Hive ve Ho-
kand’ı işgalinden söz ettikten sonra Sultan II. Abdülhamid’in bu tarafl ara halife 
sıfatıyla ilgi göstermesini, nasihatlerde bulunmasını talep etmişti33. 
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Her durumda Türkistanlıların Osmanlı Devleti’ne ve onun halifesine ilgi-
leri yüksekti. Bu ilgiyi daha ziyade Türkistanlı hacılar göstermekte idi. Öyle ki, 
Türkistanlı hacı adayları, İstanbul’a uğranmadan yapılan haccın makbul olmaya-
cağı gibi bir düşünceye sahip idiler. Bu yüzden Türkistanlı hacı adayları İstanbul 
üzerinden Mekke’ye gidiyorlardı ve aynı yolla geri dönüyorlardı. Bunu teşvik 
için Osmanlı Devleti de Türkistan ve Afganistan’dan gelen hacı adaylarından 20 
kuruş vize harcını kaldırdı. Hatta Doğu ve Batı Türkistan’dan hac için İstanbul’a 
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gelen fakirlerin (1400 kişi) İstanbul Şehremaneti ile Sıhhiye Nezareti tarafından 
Hicaz’a gidip hac görevlerini yapmaları sağlanmıştır34.

Diğer taraftan Osmanlı Devleti, 1870’lerin başında Kaşgar’a karşı daha aktif 
bir siyaset izlemeye başlamıştı. Bunda, Taşkent işgal edilmeden önce Hokand 
Ordu Komutanı Alim Kul tarafından İstanbul’a elçi olarak gelen Yakup Han Tö-
re’nin etkisi büyüktü. Çünkü Osmanlı devlet ricalinin dikkatini Kaşgar üzerine 
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çekebilmişti. Bu sırada, Babıali’ye Türkistan hakkında geniş bir takrir vermiş ve 
ülkesine dönmüştü. Bunun etkisiyle olsa gerek Osmanlı Devleti, 1873’te, Kaş-
gar Hakimi Yakup Bey’e, hediye olarak birtakım silahlar göndermiş ve aynısını 
1875’te tekrarlamıştı. Hatta Kaşgar Hakimi’ne 500 adet Kuran-ı Kerim hediye ola-
rak gönderilmişti. Bunun üzerine Yakup Han, 7 Nisan 1875’te, yardımları için 
Osmanlı Devleti’ne bir teşekkür mektubu göndermişti. Bütün bu gelişmelerin 
sonucunda Yakup Bey, Kasım 1876’da, halife olarak II. Abdülhamid’e biat etti35. 
Ne var ki, Hokand, aynı yıl Çinliler tarafından işgal edildi. Bunun üzerine, daha 
önce Kaşgar’a dönmüş ve Yakup Han’ın hizmetine girmiş olan Yakup Han Töre, 
24 Aralık 1879’da Babıali’ye bir rapor vererek Kaşgar Devleti’nin 24 vilayet ve 
şehirlerden meydana geldiğini, tahminen beş milyon Müslümanın yaşadığını ve 
bu devletin hakim olduğu toprakların yeraltı zenginliklerine (Kaşgar’da gümüş, 
Hoten ve Yarkend’de altın ve bakır madenleri gibi) sahip olduğunu ve ne yazık 
ki, Çinlilerce işgal edildiğini bildirmişti. Ayrıca Yakup Han Töre raporunda Kaş-
gar’ın Osmanlı Devleti’ne tâbi olduğunu hatırlatarak Çinliler nezdinde bu işgalin 
protesto edilmesini istemişti36. Ancak, 1877-1878 Rus Savaşı’nın çıkmasından 
dolayı Osmanlı Devleti Kaşgar elçisinin bu ricasına olumlu cevap veremedi. 

Osmanlı Devleti’nin ilgisi sadece, Kaşgar’a değildi. 1877-1878 Rus Savaşı 
çıktıktan sonra Rusya hakimiyetindeki diğer Müslüman topluluklarına gözünü 
çevirdi. Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nin Türkistan’a olan ilgisini bilen bazı 
kişiler de Babıali’ye başvurarak Türkistan’ın bazı bölgelerinde Ruslara karşı is-
yanlar çıkarabileceğini bildirdiler. Bunlardan biri Kazak Türklerinden Muham-
mmed Rahim adlı bir kişi idi. Orenburglu olan bu kişi, 1877’de İstanbul’a gelip 
yerleşmişti. Savaş çıkınca Kazak Türklerini Ruslara karşı ayaklandırabileceğini 
Dahiliye Nezareti’ne bildirmişti. Muhammed Rahim’in bu teklifi , Osmanlı sivil 
ve askeri çevrelerinde memnuniyetle karşılanmış ve silah ile para yardımıyla 
bu işin başarılabileceği kanaatine varılmıştı. Bu amaçla kendisine Şeyhülİslâmın 
bir mektubunun verilmesi, masrafl ara karşılık 400 altın harcırah ile İstanbul’da 
kalacak ailesi için her ay 700 kuruş maaş tahsis edilecekti. Ne var ki, bu kararlara 
rağmen Muhammed Rahim Kazak-Kırgız bozkırlarına gönderilmedi37.
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Batı Türkistan’ın Rus, Doğu Türkistan’ın Çin hakimiyetine girmesinden 
sonra Osmanlı Devleti’nin Türkistan ile ilişkisi bölge Müslümanlarına Kuran-ı 
Kerim başta olmak üzere dinî kitapların gönderilmesi38ile Müslüman çocukla-
rının İstanbul’da eğitim görmesi39gibi siyaset dışı faaliyetlerle sınırlı kalmıştır. 
Böylece Sultan II. Abdülhamid, halife olarak Rusya ve İngiltere’ye karşı dünya 
Müslümanlarının desteğini almak yolundaki İttihad-ı İslâm siyasetinin gereğini 
fazlasıyla yerine getirmiş oluyordu. 

Sonuç olarak, Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı dışı İslâm beldelerine yö-
nelik ittihad-ı İslâm adı verilen siyasetinde yeni araçlar kullanmasına rağmen 
selefl erinin pragmatik siyaset anlayışından farklı bir tavır sergilememiştir. Tıpkı 
selefi  olan padişahlar gibi savaş zamanlarında Türkistan ve Kafkasya’ya cihat 
fetvaları göndererek onları devlet ve millet için gaza ve cihada davet etmiş; di-
ğer zamanlarda ise o bölge Müslümanlarının yardım çağrılarına elçiyi ağırlama 
ve onun eline halifenin mektubunu vermenin dışında somut bir siyasi destek-
te bulunmamıştır. Nadiren de olsa, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Kafkasya 
Müslümanlarını Ruslara karşı ayaklandırmak istemişse de sonuç alamamıştır. 
Onun derdi, Berlin Kongresi’nde İngiliz siyasetinden dolayı hayal kırıklığına uğ-
ramanın etkisiyle hilafet çerçevesinde dünya Müslümanlarının dayanışmasını 
sağlamak ve buradan sağlanacak prestiji/gücü, Avrupalı emperyalist devletlere 
karşı izleyeceği dış politikada kullanmaktır40. Buna rağmen diğer İslâm beldeleri 
gibi Türkistan ve Kafkasya Müslümanlarının gözü ve kulağı her zaman İstan-
bul’da olmuş ve halifeden gelen her türlü çağrı ve hediyeleri memnunlukla karşı-
lamışlardır. Çünkü Sultan II. Abdülhamid, Müslümanların halifesidir ve ona biat 
gerekmektedir. Dahası Türkistan ve Kafkasya gibi İslâm beldelerinin yöneticileri,  
Halife’den gelen bir mektup ya da hediye sayesinde kendi halkları nezdinde meş-
ruiyetlerini korumaktaydılar. Bundan dolayı, Sultan II. Abdülhamid’in bu tarz 
hareketleri dünya Müslümanları nazarında büyük ilgi uyandırmış ve bu da İslâm 
halifesine prestij ve güç kazandırmıştır.





İnsanî yardımlar, ülkeler arasında işbirliği ve yakınlaşmayı sağladığı gibi, 
aynı zamanda toplumlar arasındaki dostluk bağlarını da kuvvetlendirmektedir. 
Günümüz terminolojisinde “İnsanî Diplomasi” olarak da adlandırılan bu tür uy-
gulamalar, Osmanlı Devleti’ne medeniyet tesis eden bir devlet olma özelliği ka-
zandırmıştır. Bir aşiret beyliği iken, başta adalet ve insanî değerlere verdiği önem 
sayesinde kısa sürede üç kıtada hâkimiyet kurma başarısını gösteren Osmanlı 
Devleti, tarih boyunca her zorda kalanın derdini kendi meselesi görmüş; kıtlıkta, 
yoklukta, felaketlerde aynı havayı soluduğu insanların hep yanında olmaya gay-
ret etmiştir. Zulme uğrayanların imdadına yetişmiş, haksızlıklara seyirci kalma-
mış felakete uğrayanların yanında olmuştur. 

Osmanlı padişahlarının hemen hepsinin iktidara geldiklerinde yaptıkları 
ilk iş, taşra yöneticilerine gönderdikleri fermanlarla, idareleri altında bulunan 
Müslümanların dualarını alacak icraatlarda bulunmalarını, gayrimüslimleri de 
kendilerine Allahın emaneti olarak davranmalarını tembih eden fermanlar gön-
dermekti. Tebaaya kötü davranan bir çok idareciyi görevden almaktan öte çok 
ağır cezalara da çarptırdıkları vakîdir. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın 
temel taşı olan vakıf geleneği dünyanın hiçbir  coğrafyasında Osmanlı Devleti’n-
de olduğu kadar yaygın olmamıştır. Devlet-i aliyye bu tür organizasyonları her 
zaman teşvik etmiş ve önünü açmıştır. Osmanlılar genişlemeyi; toprak kazanımı, 
istilâ ve emperyal gayelerle değil, zaten kelime anlamı barış ve esenlik olan İs-
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lâm’ın mesajının ulaştırılması ve insanlığın  selameti uğruna hedefl emişlerdir. 
Gittikleri yerlerde yüzlerce yıl kalabilmeleri de bundandır. Devasa bir coğrafya-
nın kimi yerlerinde sel veya deprem felaketleri yaşanırken aynı anda bir başka 
bölgesinde kuraklık veya salgın hastalık gibi daha başka sorunlardan kaynakla-
nan mağduriyetler de hiç eksik olmamıştır. Osmanlılarda “reâyâ” ve “berâyâ”nın 
bu tür sıkıntılarının zamanında görülmesi ve bunun için gerekli tedbirlerin alın-
ması yöneticiler için öncelikli esastı. 

Mazlumiyet ve mağduriyete inanç, coğrafya ve ırkî bir yaklaşımla bakılma-
mak gerekiyordu onlara göre. Fransa kralı I.Fransuva, Alman İmparatoru Şarlken 
ile yaptığı savaşta yenilmiş ve esir düşmüştü. Alman imparatoru, Fransa kralı-
nı bir kaleye hapsetmiş, Fransızlar günler geçiriyordu. Kralın annesi kurtulu-
şun, tek çaresinin Osmanlı padişahında olduğunu biliyordu. Cihan padişahına 
bir mektup göndererek, oğlunun esaretten ve Fransa’nın istiladan kurtarılmasını 
rica etti. Aynı rica sonradan bir fırsatını bulup dışarıya mektup sızdıran Kralın 
kendisinden de geldi. Kanûnî ise verdiği cevapta, “İmdi padişahlara sınmak ve 
haps olunmak acep değildir. Gönlünüzü hoş tutup âzürde-hâtır olmayasız. Gece 
ve gündüz atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmış…” diyordu. Bunu sadece 
sözde bırakmadı Kanunî. Alman İmparatoru Şarlken’e tehdit içerikli bir mektup 
yazdıktan sonra Akrabası Macar kralı üzerine de sefere çıktı. Şanlı Mohaç zaferi 
bu gelişmelerin sonucudur. Nihayet Fransuva serbetst bırakıldı.

Osmanlı padişahlarının “cihan-penâh”, “âlem-penâh” sıfatları bu sebep-
tendi; Yani, cihan sığınağı, âlemin koruyucusu. 1492’de Endülüs’te Yahudiler 
ve Müslümanlar İspanyollar tarafından barbarca katliama uğratılırken Osman-
lı gemileri hiçbir ayırım gözetmeksizin Müslüman’ı da Yahudiyi’de kurtarmak 
için bölgeye yüzlerce sefer icra etmişti. Oysa o tarihten tam 50 yıl önce İstanbul 
fethedildiğinde her dinin mensubuna istedikleri şekilde dinlerini yaşayabilme 
imkanını bahşeden yine Müslüman Osmanlı’lardı. 

XV. yüzyılın sonlarında bu günkü Endenozya topraklarında kurulan Açe 
Sultanlığı, o zamanlar bölgenin ekonomi ve ticaretinde önemli bir yere sahip, 
zengin bir devletti. Bu özelliklerinden dolayı Portekizliler, Açe sahillerine saldır-
maya başladılar. Günden güne artan Portekiz baskısına daha fazla dayanamayan 
zamanın Açe Sultanı bir elçi heyetini Portekizliler’e karşı yardım istemek ama-
cıyla İstanbul’a göndermişti. II. Selim, elçi heyetinin getirdiği mektubu alarak, 
Sultan’a her türlü yardımı yapacağına dair bir cevap yazdı ve 1569 yılında Kur-
doğlu Hayreddin Hızır Reis komutasında 22 parçadan mürekkep bir donanmayı 
bölgeye gönderdi. Osmanlılar bundan önce de  yine Portekiz saldırıları sebebiyle 
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ilki Hindistan’daki Gucerat Sultanlığı’nın talebi doğrultusunda da bölgeye üç kez 
donanma göndermişti.

Yıkılma sürecine girildiği dönemlerinde bile dünyanın ezilen, zulme uğ-
rayan, dara düşen her millet ve ferdi için bir sığınak olma özelliğini korumuştur 
Osmanlılar. Devlet-i Osmânî’nin insanî alandaki yardım faaliyetleri, belki aynı 
dine inandıkları, dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar için uhdesinde taşıdığı 
hilafet unvanının bir gereği idi. Ancak yukarıda da örneklendirildiği gibi, onlar 
dara düşene yardım geleneğini farklı inanç ve kültürlere sahip devletlerden ve 
halklardan da esirgemiyorlardı. Osmanlı arşivinin muhtelif fonlarında bu türden 
yüzlerce belge örneği bulunmaktadır.

Günümüz terminolojisinde “İnsani Diplomasi” olarak da adlandırılan bu 
tür uygulamalar, Osmanlı Devleti’ne medeniyet tesis eden bir devlet olma özel-
liği kazandırmıştır. Osmanlı Devleti’nde dış insanî yardımlar Abdülhamid dö-
nemine gelindiğinde kendini daha da hissettirir bir durum almıştır. Bunda tabii 
ki ulaşım ve iletişimdeki ilerlemelerin büyük etkisi olmuştur. Örneğin matbuat 
yani gazete ve dergiler hem dünyada hem Osmanlı ülkesinde önemini ve etki 
alanını artırmış, dünyanın başka yerlerindeki gelişmeler, felaketler vesaire ha-
riciyede oluşturulan matbuat idaresi vasıtasıyla günlük olarak takip edilmeye 
başlamıştır. Telgraf hatları ile haberleşme sistemi hızlanmış, bu sebeple dış tem-
silciliklerle bu tür felaketler ve insanî yardımlar daha koordineli gerçekleştirile-
bilmiştir. Deniz ve demiryolu ulaşımındaki gelişme sayesinde insanî yardımların 
ulaştırılması daha bir hızlanmıştır. Tabii bu dönemde insanî diplomasinin hız 
kazanmasının sebeplerinden biri olarak da Abdülhamid Han ve ekibinin insanî 
diplomasinin, siyasi diplomasinin öncüsü olduğunun farkında olması ile de izah 
edilebilir. Aşağıda Osmanlı arşivi kataloglarına yansıyan onlarca örnekten bazı-
ları bu tebliğ için seçilmiş ve transkribe edilmiştir.
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Osmanlı Arşiv Belgelerinde Abdühamid-i Sânî Dönemi İnsânî Diplomasi 
Örnekleri

1- İsveç’e kıtlık sebebi ile buğday gönderilmesi

1876

Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîne budur ki

Devlet-i Aliyye ile İsveç Devleti beyninde derkâr olan dostluğa binâen İsveç 
Devleti tarafına nısfı Selanik’de ve nısfı Galos İskelesi’nde mevcûd mîri hınta-
dan yetmiş üç bin altı yüz keyl-i İstanbulî hınta i‘tâsına irâde-i aliyye-i Şehin-
şâhî ta‘alluk etmekle mârru’z-zikr Selanik İskelesi’nde dahi olan hıntadan nısf-ı 
mezkûr otuz altı bin sekiz yüz kile hıntayı kabzına memur Selanik’de mukîm 
İsveç konsolosu vekîli tercümânı ma‘rifetiyle on iki bin üç yüz keyl-i İstanbulî 
hınta Venedik müste’menlerinden Andon Nikola nâm kapudânın râkib olduğu 
sefînesine tahmîl olunmak bâbında sâdır olan emr-i âlişân konsolos tercümânı 
Ankele veled-i Kostantin nâm zimmî yediyle şeref-sudûr bulmağın tercümân-ı 
mersûm meclis-i şer‘de şöyle takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm eyledi ki; bin 
yüz doksan iki senesine mahsûben Selanik ve sancağı kazalarından bâ-fermân-ı 
âli hınta mübâya‘asına me’mur olan dergâh-ı âli kapıcıbaşılarından el-Hâc Halil 
Ağa kulları ber-mûceb-i emr-i âli me’mur-ı mübâya‘ası olduğu mîri hıntadan pâk 
ve a‘lâ olmak üzere yalnız on bir bin beş yüz keyl-i İstanbulî hıntayı ba‘de’t-tekyîl 
bana def‘ u teslîm ben dahi mersûm Andon kapudânın râkib olduğu sefînesine 

İsveç’e kıtlık sebebi ile buğday gönderilmesi, BOA, C. HR, 77/3817
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vaz‘ u tahmîl eyledim deyu tercümân-ı mersûm huzûr-ı şer‘de ba‘de’l-i‘tirâf ka-
pudân-ı mersûm savb-ı me’muresine âzim ve râhî olduğu bi’l-iltimâs pâye-serîr-i 
a‘lâya i‘lâm olundu. Bâkî emr u fermân hazret-i men lehu’l-emrindir. 

Hurrire fi ’l-yevmi’l-hâmis min-Cemâziye’lûlâ li sene selâse ve tis‘în ve mi’e-
te ve elf. (5 Ca. 1293)

El-Abdü’d-dâ‘î li’d-devleti’l-Aliyyeti’l-Osmaniyye

Mehmed Sadeddin el-kâdî be-medîne-i Selanik

2- İstanbul, Selanik ve Varna iskelelerinde biriken iki yüz bin Kafkas-
yalı muhacirin sevk, iskân ve idaresi

1878

Atufetli efendim hazretleri,

Muhâcirînin sûret-i idâre ve iâşeleriyle taşralara sevk ve iskânları hakkın-
da Şurâ-yı Devlet Mülkiye Dairesi’nden kaleme alınan mazbata ve talimât layi-
halarıyla evrak-ı müteferri‘ası Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’da kırâ’et ve mütâla‘a 
olundu. Hülâsa-i mündericâtı Anadolu’ya sevk olunacak muhâcirîn için vilayât-ı 
ma‘lûmeye birer iskân me’muru ile birer kâtib tayini ve zikr olunan vilayât mer-
kezleriyle mülhak elviye ve kazalarda birer de komisyon ve şube teşkili ve burada 
dahi bir idâre komisyonu ile umûr-ı hesâbiye ve iskân şubeleri tertîbi ve umûr-ı 
sıhhıye ve tedâvilerinin kemâ-kân komisyonu ma‘rifetiyle icrası ve Dersaâdet’de 
bulunan muhâcirînin yevmiye ve mu‘âlecât vesâire masârıfından dolayı yevmiye 
üç yüz bin guruşun ve taşralara gönderilecek muhâcirînin hâne ve edevât-ı zer‘iye 
vesaireleri için muhtac oldukları masârıfın ve zikr olunan iskân memurlarıyla 
ketebesine verilecek maaşların sûret-i tesviyesi Dersaâdet ve Selanik ve Varna 
iskelelerinde mevcûd iki yüz bin nüfus muhacirden tertib pusulası mûcebince 
yüz elli bin neferinin Haleb ve Şam ve Adana ve Sivas ve Ankara ve Diyarba-
kır ve Cezayir-i Bahr-ı Sefi d vilâyetleriyle Samsun’a sevk ve i‘zâmıyla bunların 
ber-mûceb-i talimât iskân ve îvâları husûsunun mahallerine iş‘ârı ve muhâcirîn-i 
merkûmeden ileride bir takımının celb ile memleketlerine iâdeleri lâzım geldikde 
müşkilât zuhur etmemek için hangi mahaller ahalîsinin daimi sûretle Anadolu 
tarafl arında iskân etdirilmesi tensib olunur ise onların sevkine itinâ olunmasının 
ve Sohum muhacirlerinin istid‘â ve arzuları vechile müctemi‘an ve umûmen bir 
yerde iskânı kâbil olamayacağından onların da muhâcirîn-i saire misillü iskân 
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ve îvâ edilmesi lazîm geleceğinin komisyona tavsiye ve nakliye işinde bulundu-
rulmak üzere Tersâne-i Âmire ve İdare-i Mahsûsa’dan dört kıta vapur tahsîsi 
ve burada kalacak muhâcirînden işe ve güce muktedir olanlarının yevmiye ile 

İstanbul, 
Selanik 
ve Varna 
iskelelerinde 
biriken iki yüz 
bin Kafkasyalı 
muhacirin sevk, 
iskân ve idâresi, 
BOA, İ. MMS, 
59/2786
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devâir-i emiriyede istihdâmı ve erâmil-i muhâcirîne de ücret-i mukannenesiyle 
askeriye çamaşırları dikdirilmesi ve hanelerde bulunan muhâcirînin çıkarılması 
için müraca‘ât edenlere iskân-ı muhâcirîn muâmelesinin hitâmına ve memleketle-
rine gönderilecekler hakkında devletce ittihâz olunacak kararın neticesine değin 
sabredilmesi yolunda cevab verilmesi hususlarıyla muâmelât-ı müteferri‘asının 
tafsilâtından ibâret bulunmuşdur. Muhacirlerin infak ve iâşeleriyle beraber taşra-
lara sevk ve i‘zãmı ve’l-hâsıl bunlara aid işlerin umûmu bu defa Dersaâdet’de teş-
kiline irâde-i seniyye şeref-müte‘allik buyurulan komisyona müfevvez ve umûr-ı 
hesâbiye ve iskâniye için ayrı şu‘beler yapılmayıp lede’l-iktizâ bu şeylere yine 
komisyon-ı mezkûr heyetinden lüzûmu kadar âzâdan teşkil olunacak encümen-i 
muvakkatda bakılmak mukarrer olmak hasebiyle ona göre icra-yı icabının komis-
yona tavsiyesi ve zikr olunan vilayâta birer me’mur ve kâtib gönderilmesi muhâ-
cirînin nakl ve iskân ve iâşeleri emr-i ehemminin sür‘at-i cereyânınca tesirât ve 
teshilâtı müstelzim olacağından ve melfûf pusulada esâmisi muharrer me’mur ve 
kâtiblerin sûret-i intihâbı yolunda ve şehrî verilmesi gösterilen cem‘an yetmiş üç 
bin küsur guruş maaş da hadd-i i‘tidalde görünerek bunun karşılığı dahi Dersaâ-
det’den sevk olunacak muhâcirîne şimdi verilmekde olan yevmiyenin bir yandan 
tenziliyle tasarrufât-ı vakı‘adan ma‘a ziyâdetin hâsıl olacağı derkâr olduğundan 
bunların ol vechile ta‘yin ve irsâli ve nizâmı dairesinde harcırahlarının tesviyesi ve 
fakat muhâcirînin iskân ve îvâsı için kendilerine cânib-i hükûmetden hâne inşâsı 
ve edevât-ı zer‘iyye i‘tâsı takdirinde sarfı lazîm gelen ve ta‘limât-ı mahsûsasında 
tasrih olunan mebâliğin külliyeti cihetiyle hasbe’l-hâl Hazine-i Celile’ye tahmili 
kâbil olamayacağından bu sûretin inşâallahu teâlâ ileride bi’l-mülâhaza münâ-
sib karşılık bulunarak iktizâsına bakılmak üzere bi’z-zarûre tehiriyle şimdilik her 
mahalle gönderilecek muhacirlerin o mahallin nüfusuyla muvâzene olunup kaç 
hâneye ne kadar muhacir isabet eyler ise ona göre kendilerinin sûret-i müsâferet-
de bu hânelere yerleşdirilmesi ve bunlar için bazı mahallerde haneler inşâsına 
teşebbüs olunduğu bildirilmekde olduğundan bu işin dahi ta‘limât-ı mezkûrede 
gösterilen kâide ve usûl vechile ve fakat hazineye tahmil-i masârıf edilmeksi-
zin mahalleri ashâb-ı hamiyyet ve iktidarının muâvenât-ı vatan-perverâneleriyle 
husûle getirilmesine çalışılması ve bi’l-farz muhacirler tamamıyla iskân olunsa ve 
muhtac oldukları levâzım ve eşya tedârik edilse bile ilk sene için kendilerini ida-
re edecek sûretde ziraat ve hırâsete muktedir olamayacaklarından ber-mantûk-ı 
tal‘imât taraf-ı hükûmetden tefrîk ve irâe edilecek arazinin bir seneye mahsûs 
olmak üzere ahalî-i kadime cânibinden açılıp sürülmesi ve her mahalde en ziyâ-
de mahsul veren hubûbât her ne ise mümkün olan yerlerde cânib-i hükûmetden 
yine bir seneye mahsûs olarak tohumluk verilip kezâlik ahalî-i kadîme vâsıtasıy-
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la zer‘ etdirilmesi ve zirâ‘atin sair ameliyât ve fi iliyâtında muhâcirînin istihdam 
olunması gibi tedâbirin ittihâz ve icrası ve’l-hâsıl muhâcirînin iskân ve îvâları 
emrinde Hazine-i Celile’ye şu hâl-i muzâyakasında tahmil-i masârıf edilmeyerek 
mahallerince kâbil ve mümkün olabilen her türlü esbâb-ı mümkinenin taharrî ve 
istihsâli hususlarının mahalleri me’murîn-i kirâmînın uhde-i reviyyetlerine ha-
vale-i tavsiye ve iş‘âr edilmesi ve muhâcirînin sevkiyât vesâir muâmelâtı için bâ 
irâde-i seniyye şehremini saâdetli Paşa hazretleri tarafından başkaca tanzim edi-
lip bi’l-mütâla‘a icâbâtı bendleri bâlâlarına sürh ile işaret kılınmış olan lâyihanın 
icra-yı muktezâtı için Muhâcirîn Komisyonu’na gönderilmesi ve mevâdd-ı sâire-
nin de ber-mûceb-i mazbata ve talimât ifâ-yı muktezîyâtı tezekkür ve tasvîb kılın-
mış ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ı hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkâne 
müteallık ve şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı âlîsi infaz olunacağı beyânıyla 
mezkûr mazbata ve lâyihalar ile evrâk-ı müteferri‘ası takımıyla arz ve takdim kı-
lındı efendim.

Fî 2 Ş. sene [12]95

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,

Resîde-i dest-i ta‘zim olan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileriyle 
mazbata-i ma‘rûza ve melfûfatı manzûr-ı hümâyûn-ı hazret-i Padişâhi buyrulmuş 
ve suver-i ma‘rûzanın tezekkür ve istizân olunduğu üzere ifâ-yı muktezîyâtı mü-
te‘allık ve şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne muktezâ-yı 
celîlinden olarak evrâk-ı merkûme takımıyla savb-ı sâmi-i asafi lerine iâde kılın-
mış olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fî 3 Ş. sene [12]95

***

Beher hânede 
beşer nüfus itiba-

rıyla

Nüfus

Hâne

50.000 10.000
Haleb’e Çerkes, Tatar ve Nogay muhacirleri 
gönderilmiş ve gönderilebileceği ve Zor San-
cağı’na kezâ

25.000 5.000 Şam’a kezâ
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25.000 5.000 Adana’ya kezâ

10.000 2.000 Konya’ya kezâ

10.000 2.000 Kastamonu’ya kezâ

5.000 1.000
Sivas ve içerilerine yerleşdirilmek üzere Sam-
sun’a kezâ

10.000 2.000 Kıbrıs’a

5.000 1.000 Ankara’ya

5.000 1.000 İskenderun tarikıyla Diyarbakır’a

500 100 Cezâyir-i Bahr-ı Sefi d Vilâyeti’ne

4.500 900
Amasya’ya gönderilmek üzere Samsun İskele-
si’ne

150.000 30.000

3- Su taşkınlarından zarar gören Macaristan’ın Segedin şehri ahalisine yar-
dımda bulunulması

1879

Bâb-ı Âlî 
Nezaret-i Hariciye
Tercüme Odası

Makäm-ı Nezäret-i Celîle-i Hariciye’ye fî 15 Mart sene [12]79 tarihiyle Viya-
na Sefâret-i Seniyyesi’nden vârid olan telgrafnâmenin tercümesidir.

Suların tuğyanından hemen kâmilen harâb olmuş olan “Estergadin” Şehri 
felaketzedegânı için her tarafda iâne defterleri küşâd edildiği Peşte Başşehben-
derliği tarafından bendenize iş‘âr olunmuşdur. Peşte’deki bi’l-cümle konsolosha-
neler küllliyetli iâneler vermiş ve şehr-i mezkûr ahalîsi zâten mecrûhin-i asâkir-i 
Osmaniyye ile muhâcirîn hakkında pek çok muâvenetde bulunmuş olduklarına 
mebnî şimdi böyle ahvâl-i müellime arasında kendilerine icra-yı muâvenetde 
geri durmamak şiâr-ı insäniyet iktizâsındandır. Bu sûret politikaca dahi hüsn-i 
tesir hâsıl eder.
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Binâenaleyh iâne-i mesâibîn komitelerine gönderilmek üzere ba sefâret-i 
seniyyeye ve yähud Peşte Başşehbenderliği’ne bir kredito açılması zımnında 
bâ-telgraf evâmir-i lâzıme i‘tâ buyurulmasını rica ederim.

4- İspanya’da nehir taşkınları sebebiyle zarar görenlere padişah tara-
fından yapılan yardım

1880

Mâbeyn-i Hümâyûn Tahrirat-ı Ecnebiye Kitabeti’nefî 8 Şubat sene [12]80 
tarihiyle İspanya sefi rinden gelen tezkirenin tercümesidir. 

Devlet-i metbu‘am başvekili tarafından dünkü tarihli aldığım bir kıt‘a telg-
rafnäme mucebince İspanya’da nehirlerin tuğyänıyla vuku‘a gelen hasarâtdan 
musâb olanlara i‘âne olmak üzere taraf-ı eşref-i hazret-i pâdişâhîden i‘tâ ve ihsân 
buyurulan atiyye-i seniyyeden dolayı kral hazretleriyle vükeläsının teşekkürât-ı 
hâliselerini hâk-i pâ-yı şevket-ihtivâ-yı hazret-i mülükâneye arz etmek vazife-i 

Su taşkınlarından zarar gören Macaristan’ın Segedin şehri ahalisine yardımda bulunulması, BOA, Y. A. RES, 
2/50
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nazifesini îfâ etmeğe me’mur olduğumdan keyfi yetin huzûr-ı me‘âlî-mevfûr-ı 
cenâb-ı Şehriyârîye arz olunmasını rica ederim. Ve bu vesile ile ibrâz-ı meâsir-i 
ihtirâm-kâriye ibtidar ederim.

İspanya’da nehir taşkınları sebebiyle zarar görenlere padişah tarafından yapılan yardım, BOA, Y. PRK. EŞA, 

2/6



191

5- Kıtlık sebebi ile Karadağ’dan Osmanlı tarafına iltica eden Karadağ-
lıların iskanları

1889

Numara: 3860-3990

İlcä-yı kaht ile Karadağ›dan bizim tarafa geçen mültecilerin tekessüründen 
bahisle bazı ifädâtı hâvî İşkodra Vilâyet-i aliyyesinin telgrafnâmelerinin leffi yle 
Dähiliye Nezaret-i Celîlesi›nden vârid olan iki kıt‘a tezkire-i aliyye haväle buyu-
rulmağla mütâlaa kılındı.

Fî’l-hakika Karadağlıların külliyetli ilticâlarıyla viläyât-ı mütecâvirede 
bâ-husus tâbiiyet-i asliyyelerini muhäfaza etdikleri halde sâkin olmaları siyase-
ten mûcib-i mehâzîr olacağı derkâr olup zaten böyle külliyetli muhâceret hususu 
münferiden vuku bulan ilticâlara kıyas kabul edemeyip her yerde cârî olan kaide 
mûcebince böyle topdan gelen muhâcirînin kabul olunmaları icab-ı hâle göre ta-
yin olunan bazı şerâit ve nizamâta tevakkuf olmasına ve gurre-i Receb sene 1273 
tarihinde neşr buyurulan nizamnâmede kolonizasyon sùretiyle hicret edenlerin 
tâbiiyet-i Osmäniyyeyi kabul edecekleri ve taraf-ı saltanat-ı seniyyeden kendile-
rine arazi i‘tâ ve daha säir gûne teshilât erâ’e olunacağı hususları münderic bu-
lunmasına mebnî devletçe tensîb buyurulduğu halde zikrolunan Karadağlı’dan 
bir müddet-i muayyene zarfında avdet etmek niyyetinde bulunanlar müstesna 
tutularak diğerleri hakkında dahi bu nizamnâmeye tevfîk muamele olunup tâbi-
iyet-i Osmäniyyeye dehâletle Hükûmet-i Seniyye’ye sadâkatde bulunacaklarına 
dair tahlifl eri icrâ edildikden sonra kabul olunmaları fakat her halde hududdan 
ba‘îd vilâyât-ı şahanede iskân edilmeleri muktezî bulunmağla şimdilik Dahiliye 
Nezäret-i Celîlesi’ne bu dairede cevab-ı âlî tastîri de Sırbistan’a geçen Karadağ-
lılar hakkında oraca ne sûretle mu‘âmele olunduğunun Belgrad Sefâret-i Seniy-
yesi’nden bi’l-isti‘lâm alınacak cevabın dahi ileride nezâret-i müşârunileyhâya 
tebliği iktizâ eder ise de yine fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

6 Mart sene [1]305
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Kıtlık sebebi ile Karadağ’dan Osmanlı tarafına iltica eden Karadağlıların iskanları, BOA, HR. HMŞ. İŞO, 107/2
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6- Rusya’dan hicret eden dokuz bin muhacirin kış bastırmadan Konya 
vilayetinde iskanları

1890

Huzûr-ı âlî-yi hazret-i Sadâret-penâhî’ye

Rusya’dan Memâlik-i Şahâne’ye hicrete başlayan ve Konya Vilâyeti’nde 
iskânları mukarrer olan dokuz bin küsûr nüfûsdan birinci kafi le olan iki bin 
dört yüz nüfûsun dilhâh-ı âlî vechile hemen esbâb-ı iskâniyelerinin istikmâline 
teşebbüs eylemek üzere Konya Vilâyeti’ne azîmeti Aydın ve Konya ve Adana 
vilâyât-ı celîlesi iskân memuru Eşref Efendi’ye iş‘âr kılınmış ise de bu muha-
cirlerin Konya’da iskân olunacakları mahaller müteferrik ve yekdiğerine ba‘îd 
olması mülâbesesiyle bir memur ile cümlesinin bir zamanda iskânları mümkün 
olamayacağından bahisle gerek şimdi vürûd edeceklerin ve gerek diğer gelecek 
kafi lelerin üç koldan kış basmaksızın yerleşdirilmeleri için Aydın ve Trabzon 
memurluklarından münfasıl Saim ve Baha efendilerin dahi işin arkası alının-
caya kadar her bir masrafl arına mukabil olmak üzere yetmiş beşer guruş yev-
miyelerle muhâcirîn-i merkûmenin mesâlih-i iskâniyelerine muvakkaten icra-yı 
memuriyetleri istizânına dâir Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi’nden 
meb‘us tezkire leffen arz ve takdim kılınmış ve şu sûret muhâcirîn-i merkûmenin 
sâye-i merhamet-vâye-i cenâb-ı mülûkânede dûçâr-ı sefâlet olmaksızın husûl-i 
iskânlarını mûcib tedâbirden olarak münasib görünmüş olmağla muvâfık-ı re’y-i 
sâmi-i hazret-i Sadâret-penâhileri buyrulduğu halde icra-yı icâbının Maliye Ne-
zaret-i Celîlesi’ne emr ve tebliğiyle ifâ-yı muktezâsı için su‘-i âcizîye ma‘lûmât 
i‘tâ buyrulması bâbında.

21 Ra. sene [1]308 / 23 Teşrin-i evvel sene [1]306 / [4 Kasım 1890]
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Rusya’dan hicret eden dokuz bin muhacirin kış bastırmadan Konya vilayetinde iskanları, BOA, DH. MKT, 
1778/38
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7- Almanya’daki Saale Nehri’nin taşmasından zarar gören ahaliye 
Abdülhamid Han ve sair Hanedân üyelerinin yapmış oldukları yardım

1891

Almanya’da Saale nehrinin tuğyanından dolayı (Jena) şehri ve (Naum-
bourg) ve (Weissenfels) ve (Mersabourg) daireleriyle (Sasce Altenbourg) Dükalı-
ğı’nın garb tarafl arı seylâbzedegânına iâneten tevzî‘ olunmak üzere

Lira-yı Osmanî

Aded

500 Taraf-ı eşref-i hazret-i Padişahî’den ihsân buyurulan

100 Kadın efendi hazretleri tarafından

050 Selim Efendi hazretleri tarafından

050 Zekiye Sultan Efendi hazretleri tarafından

050 Nimet Sultan Efendi hazretleri tarafından

750 Cem‘an yekûn

Kâzım Bey vâsıtasıyla gönderilmişdir.

Y. MTV, 47/189-3

**

Bâb-ı Âlî
Nezaret-i Umûr-ı Hariciye
Tercüme Odası
Cânib-i seniyyü’l-cevânib-i hazret-i Padişahîye fehâmetli Saks Altenbourg 

Dükası hazretleri tarafından irsâl olunan nâmenin sûreti tercümesidir

Bade’l-elkäb 

Geçen Teşrîn-i Sânî’de Saale nehrinin tuğyânından dolayı “Turinc” kıt‘a-
sı ekser ahalîsinin zarar-dîde oldukları vâsıl-ı sem‘-i mülûkâneleri olur olmaz 
seylâb-zedegâna tevzî‘ olunmak üzere cânib-i seniyyü’l-cevânib-i hazret-i Padi-
şahîleriyle hanedân-ı me‘âlî-unvan-ı Hümâyûnları tarafından haşmetli Almanya 
İmparatoru hazretlerine yedi yüz elli lira-yı Osmanî irsâl buyurulmuşdu. Taraf-ı 
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eşref-i cenâb-ı mülûkânelerinden inâyet ve ihsân buyurulan mebâliğin bir kıs-
mı mezkûr nehrin tuğyânından dolayı zarar-dîde olmuş olan teba‘a-i senâverî-
ye tevzî‘ olunmak üzere hey’et-i vükelâma teslim olundu. Teb‘amın meşâkk ve 
mesâibi hakkında ibrâz buyurulan işbu eser-i teveccüh ve âtıfetden dolayı fev-
kalâde memnun olduğumdan an-samîm beyân-ı kemâl-i teşekkürâne kalben lü-
zum hisseylemekdeyim. Zât-ı şevket-simât-i hazret-i Padişahîleri ile hânedân-ı 
celîlü›l-unvan-ı hümâyûnlarının savn-ı samedânîsinde masûn ve mahfûz buyu-
rulmalarını cenâb-ı Rabb-i müte‘âlden temenni eder ve bu vesile ile ta‘zîmât ve 
ihtirâmât-ı fâikamın kabul-i tevsîkâtını rica eylerim.

Almanya’daki Saale Nehri’nin taşmasından zarar gören ahaliye Abdülhamid Han ve sair Hanedân üyelerinin 
yapmış oldukları yardım, BOA, Y. A. HUS, 247/56
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8- İran›daki kolera salgını sebebiyle doktor ve eczacı gönderilmesi

1892

Yıldız Sarayı Hümâyûnu
Başkitâbet Dairesi
Numara
1286

Cuma günü huzûr-ı şevketmevfûr-ı hazreti Hilâfet-penâhî’de nâili şeref-
müsûl olan İran Sefi ri Esedullah Han memâliki İraniye’de şu aralık hükümfermâ 
olan kolera illetinden dolayı etıbbâ ve ecza bulunmaması hasebiyle işbu illeti 
mühlike için buradan oraya edviye ve ecza gönderilmekde olduğunu bi’lmüna-
sebe arz ve ilâm etmiş olup şu hâle göre İslâmiyet ve insaniyet noktai nazarla-
rından İranîlere bir muâvenet olmak üzere buradan istek edenlerden kendilerine 
mükâfât vaad ve masrafl arı dahi temin edilerek lüzumu kadar etıbbâ ve eczacı-
dan mürekkeb bir heyetin İran’a i‘zâmı ve bunların kolera için müessir ilaçlardan 
lüzumu mikdarının istishabıyla orada musâbîne icrâyı müdâvât etmeleri her ne 
vechile hüsni te’siri ve bu vesile ile tecrübe görmüş olduklarını mûcib olacağı 
ve gerçi bu aralık oraya gidecek olanların nefi slerini tehlikeye ilkâ etmek gibi 
büyük bir fedakârlık ihtiyar etmiş olacakları bedihî ise de etıbbâ hasbe’lmeslek 
muhafazaı hayat bir vazifei mühimmeye memur olup binâenaleyh bir nevi asker 
demek olmakla beraber bu sûretle insaniyet namına bir hıdmet etmiş olacakları 
cihetleriyle berminvâli muharrer vaadi mükafât ve ifâyı vesâyâ ve tebligât edile-
rek istihsâli hüsni rızalarıyla buradan İran’a böyle bir heyeti tıbbıyenin i‘zâmı 
için bir çare düşünülüp arzı atebei ulyâ kılınması şerefsâdır olan emr ü fermân-ı 
hümâyûnı cenâbı Hilâfetpenahî iktizâyı âlîsinden bulunmuş olmakla,

Ol babda emr ü ferman hazreti veliyyü’lemrindir.
Fî 6 Safer [1]310 ve fî 16 Ağustos [1]308 (30 Ağustos 1892)
Serkâtibi hazreti Şehriyârî
Süreyya 
İ. HUS, 3/1310-S/37
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9- İran depremzedelerine yardım

1894
Bâb-ı Âlî
Dâire-i Sadâret
Âmedîi Divânı Hümâyûn
159

Hareket-i arz münâsebetiyle lütfen ve tenezzülen şâyân buyurulan iltifat-ı 
cihanderecâtı âliyeden dolayı teşekkürâtı fâikanın atebe-i ulyâ-yı Hilâfetpenâhî’ye 
arzını İran sefi ri hazretlerinin rica etdiğine ve bazı ifadeye dair Hariciye Nezâreti 
Celilesi’nin tezkiresi manzûrı âlî buyrulmak için arz ve takdim kılındı efendim.

Fî 12 Muharrem sene [1]312 / fî 4 Temmuz sene [1]310 / (16 Temmuz 1894)
Sadrıazam ve Yâveri Ekrem
Cevad

İran depremzedelerine yardım, BOA, Y. A. HUS, 303/18
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10- Habeşistan merkezinde bir camii şerif inşâsı ve yıkılmaya yüz tu-
tan bazı camilerin tamirinin Osmanlı Devleti tarafından yapılması

1905

Bâb-ı Âlî
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Divân-ı Hümâyûn
Habeş İmparatoru hazretlerine nâme-i Hümâyûn müsveddesidir.

Taraf-ı vâlâ-yı hükümrânîlerinden bu kere memuriyet-i mahsûsa ile Der-
saâdet’e izam buyurulan Hacı Ahmed Abdullah Efendi ile refîkinin ifâdât-ı vâ-
kı‘asından hükumet-i seniyyemiz hakkında öteden beri ibrâz olunan me‘âsir-i 
hayr-hâhînin devam ve tezâyüdü müstefâd olmasıyla mûcib-i mahzûziyet ve 
mûmâileyhin tevdi‘ eylediği hedâya-yı haşmetâneleri dahi başkaca bâdî-i mem-
nuniyet-i muhibbânemiz oldu. Hükûmet-i imparatorîlerinin husûl-i sa‘adet- hâli 
dâimâ müstelzim-i hâlisânemiz olduğundan bu babdaki temenniyatımızı tekrar 
ve zir-i hükümet-i aliyyelerinde bulunan sınûf-ı Müslimeye mahsûs bir cami-i 

Habeşistan merkezinde bir camii şerif inşâsı, BOA, Y. A. HUS, 486/94
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şerif inşaâsı ve mevcûd mesâcidin tamiri içün mûmâileyh Ahmed Efendi ile refî-
kine tevdi‘an dört bin Osmanlı lirası isrâ kılındı. Taraf-ı mühibbânemizden şu 
sûretle izhâr olunan asâr-ı muhâlesâtın hüsn-i telakki buyurulacağı ve mûmâi-
leyh Ahmed Efendi ile ikmâl-i memuriyetle bu kere merkez-i hükümet-i aliyyele-
rine avdet eyledikleri beyânıyla işbu nâme-i hâlis tastîr ve tesyir kılındı. 

