ı
"Padişahım çok yaşa! "
Abdülhamid döneminde sembolizm ve iktidar

Yamada Torajiro konuklarını daima cuma selamlığına götürmeye
özen gösterirdi. 1890'larda Japonların İstanbul'a gelmesi ender rast
lanan bir durumdu ve Torajiro, kentin uzun dönemli tek Japon saki
niydi. Pınl pınl bir Mayıs sabahı, Yamada ve konukları, saraya doğru
ilerleyerek yerini alan Arnavut Süvari Birliği'nin görünümü karşısın
da büyülenmişlerdi. Bando, Hamidiye Marşı'nı çalarken, güneş mız
raklarını panldatıyordu. Ardından gösterişli üniformaları içinde muh
teşem Arap atıarına binmiş Hassa Alayı geldi. Son olarak, valide sul
tan ile kadın efendinin eşlik ettiği padişah at arabasıyla saraydan çı
karak camiye doğru ilerledi. Müezzin tiz sesiyle ezan okumaya başla
yınca, padişah arabasından indi ve tüm birlikleri bir ağızdan haykır
dı. Konuğu, Yamada'ya askerlerin ne dediklerini sorduğunda, şu yanı
tı aldı: "Padişalum çok yaşa!" diye bağınyorlar, tıpla imparatorumuza
"Tenno Heika Banzai!" diye tezahürat yaptığımız gibi.I

Devletlerarası rekabette merasim
Yamada ve konuklarının, cuma selamlığını doğru bir şe
kilde "okumaları" bir rastlantı değildir. 19. yüzyıl, St. James
Sarayı'ndan Meiji Sarayı'na dek tam anlamıyla standartlaştırıl
mış merasimler dönemiydi. 2 Japon ziyaretçilecin tanık oldukları
sahne, ihtişam ve gösterişin devletler arasında bir rekabet biçimi
ne dönüştüğü bir dünya bağlamında, saltanat ve hilafetin simge
sel dilinin yeniden canlandırılmasından başka bir şey değildi. Bu,
Osmanlı ve Japonya gibi ön sırada yer alamayan devletler açısın
dan özellikle önem taşıyordu. John Elliot'un, IV. Philip dönemi ls
panya'sına ilişkin tartışmasında, mizahi bir yaklaşımla dile getir
diği gibi: "Bu, siyasal imaj ve propaganda dünyasında işleyen bir

çeşit Avis Prensibi gibidir sanki: Ancak ikinci gelenler, daha s ı l< ı
çalışırlar."3
Aslına bakılırsa Osmanlılar, Avusturyalılar, Ruslar ve Japon
lar arasında, imparator kültünü bağdaştıran pek çok ortak tema
vardır. I. Nikola'dan (h.l825-1855) itibaren Rus çarları, resmi Or
todoksluğun tümüyle kamusal bir işlev üstlenerek hizmet ettiği
"Rus mitleri sentezi"ni kullanmak suretiyle, halklarıyla doğrudan
bir bağlantı kurmaya çalıştılar.4 II. Abdülhamid'in resmi İslam'a
bakış tarzı da aynen buydu. Nasıl I. Nikola ve III. Aleksandr "kut
sanmış çar" imgesi yarattılarsa, Abdülhamid de fiilen aynı unva
nı, yani zat-ı akdes-i hümayun unvanını, selefierinin hepsinden
daha çok benimsemişti. Diğer taraftan "Kutsal Rus Toprağı" ya da
"Kutsal 'JYrol Toprağı" terimleri, ism-i mukaddes-i devlet-i aliyye
terimine apaçık denk düşüyordu. s
Gerek Rus, gerek Osmanlı örneklerinde, halkla doğrudan bir
kutsallık bağı oluşturmak yoluyla, siyasal partiler ve parlamen
tolar gibi elverişsiz aracılardan uzak durabilme umudu besleni
yordu. Özellikle Meiji devlet adamlannın, bir yandan siyasal par
tilerin kaçınılmaz doğuşunu hazırlayıp diğer yandan da bu siyasal
etkinliği imparatora "sadakatsizlik" olarak karalamalan, Carol
Gluck'un "siyasetin doğallıktan uzaklaştınlması" olarak adlandır
dığı sürecin yaşandığı 1880'ler ile 1890'ların Meiji dönemi Japon
ya'sında güdülmüş bir amaçtı.6 Japon, Rus ve Osmanlı örneklerin
deki temel fark, Japon deneyiminde dinin görece önemsiz bir rol
oynamasıydı. Yine de, "imparator ideolojisi"nde (tennosei ideolo
ji) unsurların "sürekli tekrarlanması"nda, imparatorun şahsına sa
dakati neredeyse düşünürosel olarak odaklama çabası, Rus ve Os
manlı örnekleriyle son derece benzerlik gösteriyordu)
Avusturya örneğinde, Habsburg hanedanını kuşatan mitoloji,
devletin resmi sembolizminin özü olmakla birlikte, 1867'den son
ra anayasal bir devletle yan yana var oldu. 8 Milliyetçiliğin mey
dan okumasına karşı koymanın yollarından biri, özellikle Viya
na Üniversitesi'nde öğrenim görmeye gelen, Avusturyalı olmayan
uyruklara öğretmek için resmi bir "anavatan tarihi" (vaterlan
dische geschichte) yaratmak yoluyla, "imparatorluk anavatanı"na
bir çeşit mensubiyet duygusu aşılamaya çalışmaktı.9
Bu durum, Osmanlı Devleti ile imparatorluklarını meşrulaş
tırmaya çalışan çağdaşları arasındaki farkları yadsımak anlamı
na gelmez. Rusya, Avusturya, Japonya ve Prusya/Almanya, hepsi
de yüzyılın dönümünde temsili siyasete benzer bir yapıya sahip
ti. Osmanlı parlamentosu ise, 1876'daki başlangıç günlerinde can-

yapı ol ı ı ı a,-;ına karşın, 1909'da yeniden hayata dönebilmesi
istibdadının sonunda gerçekieşe bildi. Il. Abdülha
ı ı ı i d , oııa yakıştırılan "Korkunç Türk" veya "Kızıl Sultan" sıfatla
ıı ı ı a rağmen, modern bir hükümdar gibi davranmaya çalışırken,
lo • ı ı d i halkmdan ve tüm dünyadan kopuk yaşamak gibi kendi ya
ıııU.ığı bir engele takılmıştı. Aşağıda uluslararası alandaki bu ko
p ı ı ld uğun üstesinden gelmek için yapılan bir artçı savaşın öykü
,., � � aıılatılacaktır.
lı

lıır
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Alıdülhamid ideolojisinde anlam kademeleri
Sultan IL Abdülhamid, giderek Yıldız Sarayı'nın yüksek duvar
l unnın ardına çekildikçe bir efsane haline geldi. Ancak, halkıy
In arasına bu mesafe koyma süreci, onun devlet gücüne ilişkin
lmvrayışının özüyle tam bir çelişki oluşturdu. Abdülhamid rejimi
l ıir yandan Osmanlı toplumunun gündelik yaşamına sürekli da
ha fazla nüfuz etmeye çalışıyor -üstelik Osmanlı sistemi hüküm
c la rın kişisel görünüdüğünü daima vurgulamıştı-, öte yandan da
romıtanın güvenlik saplantısı, onun sarayın duvarları dışında çok
c•ııder olarak görünmesine yol açıyordu. Bu, onun "pasif bir hali
fp" olduğuna dair yoğun eleştirilere uğramasına sebebiyet verdi.
l lıınun sonucnnda, padişah efsanesi, onun gücünü ve her yerde
l ı azır ve nazır oluşnnu aralıksız biçimde hatırlatacak bir simgeler
ı-ı istemi aracılığıyla "yönetildi."
Bu bağlamda IL Abdülhamid, II. Mahmud'dan önceki ataları
nın yöntemlerine dönmüşe benzer. Il. Mahmud, Abdülmecid ve
Abdülaziz gibi hükümdarlar, kendi halkının arasına karışan v e
devletin meşruiyetinin kişisel bir tezalıürünü snnan modem halk
hükümdan rolünü oynamışlardı. Abdülhamid'in amacı, kendisin
den önce hükmeden selefierinin tersine, ama bir ölçüde ataları
na benzer şekilde, adeta görülmeksizin, "iktidarın titreşimlerini"
yaymaktı.IO Abdülhamid, 1867'de Paris'teki Dünya Sergisi'ni gör
mek için bir Osmanlı padişahının Avrupa'ya ilk ve tek resmi zi
yaretini yapan Abdülaziz'le tam bir tezat içinde, böyle bir ziya
ret yapmak niyetinde olduğuna ilişkin tüm söylentileri boşa çı
kardı. l l
Bu nedenle Abdülhamid'in halkıyla v e dış dünyayla olan ileti
şimi, bir simgeler dünyası aracılığıyla gerçekleştirilmeliydi. Bu
simgeler neredeyse tümüyle İslami motiflere dayanıyordu: "Müs
lüman Osmanlılar, hem üst hem de alt sınıfları seferber edebilen
duygusal titreşimi İslam'dan alabiliyorlardı. Rum ve Sırpların mil-

li simgeleriyle rekabet edebilen simgeler dağarcığını sağlayacal<
olan kaynak lslam'dı." 1 2
Simgeler aracılığıyla girişilen bu rekabet sürecinde, "mesajın
özü"nün halkın büyük çoğunluğuna ulaşması hayati bir sorundu.
Bu bağlamda, Carol Gluck'un Meiji Japonya'sındaki çok benzer
bir çabaya ilişkin araştırmasından uzunca bir alıntı yapmak ye
rinde olacak:
Her çeşit ideolojik formülasyondan ortak bir önem evreni üreten
süreçte üç tür etkileşim tanımlanabilir. İlki, "mesajın özü" diye adlan
dınlabilecek, ideolojik söylemin vurgulanan kesimlerinden; ikincisi,
sıklıkla ideolojik ifadenin "bağımlı cümlecikleri" olarak beliren, vur
gulanmamış unsurlardan; üçüncüsü de, ideolojik söylemi, onu payla
şanlarca algılanabilir kılan "derin toplumsal anlamlar" olarak tanım
lanan, eklemlenmemiş unsurdan doğar. 1 3

Bu betimleme, son dönem Osmanlı'ya da kolayca uygulanabi
lir. İlk kategori ya da "mesajın özü", İslam'a, halife ve kutsal yer
lerin koruyucusu olarak padişaha, . vb yapılan sürekli gönderme
dir. Gluck'un aynı zamanda "anlamın doğallaştınlması" olarak ta
nımladığı ikinci kategori, göçebeler, Kürtler veya Şiiler gibi orto
doks olmayan ve öteki sapkın cemaatlerle bağlantılı ifadelerde
kendisini gösterir: "Göçebelerin yerleştirilmesi ve uygarlaştınlma
sı (ürbanın tavattun ve temeddünleri) veya "göçebelerin cehalet
ve vahşetlerinin ortadan kaldınlması (ürbanın izale-i cehalet ve
vahşetleri)" ya da "bir sapkınlık ve cehalet durumu içinde yaşar
lar (bir hal-i dalôlet ve cehalet içinde yaşarlar). "1 4
Eklemlenmemiş olarak kalan, ama Osmanlı/Türk toplumunun
"verili" özelliklerine bağlantılandırılan, sıradan insanın gündelik
yaşamında mevcut olan "derin toplumsal anlamlar" kategorisi,
"uygarlık" gibi terimierin kullanımında görülebilir: İstiklal Mar
şı'ndaki "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" deyişi buna
bir örnektir. Aynı şekilde, "ilerleme" (terakki) kavramının mer
kezi unsurları olarak "bilim" (fünun) ya da "ilim"in kullanımı, re
form yanlısı Osmanlı entelektüelinin düşünme şekline ilişkin bil
gi verir. I S
"

