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4.

Yanı k-Bala ban lı

köyü" . Edirne Vilayeti'n in Karinabad" ka 18i3 tarihler inde kuru lmuş bir köyolan Yanık-Balaban
lı da 56 hanelik bir göçmen köyü idi. I çerisinde, l O,96x l O,96 m. a lanın da ka re şe kli nde bir camiyi ve onun ön tarafında , so lda
3,425x3 425 m. alanında yin e kare şeklinde bir c kulu iht iva eden bina mu htemelen ahşap olu p, üstü kiremit örtülü idi.
5. Gökçe-dere k öyü" . Cisr-i Mustafapaşa" kazasının 18i3 tarihlerind e k urulmuş 63 hane ve 119 nüfuslu bir göç men köyü idi .
Köyün taştan, üstü kiremit örtülü camii 6,85x8,22 m. lik bir alanı
zasına bağlı
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Abdülhanı id

ve

Doğu-Anadolu Aşiretlerl )

kaplıyordu .

"

Planlarm incelenmesinden de görüleceği gi bi. Ara p-Hoca köyü
camiine ve oku luna ait plan (no. 5 ) gelene ksel osmanlı , minyatUr
üs lübunda kt resim a n layış ına en uygun o lanıdır. Yap ının ana hatl a rı mimari plana nygun ola rak, f ak at ayrın tı lan resim anlayışına
ba ğlı çizilmiştir. Arap-Hoca köyü camiin in mi na resi bile resim şe k.
linde yapı lmıştır.
Gökçe-dere ve Kab a·ağaç köyler indek i yap ıların planlan çağ ·
daş mimari anlayışa en uygu n çizimlerdir (no. 2 ve 1 ). Terzili ve
Yanık-Balaban l ı köyleri ndek i yap ıl arı n p lanları ise ilk iki kategori
arasında yer almaktadır (no. 3 ve 4) .
Kaba-a ğ a ç, Terzili ve Yan ı k-Balaban lı köyl erindeki binalar , yapı düzeyi bak ımından hemen hemcn aynıd ırlar. Her ücünde de bir
giriş, girişin so lunda bir okul, sağ ında ise bir so fa (s undurma) bui unmaktadtr-" .
Ke şif sıras ında y ap ı lan

bu plan lar, sonradan ne dereceye kadar
bu köylerd cki mevcu t yap ı lar bu planlara uygun
mudur , planlar hiç mi uygulanamam ıştır, sonradan kısmen mi değiş.
ti rilm iş lerdir, bu soruların cevaplarını ver mek müm kün değild ir. Bununla berabe r. geçen yüzyı lda osmanlı yapı ça ba larmda planlı bir
dön emin örnekl erini arşivlerimizde bulabilmek , bunlardan bir kaçı .
nı su nmak sanı rız , Türk Sanat ve ~nmari Tarihi çal ış malarına yeni
ufu klar aça bilecek nitelik tedi r .
uygulanab ilmiştir,

~i

S5
56
'Il e.fe",
M
58
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BA , İrade, D-46874, ek 7. Plan no. 4.
KarmAbl d da. bugünkÜ K.arnoba t'ttr , bk. Han s-J ürg ea Korurumpt. ay5. 399 'd& İndeks.

BA . trade , 0 -& 6814, <,k 6. Plan no. 2.
BugünkÜ Sv üengrad, tık . H .·J, Ko rnrumpt, ayn ı eser, s . 392'de tı:ı. deks.
Planlar hakkında aydınlatfCl görüşl e rini eslrge.meyeıı, kıymetl i Sanat
Tarlh('lııl Dr. A ra Altun'. en iÇten t-etekkürlerimizl sunmak,. bizim lç m ae vktır,

B ayram K adarnan

Bilindiği gib i, son yıllarda yerli ve yabancı tarih araştırmacı.
lan II. Abd ülh ami d devriyle (18i6.1909l fazl a ilgilenmektedirler.
Bu ilginin sebe bi, hiç şüphesiz, II . Abd ülbamid zamanına ait ilmi
araştırmaların yetersiz oluşu ve o devrin her yönüy le tam olarak bilinmeyişidir. ııevcud bilgi lerimiz ise, genellikle si yasi kan aatiere
göre yazı lmış ve O devrin beli r li yönl erini ele alan kitap, mak ale "e
gaze teleri n ürünüdür. Bu tür kitap veya makalelerin çoğu , te k ta.
raflı Olarak, o devri ya yer me k ya cia övmek için yazılmıştır denilebilir . Bu bakımdan son yıllarda. arşiv belgeler ine ve kaynak eserle re dayanılmış ilmi araştırmaların önemi artmıştı r. Bütün bunla rın
sonucu olarak da , II. A bdülharn id devrine bakış aç ı lan ve tarzları değişmiştir. Artık , 33 yıllık bu devreyi sade ce . ...ti bdato veya . yen ileş.
meye tepki . (reaksiyon) veya cislamın di rilişi . devr i olarak görme
ve bunlara göre değerlendirme zaman ın ın geçtiği kabul edi lmektedi r.
Yukarıda belirttiğimiz düşünceden hareketle II. Abdülhami d ta.
rafından 1891'de kuru lan ve Doğu Anad olu 'n un sosyal, s iyas i ve Ik.
tisadi hayatına yen i bır çehre kazand ı ran Hamidiye Alayları 'nı ar.
şiv belgeler ine dayanarak Incelemeyi, böylece az bilinen, fakat üze.
ri nde pek duru lmayan bir konuyu açıklığa kavuşturmakta yara r gör.
mekteyiz. Bu vesite ile de 1876·1908 tari hleri arasındaki devr enin
gen el karakteri ni m ümkü n olduğu kadar kısa ve kalın çizgiler le vermeyi konu nun da ha iyi anlaşılır bal e gelmesi yönünden faydalı bulduk. Zira Hamidiye Alaylarının teşkilini , bir noktada meselenin açık.
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lı ğa ka vuşması bakımından

II. Abdülhamid devrinin

rından

değildir.

soyutlamak mümkün

HA~{!DlY E

diğer

olayla.

Il. Abdülhamid D""-nnin <Jzenikleri

••

1 - Merkezi yetçilik: II . Abd ülh amid devrinin, despotik ve merkeziyetçi bir devir olduğu su götürmez bir gerçektir. Ancak Osmanlı Imparatorluğu'nda despotluk " e merk eziyetçilik sadece II. Abdülhamid'e özgü bir durum değildir. Daha gerilere gitmemek için ,
Osmanlı İmparatorluğu 'nda, IL ılahm ud 'un, Avrupa'da Bismark'ın
ve Rus Çarı 'nın desp otluk ve merkeziyetçi siyasetleri hatırlanacak
olursa, II. Abdülhamid'in aynı yöndeki siyaseti, çağdaşları arasında,
yadırganacak bir yöntem değildir. Bir diğer hus us , II. Abdülhamid'in merkeziyetçiliği Tanzimat 'tan beri meydana gelen olayların veya
değişikliklerin mantı ki bir so nucudur '. Şöyle ki, n, ırahmud'un kurd uğu düzen merkeziyetçi ve otokrattı . 1 ılart 1840'da y ürürl ü ğ e giren kararname ile merkeziyetçilik biraz daha kuvvetlendi. Fakat
1842'de ılustafa Reşit Paşa'nın çıkardığı mahallI idari meclis lerin
kurulmasıyla ilgili kanunlarla ve 28 Kas ım 1852'de vali lerin yetkisi•
ni arttıran fermanla merkeziyetçi si stem zayıfladı, Ancak 1857-1861
tari hleri arasında İmparatorluğun çeşitli bölge lerinde meyd ana gelen isyanlar ve karışıklıklar üzeri ne, merkez! hUkümetin eyaletler de
kontrolünü arttırma eği li m i tekrar doğdu . Bu eğilimin izler ini, 1 64'de Fransız ida r i taksimatı örnek alınarak ka bul ed ilen Vilayet- i Nizam namesini n merkeziyetçi ruhunda görmek mUmkündUr . Nihayet
1871'de kabul edil en Vilayet :-ıizamnamesi biraz daha mer keziyetçi
ha le getirildi. Bu tarihten so nra AbdUlaziz Idaresi hem mutlakiyetçi
yönde hem de mer keziy etçi yönde gelişti. Kısaca merkeziyetçilik ile
demokratikleşmeyi uzlaştırma gayretleri daha Tanzimat devr i başla
rında beşarısızlığa u ğramıştı r. Bun un üzer ine merkeziyetçi sistem
ihmal edilerek, de mokratikle şrneğe önem verilmişse de 1864'ten itibaren mer keziyetçillk eğilimleri, demokratikleşme aley hin e ağırlık
ka zanmıştır, 1870 Fra nsa-P ru sya savaşı sonunda bu eği lim da ha da
artmıştır,

1876 Kanun·! Esas! ve ıleclis· i ılebiısan tecrübeleri, 1877 Osve arkasından 1878 Berlin a ndıaşması IL Abd ül-
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hamld'l merkeziyetçilik fikrine daha da faz la yak laştı rd ı, II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin imparatorluk ve imparato rluğu tutan
kuvvetin ise devle t kuvveti olduğunu ve yine lıer şeyin bu kuvvetin
varlığına hağlı bulunduğunu kabul edi yord u, Gerç ekten, merkezi
devletin gücü ve kuvveti zayıfladığında, imparatorlukta isyanlara
ve parçalanmalara ve mahalli gü çlerin ortaya çı k masına engel olunamadığını biliyordu. Bu yüzden de daima adem-i merk eziye tçiliğe
karşı olmuştur.