11- Cape Town şehrindeki kız mektebine bir miktar yardım yapılması 
talebinde bulunulduğu, bunun daha önce o bölgedeki birçok okula padişah 
tarafından yapılan ihsanlardan kaynaklandığına dair

1894

Bâb-ı Âlî
Nezaret-i Umur-ı Hariciye
Tercüme Odası

Hariciye Nezâreti’ne fî 6 Eylül sene [18]94 tarihiyle Londra Sefaret-i Seniy-
yesi’nden vârid olan 384 numaralı tahrirâtın tercümesidir. 

“Cape Town” şehrinde kâin inâs mektebine bir mikdar tahsisât ihsân buyurul-
masını müsted‘î şehr-i mezkûr ahalî-i İslâmiyesi tarafından atebe-i ulyâ-yı cenâb-ı 
mülûkâneye takdim olunan arzuhal leffen irsâl kılındı. Buna bir netice verilmesi 
hükümet-i seniyyeye ait bir keyfi yet ise de bu yeni teşebbüsün Afrika’nın cihet-i 
cenûbiyesinde kâin birçok mekteblere tahsisât i‘tâsı sûretiyle taraf-ı eşref-i hazret-i 
pâdişâhîden ibrâz buyurulan asâr-ı lutf ve mürüvvetden ileri geldiği ve cânib-i hükû-
met-i seniyyeden müsâ‘âdetkârâne kabul buyurulduğu halde bu gibi arzuhallerin 
tekessür edeceği itikadındayım. Emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Atebe-i ülyâ-yı hazret-i şehriyârîye doksan sekiz imzayı hâvî takdim kılı-
nan arzuhalin tercümesidir. 

Afrika’nın cihet-i cenûbiyesinde kâin “Cape Town” ve “Ümitburnu” ahalî-i 
İslâmiyesinden ve İngiltere teb‘asından bulunan kulları kız çocuklarımızı terbiye 
etmek emel ve arzusunda bulunuyor isek de inâsa mahsûs mektebimiz yokdur. 
İnas-ı İslâmiye için on dört seneden beri mevcûd husûsî mekteb Ebubekir Efen-
di’nin vefâtından sonra Hasene, Hadice ve Abdurrahman, Velite, Muhammed 
Müftü tarafl arından idare olunmakda ve’l-yevm işbu mektebe takrîben seksen 
nefer talibât devam etmekde ise de ebeveynlerinin fakr-ı hâlinden dolayı yüz-
lerce kız çocukları sokakları dolaşıyorlar. Ebubekir Efendi umur-ı tedrisiyede 
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kendisine mu‘âvenet etmek üzere yalnız “Hasene” “Velite” nâmında iki mu‘alli-
me bulabilmişdir. Talibâtın kesretine mebnî mûmâileyhimâ «Hasene» ve “Velite” 
kendi keselerinden bazı muâllîmeleri istihdam etmişler ise de tâlibâtın ebeveyn-
leri hâl-i fakr u zarûretde bulundukları cihetle kız çocuklarımızın terbiyeleri hu-
susunda ağır fedâkârlıklar ihtiyar edemiyorlar. Mekteb-i mezkûrun idâresi için 
taraf-ı eşref-i hazret-i şehriyârîlerinden bir mikdar tahsisat inâyet buyurulmadı-
ğı halde mektebin sedd edilmesinden korkuyoruz. İnâs mektebimizde yazmak 
ve okumak ve hesab derslerinden başka Kur’ân-ı Kerîm ve Almanca ve İngiliz-
ce dahi tedris olunuyor. Mu‘allimeler şimdiki gibi kız çocuklarımızı terbiyeye 
devam etmek şartıyla kendilerine senevî veyâ evkât-ı mu‘ayyenede bir mikdar 
tahsisât inâyet buyurulmasını zât-ı şevket-simât-ı hazret-i padişâhîlerinden is-

Cape Town şehrindeki kız mektebine bir miktar yardım yapılması, BOA, Y. A. HUS, 310/62
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tirhâma cür’et ederiz. Ol babda ve kâtıbe-i ahvâlde emr ü ferman ve lutf u ihsân 
şevketli, kudretli, azametli padişah-ı zişân efendimiz hazretlerinindir. 

Melfûf gazete parçasının hülasa-i tercümesidir.

Pazar günü sabahleyin “Hacı Mustafa’nın” ikämetgâhında câlib-i nazar-ı 
dikkat bir resm icrâ olunup, “Bunâh Mustafa” nâmında gayet genç bir kız çocu-
ğu ulemadan üç zât huzurunda Kur’ân-ı Kerîm’den imtihan olmuşdur. Mezbûre 
diz çökerek sûre-i Cum‘a’yı tilâvet etdi. Ba‘dehû İmam Efendi Müslümanların 
dîn-i mübîn-i İslâm kavâ‘idine tevfi kan iktisâb-ı ilm ü ma‘rifet etmeleri esbâb ve 
vesâitini teshil buyurmalarından dolayı zât-ı şevket-simât-ı hazret-i pâdişahînin 
temâdî-i eyyâm-ı ömr ü ikbâl ve tevâfür-i şân-ı şükûh ve iclâl-i Hümâyûnları 
du‘â-yı vâcibü’l-edâsını yâd ve tekrâr eylemişdir. Akşam Mustafa Efendi tarafın-
dan keşide olunan bir ziyafetde yüz elli kişi hâzır bulunmuşdur.

12- Amerika ormanlarında çıkan yangın dolayısıyla zarara uğrayan-
lara yapılan yardım

1894

Bâb-ı Âlî
Dâire-i Hariciye
Mektûbî Kalemi
Aded 1099
Huzûr-ı meâl-i mevfûr-ı hazret-i Sadaret-penâhîye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki: 

Amerika ormanlarının muhterik olmasından dolayı düçâr-ı mesâib olanla-
ra i‘âneten üç yüz lira i‘tâsı bi’l-istizân şeref-sadır olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı 
Hilâfet-penâhî muktezâ-yı celilinden bulunduğu meblağ resîde-i dest-i tazîm olan 
9 Ra. Sene [1]312 tarihli ve yedi yüz doksan beş numaralı tezkire-i sâmiye-i sada-
ret-penâhîleri üzerine Washington Sefâret-i Seniyyesi’ne hemen bâ-telgrâf iş‘âr-ı 
keyfi yet olunmuş idi. Taraf-ı eşref-i hazret-i cihân-dârîden bu sûretle icrâ buyuru-
lan mu‘âvenetden dolayı teşekkürât-ı fâikasının atebe-i ulyâ-yı cenâb-ı Şehriyârî’ye 
arz ve iblâğı Newyork Belediye Müdürü canibinden rica olunduğu ve bi’l-cümle 
Amerika gazetelerinin bu atiyye-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâneden bahs ile tezyîn-i 
sâhife-i şükran eylediklerini hâvî sefâret-i müşarunileyhâdan ahz olunan 15 Eylül 
sene [18]94 tarihli iki yüz yirmi beş numaralı telgrafnâmenin tercümesi leffen tak-
dim kılınmış olmağla emr ü ferman hazret-i velliyü’l-emrindir. 
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Fî 17 Rabiülevvel sene 1312 ve fî 5 Eylül sene [1]310
Hariciye Nazırı
Bende 
Said Halim

Bâb-ı Âlî
Nezâret-i Umûr-ı Hâriciye
Tercüme Odası
Aded 
Hariciye Nezâreti’nden fî 15 Eylül sene [18]94 tarihli 

Washington Sefaret-i Seniyyesi’nden varid olan 225 numaralı telgrafnamenin 
tercümesidir. 

Newyork Belediye Müdürü ormanlar harikinden musâb olanlara iâneten 
taraf-ı eşref-i hazret-i padişahîden ihsân buyurulan mebâliğden teşükkürat-ı fai-
kasını atebe-i ulyâ-yı cenab-ı şehriyârîye arz ve iblağ etmekliğimi rica etdi. Ame-
rika gazetelerinin cümlesi işbu atiyye-i seniyyeden bahsediyorlar. 

Amerika ormanlarında çıkan yangın dolayısıyla zarara uğrayanlara yapılan yardım, BOA, Y. A. HUS, 309/31





Sultan II. Abdulham�d’e Karşı
Edebî Muhalefet* 

1 

Milletlerin hayatlarında vak’alar, mekânlar, eserler, fikirler ve olgular gibi, 
kimi şahsiyetler de vardır ki, onlar, kendi zamanlarını etkiler, yoğurur, yönlen-
dirir, inşa eder. Fakat bunlar arasında bazıları ise çağlarından taşarlar, kendile-
rinden sonraki zamanları ve nesilleri de etraflarında toplar ve etkilemeyi sürdü-
rürler. Bu işlevleri onların kimi zaman eylemleri, kimi zaman da düşünceleri ile 
toplumda karşılık bulur. Bunlar tarihte “büyük yürüyen” yol açıcılardır, “tedvîr-i 
âlem”de güzergâh belirleyicilerdir.

Sultan II. Abdulhamid Han da Osmanlı ve dünya tarihi açısından böyle bir 
isimdir. Onun siyasî ve toplumsal faaliyetleri, fikirleri çağının Osmanlı toplumsal 
yapısında olduğu kadar, dünya siyasetinde de müessir ve belirleyici olmuş, bu tesir 
o günlerden bugüne kadar da kendisini hatırlatmayı sürdürmüştür. Gerek Türk, ge-
rekse Ortadoğu toplumlarının son bir asırlık geçmişi II. Abdulhamid anılmadan, ona 
ve yaptıklarına referansta bulunulmadan kâmil mânâda anlaşılamaz ve anlatılamaz. 
Necip Fazıl Kısakürek’in “Sultan II. Abdulhamid’i anlamak, her şeyi anlamak olacak-
tır.” sözü bu bakımdan önemlidir ve hiç de mübalağalı bir iddia değildir. 

Sultan II. Abdulhamid, Osmanlı tarihinin en önemli isimlerinden birisi 
ve XIX. yüzyıl tarihinin hakim ve belirleyici şahsiyeti olarak, yüzyılı varlığı ve 
yaptıkları ile doldurmuş, devleti idaresi, siyasî fikirleri ve icraatı itibarıyla etkisi 
bugüne kadar uzanmış, günümüze kadar gelen süreçte ya adı etrafında oluşmuş 
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keskin nefretlerin ve kör düşmanlıkların yahut da şuurlu sahiplenişlerin ve de-
rin muhabbetlerin muhatabı olmuş ve bu özelliği ile de bugünün Türk aydınının 
durduğu fi krî safı, baktığı entelektüel açıyı, seçtiği zihniyet kampını ayırt etme 
misyonunu yüklenen bir “turnusol kağıdı” işlevi kazanmış olan önemli bir dev-
let adamıdır. Bu şahsiyet ve misyon özellikleri dolayısıyladır ki, II. Abdulhamid 
ismi, kendi yaşadığı zamanlarda olduğu kadar, belki de daha fazla, bugün de 
dünya siyasetine, Doğu-Batı meselelerine, Siyonizm ve emperyalizm hassasiyet-
lerine, devlet ve millet bekası düşüncesine bakışta saf belirleyici, kutup oluşturu-
cu bir tefrik odağı, bir idrâk imkânı olarak hayatiyetini sürdürmektedir. 

33 yıllık uzun süren iktidar döneminde sosyal ve siyasî hayatın birçok 
alanında yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği idarî-hukûkî inzibat ve istikrar, 
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uluslararası siyasî dengelere bile etki edecek, ayar verecek uygulamalar, karar 
ve tavır alışlar, ülke sathında fi iliyata döktüğü maarif, iktisat, hukuk, ekonomi, 
idare vs. alanlarındaki yenilikler ve gelişmeler yerli ve yabancı tarihçi ve siyaset 
bilimcilerin dikkatini hep çekmiştir. Bu açıdan II. Abdulhamid ve dönemi hak-
kında yapılan çalışmalar büyük bir kütüphane oluşturacak kadar çoktur. Ona ve 
saltanat yıllarına ister olumlu, isterse olumsuz yaklaşsın, bu çalışmaların öne 
çıkardığı bir tespit ve niteleme olarak Osmanlı tarihinde 31 Ağustos 1876 - 27 
Nisan 1909 arasını “Sultan II. Abdulhamid Dönemi” diye adlandırmak yerinde 
ve lüzumlu bir tutumdur. Kendisine özgü şartlarla imparatorluğu XX. yüzyıla 
taşıyan, devlet mekanizmasının çöküş hızını frenleyerek toplum hayatına bir 
sükûnet getiren, devam ettirilebilseydi belki de bu sükûneti, çöküşü önleyecek 
bir istikrar ve dirence dönüştürebilecek olan bu dönem; dış tepkiler, çıkar hesap-
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ları ve düşmanlıklarla hararetlenen (hatta güdülenen) iç düşmanlıklar/düşman-
lar, ismi etrafında oluşturulan karalama ve tenkit (bugünün siyasî jargonu ile 
söylersek, “itibarsızlaştırma”) ve onu kanlı, gaddar bir “müstebid”, bir “diktatör” 
olarak gösterme çabaları ve kampanyaları ile 1908’e kadar sürmüş, İttihatçılar’ın 
II. Meşrutiyet darbesi, devlet mekanizmasındaki bu çöküşe basılan freni boşa 
alarak, bu çaba ve kampanyalar erbabınca me’mûl olunduğu üzere, imparatorlu-
ğun sonunu getirmiştir. 

Sultan II. Abdulhamid, toplumsal hayatın pek çok alanındaki inşa edici 
hamleleri ve geliştirici karar ve uygulamaları ile döneminde kalıcı izler bırakmış 
bir devlet adamıdır. Bu alanlar arasında eğitim ve onunla birlikte düşünülebile-
cek kültür ve sanat hayatı da gelir. Ülkedeki okullaşma oranı ve maarif hamle-
si, yeni açılan okullar, gelişen matbuat teknolojisi ve sektörü, ülkede okur-yazar 
oranında bir artış sağlamış, buna paralel olarak matbuat ve edebiyata da bir can-
lanma getirmiş, verilen edebî ürünlerde ve bu ürünlerin yayımlandığı birer plat-
form olan gazete ve dergi sayılarında bir artış sağlamıştır. Bu canlanma ve artışın 
bir neticesi olarak bu uzun dönemin edebî faaliyet akışı içerisinde nesil, topluluk 
gibi birbirinden farklı oluşumlar ve Türk edebiyatı açısından bir zenginlik ve 
canlılık vesilesi sayılabilecek fi krî-edebî tartışmalar boy göstermiştir. Otuz küsur 
yıllık bu dönem, gerçekten de kendi içerisinde İkinci Nesil Tanzimat Yazarları, 
Ara Nesil ve Servet-i Fünûn Topluluğu gibi canlı ve farklı oluşumları barındıran, 
edebiyat tarihlerine Hayaliyyûn-Hakîkiyyûn, Abes-Muktebes, Zemzeme-Demde-
me, Dekadanlık, Klasikler, Hece-Aruz tartışmaları adlarıyla geçen edebî tenkit ve 
tartışma faaliyetlerinin vuku bulduğu bir dönemdir1. 

Fakat Türk edebiyatı tarihi açısından bu canlı ve etkili faaliyetler toplamı-
nın oluşturduğu manzaraya rağmen, bu dönemin edebî mevcudu, yakın zaman-
lara kadar edebiyat tarihlerinde ve devre ait yapılan araştırma ve çalışmalarda “II. 
Abdulhamid Dönemi Edebiyatı” diye anılmamış ve adlandırılmamıştır. Bunun 
yerine XIX. yüzyıl Türk edebiyatından bahseden edebiyat tarihçi ve araştırmacıla-
rının İsmail Habip Sevük’ten Ahmet Hamdi Tanpınar’a, Mustafa Nihat Özön’den 
Mehmet Kaplan’a, Kenan Akyüz’den İnci Enginün’e kadar birçoğu, bu dönem için, 
resmî tarih yazıcılığının itham ve mahkûm edici tutumuyla “İstibdat Dönemi” ni-
telemesini tercih etmişlerdir2. Batılılaşmacı tarih söyleminin tekrarına teslim ol-
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muş bu tutum, II. Abdulhamid’i “müstebid” ve “harîs” bir yönetici, dönemini de 
Osmanlı toplumunun zulüm ve karanlıklar içindeki bir zaman dilimi olarak gös-
terme tekerrürünü edebiyat dünyasında ağızdan ağıza bugüne taşımıştır. 

Bu isimlerin edebiyat tarihi nitelikli kitapları Edebiyat Fakültelerinin il-
gili bölümlerinde ders kitabı olarak okutulduğu ve alanla ilgili çalışmalarda sık 
sık referans olarak alındığı için, bunlardaki “İstibdat dönemi” veya “müstebid II. 
Abdulhamid” nitelemeleri, genç nesillerin dönemle ilgili çalışmalarında sorgu-
lanmaksızın, hazır bilgi ve adlandırmalar halinde giderek yaygınlık kazanmıştır.

Bu hususta Orhan Okay ismi bir istisna olarak öne çıkar3. Onun 2005 yılın-
da yayımlanmış olan Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı isimli eserinde4 1876-1908 
yılları arasını, itham edici ve güdümlü bir “İstibdat dönemi” nitelemesi ile değil, 
yukarıda ana hatlarını belirttiğimiz edebî ve kültürel faaliyetler ve oluşumları 
dikkate alarak, döneminin hükümdarının adıyla, “II. Abdülhamit Dönemi Edebi-
yatı” diye adlandırdığını ve bu adlandırmanın bir teklif olarak arkasında durdu-
ğunu görürüz:

“Gerek Tanzimat’ın ikinci devresi, gerekse Servet-i Fünûn, II. Abdülha-
mid’in saltanat yıllarına rastlar. (…) Servet-i Fünûn edebiyatı, az çok değişiklerle 
Tanzimat’ın ikinci devresinin devamı gibidir. Bu durum dikkate alınarak, Tanzi-
mat edebiyatını siyasî ve sosyal karakteri itibarıyla ayrı tutmak, 1878 sonrasın-
dan II. Meşrutiyet’e kadar uzanan devreyi ‘Abdülhamid Dönemi Edebiyatı’ diye 
isimlendirmek, sonra da bu devreyi birbirinin devamı ve bazı farklılıkları olan iki 
edebiyat grubu olarak ele almak daha isabetli görünmektedir. Çünkü 1878’den 
sonraki edebiyata hususiyetini veren faktörler arasında II. Abdülhamid’in şah-
siyetinin ve yönetim tarzının rolünün olduğu muhakkaktır. Bu rolün olumlu ve 
olumsuz tarafl arı ise ayrı bir konu olarak münakaşaya her zaman açıktır.”5
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Okay, kitabının ilerleyen sayfalarında, bu döneme müstakil bir bölüm ayır-
mış ve 

“Özellikle 1878’den sonra II. Abdülhamid’in güçlü ve otoriter şahsiyetinin, 
yönetim usullerinin, her konuda olduğu gibi edebiyatta da olumlu veya olumsuz 
tesirleri gözden ırak tutulmamalıdır. Bu bakımdan her üç edebî grubun (Tanzi-
mat’ın ikinci nesli, Ara Nesil ve Servet-i Fünûn topluluğu) varlığı kabul edilse de 
dönemi önce Abdülhamid Devri Edebiyatı adı altında bir bütün olarak ele almak, 
daha sonra mutlak veya farazî bir takım alt grupları düşünmek daha isabetli ola-
caktır.”6 

diyerek, bu “II. Abdulhamid Dönemi Edebiyatı”nı ayrıntıları ile ele almış-
tır7.

Bu ifadelerde ve teklifte dikkati çeken, II. Abdulhamid ve dönemini itham 
edici, angaje bir tutum yerine, “münakaşaya her zaman açık” ve soğukkanlı bir 
tavrı belirleyici kılma çabasıdır. 

II. Abdulhamid Dönemi Edebiyatı, iddia ve zannedildiği gibi, dönem 
yazarlarının istisnasız bir biçimde, Sultan’ın ve devrin hükûmetlerinin baskıcı 
yönetimleri sonucunda sosyal konulardan kaçarak kendi içlerine kapandığı, bi-
reysel konulara yöneldiği, memleket ve toplum meselelerinden el etek çektiği, 
fi krî yönelişlerden uzak durduğu bir “zifi rî istibdad” dönemi değildir. Cumhu-
riyet döneminde Türk aydınları arasında, resmî öğretinin de sevkiyle, giderek 
yaygınlaşan bu kanaat veya hükmün arka planında, siyasî ve ideolojik kutuplaş-
maların, yakın tarihi aktüelin şartları doğrultusunda, halihazırın meşruiyetini 
ve “idealizasyon”unu oluşturma maksat ve niyetiyle yeniden inşa çabalarının 
rolü büyüktür. Nitekim II. Meşrutiyet darbesi ve İttihat ve Terakki iktidarıyla 
başlayan ve Cumhuriyet döneminde artarak devam eden böylesi bir çabalar ve 
niyetler hengâmesi içinde, devrin en önemli edebiyat oluşumlarından birisi olan 
Servet-i Fünûn topluluğu yazarlarının birçoğu, mevcut söylem ve ortamın rüz-
gârına ittibâen kendilerini masum, mazlum ve hatta kahraman gösterecek bir yer 
ve rol kapmak niyeti ve II. Abdulhamid devrinde meydana getirdikleri marazî, 
toplumdan kopuk, entelektüel duruşun gerektirdiği sosyal sorumluluktan kaçan, 
içe kapanık “snob” edebiyatı mazur göstermek gayreti ile, yazdıkları hatırat ki-
taplarında II. Abdulhamid’i “kızıl” bir canî ve “bîdâd”, idaresini de mutlak bir 
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istibdad olarak tanıtmayı şiar edinmişler, kendi edebiyat manzaralarının men-
fi liklerini bu ithamların arkasına saklamaya çalışmışlardır. “Müstebid ve zalim 
Abdulhamid” töhmetlerinde, tarih ve siyaset gibi alanlarda yazılanların yanı sıra 
içlerinde bu edebiyat erbabınınkilerin de bulunduğu bu devre ait kimi hatırat 
kitaplarının etkisi unutulmamalıdır. Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebî Hatıralar’ı8, 
Halid Ziya Uşaklıgil’in Kırk Yıl’ı9, Saray ve Ötesi10, Ahmet İhsan Tokgöz’ün Mat-
buat Hatıralarım’ı11, Mehmet Rauf’un Edebî Hatıralar12 adıyla toplanan yazıları 
bunlar arasındadır. 

Oysa Sultan II. Abdulhamid devrinin edebî portresi içinde yalnızca Servet-i 
Fünûn topluluğu edebiyatı ve bu topluluk mensuplarının oluşturduğu asosyal ve 
marazî edebiyat yoktur. Ahmed Midhat Efendi, Hüseyin Rahmi, Ahmed Rasim, 
Mehmed Emin (Yurdakul) gibi yazarlar da bu devrin önemli isimlerindendirler 
ve devrin hükümetlerinin uyguladığı sansür ve takibe rağmen sosyal temaları 
eserlerinde işlemişler, hatta alabildiğine sosyal bir edebiyat inşa etmişlerdir. 

II. Abdulhamid dönemi, yalnızca Sultan’a yazılan cülûsiyelerin, “tebrîk-i 
velâdet-i hümâyûn” yahut “tes’îd-i iyd-i saîd” şiirlerinin etrafında teşekkül eden 
bir övgü edebiyatının değil, aynı zamanda buna paralel olarak gizli aşikâr ken-
dini belli eden muhalif edebî metinler toplamının da oluşmaya başladığı bir dö-
nemdir. Bu uzun iktidar dönemi içerisinde yavaş yavaş bir “edebî muhalefet” de 
kendisini göstermeye başlamış, içeride gizli gizli yazılanların yanı sıra, yurtdışı-
na çıkan yahut kaçanların yazdıkları keskin tenkit, hiciv ve hatta küfür metinleri 
çerçevesinde devrin edebiyat mevcudu içerisinde Abdulhamid karşıtı bir ede-
biyat yekûnu oluşmuştur. Bu edebiyat, II. Meşrutiyet’in ilânı ve hele 27 Nisan 
1909’da Sultan’ın hal’i sonrasında iyiden iyiye su yüzüne çıkmış, bendi yıkılmış 
bir baraj gibi muzmerlerin dışarıya taşıp bulaşmasıyla artmış, ucu Cumhuriyet 
dönemi yazarlarına kadar ulaşmıştır. Bu yekûn gazete ve dergi yazılarında, ro-
man ve hikâyelerde, tiyatro oyunlarında ve özellikle de şiirde kendisini gösterir.  

Biz burada bilhassa şiirde zengin örneklerle kendisini gösteren bu muha-
lefet üzerinde ana hatlarıyla durmak istiyoruz. Zira birer birer metinlere inildi-
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ğinde ve mevcut bütün yönleriyle kuşatılmaya çalışıldığında elbette çok daha 
kapsamlı bir araştırma ve çalışmanın ortaya konulması gerektiği ortadadır.

Önce belirtmek gerekir ki, II. Abdulhamid’e yönelen muhalif edebî toplamın 
hepsi aynı tutum, niyet ve maksatla tek bir tabloyu ortaya çıkarmaz. Bu açıdan 
bakıldığında, konunun çizdiği manzarayı şu tasnif ile ele alma imkânı vardır:

1- Sultan II. Abdulhamid’in iktidarı günlerinde var olan ve II. Meşruti-
yet’ten sonra da devam eden tenkit, hiciv ve muhalefet metinleri

2- Sultan II. Abdulhamid’in iktidarı günlerinde var olan ve II. Meşruti-
yet’ten sonra İttihatçılar’ın yaptıkları zulüm, beceriksizlik, yolsuzluk ve istismar 
neticesinde İttihat ve Terakkî eleştirisini de içine alan tenkit, hiciv ve muhalefet
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3- Bu bağlamda II. Abdulhamid’e yönelik düşmanlığın, II. Meşrutiyet’ten 
sonra yaşanan siyasî ve sosyal olumsuzluklar üzerine bir pişmanlığa dönüşmesi

4- Sultan II. Abdulhamid’in saltanatı zamanında onu öven metinler yazıp, 
II. Meşrutiyet’ten sonra düşmanlık ifade eden bir tutum içerisine girme

5- Sultan II. Abdulhamid’in saltanatı zamanında suskun kalıp II. Meşru-
tiyet ve özellikle Cumhuriyet döneminde II. Abdulhamid mağduru ve düşmanı 
kesilme 

6- II. Abdulhamid’i ve yönetimini doğrudan eleştiremeyip sembolik anla-
tımların, imaların arkasına gizlenerek muhalefet yapma çabası.



214

Abdulhamid’e karşı oluşan edebî muhalefete bu tasnif ışığında ve isimler ve 
metinler çerçevesinde eğildiğimizde karşımıza ilk ve en keskin isim olarak Şair Eşref 
çıkmaktadır. Onun 3 Aralık 1902’de bir “fesat komitesi” kurmak suçlaması ile, dev-
rin edebiyatçılarından Abdülhalim Memduh ve Tevfi k Nevzat gibi isimlerle birlik-
te, İzmir’deki evinde tutuklanarak bir yıl kadar hapis cezası alıp yatmasına kadarki 
dönemde İstanbul’da Tercüman-ı Hakikat ve bilhassa İzmir’deki Hizmet, Âhenk, İz-
mir, Muktebes ve Şule-i Edeb gazete ve dergilerindeki yazı faaliyetlerinde alttan alta 
kendisini gösteren muhalif tutum, bilhassa hapisten çıktıktan sonra 1904’te Mısır’a 
kaçmasıyla alevlenir. II. Meşrutiyet’e kadar Mısır’da kalan Eşref, burada çoğu kitap 
halinde yayımlanmış olan şiirlerinde Sultan II. Abdulhamid’e ve devrin hükümet ve 
siyaset ricaline karşı en ağır eleştirileri ihtiva eden, hatta en galiz küfürleri bile sarf 
etmekten çekinmeyen keskin hiciv şiirlerini yayımlar. Deccal I, Deccal II, İstimdad, 
Şah ve Padişah, Hasbihal isimli kitapları Mısır yıllarının verimlerindendir. Eşref II. 
Meşrutiyet’in ilanının hemen akabinde 22 Ağustos 1908’te İzmir’e döndüğünde de 
heccavlığına, Musavver Eşref, Edeb Yahu, Curcuna, Hizmet, Zuhurî, Âhenk, Yeni Ga-
zete, Yuha, Züğürt, Karagöz gibi gazete ve dergilerdeki yazdıkları ve İran’da Yangın 
Var isimli kitabıyla 22 Mayıs 1912’deki ölümüne kadar devam eder13. 

Eşref’in hicivlerinde öfke oklarının ilk hedefi  II. Abdulhamid’dir. Fakat Sul-
tan’ın yanı sıra, onun çevresinde bulunan, işbaşına getirdiği devlet ve hükûmet 
ricali de bu hicivlerden fazlasıyla payını alır. Aynı zamanda devrin siyasî olay-
ları, hükûmet uygulamaları ve Eşref’in bir basın ve edebiyat mensubu olması 
hasebiyle matbuata uygulanan sansür, onun hicivlerinin içerdiği öfke ve eleştiri 
taşkınlıklarının gözesini teşkil eder. 

Sözgelimi Sultan II. Abdulhamid’in cülûs yıldönümü Eşref’in gözüyle şöyle 
yorumlanır:

“Tahta çıktı böyle bir günde Hamîd-i bed-hisâl,
Her tarafta kana Şark’ın kandığı gündür bugün.
Çaresiz âteş yakıp kendi yağıyla kavrulur,
Milletin nâr-ı sitemle yandığı gündür bugün.”14

II. Abdulhamid, zalim, müstebid, gördüğü her istidadı yok etmeye müte-
mayil, memleketin ilerlemesi ve gelişmesine düşman, sinsi ve korkak, erbâb-ı 
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kalem ve zekâya hasım, devleti ve milleti yıkmaya ve mahvetmeye uğraşan, vatan 
ve millet düşmanı bir yöneticidir Eşref’e göre. Şair, Sultan’ı kötülemek için tutarlı 
tutarsız bu kabilden her türlü tenkit, hakaret ve küfürü manzumelerinde kullan-
maktan kaçınmaz. Bu özelliği ile bu metinler yer yer hezeliyata ve hatta ancak 
(…) şeklinde yazılabilecek kimi kelimeleri ile birer küfürnameye bile dönüşür. Eş-
ref, Abdulhamid düşmanlığı hususunda öfkesine hakim olamayan bir saldırgan 
görüntüsü içerisindedir. Fakat bu eleştiri ve hicvin değerini düşüren garazkâr 
görünümlerine rağmen, zaman zaman zekâ parıltılarının ve ironi kıvılcımlarının 
kendisini gösterdiği hiciv örnekleri ile de karşılaşırız. Meselâ: 

“Pâdişâhım bir dırahta döndü kim güyâ vatan
Dâimâ bir baltadan bir şâhı hâlî kalmıyor.
Gam değil ammâ bu mülkün böyle elden çıkması,
Gitgide zulmetmeye elde ahâlî kalmıyor.”15

Hükûmetlerin sansür uygulaması, yukarıda da belirtildiği gibi, Eşref’in en 
çok takıldığı konulardan birisidir. O, hem bu uygulamayı, hem de sansür heye-
tinde görev alanları eleştirir:

“Ale’l-amyâ çizerler her kitaptan bir takım yerler,
Edîbim sanma ki yalnız senin dîvânı çizmişler.
Geçende encümende yoğimiş Hayret, bütün hey’et
Arapça bir ibâre zannedip Kur’ân’ı çizmişler.”

Ancak bilhassa Mısır günlerinde yazdığı II. Abdulhamid düşmanlığı ile 
taşan hicivleri, II. Meşrutiyet’in ilânı sonrasında Eşref’te bir büyük hayal kırıklığı 
ile birleşecek ve İttihat ve Terakki erbabının yaptığı zulüm ve istismarlar, bir 
pişmanlığın fitilini de ateşleyecektir. Şu dörtlükler bunun ifadesidir:

“Oldu on temmuzda palyaço gibi bir maskara;
Giydirildi çıngıraklı bir külâh hürriyyete!
Bizden âlâ mı boyar eşşek acep Kayserliler?
Eski istibdâdı soktuk reng-i meşrûtiyyete!”

“Vakt-i istibdâdda söz söylemek memnû idi;
Ağlatırdı ağzını açsan hükûmet ananı!
Devr-i hürriyyetdeyiz şimdi, değişti kaide,
Söyletirler evvelâ, sonra sorarlar ananı!”
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Eşref’te gördüğümüz bu pişmanlığa benzer bir pişmanlığa biz Tevfi k Fik-
ret’te de şahit oluruz. Onda da ifl ah olmaz bir Abdulhamid nefret ve düşman-
lığı, II. Meşrutiyet sonrasında, Meşrutiyet’e duyduğu hahiş ve özleme rağmen, 
İttihatçılar’ın kötü uygulamaları ve istismarları neticesinde kısa zaman zarfında 
İttihatçı kadroların eleştirisi şeklinde beliren bir pişmanlıkla birlikte yürümüştür. 

 

“Ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar;
Kaatil kuleler, kal’alı zindanlı saraylar;
Ey dahme-i mersûs-i havâtır, ulu ma’bed;
(…)
Ey şahsa masûniyyet ü hürriyyete makrûn
Bir hakk-ı teneffüs veren efsâne-i kaanûn;
Ey va’d-i muhâl, ey ebedî kizb-i muhakkak,
Ey mahkemelerden mütemâdî sürülen hak;
Ey savlet-i evhâm ile bî-tâb-ı tahassüs
Vicdanlara temdîd edilen gûş-ı tecessüs;
Ey bîm-i tecessüsle kilitlenmiş ağızlar;
Ey gayret-i milliye ki mebgûz u muhakkar;
Ey seyf ü kalem, ey iki mahkûm-ı siyâsî;
Ey behre-i fazl ü edeb, ey çehre-i mensî;
Ey bâr-ı hazerle iki kat gezmeye me’lûf;
Eşrâf ü tevâbi’, koca bir unsûr-ı ma’rûf”17

Tevfi k Fikret’in 18 Şubat 1317 (3 Mart 1902) tarihli bu şiirini,“Bir Lâhza-i 
Teahhur”da olduğu gibi, ancak Rübâb-ı Şikeste’nin II. Meşrutiyet’ten sonraki bas-
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kısına almıştır. “Sis”den sonra, II. Abdulhamid düşmanlığının zirvesine oturan 
şiiri, maruf “Bir Lâhza-i Teahhur” başlıklı şiirdir18. 21 Temmuz 1905’te Ermeni 
komitacılar tarafından padişaha düzenlenen suikast teşebbüsünü19 alkışlayan 
şiir, Abdulhamid düşmanlığının, kin ve öfkesinin nasıl vatan ve millet sevgisinin 
bile önüne geçerek şairin basîretini bağladığını göstermesi bakımından ibretlik-
tir. Fakat asıl ibretlik olan bir başka tutum, bu cinayetin üzerinden yıllar geçip, 
suikastin amaç ve niyeti ortaya çıktıktan sonra dahi Fikret’in, bu şiirinin arkasın-
da durması ve Rübâb-ı Şikeste’sine almasıdır. 

Olayın ayrıntısı şudur: 21 Temmuz 1905’te Ermeni komitacılar Sultan II. 
Abdulhamid’e bir suikast düzenlerler. Padişah bu suikasttan kıl payı kurtulur, 
ama suikastın ardında yirmi altı ölü, elli sekiz yaralı kalır. Tarihçi İ. Hami Daniş-
mend’e göre, bu suikastın amacı, padişahı öldürerek ülkede büyük bir karışıklık 
çıkarmak, bu karışıklıktan istifade ile, Anadolu’nun “Vilâyât-ı Sitte” denilen 
altı doğu vilâyetinde bir Ermenistan hükümeti kurmaktır ve suikast yurtdışında 
planlanmıştır20. 

Fikret bu olaydan duyduğu heyecanı ve Ermeni suikastçıya karşı beslediği 
sevgi ve takdiri, hemen günü gününe şiirinin mısralarına döker. Çünkü olayın 
sıcağı sıcağına görünen yüzü, II. Abdulhamid’in vücudunu ortadan kaldırmaktır 
ve Mehmet Kaplan’a göre Fikret, “kimin, ne maksatla hazırladığını bilmediği”21 
bir suikastı yüceltir ve bombayı patlatan eli “hâhişle” över. Gerçekten de şiirde 
yer alan

“Ey darbe-i mübeccele, ey dûd-ı müntakim
Kimsin? Nesin? Bu savlete sâik, sebeb ne, kim? 
Arkanda bin nigâh-ı tecessüs ve sen nihân
Bir dest-i gaybı andırıyorsun, rehâ-feşân.
(...)
Ey şanlı avcı, dâmını bîhûde kurmadın!
Attın... Fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın!”

gibi mısralar bu övgünün dozunun kaçtığı mısralar olarak öne çıkar. 
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“Kimsin? Nesin?” diye sorulduğuna göre, olayın aktüalitesi içinde suikas-
tın sebep ve niyeti, olaya alkış tutan Fikret tarafından da bilinmemektedir. Çünkü 
bu tedhişin o gün için görünen yüzü II. Abdulhamid’i yok etmektir. Bu da Fikret 
için yeterlidir. Ancak anlaşılmaz olanı, yukarıda da söylediğimiz gibi, üzerinden 
zaman geçtikçe, bu suikastın sebep, amaç ve niyeti ortaya çıkmasına rağmen, II. 
Meşrutiyet’ten sonra Tevfik Fikret’in bu şiiri Rübâb-ı Şikeste’ye almış olmasıdır.

“Bir Lâhza-i Teahhur” (Bir Anlık Gecikme)’de suikast, “darbe-i mübecce-
le” (yüce, saygın darbe), patlayan bomba ise “dûd-ı müntakim” (intikam alıcı 
duman” diye tavsif edilir. Suikasti düzenleyen Ermeni komitacılar birer “şanlı 
avcı”dırlar, bir “dest-i gayb” gibi “rehâ-feşân” bir işe kalkışmışlardır.

Aslında Fikret’in bu kin ve öfkesi yeni bir şey değildir. 20’li yaşlarında, 1891-
1894 yılları arasında II. Abdulhamid’e “Sitâyiş-i Hazret-i Şehriyârî”22 ve “Tebrîk-i 
Velâdet-i Pür-meymenet-i Hazret-i Hilâfet-penâhî ve Arz-ı Şükrân”23 şiirleri kaleme 
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alan Tevfi k Fikret, bilhassa 1896 yılı sonrasında tutumunu birden değiştirir ve Ab-
dulhamid’e, yakın arkadaşı Halid Ziya’nın nitelemesi ile, “kudurmuş bir öfke” ile 
saldırmaya başlar24. İlginçtir ki, bu tarihte Fikret, Mekteb-i Sultânî’deki görevinden 
ayrılmış, devlet memuriyetini terk etmiş ve Protestan misyonerlerinin açtığı Robert 
Kolej’de “İrfânım tebdîl-i tebaiyet etti.” diyerek göreve başlamıştır. 

Onun ölçü tanımaz bir kin ve nefrete dönüşen Abdulhamid düşmanlığını, 
Servet-i Fünûn’daki dostlarından Hüseyin Cahit de Edebî Hatıralar’ında şöyle 
anlatır:

“Fikret en çok Abdulhamid ve istibdat aleyhinde söz söylerken coşardı. 
Yanımızda yabancı bulunmadığı zamanlar, sohbet mevzuu edebiyattan sonra 
bu idi. Fikret lâkırdılarında gayet nezih ve ciddî olduğu halde Abdulhamid’e ve 
onun istibdadına karşı duyduğu kin, kendisini bizim eski alaturka tarzda hicvi-
yeler yazmaya bile sevketmişti.”25
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Hüseyin Cahit, Fikret’in çevresindekilere II. Abdulhamid hakkında, “ku-
demâ”nın Nef’î’sine rahmet okutacak kadar galîz küfür ve hakaretler içeren şiirler 
okuduğunu belirterek, bunların “ağza alınabilir” olanlarından beyit örnekleri de 
verir. Yine Hüseyin Cahit, Edebî Hatıralar’ında, arkadaşları Fikret’in bu dönem-
de işi, Sultan II. Abdulhamid’in cülûs yıldönümlerinde evine kapanıp bir ma-
tem havasına bürünmeye, evinde o gecelerde bir tek ışık bile yakmamaya kadar 
vardırdığını söyler ve böylesi bir 19 Ağustos gecesinde bir mehtap gezintisine 
çıktı diye Tevfi k Fikret’in kendisini nasıl acımasızca tenkit ve muaheze ettiğini 
anlatır:

“Kanlıca’da oturmak, Fikret’in beni bir defa iyice haşlaması için bir vesile 
çıkardı. Mehtapta Mihrâbad tepesi ve civarları çok güzel olurdu ve böyle gece-
lerde bittabi eve kapanıp uyumağa imkân yoktu. İşte bu mehtaplı gecelerin biri 
Abdulhamid’in tahta çıktığı 19 Ağustos’a tesadüf etmişti. Ertesi gün ben Fikret’e 
mehtabın güzelliğinden bahsederken kaşları çatıldı. Abdulhamid’in tahta çıktı-
ğı bir gecede benim bu felâkete tabiatın güzelliğini farkedebilecek kadar lâkayt 
kalışımı acı surette yüzüme çarptı. Fikret bu gibi noktalarda en sevgili dostlarını 
bile zehirli iğnelerinden muaf tutmazdı ve hislerini doğrudan doğruya yüze karşı 
söylerdi. Kendisi cülûs-ı hümâyûn geceleri evde lamba yakmayı bile hamiyetsiz-
lik telâkki eder ve karanlıkta otururdu.”26

Bu şiirle aynı yıl yazılan ve etrafında “Bir Lâhza-i Teahhur”dan daha fazla 
gürültü koparan “Târîh-i Kadîm”de de saltanat ve saray karşısında benzer bir 
tavır alışı görürüz27.

Yukarıda Fikret’in her senenin II. Abdulhamid’in cülûs yıldönümü olan 
19 Ağustos’unda nasıl evine kapanıp geceleri ışık bile yakmadığını, bir matem 
havasına girdiğini Hüseyin Cahid’in şahitliğiyle aktarmıştık. “Şehrâyin” şiiri, 
tam da bu psikolojiyi bize veren bir şiirdir28. 19 Ağustos 1315 (31 Ağustos 1899) 
tarihini taşıyan bu şiirde Tevfi k Fikret, bir “cülûs-ı hümâyûn” gecesinde düzenle-
nen şenlikleri ve fener alaylarını evinin penceresinden gözler. Herkes, bütün Bo-
ğaziçi, “heyecanlar, ziyâlar, alkışlar, neş’eler, na’ralar” içinde bir “infi lâk-ı mesâr” 
yaşarken, şair kendi “yaslı” ve “mezar gibi gunûde” evini şöyle tasvir eder:
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“Şu büyük cünbüş-i umûmîde
Yine biz yaslı, bizde bir şeb-i târ:
Ne sönük bir hayâl-i ümmîde
Benzeyen gizli bir tenevvür var,
Ne küçük bir parıltı, bir şeb-tâb.
Koca ev sanki bir gunûde mezar.”

Şair, dışarıda seyrettiği şehrayin manzaralarına karşı, bu evdekilerin de bir-
gün gelip, “bir zaman, bir mukaddes cülûsa şehrayin yapacağı”na olan inancını 
dile getirerek şiirini bitirir.

O “birgün”, Fikret’in o “mukaddes şehrâyin”i dokuz sene sonra gelecek-
tir. 1908’in Temmuz’unda II. Meşrutiyet’in ilânı ve ardından II. Abdulhamid’in 
tahttan indirilmesi, İttihat ve Terakki Fırkası mensuplarının hükümeti ele ge-
çirmeleri, Fikret’e de yeni bir kan, yeni bir heyecan taşır. Artık “Sis”te anlattığı 
“leyle-i musîbet”, “mel’anet gecesi” bitmiş, istediği ve beklediği “sabâh-ı rahşân” 
olmuştur. Şair Âşiyan isimli manastırından agoraya çıkar. “Sis”te söylediklerini 
“Rücû” şiirinde29 geri alır:

“Hayır, hayır, sana râci’ değil bu tel’înât!”

Bir ihtilâl marşı olarak düşünüp de yazdığı “Millet Şarkısı”30 ve “ihtilâli 
selâmlayan”31 “Doğan Güneşe” şiiri32, bugünlerin heyecanını taşır. Artık Fikret, 
çevresine Meşrûtiyet’i öven konuşmalar yapmakta, şiirler yazmaktadır. Hatta Ser-
vet-i Fünûn’dan arkadaşları Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kâzım Kadri ile birlikte, 
adını bizzat kendisinin koyduğu Tanîn isimli bir gazetenin neşrine de başlamış-
lardır.

Ancak Fikret’in II. Meşrutiyet’in ilânı sonrasındaki bu canlanma evresi kısa 
sürer. Kısa bir süre sonra, yeniden döndüğü devlet memuriyetinde karşılaştıkları, 
çok fazla ümit bağladığı İttihat ve Terakki hükümetinin günden güne artan yol-
suzluk, baskı, suistimal ve zulümleri, devlet yönetimindeki başıboşluk ve sorum-
suzluk onu büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Tepkisini önce büyük bir öfke, 



222

nefret ve alayla kaleme aldığı şiirlerde dışa vurur. “Revzen-i Mahlû”33, “Doksan 
Beşe Doğru”34, “Hân-ı Yağma”35 yeni dönemi ve İttihat ve Terakki hükümetinin 
yolsuzluklarını, baskılarını hicveden şiirlerdir. Eski yol arkadaşları İttihat ve Te-
rakki mensuplarını ve hükümeti keskin bir dille eleştirmeye başlamıştır36. 

Tevfi k Fikret’te görülen, II. Abdulhamid’e yönelik tenkit ve hiciv ve 
arkasından II. Meşrutiyet sonrasında yaşananlarla gelen hayal kırıklığı ve 
pişmanlık duygusuna benzer bir tabloyu biz Mehmed Âkif’te de seyrederiz. Âkif 
de II. Meşrutiyet’in hemen sonrasında Sırât-ı Müstakîm’de peşpeşe yayımladığı 
“İstibdâd”37, “Hürriyet”38 gibi şiirlerinde Sultan II. Abdulhamid’i çok keskin ve 
saldırgan ifadelerle tenkit eder. 