Seçkinlerin entelektüel şartlanması
Bu zihniyetle aşılanan ve bunu işlerliği olan siyasalara dönüş
türmesi beklenen kişiler kimlerdi? Tipik bir son dönem Osman-

l ı l ıl l n ı lmıt-dPvll•t adamının, Haliç'e bakan bürosunda otururken
ıılı lı,:(ı kurarların temelini oluşturan bilgiler nelerdi? Öncelikle bu
l w• m ı , daha çok küçük yaşlardan itibaren İslam ideolojisiyle aşı
l u ı ıaı ı lıiriydi. Bununla birlikte, hemen ardından, oldukça gevşek
l ı l r l;ll�k ild e bile olsa, Aydınlanmacı fıkirlerle de tanışmıştı. l 6 Son
dllı ıl'ın Osmanlı devlet adamının saplantı noktasına varan temel
ııı l ı;ıguliyeti devleti kurtarmak idi. Bu ana amaç, farklı yollarla ve
l ılr dizi farklı çözüme odaklanmış şekliyle, çeşitli devlet adamla
'

n tarafından dile getirilir. Diğer yandan Osmanlı devlet adamının
ı lllı;ıüncelerini en fazla etkileyen, son dönem Osmanlı-İslami dev
ll't yönetiminde bir çeşit mihenk taşı oluşturan İbn Haldun'dur. l 7
l l u noktada çok iyi bir örnek, genellikle muhafazakar kabul
ı•dilmekle beraber, 19. yüzyıl "bilimsel tarihi"nden etkilenen ilk
ilııeınli tarihçi olan, son dönem Osmanlı devlet adamı-tarihçisi
Alımed Cevdet Paşa'dır. l 8
Ahmed Cevdet Paşa, Mukaddime'nin bir bölümünü tercüme
Ptmişti; burada İbn Haldun'a "hikaye edileni ancak bir ölçüye ka
ı lur kanıtlamayı ve gözden geçirmeyi bilen" bir tarihçi olarak say
lo(ı gösterir. l 9 Devletleri büyüyen, olgunlaşan ve gerileyen güçler
olarak döngüsel bir tarih anlayışıyla ele alan İbn Haldun, Ahmet
< :evdet gibi medeniyetlerini bu çerçeveye yerleştirmek isteyen
< )smanhları etkilemişti. İbn Haldun'un, insanın ancak zorlayıcı
lı ir yetkeyle denetim altında tutulabilecek bir vahşi olduğuna iliş
l< in görüşü ile bu yetkeyi oluşturacak gerekli doğaya (asabiyya) ,
ancak bazı halkların sahip olduğu şeklindeki görüşü, Osmanlı ha
ııedanının hükümranlığım meşrulaştırmaya kısmen hizmet etti.2 0
( :evdet Paşa, şeriat kurallarını kanun metnine dökerek Mecelle'yi
oluşturan kişidir. Mecelle, Osmanlı İmparatorluğu'nun halef
devletlerinde medeni kanunun bazı yönlerinin temelini oluştur
ınaya bugün bile devam etmektedir.2 1
Bununla birlikte, Fransız Devrimi'nden beri Osmanlılar,
Avrupa'da esen yeni rüzgarların bilincindeydiler. Özellikle Tan
zimat reformundan sonra, Avrupa, yer yer utandırma noktası
na varan bir öyküome kaynağına dönüştü. Tanzimat'ın en önde
gelen isimlerinden Sadık Rıfat Paşa, Osmanlı bağlarnma aktar
mayı ümit ettiği türden Aydınlanmacı otokrasi örnekleri olarak,
Metternich Avusturyası ile "modern Avrupa'yı yaratmış olan bü
yük bürokratlar"ı görüyordu. 22 Osmanlı reformcularının amaçla
n, Fransız fızyokratlarınkine çok benziyordu: Kendilerini ve dev
leti refaha götürebilecek barışçıl amaçlarla ilgilenen hoşnut bir
halk.23

Almanya'nın ve İtalya'mn birleşmesi, Osmanlı devlet adamları
m çok derinden etkilemiş olmakla birlikte, Aluned Cevdet Paşa'mn
"milliyetçilik sonınu"na oldukça kuşkucu bir bakışı vardır:
Fransız lmparatoru III. Nap oleon, İtalya meselesinden dola
yı Avusturya ile muharebe etdiği sırada bir

'nationalite', kavmiyyet

meselesi meydana koydu. ( . . . ) Bu ise bunca yıllardan berü mer'i olan
hukuk-ı hükümete dokundu ( . . . ) öteden berü isyana kıyam eden ka
vimler hakkında hükümetleri kuvve-i cebriye i'maliyle asileri taht-ı
itaate getürmeğe hakk u salahiyetleri olduğu halde, Napoleon bu ka
ideyi hedm ile yeni bir kaide çıkardı. "Ve madem ki Avusturya yedin
de bulunan İtalyanlar anı istemiyorlar, o dahi anlardan keff-i yed ey
lemelidir" dedi. 2 4

Paşa, İngiltere'nin bu ilkeyi onayladığım, ancak Rusya'mn ke
sinlikle reddettiğini belirterek sözlerine devam ediyordu. Bu,
İtalya'mn birleşmesine yol açmıştı. Bununla birlikte, İtalya'dan
birleşmiş bir Almanya ile intikam alındı ve şerir Napoleon layığı
m buldu.25 Ahmed Cevdet'in çağdaşı olan Süleyman Hüsnü Paşa
da, kendisinin "Avrupa'mn tüm rnilliyetleri, dilleri ve dinleri bir
leştirme siyasası" adım verdiği şeyden esinlenmişti. Gelgelelim,
Süleyman Hüsnü Paşa "Şeriat buna imkan verseydi bile, (impa
ratorluğun) mevcut koşulları izin vermezdi..." demeyi de ihmal
etmiyordu. 2 6
İktidar ve toplumsal etkileşimin tüm tezahürleri, kökenierinin
izlerini bırakırlar. Örneğin bir camide padişaha aynlmış özel bölü
mün (mahfel-i hümayun) büyütülmesi, belli fırsatlarda belirli bir
müziğin icra edilmesi, padişahın Mekke'ye gönderdiği hediyeleri
taşıyan süslenmiş develerin geçidi (surre-i hümayun) ya da siyasa
yapıcıların gündelik dillerine ilişkin iktidar formüllerini okumak
amacıyla, Clifford Geertz'i, son dönem Osmanlı bağlarnma uyarla
yabiliriz: Tüm bunlar, tarihsel dokunun malzemesidir.27
Genel olarak, Abdülhamid dönemi Osmanlı İmparatorlu
ğu'ndaki iktidar simgeleri dört kategoriye ayrılabilir. Üçü padi
şah ve sarayıyla ilgilidir. Her şeyden önce, Osmanlı Devleti'nin
şanı ve kudretini doğrudan yansıtan kamusal binalardaki arına
lar, resmi müzik, törenler ve kamusal işler gibi, padişahlhalifenin
kişiliğinin kudsiyeti ile bağlantılı simgeler vardır. İkinci sırada ni
şanlar, özel olarak ihsan edilmiş Kuran nüshaları, imparatorluk
sancağı ve öteki törensel ziynetler gibi, imparatorluğun cömert
liğinin daha özgül ve kişisel tezahürleri gelir. Üçüncüsü, sarayda-

Id h ı l ı ı ı ı ı ' ı ı ı i l ı ı d t • gPien i s i m le r i n e ait olduğu öne sürülen hat ör

ı ı . - ld ı • rl ya da b<•nzer önemde başka malzemeler gibi, dini açıdan

n l ı ı ıgı·sı • l ıı ıaddelerdir.

1 l i \ n l i i nc üs ü, biraz farklı bir kategori oluşturur ve Osmanlı res

ı ı ı i dol<iimantasyonundaki dil sembolizmiyle ilgilidir. Her zaman

l ı n l< il ın darın şahsıyla doğrudan doğruya bağlantılı olmamakla
1 d ri i l<te, resmi belgelerde sık sık kendini gösteren belirli kilit iba

n • vt• sözcü kler, Abdülhamid dönemi bürokrasisinin yöneten ve

yiıı wtilen ilişkisi gibi sorunları nasıl kavramsallaştırdığına, göçe

l ll ' halkiara karşı tutumuna, devlet seçkinleri olarak kendi içle
rl ı ı del<i ilişkilere dair çok değerli ipuçları verir.

1\aınusal sembolizm ve tezahürleri
I I . Abdülhamid'in yakın dönemdeki selefleri, Avrupa'daki ka
ı ı ı ı ısal yerlerde kral portrelerinin sergilenmesi uygulamasını be

ı ı i ı ıısemek yoluyla, "modern" hükümdarlar olarak görtilrnek uğ
rı ına çok çaba harcamışlardı. Bu uygulamayı başlatan II. Mah

ı ı ı ı ıd olmuştu. Çeşitli tarikat şeyhleri , onun portrelerini hükümet

dairelerine ve diğer kamusal yerlere asılmalarından önce kutsa
ı l ı lar ve bir muhafız bölüğü önlerinden geçerken yirmi bir pare
lop atışı yapıldı. Bu uygulama, Abdülmecid (h. 1839-1861) ile Ab

d iilaziz (h. 1861-1876) döneminde de sürdürülen bir gelenek ha
l ini aldı.28 Yine 1850'de, "Sultan Abdülmecid'in üç büyük portre
Hi Mısır'a geldi (... ) ve büyük bir geçit resmi ile kentte [Kahire'de]
dolaştırıldı." Portreler bundan sonra büyük bir debdebe ile kale
de sergilendi.29
Abdülhamid, kendi suretinin kamusal yerlerde sergilenmesini
kasıtlı olarak yasakladı. Bunun, insan imgesinin resmedilmesini
yasaklayan ortodoks İslam'la ilgili kaygılardan mı kaynaklandığı,
yoksa güvenlikle ilgili bir sapiantı mı olduğu açık değildir. 15 Ma
yıs 1902'de, Ankara vilayetinden gelen bir raporda, "Ankara'daki
bir kahvehanede Halifemiz Yüce Hakanımızın bir portresinin gö
rülmüş" olduğu belirtiliyordu. Rapor şu sözlerle sürüyordu: "Bu
yerin mahiyeti Suret-i Hürnayun'un kutsal niteliğiyle uygun düş
mediğinden, portre satın alındı ve saraya gönderildi."30
Abdülhamid muhtemelen ortodoks İslam'ın put kırıcılık gös
terisi dahilinde, hükümdarın imgesini, aynı amaca hizmet eden
"Padişahım çok yaşa!" ibaresinin tek tip işlendiği sancaktarla ika
me etti. 3 ı Bu sözler, çok eskiden beri asker ve sivillerin hüküm
dara bağlılıklarını göstermelerinin bir yoluydu. Bununla birlik-

te, törensel gösteriler de gittikçe artan uluslararası rekabet sün•
cinin bir parçası olarak daha çok standartlaşarak, Britanya lm

