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gil~r :ıkıaraıı c~er pd\ naJirı.Jir. Bu ha!..ıııııluıı y<t;:arın lıu <;alı~ıııa~ı gerek af:iil. gı:rı.:k~c ikiııri dc
rc.:eı.l.: ar;ı~ıırnıa e~uleriııo: de isıinuJ .::den ı!lll$abi z bir 5hidc ulıııu~. Türk Tarilu;iliği " nı.Je çok 
önı:mli bir ho::luğu doldumlu.~ıur. ingili7.ce yayınl:ııııııası da dalı;ı gı:ni~ hir okuyucu !..it !esine hi
tab etme fırı:aıını } ar:ııacakıır. 

Nejat c;()YÜNÇ 

Richard HATTEMER. Atutiirk 1111tl die tiirkisdu• Hcjiırmpolitik im Spit•gd der Ö!:JP· 
tisc/ıc•11 Pn•ssc•. Ei11e flllıaltallalysc• uıısgeınilılwr Prı:.uc:rcuktimıc:n atıf Mus.malıllll!/1 wr 
Umgı•,l·talltmg des politisdıc:n. rıdi!liii.W:IIIIIId kıılturel/cıı Lcbcns i11 dı·r Tiirkl!i :wische11 1922 1111d 
/938. Klaus SCHWARZ Verlag, Berlin. 1997, IX-397 ı>ahifc , lslumkundliche Unterı:uchungen. 

Band 210. 

Aynı zamanda Maiıız Üniver.;itesi 'ne sunulan bir doktor:ı çalı~ması olan eserde. yazar 
Atatürk ve onun Türkiye'de gerçekleştirdiği refomlların Mısır basınındaki akislerini incelemek
tedir. Böyle bir çulı~ma yupmak fikri, Hauemer'e 1958'de· Kahire'de Kulanı tli' i ı: Ri/ıla lıuu/u 
1-'ô/am (Uçan kalem. Dünya'da bir seyahat) adlı kitapta yer alan Salih Cevdet'in "Allah İstan
bul'da" isimli söyleşideki bir sorusundan kaynaklanmaktadır. Salih Cevdeı'in sorusu şudur: 
"Türkiye islamdan uzaktaşıyor mu?". Hemclüıdar Mısırlının istanbul 'a gelişinden kısa bir za
man sonr.ı bu sualinden vazgeçtiğini Hallemer belirtiyor.;a da, bu defa kendisini başka bir me
rak alır: Aı:aba ~lısır'ı.lu Türkiye'deki yenilikleı nıL~ıl görüıımckıc, nasıl algılanmakıadır"! Bu 
aliika yukandaki çalışmayı doğurmuştur. 

Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Ar.ı.~tımla, dcğerlendimle (s. l-170) ve Ekler 
(s.l71-397). Birinci bölümde Hanemer Giriş (s. O 1- 12) 'te konunun takdim i, ar.ışıırma yöntem
leri, ele alınan mevzulur, ar.ıştırmanın hedefi, süresi, kullanılan malzeme yani yayınlar üzerin
de durur. Atatürk ve onun yenile~timıe siyaseti üzerinde Türkiye'de ve dışında pek çok şey söy
lendiğine, yazıldığına değinen yazar, bazılunnın Atatürk'ü büyük bir milli kuhnı'Tian ilan ede
rek onu A.B.D'de G.Washington, T.Jefferson, A.Lincoln ve F.Roosevelt ile mukayese ettikle
rinden bahs, bir kısmının da aksi kanaane olup onu kanlı ve merhametsiz bir ihtiHilci diye nite
lediklerinc işaret eder (R.Robinson, Tlıe First Turkislı Repuhlik, Cambridge, Mass., 1963, s.91; 
S.E.Ayling, "Kemal Atatürk", Portraits ct[ pmrer: tm introductiım to lll'l!ılfieth century history, 
London 1967,s.33-49). Kullandığı malzeme Mısır'da yayınlanmakta olan a/-Alıhôı; ul-Alırôm, 
ul-Bulôg. ui-Ciluid, ul-iuilıôd, Kuı·kah-aş-Şark. a/-Liı·ô· al-Mm·/, al-Mısri, ai-Mukullum. as-Si
yôsa. Vôdi u-Nil günlük gazeteleri ile haftalık al-Fet/ı ve as-Siyô.w ui-Usbıi'lya'dır. 