“Yıkıldın gittin amma ey mülevves devr-i istibdâd,
Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir mülevves yâd.”

diye başladığı “İstibdâd” şiirinde II. Abdulhamid dönemini 

“O birkaç hayme halkından cihangîrâne bir devlet
Çıkarmış, bir zaman dünyâyı lerzân eylemiş millet,
Zaman gelsin de görsün böyle dünyâlar kadar zillet,
Otuz üç yıl devâm etsin, başından gitmesin nekbet...
Bu bir ibrettir ammâ olmayaydık böyle biz ibret!”

mısralarıyla itham eden Mehmed Âkif, “kâbûs-ı hûnî” diye vasfettiği Sul-
tan II. Abdulhamid’e ise şu mısraları ile saldırır:

“Hamiyyet gamz eden bir pâk alın her kimde gördünse,
‘Bu bir cânî!’ dedin sürdün, ya mahkûm eyledin hapse.
Müvekkel eyleyip câsûsu her vicdâna, her hisse
Düşürdün milletin en kahraman evlâdını ye’se...
Ne mel’ûnsun ki rahmetler okuttun rûh-ı İblîs›e!”
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Biri oğlan, biri kız, iki küçük çocuğun dedelerinin nezaretinde sokaktan 
taşan hürriyet “mevkib-i şâdî”sine katılışını tasvir eden “Hürriyet” şiirinde ise, 
“devr-i sâbık” yani II. Abdulhamid’li zamanlar bir “devr-i melâl” diye anılır, şeh-
rin sokakları bir mezarlığa benzetilir:

“Bir mezarlık gibi dalgın yatıyorken daha dün,
Şu sokaklarda bugün dalgalanan rûhu görün!”

Fakat Fikret gibi Âkif’in de bu Meşrutiyet coşkusu çok sürmeyecektir. Sa-
fahat I. Kitab’da yer alan bu şiirlerden hemen sonra, ikinci kitabı Süleymaniye 
Kürsüsünde’deki II. Meşrutiyet günlerinin tasvir edildiği o çok bilindik mısralar, 
Mehmed Âkif’in, üzerinden geçen birkaç sene sonra (1912), “hürriyet ve şâdî” 
günleri diye nitelediği II. Meşrutiyet’in oluşturduğu başıbozukluk, keşmekeş ve 
getirdiği sözüm ona hürriyetin cemiyette hangi çılgınlık, kargaşa ve asayişsizliğe 
dönüştüğünü eleştirel bir tavır ve alttan alta bir pişmanlık psikolojisi ile, man-
zum hikâye formunda, çok canlı bir biçimde tasvir eder:

“Bir de İstanbul’a geldim ki: Bütün çarşı, pazar
Na’radan çalkanıyor! Öyle ya... Hürriyyet var!
Galeyan geldi mi mantık savuşurmuş... Doğru:
Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru.
Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının;
Kafalar tütsülü hülyâ ile, gözler kızgın.
Sanki zincirdekiler hep boşanıp zincirden,
Yıkıvermiş de tımarhâneyi çıkmış birden!
Zurnalar şehrin ahâlîsini takmış peşine,
Yedisinden tutarak tâ dayanın yetmişine!
Eli bayraklı alaylar yürüyor dört keçeli,
En ağır başlısının bir zili eksik belli.
Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük.
Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük.
Kim ne söylerse, hemen el vurup alkışlanacak...
-Yaşasın!
           -Kim yaşasın?
                               -Ömrü olan!
                                              -Şak! Şak! Şak!
Ne devâirde hükûmet, ne ahâlîde bir iş!
Ne sanâyi, ne maârif, ne alış var, ne veriş.
Çamlıbel sanki şehir: Zâbıta yok, râbıta yok;
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Aksa kan sel gibi, bir dindirecek vâsıta yok.
“Zevk-i hürriyyeti onlar daha çok anlamalı”
Diye mekteblilerin mektebi tekmil kapalı!
İlmi tazyîk ile ta’lîm, o da bir istibdâd...
Haydi öyleyse çocuklar, ebediyyen âzâd!
Nutka gelmiş öte dursun hocalar bir yandan,
Sahneden sahneye koşmakta bütün şâkirdân.
Kör çıban neşterin altında nasıl patlarsa,
Hep ağızlar deşilip, kimde ne cevher varsa,
Saçıyor ortaya, ister temiz, ister kirli.
Kalmıyor kimseciğin muzmeri artık gizli.
Dalkavuk devri değil, eski kasâid yerine,
Üdebânız ana avrat sövüyor birbirine!
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Türlü adlarla çıkan nâ-mütenâhî gazete,
Ayrılık tohmunu bol bol atıyor memlekete.
İt yetiştirmek için toprağı gâyet münbit
Bularak fuhş ekiyor salma gezen bir sürü it!
Yürüyor dîne beş on maskara, alkışlanıyor,
Nesl-i hâzır bunu hürriyet-i vicdan sanıyor!”39

Mehmed Âkif’teki II. Meşrutiyet pişmanlığının izini biz bir de 1919 yılı 
sonlarında yazmaya başlayıp 1924 yılında kitap olarak yayımladığı ve Safahât’ın 
altıncı kitabını teşkil eden Âsım’ın semerci ile eşeklerin hikâyesinin anlatıldığı 
mısralarda süreriz. Manzum hikâye türünde yazılmış olan Âsım’da Hocazade 
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(Mehmed Âkif) ile baba dostu Köse İmam sohbet ederlerken, Köse İmam, Âkif’e 
pederi Tahir Efendi’den söz açar, onun saray karşısındaki tutumunu aktarır:

“Evet, oğlum, Hoca sevmezdi, bilirdim, sarayı.

- Ama sövmezdi de hoşlanmadığından dolayı.

Vardı bir duygusu besbelli ki...

                                               - Bilmem, varmış...

Pâdişah dendi mi, çokluk dil uzatmazlarmış!”

Köse İmam’ın Hocazade’ye (Âkif’e) aktardığına göre, İmam, Âkif’in pederi 
Tahir Efendi ile bir sohbeti sırasında “Yıldız’daki baykuş” ölmeden memleketin 
düzelmeyeceğine dair cümlelerle söze başlamıştır, Tahir Efendi Hoca onun sözü-
nü keser ve Sultan Abdulhamid ve sonrasını yorumlayan şu hikâyeciği anlatıve-
rir:

“Oğlum, bu temennî neye benzer, bana bak:
Eşeklerin canı yükten yanar, aman, derler,
Nedir bu çektiğimiz dert, o çifte çifte semer!
Biriyle uğraşıyorken gelir çatar öbürü;
Gelir ki taş gibi hâin, hem eskisinden iri.
Semerci usta geberseydi... Değmeyin keyfe!
Evet, gebermelidir inkisâr edin herife.
Zavallı usta göçer bir gün âkıbet, ancak
Makâmı öyle uzun boylu nerde boş kalacak?
Çırak mı, kalfa mı kim varsa yaslanır köşeye;
Takım biçer durur artık gelen giden eşeğe.
Adam meğer acemiymiş, semerse hayli hüner;
Sırayla baytan boylar zavallı merkepler.
Bütün o beller omuzlar çürür çürür oyulur;
Sonunda her birinin sırtı yemyeşil et olur:
“Giden semerciyi, derler, bulur muyuz şimdi?
Ya böyle kalfa değil, basbayağı muallimdi.
Nasıl da kadrini vaktiyle bilmedik tuhaf iş:
Semer değilmiş, o rahmetlininki devletmiş!”40
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Bu hikâyede mündemiç II. Meşrutiyet hicvi, aynı şiirin fırtınalı hava, köh-
ne gemi, acemi kaptan, haritasız, pusulasız yolculuk hikâyesinde de adeta alego-
rik olarak dile getirilir. Kaptan, fırtınalı bir havada, dev dalgalar arasında yalpa-
layıp duran gemiyi “sahil-i selâmet”e vasıl edememekte, harita istediğinde yarısı 
yırtım bir harita eline tutuşturulmakta, pusulaya baktığında ibresi düşmüş bir 
pusulayla karşılaşır. 

“Bora estikçe eser, dalgalar azdıkça azar...
“Getirin ibreyi!” der, bulmanın imkânı mı var?
“İbre yok, Bey Baba, bilmem ne getirsek?” derler.
O da: “Öyleyse şehâdet getirin!” der bu sefer.”41

Görüldüğü üzere, Tevfi k Fikret’teki Meşrutiyet nedameti kuvvetli bir hayal 
kırıklığı ve içe kapanma suretinde kendisini gösterirken, Mehmed Âkif’te ten-
kit ve ibret dersi çıkarma şeklinde tezahür etmektedir. Oysa devrin bir başka 
II. Abdulhamid “münekkid”i ve ateşli muhalifi  Süleyman Nazif’te bu nedamet, 
keskin U dönüşü şeklinde dışa vurulacak ve nedamete II. Abdulhamid günlerine 
duyulan hasret de eşlik edecektir.

Süleyman Nazif de Sultan’ın saltanatı eyyamında sıkı bir muhaliftir. Hatta 
bir ara bu muhalefetin kılıcını daha keskinleştirmek için Paris’e bile kaçar (1897). 
Orada Ahmed Rıza Bey’in çıkardığı Meşveret gazetesinde “istibdad” aleyhine ha-
raretli yazılar kaleme alır. Sekiz ay sonra Bursa Vilâyeti Mektupçuluğu görevi ile 
yurda döner ve II. Meşrutiyet’e kadar bu görevini sürdürür. 1906’da Mısır’da bas-
tırdığı Gizli Figanlar ve Elcezire Mektupları’nda Abdulhamid’i eleştiren metinlere 
de yer verir. “Ey Ebnâ-yı Vatan” başlıklı ve marş formundaki şiiri, bunların en sert 
ve heyecanlılarındandır. 

“İşte gülzâr-ı vatan mahvoldu istibdâd ile
Bizden istimdâd eder her zerre bir feryâd ile
Geçmesin eyyâmımız beyhude istimdâd ile
Pençeleşmek muktezi gaddâr ile, bîdâd ile.

Zulm ü istibdâd devri, derd ü ye’s eyyamıdır
Arkadaşlar, kan dökün! Kan dökmenin hengâmıdır.”
diye başlayan bu üç bentlik şiirin nakaratındaki
“Arkadaşlar, kan dökün! Kan dökmenin hengâmıdır.”
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mısraı, Nazif’in nasıl bir saldırgan ve “gözü dönmüş” halet-i ruhiye içinde 
olduğunu bize âşikâr eder. Fakat II. Meşrutiyet’le birlikte ülkeye çöken İttihat ve 
Terakki iktidarı, diğer pek çok şair gibi ona da ray değiştirtmiş, memleketin dûçâr 
olduğu karmaşa, fakr u zarûret ve istikrarsızlık, Süleyman Nazif’e de nedamet 
duygusunu acı acı tattırmıştır. 16 Kânûn-ı evvel 1919’da Ali Ekrem’e yazdığı bir 
mektubunda Sultan II. Abdulhamid’den “Sultân-ı cennet-mekân Abdülhamîd-i 
Sânî Hazretleri” diye bahsedecek olan Nazif’in o günlerden bugüne ulaşan en 
müessir pişmanlık ve hasret çığlığı, şu mısralarda dillendirilir:

“Padişâhım gelmemişken yâda biz,
İşte geldik senden istimdâda biz.
Öldürürler başlasak feryâda biz,
Hasret olduk devr-i istibdâda biz.

Dembedem coşmakta fakr ü ihtiyâc,
Her ocak sönmüş ve susmuş, millet aç,
Memleket matemde, öksüz taht ü tâc,
Hasret olduk devr-i istibdâda biz.”

Süleyman Nazif, bu keskin ve etkili çığlıkta yalnız da değildir. Onun bu 
çığlığı Rıza Tevfi k’in “Sultan Hamid’in Rûhaniyetinden İstimdad” başlıklı şiiri 
ile tarih semalarında buluşarak yankısını arttırır. 

Rıza Tevfi k de Fikret gibi II. Meşrutiyet’in ilânı günlerinde, gerçekleşen 
darbeyi coşkulu bir biçimde desteklemiş, Meşrutiyet öncesinde, 1907’de, o da 
Âkif gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuş ve cemiyet içinde aktif vazife-
ler üstlenmiştir ki bunların en dikkatlere takılanı, Meşrutiyet günlerinde Selim 
Sırrı ile birlikte at sırtında İstanbul sokaklarını dolaşarak çivisi çıkmış asayişi 
temin ve halkı heyecanlı nutuklarla kendilerine merbut kılma görevleridir. Meh-
med Âkif’in “Süleymaniye Kürsüsünde” şiirinin yukarıda iktibas ettiğimiz mıs-
ralarında geçen 

“Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük. 
Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük! 
Kim ne söylerse, hemen el vurup alkışlanacak... 
-Yaşasın! -Kim yaşasın? -Ömrü olan. -Şak! Şak! Şak!”

tasviri aslında bu iki “yâr-ı kafadar”ın söz konusu hararetli nutuklarının 
hicvidir.
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Rıza Tevfi k, 1908’de, darbenin hemen ardından yapılan seçimlerde Edirne 
mebusu olarak Meclis-i Mebusân’a da girecektir. Ardından Türkiye gizli mason-
larının kurduğu Şûrâ-yı Âl-i Osmanî Cemiyetinin “Meşrutiyet mahfi li” üyesi de 
olan Rıza Tevfi k, çeşitli siyasî faaliyetleri ve bürokratik görevlerinin yanı sıra, 
gazete ve dergilerde edebî ve fi krî yazılarını da yazar, dergi yayımlar. 

Ancak bu zaman zarfında İttihatçılar’ın kendi aralarındaki menfaat payla-
şımı çekişmeleri, yolsuzlukları ve istismarları, fırkanın içinde baş gösteren hi-
zipleşmeler de iyiden iyiye yüzünü göstermeye başlamıştır. Bu durum, halk ve 
akl-ı selîm sahibi aydınlar arasında git gide kötü bir izlenim uyandırmaya ve 
tepki çekmeye başlamıştır. Rıza Tevfi k de parti içindeki bu rahatsızlık ve çekiş-
melerden nasibini çok geçmeden alır. Tehdit edilir, takibata uğrar, hatta dövülür. 
Bunun üzerine o da İttihat ve Terakki’yi 1912’de terk ederek, muhalefet fırkası 
olarak teşekkül etmiş olan Hürriyet ve İtilaf Fırkasına dahil olur.42

Fakat bu erken saf değiştirmeye mukabil, Rıza Tevfi k’in II. Meşrutiyet’i ve 
İttihat ve Terakkiciler’i eleştirisi, nesirlerine daha bu dönemde kaleme aldığı ga-
zete yazıları dolayısıyla yansımasına rağmen, şiirlerinde çok daha geç bir zaman-
da, Cumhuriyet döneminde sürgünde iken akis bulacaktır. Bu dönemde sürgün 
yıllarında kuvvetli bir nedamet duygusu ile yazdığı “Sultan Hamid’in Ruhâniye-
tinden İstimdâd” başlıklı şiir, edebiyatımızda II. Meşrutiyet hicivlerinin en radi-
kali, keskini ve etrafında gürültüler koparanı olma vasfını haizdir. 

“Sultan Hamid’in Ruhâniyetinden İstimdâd”, şairin Serâb-ı Ömrüm adıyla 
yayımladığı şiir kitabında yer almamış, elden ele, dilden dile dolaşmış, 1947’de 
Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu dergisinde yayımlandığında43 büyük rağbet 
görmüş, dergi kapatma cezası almış, Necip Fazıl “padişahlık propagandası yap-
mak, Türklüğe ve Türk milletine hakarette bulunmak” suçlamasıyla yargılanarak 
hapse girmiştir. 

“Sultan Hamid’in Ruhâniyetinden İstimdâd” şiirinde şair farklı psikoloji-
ler içerisindedir. Bir yandan Meşrutiyet’i ve onu gerçekleştiren İttihat ve Terakki 
mensuplarını en ağır hücumlarla tenkid ederken, bir yandan da geçmişte için-
de beslediği Sultan II. Abdulhamid düşmanlığından duyduğu pişmanlığı dile 
getirir. Şiirin bir yüzü de aktüel şartların eleştirisine yöneliktir. 
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“Nerdesin, Şevketlü Sultan Hamid Han, 
Feryâdım varır mı bârgâhına?”

mısralarıyla başladığı şiirinde Rıza Tevfi k’e göre, geçmişte kendisinin ve 
kendisi gibilerin alabildiğine garazkârca kötülediği Sultan II. Abdulhamid, Türk 
tarihinde hakkı yenmiş bir büyük şahsiyettir. Hatta yaşadığı asrın en önemli 
siyasî simalarından birisidir. Şu mısralar bu düşünceyi yansıtır:

“Tarihler ismini andığı zaman, 
Sana hak verecek, hey Koca Sultan!
Bizdik utanmadan iftirâ atan
Asrın en siyâsî pâdişâhına!”

Şiirin bütününe bir nedamet havası hakimdir. Bu yönüyle “Sultan Hamid’in 
Ruhâniyetinden İstimdâd”, bir günah çıkarma ve pişmanlık şiiridir denilebilir. 
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“Divâne sen değil, meğer bizmişiz! 
Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz! 
Sâde deli değil, edepsizmişiz! 
Tükürdük atalar kalbgâhına...”

II. Abdulhamid’in hal’i sonrasında ortaya çıkan İttihatçı iktidarı ve onların 
ayakdaşları da şiirde ağır eleştiriden pay alırlar:

“Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena, 
Bir sürü türedi girdi meydana. 
Nerden çıktı bunca veled-i zina? 
Yûh olsun bunların ham ervâhına!..
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Hoş oldu cilvesi bu hürriyetin
Tadı yok amma şu Meşrutiyet’in
Deccâl’e zil çalan böyle milletin
Bundan başka çare yok ıslahına”
Şiirinde bütün bir milletin halini 
“Çok kimseye vatan şimdi mezardır
Herkesin belâdan nasîbi vardır”
mısralarıyla iç karartıcı gören şair, kurtuluş için yine Sultan II. Abdulha-

mid’e yönelir ve onun ruhaniyetinden yardım ve “himmet” umar. Şiirin ekse-
ninde bir pişmanlık ve II. Meşrutiyet’in getirdiği şartların ve sonrasında işleyen 
sürecin ağır bir eleştirisi vardır44.

“Abdulhamid heccavları” ve “Meşrutiyet nâdimleri” kafi lesine Neyzen 
Tevfi k’i de dahil etmeyi unutmamak gerekir. Sıkı bir hiciv şairi olduğu bilinen 
Neyzen’in kaza oklarından II. Abdulhamid de nasibini alır. Neyzen Tevfi k, Şair 
Eşref’in de yakın dostu olması hasebiyle, bir ara onun yanına Mısır’a gider ve 
1908’den 1913’e kadar orada kalır. Eşref’in çıkardığı Deccal’deki şiirlere öyküne-
rek o da II. Abdulhamid’i “Eşref-vârî” bir üslûpla hicvetmiştir. “Abdulhamid’in 
Ağzından Bir Nutk-ı Hümâyûn” şiiri bu tür şiirlerine bir örnektir. 

“Kal’a-i âsâr-ı zulme verdim istihkâm-ı tâm
Ettim istibdâd ile târîhe ibkâ-yı nâm.”

diye başladığı şiirinde Sultan’ı Cengiz, Haccac, Yezid, Nemrud, Şeddad gibi 
tarihin zalimleri ile denkleştirir. Şiir kuru ve sığ bir hakaret ve kötüleme eksenin-
de yürümektedir45. Fakat bununla birlikte, Eşref’ten Fikret’e, Âkif’ten Süleyman 
Nazif’e ve  Rıza Tevfik’e tezahürlerini gördüğümüz II. Meşrutiyet hayal kırıklığı 
ve dolayısıyla Meşrutiyet sonrası şartların eleştirisi Neyzen’de de karşımıza 
çıkar. O da İttihatçılar’ın II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasındaki günlerde vukubulan 
olumsuz uygulama ve davranışlarını hicvedenler arasındadır. “Zafernâme-i Meş-
rutiyet” başlığını taşıyan şiirinde bunu bir örnek olarak okuruz. İronik bir şekilde 
Meşrutiyet’i överek başlayan şiir ilerleyen kıt’alarında sıkı bir Meşrutiyet günleri 
ve ortamı eleştirisine dönüşür. Şu mısralarda olduğu gibi:
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“Hak yolunda yazık oldu çekilen çilelerle,
Enseye doğru yol açtı bu yaman sillelere,
Çeşm-i ibretle bak darbelere, hamlelere,
Çekmiş olsak da yekûn böyle kara cümlelere
Bu hesaptan payımız hâric-i kısmet gibidir.

Müteveccih vatana lûtf-ı Cenâb-ı Feyyâz
Sû-be-sû mülkümüzün her yanı gülzâr-ı riyâz,
Ne kadar var ise sattık gemi, kışla, enkâz,
Yaşasın ordu, hamiyet, yaşasın istikrâz,
Altı üstü vatanın menba-ı servet gibidir.”46

Buraya kadar üzerinde durulan isimler ve verilen örnekler çerçe-
vesinde biz bu yazımızda II. Abdulhamid dönemi Türk edebiyatının şiir 
türünde Sultan II. Abdulhamid’e karşı nasıl bir muhalif söylem geliştiril-
diğini, onun nasıl tenkid ve hicvedildiğini anlatmaya gayret ettik. Elbette 
dönemin edebiyatı ve matbuatı üzerinde yapılan etraflı bir tarama ve tespit 
çalışması bu isimleri ve örnekleri çok daha genişletecektir. Bizim burada 
yaptığımız şiir eksenli bir çerçeve çizme çabasıdır. Zira devrin ve hemen 
sonrasının kitap yekûnu, gazete ve dergi koleksiyonları incelendiğinde şi-
irin yanısıra roman, hikâye, piyes gibi mensur edebî türlerde ve gazete ya-
zılarında bu muhalefetin hangi boyutlarda, hangi sebep, maksat ve niyet-
lerle gerçekleştiği daha iyi ortaya çıkarılmış olacaktır. O zaman, söz gelimi 
niçin kimilerinin, Ara Nesil şairlerinden Mehmed Celâl gibi, Sultan II. Ab-
dulhamid’in saltanatı günlerinde Şevketlü Padişahımız Gazi Büyük Sultan 
Abdülhamîd-i Sânî Efendimiz Hazretleri47 ismiyle, baştan sona Abdulha-
mid medhiyesiyle dolu bir manzum kitap kaleme almışken, II. Meşruti-
yet’in ilânı sonrasında yazdığı İsyân48 romanında aynı padişahı birden bire 
“Kızıl Sultan”, “Cânî” diye nitelediği; niçin kimi gazetelerde “Şevketlü Pa-
dişahımız Abdulhamid Han” ibaresindeki “şevketlü” kelimesinin Osmanlı 
alfabesindeki yazılımında “lâm” harfi nin “kasd-ı mahsûs” ile düşürülerek 
ibarenin “şu kötü Padişahımız Abdulhamid Han” şekline dönüştürülme-
ye çalışıldığı, Sultan’ın cülûs yıldönümü için kullanılan “leyle-i mes’û-
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de” (mesut gece) ibaresindeki “ayın” harfi ni bile bile düşürerek “leyle-i 
mesûde” yahut “leyle-i müsevvede” (kara gece, karalanmış gece) şekline 
dönüştürüldüğü, niçin “yıldız”, “baykuş”, “burun”, “menhûs” gibi belirli 
kelimeleri ısrarla Padişah’ı kötülemek ve alay etmek için kullananların var 
olduğu, niçin bu kadar küçük ve basit kelime oyunları ile güya bir muha-
lif tavır geliştirilmeye çalışıldığı; niçin kimilerinin Abdulhamid’in tahtta 
olduğu günlerde susmuşken ona küfrederek zemmetmenin prim yapmaya 
başladığı eyyâmda herkesten ateşli bir küfürbaz yahut “heccâv” rolüne bü-
ründükleri; niçin kimilerinin onun ahlâkî şahsiyetinin perhizkâr ve maz-
but niteliği hep bilinmesine rağmen Sultan Hamîd’in Çapkınlıkları49 diye 
pespaye romanımsı metinlerle II. Abdulhamid’i ahlâken de tefessüh etmiş 
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bir insan olarak göstermeye çalıştıkları; niçin kimilerinin Meşrutiyet’ten 
Cumhuriyet’e uzanan zaman dilimi içerisinde II. Abdulhamid mağduru 
ve mazlumu gibi görünmeyi bir ikbal kapısı ve baht açıklığı imkânı olarak 
belledikleri ve niçin kimilerinin de Padişah’a o kadar muhalefet yaptıktan 
sonra, tahttan azlini müteakip gelişen olaylar karşısında “bin kere” piş-
man olarak hayıfl anmayı tercih ettikleri, sözünü ettiğimiz sebep, maksat 
ve niyetler doğrultusunda çok daha iyi anlaşılacaktır.  
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Öncelikle siyasi düşünce, sosyal düşüncenin ve sosyal hayatın ihtiyacının 
bir yansıması olarak gerçekleşir. Siyaset, sosyal, iktisadi ve hukuki problemlere 
çözüm bulmak için bir model ve politika geliştirme sanatıdır. Fakat bunu siyaset-
çilerin tek başına gerçekleştirmesi çoğu zaman mümkün değildir. Çünkü model 
ve politika geliştirme bir kültür ve felsefi derinlik isteyen bir konudur.

Meşrutiyet dönemi, Tanzimat döneminin bir tamamlayıcı şeklidir dersek, 
hatalı bir değerlendirme yapmış olmayız. Dolayısıyla, Meşrutiyet; siyasi yapıya 
ait görüş ve düşüncelerin yoğunlaştığı bir dönemin adıdır. Döneme Meşrutiyet 
denmesinin sebebi, daha çok siyasi bir değişikliği ve anayasa sistemi ile birlikte 
parlamenter bir sisteme geçişi ifade etmek içindir. Ama asıl olay; bu siyasi deği-
şikliklere yol açan bilgi, edebiyat ve yaşama tarzlarındaki yönünü bu tür düşün-
celere zemin hazırlayacak yapıya müsait bir şekilde dizayn edilmiş olmasıdır. 
Dolayısıyla siyasi rejim anlayışı da bu temel üzerinde yükselmeye başlamıştır.

Meşrutiyet dönemi, siyasi hareketleri çok boyutlu olup, tek amaçlıdır. Bu 
amaç, Abdülhamid’i iktidardan indirip, batıcı bir rejim kurmaktır. Ama her siyasi 
hareketin istediği sistem farklıdır. Sadece, yıkmakta birleşen bir muhalefet. 

Aslında siyasi olayları ortaya çıkaran bu fikri ve kültürel farklılaşmayı iyi 
anlamadan siyasi sistemi ve onun niteliğini tam olarak anlamak mümkün değil-
dir. 

PROF. DR. SAMİ ŞENER

Abdülham�d Dönem�
S�yas� Düşünce Hareketler�
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Batılılaşma ile birlikte, sosyal düşünce oluşmadan siyasi çözümler aran-
ması, aslında sosyal yapının temelsiz bir zemine oturmasına yol açmış, ciddi bir 
durum tespiti yapılmadan, Batı’da ne görüldüyse, topluma taşınmaya ve uygula-
maya çalışılmıştır. 

Batı türü gazete, roman ve tiyatro gibi sosyal yapıyı etkileyici fi kir ve sa-
nat ürünleri, kendilerine has kavram ve kültürü de Osmanlı entelektüel yapısına 
şırınga ediyorlardı. Batı felsefi  ve edebi ürünlerle entelektüellerin ruh ve zihin 
dünyasını istila ediyorlardı. Üstelik bunları yaparken, toplumun inanç, ahlak ve 
kültür değerlerine ne ölçüde uygun olup olmadığına dikkat etmeden. Artık din, 
ahlak, devlet, mukaddesat, adalet, mahremiyet, mahcubiyet gibi değerler yerine; 
toplum, hürriyet, fert, zevk, itibar, popülerlik gibi kavramlar ele alınmaya ve de-
ğerlendirilmeye başlanıyordu. 

Fakat yerli medeniyet ve kültür çalışmalarının yetersizliği, bu yeni ve canlı 
Batı felsefe ve ideolojileriyle gerektiği gibi mücadele edebilmesini zorlaştırıyordu. 

Bununla birlikte elitist argüman modern toplumun belirsizliğini yansıtan 
bir dil, tamamen din dışı bir istikametsizlik gibi kendi aşırılığı içinde kurulan bir 
literatürün sınırları ve karakterleri görünebiliyordu.1

Jön Türkler

Jön Türkler, Avrupai fi kir ve sistemleri ölçü olarak alan, Osmanlı Devleti’n-
de siyasi sistemi ve onun temsilcilerini değiştirmeyi hedefl eyen, çoğu yabancı 
kişilerden oluşmuş yabancı kaynaklı bir hareket olarak açıklanabilir. 

Avrupa’nın muhtelif şehirlerinde ve Mısır’da kurulmuş müteaddit cemi-
yetler, teşekküller vardır. Bunlar arasında Ahmet Rıza Bey’in reis olduğu “İttihat 
ve Terakki” (bilahare Terakki ve İttihat) ile Prens Sabahattin Bey’in idare ettiği 
“Teşebbüs’ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet” cemiyeti en mühimleridir. 

Memleket içinde birkaç defa ihtilal çıkarmaya teşebbüs edip, muvaffak ola-
mayan bu teşekküllerin mesaileri ve mensupları hakkında bir fi kir verebilmek 
için bunların çıkartmış oldukları gazeteler sayısının bir aralık 116’yı bulduğunu 
söylemek kafi dir.2
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Bu hareketler, fi kri değişim ile yetinmeyerek doğrudan doğruya Osmanlı 
Devleti’ni hedef almışlar ve onu devirmeye çalışmışlardır. 

İttihat Terakki, pür politik ve ideolojik bir cemiyet iken, Teşebbüs’ü Şahsi 
Prens Sabahattin’in düşünce ve emelleri ile şekillenmiş, daha çok Batı’nın ikti-
sadi sistem ve kişisel hürriyetini esas alarak bir yenilik ortaya koyan ve daha çok 
sosyolojik veriler ile hareket eden bir cemiyet olarak görünmektedir.  

Jön Türkler, bu ithal edilmiş – çünkü kendilerinden üretmediler- felsefelerini 
hâkim kılabilmek için, Osmanlı Devleti’ni yıkıp, onun yerine Avrupai bir devlet 
kurarak Abdülhamid’i iktidardan uzaklaştırmayı birinci hedef edindiler. Artık bu 
hedefe ulaşabilmek için her türlü faaliyet yapılacak, ayrım yapmaksızın Sultan 
Abdülhamid’e karşı olan bütün örgüt ve hareketlerin yanında yer alınacaktı.3
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Propaganda, Abdülhamid’i devlet ve millet düşmanı ilan ediyordu, padi-
şah olmasa, imparatorluk kurtulacaktı. Bu propagandanın kaynağı, Avrupa’ya ve 
daha çok Paris’e kaçan ve “Jön Türk” adını alan ihtilalcilerdi. Jön Türkler, Avru-
pa’nın ve bilhassa Fransa’nın bazı liberal çevrelerinde himaye görüyorlardı. 

1902 yılı süresince Genç Türkler devrimci metotlarıyla projelendirmeye ih-
tiyaç duyulan bazı şeyler olarak devrimi kavramlaştırdılar. Devrimi meşrulaştır-
mak için Comte’ci positivizmi, Büchner’in biyolojik materyalizminian Le Bon’un 
Kitleler Psikolojis’ni referans gösterdiler.4

Toplumun ne idareci kadroları ne de kendisi etrafında gerçekleşen hadi-
seleri net ve açık bir şekilde düşünüp tartacak ve belirli bir tavır alacak durum-
daydı. Hadiseler o kadar yoğun ve hızlı bir şekilde cereyan etmektedir ki, onlara 
karşı tavır olmak, şuurlu bir cevap değil, adeta organik bir vaziyet alış gibidir.5

Mason ve Siyonist Çalışmalar

Genel olarak “Jön Türkler”in özel olarak İttihat ve Terakki önderlerinin 
Bektaşilik, Masonluk, Musevilik ve Siyonistlikle ilişkileri üzerine yazılan yazıların 
hemen hepsi, kasıtlı olarak din, siyaset ya da ırk görüşleri ile yazıldığından, bu 
ilişkilerin niteliğinin objektif olarak belirtilmesi dikenli bir sorun olmuştur. 
Garip olan, bu yönde en aşırı iddialarda bulunan Türkçü, ırkçı ve Turancı denen 
yazarların asıl Türkçülük ve Turancılık akım ve fi kirlerinde 19. ve 20. yüzyıllar-
da Avrupalı ve yerli Musevilerin oynadığı rolü bilmemeleri ya da bilmezlikten 
gelmeleridir.6

Makedonya’da da ihtilalci bir cemiyet kurulmuştu. Türk subay ve memur-
larından teşekkül eden bu cemiyetin gayrimüslim üyeleri de vardı. Cemiyet, 
Fran-masonlar tarafından destekleniyordu. Amacı, padişahı bir “anayasa ilanı”-
na zorlamaktı.7

George Haupt ve Paul Dumont adlarında iki Fransız araştırmacı tarafın-
dan yazılan ve Türkçesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalist Hareketler adıyla 
1977’de yayınlanan bir kitap, yakın tarihimizin bir bölümüne gerçekten açıklık 
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kazandıracak değerdedir. Kitabın baş tarafl arında Selanik Sosyalist İşçi Federas-
yonu’nun tarihinde bahsolunurken, Parvus adı geçmektedir:

“1910 Ocak’ında Belgrat’ta Balkan Sosyalist partilerinin ilk toplantısı yapı-
lır. Bu toplantıya hem Sosyalist İşçi Federasyonu’nun hem de Glavinof’un yönetti-
ği Üsküp Sosyal Demokrat Derneği’nin temsilcileri katılır. O sıralarda İstanbul’da 
bulunan Parvus’un akıl hocalığı yaptığı Rum, Bulgar ve Yahudi sosyalistlerinden 
oluşan genç ve dinamik bir örgütün imparatorluk başkentinde kurulduğu görülür. 
Parvus, Belgrat’taki ilk toplantıda benimsenen programın taraftarıdır ve propagan-
dasını yapmaktadır. İstanbul grubu etkisini Selanik’te de duyurmakta gecikmez ve 
Sosyalist İşçi Federasyonu ile Glavinof takımı arasında uzlaştırıcı bir rol oynar.”8

Parvus, 1910 yılı sonbaharında İstanbul’a gelip, mahalli sosyalist çevrede 
derhal faaliyete geçerek, yalnız azınlık toplumların mebusları ile değil, fakat aynı 
zamanda birçok Türkle de sıkı bir yakınlık kurmuştu. Parvus’un bu sırada “sürek-
li ihtilal” nazariyesinin çok aşırı kapsamlarından uzaklaşmakta olduğu muhak-
kaktı. Bununla beraber, devamlı olarak anti-emperyalizmden başka bir şey dü-
şünmemesi, hep bununla meşgul olması, birçok yazısını Türk Yurdu mecmuası 
ve diğer yayın organlarında yayınlayacak olan Türkçülere kendisini sevdirmişti.9

Parvus’un bu zikzaklar yapan çizgisi, onun mensup olduğu Yahudi ırkının 
siyasi hedefl erini belirleyen, Siyonist hareketin bir mensubu olduğunu kuvvetle 
muhtemel hale getiriyordu. 

Bu harekete paralel olarak, İstanbul’da Abdülhamid aleyhinde faaliyet 
gösteren Türk Tıp Cemiyeti hakkında da Cemil Topuzlu şunları yazmaktadır:

“Cemiyetimizin merkezi o sırlarda Beyoğlu’nda küçük bir apartmandaydı. De-
vam eden azanın ekserisi ecnebi ve “lövanten” hekimler, ve reisimiz de Sertabip-i Şeh-
riyari Mavroyani Paşa idi. Benden başka Türk, Müslüman olarak hiçbir aza yoktu.”10

Maddecilik veya Pozitivizm

Comte, pozitivizmin toplum ve siyaset alanında hatta özel hayatta da belirle-
yici olması gerektiğini 1848’den itibaren Fransa’da II. Cumhuriyet dönemini açan 
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devrenin hemen ertesinde vurgulamaya başlar ve bu yeni dönemde “entelektü-
el pozitivizm”in yerini, “dini pozitivizm”e bıraktığını ilan eder. Pozitivizmin salt 
felsefi  bir düşüce sistemi olmaktan çıkıp, siyasi/ideolojik bir düzleme kaydığı ve 
kendini bir inanç sistemi olarak takdim ederek dini alana müdahil olmayı amaç-
ladığı 1850’lere denk düşer. Bu dönemde Comte, bir yandan devlet adamları ile 
ilişkiler geliştirmeye çalışırken, öte yandan da İnsanlık dininin temellerini atar. 
Bu faaliyetler çerçevesinde Çar Nikola’ya ve Tanzimat dönemi sadrazamlarından 
Mustafa Reşit Paşa’ya İnsanlık dinini tebliğ ettiği mektubunda Comte, genel olarak 
pozitivizmin tarih, toplum ve siyaset fi krinden bahseder ve özellikle İslam dininin 
diğer dinlere göre daha “ileride” bir din olması sebebiyle, Müslüman toplumların 
pozitivizme geçişlerinin daha kolay olacağının altını çizer.11

İşte Osmanlı cemiyetine tahrip edici son darbeyi vuran bu maddecilik fikri 
olduğu gibi, gariptir ki, 1300 seneden beri İslam memleketlerinden ilk olarak 
bizde, bu fikir zuhur etmiştir. 

Maddecilik fi kir ve zihniyetinin garptaki çıkış sebebi Hristiyanlık inançları 
ile yeni fenni ihtiyaçların birbiriyle uyuşmasına imkân bulunmamasıdır. Hâlbuki 
İslam inançları için böyle bir imkânsızlık mevzubahis değildi. 

Sekülerizm

 Önceleri Hristiyanlık, farklı dünyevi otoriteler üzerinde evrensel bir (siya-
si ve dini) otorite olma iddiasındayken; daha sonra mesele 15. yüzyılda meydana 
gelen reform süreciyle beraber, dini ve dünyevi kurumların birbirinden ayrılması 
şeklinde bir çözüme kavuşmuştur. Anca bu ayrışmanın niteliği değişik siyasi-di-
ni bağlamlarda farklılık arz eder: Protestan ülkelerde vücuda gelen modus viven-
di Katolik ülkelere nazaran daha barışçı bir sürecin ürünüdür. Fransa, İspanya ve 
Avusturya gibi nüfusunun çoğunluğu Katolik olan ülkelerin modernleşme süreç-
leri dini kurumlardan radikal bir kopuş şeklide olmuş, sonuçta kilisenin otoritesi 
öteki-dünyayı ilgilendiren konulara ve ruhani alana indirgenmiştir. Yukarıda de-
ğinildiği gibi, Modern Batı Medeniyetinin fi kri yapı taşlarından biri olan aydın-
lanma felsefesi de, dine ilim ve akıl-dışılık ve karanlık gibi sıfatları yakıştırmayı 
ve kamusal alandan dışlanmasını hedefl emiştir.12



246

Türkiye’deki sekülerleşme literatürünü en fazla etkileyen paradigma kla-
sik din sosyolojisi olmuştur. “Sekülerleşme tezi” adı verilen temel bir varsayıma 
dayanan bu paradigmaya göre modernleşme, sanayileşme ve bilimsel gelişme-
ler neticesinde toplumlarda din ya tamamen yok olacaktır (Engels), veya etki-
sini kaybedip gerileyecektir (Weber). Weber’e göre din, modern-öncesi dünyayı 
anlamlandırma konusunda tek otorite iken, modernleşmenin en önemli boyutu 
olan “rasyonelleşme” süreci sonunda alternatif bir bilgi otoritesi olarak ortaya 
çıkan seküler bilim dünyayı açıklama bağlamında dinin yerini almıştır. Bu da 
dinin hayatın her alanında gerilemesine giden yolu açmıştır. Sonuçta 20. yüzyıl 
boyunca din, hem ferdi hem de kurumsal planda gerileyerek toplumsal etkisini 
yitirecektir.13
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Osmanlıcılık

1881/82-93 genel sayımında ayrıca Bulgarlar, Katolikler, Protestanlar, ya-
bancı uyruklular, Süryaniler gibi yeni kategorilerle on bir farklı dini-etnik sı-
nıf sayılmış, 1905-6 sayımında ise Ulahlar, Keldaniler, Maroniler gibi yeni ka-
tegoriler eklenmiş ve dini-etnik sınıf sayısı on dokuza yükselmiştir. Devletin 
küçüldüğü bir dönemde dini-etnik sınıf sayısının artması, gerçek bir artışa değil, 
milliyetçi fikirlerin yükselmesine ve tüm grupların kendilerini diğerlerinden 
farklılaştırarak ayrı bir kategori olarak görmek istemesine işaret etmektedir. Bu 
farklılaşmayı Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya gibi yeni bağımsız 
olmuş devletlerin Osmanlı ülkesinde kalan soydaşlarına yönelik politikaları da 
etkiliyordu.14
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Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya ve Rusya ile girdiği savaşlarda yenil-
mesinden dolayı 1699, 1719 ve 1774 tarihlerinde toprak kaybetmiştir. Ancak 
1804 Sırp İsyanı ve 1821 Yunan İsyanı Osmanlı tebaasından bir unsurun mer-
kezi devlete karşı mücadelesi olması sebebiyle öncekilerden farklıdır. Bu toprak-
ların kaybedilmesinde güçlü devletlerin emperyalist politikalarına milliyetçilik 
duygularını alet etmelerinin katkısı büyüktür. (Mardin, Türk Modernleşmesi) Bu 
tür ayrılıkları engellemek için geliştirilen Osmanlıcılık, teritoryal bir milliyet-
çilik ideolojisidir. İmparatorluğun mevcut sınırlarının muhafaza edilebilmesine 
imkân tanımak için muhtelif dini toplulukları Osmanlı kimliği ile birleştirmek 
istemiş ve iktidarın egemenliğini meşrulaştırmak için 1876’dan itibaren tüm kül-
türlerin temsilini mümkün kılmış bir siyasi birlik projesidir.15

Tunaya, çeşitli etnik unsurların Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılma sava-
şına girişmeleriyle beraber, on yedinci yüzyılın başından itibaren, “devletler” ya 
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da “Düvel-i Muazzama”nın (zamanın süper devletlerinin) bu ayrılıkları kışkırtıcı 
ve sağlayıcı bir güç olarak ortaya çıktıklarını ifade etmektedir. Birleşik cephe ha-
linde Batılı devletler (İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya-Macaristan, Çarlık 
Rusya) Osmanlı ülkesinden kopma sürecini düzenlemiştir. İmparatorluğun hâki-
miyetini yapısal bir değişikliğe uğratmışlardır.16

Akçura, Osmanlıcılığın başarısızlığına da değindiği makalesinde, bu pro-
jenin gayrimüslimlere kadar, Türkler ve diğer Müslüman tebaa tarafından da 
benimsenemediğine dikkat çeker. İttihad-ı Osmani, alt kültürlerin tamamı için 
rasyonel cazibeden yoksundur. Gayrimüslimler, daha refah ve güçlü olan Ba-
tı’nın parçası olmaya talip iken, Müslümanlar da Millet-i Hakime rolünü eşit 
vatandaşlık ile değiştirmek niyetinde değillerdir.17

Bu bölüm bir önceki sayfada aynen yer alıyor: Bu tür ayrılıkları engellemek 
için geliştirilen Osmanlıcılık, teritoryal bir milliyetçilik ideolojisidir. Bu kişi, 
1905 ihtilalinde Lenin’le beraber çalışırken,  “servetsiz ihtilal yapılmaz” diyerek, 
ayrılmış ve Almanya’nın şark işlerine karışarak büyük servet elde etmiş bir Al-
man Yahudisi’dir.18

Prens Said Halim Paşa, Buhranlarımız isimli eserinin İslamlaşmak isimli 
bölümünde Osmanlıcılık konusunu şu şekilde değerlendirmektedir:

Batı Medeniyetinin tesirleri ile meydana gelen ve günümüzde “Osmanlı Rö-
nesansı-Osmanlı uyanışı” diye adlandırılan hareket, ikinci bir “İslam’dan uzaklaş-
ma”dır.19

Milliyetçilik

Milliyetçilik, bir fi kir veya ideoloji olarak Batı kaynaklı bir hareket olarak, 
Batı’da ve Batı’nın kendi sosyal ve siyasi şartları içinde doğmuştur. 

Kıta Avrupası bizim Batılılaşırken öncelikle örnek aldığımız batıdır. Bu batının 
iki lider ülkesi Fransa ve Almanya’nın biri rasyonalist, diğeri idealist felsefelere dayalı 
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milliyetçilik anlayışları Türk milliyetçiliğinin biçimlenmesinde etken olmuştur. Türk 
milliyetçiliği öncelikle bir mecburiyetten doğmuştur. Devleti, hiç olmazsa ulus-devlet 
olarak korumanın bir yoludur milliyetçilik. Osmanlı tüm unsurları ile korunamayınca, 
aslında bir tür yeni Osmanlı olarak korunma istemi ortaya çıkmış ve böylece resmi 
milliyetçilik anlayışı Fransız milliyetçiliğine öncelikle itibar etmiştir, denilebilir.20

Milliyetçilik ideolojisi, aslında Osmanlı toplumundaki Müslüman halkın 
inanç ve geleneklerine de uygun bir sistem değildi. 