"Long Live the Queen" (Kraliçe çok yaşa!) ya
"Tenno heika banzai!" sözlerine çok benzerne

paratorluğu'ndaki
da Japonya'daki

ye başlarruştı. 3 2 Sözlü ifadeler, bir muhalefet simgesi de olabili
yordu. Jön Türk muhalefeti, bu sözleri dile getirrnek konusunda
olumsuz bir tavır alrruştı: Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane talebeleri, kamusal törenlerde bu sözleri bağırınayı red
detmiş veya yalnızca mınıdanarak söylerneyi tercih etrnişlerffi. 3 3
Suikasta uğrarna (1905'te bir girişim olduğuna göre, hiç de yer
siz olmayan) korkusuna karşın, Abdülharnid, hükürndarın kendi
sini halka gösterdiği bir tören olarak cuma selarnlığı adetini sür
dürdü. 1 9 . yüzyılda, cuma selamlıkları, Avrupa örneklerinden
esinlenerek, yeni bir törensel gösteriş kazandı.
Diğer taraftan hükürndarın modern bir kamusal kişilik olma
sına yönelik bu değişikliğin fiziksel tezahürü, 19. yüzyıl cami rni
rnarisi idi. Klasik Osmanlı camii, ana binaya daha bir seküler gö
rünüş kazandıran törensel kamu alanı olarak işlev görecek iki
katlı bir yapı eklemek yoluyla, Avrupai törensel protokol kulla
nımına uygun hale getirildi. Aptullah Kuran, selatin camilerinde
padişahın kişisel ibadet odası (hünkar rnahfeli) olarak adlandı
rılan bölürnün 18. yüzyıldan itibaren epeyce büyüdüğüne işaret
eder: "Padişahın ibadet platformunun veya locasının görünümü
ve evrimi, mimarinin önkoşullarının ötesine geçti. (... ) Bir göste
riş ve debdebe aracı olarak doğdu."34 Abdülharnid'in kendi camii
olan Yıldız Carnii'nin, fiilen ibadet alanına üstün gelen törensel
rnekanının da eşi benzeri görülmemiş derecede büyüyerek "Os
manlı mimari geleneğini topyekün yıktığı" söylenir. 3 5
Cuma selarnlığı ya da sadece selarnlık, padişah alayının, göz
kamaştırıcı üniformaları içindeki Arnavut kökenli rnuhafız birli
ği (silahşoran-ı hassa) eşliğinde Yıldız Sarayı'ndan büyük bir deb
debeyle ayrılarak Yıldız Camii'ne yönelmesiyle başlardı. Burada,
namazın eda edilmesinden sonra, özel memurlar halktan arzu
haller toplardı. 3 6 Anlaşılan cuma selarnlığı turistler için bir çe
kim merkezi de oluşturuyordu, çünkü çağdaş anlatılardan biri,
İngiliz, Arnerikan ya da Almanların arabalarının "selarnlık töreni
ni izlernek üzere Yıldız yokuşunda uzun bir kuyruk oluşturduğu
nu" betirnler. 3 7 Yabancı konuklar için bir çeşit platform kurulu
yor, buradan törenleri izleyip padişahı selamlarnalarına izin veri
liyordu . .Aynca elleriyle herhangi bir ani hareket yapmamaları ko
nusunda uyarılıyorlardı; çünkü bu, muhafızlar tarafından bir sui-

l< m -ıt � l r l �;� l ı u l o lı ım k anl�ılalıilir ve onlar da bu doğrultuda tepki
f.(I IMI.C'I'Phi l i rl<'r<li. 'Hi
l lı ı t.iln•ıı iPri izlemeye sık sık gelenlerden birisi de, selamlık tö

n•ııiııi olağanüstü ayrıntılı betimlediği için özellikle ilginç olan
Yı unacia Tonıjiro idi. Yamada, padişahın dört atlı arabasıyla cami
.V � ' geldiğine, ama dönüşte basit bir caleche ' e * binerek, dizginle
rl de kendisinin ele aldığına dikkati çekiyordu. Hanedanın erkek
Uy<'lcri, saray erkanı, önde gelen bürokratlar, yüksek rütbeli za
l ı i tler, bu sırayla onun ardında sıralanıyorlardı. Bu, hükümdann
dPvletin dizginlerini elinde tutmasının simgesel bir temsili olarak
lmbul edilebilirdi peka.Ia. Torajiro, bundan başka "valide sultan"
l l<' "kadın efendi"nin tören alayına katılarak padişaha camiye ka
c lıır eşlik ettiğini, ama kadınların cuma narnazına katılınayıp İsla
mi gelenekiere uygun olarak arabalarında kaldığını belirtir. Gel
f.(Pielim, avluda bulunan kadınlar bile, İslam adetlerinden sapma
ıuılamına geliyordu. Yamada günlüğüne, törenin "artık sendele
ıııeye başlamış muazzam bir imparatorluğun eski şanını yansıt
ması nedeniyle" son derece etkileyici olduğunu yazmıştı.39
Bir seferinde selamlık, padişahın kişisel cesaretini göstermesi
l<:in fırsat oluşturdu. 1905'teki törende bir bomba patlamış ve tö
ren alayında son anda yapılan beklenmedik bir değişikliğin sonu
ı·ıında padişah yaralanmadan kurtulmuştu:
Moloz ve kan etrafa saçılınca genel bir panik çıktı. Padişah elleri
ni kaldırdı ve boğuk sesiyle bağırdı: "Telaş etmeyin!" Bundan sonra
arabasına bindi, dizginleri aldı ve hep bir ağızdan ''Yaşa!" diye bağıran
yabancı konukların önünden geçip gitti.40

Padişahın kendisini halka gösterdiği ender olayların bir diğe
ri de, Ramazan ayında Topkapı Sarayı'ndaki Kutsal Emanetler

( Hırka-i Saadet) ile Haliç kıyısındaki Eyüb Camii'ne yapılan tö
rensel ziyaretlerdi. Yamada bunları da detaylı anlatır. Padişah,
haremini ve maiyetini içeren 300 atlı arabanın eşliğinde Eski
Saray'a doğru yola koyulurdu. "Kalın bir beyaz kum tabakasıyla
kaplanan" yollar bu olay için hazırlanırdı. 4 1
Bu törenler halka nasıl görünürdü? Bir Ermeni fırınemın çırağı
olan Hagop Mintzuri, sonradan yazdığı anılarında, padişahın bay
ram namazı için Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camii'ne gelişini hatırla
dığıru aktarır:
* Bir çeşit hafif, atlı araba.

(ç.n.)

Tek kelime Türkçe bilmeyen, asker-polis olmayan, sultanlll h(•
yaz takkeli, mor poturlu Arnavut devriyeleri bizim çarşının üst kısım
nı doldurdu. Yine asker-polis olmayan, Türkçe bilmeyen, kırmızı şal
varlı, yeşil sarıklı, sultanın Arap devriyeleri de caddeyi doldurdular.
Yalnız Türklerden oluşan ve uzun boylu askerlerden seçilmiş sultanin
muhafızları, göğüslerinde imparatorluğun ihtişamlı nişanları olduğu
halde geniş bir çember meydana getirerek Arnavut ve Arap devriyele
rin önünde yer aldılar.

Mintzuri gibi mütevazı bir gözlemcinin bile, padişahın çevre
sindeki yoğun güvenlik çemberini oluşturan unsurlara dikkat et
miş olması öğreticidir. Bu törensel yerleşmeyi "okuması"ndan;
en iç çemberin "yalnızca Türkler"den oluştuğuna ve Arnavutlarla
Arapların Türkçe bilmediklerine özellikle işaret etmesinden, tö
ren muhafızlarının yansıttığı etnik sadakat derecelerine duyarlı
olduğu açıkça anlaşılıyor.42
İstanbul'da Kumkapı semtinde 1895'te yaşanan Ermeni katli
amlarından pek de uzak bir tarih olmayan 1890'ların sonunu an
lattığına göre, bir Ermeni olarak Mintzuri'nin bu sıralamaya daha
duyarlı olması da mümkündür. 43 Betimlediği Türklerin, haneda
nın kurucusu Osman Gazi'nin efsanevi babası Ertuğrul Gazi'nin
adıyla anılan alay olduğu neredeyse kesin gibidir. Bu alayın as
kerleri, Osmanlı Türklerinin mitik kökeni olan Söğüt'ten özel ola
rak seçilirlerdi. 44
Mintzuri, küçük bir çocukken padişahın Mekke ve Medine'ye
gönderdiği armağanları taşıyan surre alayının yola çıkışından na
sıl etkilendiğini de kaydeder. Kutsal Kentler' e gönderilen bu ar
mağanlar, halifenin İslam'ın en kutsal kalesini himayesinin sim
gesel bir ifadesiydi. Zengin nakışlı örtülerle süslenmiş develer tö
rensel ihsanları taşıyarak İstanbul sokaklarından ağır ağır ilerler
di. Bu da son derece ihtişamlı bir tören vesilesiydi ve Mintzuri de,
bir tören handosunun Hamidiye Marşı'nı çalarak sokaklardan ge
çişini anlatır. 4 s
Abdülhamid'in, devlet ileri gelenlerinin yanına yaklaşmasına
izin verdiği ender durumlardan biri de, her yıl Ramazan bayra
mında yapılan etek öpme merasimiydi. Saray görevlilerinden bi
rinin yazdığı anılardan, bu törenin nasıl yapıldığına ilişkin çok il
ginç ayrıntılar öğreniyoruz:
Yaver-i padişahiler iki yanında dikilirken, altın nakışlı mendilleri
ni tutarlardı. Bu törende gerçekte etek öpmekten çok, her grup erkan

f.:l ' l,' l l i<C,'I', l ı l r l ı iııt lı;ıan•l.i ohU'ak

mendillerden birini öper ve başına ko

.v ı ı n l ı . l 'adiı;ıalı, sadPce u lemanın selamını almak için ayağa kalkarctı.46
<_:ol< PHI<i bir geleneğin bu uyarlamasında, geleneksel giyim ku
�n ı ı ıdan önemli bir sapma vardı. Bu törenlerde, padişah artık kaf

I ı u ı değil, bunun yerine bir üniforma ya da setre takım giyiyordu;

l ı ı ı nedenle, nakışlı mendiller etek ucunun yerini almıştı. Halife

n i n , bir tevazu ve saygı jesti olarak, din adamları geçerken ayağa

Imikınası da önemlidir.
Bu kamusal törenierin çoğunda, yeni ve eskinin, İslami ve Ba
t ılı geleneklerin önemli bir karışımı söz konusuydu. Selamlık, İs

lami gelenek ile Batı tarzı protokolün iç içe geçtiği, önde gelen
yabancılar ile saraylı kadıniann aynı tören mekanında yer aldı
ğı bir olaydı. Surre alayına Batılı marşlan çalan bir askeri ban
c

lo eşlik ediyor, biat töreninde ise değişen giyim kuşam tarzı gö

rlilüyordu.

ııesmi ikonografı
Gelgelelim, bu olaylar kuralı bozmayan istisnalar olarak kalı
yordu. Abdülhamid, simgeler ve resmi ikonografi bildirilerini Yıl
dız Sarayı'ndaki köşesinden de pekaJ.a yapabiliyordu. 19. yüzyıl
sonlannda iktidar ile törenselliğin yeniden vurgulanmasının en
çarpıcı simgelerinden biri hanedan armalarıydı.
Devlet-i Aıiyye'nin simgesi Osmanlı Hanedam'nın armasıydı
(Arına-i Osmani) . Arınanın tasarımı, II. Mahmud tarafından bir
İtalyan sanatçıya yaptırılmıştı. II. Abdülhamid'in Osmanlı tahtına