Yine AbdUlhamid Tanzim atçıl ar' ın başarısızlı ğtm, reformların
ve imparatorluk taki baş ıbo zuklu ğu me rke z! kuvveti n zayıflığına bağlı yo rdu . Ayrıca merkeziyetçi ida renin kurulmas ını , rne şrüt! yani anayasalı ve pa r lamenter bi r sistemde değil ,
fakat otokratik bir sistemde görüyordu. Nitekim 1878' de Meclis-i
Mebüsan'ı kapatmakla merkeziyetçi görüşünü !Stanbul'daki mevcut
gü çlere kabul ettirdi. Bundan sonra, taşradaki mahalli gü çlerin ( şe.
hir ve kas a ba eşrafının ) ve resmi gü çlerin (ordu kumandanları nın
ve valilerin ), ken di anlayışın ı payl aşmalarını ve merkeziyetç i sis temi benimseme lerini sağ lamak ka lıyord u . Bu konuda gayet te mkinIl
hareketle, tedrieen ve bazen karşılı k lı tavizleele başarı lı bir siyaset
takip etti denilebilir . İşte Doğu Anadolu'da kurulan eHamidiye Alayl ar ı. bu siyaseti n bir p arças ı olarak görün mektedir.
Ancak bir nok tayı beli rtmekte fa yda vardır : }Ierkeziyetçillk ,
II . Abdülhamid tarafı ndan gaye d eği l , fakat islam birliği ve reformla r için vasrta olara k ele a lın mı ştı r ' , Bu siyase ti n izlerini Hami diye
A lay ları 'n ın ku rul uşu nd a gör mek mUmkün dUr,
2 - lslam. Birliği : Tanzimat devrinin ha reket noktası, ref ormlarl a, İmparatorluğun çeşitli unsurlarını , müşterek va tan, müşterek
hanedan ve m ü ş terek menfaat etrafında b i rleştirerek O s ma nlı vatandaşlarının meydana getirdiği bir Osmanlı toplumu yaratmaktı .
Böyle bir siyaset m antıkl gi bi göriinUrse de, o zamanın şartları için de, tabii deği ldi. Buna rağmen iyi niyetle ve A vru pa 'nın bas kısı sonunda gayr-i müslimlere tabii ve siyas! haklar veri ldi. Fakat Avrupa'nın müdahalesi ve gayr-i mUslimle ri n tutum ları yüzünden müsbet bir net ice elde edilemedi. Son uç olarak gayr-i müslimlerin isyanlan ve diğer taraftan müslüman cemaatin içe kapanmas ı . yöneticilerin bu konudaki ümitlerini gitgide zayıflatınıştır. 1877 Osmanlıu ygulanmamasını
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Rus savaş ı ve Berlin Kongresi sonunda h ırıstlyen toplumların önemIi bir kısmının imparatorluktan ayrılmaları veya muh tar hal e gel.
meleri, Tanz imatçılann . Osman lı !ı k ideolojisbnin gerçek leşmiyece
ğinl göstermeğe kafi geldi. Bununla beraber . Osın anlılık. fi kri silinmedi, sadece ikinci plana geçti.
Netice itibariyle de, bu ideoioj ik boşluğu, kökü 1872 tarihine
kadar inen . Is lam Birliği . f ikri yani . Pan islam izm . ideoloj isi del durmakta gecikmedi. Bu f ikir, Osmanlılık f ikrine göre daha man tıki ve biraz dah a tabii görünüyordu. Zira imparatorluğun büyük
çoğunluğunu müslümanlar meydana getirmekteydi ve bu çoğun lu ğu
kaynaştıraeak müşterek noktalar pek çoktu. Bun un başında İslam
dini ve hilafet makamı vardı.
II. Abdülha mid 'in hedefi , merkeziyetçilik sisteminin kendisine
" ermiş olduğu maddi imkanlarla hilafet m akamının manevi imkanlarını kullanarak ümitsizlik ve kompleks içindeki müslümanl ara yeni ümitler verm ek, onlar ın Mnedana ve hükümete olan inanç ve sadakatını arttırmak ve böylece Islam birliğini gerçekleştirerek imparatorluğu içte ve dışta güçlü hale getir mekt i. İşte bu siyaseti ba şarı lı oldu. Niteki m imparatorlukta m üslü manların lideri " e koruyuc usu olduğunu duygu olarak kabu l ettirdi. Hatta dünya müsl üman ları nezdi nde Hallfe-Sultan'ın itibarını ve şöhretini arttırdı. Hamidiye Alaylan 'nı kurarken Do ğu Anadolu'daki aşiretleri bu y önden kolayca kend isi ne bağlamasını ve itaat altına almasını bildi.
3 - Denge Siyaseti : 33 yıllık ida res i zamanında II. Abdülhamid' in iç ve dış siyasette uyguladığı en belirgin yöntemi, kuvvetler
arası dengeyi t emin ederek, Sarayı. Bab-ı All 'yi ve hepsinden de
önemli kendi otoritesini den geler üstü güç olarak tutma şeklinde
özetlenebilir. 33 yıl iktidarda kalması, bu den ge siyasetin in bir sonuc udur diyebiliriz. Bu siyasetin esasını somut örneklerle şu şekil
de kısaca izah et mek mümkündür : MeselA reformlarla -refo rm
aleyhdarIarmı
(ba tıcılarla- Batı d üşmanı olan muhafazakarları l
dengelemek için, Tanzimat çizgis inde reform la ra olan i htiyacı kabu l
ed iyor, hatta başarılı bir şekilde eğitim alanında uyguluyor, bunun
yanında Panislamist fi kirlere de yer veriyordu", Böylece iki tarafı
da memn un ediyor ve kendini bunl arın üstünde tutuyordu. Yine o,
müslüman ve h ırıstiyan cemaatleri n ist ekleri ni reformlarla dengeDoguld.
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lemek istemiştir. Tanzima t devrinde bUtUn refo rmlar hırı stiyan cemaa tier in isteklerine uygun olarak yapıldığından. bunların bulunduğu bölgelerdeki müslümanların aleyhine bir dengesizlik ortaya
çıkmıştı. İşte bu devirde müslümanların veya Türklerin lehine olan
reformlara da giriş iimiş , hatta ağırlık verilmeğe başlanmıştı r. Aynı
şekilde taşradaki mahalli güçle r arasında dengel er temin edilerek
asayiş sağlandığı gibi , dev letin otoritesi bu güçlerin üstünde tutul·
muştur. Vali·şehi r ve kasaba eş rafı-kırsal yörelerdeki ağa, hırısti 
yan-müslüman, bü rokı-at-halk Ilişkileri arasında ince denge hesapları yapı larak devleti hunların üstüne çıkarma gayretleri görülmek·
tedir.
İşte, ll. Abdülh ami d devrinde, yeni ile mevcut, batıcıtarla muhatazakarlar arasında bir denge kurularak modernleşmeye çalısıl
mıştır denilebilir. Ancak, bazı sahalar istisna edilirse, başarı oranı
d ü ş ü k olm uş, imparatorluk ça ğdaş laşma yönünde gerilerde kaldığı
gibi çöküntüden de kend isini kurtaramamıştlr.
4 - Reform Siyaseti : II. Abdülbamid devrinde de yükselrnek
ve çağda şla ş m ak için Batı Medeni yeti 'nden faydalanman ın zarüreti
inkar edilememiştir. Ancak Tanzima t devrinin aksine, Batı taraf tarı olan ve yeni bir sınıf teşkil eden ayd ınların denetim altında tu tu tmas ınd an yana bir siyasetin benimsendiği kabul edilebili r. Ayn ca, keyfi ve denetimden uzak ınk ı lap hareketleri nin imparato rluk
ve toplum için feıak et olacağı gö rü şU a ğı r bas tı ğ ın dan , bu gibi yen ilikleri n ve değişikli klerin top lumu rahats ı z etmeden devletin kontrol U altınd a yap ı lm ası eğ ilim i mevcut tur.
A ydınlan ve yen ilik leri deneti m al t ın da bulundurma eği li mini n
doğm asın da şü phesi z o devrin aydın tipinin büyü k etk isi ol muş tur.
O zamanki ayd ınların ' iki büyük kus uru vardı : Biri ncisi, n ası l ki
eski Osmanlı aydınlan Batı ıleden i yeti 'n1 tanımadan «io ğmatik s
bir tarzda Batı d üş manı k esi lmi ş le rse, Tanzimat aydınlan da t ers
ist ikamette, fakat aynı edognıatizm » içine düşere k B atı 'ya hayran,
eskiye ve mevcuda düşm aa oldular. Aydınl anmızın çelişkisi belki
bu noktada yatma ktadır. Kı saca, Tanzi mat ç ı'laı- B atı medeniyetinin
esasını tanıma ve Osmanl ı toplum yap ısı nı tahlil etme zahmetin e
katlarımadan etakliteillkte ustahks yarış ına girdiler'. Ikinci kusu ru
-4
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ise , Tan zimat aydını, Avrupa 'ya Batı medeniyeti'ni öğrenmeye değil, kendi tarihini öğrenmeye gitmiştir. Başka bir deyişle de~~ a~
dinları çeşitli vesilelerle Avrupa 'ya gittiğinde ve Batı ~ıedenıyeti 'nın
esaslarını incelemeye memur edilmelerine rağmen, onlar orada TürkOsmanlı tarihini ve islam toplumunu ve medeniyetini öğrenmeye
ve bir takım şeyler de ö ğrenmişlerdir. An cak sonuç müsbet olmadı. Zira aydınlanmız Osmanlı toplumuna ve Türk-tslam
medeniyetine Avrupalı gözüyle bakmaya başladı lar, mese lelerimize
Avrupa'nın ileri sürdüğü çözüm yollanyla yaklaştı lar. ~u:ıun sonucu olarak da, aydınlarım ız topluma yaban cı laştılar, eskıyı ve mevcudu inkara y öneldiler, Böylece halk-aydın kopukluğu , ruhi ve fi kri
bocalamalar ortaya çıktı. Türk kültürünün üzerindeki Ara p-Fars ş a
lını kaldırmak şöyle dursun, ayrıca onun üzerine bir de Avrupa
(Fransız-İngiliz-Alman) şalı çekile rek iyice altta kalmasına >'01 açı~
dı . Bunun so nucu olarak ise Türk kül türünü muhafaza ve temsil
eden Türk balkı kendi kaderi ne ter k edildi. Ancak, bu arada bazı
aydınlaranızın olumlu yöndeki çalışmalarım inkar etmemek yerinde olur kanaatindeyiz,
I ş te 18i6'ya kadar, İmparatorluk'ta idari değeri olan fakat sosyal değeri olmıyan, yukanda izah ettiğimiz özelli klere sahip bir aydın , veya ayd ın-bürokrat züm re mevcuttu , Bunların karşısında da
çeşitli eğilimleri yansıtan faka t merkeziyetçi-islamcı-padişahcı tutu mlarıyla asgari müştereklerde birleşebilen ve az çok halkın desteği ne sahip muhafazaka r-aydın grup vardı.
II. Abdülh ami d bu iki grup arasında has sas bir denge meydan a
geti rerek, her ikisinin de isteklerini karşı layacak ve ayrıca merkeziyetçiliğin ve İslam birliğinin kuvvetlenmesine yardımcı olaca k reformları yapmayı tasarlıyordu demek ~erinde olur. Hatta deng~~
kurmuş ve bazı reformlan yapabilmlştir. An cak 1890 yılından Iti baren, iki aydın gurup arasındaki denge, üçüncü bir gurubun veya
f ikrin (It t tha t-Tera kki Fırkası ve Türkçillük akımı) ortaya çıkma
sıyla bozulmuştur. Bu üçüncü mu ha lifler gurubuna ek olarak , gayr-i
müs limle ri n taşkınlıkları ve Avrupa'nın tahrikleri de artınca imparatorluk her yönden hocalama devrine gi rmiş ve II. Abdül hamid
devrini sona erdi rmiştir.
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18ii·i8 Osmanlı-Rus savaşı sonunda, Rus ya Balkanlar'da ve
Ana dolu 'da mevcut den geyi kendi leh ine bozarak etkisini arttırmış ve ayn ca İngiliz çıkarların ı te hdid ede r bir giiç haline gelmiştl . İngiltere Rusya'nın elde ettiği üstünlüğü dengelernek ve Çı
k arlarını koruyabilmek için Ba b -ı Ali'den gizli bir anlaşma ile (18i8)
Kıbns'a k iracı olarak yerleştiği gib i, Berlin Antlaşması'na da Ermeniler lebine olan 61. maddeyi koydurarak Doğu Anad olu'ya müdahale hakkını elde e tmişti. Böylece, . Şark ~ı esel esi> Balkanlardan
Anadoluya kaydınlmış ve . Ermeni Meseles i>, ortaya atılarak Osmanlı İmparatorluğu'nun As ya topraklan da tartışma konus u ha line getirilmlştir. Bunda İngiltere 'nin payı büyük olmuştur. Berlin
Anlaşmasının 61. ma ddesiyle .Bab-ı Ali Ermenileri n silkin oldukları eyaletle rde maha lli ihtiya ç ların ge re kti rd i ği ıslahat ve tanzima tı vakit kaybe tmeksizin yapmayı ve Ermeni/erin güvenliğini, Çerkez ve Kürtler 'e karşı k orumayı taahhü d etmiştir». Yapılacak islahata büyük devletle r nezaret edeceklerdi. Bu madde ile Bab-ı AU
Doğu Anadolu üzerindek i hakimiy etlni kaybetmiş oluyord u. ıngil
te re ise, Rusya 'n ın güneye inişi ni durduranııyan zayıf Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğiinden vazgeçmiş ve Doğu -Anado lu 'da Av·
rupa 'nın her zaman d esteğ ine sahip olabilecek, aynı zamanda Rusya 'nın Ira k taraflanna inmesini engelleyecek bir E rmenistan devletl yaratmayı düşünüyordu. zaten, İngiltere Mısır'ı ve Arap yarımadasını da ele geç irme nin p l anlarını yapıyordu.
II. Abd ülhamid ilk yıllarda K ıbrıs'ı üs olarak kiralamakla Juya 'daki topraklannın muhafazası için İngi ltere'ye güvendiğin! ve
onun politikasını tercih ettiğin i göstermiştir. Ancak l SSi'lerden itlbaren II . Abdülha mid'in İngiltere'den uzaklaştığını veya ona karşı
daha ihtiyatlı davranmaya başladığını, buna k arşı lık giderek Rusya'ya yaklaştığını görüyoruz. Bu değişikliğin esası: İngiltere'nin
Mıs ır' ı işgali ve Arap Yarımadası. Irak-Kuveyt taraflarındaki faaliyetleri, ayrıca Doğu Anadolu 'da Ermeni örgütl erine yardım ve Ermenileri himaye etmesidir. İngiltere'nin bu tu tumu, II. Abdülhamid'i
kuşku landırmı ş , hatta k orkutmuş olduğundan, Doğu
Anadolu'da
kend i politi k an layışına göre tedbir almaya itmiştir. Bu tedbirlcri
alı rke n de, sosyal dengeyi -merkeziyetçilik esas ın ı- islamcı lığı -erDoğu
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meni tehli keslnl- hesaba katmıştır denilebilir. Ozellikle 1890. 1891' ·
den itibaren politikasını uygul amaya koymaya başla mış tır. Bu tarihten sonra , Ingilte re başta olmak üzere Avrupa'nın Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncesi tıımamiyle değişti ve Tanzimat devrinde
. Osmanlı ımparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü koruma> politikaları Osmanlı Imparatorluğu'nu yavaş yavaş parçalama ve yıkma
politikasına dönüştü. Ondan sonra da Ermeni·Girit·~akedonya, olay.
larını yaratıırak daima iç işlerimize k ar ış m a ve Osmanlı devletini
yı p ratm a yolunu benlmsemişlerdir,