Türk modernleşmesi ise, biri elitlerin, diğeri halkın olan iki milliyetçiliğin gelişi-
mine katkı sağlamıştır. Modern/Batılı/laik değerlerin halk katında içselleştirilememesi 
ve devletin yabancılığı, halkın kendi grup aidiyetlerini öne çıkarmasına saiktir.21

Fakat buna rağmen, milliyetçiliğin bir ideoloji gibi benimsenmesi, bazı ilim 
adamlarını bile, onun zorlama bir kurtarıcı rol oynadığı kanaatine götürmüştü: 
İnhilal etmekte olan imparatorluğu artık din bağlarının bir arada tutamadığı bir 
devirde Türkçülük, ihtiva ettiği Turancılık gibi gerçek olmayan unsurlar saye-
sinde kolayca onun yerine geçebilmiş, böylece ne fertlerin ne de cemiyetin ruhi 
durumunda büyük bir değişiklik olmadığından kendilerine uzanan bu kurtarıcı 
ele sarılabilmişlerdir. İşte Türkçülüğün kuvveti, fertte olduğu gibi cemiyette de 
meydana gelen manevi bir boşluğu doldurabilmesinde ve bu nevi bir ihtiyacı 
tatmin edebilmesindedir.22

Batıcılık ve Türkçülük cereyanlarında, en önemli ve asıl hız verici rolü, Os-
manlı vatanının dışından gelmiş olan Türkler oynamıştı. Bunlar Rusya idaresin-
deki memleketlerinde, Rus milliyetçiliğine karşı, bir Türk milliyetçiliği şuuru ile 
büyümüşlerdi. Bütün İslam âleminin merkezi olan Osmanlı cemiyetinin yapısı-
na yabancı idiler. En mühimi de, Osmanlı aydınlarını “Türkçülük ve “Turan” ga-
yelerine sevk etmekte, esir olan öz yurtları için bir kurtuluş ümidi görüyorlardı.23

Parsons’a göre, “Neo-Klasik” paradigmayı oluşturan fenomenolojik ve kül-
türel yaklaşımlar ise modernleşme ile beraber, dinin sosyal hayattan ferdi plana 
çekilerek “özelleşeceği”ni (Luckmann), ya da -milliyetçilik gibi- farklı ideolojik 
formlara dönüşerek eriyeceğini ileri sürmüşlerdir.24
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Aslında, Batı’da milliyetçiliğin, dinin yerine ikame edilen yerli bir din ola-
rak düşünülmüş olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır. Nitekim Milliyetçilik: 
Yeni Bir Din, isimli kitapta Hayes, şu bilgileri vermektedir: Modern milliyetçi-
lik evvela, geleneksel olarak Hristiyan olan halklar arasında ortaya çıktı ve bir 
din olarak, mahiyeti gereği, tarihi Hristiyanlığın pek çok adet ve örfünü alarak 
kendi amaçlarına uydurdu. Tıpkı evrensel kiliseye olduğu gibi, milli devlete de 
necata erdirme misyonu ve ölümsüzlük ideali atfedilmektedir. Millet baki kabul 
edilmekle, sadık evlatlarının ölümü olsa olsa onun ölümsüz ihtişamını arttır-
maktadır. Üyelerini dış şeytana karşı korumakta, onları sanatlarla ve bilimlerle 
beslemekte; rızkı onlara o vermektedir.25

İslamcılık

İslamcılık en çok, Müslümanların Batılı sömürgecilerden kurtulması 
gerektiğini ifade eden Cemaleddin Afgani ile anılan bir fi kir akımıdır. Ona göre 
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tüm İslam âlemi Halife’nin liderliğinde birleşmelidir. Abdülhamid’in İslamcılı-
ğı da İslam unsurlarını -evvela Osmanlı ülkelerindekileri, sonra bütün kürre-i 
arzdakileri- sosyal farkına bakmaksızın dindeki ortaklıktan istifade ile tamamen 
birleştirmek lüzumundan (Yusuf Akçura, Üç Tarz’ı Siyaset) hareket etmiştir. İs-
lamcılık hareketi, aslında bir ahlak hareketi olarak başlamış olmasına rağmen, 
sonradan “ittihad’ı İslam” fi krini savunmaya kadar evrilmiştir. Ancak, İslam 
âleminin büyük bir kısmının İngiliz, Fransız, Hollanda ve hatta Portekiz tarafından 
kolonileştirildiği, dolayısıyla hürriyetleri olmayan kavimlerin birleştirilmesinin 
hayalden ibaret olduğu gözden kaçırılmıştır.26

II. Abdülhamid, Balkan devletlerinin bağımsızlığının arkasından Arapların 
da ayrılacaklarına ve bunun Anadolu’daki Ermeniler, Rumlar ve Kürtler için de 
model teşkil edebileceğine inanmıştır. Bu sebeple, en azından kalan mevcut top-
rakların korunması için sınırlar içerisinde kalan tebaa tanımlanmalı ve tebaa içe-
risindeki farklı dini ve kültürel topluluklar ortak bir kimlik ile birleştirilmelidir. 
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Birliğin tesisi için II. Abdülhamid, Arapların çıkarlarına hitap eden bir si-
yaset takip etmiş, Arap ileri gelenlerine merkezi yönetim içerisinde önemli gö-
revler vermiş, ordudaki Arap subay oranı yüzde 10’a kadar yükseltilmiştir. (Kar-
pat, İslam’ın Siyasallaşması) Bu sayede Arapların merkezi iktidara sadakatlerini 
devam ettirecekleri düşünülmüştür. Arap entelijansiyası ise bir süre Osmanlı 
merkezi bürokrasisi içinde yer almayı ve kültürel farklılıklarını sürdürebilmeyi 
yeterli bulmuşlardır (F. Armaoğlu, Siyasi Tarih). Ancak zamanla Arap tebaa içe-
risindeki farklılık bilinci; İngiltere-Fransa’nın politikalarından ve Balkanlar’daki 
milliyetçi hareketlerden etkilenerek siyasallaşmaya başlamış, Birinci Dünya Sa-
vaşı yıllarında bağımsızlık talep eden bir Arap milliyetçiliğine bürünmüştür.27

Avrupa’da gelişen pozitivist düşünce ve Ernest Renan gibi oryantalistlerin 
İslam’ın tekamüle engel olduğu yönündeki tezlerinden etkilenen Batıcı aydınların 
İslam’ı dışlayarak idealize ettikleri medeniyet tasavvurları karşısında, geleneksel 
yapının korunması fikri daha da kuvvetlenir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm 
döneminde, geleneksel yapıya sıkı sıkıya bağlı medrese kökenli “ulema” sınıfından 
farklı olarak ulema vasfına sahip ama Batı’da gelişen sosyal teorilerden etkilenmiş, 
gelişimi savunan İslamcı aydın sınıfı teşekkül eder.28

II. Meşrutiyet’le birlikte oluşan fi kri özgürlük ortamı, İslamcı aydınlara 
basın yayın faaliyetleri yoluyla gündemlerindeki meselelere dair düşüncelerini 
dile getirme imkânı tanır. Bu dönemde İslamcı fi kirlerle temayüz etmiş gazete ve 
dergilerden bir kısmı şunlardır; “Sırat-ı Müstakim (Sebilürreşad), Beyanü’l-Hakk, 
Livay-ı İslam, Volkan, Hikmet, İttihad-ı İslam, Tearüf-i Müslimin, Tasavvuf ve İs-
lam Mecmuası”. Bu yayın organlarında İslamcı aydınlar, dini, hukuki ve ahlaki 
tartışmaların yanında Tanzimat’tan buyana tartışıla gelen medreseler konusunda 
görüşlerini açıklarlar.29

İslamcı yayın organları arasında Sırat-ı Müstakim ismiyle yayınlanmaya 
başlayan, daha sonra Sebilürreşad ismini alan dergi, II. Meşrutiyet’ten Cumhu-
riyet’e siyasi ve kültürel alanda oldukça önemli bir yere sahiptir. Ebu Ûlâ Zeyn 
el-Âbidin ve Eşref Edip tarafından 14 Ağustos 1908’de yayın hayatına başlayan, 
başyazarlığını Mehmet Akif’in yaptığı Sırat-ı Müstakim’in 1912 yılına kadar 182 
sayısı yayınlanır. Bu tarihten sonra Sebilürreşad olarak isim değiştiren dergi, 5 
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Mart 1925 tarihine kadar aralıksız olarak yayın hayatını sürdürür. Genel istek ve 
arzu üzerine 1948’de tekrar yayınlanan Sebilürreşad, 1965’te neşriyatını tamam-
lar.30

Pan Arabizm

Sultan Abdülhamid’e karşı yürütülen JönTürkler hareketi (Pan Türkizm)’e 
paralel olarak bir de Pan Arabizm cereyanı ortaya çıktı. Sultan Abdülhamid’e 
karşı mücadele eden Pan Türkizm ve Pan Arabizm hareketlerinin ortak yönleri, 
milliyetçi oluşlarıydı. 

Jön Türklerin çoğunluğu gayrimüslimler olduğu gibi, Pan Arabizm üyele-
rinin yüzde doksanı Hristiyandı. Hemen hepsi Avrupa’da yetişmiş olan bu Arap 
milliyetçileri, tıpkı Batı gibi, Jön Türkler gibi Sultan Abdülhamid’e Kızıl Sultan 
diyor; onu bir an önce devirmeyi planlıyorlardı. 

Nasif el Yazıcı ve Petrus el Bustani, bunların öncülerindendir ki, görünüş-
te Arap milliyetçiliğini ön plana alıp, Hristiyan Araplarla Müslüman Araplar 
arasındaki din farkı engelini kaldırıp, onları Arapçılıkta birleştirmek istiyorlardı. 
Meşhur tarihçilerden Corci Zeydan da, Arap milliyetçiliğine hizmet eden 
Hristiyanlardandı.31

Bu dönemlerde, Ahmed Naim’in Arap Kardeşlik Cemiyeti’nin kurulması 
ile ilgili olarak şu açıklaması önem taşımaktadır:

“Cemiyetin adına itiraz etmiştim. Evvelki itirazım, İslam camiası bakımın-
dan idi. Şimdi ise, Cemiyete gayrimüslim Araplar da alınacağına için, Osmanlı 
camiası bakımından aynı itirazda bulunuyorum.

Âcizane fi krime göre, “Osmanlı Kardeşlik Cemiyeti” adı, maksada aynı de-
recede hizmet ettikten başka, her türlü yanlış anlamayı da izale eder. Gerçi Arna-
vutların kavmiyet adı altında bir kulüp teşkil ettiklerini, sonradan haber aldım. 
Fakat bu hal, davamızın rengini değiştirmez. Size söylediğim sözleri, onlara da 
söylerim.
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Şurasını bilmelisiniz ki, her iki kulübün varlığından aynı anda haberdar 
olaydım, yine en evvel sizinle dertleşirdim. Zira siz, İslam kavimlerinin önderisiniz. 
Bütün Müslümanlar size bakarlar. Osmanlı birliğini kuvvetlendirecek yine sizsiniz. 
Milli birlik uğrunda, kavim ve ırk asabiyetini terk etmek faziletini gösteriniz. Esa-
sen ırk ve kavim fi krinden uzak olan bu cemiyetinizin, adında bu kadarcık olsun 
değişiklik yapmanızı sizden rica ederim. Eskiden beri olduğu gibi, bugün de bu 
hususta rehber siz olunuz. Diğerlerine fedakârlık dersini önce siz veriniz.”32

Hüsniniyet sahibi, fakat işin aslından haberi olmayan bu sayısı çok mü’min-
ler, hareketin hakiki menşeinden, modern Arap milliyetçiliğinin tarihinden ve ide-
olojisinden haberleri olsaydı, onu İslamiyet ile asla birbirine karıştırmazlardı.”

Arap milliyetçiliğinin, diğer ideolojiler gibi Batılı misyonerlerce güçlendi-
rildiği, Meryem Cemile tarafından anlatılmaktadır: 
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Arap Milliyetçiliğinin ilk önce bir asırdan fazla bir zaman evvel Lübnan’da 
Protestan misyonerlerin doğrudan doğruya idaresi ve himayesi altında teşkilat-
landığını öğrenmek, birçok kimseyi hayrete düşürecektir. Hareketin göze çarpan 
öncüleri, Nazif Yazıcı (1800-1871) ve Butrus Bostan (1819-1883) adında iki Arap 
ilim adamı idi ve parolaları: “Vatanseverlik imandan gelir”di. Arap tarihini Garp 
ilim zihniyetiyle okuduktan sonra, Arap med eniyetinin İslam’dan ayrı bir mede-
niyet olduğu neticesine vardılar.

Arap milliyetçilik hareketi, en büyük hızını Beyrut’taki Amerikan 
Üniversitesi’nden aldı. 1866 senesinde misyonerler tarafından kurulan ve ilk Su-
riye Protestan koleji olarak tanınan bu müessesenin tesiri, bütün Ortadoğu’da 
çabucak hissedildi. Beyrut Amerikan Üniversitesi, dünyada İslam dışı 
cereyanların en şöhretli ocaklarından iri olmakla iftihar etse yeridir.33

Prens Sabahattin, Abdülhamid idaresine karşı olmakla birlikte, İttihat Terak-
ki hareketinin körü körüne takip ettiği politikadan farklı bir yaklaşım içindedir: 

“Biz sadece idare şeklimizin ıslahını istemek ve vatandaşlarımıza ne oldu-
ğu anlaşılmayan bir “ittihat” teklif etmekle kalmıyoruz. Gerçekte, maişet metodu-
muzun ıslahı gereğini anlatmak, birincideki kötülüğün ikincideki eksikliklerden 
meydana geldiğini göstermek ve maddi-manevi tembelliğimize karşı kamuoyunda 
güçlü bir reaksiyon meydana getirmek istiyoruz. Bir Abdülhamid’i ortadan kal-
dırmakla şahsi hürriyet ve istiklalimizi hiçbir zaman elde edemeyiz. Sefaletleri-
mizin gerçek sebeplerini bularak bunların ortadan kaldırılması çaresine dört elle 
sarılmadıkça da bugünkü Abdülhamid’in yeri, hiçbir zaman boş kalmaz, o gider, 
yerine başkaları gelir.” (Satvet Lütfi ’nin Paris’ten gönderdigi mektubu, Prens Saba-
hattin 27 Mart 1911, Istanbul)

Halkın Abdülhamid’i devirdiği ve herkesin Meşrutiyeti istediği tezi, Ab-
dülhamid’in tahttan indirildikten sonra, kitlenin tepkisini önlemek üzere İtti-
hat Terakki mensupları tarafından sıkıyönetim ilan edilmesini gerekli hale ge-
tirmişti. Bu durum, yeni rejimin hiç de toplum tarafından benimsenmediğini 
gösteriyordu. 

“Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve dönemin ileri gelen devlet 
adamlarının iktidar mevkiinden uzaklaştırılmasından bunca zaman geçtiği hal-
de, Meşrutiyet hükümetinin payitahtımızda şu sırada sıkıyönetime ihtiyaç duyma-
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sı, Türkiye’nin sağlam bir gelişme zemininde yürüyemediğini ispat etti. Biz, vata-
nımızın medenileşmesi hakkındaki iyimserliğimizi korumakla birlikte Meşrutiyet 
sonraki olayların, Meşrutiyet önceki yayınlarımıza her noktada hak verdiğini ve 
sosyal buhranlarımızın kaynağı olan Abdülhamid Hükümeti’nin, yani kötülüğün 
esas merkezinin çöküşünü temin edemediğini iddiaya muhtacız.”34

Prens Sabahattin, sadece mevcut yönetimi değil, toplumun ve özelde de 
entelektüellerin kendi durumlarını ve nasıl bir sorumluluk altında olduklarını 
da analiz etmelerini istemektedir: 

“Biz hürriyet istedik, fakat hür olan milletlerin onu nasıl kazandıklarını dü-
şünmedik. Yaşadığımız sosyal hayatın tenkidine yanaşmadık. Yaptığımız faali-
yetler ise sonuçta, haliyle etkisiz kaldı. Eğer üretici milletlerde gördüğümüz hür-
riyet ve mutluluğu ele geçirmek istersek, onları bu medeniyet seviyesine yükselten 
sosyal sebepleri ayrıntılarıyla gözler önüne sermekle birlikte çevremizde tam bir 
sosyal anlayış meydana getirmeli, her şeyden önce tanımaya muhtaç olduğumuz 
fi kirleri yaymaya çalışmalıyız.”35

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’nin hatıratında, Sultan II. Abdülhamid’in 
Meşrutiyet konusundaki görüşlerini, Sultanın ağzından şu bilgiler ile aktardığını 
öğrenmekteyiz: 

“İlk tahta geçişimde, Kanun-u Esasi’yi, milletin henüz sindiremeyeceği, 
buna yeteneğinin olmadığı yolunda uyarıda bulunanlara rağmen, kendim ilan et-
miştim. Sonra Rusya’yla savaş çıktı. Savaş sırasında medrese öğrencileri Meclis-i 
Mebusan’a başvurarak uygunsuz isteklerde bulundular. Bu durum karşısında 
Meclis’in devamının devlet için zararlı olacağını anladığımdan, kanunun bana 
tanıdığı yetkiyle geçici bir süre için Meclis’i tatil etmek zorunda kaldım. Sonra, 
yine birkaç kez açmaya niyetlendim, ama engeller çıktı. Bu arzumun gerçekleş-
mesi için, Mülkiye Mektebi gibi düşünce olgunluğuna hizmet edecek kurumlar 
açarak, milleti meşrutiyet yönetimine hazırlamaya çalıştım. Bu kez, gösterilen 
genel arzudan, istenilen olgunluk ve yeteneğin kazanılmış olduğu kanaatine var-
dım. Böylece vekillerin kararını beklemeden Meclis-i Mebusan’ın açılmasını bu-
yurdum. Siz Şeyhülislam’sınız, işte sizin önünüzde yemin ediyorum. Meşrutiyet’i 
hiçbir zaman kaldırmaya ve hükümsüz kılmaya yeltenmeyeceğime, devam etmesi 
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için çalışacağıma ve saltanatta bulunduğum sürece yürürlükte kalması için bütün 
çabamı göstereceğime hem vallahi, hem billahi hem tallahi söz veriyorum.”36

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, Meşrutiyet idaresi ve anayasa hareketle-
rinden sonra, ülkede saltanat günlerini aratan olumsuz gelişmelere şahit olduğu-
nu şu cümleler ile anlatır: 

“Kuşkusuz, İttihat ve Terakki, Meşrutiyet’in kurulması amacına yönelik ola-
rak oluşturulmuş ve bu niyetle işe başlamıştı. Fakat Üçüncü Ordu’nun yardım 
ve çabalarıyla amaca ulaşınca, özgürlüğe kavuşan gençlerimiz, aşama aşama 
ilerleme kuralını göz ardı edip, hemen isteğe ulaşma hevesine kapıldılar. Basının 
bir bölümü de, devletin içinde bulunduğu durumu değerlendiremeyerek duygusal 
düşüncelerle ün ve çıkar elde etmek için kişiliğe yönelik yazılar yayınlama girişi-
minde bulundular. Böylece halk arasında ikilik ve birbirini çekememezlik durumu 
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ortaya çıktı. Daha doğrusu, “milli hâkimiyet” bizde karışıklıklara ve baskıya sebep 
oldu. Meşrutiyet gereği, partiler arasında yapılan tartışmalar ve azınlık tarafından 
ileri sürülen kesin olarak haklı bazı karşı çıkışlar bile, ihtirasları çoğaltmaktan 
başka bir yarar getirmedi.”37

“Padişah’ın hükümranlığı altında bulunan ülkelerin, genişliği ve coğrafi  ko-
numu yönünden de ne kertede önem taşıdığını belirtmeye gerek yoktur. Bu ülkelerin 
sakinleriyle ırk, mezhep, mizaç ve adetler bakımından birbirlerinden ayrı unsurlar-
dan oluşmuşlardır. Yine, daha önceleri eğitim ve öğretimin her yana yayılmamasın-
dan ötürü, bu insanların medeni yetenekleri, içinde bulunduğumuz çağın gelişme 
düzeyine erişememiştir. İşte bu yüzden, Kanun-u Esasi hükümlerinin uygulanma-
sında bu durumla göz önünde bulundurulmalı ve ona göre davranılmalıydı.”38

“İttihat Terakki hükümetinin daha Meşrutiyet yönetiminin ilk zamanlarında, 
çeşitli milletlerden oluşmuş olan Osmanlı topluluğunu birleştirecek ve devletin 
bünyesini güçlendirecek biçimde olumlu bir politika güdememesi, içte bozguncu-
luğa, dışta da aleyhimize olan birleşmeleri doğurmuştur. Bunların sonucu olarak 
da, hükümetin o uğursuz Balkan Savaşı’nın çıkışını hazırladığı aklı başında her-
kesin kabul ettiği bir gerçektir.”39

Meşrutiyet devri fi kir ve devlet adamlarından Said Halim Paşa, anayasa ve 
parlamenter sisteme geçiş ile ilgili şu enteresan tespitleri yapar: 

“Kanun-i Esasi’nin Sultan Abdülhamid idaresine son vereceği hakkındaki 
ümitler boşa çıkmadı. Gerçekten de bu anayasanın ilanıyla beraber o idare yıkıldı 
gitti. Fakat memleketin saadete kavuşacağına dair beslenen ümitler gerçekleşmedi. 
Bunun neticesi olarak icrâ kuvveti, Sultan Hamid idaresi zamanındakinden daha 
aşağı bir dereceye indi. Her tarafta nizamsızlık ve isyanlara sebep oldu. Memleketi 
maddî ve manevî tam bir anarşiye doğru sürükledi.”40

“Anayasamızı tadil etmeye mecburiyet hissettiğimiz zaman, Avrupa, bilhas-
sa Fransa tarihinden çıkardığımız görüşleri ve esasları, kendimize göre değiştir-
meden kabul ettik. Kendi muhitimizle gerçekte hiçbir alâkası olmayan birtakım fi -
kir ve görüşlere, iyi kötü demeden sahip çıktık. Avrupa anayasalarından herhangi 
birini kopya etmenin kâfi  geleceği zan ve inancına kapıldık. 
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Bu isteklerimiz de yerine geldikten sonra ‘Siyasî partileri kurduk, endişe-
lerimize sebep olan noksanımızı giderdik’ sandık. Siyasî hürriyetimizle beraber 
meşrutiyet usulünü de takviye edip sağlamladığımıza inandık. İşin sonunda bu 
partiler, ileri memleketlerde olduğu gibi kavga dövüşe başlayınca memnun olduk. 
Muhterem mebuslarımızın Meclis’te birbirlerine karşı gösterdikleri şiddet ve düş-
manlığa meşrutiyetimizin şeref ve haysiyetini yüceltiyor ve Meclis’in faaliyetini 
daha verimli kılıyormuş gibi, safdilâne memnun olduk.”41

Sonuç

Sonuç olarak Abdülhamid dönemi, Batı, Çarlık Rusyası ve Yahudi ideo-
lojilerinin yoğun saldırısı altındadır. Başta pozitivizm olmak üzere, sekülerizm, 
Pan Türkizm, Pan Arabizm, siyonizm ve sosyalist hareketlerin ittifak halinde bir 
devletin yıkılması için elinden gelen çabayı gösterdiğine şahit oluyoruz.

Abdülhamid, bir yandan eğitim, yargı gibi alanlarda Tanzimat reformla-
rının ısrarlı takipçisi olurken, halktan giderek uzaklaşma temayülüne giren 
elit-bürokrat egemenliğini 1881 sonlarında kırmayı başarır ve hızla yönetimin 
halkla bozulan diyaloğunu tamir etmeye yönelir. Dini semboller üzerinden yeni 
bir meşruiyet halkası oluşturur ve Osmanlılık ideolojisi etrafında yeni bir ideo-
loji uygulamaya geçirir ki, bu hareket, Tunuslu Hayreddin Paşa gibi teorisyenleri 
olsa bile, muhtemelen büyük ölçüde dönemi ve Abdülhamid’in şahsi biyografi si 
tarafından şekillendirilmiş bulunmaktadır.42

Osmanlıcılık davası, aslında kendini koruma refl eksinden ve batıcı formda 
bir aidiyet oluşturma düşüncesinden kaynaklanmış bir düşüncedir. Aslında bir 
anlamda, milliyetçi ideolojiye yol açan bir geçiş dönemidir de diyebiliriz. Batı 
hürriyet ve ideolojiler döneminin akla getirdiği çözüm yoludur. O dönemin şart-
ları, Osmanlıcılık yoluyla Osmanlı toplumunu birleştirici rol oynayamayacağını 
göstermektedir. 

Burada, milliyetçilik hareketinin; hem tabii şartların hem de ideolojik mer-
kezlerin sebep olduğu bir ideoloji halinde etkisi altında olduğu görülmektedir. Ba-
tı’da milliyetçiliğin bir din haline geldiği ve onun ideolojik etkilerinin Osmanlı 
toplumunda da kabul gördüğü gerçeğinin yanı sıra, Rusya ve Balkanlar’daki mil-
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liyetçi hareketlerine karşı bir tepki olarak da doğduğu görülmektedir. Aynı şekil-
de, Hristiyan misyonerleri de, Arap ülkelerinde Arap milliyetçiliğini hem örgütsel 
hem de kurumsal manada yerleştirici ve güçlendirici çabalar içine girmişlerdir. 

Pozitivizmin, Tanzimat döneminde Auguste Comte ve yardımcıları vası-
tasıyla Osmanlı’ya bir kurtarıcı fi kir olarak sunulması, Batıcı elitlerin ne kadar 
kendi kültür ve değerlerinden uzağa düşmüş olduklarını açıkça göstermektedir. 
Bu durum, materyalist fi kir ve kültürün yerleşmesine ve İslam dinine yaşama 
hakkı vermeyen laiklik anlayışının devletin temel ilkelerinden biri haline gelme-
si noktasına kadar varmıştır. 

Sekülerizmin, özellikle Fransa kaynaklı olarak entelektüelleri etkisi altına 
alması, din ve devlet ayrı anlayışının dışında, “dine karşı” bir laiklik kültürünün 
ve uygulamasına yol açmış ve hayatı dini değerler ile yoğrulmuş bir ülkede, “Din 
dışı mantık” bütün sosyal sistemi yönlendirmeye başlamıştır. Sekülerizm, öyle 
bir dogma haline getirilmiştir ki, kimse onun, bu toprakların insanı ve tarihi ile 
olan ilgisizliğini dile getirme cesaretini bulamamıştır.

İslamcılık hareketi ise, Müslüman entelektüellerin kendilerini ve fi kirleri-
ni Batı’dan ayıran ve asıl kaynaklarına dönme şeklinde bir düşüncenin mahsu-
lü olarak açıklanabilir. Bu hareketin ortaya çıkmasında, Doğu ve Batı sömürge-
ci sistemleri altında bulunan Müslüman aydınların rolü büyüktür. İslamcılık, II 
Abdülhamid’in İslam dünyasındaki emperyalist hareketlere karşı, Hilafet makamı 
ile Müslümanları bir arada tutabilme ve yabancı güçlerle karşı birlik olma tutu-
muna verilmiş bir addır. Fakat bana göre, ne Müslüman entelektüeller, ne de Ab-
dülhamid’in dış politikası İslamcılık adıyla ortaya konan bir ideolojik yaklaşımın 
ürünüdür. Bu kavram, Müslümanları hem bir ideolojinin parçası yapmak hem de 
Osmanlı yönetimini yalnızlaştırıcı bir siyasi politikanın sonucu ortaya atılmıştır. 

II. Abdülhamid, bir yandan devlete yönelik yenilik hareketleri ile meş-
gul olurken, diğer yandan da bir toplumu yeni kurumlar ile güçlü hale getirme 
hareketine girişmişti.

II. Sultan Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nde sağlıklı bir toplumsal rehabili-
tasyon çalışmasını, entelektüellerin siyasi ve ideolojik çabaları, Batı’nın kavram 
ve kurumlarına ilgi ile baktığı bir dönemde yaparak, önemli bir görevi yerine ge-
tirmiştir. Ayrıca, Osmanlı Devleti’ni ayakta tutmak gibi güç ve gerçekleştirilmesi 
imkânsız olan bir işi başarmaya çalışmış; eğitim, uluslararası siyaset, kültür ve 
siyasi değişim programlarını başarılı bir şekilde uygulayarak, tarihte kendine ait 
önemli bir sayfa açtırmıştır.





Haritalar yeryüzü şekillerinin bir kâğıt üzerine aktarılmasından ibarettir. 
Ancak harita üzerine yüklenen bilgiler tarihin karanlık kalmış birçok noktasını 
aydınlatmaktadır. Bu yüzdendir ki ileri görüşlülüğü ve yenilikçiliğiyle tanınan 
cennetmekân Sultan Abdülhamid Han döneminde çizilen harita ve şehir planları 
geçmişin İstanbul’u ile bugünkü İstanbul arasında bir köprü vazifesi görmektedir. 
Haritalar sayesinde yok olan eserleri, değişen semtleri, cadde ve sokakları tespit 
etmek mümkün olabilmektedir. Bu sayede tarihin seyri içinde şehrin topografik 
gelişimini izlemek mümkündür. Bunu aşağıda vereceğim harita örnekleri ile izah 
etmeye çalışacağım:

İlki Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Beşinci Şubesinde Müstahdem Piyade 
Miralayı Seyyid Mehmet Muhyiddin ve Yaver-i Harb Hazret-i Şehriyari Mirliva 
Seyyid Yusuf Ziyaeddin Efendiler tarafından yapılmış 1: 210.000 ölçekli bir hari-
tadır. Harita üzerinde batıda Terkos ve Büyükçekmece gölleri, doğuda Karaburun 
ve Tuzla, kuzeyde Karadeniz güneyde ise adalarla muhattır. Küçük ölçekli bir 
harita olmasına rağmen İstanbul’un yerleşim yoğunluğunu göstermesi açısından 
önemlidir. Ayrıca harita üzerinde İstanbul’un köy isimleri ile dereler, çiftlikler, 
kışlalar ve yeşil alanlar gösterilmiştir. (Harita 1)

İkinci harita ise; Sultan II. Abdülhamid Han’a takdim edilen Mühendis 
Hübner tarafından 1: 15.000 ölçeğinde çizilen haritadır. Harita Sur-ı Sultani, Ha-
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liç, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Kadıköy’ü içine almaktadır. 
Harita üzerinde özellikle kamusal yapılar, askeri yapılar, yeşil alanlar, bostan-
lar, demiryolları, surlar gösterilmektedir. Bunun yanında özellikle sur içi İstan-
bul’undaki önemli ana arterler ile yol ve meydanları göstermesi bakımından da 
önemlidir. (Harita 2)

Üçüncü haritanın uzun bir ismi olmakla birlikte kısaca İstanbul ve haricin-
deki mevcut camiler, meşhur mevkiler, kışlalar ile muhtelif kamu ve sivil binaları 
göstermektedir. Şehircilik açısından son derece nadir bir haritadır. Malumunuz 
İstanbul değişik devirlerde yangın, deprem ve siyasi bir takım tavırlardan dola-
yı birçok caminin yıkıldığı düşünülürse bunların yerlerinin tespiti hususunda 
önemli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. İstanbul’un yeşil alanlarının yanın-
da tarla ve bostanları ile iskeleleri göstermektedir. Yerleşim yoğunluğu ile ulaşım 
ağı ile ana arterleri görmek mümkündür1. (Harita 3) 
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Dördüncü harita üzerinde çok fazla bilgi olmamasına rağmen haritayı çi-
zen kişi bakımından dikkat çekicidir. Emirgan Kız Rüştiye Mektebi talebesinden 
Belkıs Hanım’ın çizdiği bir haritadır. Harita üzerinde İstanbul’un sur kapıları, 
kabristanlar, bazı önemli fabrikalar (iplikhane, dökümhane, tuğla harmanları) 
gibi yapıları göstermektedir. (Harita 4)

Beşinci harita İstanbul ve çevresinin planıdır. Litografya baskı olan harita 
İstanbul’un demografi k yapısı bakımından önemli bir haritadır. Harita sağ alt kö-
şesinde yer alan renk skalasında Müslümanların, Hıristiyanların ve Yahudilerin 
İstanbul’da yoğun olarak oturdukları yerleri göstermektedir. Buna göre Üsküdar 
Selamsız’da, Hasköy’de, Fener ve Balat’ta Yahudi yerleşimi olduğunu görmekte-
yiz. Müslüman ve Hıristiyan nüfusu ise lejantta renk skalasında göstermesine 
rağmen ayırmak mümkün olamamaktadır. (Harita 5)

Malumat gazetesinin bir ilavesi olarak verilen altıncı harita ise 1894 yı-
lında basılan İstanbul haritasıdır. Harita üzerindeki lejantta İslam, Hıristiyan 
ve Musevi mahallelerini, demiryollarını, tramvay hatlarını, tünelleri ve surları 
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göstermektedir. Ayrıca mezarlıklar, önemli kamu ve askeri binaları ile yerleşim 
yoğunluğu ve ana arterleri göstermektedir. (Harita 6)

Yedinci harita Şişli ve civarını göstermektedir. Bu harita üzerinde,  bugün 
yerleşimin yoğun olduğu Şişli ilçemizin yüz senede ne hale geldiğini görmek 
mümkündür. Nişantaşı’nda üç beş ev ve bostanlardan başka bir şey yokmuş. Ni-
şantaşı ile Mecidiyeköy arasında paşa konakları,  tramvay ahırları ki bunlar Emi-
nönü–Şişli hattının tramvay depoları, bugün hala mevcudiyetini koruyan Fran-
sız hastanesi, Rumların mektep inşası için Sultan Abdülhamid Han’dan talep 
ettikleri arazi, bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Lofça muhacirleri için 
kurulmuş bir mahalle, henüz yapılmamış olan bir cami-i şerif mahalli, taş ocak-
ları, mandıralar, sebze bahçeleri, çiftlikler ve tarlaların olduğu bir bölge olarak 
görülmektedir. (Harita 7)
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Aynı bölgeyi gösteren sekizinci haritada ise nişantaşları, sınırtaşları, Hırvat 
odaları, Şişlenk Hanı, İcadiye Mahallesi, bugün askeri müzenin hemen yanında 
orduevinin olduğu yerde bir kasır, hemen alt tarafında Hilton’un olduğu tarafta 
dutluklar ve bugün Divan Otel’in olduğu yerde ise bir Ermeni meşatlığı bulun-
maktadır. (Harita 8)

Beyazıt Meydanı ile Nuruosmaniye Camii arasındaki bölgeyi göstermek-
tedir. Lejandında “ayın” harfi  ile arsa ve harik mahalleri “nun” harfi  ile çıkmaz 
sokaklar, “ha” harfi  ile harap mescitler, “fe” harfi  ile meşhur fırınlar, “tı” harfi  ile 
hususi yollar, “mim” harfi  ile hamam hatab mahalli, “lam” harfi  ile şadırvanlar, 
“kaf” harfi  ile karakollar”, “vav” harfi  ile suyolcu odaları, “h” harfi  ile çeşme ve su 
hazineleri, “ye” harfi  ile yeni inşa olunan yolları gösterilmektedir. Ayrıca harita 
üzerine yoğun bilgiler yüklenmiştir. Binaların yapı malzemesi yani ahşap mı kâr-
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gir mi olduğu belirtilmiş, birçok han isimleri zikredilmiştir. Ana arterler çok açık 
bir şekilde gösterilmiş olup bazı özel binaların çizimleri de mimari plan olarak 
çizilmiştir. Bazı binaların işlevselliği de harita üzerinde gösterilmiştir ki haritayı 
son derece önemli kılmaktadır. Örneğin Beyazıt Camii’nin kıble sağ tarafında bir 
kütüphanenin mevcudiyetini görüyoruz. Ayrıca bugün Beyazıt Devlet Kütüpha-
nesi adıyla anılan Kütüphane-i Umumiye-i Osmaniye’nin hemen arka tarafında 
askeri bir misafi rhanenin varlığını görmekteyiz. (Harita 9)

Onuncu harita Huber tarafından çizilen Beyoğlu 1: 1.000 ölçekli haritadır. 
Bu haritanın gayet geniş bir lejantı ile harita üzerinde Galata’da mevcut olan 
sokakların isimlerinin bulunduğu bir cetvel de yer almaktadır. İstanbul sokak 
adlarının tarihi gelişimi açısından önemli bir veri niteliğindedir. (Harita 10)
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Rıhtım Şirketi’nin hatt-ı imtiyazı dahilinde olan bölgeyi gösteren onbirinci 
harita, Mühendis Cingring tarafından tersim edilmiştir. 1: 200 ölçeklidir. Burada 
ana arterler ile yapı bloklarını göstermesinin yanında haritayı önemli kılan rıh-
tım kısmında yer alan dükkânların kapı numaraları ile sahiplerinin isimlerinin 
harita üzerine işlenmesidir. (Harita 11)
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Sultan II. Abdülhamid otuz üç yıllık saltanatı ile en uzun süre tahtta ka-
lan dördüncü Osmanlı padişahıdır. O hem yaşadığı dönemde hem de vefatından 
sonra en fazla tartışılan, gündem oluşturan Türk ve İslâm dünyasının en önemli 
devlet adamlarından ve tarihî şahsiyetlerinden biridir.

Tahta çıkışının 25. yıl kutlamalarının yapıldığı 1900 yılında, Sultan II. 
Abdülhamid’in “inşaatçı sultan ve hayırsever sultan” yönleri ve özellikleri öne 
çıkartılmıştır. O, tahtta olduğu yıllarda, Hazine-i Hassa’nın kendisine sağladığı 
imkanlarla farklı alanlarda çok sayıda inşa faaliyetinde bulunmuş; okullar, idare 
binaları, kışlalar, hastaneler, şadırvanlar, köprüler, yollar, kanalizasyonlar, han-
lar, imaretler, camiler, namazgahlar, tekkeler, türbeler, mezarlıklar yaptırmış ya 
da onartmıştır. Onun imar faaliyeti ülkenin pek çok yerine, mahalle içlerine, ka-
sabalara ve köylere varıncaya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.1 Nitekim 
Tebrîk-nâme-i Millî’de, Sultan II. Abdülhamid’in saltanatının ilk 24 yılında tamir, 
inşa ve tefriş ettirdiği hayrât-ı şerîfe, üç binli rakamlarla ifade edilmektedir. Bu 
rakam içinde çok küçük ilave, avize takılması gibi tefrişler de bulunmaktadır.2 
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Hiç şüphesiz Sultan II. 
Abdülhamid’in imar faaliyetleri 
içinde İstanbul’a kazandırılan 
mimari eserlerin ayrı bir yeri 
vardır. Bu dönemde inşa edilen 
binalar arasında Duyûn-ı Umu-
miye binası, Müze-i Hümâyûn 
binaları, Sanayi-i Nefi se Mekte-
bi, Osmanlı Bankası binası, Pera 
Palas, Tokatlıyan Oteli, Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahâne, Orman Ma‘â-
din ve Ziraat Nezareti binası, 
Beşiktaş’daki Şeyh Zâfi r Tür-
besi, Şale Köşkü ek binası, Yıl-
dız Çini Fabrikası, Sirkeci Garı, 
Haydarpaşa Garı, Sirkeci’deki 
Posta ve Telgraf Nezareti binası 
ve Sultanahmet Meydanı’ndaki 
Defter-i Hâkânî binası, Şişli Ha-
midiye Etfal Hastanesi en fazla 
öne çıkan yapılardır.3 Tabii ki 
bunlar dışında İstanbul’da ya ye-
niden yapılan ya da tamir edilen 
çok sayıda mimari eser vardır. 
Nitekim bunlar arasında 19 ca-
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minin adı da geçmektedir. Bu sayı saltanatının sonuna kadarki dönem göz önüne 
alındığında hiç şüphesiz daha fazladır.4 Sultan II. Abdülhamid yaptırdığı çok 
sayıdaki eserle, bir bakıma cömertliğini ülkenin her tarafına yaymaya çalışmıştır. 
Ancak bunu, eskiden olduğu gibi vakıfl ar üzerinden yaptırmak yerine, doğrudan 
Hazîne-i Hâssa’dan ve imparatorluk arazilerinin gelirlerinden yaptırmayı tercih 
etmiştir.5

Yıldız Sarayı ve çevresi, Sultan II. Abdülhamid döneminde İstanbul’un ve 
imparatorluğun merkezi ve gözbebeği olmuştur. Bu saray, bir taraftan yönetim 
merkezinin binaları, diğer taraftan da buraya inşa edilen köşkleri, kasırları, kış-
laları, tiyatrosu, porselen imalathanesi, camisi ve diğer yapılarıyla, İstanbul’un 
en fonksiyonel külliyelerinden biri olmuştur. Bizzat Sultan II. Abdülhamid tara-
fından yaptırılan Hamidiye, Orhaniye ve Ertuğrul camileri ile Şâzelî Dergâhı, bu 
çevreye ayrı bir dinî-siyasî kimlik kazandırmıştır.6 

Sultan II. Abdülhamid, yukarıda da bahsedildiği üzere döneminde inşa 
edilen pek çok yapıyı Hazîne-i Hâssa bütçesinden yaptırmış; ecdadının sıkça 
başvurduğu vakıf kurma ve bunlar üzerinden memleketi imar ve ihya etme dü-
şüncesine pek başvurmamıştır. Bunun istisnası, Yıldız Sarayı’nda yaptırdığı Ha-
midiye, Orhaniye ve Ertuğrul camileri ile Şâzelî Dergâhı ve buralardaki hizmet 
alanları için kurduğu 12 Safer 1306 / 18 Ekim 1888 tarihli vakıftır.7 Vakıfl ar Genel 
Müdürlüğü Arşivi’nde Sultan II. Abdülhamid adına kaydedilen bir diğer vakıf 
da Elmadağı suyunun Ankara’nın Esb Pazarı (At Pazarı) denilen mevkiine kadar 
getirilmesi ile ilgili “sadaka-i şahâne” olarak tanımlanan 26 Zilkade 1315/18 Ni-
san 1898 tarihli hayrattır. Elmadağı suyu ile ilgili vakfın hayrat kısmı, II. Abdül-
hamid’e sonraki dönemlerdeki bakım ve onarımı da 9 Rebîülevvel 1309/23 Ekim 
1890 tarihinde mahkeme tarafından mütevellî tayin edilen Ankaralı Attarbaşı 
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Mehmed Ağa oğlu Ali Efendi’nin üzerine vakıftır.8 Bu vakfı doğrudan II. Ab-
dülhamid adına kurulmuş bir vakıf yerine, padişahın sadaka-i şahânesi olarak 
değerlendirmek gerekir.

Bu çalışmada, Sultan II. Abdülhamid’in 12 Safer 1306 /18 Ekim 1888 tarihli 
vakfının hayrat, akarat ve şartları hakkında bir değerlendirme yapılacak, ekte de 
vakfi yenin Osmanlı Türkçesinden Latin harfl erine çevirisi verilecektir.9 

Sultan II. Abdülhamid’in 1306/1888 Tarihli Vakfi yesi 

Vakfi ye, vakıf kurucusunun (vâkıfın) vakfettiği herhangi bir malın, hangi 
amaçla kullanılacağı, ne şekilde yönetileceği gibi şartların yer aldığı, vakıfnâ-
me olarak da adlandırılan senetlerdir. Osmanlı döneminde tescil edilip, kayıt 
altına alınan vakfi yelerde yer alan genel bölümler,10 Sultan II. Abdülhamid’in 
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1306/1888 tarihinde tescil edilen vakfi yesinde de benzer bölümlerle karşımıza 
çıkmaktadır. Burada, vakfi yedeki bölümleri, sırası dahilinde ana hatlarıyla şu 
şekilde ele alabiliriz.

1 – Vakfın Tescil ve Tasdiki  

Vakfi yenin baş kısmında, vakfın tescil edildiğine dair ibare yer almaktadır. 
“Bi-İsmihi Sübhânehu” (Her türlü eksiklikten uzak olan Allah’ın adıyla) şeklinde 
başlayan bu bölümde, Evkâf Müfettişi Kuyucaklızâde Abdurrahman Nafi z Efen-
dizâde es-Seyyid Mehmed Âtıf Efendi; “…. lütuf ve kerem yapıtlarının müessisi, 
güç ve nimetin velisi, yüce şeriatın hâmisi, âdemoğullarının halifesi, Gâzi Sultan 
Abdülmecid Han Oğlu Gâzi Sultan Abdülhamid Hân-ı Sânî hazretlerinin kurduğu 
bu vakfın sahih, geçerli ve bağlayıcı olduğuna hükmettim ….” şeklinde özetleye-
bileceğimiz ifadelerle vakfı tescil etmiştir.11 Vakfı tescil eden Seyyid Mehmed 
Âtıf Efendi, müderrislik, kadılık ve üst düzey bazı memuriyetlerde bulunmuş, 
dönemin önde gelen ulemasından ve hukukçularındadır.12 Tescil kaydının en 
altında da Mehmed Âtıf Efendi’nin mührü yer almaktadır. 