çıktığı döneme gelindiğinde, arına Osmanlı resmi sembolizminin
o denli yerleşik bir parçasına dönüşmüştü ki, padişah 1905'te, an
laşılan tersim edilişinde tekbiçimlilik olmamasına canı sıkılıp, ar
ma içeriğinin aynntılı bir betimlemesini istediği zaman, resmi bir
versiyonunun hemen bulunamaması nedeniyle bürokrasi çok zor
durumda kalmıştı. Sonunda uzun aramalar ardından bulunarak,
arınanın

içeriği betimlenmişti.4 7

Aynntılı bir layiha ile padişaha, Osmanlı armasının, silahlar ve
öteki simgesel nesneler gibi, gerek yeni ve eski, gerek Türk ve İs
lami motiflerden oluştuğu bildirildi. Kalkandaki ana motif, "pa
dişahlann yüce tacı" idi, onun üstünde tahttaki hükümdarın tuğ
rası bulunuyordu. Bunun yanında, biri İslami yasayı, yani şeriatı,
diğeri de öteki modern yasalan (ahkam-i şer'iye ve nizamiye
yi cami kitab) simgeleyen iki kalın cilt bulunuyordu. Bunların

altında adaleti simgeleyen bir terazi vardı. Ana motif, eskinin YP··
niyi dengelediği simgesel silahlarla kuşatılmaktaydı: Ok ile sün
gülü piyade tüfeği, eski tarz ağızdan dolma top, modern bir sah
ra topu, geleneksel bir pala, modern bir süvari kılıcı vb. Arına-i
Osmani'de aynca, devletin yüce merhametini temsil eden çiçek
açan güller ve günlükle dolu bir vazo gibi geleneksel İslami-Os
manlı simgeleri de bulunuyordu. Tasarımın sağ yanında bir kır
mızı sancak, sol yanında da yeşil Sancak-ı Şerif vardı; bunlar Os
manlı saltanatını olduğu kadar, hilafetin evrensel İslami doğası
nı da simgeliyordu. Tas arımın en alt kesiminde, Osmanlı nişanla
nnın tam dizisi bulunuyordu. Dolayısıyla, Osmanlı devlet arınası
nın ana temalan, eski ve yeninin, geleneksel ve modernin çevre
sinde dönüyordu.48
19. yüzyıl ikonografisinin bir başka özelliği, andaç madalyon
lardı. Bu tür Osmanlı örneklerinin belki de en ilginç olanı, çağ
daşlığı kadim tarihsel meşrulaştırmayla birleştirme çabası olınası
açısından, Abdülmecid döneminde (h. 1831-1861) bastırılan ma
dalyondur. Son dönem Osmanlı Devleti'nin kendini algılayışının
bir belgesi olan bu madalyonun üzerindeki ibareler çarpıcıdır.
Madalyonun ortasında Fransızca "Cet Etat subsistera Dieu le ve
ut" (Bu devlet yaşayacaktır, Tann onu emrediyor) ibaresi yer alır.
Bunun üzerinde, tepesinde Osmanlı sancağının asılı olduğu ve az
gın dalgalann dövdüğü bir kale görünür. Kenannda "Justice egale
pour tours" (Herkese eşit adalet); "Protection des faibles" (Maz
lumlann korunması); "L'Etat Releve" (Devletin dirilişi) vb ibare
ler bulunur. Madalyonun arka yüzünde, Orta Asya Türk serpuşu7
nu çevreleyen IL Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, Mustafa Re
şid Paşa ve Köprülü vezirlerinin adları görülür.49 Bu madalyon
da şanlı bir geçmişin anılan halihazırdaki bir kuşatılmışlık duy
gusuyla iç içe simgelenmektedir.
Geçmişin simgelerini kullanmak yoluyla bugünü meşrulaştır
mak yönündeki benzer bir çaba, devlet yıllıklarında (salname)
Osmanlı soyağacına verilen seçkin yerde de gözlenebilir. 1885'te
Bursa vilayeti için hazırlanan salnamede, Osmanlı hanedanı
nın kökleri, efsanevi Oğuz aşiretine ve buradan da Nuh yoluyla
Adem ile Havva'ya dek geriye götürülür. Selçuklu Sultanı Alaed
din Keykubad'ın, hanedanın kurucusu Osman'ı nasıl koruduğu
na ilişkin resmi hanedan efsanesi, Osmanoğullan'nın "uzmanla
nn araştırmasına göre, dünyanın en eski hanedanlanndan biri ol
duğu ve sonsuza dek süreceği" iddiasıyla, başından sonuna dek
hikaye edilir. s o Böylesi aşikar resmi kurgu İslami saray kasidele-

ilginç olan nokta, bu an
modcrnizasyonun bir ürünü olan ve çeşitli na
t. ı l' l ı ı n ı ı i s i ı ı ı l <'ri, tarımsal üretim ve bölgenin temel coğrafi özel
l l ldPri g i l ı i dünyevi verileri ortaya koyan bir devlet yıllığında yer
ı ı l ı ı ıı ı ...u d ı r. Bu efsanevi soyağacının dahil edilmesi, Woodhead'in,
ı ı � ı ı :r. a.o;; i reti soyunun "ve 15. yüzyılda özellikle popüler olan kur
l{ıısal soyağacının", 16. yüzyıl sonlarına gelindiğinde "büyük öl4,' 1 1 c ll' çürütüldüğü" şeklindeki sözleri hatırlanırsa, daha da ilginç
l ıı ı i P geliyor. s ı Rivayete dayalı uydurma soyağaçlarının, Osmanlı
l lı•vleti'nin büsbütün zayıf göründüğü 19. yüzyılda geri getirilme
.-. l ı H� gerek duyulduğu gerçeği önemlidir. Bu durumda amaç, Os
ı ıııuılı hanedanının hükümranlığının, bu devletin sürekli ve kaçı
ı ı ı l nıaz bir özelliği olduğunu vurgulamaktı.
Salnameler, kendi başlarına Osmanlı kuruluş efsanesinin
"pompalanışının" bir tezahürüdür. Devlet salnameleri 1846'da ya
y ımlanmaya başlasa da, Osmanlı padişahlarının soyağacı 1853'e
( I l ieri 1270) kadar bunların içinde yer almayacaktı. 52 Bu tarihten
1mııra bir süre kaybolur, ama 1868'de (Hicri 1285) yeniden belirir.
Ahdülhamid döneminde soyağacı, içindekiler bölümünde beşin
d sıradan üçüncü sıraya yükselir. Her bir padişah dönemindeki
bireysel kayıtlar da, hatın sayılır ölçüde genişletilir. Böylece eski
l'iltler, doğum ve ölüm tarihleri gibi yalnızca temel verileri sunar
lwn, Abdülhamid dönemindekiler çok daha ayrıntılı hale gefu.5 3
Osmanlılar, nasıl öteden beri var olan gelenekleri devlet sim
gelerine dahil etmek yoluyla vurgulamaya çalıştılarsa, "rakip sim
geler" olarak gördüklerini de azaltına girişiminde bulundular. Sa
daret Mektubi Kalemi ile Mabeyn arasındaki 8 Haziran 1892 ta
rihli bir yazışma, ambalajları rakip bir devletin arınasını taşıyan
ınalların ithaliyle ilgiliydi. Yunanistan'dan Girit'e gönderilen bir
sandık dolusu ayna sorun çıkarmıştı. Burada unutulmaması gere
I<en nokta, bu yılların Girit'in özerkliğine ve 1897 Osmanlı-Yunan
savaşına giden yıllar olduğudur. Padişah, bu tür ambalajların im
paratorluğa girmesini yasaklamak istiyordu, ama sadrazam, Os
manlı gümrüğünün bunları uzak tutabilınesi için hiçbir yasal ge
rekçesi olmadığını ona hatırlatmak zorunda kalmıştı. 5 4
2 Temmuz 1889'da, Dahiliye Nezareti, İstanbul'un Beyoğlu
semtinde, Moskova'da basılmış "Bizans İmparatorları ve Rus çar
larının yan yana tasvirlerini taşıyan" bazı "levhaların" ele geçiril
diğini bildiriyordu. Bu levhalar, "Bazı muzır malumatı havi bir ta
rih kitabı" ile birlikte İstanbul'daki Rum Ortodoks Patrikliği'ne
dağıtılmış olduğu için nazırın dikkatine sunulınuştu. s s
ı l ı ı l r ı lwc l l ı ı ı l ı i r gph•ıwğidir ama, lnırada
l ı ı l ı ı ı ı ı ı , l ıl l rokrat.ik

Bu olay, Rus çarlarının, Osmanlı topraklarındaki tüm H u ı ı ı < h'
todoks uyrukların hamisi oldukları iddiasııun ve kendilerinin " B i 
zans imparatorlarının torunları", Moskova'nın da "Üçüncü Ho
ma" olduğu düşüncelerine ilişkin irnalarının, Osmanlı yetkililerin
ce çok iyi anlaşıldığının çarpıcı bir kanıtıdır. Bu olay, 1883'te tah
ta oturan III. Aleksandr'ın çarlık döneminde ortaya çıkmıştı; ay
nı zamanda çarlığın mistik doğasını da vurgulayan Aleksandr'ın
(Petersburg'dan çok) Moskova merkezli devlet sembolizrniyle tü
müyle örtüşüyordu. S6
Osmanlı resmi mitolojisi, Osmanlı padişahlarının Roma ve
Bizans'ın halefieri olarak konumunu vurguladığı için, Bizans geç
mişi hassas bir konuydu. s 7 1453 'teki fetihten sonra, Osmanlı im
paratorluk geleneği kendini var etti. Gülru Necipoğlu, Topkapı
Sarayı'nın kasıtlı olarak Bizans akropolisinin üzerine inşa edildi
ğini göstermiştir. s s Fletcher'ın da vurguladığı gibi, "Kentin ken
disi Roma imparatorluk geleneğinin meşruiyetinin bir simgesiy
di, öyle ki Osmanlı hükümdan (...) artık kendisini Sezar'ın simge
leriyle donatmaktaydı."59 Fetihten sonra camiye dönüştürülen ve
Osmanlı sultanı I. Selim'in 1519'da hilafet kaftanını giydiği Aya
sofya Katedrali, özellikle önem taşıyordu. Abdülhamid, hilafet
mekfuu olarak bu camiye özel bir önem verecekti. 6 0
Dolayısıyla, caminin "duvarlarına ve galerilerine resim çizen
ve yazı yazan bazı Rum ve başka ziyaretçiler"e ilişkin haberler
çok can sıkrnışa benziyordu. Bu tür davranışı önlemek için, ziya
retçilerin camide dolaştıkları süre boyunca hiçbir şekilde yalnız
bırakılmamalarına ilişkin yeni talimat verildi. 6 1
Aslına bakılırsa İstanbul, Osmanlı padişahlarının meşruiyetini
pekiştirmeyi amaçlayan sembolizmde daima merkezi bir konum
işgal etmişti. Gülru Necipoğlu, yeni tahta çıkan bir padişahın, ata
larının İstanbul'daki türbelerine yaptığı törensel yürüyüşün bi
le, onun meşruiyetini ilan etmenin bir aracı olduğunu göstermiş
tir: "Ölen padişahların halefieri tarafından inşa ettirilen bu türbe
ler, mağrur bir soyun kesintisiz devamlılığını vurgulamak yoluyla,
Osmanlı hanedanının meşruiyetini ilan etmekteydi." 6 2
İstanbul'da türbelerin, Ayasofya'nın ve peygamberin Kutsal
Emanetleri'nin varlığı, kentin sembolizmine katkıda bulunuyor
du. 19. yüzyılın muhtemelen en büyük devlet adamı olan Reşid
Paşa, "devletin üç temeli"ni (üç rükn-ü devlet) İslam, saltanat
ve hilafet olarak belirler; üçü de Mekke ve Medine ile imparator
luğun payitahtı olarak İstanbul'u koruyan Osmanoğulları tarafın
dan idame ettiriliyordu. 6 3

