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Tarihte.yaşanan.hadiselerden.ders.çıkarmak,.tarihi.iyi.bilmekten.

daha.mühimdir..Ancak;.tarihi,.karanlıklar.altına.gizlemek.ise,.o.ta-

rihin.sahibi.olan.milleti.geleceğe.taşıyacak.zihinleri.zincire.vurmak.

demektir.. Sultan. Abdülhamid.Han’ı. tanımak,. onun. şahsında. bir.

milleti.tanımak.demektir..Sultan.Abdülhamid.Han’ı.tanımak;.türlü.

entrikaların. sahibi. olan. güçleri. tanımak,. geleceğe. atılan. adımları.

fark. ederek,. uzakları. görebilmek.demektir….Abdülhamid.Han’ın.

nasıl.bir.devirde.tahta.çıktığı,.33.sene.ne.derece.büyük.gelişmelere.

imza.attığı.ve.kendisinden.sonra.on.sene.bile.geçmeden.devletin.

neredeyse.işgal.edilmemiş.toprağı.kalmadığı.düşünülünce,.onun.ne.

kadar.akıllıca.bir.siyaset.takip.ettiği.daha.iyi.anlaşılacaktır.

Sultan.Abdülhamid.devri;.öncelikle.eğitimciler,.doktorlar,.mü-

hendisler,. siyasetçiler. olmak. üzere. bütün. insanların. iyi. bilmeleri.

gereken. bir. devirdir.. Hatta. bu. devirde. yaşanan. hadiseleri. ve. bu.

hadiselerin. sebeplerini. kavrayamayanların,. bugünü. anlamaları. ve.

geleceğe.emin.adımlarla.yürümeleri.beklenemez..

Abdülhamid.Han,.saltanatı.müddetince,.milyonlarca.kilometre-

kare.toprağa.sahip.bir.ülkede.eğitim,.kültür,.sanat,.mimari,.askeri.

teşkilat,.sağlık,.iktisat,.bilim.ve.teknoloji.sahalarında.yaptığı.yenilik.

ve. hizmetlerle. devlet. ve.millete. şeref. ve. itibar. kazandırmıştır..O.

devirde.yapılan.atılımların.birçoğu.hâlâ.bilinmemektedir..Daha.da.

garibi,.o.devrin.teknolojisiyle.hazırlanan.projelerin.pek.çoğu.günü-

TAKDİM
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müzde bile henüz gerçekleştirilememiştir. Bir düşünce adamımız 

“Gün gelecek Sultan Abdülhamid’i anlamak, her şeyi anlamak ola-

caktır” sözüyle o devrin önemini ne güzel ifade etmiştir... 

Düşmanlarının bile “siyasi bir deha” demekten kendini alama-

dığı bu sultanın devri, yakın tarihimizde bilinmesi gereken mühim 

teferruatlar ihtiva etmektedir. Böyle bir devirde, günümüzde 40 

küsür devletin kurulduğu toprakları ve milletleri idare etmek, mad-

deten ve manen yetişmiş olmayı; kısa mesafeli ve küçük hesaplar 

değil, dünyayı kapsayan plan ve projeler yapmayı; kısacası, uzakla-

rı görebilen bir bakışı gerektiriyordu. 

“Uzakları Görebilen Hükümdar” Sultan Abdülhamid Han devri-

nin daha iyi anlaşılması ve geleceğe ışık tutacak fikirlerin zihinlerde 

yeşermesi ümidiyle o devre mercek tutan bu kitabı siz kıymetli oku-

yucularımıza takdim ediyoruz.

                                         Osman DOĞAN - Selman KILINÇ
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