2 – Vakfi yenin Davet Kısmı

Vakfi yenin dibâce (giriş=başlangıç) kısmı da diyebileceğimiz Besmele, 
Hamdele ve Salvele’nin yer aldığı davet bölümünde, Allah’a hamd u senâ, resu-
lüne ve onun ashabına salât u selâmdan sonra, dünyanın fâni, âhiretin bâki ol-
duğu, vâkıfın dünya hayatındaki yeri/statüsü, vakıf kurmanın önemi vb. konuları 
içeren âyetler, hadisler, darb-ı meseller, hikayeler, şiirler edebî bir üslûpla anla-
tılır. Sultan II. Abdülhamid’in vakfi yesinin davet kısmında da, aşağıda mealleri 
verilen ayetler ve sadeleştirilen şu özet ifadeler yer almıştır: 
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Bidayette sonsuz ve tükenmez hamd u senaların en güzeli, gizli ve açıkta 
olan her şeyi bilen, bütün varlık âleminin mûcidi, her şeyi sürekli hakkıyla bi-
len ve haberdar olan, eşsiz ve benzersiz bir şekilde gören ve işiten, insanoğlunu 
en güzel üslup üzere yaratıp var ederek, “Ve lekad kerremnâ benî Âdeme / Biz, 
hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık” (İsrâ Sûresi, âyet 70) âyetinin 
manasına uygun biçimde türlü türlü lütuf ve ihsanıyla ikramda bulunarak ödül-
lendiren; birbirinden farklı ve mertebeleri değişik olan insanı, “…Ve ce‘alnâküm 
halâife fi ’l-ardi … / Sizi yeryüzünde halifeler kıldık …” (Yunus Sûresi, âyet 14) 
yüce hitabıyla hilafet göreviyle şerefl endirerek, “…Ve refe‘nâ ba‘daküm fevka 
ba‘din … / Ve bazısını bazısı üzerinde (derecelerle) üstün kıldık…” (Zuhruf Sûre-
si, âyet 32) âyet-i celîlesinin ifadesine uygun olarak insanları değişik konum ve 
makamlarla birbirine üstün kılan; 

 “…ve atî‘u’llâhe ve atî‘u’r-resûle ve uli’l-emri minküm …/… Allah’a itaat 
edin. Peygamber’e ve sizden olan ulü’l-emre (idarecilere) de itaat edin…” (Nisa 
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Sûresi, âyet 59) hükmüyle de emir sahibine itaati gerekli ve zorunlu kılarak dün-
ya düzenini ve insanlığın asayişini sağlayan;

“İnnemâ ya‘muru mesâcide’llâhi men âmene bi’llâhi ve’l-yevmi’l-âhiri … / 
Allah’ın mescidlerini ancak, Allah’a ve ahiret gününe îmân eden kimseler imar 
eder….” (Tevbe Sûresi, âyet 18) kutlu sözüne dayanarak, seçkin kullarını cami ve 
mescitler ihya etmeye, mabet ve medreseleri yapmaya yönlendiren;

“Men câ’e bi’l-haseneti felehu aşru emsâlihâ …./ Kim (Allah’ın huzuruna) 
iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır….” (En’am Sûresi, âyet 160) âyet-i 
kerimesi gereği kat kat fazlasıyla mükâfat ve ödüller vereceğini vaat eden;

Açık ve gizli olan her şeyi bilen, evrenin yaratıcısı, yok olmayan ve her 
şeyden haberdar olan, benzersiz, işiten ve gören Allah’a tam bir acziyet ile arz 
olunur.

Yer ve gök ayakta olduğu müddetçe salavatın her çeşidi yüce mertebelere 
vesile olan her türlü saygı minnet ve tahiyyat, muteber ve mucizevî bütün kitap-
ların fâtihası gökten inen bütün pâk suhufl arın hatimesi her şeyi içine alan şerîat 
deryası, hakikatın her tarafı aydınlatan Tur Dağı, hakikat ışığı, seçilmişlerin tah-
tının hükümdarı, “Ve mâ yentıku ani’l-hevâ / O, hevâdan (arzularına göre) ko-
nuşmaz” (Necm Sûresi, âyet 3) âyetinin övgüsüne mazhar, “İn hüve illâ vahyun 
yûhâ / O yalnızca vahyolunan bir vahiydir!” (Necm Sûresi, ayet 4) âyeti ile mu-
cize gösteren, “Sübhâne’llezî esrâ …/ Her türlü eksiklikten uzak olan Allah, O’nu 
gece vakti yürüttü…”13 (İsra Sûresi, âyet 1) âyetiyle şerefl i kılınan, öncekilerin ve 
sonrakilerin kendisine uyduğu, büyük azamet sahibi olan Allah’ın sevgilisi, zayıf 
ve güçsüzlerin sığınağı, garibanların korunağı, ceza gününün şefaat sahibi olanın 
yani Hazret-i Muhammed Mustafa’nın nurlu, pâk ve hoş kokulu ravzasına temiz 
ve nurlu türbelerine arz olunur ki; 

Dünyayı aydınlatan O, risâlet güneşi evrenin doğusunu ve batısını nurlan-
dırmış, hidayet nurunun parıltıları karanlıklar içerisinde gezinip dolaşan bütün 
insanlığa yansımış, davet ettiği dinin emirlerine sımsıkı sarılmanın her iki dün-
yada kurtuluş vesilesi, sünnetine uymanın yükselme vesile olmuştur. 

Yine tekraren sonsuz selamlar seçilmiş seçkin halifeleri ve saadet arkadaş-
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ları olan seçkin ashâbının saygın makamlarına ve ebedi istirahatgâhlarına olsun 
ki, bunlardan her biri dîn-i mubînin dört bir tarafına sahip çıkan, Peygamberler 
efendisinin getirdiği şeriata muhafızlık yaparak, ümmeti dalalet denizlerinden 
kurtaran gemilerin bâisi yani sebebi olmuşlardır. Allah hepsinden razı olsun.

Vakfi yenin giriş kısmında yer alan âyetlerin bir kısmının bazen başından 
bazen de sonundan kısaltmalara gidilmiş, konu bütünlüğünü sağlamak için ben-
zer âyetler yan yana getirilmiştir. Sultan II. Abdülhamid’in vakfi yesinde yer alan 
âyetler, insanın üstün vasıfl arla yaratılışı, halife kılınması, iyilik yapmanın be-
deli, cami ve mescit gibi hayırları yapmanın üstünlüğü, Hz. Muhammed’in, Al-
lah’ın emirleri doğrultusunda hareket ettiği, üstün vasıfl ara sahip olduğu gibi 
hususlara işaret edilmiştir. Burada bir bakıma vakfi yenin kuruluş amacına ve 
ruhuna uygun âyetlere yer verilmiştir.  

3 - Vakfa ve Vakfın Kurucusuna (Vâkıfa) Ait Bilgiler 

Vakfi yenin üçüncü bölümünde, vakfın kuruluş nedeni, kurucusunun (vâ-
kıfın) kimliği, görevleri, tescilin yapıldığı yer, tescili yapan görevliler ve tescil 
mütevellisi gibi bilgiler yer almaktadır. İncelenen vakfi yenin bu kısmında Sultan 
II. Abdülhamid; “saltanat kitabının baş levhası ve hilafet tahtının parıltısı”, “in-
sanoğlunun huzura kavuşmasını, âlemin dirlik ve kurtuluşa ermesini sağlayan, 
büyük sultanların sultanı, değerli hakanların hakanı, İslâm ülkelerinde şeriatın 
hâmisi, refah ve bolluğa erişme ilkelerini hazırlayan, ufuklara şeriat sancağını 
diken, doğuya ve batıya adaleti yayan, ülkenin düzenini sağlamada problemleri 
kesin olarak çözen, adalet ve merhamet deryasını dalgalandıran, şefkat bahçesi-
nin parıldayan çiçeği, iki kıtanın sahibi, iki denizin koruyucusu, merhamet ve 
iyilik sahibi” olarak tanımlanmıştır. Vakfi yenin takip eden kısmında vâkıfın adı 
ve unvanları; “Sultan Gazi Abdülmecid Han’ın oğlu Sultan, Şerefl i Hakan, farklı 
milletlerin yöneticisi, Arap ve Acem’in Sultanı, Sultan oğlu Sultan iyilikler ve 
güzelliklerin babası Sultan Gazi İkinci Abdülhamid Hân Efendimiz hazretleri” 
şeklinde kayıt altına alınmıştır.14 
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Sultan II. Abdülhamid’in vakıf kurma gerekçesi ise “sürekli saadeti sağla-
mak, ebedi mutluluğu elde etmek ve her iki dünyada yüksek makamlara erişmek 
arzusunda olduğundan camiler, mâbetler, hangâh ve sair hayratları yapmak ve 
bu hayır kurumlarının işleyişi ile ilgili hususları yerine getirmek”15 şeklinde ifa-
de edilmiştir. Burada Sultan’ın yaptırdığı camilerle, hankâhı / tekkeyi ve diğer 
hayratı yaptırma nedeni ve bunların sürekli olarak ayakta kalmasını sağlayacak 
işleyiş şartları da ayrıca ortaya konulmuştur.  
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Vakfi yede, diğer vakıfl arda da olduğu gibi, vakfın hukukî prosedürünü tes-
cil için vekil ve mütevelli tayini yapılmıştır.16 Bu konu; “samimi niyet ve irâdeyle 
aşağıda açıklanacağı üzere bina ve vakfettikleri camilerle diğer hayır kurumları 
için bizzat kendi mülkü olan ve aşağıda belirtilen evlerle, dükkânların vakfedil-
melerine ilişkin beyan ve şer‘î hükümlere uygun olarak şartların belirlenmesini 
ifade ve ikrar etmek, sonradan vazgeçme ve murafaaya”, Mâbeyn-i Hümâyûn Baş-
kâtibi Mustafa Efendi oğlu Süreyya Paşa ile Takiyyüddin Efendi oğlu, padişahın 
ikinci kâtibi Kadri Efendi’nin şahitlikleriyle, Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı Mehmed 
Emin Efendi oğlu Seyyid Mustafa Paşa, padişah tarafından vekil tayin edilmiştir. 
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Vakfın kurulduğu, bir başka ifade ile tescil edildiği mekan padişahın ikamet 
ettiği Yıldız Sarayı’nın Başkâtiplik Odası’dır. Burada, Teftiş Mahkemesi Müsteşa-
rı Mektubîzâde Seyyid Ahmed Bahaî Efendi ve isimleri vakfi yenin sonunda yer 
alan şahitler huzurunda oluşturulan şer‘î mecliste, padişah adına vakfın hukukî 
prosedürünü yerine getirmekle görevlendirilen Seyyid Mustafa Paşa ve vakfın 
tescili için görevlendirilen tescil mütevellisi Mehmed Servet Efendi oğlu Besim 
Bey hazır bulunmuştur. Besim Bey’in görevi, vakfın kuruluşu tamamlandıktan 
sonra sona ererken, aşağıda belirtildiği üzere vakfın bundan sonraki işlerini takip 
etmek üzere asli mütevelli tayin edilmiştir.17  

4 – Vakfın Hayrat ve Akaratı

Vakfın kurulma gayesine oluşturan müessesenin (müessesât-ı hayriyyenin) 
bir başka ifade ile hayratın tanımı, türü, yeri, daha önce nasıl tasarruf olunduğu, 
inşası, nasıl kullanılacağı gibi hususlarla, akarat arasında yer alan vakıf malın, 
menkul ve gayrimenkullerden oluşan gelirleri, bunların cinsleri gibi hususlar 
vakfi yenin bu kısmında ayrıntılı olarak yer almıştır.  

Sultan II. Abdülhamid’in bu vakfında, kendisinden istifade edilecek hay-
rat, Galata’ya bağlı Beşiktaş Kasabası’nda Yıldız Sarayı civarında, daha önce ken-
disinin yaptırarak içerisinde farz namazların kılınmasına izin verdiği Hamidiye, 
Orhaniye ve Ertuğrul camileri ile Şâzelî Dergâhı’dır.18 

Vakfi yede yer alan bilgiye göre, yukarıda adları geçen camilerle, dergâhta 
hizmetlerin devamlılığı için akar olarak, altlarında/girişlerinde dükkânların bulun-
duğu 63 adet kârgir evlerle, mülk arsaları birlikte vakfedilmiştir. Vakfın akarı olan 
buradaki dükkânlar ve evler, yine vakfi yede yer alan tarife göre, Beşiktaş’ta Köprü-
başı Caddesi ve bu caddeden başlayarak bir tarafı Ihlamur’a, diğer tarafı Maçka’ya 
doğru uzanan Ihlamur ve Aziziye caddelerinin iki tarafına inşa edilmiştir. Günü-
müzde burası Beşiktaş’ta, Dolmabahçe Sarayı’nın kuzey-batı köşesinde, Vişnezâde 
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Mahallesi ve Spor Caddesi ile Şair Nedim Caddesi’nin kesiştiği üçgen bölgedir. 
Bu semt daha sonra Akaretler/Sıraevler adını almıştır. Buradaki sol baştan 7 ev, 
ilk başta Sultan Abdülaziz tarafından saraydaki görevliler için yaptırılmıştır. Bu 
evlerin inşasına ilk aşamada Balyan Ailesi tarafından başlanmış, İtalyan mimar 
Nafi lyan tarafından devam ettirilmiş, ikinci aşamada Sultan II. Abdülhamid tara-
fından bu binaların (evler ve dükkânlar) beşte dördü tamamlanmış, nihayet 1914 
yılında Mimar Vedat (Tek) Bey’in bir okul ile evlere ilaveler yapmasıyla, son aşa-
mada 74 binaya ulaşarak Akaretler/ Sıraevler adıyla da anılan yapılar topluluğu 
ortaya çıkmıştır.19 Sultan II. Abdülhamid’in vakfettiği bu evlerin ve dükkânların 
inşası, görüldüğü üzere üç ayrı zamanda gerçekleştirilmiştir. 

Beşiktaş’taki vakıf evlere ve dükkânlara, bir başka ifade ile Hamidiye, Orhaniye 
ve Ertuğrul camileri ile Şâzelî Dergâhı’nın vakıf akarlarına bir ara devlet tarafından el 
konulmuştur. Bu olay, II. Abdülhamid’in 6 Rebîülahir 1327/ 27 Nisan 1909’da tahttan 
indirilmesinden sonra gerçekleşmiştir. Sultan Mehmed Reşad (V. Mehmed) dönemi-
nin ilk icraatı olarak karşımıza çıkan bu uygulamada, 1293/1876 yılından itibaren 
Sultan II. Abdülhamid adına emlâk-ı seniyyeye dahil edilen veya yeniden ihdas olu-
nan emlâk, arazi ve bütün imtiyazlar Maliye Nezareti’ne devredilmiştir. Bu uygulama, 
Sultan II. Abdülhamid döneminde satın alma ya da başka yollarla Hazîne-i Hâssa’nın 
idaresine alınan ve padişah adına senet düzenlenen emlâk-ı hümâyûn ile sınırlı tu-
tulmuştur. Yukarıda vakıf akarlar arasında zikredilen Beşiktaş’taki evler ve dükkânlar 
(Akaretler) da bu uygulama sırasında Maliye Hazinesi’ne devredilmiştir. Sultan II. 
Abdülhamid’in özel mülkü gibi muamele gören Beşiktaş’taki vakıf akarlarının yıllık 
geliri, bu devir sırasında 1.467 lira olarak kayıt altına alınmıştır.20 Ancak kısa bir süre 
sonra, Maliye’ye devredilen bu emlâk ve gelirler arasında, Beşiktaş’taki vakıf akarlar-
la, Valide Sultan Evkâfı’nın Yenişehir çiftliklerinin gelirlerinin de olduğu anlaşılınca, 
bunlar yeniden mensup oldukları vakıfl ara iade edilmiştir.21 Böylece Sultan II. Abdül-
hamid’in Beşiktaş’taki vakıf akarları yeniden asli hizmet alanına dönmüştür. 
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Sultan II. Abdülhamid’in vakıf gelirleri arasında yer alan Akaretler olarak 
bilinen bu evler ve dükkânlar, günümüzde Vakıfl ar Genel Müdürlüğü tarafından 
49 yıllığına kiralanmış; 2008’de tamamlanan restorasyonu sonrasında da bir özel 
şirket tarafından otel-ofi s olarak kullanılmaya başlanmıştır.22

Beşiktaş’taki vakıf evler ve dükkânlar (gayrimenkuller), vakfi yede yer alan 
bilgiye göre, daha önce burada gayrimenkulü bulunan muhtelif vakıfl ara ait 13 
ayrı mukâtaalı yer / arazi üzerine inşa edilmiştir. Vakfi yede, arazisine mukâtaa 
bedeli ödenecek vakıfl ar ve bedelleri, Evkâf-ı Hümâyûn cihat kalemi tarafından 
12 Safer 1306 / 18 Ekim 1888 tarihinde düzenlenen ilmühabere23 atıf yapılarak 
ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Mukâtaalı Vakıf Yerler / Mahaller ve Bunlara Ödenecek Yıllık Kira Bedelleri

Sultan II. Abdülhamid’in dedesi Sultan II. Mahmud Han Vakfı’na yıllık 89 
kuruş mukâtaa bedeli ödenmesi.

Sultan II. Abdülhamid’in babası Sultan Abdülmecid Han Gazi Vakfı’na yıl-
lık 924 kuruş mukâtaa bedeli ödenmesi.

Mülhak vakıfl ardan24 Reisülküttab Ömer Avni Efendi Vakfı’na yıllık 141 
kuruş mukâtaa bedeli ödenmesi. 

Mazbut vakıfl ardan25 Çoban Çavuş olarak bilinen Eski Çavuşbaşı merhum 
Selman Ağa Vakfı’na yıllık 27 kuruş mukâtaa bedeli ödenmesi.

Mülhak vakıfl ardan Safi ye Sultanzâde Mehmed Dâniş Bey Vakfı’na yıllık 
167 kuruş mukâtaa bedeli ödenmesi.

Safi ye Sultanzâde Mehmed Rezmi? Bey Vakfı’na yıllık 18 kuruş mukâtaa 
bedeli ödenmesi.
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Mazbut vakıfl ardan Hâcce Rami Kadın Vakfı’na yıllık 105 kuruş mukâtaa 
bedeli ödenmesi.

Mülhak vakıfl ardan Eski Şeyhülİslâm Salih Efendizâde Mehmed Emin 
Efendi Vakfı’na yıllık 72 kuruş mukâtaa bedeli ödenmesi.

Mazbut vakıfl ardan merhume Hazînedâr Cevrî Usta Vakfı’na yıllık 36 ku-
ruş mukâtaa bedeli ödenmesi.

 Merhum Silahtar Mustafa Paşa Vakfı’na yıllık 18 kuruş mukâtaa bedeli 
ödenmesi.

 Mazbut vakıfl ardan merhum Kaptan İbrahim Ağa Vakfı’na yıllık 172,5 ku-
ruş mukâtaa bedeli ödenmesi.

 Mazbut vakıfl ardan merhum Hacı Osman Ağa Vakfı’na yıllık 1.080 kuruş 
mukâtaa bedeli ödenmesi.
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 Mülhak vakıfl ardan Bosnavî Ahmed Ağa Vakfı’na yıllık 36 kuruş mukâtaa 
bedeli ödenmesi.

Yukarıda da belirtildiği üzere, Beşiktaş’taki akarlar, muhtelif vakıfl ara ait 
yılda toplam 2.885,5 kuruş mukâtaa bedeli olan 13 ayrı mukâtaalı yer / arazi ile 
padişahın kendi mülk arsası üzerinde yapılmıştır. Sultan II. Abdülhamid’in ken-
di tasarruf ve mülkiyetinde bulunan, altlarında dükkânların bulunduğu 63 adet 
kârgir evler, arsaları ile birlikte vakfedilmiştir.26  

5 – Vâkıfın (Vakıf Kurucusunun) Şartları

Vakfi yenin bu kısmında, vakfedilen mülkün icâr/kira ve işletme usulü, va-
kıf gelirin hangi alanlara tahsis edildiği, harcama kalemleri, vakıf görevlilerine 
yani ehl-i vezâyife ödenecek ücretler gibi şartlar yer almıştır. Osmanlı dönemin-
de vakıf gayrimenkuller; zamana, bulunduğu bölgeye, dönemin şartlarına göre ve 
ihtiyaçlara göre icâre-i vâhide, icâre-i vâhide-i kadîme, mukâtaa ve icâreteyn gibi 
usullerle kiraya verilerek işletilmiştir. 27 

Vakıf gayrimenkullerin kiralama usulünde, öncelikle icâre-i vâhide, bunun 
uygulanma imkânı olmadığı durumlarda icâreteyn, bunun da işletilmediği du-
rumlarda bir tür uzun süreli kiralama usulü olan, fakat kiracının vakıf arsa ya 
da arazi üzerinde kendi mülkü olmak üzere bina yapmasına ve ağaç dikmesine 
müsaade edilmesi hükmünü de içeren mukâtaa usulüne başvurulmuştur.28 

Sultan II. Abdülhamid’in vakfi yesinde vakıf akarın nasıl işletileceği konusu 
açık bir şekilde izah edilmiştir. Burada, evlerin ve dükkânların icâre-i vâhide ile ve 
ecr-i misliyle kiraya verilmesi, hiçbir zaman icâreteyne dönüştürülmemesi isten-
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miştir.29 Burada önerilen icâre-i vâhide (tek kiralama) usulünde, vakıf gayrimenkul-
ler kısa süreli ve bir defaya mahsus kiraya verilmekte, kiralama süresi çoğunlukla 
bir veya üç yıl ile sınırlandırılmaktadır. Basit kiralama yöntemi olan bu usulde, 
vakıf gayrimenkul, vakfın mütevellisi tarafından kiraya verilmekte, kiracının mal 
üzerindeki hakları kısıtlanmaktadır.30 Bu vakfi yede önerilmeyen icâreteyn (çifte 
kiralama veya iki kira bedeli) usulünde ise vakıf gayrimenkulün kira bedelinin bir 
kısmı peşin (muaccel) bir kısmı da vadeli (müeccel) olarak tahsil edilmektedir. Bu 
usul kiracıya uzun süreli kullanım hakkı sağlamaktadır.31 Sultan II. Abdülhamid, 
vakfın gelirinin zaman içinde azalmaması ve uzun süre kiracıların elinde kalma-
ması için kısa süreli kiralamayı ve kira bedelinin de ecr-i misli ile yani dönemin 
râyicine göre kiraya verilmesini, vakıf şartları arasına koydurtmuştur. 

Vakfın gelirlerinin harcama alanları en ince ayrıntısına kadar vakfi yede be-
lirlenmiştir. Burada öncelik, vakfi yede adları geçen vakıfl ara ait yıllık toplam 
mukâtaa bedeli olan 2.885,5 kuruşun geciktirilmeksizin ödenmesine; daha sonra 
da vakfın akarı ile hayratının gerekli durumlarda bakım ve onarımlarının yapıl-
masına verilmiştir. Böylece vakfın borçlarının ödenmesi ve evlerin, dükkânların, 
camilerin ve dergâhın ayakta kalması diğer hizmetlerin önüne geçmiştir.

Hamidiye / Yıldız Camii

Vakfi yede de yer aldığı üzere asıl adı Hamidiye olan, ancak halk arasında 
daha çok Yıldız olarak bilinen bu cami, günümüzde Beşiktaş Barbaros Bulva-
rı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerindedir. Sultan II. Abdülhamid’in 
1877’de Yıldız Sarayı’na yerleşmesinden sonra isteği üzerine sarayın hemen ya-
nında inşa edilmiştir. 1881-1885 yıllarında inşa edilen caminin bina nâzırlığını 
Başmâbeyinci Osman Bey yürütmüştür. Caminin mimarının bazı çalışmalarda 
Sarkis Balyan olduğu belirtilse de Dolmabahçe Sarayı Arşivi’nde yer alan bir 
belgeye göre, mimarın Ebniye-i Seniyye İdaresi’nde otuz yılı aşkın süre çalışan 
Nikolaidis Jelpuylo adlı bir Rum olduğu anlaşılmaktadır. 28 Muharrem 1299/20 
Aralık 1881 tarihinde temeli atılan cami, inşaat keşif kayıtlarına göre 16.890 lira 
harcanarak yapılmıştır.32 
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Hamidiye Camii’ndeki vazife sahipleri ve hizmetleri ile bunlara ödenecek 
ücretler, vakfi yede şu şekilde yer almıştır:

Camide aynı anda birinci imam, hatip ve devirhân33 olan görevliye aylık 
600 kuruş34 verilmesi.
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İkinci imam ve aynı zamanda devirhân olan görevliye aylık 400 kuruş ve-
rilmesi.

Başmüezzin ve devirhân olan görevliye aylık 350 kuruş verilmesi.

İkinci müezzine aylık 300 kuruş verilmesi.

Üçüncü müezzin ve aynı zamanda devirhân olan dördüncü müezzin ile 
beşinci müezzine aylık 250’şer kuruş verilmesi.

Emin ve müstakim kimselerden üç kayyım görevlendirilmesi, bunlardan 
birinci kayyıma aylık 250 kuruş, ikinci ve üçüncü kayyımlara da 200’er kuruş 
verilmesi.
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Cuma günleri camide hazır olan cemaate vaaz eden kürsü şeyhine aylık 
200 kuruş verilmesi.

Emin ve mu’temed bir kimse bevvâb (kapıcı) ve bekçi olup, aylık 500 kuruş; 
yıllık olarak elbise ve yakacak bedeli olarak 336 kuruş, ekmek ve erzak bedeli 
olarak da 900 kuruş verilmesi. 

Camideki pabuççulara (terlikçilere) aylık 200 kuruş verilmesi.

Caminin gaz ve kandillerini temizleyen görevliye aylık 100 kuruş verilmesi

Cami bahçesini temizleyen ve düzenleyen bahçıvana aylık 200 kuruş ve-
rilmesi.

Camideki kapıcıya aylık 100 kuruş verilmesi.

Caminin gerekli olan giderleri (levazımı) için aylık 1.000 kuruş verilmesi.

Vakfi yede yer alan bilgilere göre Hamidiye Camii’nde iki imam görev yap-
makta; bunlardan birincisi aynı zamanda hatiplik görevini de yürütmektedir. 
İmamlar aynı zamanda devirhânlık görevleri ile camide okunan hatimlere de ka-
tılmaktadır. Camide içlerinden biri başmüezzin olmak üzere beş müezzin görev 
yapmaktadır. Müezzinlerden bazıları devirhân olarak görevlendirilmiştir. Cami-
deki 16 vazife sahibine aylık 4.350 kuruş ücret ve yine her ay diğer giderler için 
de 1.000 kuruş olmak üzere toplam 5.350 kuruş tahsis edilmiştir. Bu ödemeler 
yıllık hesaba dönüştürüldüğünde 64.200 kuruşa; buna camide güvenlik işlerin-
den sorumlu bevvab - bekçi için her yıl verilen elbise ve yakacak ile ekmek ve 
erzak bedeli 1.236 kuruş da ilave edildiğinde yıllık harcama 65.436 kuruşa ulaş-
maktadır. 

Orhaniye Camii

Orhaniye Camii, Beşiktaş’ta Yıldız Sarayı’nın doğu yönünde bulunan ve 
aynı adı taşıyan kışlanın içindedir. Yıldız Sarayı muhafız birlikleri için yaptırılan 
Orhaniye Kışlası,35 U şeklinde tasarlanmış ve bu planın doğu kenar ortasına cami 
yerleştirilmiştir. Kışla binaları arasında bulunan caminin güney cephesinde II. 
Abdülhamid’in tuğrası ve 1303/1885-86 tarihi yer almaktadır. Tek birimli, basık 
kubbeli yapının kuzeybatı köşesinde yer alan minaresi, camiden ayrı yapılmış-
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tır.36 Orhaniye Kışlası Camii olarak da bilinen bu cami, II. Abdülhamid tarafın-
dan atası Orhan Gazi’ye ithafen yaptırılmıştır.37 

Orhaniye Camii’ndeki vazife sahipleri ve hizmetleri ile bunlara ödenecek 
ücretler, vakfi yede şu şekilde yer almıştır:

Camide aynı anda imam, hatip ve devirhân olan görevliye aylık 600 kuruş 
verilmesi.

Camide ikinci imam ve aynı zamanda devirhân olan görevliye aylık 400 
kuruş verilmesi.

Camide başmüezzin ve devirhân olan görevliye aylık 350 kuruş verilmesi.

Camideki ikinci müezzine aylık 300 kuruş verilmesi.

Camideki üçüncü ve dördüncü müezzinlerin her birine aylık 250 kuruş 
verilmesi.

Camideki iki kayyımdan birincisine 250 kuruş, ikincisine de 200 kuruş ay-
lık verilmesi.

Camide aynı zamanda muvakkit de olan üçüncü kayyıma aylık 350 kuruş 
verilmesi.

Camide Cuma günleri vaaz eden kürsü şeyhine aylık 200 kuruş verilmesi.

Camide güvenilir bir kimse bekçi olup, aylık 250 kuruş; yılda da elbise 
ve yakacak bedeli olarak 336 kuruş, ekmek ve erzak bedeli olarak da 900 kuruş 
verilmesi.

Caminin gaz ve kandillerini temizleyen görevliye aylık 200 kuruş verilmesi.

Camide bevvâb ve pabuççu olan görevliye aylık 100 kuruş verilmesi. 

Orhaniye Camii’nde aydınlatmada kullanılacak rugan-ı zeyt (zeytinyağı) 
ücretiyle, diğer ihtiyaçlara (levâzım-ı saireye) yılda 2.500 kuruş verilmesi. 

Vakfi yede de belirtildiği üzere Orhaniye Camii’nde iki imam görev yap-
maktadır. Bunlardan birincisi aynı zamanda hatiplik görevini de yürütmektedir. 
İmamlar aynı zamanda devirhân olarak camide okunan hatimlere katılmaktadır. 
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Camide, içlerinden biri başmüezzin olmak üzere dört müezzin bulunmaktadır. 
Bunlardan başmüezzin aynı zamanda devirhân olarak görevlendirilmiştir. Cami-
de iki kayyım, bir kayyım - muvakkit, bir kürsü şeyhi, bir bekçi, bir bevvâb ve 
pabuççu, bir kandilci olmak üzere 13 vazife sahibi bulunmakta; bunlara yıllık 
hesap üzerinden 44.400 kuruş ücret ödenmesi şart koşulmuştur. Bu meblağa, ca-
minin aydınlatma ve diğer ihtiyaçlar için ayrılan 2.500 kuruş ile bekçiye her yıl 
verilecek elbise, yakacak, ekmek ve erzak bedeli 1.236 kuruş da ilave edildiğinde, 
Orhaniye Camii için vakıftan bir yılda 48.136 kuruş tahsis edildiği görülmekte-
dir.    

Şâzeli Dergahı (Ertuğrul Tekkesi / Şeyh Zâfi r Tekkesi)

Osmanlı toplumunda tarikatlar etkin bir konuma sahipti. Sultan II. Abdül-
hamid döneminde Osmanlı Devleti’nin tarikatlarla ilişkisinde güçlü bir gelenek 
oluştu. Bu gelenek oluşurken, mevcut resmi kurumlar yerine daha çok gayrı res-
mi kanallar kullanılarak tarikat şeyhleri ile ilişkiler kurulmaya çalışıldı. Bunun 
en önemli örneklerinden biri Sultan II. Abdülhamid ile Trablusgarb’ın Misrate 
kasabasında doğan Şeyh Muhammed Zâfi r (1829-1903) arasındaki ilişkidir. Şeyh 
Muhammed Zâfi r, Trablus (Libya), Tunus, Fizan, Mısır, Suriye, Hicaz ve 1870’ler-
den sonra da İstanbul’da yayılmaya başlayan, özellikle Kuzey Afrika’da oldukça 
etkin olan Şâzeliyye Tarikatı’nın Medeniyye koluna mensuptur. 1870’li yıllarda 
İstanbul’a gelen Şeyh Muhammed Zâfi r, şehzadeliğinden itibaren Sultan II. Ab-
dülhamid ile yakın ilişki içinde olmuştur.38 Hatta bu ilişki, şeyhlik - müridlik, 
padişahlık - danışmanlık şeklinde yorumlanmıştır.39  

,
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Sultan II. Abdülhamid ile kurduğu sağlam ilişki Şeyh Muhammed Zâfi r’in 
İstanbul’daki nüfuz ve itibarını daha da artırmış; bu sayede daha önce de Şâzelî 
Tekkesi olarak kullanılan Unkapanı’ndaki Balmumcu Tekkesi 1304 /1886-87’de 
yeniden; 1305 /1887-88’de de Beşiktaş Serencebey Yokuşu’nda Ertuğrul Tekkesi 
olarak da bilinen Şâzelî Dergâhı,40 cami-tevhidhâne, selâmlık, harem ve misafi r-
hane yaptırılmıştır. Şeyh Muhammed Zâfi r 2 Ekim 1903 tarihinde vefat edince 
tekkenin hazîresine defnedilmiş, aynı yıl bir türbe inşası için saray mimarı Ra-
imondo d’Aronco’ya proje siparişi verilmiştir. Şeyh Muhammed Zâfi r’in meza-
rının bulunduğu kısma, kısa bir süre içinde (1905-1906) türbe, kütüphane ve 
çeşme yapılmış, daha önce buraya yapılan tekke, cami, misafi rhane ile bu yapılar 
topluluğu bir külliyeye dönüşmüştür.41 

Şeyh Muhammed Zâfi r için yaptırılan bu dergâh, dönemin önemli dinî - si-
yasi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Hiç şüphesiz bunda, padişahın intisap 
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ettiği Şâzeliyye Tarikatı’nı güçlendirme arzusu, Müslümanların birliğini amaçla-
yan Panislâmizm politikası, Şeyh’in Kuzey Afrika’daki yaygın nüfuzundan isti-
fade etme, İslâm âleminin çeşitli yörelerinden Osmanlı başkentine gelen tarikat 
şeyhleri ve ulema ile resmi işlerini takip için payitahtta bulunan Arap kabile 
reislerini ağırlama gibi düşüncelerin etkili olduğu söylenebilir.42 

Sultan II. Abdülhamid’in 12 Safer 1306/18 Ekim 1888 tarihli vakfi yesi, 
daha çok yukarıda da belirtildiği üzere Yıldız Sarayı çevresindeki hayrat için 
düzenlenmiştir Bu vakfi yede Şâzelî Dergâhı için de çeşitli şartlar ve tahsisatlar 
yer almıştır. Burada Şeyh Muhammed Zâfi r ile bu aileye mensup kimselere ve 
dergâhtaki görevlilere vakıftan tahsisatlar yapılmıştır.43 

Şâzelî Dergâhı / Ertuğrul Tekkesi ile İlgili Vakıf Şartları

Vakfın tescil tarihinde Şâzelî Dergâhı’nda post-nişin olan Şeyh Muhammed 
Zâfi r Efendi hayatta oldukça şeyh olarak bu göreve devam etmesi ve bu görevi 
karşılığında kendisine aylık 6.000 kuruş verilmesi.44

Şeyh Muhammed Zâfi r Efendi’nin kardeşlerinden Hamza Zâfi r Efendi’ye 
hayatta oldukça aylık 2.400 kuruş, diğer kardeşi Abdurrahman Efendi’ye de yine 
hayatta oldukça aylık 2.000 kuruş verilmesi.

Şeyh Muhammed Zâfi r Efendi’den sonra dergâhta şeyh olan kimseye aylık 
yemeklik (taâmiye) bedeli olarak 2.500 kuruş verilmesi.

Dergâhın şeyhi, müridleri ve misafi rleri için aylık olarak; 420 yeni okka 
/ kıyye-i cedîde (420 kg)45 et (lahm), 180 yeni okka tereyağı / sade yağ (rugan-ı 
sâde), 330 yeni okka Mısır pirinci, 90 yeni okka un (dakîk), 120 yeni okka toz 
şekeri, 110 yeni okka soğan, 37 yeni okka tuz, 1 yeni okka ve 500 yeni dirhem 
(toplam 1,5 yeni okka) zeytinyağı (rugan-ı zeyt) verilmesi.
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Dergâha, her çekisi 200 yeni okka olmak üzere aylık 30 yeni çeki (6.000 kg) 
odun (hatab), 150 yeni okka (150 kg) kömür verilmesi.46

Dergâhın diğer gerekli harcamaları (levâzım-ı sâire) için aylık 2.569 kuruş 
verilmesi.

Dergâhta görevli aşçıya aylık 300 kuruş maaş verilmesi. 

Dergâhtaki tablakârlara (yemek tablalarını getirip götüren görevlilere) aylık 
480 kuruş verilmesi.

Dergâhtaki aşçı ve tablakârlara elbise bedeli olarak yıllık 1.596 kuruş veril-
mesi. 

Dergâh Şeyhi’nin kileri için aylık 15 yeni okka (kg) zeytinyağı, 15 yeni okka 
şeker, 12 yeni okka kahve, 15 yeni okka sabun, 2 sandık ispermeçet mumu (balina 
başından çıkartılan yağdan yapılan mum) verilmesi.

Şeyh’e ihtiyacı için yıllık 500 yeni çeki (10.000 kg) odun, 33.750 yeni okka 
(kg) kömür verilmesi.

Şeyh’e her çifti 210 gram olmak üzere günlük 100 çift (21.000 gr) ekmek 
(nân-ı azîz ) verilmesi. 

Şeyh’in hayvanları için aylık 3 yeni kile (kile-i cedîd), 4 şinik (340 kg ?) 
arpa ve 1 kantarı 100 yeni okka olmak üzere 2 kantar 6 batman (260 kg) saman 
verilmesi.47

Dergâhta her yıl Hz. Muhammed’in doğum gününde, Mevlid-i Şerif okutul-
ması ve bu esnadaki ihtiyaçlar için 3.000 kuruş harcanması. 

 Dergâhta her yıl Miraç Kandili’nde Mirâciyye ve bu esnadaki ihtiyaçlar 
için 3.000 kuruş harcanması. 
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Dergâhta yılda bir kez aşure pişirilip, orada bulunan şeyhlere, dervişlere, 
ziyaretçilere ve misafi rlere dağıtılması, bunun masrafl arı için 3.000 kuruş har-
canması.

Vakfın vazife ücretleri içinde en fazla harcama kalemini, dergâhın şeyhli-
ğini hayatta olduğu süre içinde yürütecek olan Şeyh Muhammed Zâfi r Efendi’ye 
yapılacak ödeme teşkil etmektedir. Şeyh’e bu hizmeti karşılığında bir yılda öde-
nen vazife ücreti 72.000 kuruştur. Kendisinden sonra dergâha şeyh olacak kim-
seye ödenecek ücretin yılda 30.000 kuruş (ayda 2.500 kuruş) taâmiye yani ye-
meklik bedeli olarak belirlenmesi, Şeyh Muhammed Zâfi r’e takdir edilen ücretin 
oturduğu makamdan ziyade kendisi için özel bir uygulama olduğu anlaşılmakta-
dır. Şeyh Muhammed Zâfi r ile birlikte kardeşleri Hamza Zâfi r ve Abdurrahman’a 
vakıf gelirden yapılan tahsisat yılda 124.800 kuruştur. Sultan II. Abdülhamid’in 
vakfı içinde en fazla harcama yapılan kalem, Şâzelî Dergâhı ve bu dergâhın ya-
pılmasına vesile olan Şeyh Zâfi r ailesidir. Hiç şüphesiz bu durum, Sultan II. Ab-
dülhamid’in Şeyh Zâfi r ailesine verdiği önemi bir kez daha ortaya koymaktadır.

Vakfi yede, dergâhın mutfağına alınacak malzemeler et, tereyağı, Mısır pi-
rinci, un, toz şekeri, soğan, zeytinyağı; yakacak ve pişirmede kullanılmak üzere 
odun ve kömür olarak kayıtlarda yer almıştır. Dergâhın mutfağında hizmet eden 
görevliler ise aşçı ve tablacılardır. Bunlardan aşçıya yılda 3.600 kuruş, tablacılara 
da 5.760 kuruş vazife ücreti ve her iki hizmet grubuna da yine yılda 1.596 kuruş 
elbise bedeli verilmesi vakfi yedeki diğer şartlardır. Yukarıda da yer aldığı üzere 
dergâhın diğer harcamaları ile Şeyh’in kileri, ısınması ve hayvanları için yapılan 
diğer tahsisatlardır. Bunların dışında dergâhta, Hz. Muhammed’in doğum günü 
mevlid, Miraç Kandili’nde de miraciye okutulması ve yılda bir defa da aşure pişi-
rilip ikram edilmesi gibi şartlar ve bunların her birinin masrafı için 3.000 kuruş 
olmak üzere, toplamda 9.000 kuruş tahsis edilmiştir.  

Ertuğrul Camii

İnşaatına Hamidiye ve Orhaniye camileri ile birlikte başlanan Ertuğrul Ca-
mii, 1303/1886-87 yıllarında tamamlanmış ahşap bir binadır. Bu cami, Sultan 
II. Abdülhamid tarafından Şeyh Muhammed Zâfi r’e bağışlanan Serencebey’deki 
arazi üzerine yapılmış, sonraki yıllarda yapılan türbe, kitaplık ve çeşme ile bir 
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külliyeye dönüştürülmüştür.48 Cami - tekke niteliğinde olan Ertuğrul Camii, Os-
manlı hanedanının ceddi Ertuğrul Gazi’nin hatırasını canlandırmak arzusuyla 
inşa edilmiştir. Ertuğrul Tekke Camii ya da Şeyh Zâfi r Tekkesi Mescidi olarak 
da bilinen bu yapı, yukarıda da bahsedildiği üzere Şeyh Zâfi r Külliyesi’nin bir 
parçasıdır.49 O nedenle Şâzelî Dergâhı’na aynı zamanda Ertuğrul Tekkesi de den-
mektedir. Bu yapılar adeta birbiriyle bütünleşmiştir. Bunu Sultan II. Abdülha-
mid’in vakfi yesinde de görmek mümkündür. 

Ertuğrul Camii’ndeki vazife sahipleri ve hizmetleri ile bunlara ödenecek 
ücretler vakfi yede şu şekilde yer almıştır:

Ertuğrul Câmi-i Şerifi ’nde ve Şâzelî Dergâhı’nda ulemadan ehil bir kimse-
nin birinci imam ve hatip olması ve kendisine aylık 500 kuruş verilmesi. 

Camide bir zât ikinci imam olup, kendisine aylık 400 kuruş verilmesi. 

Camide üç kişi müezzin ve zâkir olup, birinci müezzin ve zâkire aylık 250 
kuruş, ikincisine ve üçüncüsüne aylık 200’er kuruş verilmesi.50 

Camide emin ve mu’temed kimselerden üç kayyım görevlendirilmesi ve 
aylık olarak bunlardan birincisine 250 kuruş, ikincisine ve üçüncüsüne de 200’er 
kuruş verilmesi.

Muktedir bir kimsenin camide bekçibaşı olması ve kendisine aylık 500 ku-
ruş ücret verilmesi. Yine bir kişi ikinci bekçi olup, kendisine aylık 200 kuruş 
ücret verilmesi. Ayrıca bekçibaşı ve ikinci bekçiye, yıllık olmak üzere elbise ve 
yakacak bedeli 336’şar kuruş, ekmek ve erzak bedeli de 900’er kuruş verilmesi. 

Bir kişi bevvâb (kapıcı) olarak görevlendirilip, kendisine aylık 150 kuruş 
verilmesi.

Cuma günleri camideki cemaate vaaz eden kürsü şeyhine aylık 300 kuruş 
verilmesi.
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Vakfi ye şartlarında Ertuğrul Camii’nde iki imam, üç müezzin - zâkir, üç 
kayyım, iki bekçi, bir bevvâb, bir de kürsü şeyhi olmak üzere 12 vazife sahibi bu-
lunmaktadır. Bunlara bir yılda ödenen vazife ücreti 30.000 kuruştur. Buna bekçi-
lerin elbise ve erzak parası da eklendiğinde, Ertuğrul Camii görevlilerine vakıftan 
ödenen para 32.472 kuruşa ulaşmıştır. 

Padişahın Camiye Gelmesi Durumunda Vakıftan Yapılacak Harcamalar

Vakfi yede, padişahın camilerden herhangi birine (Hamidiye, Orhaniye ve 
Ertuğrul) Hac günlerinde, Kadir Gecesi’nde ve bayramlarda namaz kılmak üzere 
geldiğinde,51 kendisine ve beraberindekilere yapılacak ikram ve diğer masrafl ar 
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için tahsisler yapılmıştır. Aşağıda yer alan harcama miktarlarına bakıldığında 
padişahın Kadir Gecesi’nde ve herhangi bir bayram namazında camiye gelmesi 
durumunda yapılacak masraf, Cuma ve Mevlid Kandili’nin yaklaşık iki katıdır. 

Buna göre;

Padişah Cuma günleri camiye teşrif ettiğinde 2.070 kuruş harcanması. 

Padişah Kadir Gecesi’nde camiye teşrif ettiğinde 4.572,5 kuruş harcanması.

Padişah bayramlarda camiye teşrif ettiğinde, her bir bayram için 4.072,5 
kuruş harcanması. 

Padişah, Hz. Muhammed’in doğum günü münasebetiyle okunacak Mev-
lid-i Şerif için camiye teşrif ettiğinde 2.780,5 kuruş harcanması.
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Taşlıca Sancağı Camii52

Sultan II. Abdülhamid’in vakfi yesinde İstanbul dışında ismi geçen tek hay-
ratı Taşlıca Sancağı Camii Şerifi ’dir. Bu cami, vakfi yede yer alan bilgiye göre 
Taşlıca Sancağı’nda Fatun (Faton) Müslüman Cemaati için Sultan II. Abdülhamid 
tarafından yeniden inşa edilmiş ve içinde farz namazların kılınması için izn-i 
hümayun verilmiştir. 

Padişahın Taşlıca’da böyle bir cami yaptırma nedeni ve İstanbul’daki vak-
fından tahsisat ayırmasının nedeni acaba nedir? Bu sorunun cevabını, o döne-
min bölgede yaşanan siyasi olaylarında ve 1878 Berlin Antlaşması sonrasında 
ortaya çıkan konjonktürde aramak gerekir. Taşlıca, Avusturya-Macaristan’ın Bos-
na-Hersek’i ve akabinde Yenipazar’ı işgali ile Kosova’ya bağlı bir sancağa dönüş-
türülmüştür. Bu idari değişikliklerde Taşlıca’nın Karadağ ve Sırbistan arasında 
bulunmasından kaynaklı stratejik konumu önemli rol oynamıştır.53 

Taşlıca Sancağı’nın stratejik önemini bu dönemde öne çıkaran bir başka 
gelişme de Avusturya-Macaristan işgali sonrasında Bosna muhacirlerinin kendi 
yurtlarına en yakın yere yerleşmek istemeleridir. Buna Osmanlı devlet yönetici-
lerinin gerekli kolaylığı göstermelerinin de katkısıyla, 1880 yılından itibaren Ko-
sova Vilayeti’nin Taşlıca Sancağı’na Bosna’dan muhacirler gelmeye başlamıştır. 
Nitekim bu yıllarda, iskan sorununa bir çözüm olmak üzere Taşlıca’daki padişah 
çiftliği arazisi (Ali Bey Çiftlik-i Hümayunu) padişah fermanı ile Bosnalı muha-
cirlere ve Taşlıca Müftüsü’ne tahsis edilmiştir.54 Hiç kuşkusuz Sultan II. Abdül-
hamid’in dikkatini Taşlıca üzerine çekmesinde, yukarıda belirtilen siyasi olaylar 
kadar, ortaya çıkan yeni durum sonrasında yaşanan göçlerin doğurduğu sorunla-
rı çözme düşüncesi olabilir. Kendileri için padişah tarafından cami yaptırılan ve 
vakfından gelir tahsis edilen Fatun (Faton) Müslüman Cemaati de muhtemelen 
bir muhacir topluluk ya da bölgeye yerleşen yerel Müslüman bir cemaattir.  
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Taşlıca Camii’nin Vakıf Şartları 

Taşlıca Sancağı’nda Fatun (Faton) Müslüman Cemaati için yaptırdığı cami-
nin imam ve hatibine aylık 200 kuruş verilmesi.