kaymakam, müdür-kadı vs. ) çeşitli yollarla kolayca elde edebiliyor•.
lardı . Diğer taraftan kırsal bölgedeki aşiret reisIerine ve ağatara da
resmi yollardan baskı yapurarak kendi nüfuzlarım arttınyorlardı.
Şehir eşrafının reformlara güvenleri olmadığından, uygulamasını
geci ktiri yorl ar veya hak im olduklan heyetler yoluyla engelltyerlardı. Ermeniler lehine yapı lan reformlardan dolayı da Osmanlı bürokrasisini su çluyorlardı,
Doğu Anadolu'nu n diğer bir özeııiği de etnik ve dini yönden
ÇOk çeşitli oluşu idi. Türkler çoğunlukta olmakla. beraber Kürt.
Ermeni.Çerkez.Arap-Nestoriyen gibi azınlıklar mevcuttu. Dini yön.
den müslüman ve hıristiyan olmak üzere iki cemaat va rsa da, mezhep ve tarikat yönünden pek çok çeşitl ilik arz etmekteydi. Fakat
etnik-dini konuda en büyü k çelişki hıristiyan Ermenil er' le müslüman halkın bir arada olmasıydı. Kürtler resmen merkezi otori te yi
tanımakla beraber İstanbul'un kontrolu dışında olduklarından ser.
best ha re ket etme imkan ına her zaman sahip idiler. Bu yüzden ken dı aralarında kavgaları, köylere saldırıları eksik olmuyordu. Erme.
niler is e, 1877·78 Osmanlı- Rus savaşından sonra devlet kurma haya line kapıldıklanndsn İstanbul'u dinlemiyorlardı. Yukarıda belirtti.
ğimiz gib i, eşraf da şeh i rlere hakim her türlü kontrolu elleri nde bu•.

434

Doğu.Anadolu'n un

'.

Durumu

Co ğraf] ve sosyal yapısı nedeniyle, Doğu Anadolu' ya Osmanlı
hakimiye ti tıım anlamıyla, Yavuz ve Kanuni devrinde bile girernemiştir. Bu yüzd en, Doğu Anadol u ile merkezi otorite arasında ciddi
bir ilişki ku rulamamış ve bölge, Cum huriyet devrine kadar muhtar
ola rak kalmıştır. Bu özelli ğinden dolayı Doğu Anad olu'nun sosyalekonomlk-kültürel yapısı kendine özgü bir duru m k azanmı ş tır. Bu
yapının en belirgin yanı iki şekilde somut olarak göze batmaktadır :
I ) A ğa1ık düzen i, servet esasına özellikle toprak mülkiyeti esasına
dayanıyordu. Herkes kendin e göre daha zenginin nüfuzuna girerek
zinei rleme bir bağlılık içind e en zenginin -ku vvetlinin - eğeme nliği
al tında bu lunu yordu. Böylece bir .Ağa . tabakası meydana gelmiş
tir. II ) Şeyhlik düz eni ise, mezhep ve tarikatlardan yanı dini duygu lardan kaynaklanıyordu. Ağalar maddi yönden, şeyhler dini yön den Doğu Anadolu halkını etkileri altında bulu ndu ruyorlard ı . Bu
iki gurup daha ziyade aşiretle r ve kırsal bölgelerdeki halk üzeri nde
etkili Idiler.
Ayrıca, Vili yet, Sancak, Kaza merkezlerinde de . eş raf taba kas ı . mevcu ttu. Bu gu ru p Tanzimat'tım iti baren politik-ldari-kültürel
yönd en şehirlerd e eğemen durumda idi. Valile ri etkı altına alabiliyorlar, reformlarda söz sahibi olabiliyorlar, reformlarla ilgili heyetlere -komisyorılara- mahalli yönetime katılabiliyorlardı. Bu gibi imtiyazlarını yitirmemek için de merkezi ot oritenin fa zla kuvvetl erı
mes ini istemiyorlardı '. zate n mahalli otoriteleri (vali, mutıısarnf,
:lı Ba§ bakaDhk
karton Sl.

A.rş!vl, Yıldız ~a.s

Evrak ı,

Kısım

31.

tır,

76135 , za rt 76.
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lunduruyorlardı.

Bütün bunlar yetmiyormuş gi bi yabancı devletl er de ajanlarıy
la, Doğu Anadolu'daki konsolosluklarıyla ve dlnl-siyasi amaçlarla
açmış olduklan okullarıyla bir yandan hırıstlyan azınlıklan tahrik
ediyorlar, diğer yandan da mahalli idarelere müdahale ederek ma- o
kez! otoritenin ku vvetlenmesini engelliyorlardı. Ozellikl e İngiliz,
Amerikan, Fransız misyoner okullan ve kollejleri Doğu Anadolu'da
yık ıeı f aallyetjerda bulunuyorlardı . Bir ara, II. Abdülhamid izins iz
açılmış yabancı okulları kapatmış ve yeni açılacakları hükümetin iznine bağlamış ve kontrol altına almak istemişse de tıım bir başarı sağlamıştır denilemez.
İşte, n. Abd ülhamid böy le bir Doğu Anadolu Ile karşı karşıya
idi. Kendi merkeziyetçi-1slamcı-dengeei.reformcu devlet anlayışı na
göre, her yönd en çelişkiler içinde olan ve uluslararası çıkarların çar.
p~tığı Doğu Anadolu'da II . Abdülhamid bir politika dene mesine gir.
miştir. Bu politika. Doğu Anadolu şartlarına uymak mecburiyetinde
kalınca kimi zaman sert. kimi zaman . tavizci. kimi zaman da ılımlı,
dengeli ve olumlu şekilde kendini göstermiştir. Fakat bu politi ka
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Doğu Anadolu'nun sosyo-e konomik yapısında bir değişiklik yapa-

rnamıştır. Fakat politik ve az çok kült üre l du rumda müslüman ha lkın lehine bir durum yaratmıştır. Zat en, II. Abd ülh am id politikası
nın te meli Doğu-Anadolu'da Erm eni Devleti 'nin kuruluşunu önleme k

ve Doğu Anadolu'yu Imparatorluk sınırları içind e tutmaktı, Kısaca,
Doğu Anadolu'da ikinci bir Doğu Rumeli veya Girit hadisesin e meydan vermemekti. Bu açıdan bakıldığında, II. Abdülhamid zamanın
da Doğu Anadolu'nun büt ün sorunlannın ele alınmış olduğu şüphe
siz savunulamaz. İçten ve dıştan sarsılan, ma li gücü olmıyan imparatorluğu ayakta tutmak zamanın yönetici kadroları için , önemli
bir sorun idi.
1878.1891 Yılla" Arasında Doğ u A nadolu A şiretleri
ll. Abdll1kamid

t'6

-,

-,
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Tan zimat devrinde nisbeten sakin olan Doğu Anadolu aşiretle
r i, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşının yaratmış olduğu ortsm ve otori te boşluğu sebebiyle birbirl eriyle mücadeleye girişti kleri gibi kimi zaman merkezi otor ite nin temsilcileri olan maha lli organlara
itaatsizlik göstermeğe başlamışlardı'. Yine, 1878'de Hakkari dolaylanndaki aşiretlerin reisi Ubeydu llah, İran'la Osmanlı İmparator
luğu arasındaki bölgede bağımsız hareket ediyor ve İngiltere'den
destek alıyordu. II . AbdUlhamid başlangıçta Şeyh Ubeydullah'ı
İran'a karşı destekliyo r ve yardım ediyordu. 1880'de II . Abdülhll.mld yaveri Bedirhan Bey'in (Van dolaylarına ha kim güçlü ve kalabalık bir aşiret reisi idi ) oğlu Bahri Bey'i Hakkari'ye Şeyh Ubeydullah'ın yanına yoll ıyarak onu kendi yanına çekmeye çalıştı'. Nit ekim Ubeydullah'ı tran üzerine ydneltmeyi başardı. Ancak kısa bir
müddet sonra Ubeydullah Osmaniı Imparatorluğu aleyhi ne dönmüş·
tür ki, bu davranışina lngilte re 'nin sebe p olması muhtemeldir. Tehlik eyi sezen II . Abdülhamid diğer aşiret re isierini kendine bağlama
yolunu seçti ve Hakkari'de toplanan aşiret reisierine çeşitli armağaniar, silah , malzeme ve ayrıca aşiret aske r leri nin eğitimi için 26
6
7

nu«

M. Ş erU Fırat. D o~"
ce Vorfo Tarih f, Ank artL. 1961. s. 93.
Haltin. X /X . y iizyt lda K iirdtstan üzerlnde miicade le, An kar a, 1976 , Ko-

ınaL Yayınları.

s . 107.

kadar emekli subay gönde rdi' . Daha sonra bunların aralarından Ahmed Ağa, Abd Ulkadir, İsmail Bey, Şeyh S ıddık, Seyit All Abdurrah man sırasıyla Şaki rd, ~luş , Bitl is , Doğu Beyazıt , Erzurum ve Hı 
nıs'a gid erek oradaki aşiretl eri örgütlemeye ve silahlandırmaya çalıştıl ar. Bu sırada Şeyh Ubeydullah eski t utum undan vazgeçmiş ve
İstanbul'da mccbur i ik am ete tabi tutulmuştur. Fakat daha sonralan
da rahat durma dı ğından 18 3'de ~l ekke' ye s Urgün edilmiştir. II.
AbdUlhami d aşi ret re isieriyle iyi ilişkiler kurma politlkasına bundan sonra da h ı zla devam etmiştir.
Ancak da ha 1 83-84 yıllar ında II . Abdülhamid 'in bu politikası başta ıran olınak üzere İngil tere tarafından da iy i karşılanmı 
yordu. Iran Şii olduğundan dolayı Il. Abd ülhamid'in Sünnlliğe dayanan . P an-islô.mlzm . po litikas ından çekiniye r ve aşiretleri kendisine karşı kullanabileceğinden şüpheleniyordu. İngiltere ise aşiret
lerin ö rgütlenişini , kendi nezaretinde Ermeniler lehine yapılacak reformlar hatta kendi himayesinde kurulacak müstakbel Ermeni devleti için engel sayıyord u. II . Abdü llıamld Rusya ile dost olduğu müddetce aşiretle ri örgütleyeb ileceğine inandığın dan Rusya ile Iyi geçinme yolunu tuttu. Za ten Rus ya Ingil t er e'nin Doğu Anadolu poli ti kasına ve Ermenis tan f ikrine k arşı olduğundan ı l. AbdUlbamid bu
dos tl u ğu elde etmekte zor luk çekmiyecektir.
1884 tarihinden itibaren II. Abdülharni d daha yumuşak yöntemler kullan arak aş i retleri kendine bağ lam aya Çalıştı . Nitekim bu
konuda Erzurum'dak i Rus Kons oiosu Dinitin şöyle demektedi r :
. Osm anlı h ükUmeti mahalli yöneticilere emi r vererek aşiret reisleri ile samimi ilişkiler kurmalarını Ve onları tatlı sözlerle, iyi davranışlarla kendileri ne ba ğlamal arm ı Istedi..••. Gerçekten bu politikanın yürütülmesin de va lilerin, as keri er k anı n büyük bir payı vard ır. Mesela , 1884'te Hakkari'ye vali atanan Ethem Paşa sürekli olarak aş iret re isieriyle ilişki kuruyor, onlara dostça ve samimi davranarak kendi aralarındaki anlaşmazlıklan hallediyar ve böylece h llküm ete ıa ınd ırıyo rdu -". Ayn ı zamanda aşiretl ere silah dağıtarak on8 AsmJ eser, s . 11:5.
9
10

AVıu

es er, • . 122.

bizzat taytıı ediyordu . Vila ye Uer tse DahU1ye N e.z!·
ldL. Valilerin yetklıe ri s mı rlıydı ve d o~dan dognJ.ya Sarayla ha..
~ rle,1yorıardl (bak. En\"er Ziya Karaı, O s ma ,d ı Tarihi . Ap ka ra. 1962, cUt vnı ,
s. 327 ).
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ların ruhlarını okşuyor ve devletin gücün ü ve hô.miliğini h issettiri -

2 - Doğu Anadolu'da devletin et kin olabileceği yeni bir so syopolitik denge kurmak,
3 - Aşiretlerden askeri gü ç olarak faydalanınak,
4 - Ermeni ler'in faaliyetlerine engelolmak ve Müslüman
halkla Ermen iler ara sında gü ç dengesini t emin etmek,
5 - Ruslar'ın saldırısından ve İngiliz politi kasından Doğu
Anad olu' yu korumak,
6 - Pan islaınizm politi kas ını yürütmek, Bu sebebIeri kısaca
açıklamaya çalışalım :
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yordıı .