görsel teyidi, onun döneminde ta
kamusal eserlerin üzerinde yer alan tuğrasıyla
• ı ı ı g l ı ı ı ı ıyordu. Anadolu'nun dört bir köşesinde dikilen imparator
l ı ı ll ı ı rı ııasını ve saltanatın öteki belirtilerini taşıyan saat kulele
ı l l u ·r yere yayıldı. Padişahın 1901'deki gümüş jübilesinin anısı
ı ı ı ı N iğde, Adana ve Yozgat gibi küçük Anadolu kasabalarında sa
u l lw l elcri yapıldı. Finkel, bir saat kulesinin simgelediği "sekü
l ı · r aıııtsal mimarinin", minarelerden okunan ezanla belirlenen
1 \ ı ı ran ' a dayalı zaman ile, "zamanı ernekle birleştirmeye dayanan"
v c · ı ı i bir ekonomik düzene dönüş arasındaki yüzleşmeye dikkat
ı; c • lm ıiştir. 64 Dolayısıyla, özellikle Anadolu ve Arap vilayetlerin
ı lc • , lıu binaların, uyumlu zaman anlayışındaki devletin fiziksel te
t,ı ı l ı ürleri olması amaçlanmış ve bunlar yeni bir zaman ve iktidar
lwvramının göstergeleri olarak işlev görmüşlerdi.
Saat kuleleri ve benzer yapıların, meşruiyete yönelik seküler
ı;ı ı l ıalar olmasına karşın, küçük köy camileri de anısal rnekanlara
( 1 i e'UX de merrioire) dönüşmüşlerdi. Padişahın taşradaki simge
lil ' l temsilinin bir diğer yönü, onun ismini uzak Osmanlı ataları
ı ııı bağlayan kitabeleri taşıyan küçük, tek tip camilerdi. 8 Eylül
I H!l2 tarihli bir irade, Trakya'daki Çorlu bölgesinde dokuz cami
yı• konulacak kitabeler için ebced hesabı yapılmasına yönelikti.
l lı•r bir cami için bir padişah seçilmişti: II. Osman, I. Mustafa, I.
Ahmed, IV. Mehmed, III. Murad, Il. Selim, II. Bayezid, I. Süleyman
( Kanuni) ve I. Selim. 65
Kayıtlar, padişahın ayrıca Rodos adasındaki köylere üç cami
.vaptırdığını ve her birine sırasıyla kendi adını, annesi Tiri Müjgan
l l:uum'ın ve efsanevi Ertuğrul Gazi'nin adını verdiğini de göstermek
lı •dir. 66 İlk cengaver padişahlardan olan Sultan Yıldırım Bayezid'in,
Siiğüt'ten pek uzak olmayan İnegöl'de yaptırdığı caminin yıkıntı ha
linde olması dolayısıyla yeniden yaptırılmasına yönelik iradeler de
vardır. Cami tümüyle yeniden inşa edilmiş ve hayır dualarıyla, padi
�ahın on dokuzuncu cülus yıldönümünde ibadete açılmıştır.67 Es
ki şanlı günler ile Abdülhamid rejimi arasındaki bir başka simgesel
l ıağlantı, Bursa'daki mu Cami mimarisini, Yıldız Camii mimarisinde
yinelemeye yönelik kasıtlı çabaydı. "Caminin minberinin, Bursa'da
ki mu Cami'nin minherine benzemesi gerektiği" belirtilmişti .6 8
Burada dinsel/hanedana ait meşrulaştırma temaları kullanıl
ınakla birlikte, camiierin işlevi, saat kulelerinin sekiller mesaj ma
daha yalandır. Hem saat kuleleri, hem de camiierin küçük yerler
de inşa edilmiş olmaları, bu anlamda, yerel düzeyde iktidarı açığa
vurmaları bakımından da önemlidir.
l 'ı ı d i � ; m l ı ı ı ı Pgenwnli ğinin

ı ı ı ı ı ı ı ı l ı u ıa ı ı Wın

Bu mesajın bir örneği, Bağdat valisinin raporunu verdiği, v i la·
yetteki Hindiyye Barajı kıyısına dikilecek dikilitaşın kitabesidir.
Bu türün oldukça tipik bir örneğini oluşturan dikilitaş şu ibareyi
taşıyordu: "Halifenin kutsal adına ve onun sonsuz iktidarına bir
ziynet olsun diye." Vali, muhtemelen Türkçe olması gereken ge
nel bir iktidar ifadesine başvurmaktan ziyade, hedef kitlenin ye
rel halk olduğunu gösterecek şekilde, metnin dilini Arapça ola
rak belirlemişti. 6 9
Şerif Mardin, "Anadolu' da bir imparatorluk isminin yaygın ka
bulünün, Il. Abdülhamid döneminin belirgin özelliği olduğuna"

dikkati çekmiştir. 70 Abdülhamid'in buradaki tavrı,

19.

yüzyılda

Rus çarlarının Ortodoksiuğu kullanarak halklanyla doğrudan gö
nül birliği kurmaya yönelik tavnna çok benzemektedir. 7 1
Tüm bu çabalarla ilgili olarak, binalar, köprüler, barajlar ve sa
at kulelerindeki simgesel ibarelerin, özgül bir tarihsel bağlam
da yapıldığının farkına varmak önemlidir. Bu tarihsel bağlam,
Tanzimat'tan itibaren Osmanlı kentlerini reforme ve modernize
etme çabasıdır. Dumont ve Georgeon'un "devlet iktidarı ile yerel
topluluklar arasındaki mücadele" adını verdikleri, devlet ve top
lum arasındaki dinamik gerilimde, devlet arınası veya kitabeler
gibi iktidarın simgesel tezahürleri son derece hayati bir rol oyna
dı. 72 Timothy Mitchell,

19.

yüzyılda, benzer gelişmelerin kendi

ni gösterdiği Mısır'da "bir düzen görünüşü"ne yönelik saplantıya
dikkati çeker. Osmanlı kamusal mekfuu, mümkün olduğu kadar
merkezin vermek istediği simgesel mesajıara uymak üzere, ben
zer şekilde "düzene konuluyordu." 7 3
Zeynep Çelik,

19. yüzyıl İstanbul'unda "kentsel dokunun düze

ne sokulması"nın, dış dünyaya "modem" bir görünüm sunmak is
teyen Osmanlı devlet adamının arzusu sonucu ortaya çıktığına
işaret eder. Kentsel dokunun "düzene sokulması", Mısır örneğin
de olduğu gibi, merkezin adına iktidarın uygulanmasını da sim
geliyordu. Ayasofya ve Süleymaniye Camii gibi tarihsel yapılann
anıtsal karakteri, çevrelerinin boşaltılmasıyla vurgulanıyordu. 7 4
Aynı şekilde, Osmanlı Hanedanı'nın efsanevi iki padişahı olan
ve Bursa'ya defnedilen Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin tür
belerinin restorasyonu için de hiçbir masraftan kaçınılmanuştı. 7 s
Bursa, sık sık "saltanatın beşiği"

(mehd-i zuhur-u saltanat)

gibi

özel onurlara mazhar olan bir kentti.7 6 Aslına bakılırsa, Abdülha
mid Osmanlı Devleti'nin "yaradılış efsanesi"ne hiç görülmedik bir
şekilde yoğunlaştıkça, Osmanlı Hanedam'nın tarihsel mirası çev
resinde gerçek bir "Osmanlı kültü" yaratıldı. 77 Bunun bir kısmı,

c

lM ı ııııı ı < ia:�.i'nin babası ve Osmanlı Hanedam'nın efsanevi kuru

ı · wm ı•; ıtuğrul Gazi'nin türbesinde her yıl sahnelenen mükellef
ı ı ı ı ı ı ı a Wrnıi (ihtifal) idi. Ertuğrul Gazi'nin, Söğüt'teki türbesi, im

paratorluğun puslu kökenierini yücelten karmaşık bir anıtkabire

c

lilı ıüştürüldü.
ı•;rtuğrul'un türbesi, 1886'da yeniden yapılarak hayır sahibi

A hdülhamid'in adını yücelten bir kitabesi olan bir de çeşme açıl
d ı . Ertuğrul Gazi'nin naaşının bulunduğu lahit, mermerden ye
ı ı i den yapıldı ve karısına ait olduğu söylenen bir mezar yeniden

l ı ı�a edilerek 1887'de türbeye dönüştürüldü. Sultan Osman'ın
I l k mezan da babasının hemen yanı başına yeniden yapıldı. 7 8
Sliz konusu kişilerden bazılarının tarihsel kimliğinin belirsiz ol
d uğu ve mezarlardan ancak birkaçının gerçekten isim taşıdığı
göz önüne alındığında, bu etkinlik "geleneğin icadı" gibi bir şey
d i r. "Osmanlı devletinin ulu kurucusu"nu öven tarihçi bile, "Il.

Abdülhamid'in, Ertuğrul Gazi'nin kansına ait olan mezan nasıl

belirlediğini söylemek güçtür. Tek söylenebilecek şey, onun en
ınuteber rivayete dayanmış olabileceğidir" demekten kendini ala
ınamaktadır. 79 Yazışmalarda Ertuğrul Gazi türbesinin adı sık sık
geçer. 1902'de, Ertuğrul Gazi Camii'nin çevresinde boş bir alan
yaratmak üzere, camiyi kuşatan binaların istimlak ve yıkımı için
l ıatın sayılır bir para harcandı. 8 0
Bu alan, her yıl "özgün Osmanlı aşireti" Karakeçililerin, Orta
Asyalı göçebe giysileri içinde, Söğüt'e girip, marş söyleyerek at
üstünde geçit resmi yaptıkları bir kutlama yeri haline geldi. Mar
�ın nakaratı şöyleydi: "Ertuğrul Alayı'nın askerleriyiz . . . ", "Sultan
Abdülhamid için ölmeye hazınz." Bu geçidi, binicilik gösterileri
ve geleneksel cirit oyunu izliyordu. 8 1
Aşiret önderinin her yıl saraya şu mealde bir telgraf çekmesi
fıdet olmuştu: "Zat-ı hümayünlarının saygıdeğer atalarının türbe
sine saygılarımızı sunma şeklindeki yıllık kutsal vazifemizi ifa et
miş bulunuyoruz."82 "Ertuğrul Gazi'nin annesi" Hayme Ana, gö
mülü olduğu söylenen köyde bir padişah buyruğuyla inşa edilen
özel bir anıtkabide onurlandınlmıştı. 83 Hayme Ana Türbesi, pa
dişahın özel bütçesinden aynlan para ile düzenli olarak bakım ve
onarımdan geçiriliyordu. 84
Padişahın, Osmanlı Devleti'nin ilk günlerinin "Türklüğü"nü
vurgulayışı, onun "özgün Türk hanedanları"na ilişkin tutumunda
da kendini gösterir. Eskiden Adana bölgesindeki bir Türk beyli
ği olan Ramazanoğullan aşiretini, "saf Türk kanı" taşıdıkları için
onurlandırdı. Abdülhamid, aşiretin kadın reisi Emetullah Hatun'u

İstanbul'a davet ederek, onun ve rnaiyetinin Yıldız Sarayı'nda Pıı

saygıdeğer konuklara gösterilen muameleyle ağırlanrnalarını sağ
ladı.85
Abdülharnid döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk gün

lerine yönelik yenilenen ilgi, hatta saplantı, 1402'deki Tirnur fe
laketinden sonra olduğu gibi a<jın bunalım dönernlerinde kendi
ni gösteren, hanedanın rneşrulaştınlrnası saplantısına benzetile
bilir. Fetret Devri'nin en güçlü ismi olan I. Mehrned, "Değerli kay

naklarının bir bölümünü Söğüt'te bir cami inşa ettirmeye harca
rnıştı."86 Tıpkı çok sonraları Abdülharnid'in hissedeceği gibi, I.
Mehrned de "temeller"e işaret eden bir ifadeye ihtiyaç duymuştu.

Padişah, Trakya ve Anadolu'nun meçhul köy ve kasabaların
dan, kutsal Mekke ve Medine kentlerine varıncaya değin, cömert
liğinin bilinmesi için büyük bir gayret gösterdi. Kutsal kentlerde
simgesel armağanlar özel bir önem kazanıyordu. 6 Nisan 1859'da,
birçok şamdandan oluşan bir ihsan-ı hürnayun Kabe'ye taşındı
ve Ramazan sırasında yapılan bir törende "binlerce mürninin bir
ağızdan zat-ı şahanelerine uzun bir ömür ve rnuvaffakiyet dilekle
ri arasında" sunuldu.87 Bundan ba<jka, her yıl Mekke'de, hac za
manı Arafat ve Mina dağları arasında iki tören çadırı kuruluyor
du. Bu çadırlar yalnızca hac sırasında kuruluyor ve yıllık hac me
sajı Mina'daki çadırda okunurken, padişahın varlığının sirngele
ri işlevini görüyordu. Çadırlann, hac ibadetinin yerine getirilme
si sırasında heyecan odağı olarak hizmet eden iki tepenin arasına
kurulması önemlidir. 8 8
Padişah/halifenin, Kabe'yi örten kutsal örtüyü (setre-i şerif)
sağlaması adeti aracılığıyla görünürlük daha da pekiştiriliyordu.
6 Eylül 1892'de saraya, üzerine altın sırrnayla padişahın adının iş

lendiği yeni örtünün hazır olduğu bildirilrnekteydi. Halihazırda
Abdülaziz'in adını ta<jıyan eski örtünün yerine konacaktı. 89
Egemenliğin görsel teyidi, gayrimüslim ibadet yerlerine ka
dar yaygınlaştırılrnıştı. 23 Ekim 1885'te, Sadrazam Karnil Pa
şa, İstanbul Büyükdere'deki Ermeni Katolik kilisesinin, "Il.