Aynı caminin kayyım ve müezzinine aylık 120 kuruş verilmesi. Yine aynı 
caminin mum, kandil ve süpürge gibi ihtiyaçlarına harcanmak üzere yıllık 250 
kuruş verilmesi.

Vakfi yedeki şartlardan anlaşıldığı kadarıyla, camide bir imam - hatip, bir de 
kayyım - müezzin görev yapmaktadır. Yukarıda yer alan vazife ücretleri ve cami-
nin diğer masrafl arı bir araya getirildiğinde Sultan II. Abdülhamid’in vakfından 
bu camiye yılda toplam 4.090 kuruş tahsis edilmiştir. 

Vakfın Yönetim Organları ve Görevlileri

Vakfın kurucusu (vâkıf/vâkıfe), vakfın yönetim organlarında yer almasını 
istediği kimseleri, bunlarda olması gereken özellikleri ve alacakları ücretleri vak-
fi yedeki şartlar arasına kaydettirir. Bir vakıfta vakfın en üst yöneticisi mütevel-
lidir. Mütevellî genelde vakfın kurucusu ya da ailesinden biridir. Padişahların 
ve hanedan mensubu kimselerin kurdukları vakıfl arla, Haremeyn vakıfl arının 
yöneticileri ise genelde Darüssaade ağaları veya diğer devlet görevlileri ya da 
kurumlarıdır. Bir vakıfta ayrıca vakfın denetimini sağlayan nâzır, gelirlerini top-
layan câbî, kayıtlarını tutan kâtip gibi görevliler bulunur. Bunlarla ilgili şartlar da 
vakfi yede ayrı ayrı kaydedilir. 

Sultan II. Abdülhamid’in vakfi yesinde vakfının yönetim organlarında yer 
alacak görevliler ve özellikleri ana hatları ile şu şekilde tespit edilmiştir:

Vakfın akarlarını zamanında kiraya verme, kira bedellerini toplama, harca-
malarını düzenleme, vazife ücretlerini sahiplerine verme gibi işleri yerine getir-
mek üzere55 Evkâf-ı Hümâyûn Teftiş Mahkemesi Müsteşarı (Mahkeme-i Teftiş-i 
Evkâf-ı Hümâyûn Müsteşarı) olan şahsın mütevelli olması ve kendisine aylık 
2.500 kuruş verilmesi. 



310



311

Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı olan 
zâtın, vakfa hasbî (ücret almadan, gönül-
lü) nâzır olması. Hesap işlerinden anla-
yan bir zâtın vakfa kâtip tayin edilmesi 
ve bu kişinin vakfın gelirlerini, giderle-
rini ve diğer işlerini yazıp, kayıt altına 
alması, bunun karşılığında da kendisine 
aylık 600 kuruş maaş verilmesi. 

Güvenilir ve dürüst (emin ve 
müstakim) bir kimsenin, vakfın kira-
larını ve gelirlerini toplamak ve tahsil 
etmek (icârât ve gallât-ı vakfı cem‘ ve 
tahsîl itmek) üzere câbî tayin edilme-
si, bu görevi karşılığında kendisine 
aylık 600 kuruş maaş verilmesi. 

Kâtip ve câbînin işlerinde gayret 
göstermeleri, sadakatleri ve güzel hiz-
metleri görüldükçe, vakfın mütevelli-
sinin ve nâzırının görüşleri doğrultu-
sunda, mahkeme (kadı) tarafından, bu 
kimselerin maaşlarına her yıl 100’er 
kuruş ilave (zam) edilerek, maaşlarının 
1.500’er kuruşa kadar çıkartılması.56 

Kâtip ve câbîden herhangi biri-
nin değişmesi durumunda bu göreve 
yeniden tayin edilen kâtibin maaşının 
600 kuruş, câbînin maaşının da 600 ku-
ruş olması, öncekilerde de olduğu gibi, 
güzel hizmetleri oldukça yıllık olarak 
maaşlarına 100’er kuruş ilave edilerek 
1.500 kuruşa kadar çıkartılması. 
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Vakfın bütün paraları ve gelirleri (bi’l-cümle nukùd ve gallesi) Evkâf-ı 
Hümâyûn Hazinesi’nde yangın çıkma ihtimali olmayan bir yerde (harîkden emîn 
bir mahalde), iki anahtarlı bir kasaya konularak, anahtarlardan birinin mütevellî-
de, diğerinin de nâzırda bulunması ve her ikisi hazır bulunmadıkça kasanın açıl-
maması.

Câbînin maiyetinde aylık 600 kuruş maaş ile iki tahsildar istihdam olunması. 

Vakfın muhasebesi her sene Mahkeme-i Teftiş’te (Teftiş Mahkemesi’nde) 
görülüp, defter muhasebesi tetkik ve imza edildikten sonra mütevellî ve nâzır 
tarafından muhafaza edilmesi. 

Yukarıda da belirtildiği üzere vakfın tevliyeti/mütevelliliği Evkâf-ı 
Hümâyûn Teftiş Mahkemesi Müsteşarı’nın üzerine bırakılmıştır. Bu görev kişiye 
değil, makama bırakılmış; tevliyet için de yıllık 30.000 kuruş vazife ücreti takdir 
edilmiştir. Vakfın, nezâreti yani denetimi Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı’na hasbî ola-
rak bırakılmıştır. Vakfın akarlarından kiraları toplayan câbîye ve kayıtlarını tutan 
kâtibe, eğer işe yeni başlamışlar ve zamlarını da henüz  almamışlarsa, her biri-
ne aylık 600’er kuruştan yılda toplam 14.440 kuruş ödenmesi kararlaştırılmıştır. 
Eğer câbî ve kâtip çok çalışır, güzel hizmetlerde bulunur, sadakatleri de devam 
ederse her yıl alacakları 100’er kuruş zam ile maaşları yılda 1.500 kuruşa çıka-
caktır. Bu durumda bir kâtip ya da câbî eğer bu zamları alırsa, en az 9 yılda 1.500 
kuruş maaşa ulaşacaktır. Performans esasına dayanan maaş artışı sonrasında, en 
üst sınıra ulaşan her iki görevliye ödenecek yıllık maaş 36.000 kuruş olacaktır. 
Vakfın paralarının güvenli bir kasada muhafazası, paranın muhafazasında so-
rumluluğu ortak olarak mütevellî ve nâzıra bırakma, ayrıca her yıl mahkemede 
vakfın muhasebesinin görülmesi ve bu defterlerin saklanması gibi hususlar vak-
fi yedeki diğer şartlar olarak dikkati çekmektedir.   

Vakfın Artan Gelirinin Harcanma Yerleri

Vâkıfın şartları doğrultusunda yapılan harcamalar sonrasında, vakıf gelirde 
bir artma olursa,57 bunun aşağıda belirtilen hayır hizmetlerine harcanması isten-
miştir. Bunlar vakfi yede şu şekilde yer almıştır:
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Üsküdar’da Bağlarbaşı semtinde Nuhkuyusu civarında Hazînedâr Usta ta-
rafından yaptırılan Câmi-i Şerif’in,58 aylık olarak imamına 100 kuruş, hatibine 
60 kuruş, müezzinine 50 kuruş, kayyımına 50 kuruş, Cuma vâizine 50 kuruş 
verilmesi.

Aynı caminin mum ve yağı ile diğer giderleri için aylık 72 kuruş verilmesi. 

Yine aynı caminin süpürge ve diğer masrafl arı için yıllık 150 kuruş veril-
mesi.

Vakıf paradan geri kalan fazlanın Haremeyn (Mekke ve Medine) fukarasına 
gönderilmesi.59 

Sultan II. Abdülhamid’in vakfından gelir tahsis edilen Hazînedâr Usta Ca-
mii’nin, bazı çalışmalarda Sultan II. Mahmud tarafından Cevrî Kalfa adına yap-
tırıldığı şeklinde yer alması, bu caminin Cevrî Usta Camii olarak isimlendirilme-
sine neden olmaktadır. Yapılan son çalışmalarda ortaya çıkan sonuç, bu caminin 
bânîsinin Sultan II. Mahmud’un Hazînedâr Ustası Nakşıfelek Kalfa olduğu ve 
câmiyi 1883-1885 yılları arasında inşa ettirdiği yönündedir.62 Burada Hazînedâr 
Cevrî Kalfa ile Hazînedâr Kalfa’nın karıştırılmasından kaynaklanan bir yanlış 
isimlendirme yaşanmıştır. 
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Vakfi yenin Şart Tebdili, Beddua, Tarih ve Şuhûdü’l-hâl Kısmı

Vakfi yenin son kısmında vakfın kuruluşunun tamamlanması için gerekli 
olan hukukî prosedür ve diğer işlemler yerine getirilmiştir. Burada, vakfın İslâm 
hukukuna göre sahih ve lazım olmasının gerekleri yerine getirilmiş, şart tebdili-
nin (değişikliğinin) nasıl ve kimin tarafından yapılacağı belirtilmiş, beddua faslı 
ile de vakfa gelebilecek zararlar / müdahaleler engellenmeye çalışılmış, en sonda 
da tarih ve vakfın kurulmasına şahit olan “şuhûdü’l-hâl” denilen, vakfın kurul-
masına şahit olan kimselerin isimleri verilerek vakfi ye metninin yazımı/kayıt al-
tına alınma işlemi tamamlanmıştır. 

Bu vakfın kuruluş şartlarında, vakfın tebdil (değiştirme), tağyir (başka bir 
türe dönüştürme), idhal (ekleme) ve ihraç (çıkarma) yapma hususları her sefe-
rinde Sultan hazretlerinin (II. Abdülhamid’in) tasarrufuna bırakılmıştır. Ayrıca 
zaman içerisinde vakfın şartlarına riayet olunmaz ve uygulanamazsa, gelirleri-
nin (menâfi ‘-i vakf) mutlaka Müslüman fakirlere harcanması şart kılınmıştır.63 
Vakfın sahih ve lazım olduğu hükmünün beyan edilmesinden sonra da; “bu vak-
fı bozmak ve iptal etmek, değiştirilmesini ve başka bir şeye dönüştürülmesini 
sağlamak, vakfın kurucusu Padişah hazretlerinden başkası için imkansız oldu”64 
denilerek vakfın kuruluş aşaması tamamlanmıştır. 

Vakfın bozulmasını ve ortadan kaldırılmasını önlemeyi amaçlayan beddua 
kısmında, hemen hemen bütün vakfi yelerde yer alan; “Fe men beddelehu ba‘de 
mâ-semi‘ahu fe-innemâ ismuhu ale’llezîne yübeddilûnehu inne’llâhe semî‘un 
alîm/Her kim bunu işittikten sonra değiştirmeye kalkışırsa günahı bunu değiştiren-
lere aittir. Muhakkak ki Allah işiten ve bilendir.” (Bakara Sûresi, âyet 181) âyetine 
yer verilmiştir. Takiben de; “Vâkıfın ecir ve mükâfatı diri, cömert ve kerem sahibi 
olan Allah’a aittir”65 denilerek, yapılan hayır ve hasenatın karşılığının Allah’tan 
beklendiğine vurgu yapılmıştır. Vakfi yenin sonunda ise bu vakfın, 12 Safer 1306 
/ 18 Ekim 1888 tarihinde kurulduğu beyan edilmiştir. 

Vakfın kurulmasına şahit olanlar, bir bakıma vakfın hukukî prosedürünün 
tamamlayıcıları olarak, vakfi yenin en altında, o günkü görevleri, unvan ve lakap-
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ları ile kayıt altına alınmıştır. Sultan II. Abdülhamid’in vakfının şahitleri, “Kâtib-i 
Hazret-i Şehrîyârî” olarak kayıt altına alınan, padişahın altı özel kâtibidir. Bun-
lar; Kâtib-i Hazret-i Şehrîyârî se‘âdetlü Nuri Bey Efendi Hazretleri ibn Yusuf, 
Kâtîb-i Hazret-i Şehrîyârî se‘âdetlü Mehmed Kâmil Bey ibn Nu‘man, Kâtîb-i Haz-
ret-i Şehrîyârî se‘âdetlü Fâik Bey ibn Mahmud, Kâtîb-i Hazret-i Şehrîyârî izzetlü 
Hakkı Bey ibn Hamid, Kâtîb-i Hazret-i Şehrîyârî izzetlü Tevfi k Bey ibn Ahmed, 
Kâtîb-i Hazret-i Şehrîyârî izzetlü Yusuf Bey ibn Âgâh’tır. Vakfi yenin en altında da 
Mahkeme-i Teftîş Evkâf-ı Hümâyûn Müsteşârı’nın mührü bulunmaktadır. 

Vakfi ye metnine sonradan bir ilave (zeyl) yapılmış, orada da; “Beşiktaş’da 
Kapudân İbrahim Ağa Mahallesi’nin Dolmabağçe Câddesi’nde 11/1 numerolı fev-
kinde salonu müştemil sırf mülk kârgîr mağâzanın vakf-ı müşârun ileyh nâmına 
olarak emlâk-ı vakfi yye meyânına bi’l-idhâl tanzîm olunan tapu senedi aynen 
kayd edilmişdir” ibaresi yer almıştır. Tarih olmayan bu kayıt, yazısından ve farklı 
renkte yazılmasından da anlaşıldığı üzere sonraki bir tarihte vakfi yenin altına 
eklenmiştir. Vakıf akarın fi ziki özelliğinin beyanı açısından, bu kaydı da burada 
vermek yerinde olacaktır. 

Sonuç

Osmanlı Devleti’nin siyasî, askerî ve ekonomik yönlerden buhran içinde 
olduğu bir dönemde, devleti 33 yıl yöneten Sultan II. Abdülhamid, bu zaman 
içinde pek çok sıkıntıya rağmen, ülkenin kalkınması ve mamur hale gelmesi için 
büyük çaba sarf etmiştir. O, bilhassa Hazîne-i Hâssa’nın kendisine sağladığı im-
kanlarla, farklı alanlarda çok sayıda inşa faaliyetinde bulunmuş; başta İstanbul 
olmak üzere imparatorluğun genelinde 3.000’in üzerinde bina ve hayrat-ı şeri-
fe’yi, ya yeniden ya tamir ya da tefriş ettirmiştir. Sultan II. Abdülhamid’in imar 
ve inşaat faaliyetinin bu kadar geniş alana yayılması, onun “inşaatçı sultan ve 
hayırsever sultan” olarak da anılmasına neden olmuştur. Sultan II. Abdülhamid 
ülkeyi imar ve ihya ederken, ecdadının sıklıkla başvurduğu vakıf kurma ve bu 
tür faaliyetleri vakıfl ar üzerinden gerçekleştirme yerine, daha çok Hazîne-i Hâssa 
bütçesinden yararlanma yoluna gitmiştir. 

Ancak Sultan II. Abdülhamid, ecdadının vakıf kurma geleneğini tamamen 
terk etmemiştir. Bunun en somut örneği, kendisinin bizzat Yıldız Sarayı çev-
resinde yaptırdığı Hamidiye, Orhaniye ve Ertuğrul camileri ve Şâzelî Dergâhı/
Tekkesi ile Taşlıca Sancağı Camii ve tamir ettirdiği İstanbul’da Nuhkuyusu Hazî-
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nedâr Usta Camii gibi hayrat için kurduğu 12 Safer 1306/18 Ekim 1888 tarihli 
vakfıdır. Bu vakıf, Osmanlı döneminde kurulan vakıfl arın kurulma aşamasında 
başvurulan hukukî prosedüre uygun olarak düzenlenmiş, vakıf hayrat ve akaratı 
ile bir vakfi yede olması gereken bütün özellikleri bünyesinde taşımaktadır. 

 Sultan II. Abdülhamid’in vakfi yesinde belirtilen camilerle, dergâhın ihti-
yaçları ve buralardaki görevlilerle, vakfın yöneticilerinin masrafl arının karşılan-
ması için akar/gelir olarak, İstanbul Beşiktaş’ta, daha sonra Akaretler/Sıraevler 
olarak da adlandırılan, altlarında/girişlerinde dükkân bulunan 63 adet kârgir ev, 
mülk arsaları ile birlikte vakfedilmiştir. Vakfi yede, vakfın akarı olarak kaydedilen 
bu dükkânlar ve evler, daha önce orada bulunan muhtelif vakıfl ara ait 13 ayrı 
mukâtaalı yer/arazi üzerine yapılmıştır. Sultan II. Abdülhamid’in vakıf şartları 
arasında, her yıl bu vakıfl ara 2.885,5 kuruş mukâtaa bedeli ödenmesi şartı da 
vardır. Vakfi yede, burada belirtilen dükkânlar ve evler dışında, bir başka vakıf 
akar kaydı yer almamaktadır. Vakfın görünürdeki tek akarı olan Beşiktaş’taki gay-
rimenkullerin bir yıllık geliri, Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirildiği yıldaki 
bir kayda göre 1.467 liradır (yaklaşık 146.700,0 kuruştur). Vakfın bu geliri, mas-
rafl arı ile mukayese edildiğinde oldukça düşüktür.  

Sultan II. Abdülhamid’in vakıf hayrattan Hamidiye/Yıldız Camii’nde 16 
vazife sahibinin görev yaptığı, bu görevlilere ve diğer masrafl ara yıllık 65.436 
kuruş; Orhaniye Camii’nde 13 vazife sahibinin görev yaptığı, bu görevlilere ve di-
ğer masrafl ara yıllık 48.136 kuruş; çoğu zaman Şâzelî Dergâhı ile birlikte anılan 
Ertuğrul Camii’nde 12 vazife sahibinin görev yaptığı, bu görevlilere ve diğer mas-
rafl ara yıllık 32.472 kuruş ödeme yapılması vakfi yede belirtilmiştir. Bu bilgilere 
göre, Sultan II. Abdülhamid’in İstanbul’daki bu üç camiindeki 41 vazife sahibine 
ve diğer masrafl ara bir yılda 141.044 kuruş tahsis edilmiştir. Sultan II. Abdülha-
mid’in vakfı içinde İstanbul dışındaki tek hayratı Taşlıca Sancağı Camii’dir. Bu 
camideki imam - hatip ve kayyım - müezzin olan görevlilere yıllık 4.090 kuruş 
tahsis edilmiştir. Vakıf gelirde artma olduğunda, bu gelirden harcama yapılacak 
hizmet alanının başında Üsküdar Nuhkuyusu mevkiindeki Hazînedâr Usta Ca-
mii gelmektedir. Fazla gelirin gideceği bir başka hayır / hizmet alanı Haremeyn 
fukarasıdır. 

Sultan II. Abdülhamid’in Şeyh Muhammed Zâfi r için Beşiktaş Serencebey 
Yokuşu’nda yaptırdığı Şâzelî Dergâhı/Ertuğrul Tekkesi ve etrafındaki yapılar, va-
kıf hayrat içinde ayrı bir öneme sahiptir. Vakfın en fazla harcama yapılan kalemi-
ni, Şâzelî Dergâhı ve bu dergâhın yapılmasına vesile olan Şeyh Zâfi r ile ailesine 
verilen vazife ücretleri/tahsisat oluşturmaktadır. Nitekim Şeyh Muhammed Zâfi r 
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ile birlikte kardeşleri Hamza Zâfi r ve Abdurrahman’a vakıf gelirden yılda 124.800 
kuruş vazife ücreti tahsis edilmiştir. Bu durum, Sultan II. Abdülhamid’in Şeyh 
Zâfi r’e ve ailesine verdiği değeri bir kez daha ortaya koymaktadır. Vakfi yede ayrı-
ca dergâhın diğer masrafl arı için de tahsisatlar yapılmıştır. 

Vakfi yede, vakfın şartlarında değişiklik yapma yetkisi vâkıfın kendisine 
yani Sultan II. Abdülhamid’e bırakılmıştır. Vakfın yönetimi Evkâf-ı Hümâyûn 
Teftiş Mahkemesi Müsteşarı’na, denetimi de Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı’na bırakıl-
mıştır. Vakfın gelirlerinin toplanması, kayıt altına alınması, parasının muhafa-
zası ve muhasebesinin görülmesi, ücret ödemeleri ve artışları gibi hususlar, ayrı 
bir ihtimamla, güvenlik ve itimadı öne çıkaran şartlarla vakfi yede kayıt altına 
alınmıştır. 

Sultan II. Abdülhamid tesis ettiği vakıf hayrat ve akarla, kendisinin tahta 
çıkması ile yönetim ve ikamet mahalline dönüştürdüğü Yıldız Sarayı ve çevresi-
ne, dinî-siyasi bir kimlik kazandırmaya çalışmıştır. Bunu yaparken de ecdadının 
sıkça başvurduğu vakıf kurma geleneğine müracaat etmiştir.     
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EK-1

SULTAN II. ABDÜLHAMİD HÂN’IN 12 SAFER 1306 /18 EKİM 1888  TA-
RİHLİ VAKFİYESİNİN ÇEVİRİSİ

Ve lekad kerremnâ benî Âdeme
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Giriş

Gazi Osman Paşa, Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda yetiştirdiği en önem-
li asker ve devlet adamlarından biri olup başarılarından dolayı örnek alınması 
gereken komutanlarımızdandır. Bu bildiride Gazi Osman Paşa’nın askerlik haya-
tından kesitler sunulmaya çalışılacaktır. Onun askerî başarılarının gerisinde ne 
olduğu irdelenecek ve askerî kişiliği hakkında ana hatlarıyla bilgi verilecektir. 

Gazi Osman Paşa 12491 (1833/34) yılında Tokat’ta doğmuş ve 5 Nisan 1900 
tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir2. Bildirimizde Gazi Osman Paşa’nın askerlik 
hayatı hakkında bilgiler verildikten sonra askerî kişiliği ele alınacaktır. Bu bağ-
lamda önce Paşa’nın öğrenim hayatına değinilecektir. 
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DOÇ. DR. MEHMET MERCAN*

*K
ar

am
an

oğ
lu

 M
eh

m
et

be
y 

Ü
n

iv
er

si
te

si

Asker� K�ş�l�k Olarak Gaz� Osman Paşa



330



331

Öğrenim Hayatı

İnsanların hayatında eğitim ve öğretimin önemli bir yeri vardır. Bu durum, 
tarihe mal olmuş, önemli işler başarmış, zaferler kazanmış biri için daha da mü-
himdir. Çünkü hiçbir büyük başarı tesadüfl erle elde edilemez. Her büyük başa-
rının ardında büyük bir bilgi birikimi, iyi bir hazırlık, strateji ve taktik vardır. Bu 
bağlamda Gazi Osman Paşa’nın iyi bir eğitim aldığı, başarılı bir öğrenim hayatı 
sürdürdüğü görülmektedir. Paşa, o dönem Osmanlı Devleti’nde en iyi eğitimin 
verildiği askerî okullarda öğrenim görmüştür3. Eğitimine sıbyan mektebinde (il-
kokul) başlamış, daha sonra dayısı Hüseyin Bey’in ders nazırlığı yaptığı Kuleli 
Askeri Lisesi’ne devam etmiştir4. Askerî İdâdi’de (Lise) beş yıl öğrenim gördük-
ten sonra devam ettiği Mekteb-i Harbiye’yi dört yıl süren başarılı bir öğrenim 
hayatından sonra derece ile bitirmiştir. Gazi Osman Paşa 1853 yılında Harp Oku-
lu’nu üçüncülükle bitirmiş olduğundan “hediye saat” ile ödüllendirilmiş ve Harp 
Akademisi’ne sınavsız olarak girme hakkını kazanmıştır5. 

Aynı yıl Kırım Savaşı’nın ilân edilmesiyle birlikte Osman Bey, kurmay sı-
nıfına alınarak Rumeli’deki orduya gönderilmiştir. Savaş bitince yüzbaşı rütbesi 
ile İstanbul’a dönerek Harb Akademisi’nde öğrenime devam etmiş ve başarılı bir 
şekilde tamamlamıştır6. Paşa; Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir7. 

Plevne Muharebelerine Kadar Askerlik Hayatı

Gazi Osman Paşa’nın askerlik hayatı süresince Kırım’dan Yemen ve Girit‘e 
Erzurum’dan Vidin’e kadar Osmanlı coğrafyasının hemen her bölgesinde görev 
yaptığı görülmektedir. Askerlik hayatının savaşlar ve isyanları bastırmakla geçti-
ğini söylersek abartmış olmayız. Bu durum onun hem Osmanlı ülkesini tanıma-
sına hem de tecrübesini artırmasına katkıda bulunmuştur.
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Gazi Osman Paşa memuriyet hayatına Mekteb-i Harbiyeyi bitirir bitirmez 
Kırım Savaşı (1853-56) sırasında Rumeli cephesinde başlamıştır. Arkasından 
1859 yılında Osmanlı ülkesinin nüfus sayımı ve kadastro çalışmalarında bulun-
mak üzere Bursa’ya gönderilmiştir. İki yıl burada kaldıktan sonra 1861 yılında 
Rumeli Yenişehir’e tayin edilmiştir8. Osman Bey’in bundan sonraki görevleri Os-
manlı coğrafyasının değişik bölgelerinde çıkan isyanları bastırmak olacaktır.

Önce Lübnan’da Yusuf Karam; daha sonra (1866) Girit’te Rumlar tarafın-
dan çıkarılan isyanları bastırmakla görevlendirilmiştir. Bu isyanların bastırılma-
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sında gösterdiği yararlılıklardan dolayı rütbesi albaylığa terfi  ettirilmiştir9. 1870 
yılında çıkan Yemen isyanlarının (Asir Kaymakamı Muhammed bin A‘iz isyan 
ediyor) bastırılmasında gösterdiği başarılarından dolayı rütbesi tuğgeneralliğe 
yükseltilmiştir. Ancak buranın havasına uyum sağlayamayan Paşa’nın sağlığı bo-
zulmuş ve İstanbul›a dönmek zorunda kalmıştır10. 

Osman Paşa, İstanbul’da bir süre istirahat ettikten sonra Rumeli’de bulu-
nan Yenipazar Tümeni Komutanlığı’na tayin edilmiş ve askerlerinin talimi ile 
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meşgul iken ferikliğe (Tümgeneralliğe) terfi  ettirilmiştir. Aynı rütbe ile İstanbul 
Merkez Komutanlığı’na görevlendirilmiş olan Paşa, burada kısa süre kaldıktan 
sonra önce Arnavutluk’taki İşkodra kuvvetleri kumandanlığına, daha sonra yine 
o bölgedeki Bosna kuvvetleri komutanlığına getirilmiştir. 1875 yılında da mer-
kezi Erzurum’da olan IV. Ordu kurmay başkanlığına tayin edilmiştir. Ancak dört 
beş ay sonra Balkanlar’da çıkan karışıklıklar dolayısıyla aynı yıl Niş’e gönderil-
miştir. Bu esnada Vidin Fırkası Kumandanı Yaver Paşa, Anadolu’da başka bir 
vazifeye memur edildiği için yerine getirilmiştir11. 

Osman Paşa, Balkanlar’daki siyasi vaziyetin süratle tehlikeli ve karışık bir 
hâl aldığını gördüğünden buradaki görevine başlar başlamaz Vidin’deki kuvvet-
lerini seferber hâle koyarak savaşa her an için hazır duruma getirmiş ve ordugâ-
hını Sırp hududuna yakın bir mesafede bulunan Adliye kasabasında kurmuş-
tur12. Bu sırada Rusya’nın kışkırtması ile Bulgaristan’da isyan çıkmış; Osmanlı 
Devleti’ne bağlı bir prenslik olan Sırbistan ise 2 Temmuz 1876 tarihinde Osmanlı 
Devleti’ne savaş ilan etmiştir. Sırp kuvvetlerinin başında Panslavizm hareketinin 
önde gelen şahsiyetlerinden Çernayef adlı bir Rus Generali bulunmaktadır13.

Çernayef, Bulgarları ayaklandırmayı ve Rusya’nın da desteğini kazanarak 
Sofya’ya ulaşıp bu yolla Bulgaristan’ı bağımsızlığına kavuşturmayı düşünüyor-
du. Savaş, Osman Paşa’nın bulunduğu Vidin ve Yenipazar tarafl arına Sırp kuv-
vetlerinin saldırısı ile başlamıştır14. Osman Paşa, Umum Kumandanlıktan öğle 
vaktinden bir buçuk saat önce aldığı telgraftan iki saat sonra Sırpların bekleme-
diği şekilde “Berk-i hâtıf” gibi hareket ederek akşama İzvor tepeleri, ertesi gün de 
İzvor kasabasını ele geçirmiş ve daha sonra küçük kayıplar verdirerek 6 Ağustos 
1876 tarihinde Zayçar’ı zaptetmiştir. Bu başarısından dolayı kendisi ikinci rütbe-
den Mecidiye Nişanı ve “Müşir” rütbesi ile taltif edilmiştir. Böylece Gazi Osman 
Paşa adını dünyaya duyuracağı Plevne muharebelerinden önce askerlik mesle-
ğindeki en yüksek rütbeye ulaşmıştır15. Bundan sonra O, Plevne’de Ruslara karşı 
savaşacaktır. 
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Plevne Muharebeleri

Özellikle 1870’lerden itibaren Panslavizm siyasetiyle Balkanlar üzerine yo-
ğunlaşan Rusya, geleneksel dış politikasını gerçekleştirmek için, bu coğrafyadaki 
Slav kavimlerini Osmanlı Devleti’ne karşı isyana teşvik etmiş ve onları her ko-
nuda desteklemiştir16. Bu sırada Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmeleri de 
iyi değerlendiren Rusya, hedefl erini gerçekleştirmek için 24 Nisan 1877 tarihin-
de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiştir. “93 Harbi” olarak bilinen bu savaşta 
Ruslar, iki koldan Balkanlar’da ilerlemeye başladılar ve kısa sürede Tuna Neh-
ri’nin güneyine indiler. Ruslar 27 Haziran’da Ziştovi’yi, 1 Temmuz’da Tırnova’yı 
ve 19 Temmuz’da Balkan dağlarında stratejik bir konumda olan Şıpka geçidini 
ele geçirmişlerdir. Artık Ruslara İstanbul yolu açılmıştır17. İşte böyle bir ortamda 
devreye Gazi Osman Paşa girecek ve Rus ilerleyişini durduran, düşmanı perişan 
ederken, dünyayı da hayran bırakan Plevne muharebelerini gerçekleştirecektir.

Osman Paşa’yı unutulmaz yapan ve ününü bütün dünyaya duyuran hiç 
şüphesiz Plevne muharebelerinde göstermiş olduğu olağanüstü başarılarıdır. 
Plevne muharebeleri 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sı-
rasında Gazi Osman Paşa komutasındaki kolordunun kendisinden oldukça üstün 
durumdaki Rus-Rumen kuvvetlerine karşı yapmış olduğu müdafaa muharebe-
lerine verilen addır. Gazi Osman Paşa ile özdeşleşen Plevne muharebeleri ise 
Rumeli cephesinde meydana gelmiştir.

Savaş çıktığı sıralarda (27 Haziran 1877) Şumnu’da Rumeli Cephesi Başku-
mandanı Abdülkerim Nadir Paşa olmak üzere Rusçuk, Varna, Dobruca, Silistre 
ve Vidin bölgelerinde Osmanlı Devleti›nin askeri birlikleri bulunmaktaydı. Daha 
sonra Sofya, Şıpka, İslimye ve Ferdiç bölgesinde Müşir Süleyman Paşa komutasın-
da bir Balkan Kolordusu teşkil edilmiştir18. Rumeli cephesindeki askerî birlikler 
Şark Ordusu, Garp Ordusu ve Güney Ordusu olmak üzere üçe ayrılmıştı. Garb 
Ordusu’nun başında Osman Paşa bulunmakta ve ordunun merkezi Bulgaristan’ın 
kuzeybatısında Sırbistan sınırına yakın mesafede bulunan Vidin şehriydi19.
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Rusların Balkanlar’da ilerleyişi sürerken Gazi Osman Paşa ordusuyla Vi-
din’de bulunmaktaydı. Paşa gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra 13 Temmuz 1877 
tarihinde 12.00020 kişilik ordusu ile Vidin’den Plevne’ye doğru hareket etmiştir. 
Yedi gün süren zorlu bir yürüyüş ile 1921 Temmuz’da öğleye doğru Plevne‘ye 
varmıştır. Ordu 192 kilometrelik mesafeyi günde 30 km. yol alarak kat etmiştir22. 
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Hızlı bir şekilde Plevne’ye gelinmesi doğru bir karar olmuştur. Zira Rus kuvvet-
leri de doğudan General Şuldner komutasında Plevne’ye doğru hareket etmişler 
ve 19 Temmuz günü öğleden sonra Plevne varoşlarına gelmişlerdi23. Gazi Osman 
Paşa olası bir Rus saldırısına karşı saat 14.00’e kadar şehrin kuzey, güney ve doğu 
tarafına askeri birlikler göndererek gerekli emniyet tedbirlerini aldırtmıştır24. 

Plevne 

1877-78 Osmanlı – Rus Savaşı’na kadar tanınmayan ve bilinmeyen Plevne 
kasabası, bu savaş sırasında Gazi Osman Paşa’nın üstün Rus kuvvetlerine karşı 
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kazandığı parlak zaferler, uyguladığı savunma taktikleri ve savaşın seyrini değiş-
tirmesi sebebiyle dünya kamuoyu tarafından tanınmış ve ismi ölümsüzleşmiştir. 
Bu sebeple Plevne hakkında birkaç cümle de olsa bilgi vermenin faydalı olacağı 
kanaatindeyiz.

93 Harbi ve Plevne ile ilgili yazılan eserlerde, Gazi Osman Paşa Plevne’ye 
geldiği zaman, herhangi bir istihkâmı bulunmayan şehrin savunmasız bir du-
rumda olduğu bilgileri yer almaktadır. Plevne muharebelerine katılan Albay 
Talat Bey hatıralarında Plevne’nin topografi k yapısını “bârgîr na‘lına müşâbih” 
şeklindeki ifadesiyle at nalına benzetmektedir. Plevne hafi f engebeli bir alanda 
olduğu için bir savaş anında savunma için kullanılacak herhangi doğal bir engel 
bulunmamaktadır. Gerek doğal olarak gerekse insan yapımı dışarıdan gelebilecek 
bir saldırıya karşı engel yoktur. Kasaba dalgalı bir araziye sahip olup meyiller ile 
sırtlar arasında tarla, bağ ve bahçeler bulunmaktadır25. Plevne Muharebeleri ya-
pıldığı sırada şehir Rusçuk sancağına bağlı bir kaza olup Müslüman, Hıristiyan 
ve Yahudi ahaliye sahiptir. Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yaklaşık 
17.000 kişilik nüfusu bulunmaktadır26.

Plevne askerî ve coğrafi  bakımdan ise stratejik bir yerde ve kavşak noktada 
bulunmaktadır. Şehir Tuna Nehri’nin güneyinde olup gerek doğu-batı gerekse 
kuzey-güney istikametinde yolların kesiştiği bir yerde bulunmaktadır. Niğbolu, 
Rusçuk, Lofça, Sofya, Filibe ve Vidin şehirlerinin bağlantısı Plevne üzerinden 
sağlanmaktadır. Ayrıca telgraf hatları ile komşu yerleşim yerleri ve İstanbul ile 
haberleşmek mümkündür. 18 Temmuz’da Rusların ele geçirdiği Şıpka geçidinin 
kuzey batısında yer alması dolayısıyla Rusların güneye doğru ilerlemesine engel 
teşkil etmektedir27.

Gazi Osman Paşa işte böyle bir şehirde 1877 yılı Temmuz ayı ortalarından 
Eylül ayının ortalarına kadar Rusları üç defa ağır yenilgiye uğratmıştır. Bu muha-
rebeler hakkında birçok yayın yapıldığı için tekrardan kaçınmak babında sadece 
birkaç cümle ile yetinilecektir28. 
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Birinci Plevne Muharebesi Osman Paşa’nın Plevne’ye varışının ertesi günü 
asker dinlenmeden ve yeterli hazırlık yapılmadan 20 Temmuz 187729 tarihinde 
gerçekleşmiştir. Ancak bütün bunlara rağmen Rusların mağlubiyeti ile sonuç-
lanmış ve Ruslar savaş süresince ilk defa mağlup olmuşlardır. Ancak bununla 
beraber Osmanlı askerleri yorgun olduğu için düşman kuvvetlerini takip edeme-
mişlerdir30. 

Birinci Plevne Muharebesi’nden 10 gün sonra İkinci Plevne Muharebesi 
(30 Temmuz 1877)31 gerçekleşmiştir. Ruslar bu muharebede ağır bir mağlubiyete 
uğratılmıştır ve yaklaşık 8.000 ölü ve bunun iki veya üç misli yaralı vermişlerdir. 
Savaş sırasında Osman Paşa’nın altında üç at vurulup ölmüştür. Bu muharebede 
Türk tarafı Osman Paşa’nın ifadesine göre, 100 şehit ve 400 kadar yaralı vermiş-
tir. Bu zafer üzerine II. Abdülhamid bir hatt-ı hümayunla Gazi Osman Paşa’ya 
memnuniyetlerini bildirmiş, teşekkür etmiştir. Ayrıca Paşa altın kabzalı bir kılıç 
ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirilmiştir. Bu ödüllere karşılık olarak Osman Paşa 
da biri hususi diğeri Plevne ordusu adına iki teşekkürnameyi Padişah’a gönder-
miştir32. 

Gazi Osman Paşa 7-12 Eylül 1877 tarihlerinde gerçekleşen Üçüncü Plevne 
Muharebesi’nde de Rusları ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu muharebede Ruslar 
üçü general olmak üzere 350 subay ve toplam15.553 kişiyi kaybetmişlerdi. Buna 
mukabil Osman Paşa’nın kaybı 3-4 bin şehit ve yaralıdan ibaretti33. II. Abdülha-
mid de Osman Paşa’yı kazanmış olduğu üçüncü muzafferiyet üzerine bir telgraf 
ve beraberinde bazı hediyeler göndererek tebrik etmiş ve “Gazi” unvanı ile birin-
ci rütbeden Murassa Nişân-ı Osmanî ile taltif etmiştir34. Bu mağlubiyetten sonra 
Ruslar artık Gazi Osman Paşa’yı yenemeyeceklerini anlamışlar ve Plevne’yi mu-
hasara altına alarak teslim alma yoluna gitmişlerdir. 
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Plevne’nin Muhasara Edilmesi ve Huruç Harekâtı

Rusların yalnızca Eylül ortalarında Plevne önlerindeki kayıpları, ölü ve ya-
ralı olarak 50.000’i bulmuştu. Bu kadar ağır kaybı, 1877–1878 Osmanlı – Rus 
Savaşı boyunca başka hiçbir cephede vermemişlerdi. Bundan dolayı fazla vakit 
kaybetmeden muhasara faaliyetine geçilmesine karar vermişlerdir. Plevne önün-
deki muhasara ordusu komutanlığını ise, Kırım Savaşı sırasında Sivastopol Ka-
lesi’ni müdafaa etmiş olan General Totleben üstlenmiştir35. Bu sırada Plevne’nin 
dışarı ile irtibatı sadece güneybatısında bulunan Sofya’dan sağlanıyordu. Bu 
yolun da General Gurko tarafından 28 Ekim 1877’de 35.000 kişilik bir kuvvet-
le kesilmesi üzerine Plevne’nin dışarı ile bağlantısı tamamen kesilmiştir36. Öyle 
ki Gazi Osman Paşa, yardım talebi için defalarca kuşatma hattı içinden gizlice 
adamlar göndermeye çalışmış ise de bunlardan kimi ümitsiz geri dönmüş, kimi 
de kaybolmuştur37. Plevne’yle dışarıdan da değişik yollar denenerek irtibat ku-
rulmaya çalışılmıştır. Balonla şehre girilip girilemeyeceği araştırılmış, fedailer 
gönderilmeye çalışılmış ancak muvaffak olunamamıştır38. 

Plevne Ruslar tarafından muhasaraya alındığı sıralarda Gazi Osman Paşa’nın 
elinde çok az miktarda cephane bulunmaktadır. Kasım ayının son günlerine doğru, 
kış mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamış olmasına rağmen subay 
ve askerlerin üstü başı çırılçıplak denecek derecede elbisesiz, ayaklarında çarık 
dahi olmayan yalın ayak askerler bulunmaktadır. Orduda çadırın azlığı sebebiyle 
askerin çoğu açıkta kalarak donmaya ve hastalanmaya başlamıştır39.  

Gazi Osman Paşa, erzak sarfi yatını her ne kadar kısmışsa da elindeki zahi-
renin ancak kısa bir süre için yeterli olabileceğini iyice idrak etmişti. Havaların 
soğuk olması, yem yulafın bulunmaması dolayısıyla mevcut hayvanlar da telef 
olmakta idi. Hasta ve yaralılar için ise ilaç ve tıbbî malzeme bulunmamaktaydı. 
Askerler çorbalarını pişirmek için bile odun sıkıntısı çekmekteydiler. Orduda 
zahirenin azalması sebebiyle günde adam başına yarımşar okka mısırdan başka 
bir şey verilemez olmuştu40.
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Bütün bunlara ilave olarak yanında Grandük Nikola, Plevne ordusuna karşı 
psikolojik savaş başlatmış, savunma hatlarının karşısına bazı pankartlar astırmış-
tır. Türkçe ibarelerle Osmanlı askerlerinin moralini bozarak teslim olmalarını 
sağlamak için hazırlanan bu ilanların birinde şunlar yazmaktadır: 

“Kars alındı. Muhtar Paşa ordusu teslim oldu. Etrafınız sarı sarı Ruslarla 
çevrildi. Sizin hükümdarınız barışmak istiyor. Osman Paşa kendi çıkarı için sizi 
burada tutuyor. Geliniz teslim olunuz. Sizi çoluğunuza çocuğunuza sağ kavuştu-
ruruz. Teslim olmazsanız açlıktan ve sarı sarı Rusların kurşunlarından ölürsü-
nüz”41. 

Bir diğer yaftada ise;“Kumandanınız Osman Paşa haysiyetini vikaye etmek 
ve devletinize sadrazam olmak arzusu ile sizi telef ettiriyor. Siz Rusya’nın beni-as-
fer kurşunundan kurtulamayacaksınız. Onu dinlemeyüp silahlarınızı terk ediniz.”42 
şeklinde ifadeler yer almaktaydı. Bu yaftalar Türk askeri üzerinde Rusların bek-
lediği moral bozukluğunu meydana getirmemiştir. Ancak dışarıdan yardım alma 
ümidi kalmamıştı. Bundan sonra Gazi Osman Paşa için iki yol kalmıştı: Ya teslim 
olmak ya da huruç harekâtında bulunmak. Gazi Osman Paşa, Plevne ordusunun 
içinde bulunduğu sıkıntıları göz önüne alarak aç kalıp teslim olmaktansa ölmek 
pahasına da olsa, huruç harekâtında bulunmayı daha münasip görmüştür43. 

Gazi Osman Paşa, ordu ile ilgili hazırlıklarını tamamladıktan sonra Hu-
ruç Harekâtı 10 Aralık sabahı Plevne’nin batı tarafından Sofya’ya çekilmek üzere 
başlamıştır. Çekilme sırasında Rus-Rumen topçularının ateşi sonucu isabet eden 
bir şarapnel parçasıyla Gazi Osman Paşa’nın altındaki atı ölmüş ve kendisi de sol 
dizinden yaralanmıştır. Her taraftan ilerleyen Rus ve Rumen birliklerinin arasın-
da kalan Plevne kuvvetlerinin artık mücadele edecek güç ve imkanı kalmamış-
tır. Artık bir şey yapmanın imkansız olduğunu anlayan Gazi Osman Paşa teslim 
olmak zorunda kalmıştır44. Teslim olduktan sonra Bogot karargâhına götürülen 
Gazi Osman Paşa orada dört gün kaldıktan sonra Rusya’ya götürülmüş ve 1878 
yılında İstanbul’a dönmüştür. Dönüşünün ertesi günü Hassa Müşirliğine getirilen 
Paşa, 5 Kasım 1878 tarihinde de Mabeyn Müşirliği’ne tayin edilmiş ve ölünceye 
kadar bu görevde kalmıştır. 
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Mevcut vazifeleri uhdesinde olmak üzere 12 Aralık 1878 tarihinde Seras-
kerliğe tayin edilen Gazi Osman Paşa, Temmuz 1880 tarihine kadar bu görevde 
kalmıştır. Daha sonra bu göreve üç defa daha tayin edilmiş ve takriben yedi yıl 
kadar Seraskerlik’te bulunmuştur45. Gazi Osman Paşa, Seraskerlik’te bulunduğu 
esnada, Osmanlı ordusunun modernleştirilmesi ve ihtiyaçlarının temin edilmesi 
yönünde başarılı çalışmalarda bulunmuştur. Gazi Osman Paşa, Yıldız Sarayı’nda 
ordunun ıslahı için yapılan komisyon çalışmalarına da iştirak etmiştir. Bu ça-
lışmalar esnasında, yapılacak modernleştirme çalışmalarının Avrupa etkisinden 
uzak ve öz değerlere bağlı olması gerektiğini savunmuştur46. 

