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TAKDİM

Maalesef biz talihsiz nesiller Osmanlı padişahlarını çok iyi tanı-

mıyoruz. Bunun sebeplerinden birisi de geçmiş dönemler için pa-

dişahların ellerinden çıkan hatt-ı hümâyûnların ve daha yakın dö-

nemler için var olan irade-i seniyyelerin ve padişahların söyledikleri 

veya yazdırdıkları, resmî görevlilerin ellerinden çıkan muhtıraların, 

bir başka deyişle birinci dereceden belgelerin iyi incelenememesi 

ve hükümdarların görüşlerinin tam olarak ortaya konamamasıdır. 

19. yüzyılın en önemli Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci 

Abdülhamid’in devlet ve memleket konularındaki çeşitli görüş ve 

tekliflerini ihtiva eden ve Yıldız Arşivi’nde bulunan muhtıra-ı seniy-

yeler bu açıdan çok zengin ve çok değerli bir koleksiyondur. Bundan 

40 yıl önce Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde ça-

lışmaya başladığım zaman ilk memuriyet yerim Yıldız Arşivi’nde idi. 

Muhtıra-ı Seniyye’ler ile o zaman orada tanışmıştım. Muhtıralara o 

zaman başlayan ilgim her yıl daha da artarak orada genel müdürlük 

yaptığım dönem de dâhil devam etmişti. Sultan Abdülhamid’in çok 

geniş görüşlü bir devlet adamı olduğunu müşahede etmiş; devlet, 

siyaset, bayındırlık, eğitim, askerlik, tarım, hayvancılık vb. konula-

rında isabetli görüşlerini ve yorumlarını hayret ve hayranlıkla defa-

larca okumuştum. Sultan İkinci Abdülhamid’in ağzından çıkan ve 

resmî saray görevlileri olan Mabeyn Başkâtibi ve Mabeyn Kâtipleri 

tarafından onun saltanatı döneminde kaleme alınmış bu belgeler ta-

rihimiz açısından doğru, otantik ve özgün kaynaklardı. Sultan İkinci 

Abdülhamid’in görüş, düşünce ve geleceğe yönelik projeleri doğru 

olarak ancak böyle kaynaklardan öğrenilebilirdi. Bu muhtıraların 

ciddi bir yayını, sultanın engin dünya ve devlet görüşlerini açık bir 

şekilde ortaya koyacak ve genç nesillere onun kim olduğunu ve ne 

yaptığını doğru bir şekilde aktaracaktı.

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’ın “Son Sadrazamlar” adlı ese-

rinde de belirttiği gibi Sultan İkinci Abdülhamid’in hatırâtı yoktu. 



Fakat hatırât adıyla, bir kısmı sübjektif, tarafgir, bazen hissiyat dolu 

bazı eserler de yayınlanmıştı. Ancak Sultan İkinci Abdülhamid’i 

anlatmakta yetersiz olan bu tür eserlerden Sultan Abdülhamid’i 

hakkıyla tanımak ve öğrenmek mümkün değildir. Hâlbuki Sultan 

Abdülhamid’in saltanatı döneminde çoğu hâdiselerin yaşandığı 

günlerde bizzat sultan tarafından sıcağı sıcağına yazdırılmış olan 

Muhtıra-ı Seniyye’ler yazdıranı belli, tarihi belli, muhtırayı dinleyen 

ve kaleme alan Mabeyn görevlisi belli olan, çok mühim ve sağlam 

kaynaklardır. İçinde sonradan ilave edilmiş tek bir cümle olmayan 

bu belgeler sulandırılmamış ve bulandırılmamış haliyle çok sağlam 

ve güvenilir kaynaklardır. Bu bakımdan tarihçilerin ve sosyal ilim-

lerle uğraşanların güvenerek ve itimat ederek kullanabilecekleri mü-

kemmel arşiv malzemeleridir.

Bu düşünceler ışığında Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın çeşitli 

konularda görüş ve mütalaalarını içeren muhtıralarının büyük bölü-

münü daha evvel yay›nlam›şt›k. Diğer kitapla aynı ismi verdiğimiz 

bu eser ise önceden yayınlanmamış birçok muhtırayı ihtiva edi-

yor. Sultan İkinci Mahmud gibi bir padişah bir hatt-ı hümâyûnunda 

“kötü zamanlarda padişah olduk, talihimiz böyle imiş” demişti. Bu 

açıdan bakıldığında Sultan İkinci Abdülhamid’in hükümdar olduğu 

dönemdeki iç ve dış şartların da çok iyi olduğu söylenemez. Bu 

bakımdan bu büyük sultanı ve onun düşüncelerini daha iyi anla-

mak ve anlatabilmek için bu çalışmanın büyük bir hizmet olduğu 

inancındayım.

Bu çalışmamı asil, görgülü ve inançlı bir Osmanlı Hanımefendisi 

olan, insanî vasıfları ile bana ve kız kardeşim Aylin’e hâlâ örneklik 

yapan, eğitimi için duyduğu özlemi bizlerin eğitimi ile gidermeye 

çalışan, İzmitli Bahriye Miralayı Hacı Ali Bey ve Kandıralı Kereste 

Tüccarı Emin Ağa’nın torunu merhume annem Ferhunde Çetin’e 

ithaf ediyorum. Ruhu şad ve mekânı cennet olsun. 

                    Prof. Dr. Atilla ÇETİN
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