Abdülhamid'in adil ve şanlı hükümranlığı sırasında" inşa edilmiş
olduğunu ifade eden bir kitabe ta<jıdığını bildiriyordu. İlginç olan
şu ki, bu girişim, "[Böyle bir şeyin] bir Hıristiyan tapınağında ilk
kez yapıldığını" ifade eden Ermeni ba<jpiskoposuna aitti. Aslına ba
kılırsa, padişah bu rneseleyi nasıl karşılayacağını bilemedi ve "eğer
fazla göz önündeyse, bunun Müslüman halkı rahatsız edeceği" dü
şüncesiyle, "kitabede hangi sözcüklerin bulunduğunun gizlice ara<j
tınlrnasını" ernretti. K3.rnil Pa<ja, bunun zararsız bir sadakat göste-

ı HI olc l ı ıg ı ı ı ı ı ı

w

lwr halükarda kitabenin ancak birkaç Müslüman

ıı,l\zO ı ı O ı ı giin�hileceği iç avluda yer aldığım bildirdi.90

i\ ı ı cı ıl< , gayrimüslim resmi yapıların üzerine resmi kitabeler
1< c ı ı ı ı ı l ıııasının yaygınlaşmasıyla, Abdülhamid'in çok geçmeden

«,"l ' l< ingenliğini üstünden attığı anlaşılıyor. 16 Mart 1894 tarihli bir
Irade, Üsküp Katolik Başpiskoposu'nun, kendi ikametgahına pa

d i�;mhın tuğrasını koyma arzusunun kabul edildiğini bildiriyor
c l ı ı . Karar, "Öteki mezheplerden çeşitli başpiskoposlukların geç

ı ı ı iı;; te 'Tuğra-i Hümayun' ile bu şekilde onurlandırılmış olma
lil emsali"ne dayandırılarak, bu durumun da uygun bulunmasıy
In alınmıştı. 9 1
Resmi ikonografinin sergilenebileceği yerin uygunluk soru
ı ı ı ı kimi zaman gülünç olaylara neden olabiliyordu; tıpkı kendi
lii ni "saray-ı hümayun çaycıbaşısı" olarak tanıtan çayevi işlet
ııu�cisi Manolaki'nin durumunda olduğu gibi. Talihsiz Manolaki,
l ı i r koyun kurban edip büyük bir ciddiyetle Tuğra-i Hümayun'u

d ükkanının üzerine asmaktan, zaptiyenin tekdirine uğradı. Be

IPdiye yetkilileri, bu davranışı, "öteki tüccarların dükkanıarını
'1\ığra-i Hümayun'la donatmak için dilekçeler sunmasına" yol aç
ıııası yüzünden özellikle tekdire müstahak görmüşlerdi. 92 "Ma
jPsteleri Kraliçe Victoria'nın çay toptancısı"nın eşdeğeri, Osmanlı
1 >evleti'nin resmi ticaret yıllıklarında yer alsa da, Manolaki'nin bu

ı ınvana sahip olmadığı anlaşılıyor. 93
Aslına bakılırsa, Osmanlı arınasının kullanımı ya da istenme
yen mercilerce kullanımı, küçük çaplı bir diplomatik soruna ka
dar varabiliyordu. 28 Aralık 1905'te Dahiliye Nezareti, Amerikan
l•:lçiliği'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nda Singer dikiş makinele
rinin distribütörü olan Bay Rosenstein diye birinin lehine aracı
l ı k yaptığını bildirmişti. Rosenstein taşrada, Edirne ve İzmit gibi

kentlerde imparatorluk arınasını kullanma hakkına sahip olduğu
nu iddia ediyordu. Karabet Basınacıyan diye biri de, Çatalca'daki

dükkamna devlet arınasını koyma izni için başvurmuştu.

Firmanın görüşü, İstanbul'daki merkez büroya verilmiş olan
imparatorluk izninin, doğal olarak taşrada da uygulanabileceği
yönündeydi. Nezaretin düşüncesi ise farklıydı: "Bu firmanın çalı
ı;;anlarının, çoğunlukla ne yaptığı belli olmayan yabancılar (mec

hul el ahval birtakım ecanib) ve aralarından bazılarının (padişaha
yönelen) son ölümcül saldırıya karışmış Ermeniler olduğu anlaşıl
mıştır." Sorun, "sefaretler meseleyle yakından ilgilenmeye başladı
ğı için" giderek ciddiyet kesbetmeye başlamıştı. 94 Dikiş makinele
rinin satışını artırmak için bir reklam hilesi olarak devlet arınasırun

kullanım izni gibi göıiinüşte önemsiz bir isteğin, Ermeni meseh•si
gibi önemli bir bunalımla örtüşmesi, dönemin süreğen istikrarsızlı
ğıyla sembolizininin nasıl iç içe geçtiğini gösterir.
1893'teki Chicago Dünya Fuan'na gönderilecek fotoğrafları çek
mekle görevlendirilen "İmparatorluk Fotoğrafçıları" Gülrnez Bira
derler de, "dükkaruannı devlet arrnası" ve tuğra ile süsleme izni
için başvurdular. 9 s
İrnparatorluk Tütün Rejisi'nin müdürü Louis Rambert, günlüğü
ne benzer bir olayı kaydetmişti. Osmanlı Gümrüğü, imparatorluk
arnıasım taşıdıkları gerekçesiyle Reji'nin ürtinlerini içeren sandık
lara el koymuştu. Fransa, Avusturya ve Almanya setirierinin işe ka
rışmaları nedeniyle, olay diplomatik bir krize dönüştü. Ancak Ram
bert, Reji'nin logosunun bir parçası olarak arnıayı kullanmaya beş
yıl daha izni olduğunu gösterrnek yoluyla sorunu çözebildi.96

Hükümdarlık ihsanııun kişisel tezahürleri
Hükümdarlık ihsanının belirli dozlarda çeşitli kanallara yön
lendirilmeye başlamasıyla, 19. yüzyıl onur nişanları çağı oldu.9 7
Abdülhamid rejimi, nişanların, alan kişinin iyi niyetini besteye
ceği umuduyla, nişan dağıtmayı alışkanlık edinmişti. Dolayısıy
la, "ihsan-ı hümayun"un simgesel tezahürlerinin, kendi içine al
ma, özümseme gibi bir amacı da vardı. Disiplin ya da denetim altı
na alamadığı kişilere nişan veya ödül verme, Babıilli'nin oldum ola
sı başvurduğu siyasal araçlardan biriydi. 19. yüzyılda devletin ger
çek yaptırım gücü azaldıkça, bu olgu daha da geçerlik kazandı. Bu
na rağmen, Osmanlı merkezinin nişan siyasasının, düpedüz zorla
ma siyasasının bir alternatifi olarak görülmesi doğru olmaz. Nişan
lar, simgesel kodun bir tezahürüydü ve bu nişanlarda, en çok yuka
nda değinilen Osmanlı Hanedan arnıası yer alıyordu.98 Arına me
selesinde olduğu gibi, çeşitli nişanların tasarımında tektiplik, padi
şahın üzerinde durduğu bir konuydu; öyle ki, tüm devlet nişanları
nı

gösteren kesin çizimierin yapılmasını ve kendisine sunulmasını

emretmişti. 99
19 Haziran 1892'de Konya vilayeti, Isparta'daki bazı Rum eş
rafın, Paskalya yortusu sırasında kiliseye giderken resmi nişan
larını ve üniformalarını giydiğini rapor ediyordu. Vali, "bu yakı
şıksız uygulamaya" bir nihayet verrnek zorunda kaldığını iftiharla
bildiriyordu. (Kuşkusuz epey şaşıran) vali derhal kınandı ve "bu
insanların nişanlannı bir gurur ve sadakat jesti olarak taktıkla
n, dolayısıyla kesinlikle müdahale görrnemeleri" gerektiği talirna-

l ı ı ı l c l ı . At;ı l<t;ıı gilrüHiyor l< i , yerel m e mur, Hıristiyanların kilise gi

l ı l l ı l r y t • rdt' h i lal ve yıldız şeldindeki İslami simgeleri göğüslerine

l ı ı lu ı ı w;ıı ıdaıı rahatsızlık duymuştu. Üstleri, kendilerinin uygun
l ıı ı l d ı ıg ı ı bir uygulamaya müdahale etmesinden dolayı onu azarla
v ı ı ru l< hizaya getiriyorlardı. ı oo

N iı;mıı l ar bunları alanlar ya da alacak olanlar tarafından da
i i t ıl ' ı ı ı s<•niyordu. Paris'teki Osmanlı Sefiri Münir Paşa, Balkan

l ııı1JI«•ntlerini kapsayan bir geziye gönderildiği ve burada nişan
l ı ı r dağıttığı zaman, olay büyük bir heyecan yaratmıştı . Sofya'da

lı ı

"

( )smanlı Fevkalade Komiseri", Sırp kralının kızına bir nişan-ı

1 1 1 1 V<' Romanya kraliçesine şefkat nişanı verilmesinin, Bul

f-: ı ı r l ı asınında hararetli tartışmalara yol açtığını bildirmişti. Bu,

I lahıilli'nin Balkanlar'da, Bulgaristan'ın çıkarları aleyhine,

Sırp ve

l l ı ı ı ı wn çıkarlarını desteklediğini gösteren bir tutum olarak kabul
ı •ı l l l ınişti. I ü l
N işanların genellikle ödül olarak bir mi ktar parayla birlikte ve
ı l l ı ııesi, oldukça kuşkulu kişiler tarafından sık sık istenmesi anla
ı ı ı ı ı ıa geliyordu. Profesör Adolphe Strauss bunlardan biriydi. Pro
l'ı •sllr, Yıldız'a yazdığı mektupta, Macar basınında çıkan makalele
r i n i n padişaha karşı son derece olumlu bir duygu yarattığını, öyle

lı 1 , Macar parlamentosunda yüksek sesle okunduğu zaman, parla

ı ı ıPnterlerin derhal ayağa fırlayarak,

"efjen a sultan!" (Padişahım

•:ı ık yaşa) diye bağırınalarmı sağladığını ileri sürüyordu. Profesör

lı;ıi, çeşitli meslektaşlarının belirli nişanlarla ödüllendirilmesini

l uvsiye edecek kadar ileri götürüyordu: "Prof. Sigismonde Vajda
l �· i n Osmanlı Üçüncü Derece' Nişam uygun düşer, çünkü kendi
ı·ıiııde Osmanlı İkinci Derece Nişanı zaten bulunmaktadır. . . " l 02

Nişanlarla birlikte Kuran nüshalannın ya da tören sancaklan
ı ı ın sunulması da, yöneten ile yönetilen arasındaki simgesel di

yal oğun bir parçasını oluşturuyordu. Padişahın gönlünü kazan
n ı aya çalıştığı unsurlardan biri Doğu Anadolu'daki Kürt aşiret

lı•rinin liderleriydi . l 03 l l Eylül l89l'de, Trabzon vilayeti, Erzu
rum bölgesinin Kürt aşiretlerine gönderilen tören sancakları ve