Askerî Kişiliği

Buraya kadar Gazi Osman Paşa’nın askerlik hayatından kesitler sunulmuş 
ve onun kazandığı zaferlerlerden ve başarılarından bahsedilmiştir. Şimdi de 
onun başarılarının arka planından, askeri kişiliğinden bahsedilecektir.

Tabyalar ve Toplar

Gazi Osman Paşa’nın Plevne muharebelerini kazanmasında burada inşa et-
tirdiği tabyalar önemli bir yer teşkil etmektedir. Paşa, bu muharebelerde o zama-
na kadar hiçbir yerde yapılmamış ve denenmemiş olan gömme siperler meydana 
getirtmiştir. Gazi Osman Paşa’nın Plevne’de inşa ettirdiği tahkimat ve siperlerin 
yapılışı hakkında, Ayanoğlu Mustafa Hilmi Paşa hatıralarında şu bilgileri ver-
mektedir:

“…ferdası (ertesi) gün erkân-ı harb reisiyle bir de erkân kolağası geldi. Bu-
lunduğumuz mevkide 500 adım ileride Telin ovasına bakan, ırmak üzerinde yük-
sek bir noktada iki bataryalık dört alayı içine alacak iki buçuk metre derinlikte bir 
istihkam mevkii gösterilerek kazmaya başladık. 20 günde tamamladık. İstihkama 
girdik, iki batarya top da tabyaya yerleştirildi. Top mühimmatı için de muhafazalı 
bir mevkide cephanelik kazıldı.

 Kazma kürek yerlerde ortaya çıkan taşları kırmak için külünkler mevcut 
olarak çalıştık. 28 günde 20 tabur tamamladık.
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Düşmanın burayı görmemesi ve yeraltından serbest gelip gitmek için piya-
de ve top cephanelerinin açıktan götürülmeyip yeraltında kazdığımız üstü kapalı 
yollardan nakledilmek emri yerine getirildi.

Osman Paşa ve umum kumandanlar heyeti, erkân her tarafı dolaşıp gerekli 
keşifl eri yaparak istihkâmlar arasına bir de ince karakol hattı inşa ettirildikten 
sonra, geceleri ateş hattı ve tayin ve bir diğerine beşer adım mesâfe olmak üzere 
iki nefer içine alacak lagor tabir edilen 4 metre uzunluğunda iki metre derinli-
ğinde her tarafımıza bu şekilde hendek kazıldı. …..Plevne’nin etrafı tamamiyle 
kemer-vâri kuşatıldı.

70 tabur Plevne’nin etrafını hemen bir insan boyunda hendekler açarak sı-
çan yollarıyla tabya ve istihkâmlara bağladı”47.

Ayanaoğlu Mustafa Hilmi Paşa hatıralarında, tabyalar yapıldıktan sonra 
Plevne hakkında; “Artık Plevne’nin her tarafı çelik zırh giydirilmiş bir dağa dö-
ner.”48 ifadesini kullanmaktadır. 

Bu siperler ilk bakışta tekmiş gibi görünüyor idiyse de, aslında tüm siper-
lerin birbirleriyle yeraltından bağlantısı bulunmaktaydı. Bu anlamda Türk askeri 
toprağa gömülmüş olarak gelecek saldırıyı beklemekteydi. Bütün mevziler iyi 
planlanmış ve ateş istikametleri birbirlerini destekleyecek şekilde tesis edilmiş 
ve bir tek boş hat bile bırakılmamıştır. Haberleşme de gayet güzel bir şekilde 
tanzim edilmiş, üstü örtülü tabyalar gerek birbirleriyle, gerekse genel karargâhla 
telgraf hattıyla bağlanmıştı. Osman Paşa’nın bu tahkimat sistemi, günümüzde 
birçok uygulama alanı bulan mevzi savunmasının ilk uygulamalarıydı. Bu tabya-
lar birer askerî yapı harikasıydılar49.

Gazi Osman Paşa’nın inşa ettirdiği bu tabyalar, Rus topçusunun atış tesi-
rini azaltmıştır. Nitekim Rus topçuları Üçüncü Plevne Muharebesi esnasında 
Plevne’yi beş gün boyunca top atışına tutmasına rağmen tabyalar tahrip olma-
mıştır50.  
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Gazi Osman Paşa’nın yapmış olduğu bu savunma sisteminden döneminin 
önde gelen devlet adamları ve askerleri övgü ile söz etmişlerdir. Burada sade-
ce ikisine yer verilecektir. İlk kişi Osmanlı Devleti’nin hizmetinde de bulunmuş 
olan Helmuth von Moltke’dir. Moltke 1800 - 1891 yılları arasında yaşamış, Al-
man birliğinin sağlanması için yapılan; 1866’da Avusturya’yı Sadova Savaşı’nda, 
1870’te Fransa’yı Sedan Savaşı’da yenen ordulara komutanlık etmiş ve 30 yıldan 
fazla Almanya’nın genelkurmay başkanlığını yapan ünlü bir askerdir51. Gazi Os-
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man Paşa’nın yaptırdığı tabyalarla ilgili olarak Helmuth von Moltke şu ifadeleri 
kullanmıştır: “Osman Paşa’nın Plevne’de yapmış olduğu yenilik bundan sonra 
istihkam sanatında kuşatma usûlünü değiştirmeyi icap ettirecektir.”52

İkincisi aynı savaştaki Rus Orduları Başkomutanı Grandük Nikola: “Ben 
kuşatma komutanı olduğum halde Osman Paşa’nın yaptıklarından ve istihkâmla-
rından çok istifade ettim.” demiştir53. 
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Gazi Osman Paşa, Plevne muharebelerinde topu da çok etkili kullandırt-
mıştır. Plevne muharebelerinde Osmanlı ordusunun top sayısı Ruslara göre dört 
beş kat daha azdı. Mesela Üçüncü Plevne Muharebesi’nde Ruslar 450, Osmanlı 
ordusu 70 topa sahipti. Ancak bütün sayısal üstünlüğe rağmen Ruslar toplarını 
etkili olarak kullanamamışlardır. Bu başarısızlığın sebeplerinden biri yukarıda 
bahsettiğimiz derin siperlere gömülü Türk toplarına karşı Rus atışlarının tesirsiz 
olmasıdır. Diğer sebep ise Gazi Osman Paşa’nın topçu bataryalarının yerleşimini 
mükemmel şekilde konumlandırmasıdır. Osmanlı topları düşmana boşluk bırak-
mayacak şekilde yerleştirilmiş, bataryalar tabyalar arasında piyadelerden uzak 
bir şekilde küçük gruplara dağıtılmıştır. Bu sebeple topçu ve piyade birlikleri 
Rusların top atışlarından etkilenmemişlerdir54. 

İhtiyatlı, Temkinli ve Disiplinli Bir Asker

Gazi Osman Paşa’nın savaş esnasında panik içerisinde hareket etmeyip sakin 
bir şekilde karar aldığı görülmektedir. Onun bu özelliğiyle ilgili olarak İbrahim Edhem 
hatıralarında şu bilgilere yer vermektedir: “Osman Paşa bütün medeni devletlerin aske-
ri usul ve kanunlarında kumandanlığa layık ve elzem olan vasıfl arı ve istenilen ahlakı 
haiz olup hele en ağır işde telaşsızlığı ve her işe erbabını bulup istihdam edişi ve hazım 
ihtiyata riayetle beraber, temkinli davranışı ve harb esnasında süratle intikal gibi kıyme-
ti ölçülemeyecek bir hasletin sahibi”dir55. Ancak Paşa kararlarını çok hızlı bir şekilde 
uygulamaya koymaktadır. Bu özelliklerinin yanında Paşa’nın iş disiplini çok yüksektir. 
Gazi Osman Paşa görevinde dikkatsizlik ve ihmal gibi konularda kesinlikle tolerans 
göstermez, en ağır cezaları uygulamaktan kaçınmamıştır. Bununla birlikte o başarılı 
olanları taltif etmekten geri kalmamıştır56. Gazi Osman Paşa savaş esnasında insanlara 
değer vermiş, savaşı insan öldürmek olarak telakki etmemiştir. 

Nitekim huruç harekâtı esnasında Plevne’de yaşayan halk ordu ile gelmek 
istemiş, subayların buna karşı çıkmalarına rağmen Osman Paşa ahalinin de ordu 
ile gelmesi yönünde karar vermiştir. Üç yüz ailenin oluşturduğu bu halk kafi lesi, 
askeri birliklerin ilerlemesine pek çok olumsuz tesirde bulunmuş ve huruç hare-
ketinin başarısız olmasında önemli rol oynamıştır57. 
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Onurlu ve Cesaretli Bir Asker

Gazi Osman Paşa cesaretli bir askerdi. O, yukarıda bahsettiğimiz gibi en 
kötü şartlar ve olaylar karşısında dahi teslimiyetçi davranan ve kolayca pes eden 
bir yapıda değildi. Bu özelliğini biz Plevne muharebelerinde ve özellikle Plev-
ne’nin muhasara edildiği dönemlerde açık bir şekilde görmekteyiz. 

Gazi Osman Paşa onurlu bir askerdi. Kendisine Plevne’nin savunma gö-
revi verildiğinde: “Askerlik namusunu yücelteceğimden kimse kuşku duyamaz” 
diyecek kadar da onurluydu. Nitekim O, mağlubiyet diye bir kelimeyi tanımak 
istememiş, hadiseler en kötü bir şekil aldığı zaman bile itidali, sükûneti ve itima-
dı sarsılmamıştır. Tüm olumsuz şartlara rağmen ne kaçmak ne de teslim olmak 
aklına gelmiştir58.

Mütevazi Gazi Osman Paşa

Bazen küçük bir başarımızı büyütürüz ya da makam ve mevkimizden dola-
yı kendimizden alt kademelerdekilere tepeden bakarız. Eğlence ve kutlamaların 
ölçüsünü kaçırırız, hatta bazen bundan dolayı insanlarımız hayatlarını kaybet-
mektedir. Hâlbuki Mevlâna’nın “Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol” sö-
zünü düstur edinmemiz gerekir. Gazi Osman Paşa’nın bu sözü düstur edindiğini 
görüyoruz. Nitekim O büyük başarılar kazanmasına rağmen mütevazı bir hayat 
sürmüştür. 

Daha önce bahsedildiği gibi Gazi Osman Paşa, 6 Ağustos 1876 tarihinde 
Sırp kuvvetlerini yenerek Zayçar’ı zapt etmiştir. Bu başarısından dolayı kendisi, 
ikinci rütbe “Mecidiye Nişanı” ve “Müşir” rütbesi ile taltif edilmiştir. Osman Paşa 
böylece erken yaşta “Mareşal” olmuştur. Osman Paşa, rütbesi mareşalliğe terfi  
ettirildiği zaman ağlamış ve Kurmay Başkanı Tahir Paşa’ya: “Tahir beni müşir 
yaptılar, fakat ben bir şey yapmadım” diyecek kadar mütevazı davranmıştır59.

Katıldığı savaşlarda çok büyük başarılar kazanan Osman Paşa, bunları ifade 
etmek söz konusu olduğunda kesinlikle mübalağaya kaçmaz, çok sade ve herke-
sin kolayca anlayabileceği bir dille başarıları ifade eder, asla kendisine bir övün-
me payı çıkarmaz, bütün bu başarıların Allah’ın bir lutfu olduğunu ifade ederdi. 
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Kazanılan zaferlerin mübalağalı bir şekilde yazılmasını isteyenlere; “Ben vatana 
olan borcumu ve devlet ve padişahımdan sınırsız ve karşılıksız yediğim ekmeğin 
hakkını ödemeye çalışıyorum. Ben ne yaptım ve ne yapabilmeğe muktedirim ki, 
sırf Allah’ın muvaffak etmesi ve Peygamberimizin ruhanî yardımı olan galibiyetle-
ri bir takım yaldızlı sözlerle hâşâ zâtıma isnad edeyim? Ben bir âciz kulum, hiçbir 
şey yapmağa kâdir değilim. Hâkim ve fa‘âl ancak Allah’dır” cevabını vermiştir60.

Gazi Osman Paşa, askerlerine zafer kazandıkları zaman nasıl davranmaları 
gerektiğini de bildirmiş ve zaferden sonra düşmana karşı yuha borusu çaldır-
mamıştır. Bir keresinde yuha borusu çalanlara şunları söylemiştir: “Evlatlar, bi-
zim vazifemiz âdil ve yardımcı olan Cenab-ı Hakk’a şükür etmektir. Düşmanımızı 
mağlup eden kuvvet Allah’ın adalet kılıcıdır. Yuha çağırmak mağlup ve zelil olan 
düşmana mağrurca bir hakaret demek olup bu ise âlicenap olan Müslüman asker-
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lerinin şanına yakışmayacağından bundan sonra her hücumda Allah Allah ve her 
zafer ve takipte Elhamdülillah naralarıyla dilimizi süsleyelim”61.

Gazi Osman Paşa’nın hayatta en büyük zevki, kendisine emanet edilmiş 
olan askerleriydi. Onların her türlü dertleriyle ilgilenir, askerlerini korkutarak 
değil sevgiye dayanarak yetiştirirdi. Emri altındaki erlere, subaylara örnek teşkil 
etmek bakımından Plevne muharebeleri esnasında, Plevne’de kendisine tahsis 
edilen evde ikâmet etmeyerek, askerler gibi cephede çadırında ikamet etmiş, on-
larla aynı şartları ve imkânları paylaşmıştır62. 

Sonuç 

Gazi Osman Paşa’nın öncelikle iyi bir eğitim aldığı görülmektedir. Askerlik 
hayatı boyunca Osmanlı coğrafyasının her tarafında vazife ifa etmiş ve askerliği 
uygulamalı olarak öğrenmiştir. Bu görevleri sırasında emri altındaki askerleri her 
zaman savaşa hazır tutmuş, düşmanlarının tahmin edemeyeceği kadar hızlı hü-
cum ederek başarı elde etmiştir. Duruma göre taktik ve strateji geliştirip kendini 
yenileyen bir asker olduğu görülmektedir. Bunun yanında kendi dinine, kültürü-
ne bağlı, taassup ve fanatizmden uzak, aldığı görevlerin ve sorumluluğun bilin-
cinde, cesaretli, metanetli, şahsiyetli ve dürüst bir askerdir. 





Mihaloğulları ailesi, Osmanlı’nın Balkanların fethi ve idaresinde mühim 
katkıda bulunmuş bir ailedir. Tahrir kayıtları Plevne, Dolna, Giriviçe ve Kısin 
köylerinin II. Bayezid tarafından Mihaloğlu Ali Bey’e temlik edildiğini açıkla-
maktadırlar. Mihaloğlu Mehmed Bey bu ailenin Plevne kolunun kurucusudur. 
Ali Bey H. 901/M. 1496 tarihli vakfiye ile Plevne’nin en büyük vakfını kurmuş-
tur. Mihaloğulları ailesinin Rumeli kolu Edirne, Plevne ve İhtiman’da yerleşik 
olup bu aileye mensup olanlar bir yandan Osmanlı’nın Balkanlardaki fetihlerini 
kolaylaştırmış, diğer yandan Osmanlı’nın bu bölgelerdeki idaresinde görev almış 
ve kurdukları vakıflarla Müslüman halkının dini ve eğitim ihtiyaçlarına hizmet 
etmişlerdir. Bu sebeple Mihaloğulları ailesi Balkanların tarihine damgasını vuran 
Osmanlı döneminin belirgin simgelerinden biri olmuştur.

Plevne, Bulgaristan’ın kuzeyinde Tuna Ovasında yer alan ve yakın dönem 
Osmanlı  tarihi açısından büyük önemi olan bir şehirdir. Sofya’nın 170 km kuze-
yinde yer alan şehir Edirne’den de yaklaşık olarak 325 km mesafede bulunmak-
tadır. 1877-1878 yıllarına kadar adı pek duyulmamış olan Plevne, bu tarihlerde 
vuku bulan Osmanlı-Rus Savaşlarında, Gazi Osman Paşa komutasındaki Osman-
lı ordusunun, kendisinden sayıca üstün Rus ordusu karşısında gösterdiği savun-
ma sonrasında uluslararası camiada bilinir hale gelmiştir.
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1877 yılında başlayan 1, 2. ve 3. Plevne muharebelerini, verdiği büyük 
kayıplara rağmen kazanan Osman Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, aylar 
süren kuşatma sonrası 4. Plevne muharebesinin kaybetmiştir. Kaybedilmesine 
rağmen, bu muharebe Osmanlı tarihinin en şanlı sayfalarına geçmiştir.

Gazi Osman Paşa

Asıl adı Osman Nuri olan Gazi Osman Paşa, 1832 yılında Tokat’ta dünyaya 
gelmiştir. Yağcıoğulları namıyla bilinen bir aileye mensuptur. Babası, İstanbul 
kereste gümrüğündeki memuriyeti sebebiyle İstanbul’a yerleştiği için, sekiz yaş-
larında iken ailesiyle birlikte İstanbul’a babasının yanına gelmiş; ilk tahsilini bir 
sıbyan mektebinde yaptıktan sonra, Kuleli askerî idadîsine girmiştir. İdadideki 
beş yıllık tahsilini tamamlayarak Mekteb-i Harbiye’ye girmiş ve 1853 yılında 
mülâzım-ı sâni rütbesiyle mezun olmuştur. 
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Kırım harbinin çıkması üzerine Rumeli’deki orduya sevkedilmiş; sa-
vaşta gösterdiği kahramanlık dolayısıyla rütbesi 1855’te mülâzım-ı evveliğe 
yükseltilmiştir. Kırım Harbi sonrasında İstanbul’a dönerek erkânıharp sınıfına 
devam etmiş; bu tahsilin ardından kolağası olmuştur. 1859’da Osmanlı Devle-
ti’nin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesinin kararlaştırıl-
ması üzerine bu hizmete askeri temsilci olarak tayin edilmiş ve iki yıl bu vazifede 
kalmıştır.

1866’da Girit’te baş gösteren Rum isyanı dolayısıyla buraya yollanmış; 
gösterdiği gayret ve fedâkarlık sayesinde rütbesi miralaylığa yükselerek, üçüncü 
dereceden Mecidi nişanı verilmiştir. 1868’de gönderildiği Yemen’deki başarıları 
ile de mirlivâ olmuş; 1873 yılında Yenipazar Tümeni kumandanlığına getirilmiş 
ve kendisine feriklik rütbesi verilmiştir. Ardından İstanbul Merkez Kumandan-
lığı’na tayin edilen Osman Paşa, görevde kısa bir müddet kaldıktan sonra önce 
Arnavutluk’ta bulunan İşkodra Kumandanlığı’na ve oradan da Bosna Kuman-
danlığı’na gönderilmiştir. Ardından aynı yıl Niş’e gönderilmiş; akabinde Vidin 
kumandanlığına getirilmiştir.

24 Nisan 1872’de Ruslar Osmanlı Devletine harp ilân ettikleri sırada, Os-
man Paşa Vidin’deki Garp Ordusu kuvvetleri kumandanlığında bulunuyordu. 
Kendisine verilen emir üzerine Vidin’den 25.000 kişilik kolordusu ile 7 Temmuz 
1877 tarihinde Plevne’ye ulaşmıştır. I. Plevne Muharebesi olarak tarihe geçen 
bu muharebe, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarında Ruslar’ın Rumeli cephesin-
de yaşadıkları ilk darbe olmuştur. Takviye alan Rus kuvvetleri Plevne üzerine 
18 Temmuz’da ikinci defa taarruzda bulundular. Fakat yirmi altı saat süren bu 
savaşta gösterilen direniş ve karşı saldırı sonucu Ruslar bir defa daha hezimete 
uğramıştır.

Ruslar, 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen III. Plevne Muharebesi’nde 
de başarı kazanamamış; bu muzafferiyet üzerine Osman Paşa’ya Gazilik unvanı 
verilmiştir.

Birbiri ardınca başarısızlığa uğrayan Ruslar Plevne’yi 13 Eylül’de kuşatma 
altına aldılar. Uzun süren bu kuşatma sırasında mühimmat ve yiyecek sıkıntısı 
çekmeye başlayan kale müdafi leri huruç hareketinde bulunmaya karar verdi. 10 
Aralık sabahı 40.000 neferden oluşan ordusunu iki kısma ayıran Osman Paşa, 
Vid suyunu geçmeye çalıştığı sırada Rus topçularının ateşi sonucu bir şarapnel 
parçasıyla yaralanmıştır. Erkânıharp zâbitlerinin yapılabilecek daha fazla bir şe-
yin olmadığını belirtmeleri üzerine de teslim olmak zorunda kalacaktır.
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Teslim bayrağı çekildiğinde Rus generalleri gelerek Osman Paşa’yı karar-
gahından alarak araba ile o sırada Plevne’de bulunan imparatorun ikametgahına 
götürdüler. Paşa kendi eliyle teslim etmemek için kılıcını arabada bırakmıştı. 
Sağ koltuğunda ordu baştabibi Miralay Hasip Bey ve solunda hizmetçisi Yunus 
Bey olduğu halde binanın kapısına geldikleri zaman 150 kadar Rus subayı Bravo 
Osman diye bağırarak bu büyük komutanı selamlamışlardır. 

Osman Paşa’ya Begot’ta bir general çadırı kurulmuştu. Gazi Paşa’nın yara-
sının tedavisi için imparatorun emri ile İmparatoriçenin cerrah başısı getirilmiş-
se de kendisine teşekkür edilerek yardımı kabul edilmemiştir. Bir süre Bugot, 
Bükreş, Harkof ve Rusya’da esaret hayatı yaşadı. Rus çarı tarafından kendisine 
kahramanlığını taktir amacıyla çifte kartal nişanı verilmiştir.

Gazi Osman Paşa’nın esareti, Padişahı da ziyadesiyle müteessir edecektir. 
Bunun için Sultan II. Abdülhamid, Harbiye Nazırı Rauf Paşa’yı özel bir görevle 
Petersburg’a gönderip Osman Paşa’nın İstanbul’a gönderilmesi için ricada bulun-
muştur. Padişahın bu ricasının imparator tarafından kabul edilmesiyle Osman 
Paşa, Nazır ile beraber 1878 Martının başlarında İstanbul›a gelmiştir. Halk tara-
fından sıcak bir sevgiyle karşılanan Paşa, doğruca saraya gitmiştir. İçinde Osman 
Paşa’nın da bulunduğu heyetin İstanbul’a gelişi (12-13 Mart 1878) muhteşem bir 
törenle kutlanmıştır.

Osman Paşa 14 Mart 1878 ‘de Hassa Ordusu müşavirliğine getirilmiş; 5 Ka-
sım 1878’de de Hassa müşirliği uhdesinde kalmak üzere Mâbeyn müşiri olmuş 
ve ölünceye kadar bu görevde kalmıştır; hatta ölümünden sonra dahi yerine baş-
ka bir tayin yapılmayacaktır. Yaverlik unvanı, mefharet , birinci rütbeden Mecidi 
ve imtiyaz nişanlarına ilave olarak papa da dahil kendisini takdir eden yabancı 
devlet başkanları ve hükümdarlar tarafından birinci rütbeden nişanlarla da mü-
kafatlandırılmıştır.

Gazi Osman Paşa, yıllardan beri göğüs darlığı hastalığından muzdarip idi. 
Hastalıktan kurtulamayarak 5 Nisan 1900 Perşembe günü vefat eden Gazi Osman 
Paşa, vasiyeti üzerine Fatih Camii avlusuna defnedilmiştir. Vefatı gerek yurt için-
de ve gerekse yurt dışında büyük bir teessürle karşılanmış, kendisine duyulan 
sevgi ve saygının bir neticesi olarak adına şiirler ve marşlar söylenmiş, ismi kasa-
balara, semtlere ve okullara verilmiştir. 



361

Belgeler

Moskof ile ittifak ederek harp ilan eden Nemçe (Macar) üzerine sefer ka-
rarlaştırılmış olup, Belgrad ve Böğürdelen kaleleri muhafazaları için gerekli olan 
zahirenin, Tırnova ve Ziştovi havalisinden tahsili ve gönderilmesi konusunda 
Plevne naibine tahrirat.

26.Ca. 1202 / 04.03.17881

Rus askerinin Plevne, Lofça, Selvi ve Tırnova kazalarında birer gece misafi r 
olarak kalıp Silistre’ye geçmesinin muahedeye muhalif bir hareket olduğu, bu se-
bepten Rus generallerinden gelen mektubların gönderilmesi gerektiği hususunda 
bölge idarecilerine padişahın hattı.

20 R. 1245 / 19.10.18292

Osman Paşa’ya Müşirlik Rütbesi Verilmesi.

1 Zilhicce 1293 / 18.12.18763

Vak’anüvis Ahmed Lütfi  Efendi’nin, Sultan Abdülhamid’in cülûsu müna-
sebetiyle takdim ettiği manzume.

Hudâ’ya hamd ola; Abdülnamid Hân’ın cülûsuyla
Mutarrâ oldu rû-yi saltanat, hiç kalmadı şâki
Ser-i mû sâyesinden etmesin hak devleti mehcûr
İhata eyledikçe hükm-i şerÊi zihn-i derrâki
O şâhın emri emr-i şerÊ u sünnet üzere cârîdir
Serâser kaplamaz mı sıyt-i hükmü tas-ı efl aki
Huzûr-ı hırka-i fahru’r-Rusülde ol şehinşâhın 
Hulûsü eyledi âmin-hân cibrîl-i çâlâki
Yazıldı yek kalemle şâne-i saÊd üzere tarihi
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Güşâde eyledi Abdülhamid Hân lihye-i pâki
Abd-i kadîm-i hazret-i pâdişâhî
Vakanüvis Ahmed Lütfi 
17 R. 1294 / 01.05.18774

Sultan Abdülhamid’in Macarlar hakkındaki 
hususi inayetine karşılık Macar Meclisi’nde padi-
şah hakkındaki yapılan takdir edici konuşmalara 
dair Peşte şehbenderinin telgrafı.

19 R. 1294 / 03.05.18775

Fas Emiri Mevla Muhammed‘in Sultan Ab-
dülhamid’e gönderdiği, Müslüman hükümdarlar 
arasında birlik tesisi ve yardımlaşmada bulunul-
ması hususlarındaki Arapça mektubu.

19 R.1294 / 03.05.18776

Burdur ve Hamid mutasarrıfl ıkları dahilinde-
ki camilerde okunan hutbelerde Sultan Abdülha-
mid’in isminin Gazi ünvanıyla beraber kullandık-
larının Mabeyn’e bildirmeleri.

9 Ca. 1294 / 22.05.18777

Macaristan’ın Debreczen şehri ahalisinin, Pa-
dişaha takdim edilmek üzere getirdikleri altın taç 
ve mektubun gönderildiği.

23.05.18778
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Osman Paşa’nın hazır olduğu ve maiyetindeki kuvvetle Plevne’ye hareket 
edeceğini bildirdiği.

5 Temmuz 1293 / 16.07.18779

Osman Paşa’nın Plevne’ye intikal ettiğini bildiren telgrafı.

7 Temmuz 1293 / 19.07.187710

I. Plevne Muharebesi’nde Osman Paşa birlikleriyle Rus birliklerinin konu-
şunu gösterir harita

7-8 Temmuz 1293 / 19.07.187711

II. Plevne Muharebesi’nde Osmanlı-Rus kuvvetlerinin konuş durumunu 
gösterir kroki.

05.05.1293 / 17 Temmuz 187712

II. Plevne Muharebesi’nde Osman Paşa birlikleriyle Rus birliklerinin konu-
şunu gösterir harita

18.07.187713

Plevne’de Rusların tüm kuvvetiyle Osmanlı ordusuna hücum ettiği, çok şid-
detli muharebe yapıldığı, fakat sonuçta Osmanlı askerlerinin az bir kayıpla düşma-
nı mağlup ederek muzaffer olduğuna dair Osman Paşa’nın gönderdiği telgraf.

8 Temmuz 1293 / 20.07.187714
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Niş ve Sofya Fırkası Kumandanlıklarına da Plevne’de bulunan Vidin Ku-
mandanı Osman Paşa’nın tayin edildiği.

09 Temmuz 1293 / 21.07.187715

Plevne’de  düşmanın kuvvetini artırmakta olduğu, Asakir-i Şahane’nin ise 
hem yorgun hem de sayıca az olduğu, en yakın çevreden asker ve cephanenin 
süratle Plevne’ye gönderilmesi.

19 Temmuz 1293 / 31.07.187716

Peşte’de Plevne muharebesinde şehid olan asker ailelerine iane toplandığı 
ve Rus askerinin fena halde hezimete uğradığını ihtiva eden Viyana Sefareti’nin 
telgrafnamesi.

6.08.187717

Harp münasabetiyle Rusların icra ettiği mezalim ve katliamın, Macaristan 
meclisinde alınan kararlarla protesto edildiği ve general Klapka ve Pulsky gibi 
ileri gelen zevatın riyaseti altında Peşte’de ve daha birçok yerlerde Osmanlı le-
hinde nümayişler tertib olunduğu. Bu sebeple de Sultan Abdülhamid’in teşek-
kürlerinin ilgililere iletilmesi gerektiği.

09.08.187718

Osetmarmaro şehrinde kurulmuş olan Cemiyet-i Milliye’nin Plevne’de bu-
lunan Osman Paşa’ya gönderdiği tebrikname.

2 Ş. 1294 / 11.08.187719
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Macaristan Meclisi mebuslarından Arnest Simonyi’nin Osmanlı Devleti ve 
Osman Paşa lehinde bir miting tertib ettirdiği ve meclisin Osmanlı ordusuna hu-
bubat yardımı kararı aldığına dair Hariciye’ye yazılan tahrirat.

12.08.187720

Rusya’nın Balkanlar’a asker, erzak, mühimmat sevk etmesi ve başlatacağı 
askerî harekât.  Osmanlı’nın Plevne muzafferiyetine dair çıkan neşriyat hakkında 
sefaretlerden gelen malûmat.

12 Ş. 1294 / 21.08.187721

Plevne’ye sevk olunan cephane miktarını gösterir cetvel.

Plevne’ye İrsal Kılınan
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Balkan’a İrsal Kılınan
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26 Ağustos 1293 / 07.09.187722

III. Plevne Muharebesi’nde Osman Paşa birlikleriyle Rus birliklerinin ko-
nuşunu gösterir harita

26-31 Ağustos 1293 / 07.09.187723

Plevne’nin düşman tarafından sarılmış olduğu, düşmanın defalarca yaptığı 
taarruzun püskürtülerek zayiat verdirildiği ancak Orhaniye Caddesi’nin açılarak, 
cephane ve asker yardımı yetiştirilemediği takdirde durumun kötüye gidebileceği.

02 Eylül 1293 / 14.09.187724

Kont Andrassy ile Bismarck’ın Salzburg’da görüşecekleri. Plevne’de Rus-
ların yirmi bin ölü verdiği ve mütareke için müracaat ettiği. Rus imparatorunun 
Osman Paşa’nın muzafferiyeti üzerine bayıldığı ve diğer hususlara dair Viyana 
Maslahatgüzarlığından gelen telgrafl ar.

10 N. 1294 / 18.09.187725

Osmanlı ordusunun Plevne’deki zaferi dolayısıyla Peşte’de yapılan şenlikler.

11 N. 1294 / 19.09.187726

1877-78 Osmanlı-Rus harbi esnasında Yeşilağaç karyesinde Çerkeslerle 
Rusların mücadelesi. Şıpka’da yüzlerce çocuğun Ruslar tarafından idam olundu-
ğu ve Rusların yenilgiye uğradığı.

17 N. 1294 / 25.09.187727
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Hassa Sertabibi Mirliva Hasib Paşa Tarafın-
dan Sıhhıye Riyaseti’ne Gönderilen Gazi Osman 
Paşa’nın At Üzerinde İken Sol Dizinden Kurşunla 
Yaralandığına Dair Rapor.

27 Eylül 187728

Plevne müdafaasından dolayı Müşir Osman 
Paşa ve Gedikler Muharebesi zaferinden dolayı 
Müşir Ahmed Muhtar Paşa’ya «Gazilik» ünvanının 
tevcihi ile birer nişan, kılıç ve ikişer donanmış at 
ihsanı hakkında Meclis-i Vükelâ kararı ve atiyyele-
rin berat müsveddeleri.

19 N. 1294 / 27.09.187729

Ahmet Muhtar Paşa ile Osman Paşalara yap-
tıkları muharebelerde ve bilhassa Plevne muhare-
besi’nde gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı 
«Gazilik» unvanı ile nişan ve kılıç verildiği.

19 Eylül 1293 / 1.10.187730

Sultan II. Abdülhamid Han’a hitaben Boya 
Lisesi mensuplarınca çekilen ve zafer temennileri-
ni ifade eden telgrafın arzolunup padişahın teşek-
kürlerinin iletilmesi emrolunduğu.

3.10.187731

Plevne’de bulunan askeri erzağın kafi  mik-
tarda olmaması nedeniyle acele erzak ve elbise 
gönderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının 
bildirildiği.

01 T.evvel 1293 / 13.10.187732
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Viyana basınında Plevne harbinde Türklerin cesaretinden bahsedildiği. 
Ancak, Rus çarından korktuklarından Türklere kötü niyet ve ikiyüzlülük göste-
rildiği.

25.10.187733

Plevne Ordusu’nun zehayir ve levazım eksiklikleri sebebiyle ahaliyle bir-
likte tahliye ile Orhaniye’ye veya başka bir yere çekilmesi, Vidin Kalesi’nin mu-
hafazası için ahalinin yardıma muhtaç olduğu, Plevne’de Osman Paşa’nın istedi-
ği topların gönderilmesi hakkında tahrirat sureti.

21 L. 1294 / 29.10.187734

Plevne cephesinde Gazi Osman Paşa’nın ordusunun durumu

Makam-ı Nezaret-i Celile-i Hariciye’ye Fî 5 Kânun-ı Evvel sene [12]77 ta-
rihiyle Viyana Sefaret-i Seniyyesi’nden vârid olan telgrafnamenin tercümesidir.

Bâb-ı Âli
Nezaret-i Celîle-i Hariciye
Tercüme Odası

(Correspondance Austrichienne/Korespondans Ötrişyen) nâm gazete bu 
akşamki nüshasında diyor ki “Rusyalı Osman Paşa hazretlerinin birçok zaman 
için daha zahîresi bulunduğuna cezm ü yakîn hâsıl eylediğinden Plevne’ye her 
taraftan hücum etmek tasavvurunda imiş.”

Makam-ı Nezaret-i Celîle-i Hariciye’ye Fî 5 Kânun-ı Evvel sene [12]77 ta-
rihiyle Viyana Sefaret-i Seniyyesi’nden vârid olan telgrafnamenin tercümesidir.

Dört yüz seksen dört numaralı telgrafname-i devletlerinde beyân olunan 
ve talimât-ı aliyye-i asafâneleri mucebince Bükreş’e gönderilen memur bu kere 
Peşte Şehbenderi Halil Bey vasıtasıyla taraf-ı âcizaneme malumât-ı âtiyeyi itâ 
eylemiştir.

“Rusya ordusunda pek çok zehâir ve mühimmât vardır. Rusya’dan gönde-
rilen imdadın dûçâr olduğu tehirâta mebnî Bükreş’te yüz bin kişilik bir ihtiyat 
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ordusu tertib olunuyor. Mühimmât-ı harbiyye rutubetten lâyıkıyla muhafaza 
olunamadığından bunların ve ale’l-husus General Zimmerman’ın ordusundaki 
humbaraların tesirsiz kaldığı görünüyor. General Totleben hasta ise de yine ku-
manda işleriyle meşgul oluyor. Ruslar Plevne’nin teslim olacağı mülâhazasıy-
la Gazi Osman Paşa hazretlerinin ordusunu beslemek için lâzım gelen tedâbiri 
ittihaz ediyorlar. Tuna üzerinde yeni köprüler inşasına mübâşeret olunmuştur. 
Ruslar Mehmed Ali Paşa’nın harekâtından pek ziyade havf ve telaş ediyorlar.«

Makam-ı Nezaret-i Celîle-i Hariciye’ye Fî 6 Kânunıevvel sene [12]77 tari-
hiyle Berlin Sefaret-i Seniyyesi’nden vârid olan telgrafnamenin tercümesidir.

Gazetelerin neşriyâtına nazaran Plevne’nin bir kaç ay için daha zahîresi 
bulunduğuna Rusya ordugâhınca cezm ü yakîn hâsıl olduğundan her taraftan bir 
hücum tertib olunuyormuş.”

Makam-ı Nezaret-i Celîle-i Hariciye’ye Fî 7 Kânunıevvel sene [12]77 tari-
hiyle Peşte Şehbenderliği’nden vârid olan telgrafnamenin tercümesidir.

Ernest Efendi’nin şimdi Kronştad’dan keşîde eylediği telgrafnameye naza-
ran Plevne’de bir büyük muharebe olmakta ve düşman tarafından pek ziyade 
telefât vukûbulmakta imiş

1294 Za. 01 /07.11.187735

III. Plevne Muharebesi’nde Osmanlı-Rus Kuvvetlerinin Miktarı İle Osmanlı 
Tahkimatını Gösterir Harita.

07-11 Eylül 187736

Osman Paşa ordusunun Plevne’den geri çekilmesinin emniyetle sağlanabil-
mesi için Plevne’ye yardım etmek için Orhaniye’de ilave kuvvete ihtiyaç olduğu.

27 T.evvel 1293 / 8.11.187737

Rus kuvvetlerinin İvraca’dan geçip Berkofça’ya yaklaştığı, Plevne Muhasarası ve 
General Gorgo’nun harekatından cesaret bulan Sırbların da hazırlık yaptıkları. (Niş)

31 Te. 1293 / 12.11.187738
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Rusların Plevne’yi büyük kuvvetlerle muhasara ettikleri ve Plevne’deki Os-
man Paşa kuvvetlerini sıkıştırmaya devam ettiklerinden Osman Paşa’nın bu taz-
yik altında 10-15 gün dayanamayacağının sanıldığı.

01 T.sani 1293 / 13.11.187739

Osman Paşa’nın Plevne’yi terk etmesiyle ilgili Meclis-i Ali-i Askeriye Ka-
rarı.

02 T.sani 1293 / 14.11.187740
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Plevne’de cereyan eden muharebeler için bazı uygunsuz haberlerin geldi-
ği; Gazi Osman Paşa’nın yaralandığı haberinin ortalıkta dolaştığı, bu haberlerin 
doğruluk derecesinin tespit edilmesi.

29 T.sani 1293 / 11.12.187741

Plevne Ordusu’nun dört taraftan ateş içinde kalması ve Gazi Osman Pa-
şa’nın yaralı olması nedeniyle teslim olmak üzere oldukları.

02 K.evvel 1293 / 14.12.187742

Osman Paşa’nın Muhasara Altında Bulunduğu Müddetçe Yardım Alamadı-
ğından Rus Ordusu’nun Yarılması İçin Yapılan Harekatta Esir Düştüğü.

5 T.evvel 1293 / 17.10.1877 (?)43

Macar Meclis Başkanı Aleksandr Harsonyi tarafından, Gazi Osman Paşa’ya 
takdim edilmek üzere gönderilen zafer madalyasının nezarete ulaştığı ve bunun 
için padişahın teşekkürünün iletildiği hususunda.

20.12. 187744

Gazi Osman Paşa’nın yaralandığından dolayı Plevne’yi terk ettiği ancak du-
rumunun iyi olduğunu bildirdiği, bu konuda Padişah’a sunduğu tafsilat.

16 K.evvel 1293 / 28.12.187745

Plevne’nin düşmesi dolayısıyla İran’ın Rus imparatoruna tebrikname gön-
derdiği yolundaki gazete haberlerinin aslı olmadığı.

7 M. 1295 / 11.01.187846

Alman basınının Gazi Osman Paşa ve Plevne’nin düşüşü hakkındaki değer-
lendirmeleri.

24.01.187847
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Ulahlar, Bulgarlar ve Ruslar tarafından Plevne ve Ziştovi civarında Osmanlı 
esirlerine yapılan vahşet.

21.01.187848

Esarette bulunan Gazi Osman Paşa’ya verilmek üzere Osmanlı Bankası va-
sıtasıyla bin Osmanlı altını gönderildiği.

1295 M. 02 / 06.01.187849

Hassa Müşirliği vazifesinin Gazi Osman Paşa’ya verilmesi

1295 Ra. 21 / 25.03.187850

Asakir-i Şahane Umum Kumandanlığı’na Gazi Osman Paşa’nın tayin edil-
diğine dair irade.

1295 Ra. 25 / 29.03.187851

Gazi Osman Paşa’ya nişan ihsanı.

1295 R. 03 / 06.04.187852

Gazi Osman Paşa ile Gazi Ahmed Muhtar Paşa’ya menşur verilmesi.

1295 Ca. 03 / 05.05.187853

Mabeyn-i Hümayun ve Hassa Müşiri Gazi Osman Paşa’ya Padişah yaverliği 
unvanı verilmesi.

1295 B. 11 / 12.07.187854

Mabeyn-i Hümayun ve Hassa Müşiri Gazi Osman Paşa’ya Padişah yaverliği 
unvanı verilmesi.

1295 B. 11 / 12.07.187855
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Gazi Osman Paşa’ya Mecidi Nişanı verilmesi.

1295 L. 15 / 13.10.187856

Rus Çarından Padişaha gönderilen 6 Mart 1878 tarihli mektubun sureti, 

Sait Paşa’nın 1293 Rus harbi hakkındaki mütalaası; Plevne muzafferiyeti; 
Avusturya’nın Ayastefanos muahedesini feshi teşebbüsü; Kıbrıs’ın İngiltere’ye 
terki; Lord Bikonsfi ld’in lehimizdeki nutku; Abdülhamit’in İngiltere Kraliçesine 
telgrafı; Fransız Dresse Paşa’nın hizmete alınması ve sair mevzulardaki tezkere 
suretlerini havi defter.

Taraf-ı eşref-i hazret-i Padişahi’ye 2 Mart 78 tarihiyle Rusya İmparatoru’n-
dan gelen namenin tercümesidir.

Taraf-ı eşref-i hazret-i şehriyarilerinden izam buyurulan fevkalade sefi riniz 
vasıtasıyla name-i Hümayun-ı mülukalenelerinizi ahz eyledim. Memleketlerimiz 
beyninde tecdid-i münasebat-ı dostane ve tesis-i musalaha-i daime ve mütebeyyine 
hakkında tarafımızdan vuku bulacak muavenete emniyetleri, efkar-ı senaveranemin 
nezd-i ali-i padişahilerinde takdir buyurulmuş olduğuna delildir. Münasebat-ı cemi-
le-i mezkurenin halel-pezir olması marzi-i senaveraneme muhalif olup, bu ise müba-
yenet-i menafi den ziyade vukua gelen yanlışlıkdan ve haricden ika olunan adem-i 
itimaddan neşet etmişdir. Eğer müdahale vuku bulmasa idi, münazaanın beynimiz-
de verilecek karar ile, bi’s-suhule tesviye olunacağında şübhe etmezdim. Madem ki 
iş bu neticeye vasıl olmuşdur, bundan sonra tecarüb-i sabıkanın müstakbeli temin 
etmesi tenhiye-i amal-i halisanemdir. Saltanat-ı seniyyeleri murahhaslarıyla, mu-
rahhaslarımızın tanzim etdikleri muahedat-ı ibtidaiye tarafımızdan dahi tasdik olu-
narak, mübadelesi icra kılınmışdır. Bunun tarafımızdan, suret-i sahiha-i dostanede 
riayet olunacak münasebat ittihad-ı karaneye bir mukaddime olmasını temenni eyle-
rim. Rauf Paşa’dan pek ziyade memnun oldum ve bunu kendisine kemal-i memnu-
niyetle izhar eyledim. Müşarün-ileyh taraf-ı şahanelerinden tevdi olunan tahniyat-ı 
şehriyarilerini tebliğ eyledi. Netice-i muharebenin icbar eylediği muktesebat, ahval 
zail oldukça, tarafeynden ibraz olunacak delail-i emniyet-i mütekabileyi tevlid ve 
asarını izhar etmekle bahtiyar olacağım. Efkar-ı senaveranemin emniyet-i şahanele-
rini tezyid edeceğini ümid ederim. İş bu efkarıma ve zat-ı hazret-i mülukanelerine 
olan ihtiramat-ı faika ve muhabbet-i halisaneme itimad buyurulmasını rica ederim.

24 Safer 1296/ 16.02.187957
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İkinci Ordu-yı Hümayun Beşinci Alay›ının 
Beypazarı›ndan mürettep Üçüncü Taburu›nun 
Plevne›de esir düştüğü zaman kayıtlar ve evrak-ı 
saire ile dolu bir adet hurc geri alınırken bir adet 
Osmanlı lirası verilmek vaadiyle Niğbolu›da 
Başpapaz›ın hanesine emaneten bırakıldığından 
sözkonusu hurcun getirtilerek Daire-i Askeriye›ye 
teslim olunması.

16.03.187958

Plevne’nin teslimi sırasında İkinci Ordu-yı 
Hümayun Redif Beşinci Alayı Üçüncü taburunun 
Niğbolu Piskoposluğu’na emaneten bırakılan evrak 
ve defterlerin iadesi hakkında Rusya Sefareti’nden 
gelen takririn tercümesi.

11.04.187959

İspanya Devleti tarafından Gazi Osman Paşa 
ve Hamdi Paşa’ya verilen nişan beratı.

1298 Ra. 21 / 20.02.188160

Fransa Hükumeti tarafından Müşir Gazi Os-
man Paşa’ya verilen nişanın kabulü. 

1304 Ra. 15 / 11.12.188661

Plevne savunması hakkında Gazi Osman Pa-
şa’nın, Nuri Paşa’nın teşviki ile Almanca bir roman 
hazırlamakta olduğuna dair M.F. Trautner tarafın-
dan Sefaret’e gönderilen mektub.