Hanemer aruştırmalarında 1922- 193tl ara.~ını incelemekıedir, yani 1 Kasım 1922'de sal
t;ımııın kaldırılması ile başlamış. teker teker reformlara ilişkin Mısır basınının tepkilerini 1922-
1924 için günlük üç, 1925-1926 için dön, 1928-1938 için yine dört günlük gazete ve bir hafta
lık dcrgiden takip etmiştir. Yazanmız 1922-1938 ar.ısında Türkiye'deki, Mısır'daki önemli 
olayları da kısaca zikr eder, iki ülke ar.ı.~ındaki ilişkiler üzerinde de durur, aynı yıllar içerisinde 
Mısır'da yayıniunun gazcıe ve dergilerin tarihçelerini de verir (s.l?-50). · 

Doğal olurdk kitabın birinı:i bölümünUn bilyUk bir kısmı teker teker yenilik hareketlerine 
ayrılmış, bunların her biri hakkında hernen hemen hı:r önemli yeniliğin sonr.ı.~ındaki -çoğunluk
la bir haftalık süre içinde- Mısır basınınd:ıki yankılan. gazete veya dergilerden alınan ve Alman
Cil çevirisi verilen parçalarla, açıklayıcı bilgilerle belirtilmeye çulışılmışıır. t:ıukl edilen metin
lerin Anapçuları kiıabııı Ekler bölümUnUn .biı;inci kısmında bulunmaktaqır ls.l71 ~.233) . . 

1 Ktl~ım 1922'dc Sulı.ınaıın kaldırılnıa.~ı ve Hilfıfctin Osmunlı haiiçdunında b~lu~ucağı 
hususundaki TBi'v1l'"l kar.ırı hakkında 1-ll Kasım 1922 ar.ısında ai-A/ırôm. ui-Liı·ô" ai-Misri ve 
us-Siytisa gazc:ıelcrindc toplumı 100 yazı yuyınlanır. Bunların bUyük bir kısmı, yani 51 ' i aj.ıns 
lıalxrlcridir. Aj.ınslar da Reuter, Hava:-; ve bazan daAgenzia Sıefaııi'dir. Bu tarihlerde yalnız cı/-
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;\/mill,. ın ve Ctl-Liı-Cı" a/-,\tlisri"nin Türkiye.-de birer muhabiri \ 'ardır. fakat guzeteler ekseriyetle 
ingiliz ve Fransız kaynaklı guzete haberlerini okuyucularımı ııkıaml:ıkındırlur. Salı;ınaıın ilgusı 
haberi ilkin 3 Kasım'da her üç gazetede de verilir, 6 Kasım'da da al-Alır/im, Daily Tl!fe,!lraph'in 
istanbul muhabirinden aldığı bir telgr.ıfı yayınlar, olayı doğrular. Mısır'ın tanınmış gazetecisi 
ve alimi Tahu Hüseyin as-Siyôsa'du (05 Kıl~ım 1922) Ankunı' nın tutumunu. şiddetle tenkit eder, 
birçok fikri' aykırılıklar olmasına rağmen, İslam'da dini' ve siyfısi' iktidarın aynı ş;ıhısta birle~ti
ğini belirtir. Xl. yüzyılda Bağdad'daki halifenin hiç bir maddi gücü kulmadığın, Büveyhilerin 
elinde oyuncak olduğunun farkında değildir. Tamamen nazari' gerekçelere dayanıi1ukıadır. 06 
Kasım 1922'de al-Aiırôm gazetesindeki bir makalede de Osmanlı Devleti'nde siyasi ve dini ik
tidarın biribirinden XIX. yüzyılda, Reşit Pa~a. Ali Paşa ve Midhat Pa!ja'nın sudaretleri sıra~ın
da ayrılmış olduğuna, şimdi TBMM kurannın bu hususta ilk uygulama olmadığına değinen bir 
makale yayınlanır (s.56). as-Siyôsa'da 06 Kasım 1922 tarihli bir makalede de Seyyid Kamil ad
lı yazar Saltanat ve Hilafetin aynimasından dolayı memnuniyetini belirtir. Meselenin tamamen 
Türklerin kendi hakimiyet alanına girecek bir şey olduğunu vurgular, Ağa Han'ın Mısır'da bu 
konuda bir toplantı yapılınası teklifine de karşı çıkar. "Hilafet Osmanlı hanedunma aittir, onda 
kalmalıdır", der (s.58-59). 