1885-1890 yılları arasında Bab-ı Ali, aşiretleri . az çok kontrol
altına a labilmek Için onlara hoş görünmeye çalışmıştır. Ermeniler'e
karşı ise çok ılımlı davranmaya özen göstermiştir. Nitekim b~ yıl
la rd a Ermeniler 'In öne mli bır şikayet! yoktu. Sadece mah a lli memurların ve aşiretlerin davranışlanndan yak ınıyorlardı . Hatta 1887'de.. devrin önde gele n ve pek çok defa sadrazamlık yapmı~ klş~si
olan Said Paşa E rmeniler leh ine reformların yapı lmasını Istemış 
tir" . Fakat , yavaş yavaş Ermeni gizli tedhiş ör gütlerinIn, dı~ardan
aldıkları destek ve teşvikle, Doğu Ana dolu 'da ve lınparatorlugun diğer yerlerinde devle t aleyhine f aaliyet göstermeye ba,şlamal~ II .
Abdülhami d'i iyice ü rk ü tmüştü. Doğu Anadolu elden gıdebılırdı. Bu
yüzden E rmeni okulları, gaze teler i ve diğer faaliyetleri iyice. ~ont
r ol altına alındı . 1890 yılında yapılan bir a ramada Ermeni kilisel eri nden bol miktard a sil ah çıkması Bab-ı AlI'yi ve II. Abdülhamid'i
müslüman halka, özellikle aı;iretlere daha da müsaid davranmaya ve
on larla işbirliğine itt i. Zira, tehlike hem imparat or luk içi~ ~em de
aşiretler için cidd i görünüyor du. Tedbir alına zamanı gelmişti.

"

Hamid iy e Süvari A laylan nm K urulu§u Sebebieri :

Adı geçe n alayların ku ruluş sebebi şüphesiz sadece bir olaya,
yani yukarıda değindiğimi z gib i E r meni meselesine daY,;"dırllam:ı:z'
Bu bakımdan , Hamidiye A layları'mn kuruluş sebeblerını II. Abdüı·
hamid 'In giriş kısmında ana hatlarıyla belirtmeye çalıştığımız, politikasında aramak doğru olur kanısındayız. Şunu da belırtmekte
fayda vardır: Hamidi ye Alayları. Abdlilhamid politikasının hedef i
değil, fakat vasıtasıdır. O halde, bu alayların kuruluşunda ro l oynayan etke nler i aşağıdaki şekilde sıralamak m ümkündür :

1 _

Merkezi oto r iteyi tesis etmek,

. 11 Osman Nuri. ,A bdal hamtd-i 5dni ve D~"..,.·i SaU4nahp !stanbul, 1327,
s . 821-22. An cak U. AbdUlhamtd Said paşa'nın EnnenUer'den rüşvet aldığuıa
. tnanıycrdu . Zaten kendis i ErmenUer lehıne reform yap may a pek hcwe.sU olma dıgından. datma oy&laytcı bit polit ika gUdilı'ordu .
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1 - 1877'de Birinci Meclis-i Mebusan'ı kapattıktan sonra, IL
Abdülham id 'in koyu bi r mer keziyetçi sis tem uygulam a ya koyulduğu ve Imparatorluğun kurtuluşunu bunda gördüğü bir gerçektir. Bu
anlayışta olan bir padişah, asırlardır İstanbul'un hak imiyeti kontrolil dışında kalmış Doğu Anad olu 'nun ve aşiretlerin durumunu görmemeelik ten gelemezdi. O ha lde, aş iretle ri merkeze ba ğ lıyarak , hi ç
olmazsa tsındırarak Doğu An ad olu'ya devlet otorit esini götürmesi
gerekird i. Ancak, uygulam ad a çok dikkatl i davranmak mz ımdı. Zir a, bağ ımsı z ve her türlil otoriteden uzak yaşamı ş aşiretleri ve sosyal-politik güçleri lirkütmemeliydi. Nite kim , II. Abdlilham id tavizler-le, hediyelerle, nişanl arla taltif ve takdirlerle aşiret reislerlnin,
şeyh lerin vs. ruhlarını halife olarak okşamış ve kendine bağlamıştır.
Padiş ah olarak , aşiretleri kendisine bağlamanın daha somut ve
inandırıcı yollarını buld u, Da ha 1890'dan önce aşiretlere, valiler ve
as keri paşa l a r vas ı tasıyla , silah dağı ttı, çeşi tli yardımlarda bulundu. Böylece, aşiretlerin gözünde «Ha mi Pa dişahs olduğunu ispat etrneğe çalıştı. Ayrıca , mahalli oto ri te lerle aşiretler arasında iyi münasebetler ku rulmasını sağl adı. Hami diye A layl arı 'nın ku rul m asıy
la , padi ş ah-oaşlretler veya merkezi otorite->mahalli otorlteler--saşl
retler a rasındaki münas ebetl erin daha da iyileşeceği ve sa ğ lam taşa 
cağı inancı vardır. Başlangı ç ta bazı sakın calan n olabileceği düşü 
nülmilş ve ha t ta uygulamada baz en kötü sonuçlar o lmuşsa da ilerde aşiretlerin otoriteye alış aca ğı ve itaat edecekleri kabul edilmiş 
ti r. Kı s aca , Ham idiye Alaylan vasıtas ıyla devlet ot oritesi Doğu
Anadolu 'da tes ıs edilmek lste niyord u.
2 - Doğu Anad olu 'da sosyal-politik-ekonom ik düzenin ortaya
ç ı kardığı bi r tak ı m ananevi mahalli gü çler vardı. Bu güçleri n en
etkilisi e şe hir e ş rafı » idi. Şehir eş rafı merkezi ot oritenin kuvvet-

BAYRAM KODA.M AS

HAMlDtYE H AFiF " VVARt ALA YU Rt

lenmes ini istemediği gibi İstanbul'a da daima şüphe ile bakıyor,
reformlardan dolayı Bab-ı A1I'yi su çluyordu. II . Abdülhamid 'in merkeziyetçi politikasına ilk karşı çıkacak ve enge lliyece k bu cayaneşraf . gurubu idi. Padi şah bu d urumu görmüş, dolayısıyla bu gurubun gücünü kırmak veya başka bir güçle den gelemek, böy lece kendi otoritesini güçler üstü duruma ge ti rmek Istemiştir. Şehirli eşrafın
gücünün karşısında den ge unsuru olabilece k, kırsal bölgelerde oturan göçebe, yarı göçebe aşiretler vardı. zaten, aşiretlerle şehirli
eşrafın arası iyi değildi. Padi şah, aşiretleri ailahlandırarak, askeri
bir likle r kurdurarak onları hem kend ine bağlamak hem de maddi
güç olarak « eşrafa. karşı kullanmak istemiştir diyebiliriz. Ayrıca,
aşiretlerin müs lüman olmaları, onların Ermeniler'e karşı da bir
de nge ve em niyet unsuru olması sağlanmış olacaktı.
3 - As keri yönden aşiretlerin kuvvetinden f ay dalanmak. belki de Hamidiye Alayları 'nın kuruluş sebebinin en mantıki yönü olarak ele alınabilir. Zira, Osmanlı 1nıparatorluğu'nun son zamanlarına
kadar yalnız hınstiyanlar değil, müslüman halkın önemli bir kısmı
da askerlik g örevini yapmıyordu. Bunun se bebi, Osmanlı Hükümeti'nin bazı bölgelerde, askere alma kanununu uygulayacak kadar güçlü
olmayı şı idi . Ne Irak ve Arabistan'da göçebe yaşayan Araplar'dan
ne Arnavutluk'ta ne de Doğu-Anadolu aşiretlerinden asker toplıya
biliyordu " . Halb uki, Doğu-Anadolu aşiretleri halk ının, cesur, binici,
ntşancı ve kahraman oluşu Osmanlı Imparatorluğu için tabii bir
askeri kaynak olabili rdi. Hatta 1877·78 Osm anlı-Rus savaşında Cibranlı ve Hörmek li aşiretlerinden istifade edilmişti ". Ayrıca, Doğu 
Anadolu'nun coğrafi şartları düzenli Osmanlı ordularının hareket
kabiliyetini enge lliyo r du. Yin e bölgenin merkeze uzaklığı , ulaşım
gü çlUkler i, zamanında !ojistik desteğin, takviye birliklerinin yollanmasını Imkansız kılıyordu. Aşiretlerden askeri bir likleri n kurulması
büt ün bu zorlukları bir dereceye kadar gide re bili rdi. Zira, aşiretler
bölgey i iy i tanıyorIardı, her türlü tabia t ş artl arın a alışıkt tlar, Ay nca kendi ihtiyaçlarını kend ileri karşılıyacaklardı. Böyl e bir askeri
güç Os man lı ordusunun en büyük yardımcısı olabilirdi. Bu a laylardan çete muhare belerinde, dar geçitierin tutulmasında, düşmana

ani baskında, k eşifte, düş man ı yıpratma ve şaşırtmada istifade edi lebilirdi.
Bu kadar faydal ar sağlayabilecek, askerliğe yatkın silahı ve atı
seven a şiretlerden, hem de devlete fazla bir yi1k yü klemeden. askeri birlikler kurma fikri U . Abdülhamid'e cazip gelmiştir. Bu bir .
Ilklertn iler de normal askeri birli kler haline ge lerek, ord u bünyesinde yer alacakları düşüncesi de mev cut olduğundan derhal kurul.
maları uygun görülmüştUr.
4 - Avrupa 'nın yardımıyla E rmeniler'ln isyan hazırlıklarına
başlaması ve bunun Işaretlerini n görülmesi, II. AbdUlhamid 'i Hamidiye Alaylan yoluy la müslüman halkı örgütlendirmek, silahlandır
mak, E rmeniler'e karş ı hazırlı k lı tutmak ve çıka bilecek bir iç isyam, ku vvet dengesi kurarak engellemek düşüncesine se vk etmesi
muhtemel görülebilir. 1 91 yılından sonra E rmeniler'in devamlı olarak Hami diye A1aylan 'mn dağıtılmasını talep etmeleri bu fikri kuvvetlendirmektedir" . Ancak Ermeniler'in ileri sürdüğü gibi alaylar
tamam iyle on lara karşı kurulmamıştı r ", F ak at, bazen Ennen iler'in
sebeb oldukları olaylara adlaı-ı karışmıştır, Bu da o zamanki Şartlar
içind e ve E rmeniler 'in tut umu karşısında normal karşılanabilir, Zira müdefaa en tabii haktır.
:5 - Muh temel bir Ru s saldı rıs ına karşı Hamidiye A layları'ndan
faydalanma fikri elbette bu alayların kuruluşunda önemli bi r faktör
olmuş tur. Çünkü Doğu'da imparatorlu ğu askeri yönden tehdit ede bilecek tek güç Rusya idi. Za ten , II . Abdülhamid'l n Rus ordusundaki . Kazak Alaylarundan esinlene rek Hamidiye Alayları 'nı k urduğu fik ri de ileri sürülmektedir ". Bu düş ü nce dikkate alındığında, Padi ş a hin . Kazak A1aylarl. mn görevine ben zer askeri görevleri aşi
retlerden meydana getireceği a la ylara yaptırmak Osmanlı ordusuna
önemli bir yardımcı kuvv et bu lmayı tasarlam ış o labileceği akla yakın ge lmektedi r. Fakat 1890'dan iti baren II . Abdülhamld'le Çar arasındaki dostluğa ve R usya 'n ın bu al ay ların kuruluşuna karşı çık.
m amasına bak ı lı rsa yukarda ileri sürdUğümüz görüşleri ih tiyatla
karşılamak daha doğru olur kanaatind eyiz. Ancak, U. Abdülhamld
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B AYR Al ! KOD AllAN
İngiliz politikası

ve Ermeni meselesin i ileri sürerek bu konuda Ru s tasvibini veyahut tarafsızlığını temin e tm iş ola bilir, Kendi
düşüncesi nde ise, gerekti ğinde Rusya'ya karşı da Alayları ku llanma fik r i kes inlikle va rd ır ".
Doğu Anadolu'da İngiltere'nin yürüttü ğü E rmeni politikasını ve
ha tta Kürtler 'i imparato rluk aleyhine k ışk ırtmasını önl eme k için ,
Hamidiye Alay ları, bir çare olarak, ıl. AbdUlhamid'in aklına gelm i ş
olabil eceği ileri sürülebilir. Nitekim Şeyh Ube ydullah tecrü besinden
sonra II . Abd ülh ami d In gi ltere politikasından iy ice ürkmü ş ve a ka binde aşiretlere yanaşmış , onları kendi tarafına çekmiştir . Hamidiye Alayları, daha önce aşi retlere uygulana n politikan ı n somut bir
sonucudur. In gil te re' nin gayretlerine rağmen aşiretler !stanbul'a
ya'nı n

bağlı k almı ş lardır.