)( uran'ların ellerine ulaştığını ve bir askeri bando ile şeref kıtası
nın hazır bulunduğu törenin yapıldığını bildirmekteydi.l04 Sancak
lar, Kürt Hamidiye Alayları için özel olarak İstanbul'da üretilmekte

ve masrafları Ceb-i Hümayun'dan ödenmekteydi. ı o s

1918'de, Medine'de kuşatma altındaki karargaiı.ta bile, alay san

caklan merasimle süsleniyordu. Askerlere moral vermek üzere,
karargaiı. kumandanı "bayrak kuralları" üzerine bir risalenin kazan
dığı bir deneme yarışması düzenlemişti. Yazar, Osmanlı Devleti'nin

annasım taşıyan bayraklann padişalu selamlamak için alçalt.ılıııası
gerekirken, Kuran'dan sureler taşıyan bayraklan padişahın selam
laması gerektiğini söylüyordu. I 0 6
Padişalun kişisel koruyucusu olarak hizmet eden üstün nitelikli
Ertuğrul Alayı'nın sancağı da 1892'de yenilenmişti. Ceb-i Hümayun,
"dualann, tarih ve öteki ibareterin Hazine-i Hassa'da örnek olarak
muhafaza edilen sancakla ayın olmasım" sağlamak için özel bir
özen gösterildiğini bildirmekteydi. I 0 7 Hilat ise, simgesel egemen
lik uygulamalannda bir başka örnekti. Bu konularda, katı proto
kol uygulanıyor ve emsal, "kabul gören usul" olarak görülüyordu.
1885'te Şeyh İbn Reşid'e hilat giydiıme meselesi ortaya çıktığında,
Sadrazam Said Paşa buna itiraz etti. Sadrazarnın gerekçesi ilginç
ti. Said Paşa, Arap şeyhlerine "Hicaz yollannın himayesini sağlama
lan" karşılığında para verilmesi adet olsa da, hilat giydirme onuru
nun yalmzca Mekke şeriflerine özgü olduğuna dikkati çekiyordu.
Böyle bir onur İbn Reşid'e verildiği takdirde, "şeriflere denk olarak
kabul edilmiş olacaktı; bu da devletin ona bağımlı olduğunu ima
ederek, Arap şeyhleri arasındaki saygınlığının, devletin nüfuzuna
zararlı olacak derecede artınlması" anlanuna gelecekti. ı o s
Özellikle Arap eyaletlerinde, nişanlar ile "ihsan-ı hümayun"un
öteki simgeleri, "yerel şeyhlerin ve eşrafın gönlünü kazanmak" için
kullanılıyordu. Uz1ın süre Hicaz ve Yemen valiliği yapmış olan Os
man Nuri Paşa şunlan yazmıştı:

Göçebeler ve şeyhler adalet işıklandır. Onlarla ilişki kurmanın en iyi
yolu, tümüyle dürüst olmak ve verilen sözleri yerine getirmektir. Bu gö
çebe aşiretlerin kadın ve erkekleri devlet dairelerinde iyi muamele gör
meli, şikayetleri daima dinlenerek, gerekli önlemler alınmalıdır. İçlerin
deki ileri gelenlere nişanlar verilmeli ve üstlerine düşülmelidir, çünkü
bu halk alayiş ve ihtişamdan çok hazzeder.l 0 9

Devlet koleksiyonlarına katılan simgesel nesneler
Kutsallığı vurgulamanın bir yolu da, saray için, onun koruyu
culuğu altında muhafaza edileceği varsayılan simgesel nesnelerin
satın alınmasıydı. Bu uygulamanın, bir önceki hükümranlık dö
neminin son yıllannda da örnekleri mevcuttur. Butrus Abu-Man
neh, Mayıs 1872'de, "Peygamberin çarıklan"nın Hakkari'den sa
tın alırup lstanbul'a getirilmelen üzerine yapılan muazzam törene
dikkati çeker. Bu kutsal eşyamn gelişi sırasında atılan her adımın
haberleri basında yer almış ve yol boyunca ortaya çıkan mucizevi

1

d ı ı y l a r l ı i lo'ı,yl' Pdilıııiı;ıti. I ı 0 B un un bir başka örneği, iddiaya gö

Gassanilerin hükümdarına yazdığı mektupta bu
l ı ı ı ı a ı ı P lyazısının bir örneğinin satın alınmasıydı. Bay Perpinya
n ı ( l ıP r l ı aldc Perpigniani) diye birinden 1875'te edinilen bu yazı
1 ın '"�inin, Hazine-i Hassa'ya konulması emredildi.ı ı ı
Yabancı milliyetlere mensup şahıslardan satın alınan bu
ı ı ı ı l ı<mzer, genellikle de özgünlüğü kuşkulu nesneler, parça par
l,'a t.oplanmaya devam etti. Bu örneklerden bir diğeri de, girişimci
l 'ı · rpinyani'nin 1877'de saraya sunduğu Hz. Ali'nin elyazısı örneği
1 •l d uğu ileri sürülen bir hattı. Sadrazam Said Paşa, bu nesnenin bir
r·ı H n� önce hazineye devredildiğini belirtiyor ve Perpinyani, Fransız
HP faretinin desteğiyle, şimdi başlangıçtaki ücret olan 5.000 lira ile
Ildemedeki gecikme nedeniyle LOOO liralık faiz tutarının ödenme
Hi ni, aksi halde hattın iadesini talep ediyordu. Dahası, ödemenin
l u•men yapılmaması halinde bu parçayı derhal British Museum'a
Hatabileceği tehdidini savuruyordu. I l 2
Uzun yıllar sonra, bu sorun hala çözülememişti. 13 Mart
1 HD2'de, nazırlar hala Fransız sefiri aracılığıyla tekrar tekrar bas1< 1 yaparak tam bir başbelası olmayı sürdüren Perpinyani'nin
"teskin edilmesinden" söz ediyorlardı. Biriken faiz fiilen daha
�·ok tuttuğundan, 5.000 liranın uygun bir bedel olduğu kabul edil
ı ı ıişti. 1 1 3 Ağustos 1893'e gelindiğinde, "parçanın özgünlüğü şüp
heli bile olsa, satın alınarak bu tür parçaların ait olduğu Hazine-i
l lassa'ya konulması gerektiği" talimatı verildi. Burada apaçık bir
dille ifade edilen düşünce şuydu: "Muhtemelen sahte bile olsa sa
tm alınsın." Bu yapılamazsa ve her taşın altından çıkan Perpinya
ı r i hattı British Museum'a gerçekten satacak olursa, bu büyük bir
ı ırestij kaybı anlamına gelebilirdi. l l4
n • , l 't•ygaı ı ıl><·rin

Sarayın, bu tür parçalara iyi para ödemeye hazır olduğuna iliş
kin haberler, benzer şekilde kuşkulu nitelikteki satıcıları cezbet
ti. Bunun örneklerinden biri, İstanbul'daki Makriköy'de (Bakır
köy) oturan, padişaha Hz. Ali'nin üzengisi olduğunu ileri sürdüğü
ı;ıeyi sunmak istediğini bildiren bir telgraf çeken Fatma adındaki
kadındı. Bu üzengi, kadının iddiasına göre, keramete sahipti: Ha
mallar yüklerini kaldırmakta güçlük çektikleri zaman, bu üzengi
nin içindeki su onlara içiriliyor ve böylelikle güçlenen hamallar,
yüklerini sırtıarına büyük bir rahatlıkla alabiliyorlardı. l l S Zapti
ye Nazın Nazım Bey, kendisine bu parçayı inceleme talimatı ve
rildiği zaman, biraz kuşkucu bir yaklaşım gösterdi. Kadının, mer
hum kayınpederinin sözlerinin ötesinde gerçek bir kanıta sahip
olmadığını ve üzenginin gözü rahatsız eden bir ejder başı biçi-

rninde olduğunu bildirdi: "O dönernde üzengilerin biçimi bilinnw
rnekle birlikte, Hz. Ali'nin böyle süslü bir üzengi kullanabileceği
pek düşünülemezdi. " Nazım Bey, üzengiyi süsleyen ibarenin -"Ha
life Ali'nin üzengisi"- "günümüzde yazılnuşa benzediğini" de ekle
rnekteydi. I I 6
Sarayın bu parçayı almış olma ihtimali düşük görünüyor. Bu
tür olayların, daha ziyade yoksul tebaaya sadaka vermenin rnüna
sip bir yolu olduğunu düşünüyoruz. II. Abdülharnid'in, Hz. Ali'nin

üzengisinin böyle gizemli güçlerinden rnedet uromuş olması bek

lenernez; dernek ki aslında, arzuhalci (ölen kocası, ordudaki oğ
lu, bu armağanı verrnek için ta Bursa'dan gelmesi nedeniyle) tüm
bu talihsizlik öyküleriyle padişahın ilisaruru urnuyor ve muhteme
len elde ediyordu da.
Buna benzer bir diğer örnek, Tahir Efendi'nin olayıdır. Fat
ma gibi, rnütevazı bir gelir düzeyine sahip, Harbiye Nezareti'nde
küçük bir memur olan Tahir Efendi, kendisinin, Peygambe
rin "sersancakdar"ının torunu olarak belirli gelidere hak kazan
dığını ileri süren bir heratı öne sürüyordu . Saray, sorunun ince
lenmesini ve "gerçekten böyle bir rütbe olup olmadığını araştınl
rnasını" emretti. I 1 7 Bu tür durumlarda genellikle başvurulan çö
züm, Tahir Efendi'nin "bir miktar şey" ile baştan savılrnasıdır.

Abdülhamid döneminde dil sembolizmi
Osmanlı arşiv belgeleri tarandığı zaman, sık sık kullamlan belir

li sözcük, deyim ya da klişelere rastlanır. Genellikle kitabet üslubu
olarak önernsenrneden geçilen bu deyirnler, devletin uyruklarını na
sıl gördüğüne, yönetici seçkinlerin kendi aralarındaki ilişkilere ve
yönetimlerinin temelini nasıl algıladıklarına ilişkin yararlı ipuçları
verebilir. ı ı s Bunu o dönernde yaşamış bir İngiliz de fark etmişti:

Tebaanın yönetilmesine gelindiğinde anahtar kavram akilane'dir.
Köylüler arasında çıkan hunhar ve kanlı çatışmalar ise kibarca na
sazlık (uygunsuzluk) olarak geçiştirilir. Bu durumdakileri nisbeten
yumuşak biçimde cezalandırma eylemine ise tertip (yola getirmek)
denir. Zor kullanmayı ima eden bir sözcük olan vurmak, ender ola
rak, o da alçak bir tonda dile getirilen bir sözcüktür. Bunlar Türk yö
neticilerinin tatlı dil ömekleridif. I I 9
Bu "kodların" yakından incelenmesinden ortaya çıkacak ilk
şey, devletin halkına karşı bakışının asla olumsuz olrnadığıdır.

l l ı ı l l< l ı i r l ı üt.ün olarak daima iyidir, ara sıra bazı kötü niyetli ve
l ı ı ı l ı ı t ınsurlar tarafından kandmisalar da, potansiyel olarak dai
ı ı ı ı ı sadakat göstermeye ehildirler. Bu, ileri sürüldüğü gibi, dev

IC 'Iirı halkını bir "sürü" olarak görmesi gerçeğinin bir sonucu de
g i l d i r. Bemard Lewis, 19. yüzyılın akışı içinde, Osmanlı reaya te

ri ı ı ıinin, yerini İngilizce "subj ect/uyruk" sözcüğünün Osmanlı

ı ·a karşılığına dönüşen tebaa sözcüğüne bıraktığına işaret etmiş
Ur. ı :w Özellikle 19. yüzyılda devletin şiddetle ihtiyaç duyduğu,

güvenebileceği halktı. Bütün bir halkı olası bir asiler topluluğu
olarak tanımlamak ve bu varsayımla üzerine zor kullanarak git
mek verimli bir hal çaresi olamazdı. Kaldı ki ekonomik durum bu
denli pahalı polisiye tedbirlere elverişli değildi.
Hanefi İslam'a döndürülmeleri hedeflenen Iraklı Kürtler olan
Yezidiler örneğinde, halkın kendisi "iyi ile kötüyü ayırt edeme