Diğer taraftan isHif. Dünya~ı'nda VI. Mehmed (Vahideddin)'in saltanat ve hilafetten az
lini kabul eden veya ten~it etmez görünenler vardır. Müslümanlar ar.ısında yeni halifenin genel 
bir seçimle belirlenmesi fikri de onaya atılır. Seyyid Kamil de 08 Kasım 1 922'de as-Siyôsa'da
ki baş makalesinde Kahire'de yeni halifenin seçileceği bir toplantıdan yana olduğunu belirtir. 
Taha Hüseyin de bu fikrin savunucularındandır. Bu tarihlerde Mısır'da bir komünist parti' var
dır. Üyeleri çoğunlukla Mısır'da yaşayan Avrupalılardır. Bu ıasan o zaman gerçekleşmez. 

Cumhuriyetin iliint al-Ahrôm ve as-Siyôsa'da "Türkiye, kendi geleceğini tayin ve hüku
met şeklini seçmek hakkına sahiptir" yorumu ile karşılanır (s.69). 

Mısır basınında en fazla yankı uyandıran yenilik hareketi hilafetin kaldırilması olur. 3-1 O 
Man 1924 arasında incelemeye malzeme o lan üç gazetede bu hususta 132 yazı yayınlanır. Bun
lardan 25'i yorum yeya başmakale cinsinden, diğerleri farklı niteliklidirler: ai-Ahpar'da 13/29, 
al-Ahr:im'da 6/45;· as-Siyiisa'da 6/33 (birinciler yorum veya başmakale). Bir kısım yazılar da 
okuyucu mektuplandır. Bunlar ara~ındad bazı kasaba sakinleri olduğu gibi,:ai-Ezher'de ilmi bir 
komisyon başkanı ve müderris Ali Ahmad ai-Circavi ile 15 kadar diğer din görevlisi de vardır. 
Hanemer bunların listesini de verir (s.270-29 1 ). Hiliifetin kaldırılmasını tepki ile ka~ılamışlar-
~ ' 

. 4.Mart 1924 tarihli al-Ahrônı'ın başmakalesinde Amin al-Rafi'i' "Mustafa Kemal Pa-
şa'nın bir gün önceki konuşmasındandinin devletten aynlacağını, Şeriye Vekilieti'nin kaldırı
lacağını, medreseielin kapatılacağını öğrendiklerini" belirtir ve "Böylece Türkler eski gelenek
lerini terk ettiler. Türkiye, yüzyılın başlarında kilise ile devleti biribirinden ayıran Fransa gibi, 
laik bir cumhuriyet oldu. Türkler dün iç ve dış siya~etlerinde yeni durumlar yar.ıtacak önemli 
bir adım atular" demektedir.(s.73). 

10 Mart 1924 tarihli al-Ahhôr'da Mısır hanedanından Prens Umar Tusun Paşa'nın bir 
mektubu ilginçtir. Abdülmecid'in Mısır'a davet edilmesini ister. Bu fikir Mısır'da yayınlanan 
diğer üç gazetede de paylaşılmaktadır. Böylece Mısır tekrar halifelerin ikametgahı olacaktır. Bu 
vesile ile Kr.ıl Fuad da gelecekte halife olabilecektir. al-Aiıriinı'da bu konuda Asyut Şeriyye 
Mahkemesi Kadısı Hasan Mahmud Alameddin'in bir mektubu da yayıntanır (s.80-82). 

Aynı tarihte as-Siyô.w'daki bir ba~makalede bir gurup müslümanın Kahire'ye da1•et edi
lerek bir konfer.ıns toplanması, bur:.ıda yeni halifenin seçilmesi istenir. Gerçekten iki sene son
ra 13-19 Mayıs 1926'da Kahire'de Libya, Tunus, Fas, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya. 
Malezya Konfederasyonundan Johore Sultanlığı, Yemen, Hicaz, Filistin, lr.ık , Mısır ve Polon
ya müslümıınlarının temsilcileri bir ar.ıya gelirler. fakaı bir karara var.ımazlar. Konferansın ka-
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punış bildirisinde "Halifclik, islami kurallarına göre, ancak İslam'ın erken devirlcri.nde. kelime
rıin tam mana.~ı ile, vardı ve ülkeler İslamın kudreti içerisinde birlik halinde idi. Bu birlik bugü
ne kadar yavaş yavaş bozuldu, ülkeler ve kavimler biribirlerinden ayrıldılar, kendi hükumetle
rini kurdular, kendi siyasetlerini uyguladıhir. Bugün için hiıafeıin eski durumuna, hüviyeıine 
eri~me.~i mümkün değildir" görü~üne· yer verilir (~.86). 