II . Abd Ulhamid'in . Pan is la mizm . pol iti k asıy la, Hamidi ye
ilgis ine gelince, şüphesiz iki unsur arasında doğrudan
doğruya bir bağ kurmak veya i l işki görmek . Ham idiye Alaylar ..
mesel esini fazlasıyla bUyütmek olur. Bu yüzden, delaylı bir bağın
varlığım ve . Panis lamizm . politikasının küçük bir parç ası olduğu
nu s öylemek dalıa mantık! o lur kanısındayız. II . Abdülhamid'in dış
ülke ler ve imparatorluk mUslümanlanna olduğu gib i aşiretlere de
önce Halife sıfatıyla yakl aşmış ve onla rı kendine bağlamı ş , sonra
da dev let başkanı yani padişah ola rak, onla r dan faydalanmak ve
devlete itaat ettirmek yolunu seçmlş t tr diye biliriz. Bu da vranışı,
hem padişahlık hem de halifelik anlayışına uygundu. Üstelik Doğu
An ad olu'nun İ mparatorluğun doğu sınırlanııda bulunm ası önemini
daha da arttırıyordu. Yeri gelmişken şunu da ilave etmekte f ayd a
görüyoruz : ll. Abd ülha mid , imparatorluğun batı sın ır ında bulunan
müslüman Arnavutlar' a , gü ney kısımda .bulunan Arap kabile şefle
r ine, doğu bölgesinde bulunan Tü rk, Kürt, Çerkez , Ka rak alp ak aşi
retlerine aynı p oliti kayı uygulam ıştır. Arap aş iretleri için . Aş ire t
~ıektebbni, Arnavut lar için . Sa ray Mu h afız Ala y.. nı, Doğu Arıade
lu Aşi retleri için . Hamld iye Alaylar.. nı hareket noktas ı alarak, bu
bölgeler i mer keze bağlamak, böylece imparatorluğun bütUnlüğünU
korumak p olitikas ın ı benimsemi ştir.
6 -
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II . Abdü lhamid olmak üzere, IV. Ord u ku mandanı Mü>;ir
Zeki Paşa ve valilerin aşiret re isieriy le kurduklan yakın
ilişkiler gidere k arttı . 1890 yı ll armd a D oğu Anadolu'daki politik duru mun t eh likeli bir şekil a lması ve batı lı devletlerin bu bölge ile ilgi lenmeye b aşlaması sonunda, ilk defa ~ıü>;i r Zeki Paşa aşiretle rden
as keri yönd en fayd al anma fikrini II. AbdUlhamid'e telkin etti. Bu nun Uzeri ne II . AbdUlbamtd d iğe r paşal a rın da fikrini aldı, ancak
çoğu bu projeye karşı çı kmışt ı. Amma bu paşal arın karş ı olmaları
n ı , Mü>;ir Zeki Paşa'yı k ıskandıklanııa yoran padişah, proj eyi des teklem eye karar verdi , zira ken di d üş ü n cele ri ne pe k uygun bulmuş
t u. Pad işah şöy le diyordu : . Rusya'ya k arşı bir harpte, disiplinli
birliklcr halin de toplanmış olan aşiretler. bize çek hizmetler yapabilir ler ; birlik lerd e öğrenecek le ri itaat hissi de on lar için iyi olacaktı r .. .. ... Gö rUldüğü gibi aşiretleri dı ş a karşı kullan ma ve özelIikle it aata alıştırma, yani merkezi otoriteyi dinler hale ge ti rme fikr i ön planda yer almaktadır,
Fakat, Hamidiye Alayl arı 'nın kuruluş hazırhk la rıyla ilgili belgeleri n elimizde o lmaması yüzünden bu hususta pe k fazla bir şey
diyebile cek durumda değiliz". Bu konu ile ilgili en erken tariltli bel ge ler 14·15 Nisan 1307 (14·15 Nisan 1891) tarihler ini taş ımaktad ır.
Bu belgele rden anlaş ı ldı ğına göre, daha 1890 tarihinden itibaren
_Hamieiiye Alayları . Müşir Zek i P aşa'nın teşebbUsleriyle k urulmaya başlanmış tı r". Ala ylarl a ilgili ilk matbu nizamname de 1308
(1891) tarihinde ç ı karıl m ı ş tır - ", Hatt- ı Hüm ayun olarak hazırlanan
bu kanunun ilk mad des inde, Hamid iye Süvari Alayla n 'nın kurul uş
gerekçesi olarak şöyle den ilmek tedir: • Memlek etin, teaddiyat ve
tecavüzat-ı ecanibten muhafazası zımnında te rtibi mu k te sl olan he(~ıareşal )

18 AU Veh bL a yn t " er, 8. 16.
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yet -i askeri yeni n te r kibi ol memleket aha lisinin nüfüs-! um ümiyesine ait mükellefiyet cüm lesi nden olup, bu mükellefiye tten aııaıiden
bir kı s mının i stisnası kuvve-i urnümiyenin noksanını icab edeceği derka r bulunduğuna ve bu kalde-i meşruanın Mema lik·i Mahruse-i Şa'
hanede bi -hakkın mer 'i tutulmasıyla kuvve-t umüıniye-i osmaniyenin
tezyid ve te ksir olunması maksad-ı meşruasma binaeri hususiyet -l
halleri hasebiy le şimdiye kadar tamamiyle intizam· ı as keri altında
olarak hizmet-i askeriyede bulunamayan ve cündilik ile meşhur ve
me'IM olduklan halde hayme-nişin (çadırda oturan ) olan efrad·ı
aşilirden müceddete n . Asakir·i Ham idiyes nam ı ceIiliyle süva ri Aş;;
ir Alaylan teş k ill mukteza-yı irade·i seniyye- i hil afet· penahidir .•"
Görü ldüğü üzere, gerekçede mem leketin düşman a karşı savunulması
i şin in her ferd in görevi old uğu vurgulanarak, yum uşak ve teş vi k edici bir dilde aşiretl erin de hu savunmaya k atılm al arı ge re ktiği iş aret
edilme ktedir. Ayrı ca . bu bölgelerd en o zamana kadar as ker topla namadığı hakikati de ortaya konulmaktadır. E lli üç maddeden ve
bir de so nuçtan ibaret olan nizamnilmeye gö z attığım ızda aşağıdaki
husus lar, Hamidiye Süvari Alayları ' nın n asıl kurulacağı ve özelliklerinin ne o lacağı hakkında kafi derecede bilgi edinmemiıi sağlıya ·
caktır.

-,

Evvel a, kurulacak alaylar 4 bölükten az, 6 bölükten fazla olmaBuna göre , her al ayen az 512 en fazla 1152 ki şiden meydana ge lecektir" . Büyük aşiretlere bir veya bird en fazla a lay, ktl çük aş ire tl ere ise bir kaç böIUk kurma h akk ı verilmekte" , an ca k,
kesinlikle alay k urulması ve eğ i ti m m aksadıyl a aşi retl erin bi rl eşti
ri lmesi yas aklanmakta, merkezl otoriteni n veya ordu kumandanları 
nın emri ile, sadece savaş zamanında b irleş tiritme leri öng örülmektedir n .
Aşi re tlere ve kab ileiere dahil l i -40 yaş arasın daki bütün erkeklerin nüfus sayımı yapılıp bir def te re yazılarak Dahiliye Neza reti'ne Hamidiye Urnum Kum andanlığı'na ve Merkez·i Ordu-yı H ümayun'a bildiri lecekt l» , Hamidiye Süvari Alayları 'nı teşkil edecek
yacaktı r.
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erkekler üç kısma ayrı lıyordu ; 17-20 yaş arası . !b tidaiye., 20-32
. Nizamiye., 32-40 yaş arası . Redih sınıflanna da hil olacaklard ı ", Her a laydan ik i çavuş Ordu-yı Hümayu n me rkezine gön deri lere k ülektep Alayı snda eğitime tabi tutulacak ve sonra İstarı
bul'da veya başka bir yerde iki yıl hi zmet yaptırılarak tertien alay.
lara gön deri lecekt i. Ayrıca her alaydan bir çocuk seçilere k İstan
bul 'a gönderilecek Ve orada eSü vari ılektebi.nde tahsil gördükten
sonra millilzımhk (Teğmen) rüt besi y!e memleketine ve alayına iade
edilecekti". Hamidiye Alayla n elbise , ha yvan ve eğer takımlarını
kendileri te darik edecekler ise de tüfek , cephane ve san cak devlet
taraf ınd an verilece ktiv,
Nizamnamenln 19. maddesi oldukça önemli bir hus us u açı k lığa
kavu ştu rmaktad ı r, Bu bakımdan bir kısmını ayne n almayı uygun
görd ük.•Asakir-i Hilmidiye Süvari Alayları Türkmen, ve Karakalpak ve Kürt ve Arab aşilirinden (aşiretlerinden ) müret t ep olduğun
dan bu ak vam a (kavirnlere) mensup olanlardan her birinin elbisesi
me nsup olduğu kabail (kabileler) ve aşilirin iktiss edegeldi kleri
(giydikleri ) şekil ve kıyalette bulunması mUnasip ve muviifık ol" .
cağından şimdilik üç nümün e in tihab olunmak ... şarttır. Uaer lerinde aha1i.yi saireden fa rk olunacak s ure tte alayın ismi ve numarası
yazılı bir alimet-i fanka bulundurulacaktırs . Yukanda da belirtildiği gibi Hamidiye Sliva ri Alaylan 'nın Türk, Kürd ve Arab aşiret
lerinden ku ru lması öngörülmüştür. Böylece, sadece Kürdleri s ilahlandırmak gayesi gildülliyordu şeklindeki gÖrüşlerin gerçeğe uymadığı görülüyo r. Bu önem li hususu açı klığa kavuşturduktan so nra ,
üzerinde durulması ge re ken diğer hir nokta, aşiretler arasında yapılan ayırımdır. Böyle . bir ayırımın, prati kte bazı fa yda lar sağ.
layacağı düşüncesiyle yapılmış dahi olsa, uzun va dede zararlı so.
nuçlar doğurabileceği hesap edilmemlştir.
A!ay lann s ubay kad ros u ise, İstanbul'a getiri len çavuşlardan
. Suvari ılektebi.ne alınan aşiret çocukla n ndan teşkil edilecekti.
Kafi gelmese aşiret «üm era ve rüesaaı ndan » tayin olunacaktı. Ancak
talım ve eğiti mler için niziimiye süvari a lay subaylannın tayi ni önyaş aras ı

önemli idi. Devlet, aştre t l e rtn sayıs ını, nürusunu, gücünü bu ves üe JJe ök re nm1§
o1aeaktı.
sa yımı

devlet yönünden fÜphaiz ÇOk

21
2s
29

Aımt
A yn ı
A yn ı

)le r. lola dde : 1.
ytr, :Ma dde: 10.
.ve1'. Y.adde : IS.