(nik ve bed'i tejrik edemeyen sade-dilan aha
görülüyordu . Onları "iğfal ve teşvik" eden önderleri ta

yen basit bir halk"

U)

olarak

rafından kötü yola saptınlmışlardı. ı 2 ı Bir başkasında, aynı söz
cükler tümüyle farklı bir bağlamda tekrar edilir. Yunanistan'dan
göç edip, sınınn Osmanlı tarafında iskan ettirilmiş olan sığınma
cılar, kendilerine devlet tarafından vaat edilen toprak verilmediği
için Yunanistan'a dönme tehdidinde bulunduklarında, aynı şekil
de Rumlar tarafından yoldan çıkartılmış

kimseler"

"nik ve bed'i jark etmez

şeklinde betimlenirler. ı 22

Bu tutum, yalnız Müslüman tebaaya yönelik değildir. Suriye vi
layetindeki Hıristiyan nüfus arasında Protestan misyonerierin et
kinlik kazanması üzerine, halk gene kötü niyetli kişilerce düşün

"nik ve bed'i jark ve temyize muktedir olma
yan sade-dilan ahali" olarak görülür.I 23 Aynı şekilde, Tokat'ın
celeri bulandırılan,

Alevi Kızılbaş halkı, Hanefi mezhebinin öğretilmesi, "aydınlan
manın yüce yolunun" gösterilmesi gereken

kı"

"sade-dil kır'a hal

(saf köy halkı) olarak betimlenir. 124 Amerikalı misyonerler

Konya'da bir okul açma girişiminde bulunduklan zaman, değer
lendirme, bunun bölgede Protestanların etkisini ve sayısını artır
mak için Ermeni

"sade-dilanını iğfal"

etmeye yönelik bir çaba

olduğu yönündeydi. I 2 S Bizzat halk nahoş etkinliğe karıştığı Za
man, genellikle önderleri suçlanıyor ve bunlar "kafası karışmış
veya beyinsiz kişiler"

(sebük-magz takımı)

olarak nitelendirili

yordu. l 26 Halk üzerinde tek hıyanet ve bozgunculuk kaynağı Hı
ristiyan misyonerler değildi . Musul ve Basra vilayetlerinde etkin
olan Şii misyonerierin de, "kafa kanştırdıkları

(tahdiş-i efldir)

halkı Şii olmaya davet ettikleri" biliniyordu. 1 2 7

ve

Bu kafa kanştırma veya bulandırma teması zaman zamarı orta
ya çıkar. Güncel konularda bile, ihtilafı kışkırtan sorunların dil<
katle ele alınması gerekiyordu. Malumat gazetesi Mısır'da yayım
lanan İslam karşıtı bir makaleye reddiye yayımladığı zaman, böyle
tartışmaların gazete sütunlarında yer almasının sıradan insanların
"zihinlerini kanştırdığı" (teşviş-i ezhan) iddia edilmiştiJ 2 8 Ha
san Kayalı, bu eğilimin Jön Türk döneminde de devam ettiğine işa
ret etmiştir; 1912'de, "siyasal konularda 'iyiyi kötüden ayırt etmesi'
beklenemeyecek din adamlarının seçimler ve siyasetle ilgili sorun
lar üzerinde vaaz verdiklerine ilişkin taşradan gelen haberlere bi
naen, siyasal konulardaki tartışma" yasaklanmıştı. I 29
1918'de Medine'yi savunan kumandan Fahreddin Paşa, denge
sizliğine dair söylentiler çıkaran astlannın ihanetine uğradığında,
biyografi yazan, bu adamlan "beyinleri sulanmış olmakla birlikte,
aramızdaki bazı safdilleri kandırmayı başaran kişiler" olarak ta
nımlayacaktı. ı 3 o
Özellikle Bedevi Araplar ya da Kürt aşiretleri gibi göçebe
ler söz konusu olduğunda sık sık kullanılan bir başka ibare de,
bunlar "hal-i vahşet ve bedeviyedde yaşarlar" idi. Bu durum
daki Yezidi Kürtler, yaşadıkları Sincar bölgesinde yerel yöneti
min kurulması ve okullaştırma aracılığıyla, "yavaş yavaş uygar
lığın içine çekiliyorlar" (peyderpey daire-i medeniyete idhal)
idi. 1 3 1 O zaman, bu ibare, hem çöl ve kent arasındaki çok eski
çelişkinin, hem de yeni Osmanlı bürokrasisinin "uygarlaştırma
cı misyonu"nun bir ifadesiydi. Şerif Mardin'in belirttiği gibi, Be
devilerin "kabile yaşamının prangalanndan kurtanlmalan" gere
kiyordu. ı 3 2 Bir keresinde bizzat padişah bir Avrupalı sefire, Do
ğu Anadolu'da, "hali tavn Amerika'daki yabanıl kabHelere benze
yen" kabileler olduğunu söylemişti. ı 3 3
Hiç kuşkusuz, nihai amaç bu halkları "temel unsurun"
(unsur-ı asli) güvenilir üyelerine dönüştürmekti. "Araplara uy
garlık ve ilerleme getirmek" (ürbanın temeddün ve terakkileri)
ve "onları yerleşik topluluklara dönüştürmek" (ürbanın tevat
tınları) saplantısı, Osmanlı memurlannı Irak dağlanndan Sahra
çöllerine kadar meşgul ediyordu. Osmanlılann Salıra'daki Sünusi
şeyhlerinin gönlünü kazanmaya çalışmalannın nedeni, Bedevite
rin "karakterlerini düzeltmek" (tehzib-i ahlak) ve "yabanıllıklan
nı gidermek" (izale-i vahşet) idi. ı 34 Göçebeler, vahşi yaratıklara
benzeyen, ancak "doğal vahşet ve nefretlerini" (tevahhuş ve nef
retlerini mucib olmak) uyandırmamak için idare edilmeleri ge
reken unsurlar olarak görülüyorlardı. I 3 S

ı ı u v. . ı ı l l i r ıı."' ı<l'l'i ı ı ı ı sıırıar yaratma çabası, sık sık yinelenen bir

l ıı ı r,J ıw l l ıııı·Pı ı i ı ı l<ayııağını oluşturuyordu: Halk "sızıldısızca" saf

l u t ı lı ı l ı i i Ui ı ı ı t ı;;t . iri l ın elidir. Bu sözcük, dikbaşlı topluluklan ordu
'

ı l u l ıt l l i l ı ı ıPı;; t .inne sorunu ortaya çıktığında kullanılmaktadır. Ku
I.I',V

t\ l 'r i l<a çül Bedevileri, Musullu Yezidiler ve Anadolu Alevi

l ı • r l ı ı ı • ıu•p hu şekilde davranılmaktaydı. Bu halklar açısından
" rn t.ı ıdaıııa"nın sonu yoktu kuşkusuz. I 3 6 Sorun açık bir isyana

dilı dlı;ılüğünde, o zaman onları "cezalandırmak ve benzerlerini
l1 1 1 rl< 111.rnak" (te'dib ve emsali terhib) şart oluyordu) 3 7
1 ı ıwldan yoksun olmaktan yakınan Tokat Ermenileri örne
� l ı ı ı iPI<i gibi, sorun bir şikayeti olan Hıristiyan azınlıkla ilgiliyse,
ı. n ı ı a ı ı ılan ifade genellikle "gönül borcuyla kanşık yakınmaları"
r .� ıl fonn ile memzuc şikayetleri) şeklindeydi. l 3 8
t\v nca dış dünyaya karşı iyi, hiç değilse savunulabilir bir imge
'ıı t ı ı ı ııaya yönelik aralıksız bir çaba söz konusuydu. Bu genellikle,
l ıl r I;'Pyin "dosta veya düşmana hoş görünmeyeceği" (enzar-ı yar
,,,. tt,l)yara karşı hoş görünmemek) veya "boş konuşmalara yol
ıı ı;ıwağı" (tervic-i kıl-u-kal) gibi ibarelerle ifade ediliyordu) 3 9
ı trm ıanlı Devleti'nin, şu ya da bu antlaşma yükümlülüğünü yeri
ı u · gPtirmek ya da reform vaadini gerçekleştirmek açısından dış
ı l llı ıyanın sürekli baskısı altında bulunduğu bir dönemde, nüfuzu
t l l t ıırtırma yönündeki her türlü fırsattan yararlanmak çok büyük
11111'111 taşıyordu.
ı h ı ifadeler çok sık olarak, Şerif Mardin'in "tılsımlı" diye adlan
ı l ı rd ığı bir nitelik taşıyor ve yönetici seçkinlerin kendi varoluşla
ı ı ı l ı ı ı meşruiyetine kendilerini ikna etme çabasından kaynakla
l l l l l l duygularını dile getiriyordu. I 4 0 Bizzat Osmanlı Devleti'nin
1 ı ·sı ı ı i sıfatıanndan birisi olan memalik-i mahrusa-i şahane (iyi
lı ı ın ınmuş topraklar) bile bu zihniyetin bir göstergesiydi; zira tra
ı ı ıı 1-(ı�rçek bu toprakların hiç de iyi korunamadığıydı. Devletin da
� ı ı ı ı ıa tehlikesinden söz edilen her yerde "hüda negerde" (Allah
ı · ��ı rgcsin) ifadesi, neredeyse Tann'nın inayetini harekete geçir
I t ıP ı< için gereken sözcüklermişçesine dile getiriliyordu. I 4 I
ı )pvletin bir başka ismi olan "Devlet-i Ebed-Müddet-i Osmaniy
y ı • " de, Roma aeterna veya "la France eternelle" ibarelerine çok
l ıı•ıı ıer ve aynı "ebedilik halesi"ne sahip nitelikteydi. I 4 2

S ı m uç
ı �ir ancien regime devletinin yüz yüze kalmak zorunda olduğu
l ıı •rl ıangi bir toplumsal ve siyasal meşrulaştırma projesinin en ha-

yati görevi, kendisini "eşyanın doğal düzeni"nin, "ı;ıpyleriıı her :w
manki hali''nin bir parçası yapma ihtiyacıdır. Genel olarak halk,
eşyanın özgül bir düzeninin tarihsel sürekliliğini kabul ettiği za
man, savaşın yansı kazanılmış demektir; o zaman yapılması ge
reken artık statükoyu korumaktan ibarettir. Siyasal merkez, hal
kı üzerinde yeni ve daha yoğun taleplerde bulunmaya başladığı
veya halkın beklentileri değiştiği zaman sorun doğar. Dolayısıyla
devlet, Hamid düzeni, Emest Geliner'ın "gerçeğin kuralı" olarak
adlandırdığı imgeyi sürdürmeye çalıştı, fakat bir yandan da, an
cak temel dengeyi değiştirme pahasına harekete geçitilebilecek
maddi ve manevi kaynaklan elde etmek için toplumu sıkarak, bu
imgeye yeni bir güç enjekte etmeye çalıştı. 1 4 3
Bilinen İslami geleneklerden alınan simgeler, çok uzun zaman
dan beri kabul edilmişti, çünkü, Edward Shils'in son derece za
rif biçimde ifade ettiği gibi, "geçmiş tarafından verilenin bu kadar
yaygın biçimde kabul edilmesinin temel nedenlerinden biri, ya
şamın geçmiş deneyimden kurulu ve beklenen çizgiler doğrultu
sunda hareket etmesine izin vermesi, dolayısıyla, bekleneni fark
edilmeyecek biçimde kaçınılmaz olana, kaçınılmaz olanı da ka
bul edilebilir olana dönüştürmesidir."l44
Hamid dönemi Osmanlı Devleti'nde sorun, artan İslami sembo
lizmin ve "dünyevi ve göksel hiyerarşileri birbirine bağlantılandı
ran örnek merkez" olarak hilafete dayanmanın, gerçek iktidann
elverişli bir ikamesi olmamasıydı. l45

