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VII

ugün tarihçiler için II. Abdülhamid döneminin en fazla

dikkat çeken hususiyetlerinden biri, Osmanl› imparator-

lu¤unun vilayetleri hakk›nda günümüze intikal eden çok

say›daki rapor ve bir o kadar da seyahatname türünde eser kal-

m›fl olmas›d›r. Özellikle XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren

artmaya bafllayan risale benzeri bu tür raporlar, özellikle belli bir

co¤rafyan›n ve o co¤rafyada hayat süren insanlar›n gündelik ha-

yatlar› kadar, ekonomik ve e¤itim durumlar›, adetleri, inan›fllar›,

yöneticilerin olumlu veya olumsuz uygulamalar› hakk›nda bilgi

verdi¤i gibi, bulunduklar› bölgenin stratejik konumu sebebiyle ya-

banc› devletlerden oraya ilgi duyanlarla alakal› bilgileri ve bölge-

de oynanan oyunlar› inceleyen, al›nmas› gereken tedbirleri siyasi

ve askeri aç›dan ele alan resmî veya yar› resmî belge niteli¤inde

metinlerdir.

Bu raporlar sayesinde bugün imparatorlu¤un en uzak bölgele-

ri ve vilayetleri hakk›nda bilgi sahibi olmak, yaklafl›k yüz-yüz elli

y›l önceki konumlar›n› tan›mak mümkün olmaktad›r. Bunlar ara-

s›nda Yemen, Hicaz, Necid, Basra, Ba¤dad, Kudüs, Filistin, Ha-

leb ve Suriye gibi Arap vilayetleri ve flehirleri yan›nda M›s›r, Trab-

lusgarp, Bingazi, Tunus gibi Kuzey Afrika vilayetleri, hatta Sudan

ile birlikte Afrika'n›n K›z›ldeniz ve Hind Denizi k›y›s›ndaki liman

flehirleri ve küçük devletleri, Balkanlarda yer alan Yanya, ‹flkod-

ra, Kosova, Üsküp, Manast›r, Tuna ve di¤er Bulgaristan flehirle-

rini saymak mümkündür. Bugün adeta her biri bir devlet olan bu

vilayetlerin yak›n dönem tarihleri bu belgelerin incelenmesi ile

yak›ndan ilgilidir.  
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Döneminin ünlü devlet adamlar› veya mülkî ve askerî yöneti-

cileri taraf›ndan haz›rlanan bu raporlar bugün bizim için en k›y-

metli bilgi hazinelerini teflkil etmektedir. Ne yaz›k ki bütün bu ra-

por ve seyahatname benzeri eserlerin tam bir envanteri henüz ç›-

kar›labilmifl de¤ildir.

Bu türden eserlerin Osmanl› tarihinin son dönemi için olufltur-

du¤u kaynak de¤eri yan›nda, her birinin kendi bölgelerine göre

ayr› ayr› etüt edilmesi ve de¤erlendirilmesi halinde hiç flüphesiz

bütün imparatorluk topraklar›n› yeniden tan›mak ve günümüz

için baz› yeni sonuçlar ç›karmak mümkün olacakt›r.

Elinizdeki kitap bu tür bir rapordan oluflmufl genelde Kuzey

Afrika'daki Bingazi bölgesi, özelde ise bu bölgede yaflayan Senu-

sî hareketinin lideri Muhammed Mehdî es-Senûsî ve müntesiple-

ri hakk›nda bilgiler veren bir seyahatnamedir. Bu kitap sadece

Kuzey Afrika'daki Osmanl› yönetimi ve meselelerini  de¤il, Büyük

Sahra çöllerinde aylar süren seyahatlerin gizemini, bölge insan›-

n›n çöle uyum sa¤lam›fl hayat standartlar›n›, kabile insanlar›n›n

farkl› karakterlerini de anlatmaktad›r. 

Kitap günümüz alfabesine aktar›l›rken -yazar›n›n aslen Arap

olmas› dikkate al›nmakla beraber- döneminin Türkçesine müda-

hale edilmemifl, sadece baz› terkiplerin do¤ru anlafl›labilmesi için

sayfa altlar›na (*) y›ld›z iflaretiyle aç›klamalar› yap›lm›flt›r. Ayr›ca

daha genifl bir okuyucu kitlesinin yararlanaca¤› düflüncesiyle de

kitab›n sonuna bir lügatçe ilave edilmifltir. 

Sad›k el-Müeyyed'in Afrika Sahrâ-y› Kebîri'nde Seyahat adl›

kitab› haz›rlan›rken yazar›n›n hayat hikayesini araflt›rmak ise ba-

na düflmüfltür. Arfliv çal›flmalar›m s›ras›nda bana yard›mc› olan

ö¤rencilerim M. Sait Türkhan ve Emel Soyer'e, bugünkü alfabe-
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ye aktar›lan kitap metnini yeniden kontrol ederek yazma nüsha-

s› ile karfl›laflt›ran Selman Soydemir'e bu vesile ile teflekkür etmek

isterim.

Son olarak bu tür kitaplar› yay›mlama kararl›l›¤› içinde gördü-

¤üm ve bir seri oluflturacaklar›n› ümit etti¤im Çaml›ca Bas›m Yay›n

yöneticilerine gösterdikleri ilgiden dolay› flükranlar›m› belirtmeyi bir

vazife bilirim.

Beylerbeyi, 8 Haziran 2008
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