44.6

BAYRAM I{ODAı.lA ~

HA ' IIOI YE HAF1F St'VA RI A LA YURl

görü lmüştür. Ayrıca,

harp birliği olan a lay ve böl ük kumandanları
mu tlaka askeriyeden. diğer subayların (kaymakam , blnbaşı,
kolağası gibi) ise aşiret ileri gelenlerinden olması karar altına alın
mıştı . Bununla birlik te, aşiret ileri gelenlerinden devlete sadık
olanlar ve hizme tte bulunanlar , irade·i seniyye ile Miralay (Albay)
rütbesine terfi ett iri leceklerdi. Fakat yardımcısı muhakkak nizanıi
bir subayolacaktı. Bu madde ile devlet, Hamidiye Süvari Alayla'
n 'nda ins iyatifi elinde bulundurmakta ve aşiretleri, alayları her yönden yakından denetleme imkanına sahip olmaktadır.
Savaş ve banş durumlanna göre, Hamidiye Süvari Alaylan'nın
subay ve erl erine verilecek maaş ve tayin bedelleri, te rfi, disiplin ve
teftiş usulleri ayrı ayn tesbit edilmiştir" . Sonuç olarak da aynen
şu ifadelere yer verilıniştir : . Her ne sebebe mebni olur ise olsun,
Iş bu Ham idiye Alaylan'na dahil olmıyanlar ahz- ı aske r kanuanamesi ahkamına ıabl olup, hiç bir hal ve surette bunlann kuvve-t
um umiyeden hariç kalmasına mesiiğ gösterilmiyecek ve lüzümu halinde iati'mal-i cebir ve şiddetle silk-i askere id hall erine fevkaliid e
itl na olunacaktı .." . Bununla, aşiret fertlerinin mutl aka aske r lik
yapmalan için kesin bir müeyyide konmuş ve adeta al aylara dahil
olmaları zorunlu kılınmışUr. Diğer yandan bu müeyyide ile h em
mer kezin oto r itesi hem de aşiret reis ier inin otoritesi kuvvetlenmiş
nın

'"

o lacaktır.

Söz konusu nlzamnamenln hazırlanı p kabul ed ilmesiyle, Doğu
An adolu aşiretlerinden alay teşkiline. MUşir Zek i Paşa'nın neza retlyle hızla devam edilmişti r. Bu arada yanı 1891 yılında pek çok
aşiret reis ve ileri gelenler i Istanbul'a gelerek n. AbdUlhamid'i ziyaret etmişler ve arz-ı ub fldi yetl er ini bildirmişlerdir. II . Abd illham id
her birine armağanlar, nişanlar vererek onları talili etmiştir. Istanbul 'a gidem iyen aşiret ilme ra ve rüesası da IV. Ordu merkezi E rzin·
ean'a gidere k Müşir Zeki Paşa ile görüşmüşler ve onun vasıtasıyla
Padısah'a sadakatiarını bildlnnişlerdir". Padlşah ve Halife olan II.
Abdillhamid'i zlyaret etme, görme istek ve arzusu aşiret ileri gelenleri arasında giderek artmış ve bir imti yaz vesil esi addedilmlştir.

Aynı yıl

Ha kka r i, Van, D iyarbakır gihi uzak bölgelerdeki aşiret reisleri de ılilşir Zeki Paşa'ya müracaat ederek padişah 'ı ziyaret etme istekierini bildirmişler ve ondan tavaesut istemi ş lerdi..... Bun un
Uzerine ~lüşir Zek i Paşa şifreli olarak 14·15 Nisan 1891 tarihli tel grafında hem Istanbul " e Erzincan'da bu lunan aşiret ileri gelealeri nin bölgelerine dönmeleri ve alay ların kuruluşuyla ilgil enmeleri
için bir irade-i seniyye'nin çıkarılmasını, he m de yeni zlyaretçilerin
kabulün ü Istemişti" . Ayrıca Hamidiye Alaylan 'nın teşktli ile ilgil i
çalışmaları ve alınan sonuçlar hakkında şu bilgileri vermektedir:
• ... müsiisde·i senıyye-i hilafet·pen ahi nükm-i celiles ine tevflkğn Erzuru m, Bitlis, Van vilayetleri havali s tnde sakin Kürd aşllriyle, Karakalpak kabilelerinden mUrekk ep olmak üzere teşkilat-ı ibtidaiyeleri taht-ı karara alınan süvari alaylarının miktan kırk beşe baliğ
olduğu... Diyarbekir Vilayeti'ndeki aşair·i gayr-I meskiından başk a
bu havilide süvari alayı teşkil edecek daha aşiret kalmarnıştır .. . bir
komisyon heyetl ni bi'l-intlhab bizzat havale-i mezkflreye azimetlyle
mezkflr alayları teşkil ede cek efrad " e hayvanatın muayene-i laz imesi ba'd e' l-lfa hayvanata yegin, yegan damga (v )urdurmak ve ta lima t-ı seniyye ahkamı na tevfik arı teşkilat-ı niziimiyelerini icra ve
inha (ettirmeler!) ve şu muamelenin de nihayet üç-dört ay zarfında
reside-i büsn-i hitiim olacağı... .... Bu ifadeler, Hamidiye Ala ylan
kuru luş unu n h ızl a gerçek leştiğini ve her hangi bir güçlü kle ka rs ıla
şı lmadığını göster mektedir.
Gerç ekten, aşi re tle r Hamidiy e S üvarı Alayı k urma i mtiyazını
alabilmek için birbirleriyle yarış edercesine Mü şir Zeki Paşa vası
tasıyla Padlşah'tan izin i s ti yorla rdı . Bu izni alan aşiretler bölgede
fiilen ve hukuken üs tün bir duru ma sahip oldula r. Hükilmetin bunlara sil ah vermesi ve ayrı bir hu kuki statü tan ıması alaylara men s up aş ire tl erin, diğer sosyal ve politik giiçler k arşısında, daha bağımsız hareket etmelerine yol a ç tı , Bu durum zamanla aşiretler arasında k ıskan ç lı kl ar yaratmış , hatta aşiret kavgalarina sebeb olm uş
tur. Zir a, her aşirete alay veya bölük kurm a hakkı ve ri lmedi ğin d en .
bu hakkı alamayan aşiretler de diğer aş iretlere ve İstanbul'e karşı
33
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30 A yıı ı Jln-, :Ma dde: 22-25 .
31 Ayıu LIff, )'1&&1e : 2G-~2.
32 Ba.!Jbakanlık Arşivi. Yıldız Esas
Zarf' 76. Karton Sı.

ııer. )(abey ln. ancak qiret ~l8ı~r1yıe her ala,ydluı 1k1 kUllnin %1.
kabul edıyo r.
34 A p . ~~. nogu Ana dolu ne İs tan bul arastnda telgmt baglantısı ta ma.me:ıı bu devtrde kurulmuttur.
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gizliden gizliye tavır takınmışlardır. Tunce li bölgesi aşiretlerinde olduğu gi bi" . Hük ümet al ay kurma hakkını veri rken , bir takım ölçülere dikkat etmekte id i. Özellikl e zayıf, sadık, itaat kar ve sünni aşi
re tler seçiliyor du. Faka t zamanla, bu Ölçüler de di kk ate alınmadan
mUmkUn o lduğu kadar büt ün aşi retler Hamidiye Alaylan kapsamı
na alınmaya çalışılmıştır.
Aşiretlerin, Hamidiye Al ayları s tatüsüne girmek isteme lerindeki ar zu "e ısrarın sebebi hiç şüphesiz , nizamnamen ln getirmiş olduğu hUkUmlerdir. Bunların en başında, alayl ara dahil olmıyan aşiret
fertleri nin nizami orduda askerlik yapacaklarına dair getirilen hü kUmdUr. Asırlardan beri askerlik yapmayan veya yapmaya alışık
olmıyan bu kişilere , uzun yıllar emi r altınd a , mem leketinden uzak
yaşamalan imkansız gi bi geliyordu. Zaten, aşire t hal inde yaşamanın
ve rmiş olduğu se rbes tl ikten dolayı , mecburi as kerlik hizmeti , bun l arın tabiatın a da aykın ge liyordu. Halbuki , Hamidiye Alayları 'na
da hil oldu kları takdi rde hem nizami askerlikten kurtulmuş olacaklar bem de kendi aşiretinden , memleketinden uzakla ş madan, aske r liği ni yapmış sayılacaklardı . Bu ferdi imtiyazın yanında , bir de aşi 
r etin, aşiret reisinin devlet k atınd a, halife n azarında itib arının artması SÖz konusu idi. Zira, alaya mensup aşiret reis ierine, halife, niş anl ar. fabri Unvanlar ve rüt beler veriyor, onları saraya kabul ed iyordu. Bütün bunl ar aşi retlerin manevi şahs iye ti için çok önemli
hususlardı. Ayrıca , al aya dahil olmak aşirete maddi bir güç kazand ırmakta id i. Bu ise aş iretin ko ru n mas ı ve di ğer aşiretlerle boy ölçü şe b ilmes l için gerekli bir imtiyaz olarak görünüyo rdu . K ı saca ,
Hamidiye A layları'na yazı lmak aş iretie re ge niş imtiyaz la r sağlıyo r
du .
Yu karıd a, i ş aret ettiği m iz husus lar, merkez! otorite ile aş i ret .
ler, dolayısıyla Doğu An adolu arasında, daba evve l olmayan, bir diya loğun kurulduğunu göstermektedi r. Bu diyaloğu, ma hiyeti ve so nuçlan bir tarafa, h ük ümet ve Doğu Anad olu ilişk il eri bak ım ından
önemli bir gelişme saymak yerinde olur. Zira, ilk defa Biib-ı Ali veya Saray, Doğu Anadolu aşiretieriyle ilgilenmiş ve dev let oto ritesini Doğu'ya götürrneğe çalı şmıştı r. Bu ilginin metod ve us ulleri , ilk
bakışta yadırganacak türden ise de , devletin aske ri , mali, idari gü cü, Doğu Anadolu'nun sosyo-politik yapısı, o za ma nki hali yle gözler
36
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önüne getirildiğinde, en kestirme " e ko lay yö ntemin seçiimiş oldu görülür. E n kest ir me ve kolay der ken, ş ü phesiz de vletin uyguladığı yöntemlerin aşiretlerce tepki gösterilmede n kab ul edi lmesini
kast ediyoruz. Bunun sebebi de, aşiretlerin psikoloj ik-sosyal yapısı
na en uygu n Hamidiye Alayları yönte mi nin bulunmasıdır . ÇünkU,
II. Abdülhamid'in Doğu Anadolu'daki sosyal yapıyı değiştirme gibi
bir politikası yoktur. Fa kat , bir nevi ye ni güç dengeleri kurarak
mevcut dü zen içinde devlet otor itesini hakim kı lmaya çalışmıştır.
Gerçekte. Ham idiye Ala ylan kurdurarak aşiretiere özel s tat ü ve siliib vererek onları gUclendirmek II. Abdülhamid'in merkeziyetçilik
anlayışına terstı. O bun un fark ında idi. Ancak, ileride bü t ün Hamidiye A laylan'nı ordu bUnyes lne katı p, aşi retiere verdiği tavizleri ge_
ri alacağını Umit etmekteydi", Bu yüzden, başlangıçta gayet yu muşak, tavizci bir politi ka ile aşiretleri ür klitmeden onları kendin e bağ
l amayı uygun görmüştür. Bunda da baaşrı h olmuş ve aşiret reisleri yanında itibarı oldu kça artm ıştır. Daha sonraları Ermeni olayları Ha midiye A1ayları politikasının yUrütülmesini engellediği gib i,
bir takım olums uz sonuçları da beraberinde geti rdi diyebiliriz,
ğu

1892-1895 Yılları Arasındaki Duru m
tık kuru luş nizamnames i çıktıktan sonra Hamidiye Süvari Alay.
ları'nın teşkili işine girişiidi. Kısa

zamanda alayların sayısı 36' ya
y ükse ldi", Hemen belirt memiz yeri nde olur ki, bu a tlı al ayların ku.
ru lu ş u , gelişi gUzel bir şekilde olmamış, aksi ne bir takım as ker! ve
stratejik hus us lara d ikkat edilmi ştir. Öncelikl e alayların ku rulması
için en uygıın iki bölge seçilmiş ve i şe bu bölgelerden ba ş lanmıştır.
Birinci bölge, Erzurum-Va n arasındaki Rusya 'y a sınır olan yerlerdi r", Bu sınır bölgelerind eki çeşitli aşiretlerin bir an evve l teşkilAt
landırılması için 4. Ordu komutanı )[Uşir Zeki Paşa derhal faaliyete
geçmiş ve bu amaçla da Mir llva Mahmud Paşa'yı Van, ) [alazgi rd,
Hınıs Ve Varto'ya göndermiş tir -'. tkinci bölge ise , Mar din-Urfa araayn ı

eeee,
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kalan çorak a razinin kuzey

kısımlan nda

oturan

aşiretleri

içi·

alıyordu " .