Böylece, hilafet in Türkiye'de kaldırılmasının tepkileri de Mısır basınında sqna erer. Mus
tafa Kemal Paşa ui-Lirö' a/-Mısri'gaze.ıesinde 4 Kasım 1922'de Ş arkın kurtancısı olar.ık tanım
lanıyor. Hattemer, Mustafa Kemal Paşa'nın bu şöhretini hilafeıin kaldırılmasının gölgelediğini 
de belirtiyor ve ai-Ah/ıar gazetesindeki Şeyh Abdülaziz Cüviş'in 6 Mart 1924 tarihli yorumunu 
du nakl ediyor: "Eğer TQrkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa Lozan Antlaşmasının he
men bitiminde vefat etseydi veya devlet işlerinden elini eteğini çekseydi, o islam aleminde ve 
dünya askeri ve siyaset sahnesinde tarihte eşine r.ıstlanmayacak bir lider olurdu ... Napolyon, 
Washington ve Saliihaddin (EyyObi) ile birlikte yad edilirdi" diyor, hilafet meselesinden dolayı 
tenkit ediyormuş (s.86-~7). . 

Atatürk'ün vefatını müteakip Mısır basınında çıkan makaleler ve yorumlar. Man 1 924'ün 
ilk haftasındaki menfı yazilara bir cevap teşkil eder; o zaman ne kadar hissi davranıldığını ka
nıtlar. 10-17 Ka.~ım 1938'de a/-Ahröm, al-ittilıöd, ui-Misrf, ai-Mukauam ve as-Siyösa a/-Us
hıi'fya'da toplamı 75 yazı vardır. Bu yayın organlanndan ilk dördü günlük gazetelerdir, 74 ya
zı vardır. Sonuncusu ise haftalık dergidir, Atatürk'ün hayatı ve kiŞiliği hakkında, resimli 2,5 sa
hifclik bir uzun yazıya yer verilmiştir. a/-Aiıram ' 'Türkiye'nin son yüzyılda yeti~tirdiği en bü
yük insan;', ui-ittlhôd "modern dünya tarihinde bugüne kadar bilinen en büyük adam", al-Mis
ri "deha", al-Mukallem "dünyanın olağan üstü nitelikte liderlerinden birisi" tanımlamalan Ata
türk için yapılmakta, yine a/-Mukattam'da "onun ·kaybı sade Türkiye için değil, bütün dünya 
içindir" denilmektedir (s.l54-155). 

Mısır gazeteleri ve dergileri Türkiye'de Atatürk dönemi yenilik hareketlerinden-yukan
da genişçe verilenlerinden başka- pek azı ile ilgilenrnişlerdir. Onlar da çok kısa haber niteliğin
de olmuştur. Genel ~larak reform hareketleri ile ilgilenen gazeeler a/-Hiıb al-Vatani (Milli Par
ti) yayın organı al-Ahbôr ile ai-Hizb a/-Ahrör ad-Dustfirfyfn (Liberal-Anayasa Pa!1isi)'nin ba-
sın temsilcisi as-Siyôsa'dır (s.l61-163). · 

Kitabın ekler bölümünde. Arapça metinler, kullanılan yayın organlanndaki metinlerio lis
tesi, kaynaklar, isim ve deyim dizinleri bulunmaktadır. 

Richard Hanemer'in bu nefıs çalışması ve eseri Atatürk'ün vefatının 60. yılında ve Tür
kiye Cumhuriyeti'nin iliintnın 75. yıldöni.lrnünde bizlere yakın tarihimizdeki reformların dost 
bir islam ülkesinde~i tepkilerini, yankılarını nakl etmesi bakırnından emsalsiz bir hediye olmak
tadır: Araştıncı titizliğinden, sabnndan, mükemmel terkip ve tertip kabiliyelinden dolayı her 
türlü övgüyü hak etmiştir. 

Nejat GÖYÜNÇ 

Manvan M. OBELDAT, American Literature.and Orientalisnı (Amerikan Edebiyatı ve 
Doğubilimleri), Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1998, 147 sahife. fslarnkundliche Untersuchun
gen. Cild 219. 

Eserin sahibi, Indiana Öni~ersite.~'i (Blooriıingtonrnde A~eiik'~n · Edebiyatı · alanında 
doktor.ı yapan, kendr ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üniversitede de aynı dersin profe
sörü bulunan, Tlıe Journal of American Hi.i.tmy ve Comıections: American Histmy and. Cu/tım• 
in a11 International Perspectiı·e dergilerinin yayımcılarından, Arnerikan Tarihçiler Birliği (The 
Organization of American Historians) üyesi bir bilim adamıdır. 