13.01.188962
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Padişah II. Abdülhamid Han’ın doğum günü münasebetiyle gönderilen teb-
riklerden Padişah’ın duyduğu memnuniyetin Plevne Müftülüğü’ne tebliği.

10.12.190163

Gazi Osman Paşa’ya verilen Legion d’onneuor nişanı beratı.

1318 Za. 18 / 09.03.190164

Novosti Gazetesinde Sultan Abdulhamit Han Hazretlerinin idare tarzı 
üzerindeki düşünceleri ve etrafındaki kişilerin tavırları üzerindeki yazının 
tercümesi. 

Bismarck’ın Abdülhamit’in gözünde önemli bir kişi olduğu; Kamil Paşa 
hakkında düşünceler; Osman Paşa’nın Rus ve Türk politikasındaki rolü; Al-
manya, İngiltere, Avusturya ve İtalya sefi rlerinin Dersaadet’deki hareketleri; 
İngiltere›nin Seyfi ri adasına asker çıkardığı; Rusya’nın Osmanlıya karşı sulh per-
verane düşünceleri olduğu.

“Şimdiki Osmanlı padişahı akdemce güzeran eden padişahan-ı al-i Osman 
canibinden asla ve kat‘â nazar-ı dikkate alınmayan şeyleri neşr u tevsi etmeyi akdem 
ve ehem vezaifinden saymaktadır. Zât-ı şevket-simat-ı hazret-i padişahi kendi usul-i 
siyasiyesini müstakillen ve kemal-i muvaffakiyetle idare etmektedir. Bu ise zaten dahi 
bu tarzda olmak iktiza eder. Zira zat-ı şahaneyi ihata edegelen ve el-yevm de ihata 
etmekte bulunan zevat kendi milletlerine iyilik etmek hususunca pek de vicdanen 
hareket etmemektedirler. Zevat-ı meşruha meyanında mücerred kendi menafi-i 
şahsiyeleri ve intifa-ı zatiyeleri uğrunda devlet menfeatini tehlikeye koyanlar da 
bulunuyor. Avrupanın el-haletü hazihi asayiş ve sulhden istifade etmekte bulunması 
keyfiyetince şüphesiz şevketli sultan Abdülhamid Han hazretleri tarafından ittihaz 
edilen hakimane politikanın da azim tesiri vardır. Vakıa zat-ı şahanenin meslek-i 
sulhcûyanesi istikametini tebdil yolunda pek çok teşebbüsat vuku bulmuştur. 
Şöyleki şevketli sultan Abdülhamid han hazretlerini kah bir takım aldatıcı vaadlerle 
iknaa ve kah cebren tazyikler icra eyleyerek ihafeye müracaat edenler bulunmuştur. 
Maa haza zat-ı şahane sanki türlü türlü rüzgar istikametine mukavemet eden kayalık 
misillü kendi efkar-ı mülukanesinde sabit kalmıştır. Mesela bedbaht Bulgaristan 



381

meselesince zat-ı şahaneye bazan nezaket ve bazan tehdit tarzındaki müracaatlar az 
mı olmuştur? Bununla beraber Devlet-i aliyye umum Avrupa devletleri ile ahsen mü-
nasebattan ayrılmamıştır. Malum olduğu vechile Sultan Abdülhamid han hazretleri 
bi-eyyi-vechin kân idame-i sulha çalışmaktadırlar. 

Fakat diğer taraftan tensikat ve tanzimat-ı askeriye ile iştigalden de sarf-ı 
nazar etmemektedirler. Zat-ı şahane bu mühim keyfi yetin yalnız Osmanlı kuvve-
ti ile meydana gelemeyeceğine kanaat kesb etmiş ve binaenaleyh davet-i şahane-
leri mucebince “Alman paşalar” getirtilmiştir.

Alman paşalar pek çok hizmetler ibraz ettiler. Velakin çok hidemat ezmine-i 
âtiyeye manuttur. Zat-ı şevket-simat-ı hazret-i padişahinin kendi ülkesi hakkında pe-
derane amal-i şefekat ihtimalle meluf olduğu cümlece musaddakdır. Zat-ı şahanenin 
bu babda ibraz buyurduğu ilk delil umum edyana serbestiye vermesi hususudur. 
Zat-ı şahanenin kendi tebası hakkında hayırlı bir nizam ve kanun neşreylemesi he-
men her gün vuku bulur. Ve eğer bu gibi irade ve evamiri harfi yyen icra olunmaz ise 
artık bundan tevellüd edecek kabahat elbette kendilerine atfolunamaz. Devlet-i aliy-
yenin keyfe mettüfi ka bir ıslahı bi-tamamihi ifa eylemesine muhalefet eden unsur 
öyle birden bire ve anide mahv edilebilecek mertebede değildir. Mamafi h pek çok 
icraat meydana gelmiş ve devlet her ne kadar aheste aheste ise de Avrupa-i Garbî me-
deniyetine doğru ilerlemekte bulunmuşdur. Zat-ı şahane devrinde maarifce pek küllî 
telakki meşruttur. Her tarafça mektebler küşad edilmekde mevcud olanlar ise tevsi 
ve ıslah olunmaktadır. Galatasaray Mektebi’ndeki muallimîn Avrupa-i Garbî’den ge-
tirilmişlerdir. Orada fünun tedrisi tıpkı Avrupa’da olduğu gibidir. Ve hatta şimdiye 
kadar Devlet-i Aliyye’de asla işitilmemiş Latin lisanı ve hıfzıssıhha bile okutulmakta-
dır. İstanbul’da ve bilad-ı azime-i Osmaniye’de bir de kızlar için de mektebler açılıyor 
halbuki daha yakınlarda kızların talimi Devlet-i aliyyede gülünç sayılıyordu. Talim 
görmüş kızlar Osmanlılarca müthiş bir şey addolunuyordu. El-yevm bütün mekatibi 
kızlar kemal-i hâhişle ziyaret ediyorlar. Evvelleri memurîn-i Devlet-i aliyye yalnız 
okumak ve yazmakla iktifa ediyorlardı şevketli Sultan Abdülhamid Han hazretler 
ilk defa olarak fünun ve ulum tedris olunmak üzre mektebler açtırmışlardır. Ulum 
ve fünunun her şubesi talim ediliyor. İleri gelecek suretde ikmal eyleyenler ise tatbi-
kat görmek için Avrupa’ya gönderilir. Bütün talebe-i ulumu gücendiren müzehane 
açılmış ve idaresi için bir resmiyle Berlin’deki sergiyi seyredenleri hayrette bırakan 
Hamdi Bey oraya müdür nasb edilmiştir.”

27 M. 1309 / 02.09.189165





II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı tarihinin belki de en tartışmalı dönem-
lerinden birisidir. Bu durumun çeşitli siyasal, kültürel, ekonomik ve dış politika 
uygulamaları gibi sebepleri olmakla birlikte, Sultan Abdülhamid’in tahta çıktığı 
yıllarda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunmuş olduğu durumdan da büyük ölçü-
de kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

II. Abdülhamid tahta çıktığında Osmanlı Devleti artık son demlerini ya-
şamaktaydı. Padişah, mali iflasını ilan etmiş bir devletin başına geçmişti. 1854 
yılında başlayan borçlanma 1875 yılına gelindiğinde devlete mali iflası ilan et-
tirmişti.

Devlet, sosyal ve siyasal açıdan da bir iflasın eşiğine gelmişti. Bu dönem-
de Rumeli kan gölü hâlindeydi. Sırbistan’da savaş, Bulgaristan’da isyan devam 
etmekteydi. Bu gelişmeler devleti 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı’na götürmüştü.

93 Harbi’nin büyük bir yenilgiyle sonuçlanması devleti maddi ve manevi 
açıdan çok büyük sorunlarla karşı karşıya getirmişti. 93 Harbi sonunda Balkan-
lar’da Romanya, Sırbistan, Karadağ prenslikleri imparatorluktan ayrılmış; Os-
manlı Devleti ayrıca batıda Niş, Teselya ve Dobruca sancaklarıyla Doğu Cephe-
si’nde Kars, Ardahan, Artvin sancaklarını kaybetmiş ve Kıbrıs’ı İngilizlerin eline 
bırakmak zorunda kalmıştı.

YRD. DOÇ. DR. RECEP ÇELİK*
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Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti Rusya’ya 802.500 Frank  gibi çok yüklü 
bir savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştı. Savaş sonrası ise devletin baş başa 
kaldığı en önemli sorunlardan birisi, kaybedilen topraklardan gelen milyonlarca 
muhacirin konaklama, iaşe ve iskân sorunlarıydı. Ayrıca Osmanlı Devleti, dış 
baskılarla doğu vilayetlerinde Ermeniler lehine birtakım ıslahatlar yapmak mec-
buriyetinde kalmıştı. Böylesine sosyal, siyasal ve ekonomik tabloyla karşı karşıya 
kalan II. Abdülhamid, hem dış politika hem de iç politikada bir durum değerlen-
dirmesi yapmak zorunda kaldı. 

Dış politikada güçlü olmanın birinci unsurunu içte güçlü olmaktan geçti-
ğini gören Sultan Hamid, iç bünyeyi kuvvetlendirecek çeşitli adımların atılması 
için yapılması gerekenlerin üzerinde durmaya başladı.

Bu planlarını uygulamadan önce ülke genelinde mevcut durumun tespi-
tini yaparak yani tabiri caizse ülkenin bir röntgenini, bir fotoğrafını çekerek bu 
sorunlara çözüm getirmeyi amaçlamaktaydı. II. Abdülhamid, ülkenin ve halkın 
içerisinde bulunduğu durumla ilgili bir rapor hazırlanması için bir irade çıkara-
rak bütün valiliklere göndermişti. Bu iradeyi Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde 
bulunan halkın demografi k yapısını, dini ve etnik kimliğini, vilayet ve kazalar-
da görev yapan bürokratları, köylere varıncaya kadar bütün vilayetin eşraf ve 
esnafını, vilayetin içerisinde bulunduğu sosyal, ekonomik, eğitim, öğretim, ba-
yındırlık, ormancılık, ziraatçilik, hayvancılık, üretim ve ticaret, güvenlik ve asa-
yiş durumlarını tespit ettirmek ve bunlara çözüm yolları bulmak amacıyla 1880 
tarihinde tüm vilayetlere göndermiş, 20 gün içerisinde de her vilayetin kendi 
raporunu hazırlamasını istemişti.1

Gazi Osman Paşa 

Askerlik mesleğinde birçok başarılara imza atan ve mareşallik ve gazilik 
unvanlarına da ulaşan Osman Paşa 1249/1833 yılında Tokat’ta doğmuştu.2 

Ailenin tek erkek çocuğu olan Gazi Osman Paşa, otobiyografi sinde ailesi 
hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir.3 Gazi Osman Paşa biyografi sinde baba-
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sının gümrük kâtibi Mehmed Efendi, annesinin de Şakire Hatun olup ailesinin 
de İstanbul’un Beşiktaş semtine meskun olduğu görülür.4 

Osman Paşa bir müddet sıbyan mektebine devam etmiş daha sonra Beşik-
taş Askeri Rüştiyesine, 1260/1844 yılında ise henüz on iki yaşındayken dayısı-
nın ders nazırı bulunduğu askerî idadiye yazılmıştır. Burada beş yıllık tahsilini 
tamamlayarak Harbiye’ye girmiş ve dört sene de burada okuduktan sonra 1853 
tarihinde yaşıtlarının üzerinde bir başarı göstererek okulumülazım-ı sani rütbe-
siyle ilk üçte bitirerek mezun olmuştur.5

Harbiye’den sonra üstün başarısı dolayısıyla imtihansız olarak mülazım-ı 
sani rütbesiyle kurmay sınıfına (Erkân-ı Harbiye) kaydolmuştur. Fakat tam o sıra-
larda Kırım Harbi başladığından cepheye gönderilmiştir.

29 Eylül 1853’te harbin ilan edilmesi üzerine Mülazım-ı Sani Osman Paşa, 
kurmay sınıfına alınarak Rumeli’deki orduda görevlendirilmiştir. Bu görevde 
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dört yıl kalmış ve 21 Mart 1855’te Opatoriya’da gösterdiği yararlılık ve kahraman-
lık ile komutanlarının teveccühünü kazanarak mülazım-ı evvelliğe (üsteğmen) 
yükselmiştir. Kırım Harbi, 8 Eylül 1855’te Sivastopol’un zaptı üzerine Osmanlı 
ve müttefi klerinin galibiyeti ile sona erince Osman Paşa 1857 yılında yüzbaşı 
rütbesiyle İstanbul’a dönerek Harp Akademisi’ne tekrar devam etmiştir.6

1275/1859’da nüfus sayımı ile ülkenin kadastro haritasının çizilmesi çalışma-
larına katılmış ve Bursa’da iki yıl çalışmıştır. Bursa’daki vazifesini müteakip Rumeli 
Yenişehir’de toplanmış olan ordunun kurmaylık hizmetinde vazife görmüştür.

Gazi Osman Paşa 1280/1861 tarihinde aynı rütbeyle Hassa Ordusu’nda gö-
revlendirilmiş ve 1862 tarihinde binbaşılığa yükseltilmiştir.7

Suriye ve Cebel-i Lübnan ayaklanmalarının bastırılmasında görev almış, bu 
görevde iken 1866 yılında Girit’te çıkan ayaklanmayı bastırma emri verilmiştir. 
Bu görevi yerine getirince hem şöhreti hem de rütbesi albaylığa yükseltilmiştir. 
1284/1868 yılında Yemen’de çıkan isyanı bastırma emri üzerine bu görevini de 
başarıyla ifa ederek mirlivalığa (tuğgeneral) yükselmiştir. 1871 tarihinde Yemen 
havasına alışamadığından İstanbul’a dönmüştür.

1289/1873 tarihinde 39 yaşında iken Yenipazar Tümen Komutanlığına ta-
yin edilmiştir. Buradaki başarılı hizmetlerinden dolayı rütbesi tümgeneralliğe 
yükseltilmiştir.8

Osman Paşa bir süre Manastır’daki vazifesinden alınarak İstanbul Merkez 
Komutanlığına tayin olunmuştur. Kısa süre bu vazifede kaldıktan sonra Arnavut-
luk’ta bulunan İşkodra Kumandanlığına ve oradan da Bosna Kumandanlığına ta-
yin edilmiştir. Burada Bosna Valisi Derviş Paşa ile anlaşamamış, 1875’te İstanbul 
yolu ile merkezi Erzurum’da olan 4. Ordu Kurmay Başkanlığına tayin olunmuştur.

Balkanlarda Rusya’nın etkisiyle meydana gelen Slavlaşma politikası sonu-
cu Balkanlar karışık bir hâldeydi. Bu durum üzerine 1875 tarihinde Vidin Komu-
tanlığına getirilmiştir.9

Rusya’nın Balkanlardaki çalışmalarını yerinde gören Osman Paşa, Niş ko-
mutanı olur olmaz Vidin’deki kuvvetleri seferber ederek askeri savaşa hazırla-
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mıştır. Ruslardan güç alan Sırplar 27 Haziran 1876 tarihinde Osmanlı Devleti’ne 
bir ültimatom vermiştir.

Vidin’de kumandan olarak bulunan Osman Paşa bütün ordulara hazırlık 
emri vermişti. Sırpların hiç beklemediği bir anda Sırplara hücum ederek Zayçar 
ve Kinzavaç noktalarını ele geçirmiştir. 

Sırpların yenilmesiyle Rusya’nın müdahalesi ve Avrupa Devletlerinin ara-
ya girmesi üzerine geçici bir sulh olmuş fakat İngiltere’nin de araya girmesine 
rağmen herhangi bir antlaşma imzalanamamıştır. Bu gelişmeler sonrasında 24 
Nisan 1877 tarihinde Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.10 Rusya, Osman-
lı’ya savaş ilan ettiğini Avrupa devletlerine de bildirmiştir. 

Muhtemel bir savaş olması durumunda II. Abdülhamid Han Rumeli bölge-
sindeki ordulara yeni komutanlar atamış ve bu komutanlar da savaş hazırlığına 
başlamıştı. Osman Paşa bu gelişmeler üzerine olası bir savaş için Vidin Kalesi’ni 
yeni baştan elden geçirme çalışmalarına başlamıştır. 

Osman Paşa bir an evvel Vidin’den ayrılarak Tuna’yı geçip Niğbolu’ya geç-
mek istiyordu. Ne kadar ısrar etmesine rağmen bu ısrarları dikkate alınmamış, 
Rusların 26 Haziran 1877 tarihinde Niğbolu’ya da girip Plevne ve Lofça’ya kadar 
ilerlemeleri Osman Paşa’yı iyiden iyiye üzmüştü.11

Bu gelişmeler üzerine Osman Paşa’nın Plevne’ye gitmesine izin çıkmıştı. 
Osman Paşa neden Plevne’yi savunma hattı olarak seçmişti? Stratejik konumu 
yüzünden seçmişti. I. Plevne muzafferiyeti üzerine durum İstanbul’a bildirildi. 
Bunun üzerine II. Abdülhamid, Osman Paşa’yı tebrik etmiştir.12

I. Plevne Muharebesi’nin üzerinden 15 gün geçmemişti ki Ruslar tekrar 
saldırdılar. Bu saldırı da akamete uğratıldı. II. Plevne muzafferiyeti de hem İstan-
bul’da hem de müttefi kler arasında sevinçle karşılanmış; hem padişahın tebrik 
telgrafı hem de Macaristan halkının tebrik telgrafı Osman Paşa’ya gelmişti.13

Bu muharebeler art arda devam ediyordu ve Ruslar sürekli yenilmelerine 
rağmen Plevne’yi kuşatmaktan vazgeçmemişlerdi. Bu hususlarla ilgili sürekli ha-
berler de devam ediyordu.
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III. Plevne muzafferiyeti sonrası Osman Paşa’ya 21 Eylül 1877 tarihinde 
Gazilik unvanı verilmiştir.14

Gazi Osman Paşa çarpışmalar sonunda muhasaraya alınmıştı. Uzun süre 
muhasara altında kalan Gazi Osman Paşa 10 Aralık 1877 tarihinde son bir kez 
huruç hareketine kalkışmış ama başarılı olamayarak askerleriyle birlikte teslim 
olmak zorunda kalmıştı.

Gazi Osman Paşa’nın esir düşmesi Osmanlı coğrafyası ve dünya basınında 
büyük yankılar uyandırmıştı.15 Huruç hareketi sonrasında esir alınan Gazi Os-
man Paşa maiyetiyle beraber Rusya’ya götürülmüştü. Rus imparatoru tarafından 
kabul edilmiş ve kendisine çeşitli hediyeler verilmişti. II. Abdülhamid Serasker 
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Müşir Ragıp Paşa’yı Gazi Osman Paşa’nın serbest bırakılması için Rusya’ya gön-
dermişti. Rusya’da çeşitli temaslarda bulunan Ragıp Paşa, yapılan görüşmele-
rin sonucunda Gazi Osman Paşa’nın salıverilmesini sağlamıştı. Özel bir yatla 13 
Mart 1878 tarihinde İstanbul’a gelen Gazi Osman Paşa büyük bir törenle karşı-
lanmıştı.16 

İstanbul’a gelen Gazi Osman Paşa, gelişinin ertesi günü Hassa Müşiriyetine 
tayin olunmuştur. 5 Kasım 1878 tarihinde ise Hassa Müşirliği de uhdesinde kal-
mak şartıyla Mabeyn Müşiriyetine (özel kalem müdürlüğüne) tayin edilmiştir.17

Gazi Osman Paşa 1878-1900 tarihleri arasında bu görevine aralıksız 22 yıl 
devam etmiştir. Bu dönem içerisinde asli görevi ile birlikte ayrıca seraskerlik ve 
harbiye nazırlığı görevlerini de yerine getirmiştir.18 

Gazi Osman Paşa 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda da Osmanlı Ordusu Ko-
mutanı Müşir Ethem Paşa’nın maiyetindeki orduda görülen durgunluğu gider-
mek, orduyu teftiş ederek padişahın selamını iletmek, hem de müfettiş sıfatı ile 
harp harekâtını yürütmek üzere harp mahalline gönderilmiştir. Kazanılan mu-
zafferiyet sonrası ise Selanik’te kalması istenmiştir. Bu durum Gazi Osman Paşa 
tarafından büyük bir teessür ile karşılanmıştır.19 

Gazi Osman Paşa’nın Siyasi Ufku 

Gazi Osman Paşa’nın siyasi hayatına dair gerek devrinde gerekse sonrasın-
da kaleme alınan kaynaklarda hemen hemen hiçbir malumat yok gibidir. Özel-
likle Osman Paşa’nın vefatından sonra kaleme alınan kaynaklarda Paşa hakkın-
da övgü dolu sözler söylenir. Ayrıca yine buralarda Paşa’nın verilen vazifeyi en 
iyi şekilde yerine getirdiği bilahare belirtilir. Bu kaynaklarda Osman Paşa’nın 
1878-1900 tarihleri arasındaki saray hayatı, bazı jurnallerine ise değinilmez. Bu 
hususa eğilinmemesinin sebebi ise Gazi Osman Paşa’ya duyulan aşırı sevgi ve 
muhabbet olabilir. 
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67 yıllık hayatında iyi bir askeri 
eğitim alarak, askeri kademelerin her 
birinde görev yapıp Osmanlı coğraf-
yasında her türlü görevi hakkıyla ye-
rine getirmiştir Osman Paşa. Bilhassa 
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda 
Plevne’de elde ettiği zafer İslam coğ-
rafyası, Osmanlı coğrafyası ve Avrupa 
devletlerinde büyük bir ilgi ve şöhrete 
yol açmıştır. Bu askeri görevlerde elde 
ettiği başarılar kendisine II. Abdülha-
mid Han tarafından büyük bir güven 
ve itimadı getirmiştir. Böyle bir şahsın 
sadrazam olarak değerlendirilmemesi 
bizce kendisinin istememesinden do-
layıdır.

Askeri görevleri yanında 22 yıllık 
bürokratik ve idari görevi ise gözden 
kaçırılmamalıdır. Esaret hayatından 
dönüşte Mabeyn Müşirliği görevi idari 
bir görevdir. Padişahın hemen yanı ba-
şında her türlü özeline vâkıf bir görev-
de bulunması onun ne kadar ince bir 
siyasetin içinde olduğu ve onu yönetti-
ği de gözden kaçırılmamalıdır. 22 yıllık 
bu görevinde padişahın ilgi ve alaka-
sına mazhar olmuştur. Bu görevi yeri-
ne getirmek ince bir zekâ ve siyasetin 
ürünüdür. Gazi Osman Paşa bu görev-
de bulunduğu sırada padişahın ilgi ve 
alakasını görmüştür. Zira Abdülhamid 
selamlık töreninde Hamidiye Camii’ne 
araba ile giderken arabanın etrafında 
ve arkasında birçok yakın adamları 
yer alırdı. Padişah selamlığa çıkaca-
ğı zaman Gazi Osman Paşa, kapısının 
önüne gelir bekler padişahla birlikte 
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arabaya biner, padişahın karşısında otururdu. Gazi Osman Paşa, Cuma Selamlı-
ğında olduğu gibi bayramlarda ve Kadir Gecesi alaylarında da padişahın yanından 
ayrılmazdı. Saray Mareşali olarak Hırka-i Şerif ziyaretlerine giderdi. Gazi Osman 
Paşa’nın mabeyn görevi padişaha takdim edilecek arzuhalleri ilgili bakanlıklara 
göndermekti. 

Gazi Osman Paşa, Yıldız Sarayı’nın ikinci katında ve Çift Köşk’e bakan bah-
çe üzerinde geniş bir avluda yer alan odasının bir kapısı içerideki sofaya çıkar 
diğer bir kapısı ise merdiven başındaki büyük koridora açılırdı. Her an padişahla 
karşı karşıya gelirdi.20 Bu kadar padişaha yakın olmasına rağmen kendisine uy-
gun görmediği bir durumu uygun bir lisanla anlatırdı.

24 Nisan 1897 tarihinde Selanik’e müfettişlikle görevlendirildiği zaman 
orada kalması emri verilmesi üzerine uygun bir lisanla duruma itiraz ederek şu 
hususlara dikkat çekmişti: Önce padişaha selam saygılarını belirttikten sonra Se-
lanik’te kalma emrinin kendisini tahkir ettiği, bu tahkirinin Osmanlılar ve Av-
rupalılar nazarında sahip olduğum şerefi mi incittiği, eğer İstanbul’dan hariç bir 
yere gönderilecekse Selanik’ten başka bir yer olması isteği, Selanik’te sağlık ve ai-
levi durumlardan kalamayacağını, Alasonya Ordusu Kumandanlığından da affını 
istediği, yirmi yıldır hiçbir şeye karışmayarak iyi bir görev yaptığını, sadakatten 
ayrılmadığını, padişahın görevde kalması için çalıştığını, bunca ihsanlara rağ-
men bunu görmeyenler gibi olmadığını, bu durumda bir art niyetinin olmadığını 
ve kendisini İstanbul’dan uzaklaştırma niyetini sezdiğini, bütün bunlara rağmen 
yine de her türlü emre hazır olduğunu da saygıyla belirtmiştir.21 Bu itirazı bir 
müddet sonra yerinde bulunup kendisinin İstanbul’a gelmesi emri verilmiştir.22 

Gazi Osman Paşa’nın siyasi alandaki faaliyetlerine dair bilgiler daha çok 
yabancı kaynaklarda yer almaktadır. Bilhassa İngiliz arşiv kaynaklarında bu hu-
susla ilgili bilgilere rastlanmaktadır. Elbette saraya yakın olması, sarayda nüfuzu-
nun olmasını da getirmiştir. Abdülhamid’in kararlarında fi kir sahibi olmuştur. 33 
yıllık Abdülhamid iktidarının icraatlarının 22 yılında bilfi il görev almış ve onu 
da layığı ile yerine getirmiştir.

1881 yılında Yıldız Mahkemesi’nde Abdülaziz’in katledilmesi sonucu ku-
rulan fevkalade heyette de yer almış ve görüşüne müracaat olunmuştur. Dindar 



395

bir kişiliğe sahip olması da Abdülhamid’in Gazi Osman Paşa’ya olan itimadının 
artmasına yol açmış ve ayrıca ulema sınıfı da kendisine büyük teveccüh göster-
miştir.

Gazi Osman Paşa önderliğinde Abdülhamid tarafından istenilen dindar bir 
gençliğin yetiştirilmesinde en büyük pay sahibi olmuştur. Ayrıca Hindistan Müs-
lümanlarıyla ilişkilerini sürdürmüş, ölümünde de Hindistan Müslümanlarının 
taziyesi söz konusu olmuştur.

İngiliz kaynaklarına baktığımızda İngilizlerin yaptığı eleştirilerin Gazi 
Osman Paşa’ya karşı şahsi kinlerinden ileri geldiğini görmekteyiz. Rus taraftarı 
olma, yolsuzluklarda bulunma, saray üzerinde nüfuzu gibi iddialar İngilizlerin 
tarafgir davranışlarından ileri gelmektedir. İngilizlerin Gazi Osman Paşa’dan nef-
ret etmelerindeki en büyük sebep onu kendi tarafl arına çekememeleridir. Ayrıca 
Hindistan Müslümanlarıyla Gazi Osman Paşa’nın iyi ilişkiler kurması İngilizleri 
rahatsız etmekteydi.

İngilizlerin Rus taraftarı sözü kendilerine yüz vermemesinden ileri gelmek-
tedir. Bazı yolsuzlukları vardı, sözü de ispata muhtaç olup şahsi garazın bir gös-
tergesi idi. İngilizlerin hoşlanmadığı bir kişi elbette Osmanlı siyasetini, Osmanlı 
halklarını savunan bir kişiden başkası olamaz. Hatta İngilizler Gazi Osman Pa-
şa’yı dini hassasiyetlerinden dolayı irticanın başı olarak da görmekteydi. Bu da 
bize gösteriyor ki 67 yıllık hayatını vatanı ve milleti için harcayan ve bunu ya-
parken de askeri kişiliğiyle birlikte siyasi kişiliğini de birleştirip uzun süre devlet 
hizmetinde görevine devam etmiştir.23

Gazi Osman Paşa bu görevleri sırasında bazı iftira ve suçlamalarla da karşı 
karşıya kalmış hakkında çeşitli jurnallerin verilmesine rağmen herhangi bir so-
nuç çıkmamıştır. 

Bazı yabancı basın mensupları Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa’nın arası-
nı açma girişimlerinde bulunmuşlarsa da bir netice alamamışlardır.

1895 tarihinde Yunanistan’da çıkan Asti gazetesinde padişahın Gazi Os-
man Paşa’yı revolveriyle yaraladığı Mabeynci Ragıp Bey’i de öldürdüğü haberle-
rinin yalan olduğu ve tekzip edildiği görülmektedir.24
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Her türlü şikâyete rağmen Abdülhamid, Gazi Osman Paşa hakkında müs-
pet düşüncelere sahipti. Muayyen kimselerin paşaya karşı çeşitli entrikalar çe-
virdiklerini, haksız yere kendisini suçlama cihetine gittiklerini, bazı kıskanç ve 
düşmanlık sahibi kimselerin itham konusu olduğunu ve aleyhinde yerli ve ya-
bancı basında makaleler neşredildiğini ifade etmiş, kendisinin ise sadakat sahibi 
bu paşaya güven duyduğunu belirtmiştir.25

Gazi Osman Paşa’nın askeri dehası ve şöhreti dünyayı ayağa kaldırdığı gibi 
onun ölümü de dünyayı alakadar etmiştir. Hem dünya basınında hem de Osman-
lı coğrafyasında ölüm haberi büyük yankı yapmıştır.

Uzun süredir devam eden göğüs rahatsızlığı sonrası yatağa düşmüş ve ya-
kalandığı hastalıktan kurtulamayarak 5 Nisan 1900 tarihinde konağında vefat 
etmiştir. Vefat haberi bütün dünya matbuatında yer almış ve haber olarak veril-
miştir.26

Vefat haberi İslam coğrafyasında da yer bulmuş onun İslam birliği siyase-
tinin yansıması olarak oralarda büyük yankı yapmıştır. Bu da Gazi Osman Pa-
şa’nın siyasi ufkunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Merhum Gazi Osman 
Paşa’nın vefatından dolayı Madras İslam Cemiyeti tarafından taziyede bulunul-
duğu, Madras Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılınacağı belirtilmiştir.27 Gazi Os-
man Paşa’nın vefatı münasebetiyle Ümit Burnu’nda bulunan Hintli Müslüman-
lardan gelen taziye mektubu da padişaha sunulmuştur.28

70 yıla yakın ömrünü devletin ve milletin hizmetine harcayan Gazi Osman 
Paşa hâlâ tüm karalama çalışmalarına rağmen gönüllerde yaşamaktadır. Tuna 
Nehri Marşı hâlâ gönlümüzün bir köşesinde akmaktadır.





Gazi Osman Paşa’nın Gelirleri

1833’te Tokat’ta doğmuş olan Gazi Osman Paşa’nın çok küçük yaşlarında 
iken ailesi ile birlikte İstanbul’a gelmeleri ve pederi Mehmet Efendi’nin sıradan 
bir gümrük katibi olduğu1 dikkate alındığında varlıklı bir ailesinin olmadığı an-
laşılır. İlk defa 1853-1856 Osmanlı-Rus Harbi’nde subay olarak görev alan Osman 
Bey, memleketin birçok yerinde çeşitli görevlerde bulunmuş2, 1877-78 Harbi’nde 
Ruslara karşı Plevne’de verdiği mücadele ile birlikte sadece Osmanlı coğrafyası 
değil tüm İslâm dünyasının kahramanı haline gelmiştir. Gazi Osman Paşa esa-
ret dönüşü, Padişah Abdülhamid Han tarafından da hüsn-i kabul görerek önce 
Mayıs 1878’de Mabeyn Müşirliği’ne 4 ay sonra da aynı görevle birlikte serasker-
lik makamına atanmıştır. Osman Paşa 1878 yılından vefat tarihine kadar tam 22 
sene Mabeyn Müşirliği’nde kalmıştır. Bununla beraber Gazi merhumun devletin 
en üst askerî birimi olan Seraskerlik makamını işgali ise fasılalarla 7 senedir3. 
Merhumun bilfiil devletten maaş aldığı süre 47 senedir. Bu sürenin yarıya yakı-
nının en üst düzey askerî memuriyetler olduğunu belirtmek gerekir. 

SEBAHATTİN BAYRAM

Gaz� Osman Paşa’nın Vas�yet� ve
M�ras Taks�m�



400



401

Aile Efradının Durumu

Zatıgül Hanımefendi ile evli olan Gazi Osman Paşa’nın Nurettin, Kemalet-
tin, Cemaleddin ve Hüseyin Abdülkadir adlarında dört oğlu bulunuyordu. Ailenin 
Saray’la ilk irtibatı Paşa’ya gazilik unvanının verildiği 3. Plevne Muharebesi’nin 
(7-11 Eylül 1877) ardından olmuştur. Aynı günlerde Padişah II. Abdülhamid, Pa-
şa’nın evlatları Nurettin ve Kemalettin beyleri huzura davet etmiş ve kendilerine 
iltifatta bulunarak sekizer bin kuruş ihsanda bulunmuştur. Ayrıca hizmetkârla-
rına iki bin kuruş vermiş, Zatıgül Hanımefendi’ye de 10.000 kuruş göndermiş-
tir4. Nureddin Bey’in 1865 doğumlu olduğu dikkate alındığında mahdumların bu 
tarihlerde henüz çocuk denilebilecek yaşta oldukları anlaşılır. Padişahın aileye 
karşı ilgisi bilahare de devam etmiştir. Kızı Zekiye Sultan›ı Şubat 1889 tarihinde 
Nurettin Bey ile5 diğer kızı Naime Sultan’ı ise Aralık 1898’de Kemalettin Bey ile 
evlendirmiştir.6 Böylece merhum Gazi’nin vasiyetnamesinde kullandığı tabirle 
bu iki evladı “kendilerini kurtarmış, ihtiyaçtan berî olarak müstağnî” hale gelmiş-
lerdi. üçüncü mahdum, Cemal Bey ise merhumun sağlığında “yaverân silkine” 
dâhil olmuş, o da “aklını başına toplar da düzgün hareket ederse damatlığa nam-
zetli” idi. Paşa merhumu en çok düşündüren dördüncü oğlu Hüseyin Abdülkadir 
idi. Çünkü Hüseyin Abdülkadir “malül olduğundan işe güce yarar” bir durumda 
bulunmuyordu. Ama yine o da Paşa’nın sağlığında “maiyyet-i seniyye çavuşluğu 
hizmeti ile müftehir” olmuştu7.

Gazi Osman Paşa’nın Vefatı, Vasiyeti Ve Terekesi

Gazi Osman Paşa, uzun yıllar göğüs darlığı hastalığı çekmiştir. Vefatından 
bir buçuk sene evvel hastalığı krize dönüşmüş ve sonunda bu hastalık Paşa’yı ya-
tağa mahkûm etmiştir. Nihayet 5 Nisan 1900 Perşembe günü vefat etmiştir. Gazi 
Osman Paşa, vasiyeti üzerine Fatih Camii avlusuna defnedilmiştir8. Vefat ettiğin-
de Gazi merhumun bir vasiyeti de miras taksimi ile ilgiliydi. Vasiyet ve tereke 
işleri için Rüsumat Emini Nazif Paşa görevlendirilmiş.9 Nazif Paşa 22 Nisan 1900 
tarihinde Paşa’nın konağına gelerek tüm verese huzurunda nakit ve sair değerli 
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eşyaların mahfuz tutulduğu kasayı açarak emanetleri sahiplerine iade etmiş, va-
siyetnamede yer alan tavsiyeler doğrultusunda miras taksimatını yapmıştır.

Kasadan Çıkan Tahviller ve Nakit Para

Kasada eşi Zatıgül Hanım’a ait 15 adet Rumeli Şimendüfer Tahvilatı, her 
biri 110 Osmanlı altını kıymetinde İstikrazât-ı Mübeddele Tahvilatı, 167,5 nakit 
Osmanlı lirası bulunduğu görülmüş olup bu tahvil ve nakitler varislerin de ona-
yı ile Zatıgül Hanım’a verilmiştir. Kasada bir de emaneten dairelerinde misafi r 
olarak mukim Münevver adında bir hanıma ait olduğu tespit edilen her biri 22 
Osmanlı altını kıymetinde İstikraz-ı Osmanî Tahvilatı da sahibine verilmiştir10. 
Bunun dışında merhumun kendi malı olmak üzere de her biri 100’er kuruşluk 
olarak 18.482 adet ve bir çeyrek Osmanlı altını ve beheri 20’şer kuruş hesabıyla 
62.731,5 kuruş Mecidiye akçe ve 2 adet İngiliz altını olduğu anlaşılmıştır. İlk 
olarak, hesapların birleştirilmesi için Mecidiye akçenin beher 108 kuruşu 1 lira 
itibariyle ve İngiliz altınlarının 110’ar kuruş üzerinden liraya tahvil edilerek neti-
cesi aynen zuhur eden Osmanlı altınlarına zam olunmuştur. Böylece merhumun 
kendi malı olan nakit akçenin miktarı toplamının 19.065 Lira-yı Osmanî 25 ku-
ruş olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut Nakitlerin Taksimatı

Borçları

Merhumun Hristo adlı bir terziye olan 49 lira borcu yerine ulaştırılmak 
üzere, 97 lira muhtelif masrafl ar karşılığı ile 90 lira mihr-i müeccel borcu ha-
nımefendiye öncelikle teslim edilmiştir. Ancak verese kendi rızalarıyla mihr-i 
müeccele teberru ve hibe olarak 660 lira daha ilave etme hususunda birleşmiş-
lerdir. Böylelikle nakit paradan toplam 1.021 lira Zatıgül Hanımefendi’ye tes-
lim edilmiştir. Ayrıca Merhumun 9 lira Terzibaşı Palma’ya, 57 lira Kuyumcubaşı 
Babayan’a ve Döşemeci Leo’ya 18 lira borcu olduğu anlaşılmış ve bu paralar da 
yerlerine teslim edilmek üzere büyük oğlu Nureddin Paşa›ya teslim edilmiştir.
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Dinî Vecibeler ve Sadakalar

Merhum, vasiyetnamesine öncelikli olarak biriktirmiş olduğu paranın Al-
lah indinde helal olduğunu ve kaynağının da kendisine tahsisli maaşları ve Pa-
dişahın ihsanları olduğunu açıklayarak başlıyor. Bilahare bu paranın 500 Lira-yı 
Osmanîsinin cenaze masrafl arına ayrılmasını tavsiye ediyor. Ancak Rüsumat 
Emini Nazif Paşa’nın tutanaklarından merhumun teçhiz ve tekfi n masrafl arının 
doğrudan Padişah hazinesince karşılanması sebebiyle, sadece zevcesi tarafından 
ruhuna okutturulan Kur’an hatimleri ve saire için zevcesi hanıma 125 Osmanlı 
lirası verilmiştir. Dinî vecibe olarak vasiyetnamede yapılması tavsiye edilen bir 
başka iş ise ulemadan ya da aklı başında başka bir zata 20.000 kuruş verilerek 
kendi adına hac ettirilmesi ile ilgilidir. Bu para mevcut nakitten ayrılarak yine 
Nazif Paşa tarafından veresenin büyüğü bulunan Nureddin Paşa’ya tevdi edilmiş-
tir. Nureddin Paşa’ya tevdi edilen bir başka nakit kalemi de üç senelik namaz ve 
oruç sadakası karşılığı yine fukaraya verilecek olan 139 Lira-yı Osmanîdir. Ay-
rıca yine sadaka cinsinden vasiyetnamede belirtildiği üzere 4 konak çalışanına 
ve çalışanlardan birinin arkadaşına toplam 220 lira verilmesi gerekiyordu; bu da 
yine Nureddin Paşa’ya nakit olarak teslim edilmiştir. 

Zatıgül Hanımefendi’nin Hissesi

Rüsumat Emini Nazif Paşa’nın hazırladığı tabloya göre borç ve dinî vasiyetler 
eda edildikten sonra normalde geriye kalan paradan İslâm hukukuna göre11 1/8’i 
olan 2.175 lirayı hanımefendiye vermek icap ediyordu. Ancak merhum vasiyetna-
mesinde Hareminin tekrar izdivaç zamanı geçmiş ve geçmese bile tekrar evlenme-
ye tenezzül etmeyeceğini düşündüğünden -her ne kadar yasal bir maaşı olacaksa 
da- daha müreffeh bir hayat sürmesi için normal hissesinin 3.000 liraya yükseltil-
mesini istemiştir12. Bu sebeple Rüsumat Emini Paşa tarafından, küçük oğlu hariç 
diğer evlatlarından eşit miktarda hisse çıkartılarak toplam 825 lira yukarıdaki pa-
raya ilave edilmiş ve böylece merhumun bu konudaki vasiyeti yerine getirilmiştir. 

Hüseyin Abdülkadir Bey’in (Küçük Mahdum) Hissesi

Yukarıda da belirtildiği üzere küçük mahdum Hüseyin Abdülkadir Bey, 
maluldür. Bu sebeple vasiyetnamede diğer evlatlardan ayrı tutulmuştur. Buna 
göre evlenmesi ve geçiminin devam ettirebilmesi için 4.000 lira ayrılması ve bu 
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paranın nemalandırılacak bir yere yatı-
rılması gerekiyordu. Bunun için de va-
lidesi vasî tayin edilmişti. Hüseyin Ab-
dülkadir Bey’e de normal olarak diğer 
kardeşleri gibi ¼ hisse karşılığı 3.806 
Lira-yı Osmanî düşmesi gerekiyordu. 
Ancak bu rakamın 4.000 liraya çıkar-
tılması için diğer kardeşlerinin hisse-
lerinden 193,5 lira kesinti yapılmıştır. 

Cemal Bey’in Hissesi

Cemal Bey, Gazi Osman Paşa’nın 
üçüncü oğludur. Vasiyetnamesinin 
yazıldığı zaman Yaverân silkinde olup, 
belli bir miktar maaş aldığı muhakkaktır. 
Bu sebeple geleceğini garantilemiş gibi-
dir. Babasına göre büyük bir ihtimalle o 
da Damâd-ı Şehriyarî olacaktır. Ancak 
henüz evli değildir. Bu sebeple yine de 
babası tarafından kayrılmak istendiği 
anlaşılmaktadır. Bunun hakkında vasi-
yetnamede “tehî-dest” yani eli boş kal-
maması, evlenmesi ve geri kalanı ile bir 
gelir sağlaması için 3.500 lira ayrılmıştır. 
Ancak toplam paradan kendisine dü-
şen miktar söz konusu rakamdan 306 
lira fazladır. Yani 3.806 liradır. Rüsumat 
Emini bu fazla miktarı (306 lira) diğer 
büyük biraderlerinde olduğu gibi valide-
si ve küçük biraderine ayırmıştır. 

Nureddin ve Kemaleddin Paşala-
rın Hisseleri

Her ikisi de Damâd-ı Şehriyarî 
olarak “kendilerini kurtarmış” olan Nu-
reddin ve Kemaleddin paşalara kasadan 
çıkan nakitten ¼ hisse olarak 3.806,5 
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lira düşmüştür. Ancak validesi ve küçük biraderlerine 
muayyen olarak tahsis edilen paranın tamamlanması 
için bu paradan 356’şar lira düşülmüştür. Bu durum-
da her ikisine 3.450’şer lira kalmıştır. 

Diğer varlıkları ve Gayrimenkulleri

Merhum Gazi Osman Paşa vefat ettiğinde yuka-
rıda konu edilen menkullerinin dışında bir konağı, bir 
sahilhanesi ve bir de Cihangir’de yarım hisse arsası 
bulunuyordu. Söz konusu bu gayrimenkuller de Rü-
sumat Emini tarafından rapor edilmiş, bunların bila-
hare usulü dairesinde varislerinin üzerlerine intikal 
muamelesinin yapılacağı, ayrıca on bir parçadan iba-
ret bazı eşya ile muhtelif türdeki kitaplarının da yine 
evlatların kendi aralarında pay edileceği raporda ya-
zılmıştır13. 

Sonuç

Nureddin ve Kemaleddin paşalar Damâd-ı 
Şehriyârî olarak babaları tarafından kendilerini kur-
tarmış addedilmişler ve bu sebepten açıkça vasiyet-
namede kendileri için herhangi bir nakit para telaf-
fuzu yapılmamıştır. Hanımına 3.000, Cemal Bey’e 
3.500 ve Hüseyin Abdülkadir’e de 4000 lira ayırmış-
tır. Hatta Rüsumat Emininin tutanağından Hüseyin 
Abdülkadir için verilmesi vasiyet edilen paranın bir 
kese içine ayrılmış olduğu da dikkat çekmektedir. 
Dinî vecibeler de yaklaşık 2.600 lira tuttuğuna göre 
bu vasiyet hazırlandığında merhumun 13.000 lira 
civarında bir parası olduğu anlaşılmaktadır. Bu du-
rumda vasiyetnamenin yazılışı büyük bir ihtimalle 
merhumun vefatından hayli bir zaman önce olmalı-
dır. Ancak kasada toplam 19.000 lira çıkınca Rüsu-
mat Emini muhtemelen varislerin de rızasıyla vasi-
yeti mevcut duruma göre yorumlamış olmalıdır. 
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Ayrıca, Mecidiye akçenin beher 108 kuruşu 1 lira itibariyle ve İngiliz altı-
nının da 110’ar kuruş üzerinden liraya tahvil edilmesi, bir hac bedelinin 20.000 
kuruş ile bedellenmesi, malî durumu iyi bir ölünün techiz ve tekvin masrafl arı 
için 500 lira ayrılması gibi hususlar da iktisat tarihi açısından önemli madde-
lerdir. Bununla beraber vasiyetname metninde geçen “İstikrazât-ı Mübeddele 
Tahvilatı”, “Rumeli Şimendüfer Tahvilatı” tabirlerinden de bu dönemde bu tür 
tahvillerin iyi bir yatırım aracı olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 