Görüldüğü gibi, Hami diye Süva ri Alayları 'nı n ku ru lmas ına öncelik verilen bölgelerden, Erzurum-Van hattının Rus tehlikesine, Urfa.Mardin hattının da lngi ltere 'n in politik faaliyetlerine karşı korunması amaç olarak seçilmiştir. Ayrıca, her Iki bölgede de E rmeni
tedhlş hare ketlerinin yoğunluk kazandığı ve merkezi otoritenin yok
denecek kada r etkisiz olması, takip edilen politikanın önem ini biraz
daha arttırdığı söyleneb ilir.
Adı geçe n bölgelerdeki aşiretlerden kurulan süvari birli klerine ,
alay ve bölü k komutanı olarak, nizaml ordu subayları tayin edilmiş
tir. Aş iret reisIeri ise, ku vvetler in e göre alay komutan yardımcısı,
yarbay, binbaşı olarak aşiretin diğer Ileri gelenleri de teğmen rütbesiyle kurulan alaylara tayin edilmişlerdir. Şüphesiz bütün bunlar 130 tari hli nizamnAme'ye göre yapılmakla birlikte, bazı iatisnal hallerde olmuştur. Bunun sebebi, kMi derecede nizami subay
bulunamaması olduğu gibi, bazen de aşi ret reisIeri ni ilrkütmemek
ve onlara resmi ünvan veya rütbeler vererek a lay kurma işine hevesl endirmek ve sorumluluk yü klemek şeklinde bir düşüncenin rnahsuıu olabilir.
Kurulan her Hamidiye Süva ri A layı'na bir tarafında Kurarı-ı
Ker im'den bir ayet, diğer tarafında padişah arması ile işlenmiş kır
mızı atlastan sancakl arl a , beyaz Ipek kumaşa yaldızla yazılı fermanlar verilmişti". Bu fermanlarda , alayların niz amnameai ve nasıl eği
tim görecekleri ve diğer hususlar son derece açı k bir şekilde belirtılmişti . Fakat , uygu lamada tam manasıyl a ne nizanınamelere ne de
fer manlara uyulduğu söylenebilir. 1892'den , özellikle 22 Ekim 1893dek i Sasun olaylanndan sonra, Hamidiye Alayları gerektiği şekil
de kon trol edilememiştir". Fak at , buna rağmen, ye ni alayların ku ruluşun a devam edilm iştir.
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Kurulan alaylar doğrudan doğruya 4. Ordu'ya bağlı idile r. Bu.
nun için kuruluşlarıyla , eğitimleriyle, kontrolleriyle 4. Ordu kum an.
danlığı yani ııilşir Zeki Paşa ilgileniyordu. Bu yüzden, kısa Zaman .
da aşiret reisl eri . aşiret ileri gelenleriyle Zeki Paşa arasında çok sı.
kı ve samimi ilişkiler kurulmuştur. Sonuç olarak da, Zeki Paşa aşi
retlerin koruyucusu ve onların işlerini halledecek tek otorite haline
geldi. Bütün aşiret reisieri Erz incan'a gelerek onu ziyaret ediyorlar
ve bağlılıklarını bildiriyorlardı . Hatta 1 93'te kalabalık bir gurup
Erzincan'a gelmiş. oradan da İstanbul 'a giderek padlşah tarafından
ka bul edilmiştir". Zeki Paşa'nın izni ve haberi olmadan aşiretlere
kimse bir şey yapamıyordu. Bunun çeşitli yönlerden büyük sonuçları old u. E\"\'ela, mülki mahalli otorite ile askeri otoriteler arasın.
da anlaşmazlık çıktı. Hami diye Alayları 'na mensup aşiretler. Zeki
Paşa'dan gü ç alarak, mahalli hükümet memurlarını hiç dinlernemeğe başladılar. Mah a lli otoriteler, herhangi bir olaydan dolayı , bir
aşiret subayını sorguya bile çekemiyorlardı v, Bu ha l, Yaliler!e Zeki
Paşa'nın arasının aç ı lmasına sebeb oldu. Paşa'nı n damat oluşu ne.
deniyle Saray'a " e Padişah'a yakınlığı , Doğu Anadolu'daki valil eri n
aleyhine bir durum yarattı ve aşiretler ind inde , valilerin bir otoritesi olmad ığı hissi doğdu. Bu durumun, ida ri yönden bUyük sakıncalan
olacağı açıktır. Bu ko nuyu ilerde tekrar ele alacağımızdan burada
faz la açık lamaya girmiyoruz.
Ham idiye Süvari A layları politikası yüzUnden sos yal güçler ara.
s ırıda meydana çıkan gizli veya açık sürtUşınelere, reka betlere ve it.
tifaklara rağmen, alayların kuruluşuna, devlet politikası çerçevesinde devam edilmiştir. l'\itekim 1311 tarihli . Sa inam e·i Asker bde ve.
ri len rakkamlara göre 1895 yı lı başlarında , söz konus u S üvari Alay
ları sayısının 56'ya çıktığını görüyoruz " . Alaylara , a lay numarasını
göster ir l'den 56'ya kadar numara verilmi ştir. Bunlardan sadece 51..
52., 53., 54., 55. a layla r yakınlıkları dolayısıyla Suriye'de bulunan 5.
Ordu-yı Hilmayun'a bağlanmışiardır. Diğer :;1 alay ise doğrudan
doğruya merkezi Erzinca n'd a bulunan 4. Ordu-yı Hümayan'a bağlı

Fahrettin Al tay, QP' e.se-r, s. ~ .
Fa..hnttln Altay. ayn ı eser, ayn ı yer.
E'klm ıS93 'u Ermen Uer Bitlis'In SUun kazasında isyan euueeeıeeee,
],(Qs1Uman Ye Ermeni halkı arasın da ,ıddetu olaylar meyda.na gelmlfU. Bunun
üzerın e :!olütir zeki Pa~a Sasun'a g1de~k ol ayı bubnn lf. böylece dev letlD. gOc anQ g&terd.1tl gibi. aşıretler ıo.aza.rmda da merk ez! otoritenin ttlba.rı.nı arttır
mıştır, Aynca., 4. Ordu kumandanı olarak a,lretler yanlDda ken di oto rites ini

46 Sal ıısd m~-i A 4k eri. !stanbul 1311. 8 . 514·~78. Askerl aa.lnam.ele rt1e alaylann sadece numarejarı, alay ko mutanlanı:ı m adlan ve rütbeleri mevcu ttur.
Hangt &firete dah il cl dıığu , hangi IXSIgelerde bulu e dujda rı haldmıda bUgt yc k -
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idil er. 4. Orduya bağ lı Hamidiye Al ayları 'nın 20'sine ~1iral ay (AI·
bay ) ger isine ise Kaymakam ( Yarbay l kumanda ediyordu. Bu alaylann hen üz hepsi de, ilk nizaınn ame l e ri ne göre tanınan altı ~, Uık
~ iş süresini do ldu rmuş değillerdi. Bu yüzd en, eğitim görmüş , d üzenli birli kler karakt erini k azanamamı ş lardı . Hiç bir zaman da istenilen düzeye ç ı kamayacakl ardı r. Bunun sebebIer ine yeri geldikçe
temas ed ilece kti r.

zamn~~e bu haliyle birinciye göre, açı k, ayrıntılı ve daha düzenli
bır gorunüşe sahiptir. Bu bakı mdan, nizamniımenin önemli tarafla.

nnı alm~yı v~ b~rincisinden farklı yanlarını belirtmeyi uygun bul.
du k. Bu ıkıncı nızam namenin bölümleri ve maddeleri aşağıdaki şe
kilde düzenlenmiştir.
A- Mukaddime :
1- Teşkilat ( ~Isdde 1.7 )
2- Ef rad (M. 8-14)
3- İeti rna (M. 15-21 )
4- Heyet ve kıyafet ve eslihaları ( ~ı. 22.25 )
5- ümera Ve Ziı bitan (M. 26-34 )
6- Terfi·i ~Ieriıtib (M. 35-12 )
7- Uruür-I inzibatiye ve cezaiye (~ı. 43.54 )
S- Is ti hkak ( ~ı. 55.62)
9- İdare
63.64)
10- Muafiyet ve mükMat (M. 65.72 )
11_ Teftiş (M. 73.79 )
12- Topçu (11. 80-81)
13- Alay ve komutanlarının aha-ı asker ve cem ve tahşid zam a nında vaz ife!eri (M. 82.88)

Ikinci Nizam ıı<ime

Hamidiye Alayla n 'y la ilgili ilk !\izamnam enin dört yıllı k uyve bu arada meydana gelen diğe r sosyal ve politik
olaylardan edinilen tecrübelere dayanılarak , yeni bir nizamnameniıı
hazırlanıp yürürlü ğe konulması uygun görülmüştür. Bu yeni nizarn name ile hem ilkinin eks iklikleri ni tamam lamak, hem de alayları
disiplin altına almak amacı glidillmUştür. Böylece, Doğu An adolu'da, idari, sosyal, politik a landa, Hamidiye Alay l arı 'nın y a ra tmış old uğu bir takım çeliş ki l erin tö rpillenmesi veya sakıncalı ye ni durumlann meydana gelmesinin önl enm es i dUşUn illmUştür . Diğer taraftan, Ermeni o l ayl a n nı n yoğunl uk k a zanm as ıyl a , Ermeniler ve onları destekleyen Avrupa politik çevreleri Ha midiye Alayl ar ı 'nı ve bunlarla ilgili p o liti k ayı ve uygu lam ayı suçluyor-lard ı . Hatta olayların
veya karış ı klıklann yaratıcısı olarak al ay lara mensup aşiretle ri gö.
rüyorlardı . Bu yüzden de , Osmanlı HUk Umeti, bu gibi suçlamalara
f ıraat vermemek üzere, al ayların ve aşi re tlerin d izginleri ni t am amiyle eline almak istemiş olabilir.
Nihayet , söz konus u iki nci nizamnam e, 1 ~I ayıs 1312 (30 Zil·
kade 1313 hicri ) yani 1896 yılı başl annda h az ır l anarak yürürlüğe
konulmu ştur". Adı geçen ikinci nizamnime, on iki kıs ım ve bir zeyl
olms k üzer e, 121 ma ddeden ibarettir. Ayrıca k ı sa bir giriş ve sonunda da emad de-i mahsu sa. ad ı altında k ısaca bir bölüm vardır. Nigulamasın d an
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41 BaJjbakanlık Arşlvi. Y ıldıı: Evrakı, Kı& ım 3i, E,,'rak x -, ·n t2S, zarf
47. Karton 113. 30 ZUlta ctt 13 13. Anadolu mUfetut·1 um Qm lı; l Şak1r P8$'nın 3
ZUkade 1313 tarihli mektubunda iki nt7.amnA.meden bahsett1~e baküırsa, adı
geçe n lklncl ntzamn.Amen1n basılmadan e vvel yQrO.rlU&e kondu tıJ, an1ll4ı1m akta .
<1ır. BLZ malbu n1za.mnlmenin tarlhlnl ve rdik . Şak lr Pa.p'nın mektu bu lçln
ba k. : Batbakanlık A ff ın. Yıld ız Esas Evra kl, Kıa ım 31, E\Tak nt. 76/l9, zarf
16, Karton SI .
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m.

B- Zey1 (M. 89.121)
1- Müna vebe (~ı. 95.99)
2- Ka dro heyetleri (M. 100.111)
3- Müddet·i is tisna iyeye mahsus
114 )
-

i' A<
•
uare-ı

mu vakk ata (s . 112.

4-- ~ıuddet·i istisnaiyeye mahsu s tahs il (s. 115-121)
5- Madde-I ma hs usa

-~-

Genelli kle birinci ve ikinci nizam nam eler arasında büyük bir
fark yoktur.. Tem~I madde ler , politik ve askeri düşünceler aynen
muhafaza edılmıştır. ~Ievcut far klar, nizamniınıen;n, kısımlarına göre , sırasıyla, kısaca aşağıdaki gi bi açıklanabilir.
Bu nizam namede, alayların «Hamidiye Hafif Süvaıi Alaylan
veya . Haf if .S ~vari Alayl~. adıyla anılacağı ve dört alayın bir li~
va (Tu gay) ıtıbar edilecegı ve gerektiğinde Erkan.ı Harb-! Umum i
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kararıyla alaylardan fırka kurulabileceği belirtilmiştir, Teşkilatla
ilgili diğer hu su s larda değişiklik yoktur. Alaylara dahil ibtidaiye,
nizamiye ve redlf efradına süvari " e piyade eği timleri zamanında
yaptırılacağı ve ibt idaiye- nizamiye kısmına mensup hi~ bir kimsenin, alayın aş iret reisIerinden izin almaksızın memleketinin dışına
ç ı kamıyaca ğ ı daha kes in hal e geti ri lm i ş t ir. Ayrıca, a laylar <irade· i
seniyye-i pa di şahi üzerine. başka bölgelere de kara yoluyla se vk
edilebilecekti r . Alay ların , yine Türkmen , Kürd , Kara kalp ak, Arap
aşiretlerind en teş kil ed ileceği ve ileri gelenlerine, yüzbaş ı ve a lbay
rüt beleri dı şında , ~eş i tli rütbeler veriler ek s ubay olabilece kleri te krar edilmi ştir. Ancak bazı hallerde aşi ret reisIerinden bölük ve alay
komutanı tayin ed ilebilecekti. Uygulamada da bu yola baş vurulduğunu görüyoruz.
Bu nizamnamede dis ipl in ve ceza ile ilgili maddelere daha çok
yer " erilerek askerliğe ve nizamni melere aykırı her barek etin cezalandırıIacağı hususu iyice vurgu1anınıştır. Özellikle, barış zama-

n ında aşiretler arasın daki kavgaların şi ddetle cez alandırıl acağı

"
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madde ile aynen şöyle ifade edilmi şti r: . Vakt ·i hazarda iki aşiret
beyninde muadat·ı kadi me ves ilesiyle memleketin usul ve nizamına
hal el getirecek ve as ayi ş i ihl il ede cek s ure tte müctemi an yekdiğeri
aleyhine kıyam ile kat l-i n üfils ede n ve dağılmaları emri ne itaat et meyen alaylar ümera ve zabitanı ledel-istintak bu kı yamda tahakkuk eden medhallerine göre idam ve kürek ve müddet-I med ide hab s
ve tard cezalarına hükm olunurlar. Efraddan medhalieri an laşı lan
la r uzak meml eketlerde bu lunan s üvari alaylarında m üddet -i medide nizarniye silkinde hizmete mahkilm olurlar.• Bu maddeden, Doğu
Anadolu'da aşiret kavgalarının belirli boyutlara ulaştığı, bunun Ise
uüküm ett ve bölge halkını t edi rgin ettiği, dolayısıyl a hükümetin
sert tedbirlerle bu t ip olaylara son vermek istediği anlaş ılmaktadır .
Böylece, Hamidiy e Alayları politikasın ın aşire tle r arasında bazı sürtüşmelere yol a~tığı ve alayların henüz istenildiği şekilde itaat " e
kontrol altına alınamadığı ortaya çıkmaktadır.
Bu nizamnamede, birineide ol m ı yan bir konuya önem li bir yer
ayrılmıştır. Bu fark ı , . muafiyet ve mükifat. başlığı altı nda alaylara mensup aşiretlere tanınan hak ve imtiyazlar teşkil etmektedir.
Öneminden ötürü bu hususla ilgili maddelerden bazı k ısı mları aktarmayı uygun buld uk. • Aşar ve ağnam varidatı kemikan hazine-i celile hesabına olarak istifa olunmak şartıyla aşai r ve kabiııın içinde
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ber mi nva! muharrer hafif s üvari alaylarına dahil bulunan ümeri
ve za bit.in ve efrad yalnız vergiden mu af tutulur lar (ma dde 65 )..
. :'Iuafiyet .i mezk üre ber-vech -i bal a iş bu alaylara dihil bulunan ümeri ve zabi t.in ile merat ib-i selase efradın şahıs ve temettü
verglleriyle havayic-i asliyelerinden olarak ika meti er ine mahsus ha.
ne ve müştemilatına şamil olup, bu muafiyetten yalnız ken di ve familyası istifade edebilir. Bu takdi r de akar nevinden olan emlak ve
musakkaf at ve uza k akraba ve taallilkat muafiyet-i mezk üre haricindedir (madde 66 ) • .
. O~ mertebede bulunan efr ad ve za bit8n dahi nizamiye ord ularına mezbut efradın vesait-i na kliye tedariki teki lifinden IstIsnalan hakkında olan müsaadeye mazhar tutu lup an cak alayın vesai t-l
na kliyesi tedarikl aşiretlere t ahsis olunur (madde 67 ) • .
A ş lrettere tanınan bu vergi muafiyetieriyle Hamidiye Alayları 'na girişi cazip hale getirme ve hızlandınna gayesi güd ülmüştür.
Hükümetin bu konudaki tutumu bir noktada nonnal karşılanabilir,
zira astretler fiile n hiç bir zaman doğru dürüst vergl vermemişler
dir. Dolayısıyla, fiili bir duruma muafiyetierle, hukuki bir şekil vererek aşiretleri devlete ısındırmak yoluna gidilmiştir. Çünkü asır
lardan beri devletle aşiretler arasında tek münasebet vergiler va .
sıtasıyla kurulduğundan. aşiretier nazarında de vlet vergi alan bir
müessese olarak telakki ed ilm i şti r. Yeni yakl aş ı ml a devleti n, aynı
za manda koruyucu olduğunu göstermek istenmiştir. Aşar vergisi.
nin kald ırılmasının ise aşiretler için fazla bir önemi yoktu. Zira g öçebe veya yarı göçebe olduklarından çiftçilikle fazla ilgl Ieri yoktu.
Böylece, aşiretlere yalnız ağnaın vergi si kalma kta idi . An cak, bu
vergiyi de yarım yamalak vermişlerdir. Çünkü, koyun ve keçilerini
kolayca d ağlarda gl zleye bild ikleri nde n resm i makamlara çok az bir
miktarını göstererek ağnam vergisini az verme lınkinına daima sahiptile...•.
Bu muafiyetierle ayrıca, savaşta ölenleri n ai lelerine gazi olanlann kendil erine maaş bağlanacağı, savaşta ölen atın yerine at ve·
ya bedeli verileceği, diplomalı subayların emeklilik hakkı kazanacağı gibi mükifa t kabilinden bir takım haklar daha eklenmiştir, Eş.
ki ya takibinde de a laylardan faydalanılacağı ve bu harekete katı
lanlara harbe katılmış gibi muamele edileceği de belirtilmiştir. Bu
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madde ile al ayla ra dahil aşiret mensuplanna eşklyalık yasaklandığı
gibi diğer eşkiyalık hareketlerinin bastırılmasında ve takibinde de
kendi lerine görev ver ilere k sonunluluk duy gusu yüklenilm ek iste n miştir. Kısaca devlet, güvenliğin temi ni nde aşi retlerden faydalanmak istiyor, ki bu da kendi gücünün yetersiz olduğunu gösteri yor.
Nizamnam enin zeylindc Ise daha çok alayların gerek altı yıllık
geçiş dönemi nde ve gere kse ondan sonraki eğitim. kadro durumları
nın nasılolacağı etraflıca ve açıkça izah edilmiştir. Buna göre, her
yıl bir bölük nizami ye su bay, çavuş ve onbaşılann nezaretinde eğt
ti mlerini yapacaklar ve dört yı lda bütün bölük ler bu eğitimi görmUş
olaca.klardır. Son iki yıl içinde de bütün bölüklere bir arada alay eği
timi gösterilecektir. Bu eğitimlerin. tarım üreti mine zar ar verm emesi için, münasib bir mevsimde ve ancak yılda bir bölUğiin sil ah
altına alınması ile gerçekleştiri lmesi ö n gö rülmüştü r. Böylece, aşt
retlere normal hayatlarını da s ürdü rmeleri sağlanacak bir nevi . si,
vil savunm a . eğitimi uygu lanmak istenmiştir. As keri eğitimler, daha ziyade hafif s üvariyi ilgilendirecek yanaşık düz enden, ata binip
inmek te n, as ke r i derslerden. karako l, keşif göre vler inden ibaretti.
Bu nizamnamed e dikkat i çeken önemlı hususlardan biri a lay
ve bölük kadrolarının yetiştirilmesi için aşi ret çocuklannın asker i
okullarda okutulmasına veri len önemdi r. Bununla Hamidiye Ala ylan politikasının geçici olmadığı ve sadece asker i mak satlar taşıma
dığı , fakat uzun " adeli politikan ın ese r i olup , çok yan ıt hed eflere y önelik olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle müst ak bel aşiret reisIerinin
ve ileri gelen lerinin devletin oku llannda okutulara k aşiretlerin yaşayış tarzının k ültürei, sosyal, politik ve ekonomik yön den de ği ştl
rilmes i ve onların faydalı unsur lar hal ine geti r ilm esi düşünülmüştür,
Fakat bu okul eğitiminin sınırlı tutulması yanı sadece aşiret iler i
gelenlerinın çocuklarına tahs is ed ilmes i meselenin başka t ürlü de
yorumlanmasına mlisaittir. Ancak, okullaşma hareketinin yeni baş·
latıldığt ve imparatorluğun genişli ği göz önUnde t ut ul ursa, Doğu
Anadolu'daki t utumun llerisi Için önemlı bir başlangıç olduğu kab ul
edil ebili r. Bunun la birlikte Doğu Anadolu'da okullaşmaya de vletçe
hiiyiik önem verildiğini söyleye bili ri z". Nizam namede bu konu nun
49 II. Abdaıha m ld de vrt e lltim hare ketleri it in baklDlZ : Ba yram Koda ma.a . 11. Abd~lll amid devrittde ük ce or ta 6breti m, ( Baaıl manlLe Doçentltk tezt,
ADka.r&, ısre J.
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ve konuya verilen öneml anlıyabllmek için bazı
aktarmak faydalı ol acaktır.
.... Behe r hafif susart alayı için be he r se ne bırer nefer h esab ıy
la ümera ve zabitan evladından okur-yazar ve sinni 16 Ile ıs arasında bir çocuk intihab ve Dcrsaad et'e irsal ile Mekteb·i Harbiye'·
ye kabul olunur. Tra blusgarb vilayetinden celb edılen etfal misillü
üç sene suvari dersleriyl e işgal olun u r (madde 115 ) . ... .Işbu üç se·
ne devr -i tahsil hitamınd a .. . mensup oldukları s uva ri alaylarında
mülazim-! sinilik ile istihdam olunur ve .. . muavin likte bul undurulur (madde 116 ) . Bu suretle tahsil ed ip, ba-şahadetname alaya ge len
zabitan isti hkak hususunda ş aha de trıam eli zabitanın huku kuna haiz
olacakları gibi, terfi-i merat ibde dahi sair şahadetnameli zabitan gibi hakk-ı rüçhana haiz olurlar (madde 117) . Müddet ·i is tisnai yen in
il gas ında bu kaidenin dahi ilgası tabi! olup. ol halde hafif suvari
a layla ri na mensup zabttan e vlad ı a rzu etti kleri takdirde us ul ve nizamı dairesinde ~Iekteb· i Harbiye'de Ikma l· i tahsil ederek Devlet -I
Ali yye suvari zibitanı idad ı na dahilolmaya mecburdurla r (madde
1181>.
. Şu kad ar va r ki, bu makule aşiret zibitanı evladının Mekteb-i
Ha rbi ye'y e d uhü l ile ikm a l-i tahs il etmelerini teshil için alaylar devairine karib E rzurum ve Bağdat ve Van ve Diy arbek ir mek ati b·i
rUşdl ye -i askeriyeler ine ümerü evlad ının kab ulüyle geceleri mektepte alı konulmak ikti za ederse meva k l -i er bas rüşdlye- i asker iyelerine
gönder ilecek etfaliri Bağdat ve Erzurum'da idadi mekteb lerinde ve
Diya r beki r ve Van rüş tiyel erine ilave olunacak on'ar yataklı kısım
larda Iskanla ri na çare aranması Mekali b·i Askeriye Nezareti'ne ha,
va le olun acak tı r (madde 119 ) . Etfal· ı merkumen in m üddet-i istis naiye zarfında dahi zikr olunan mek ati b-i rUşd iye-i askeriyeye kabuller i tabiidir (madde 120). ~Iekteb ·i Harbiye-i Şah ane'den . .. çı
kan zabitanın taiebi Uzerine ... hafif suvari a layına git meye selii·
hiyeti olduğu gibi, nizamlye suvari alaylannda hizmet arzusun da
bulunursa sa ir mektep arkadaşlarıyla beraber usulü dairesind e Or '
dularda n biris ine gönderilir (madde 121) • .
Yukarıda öngörülen kararlarla aş lreucre bütUn askeri okulla ele
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rm kapılan açılarak. çocuklarının ge re k kendi alaylannda ve gere kse Osmanlı ordusu saflarında su bayolmalan sağlanıyordu. Bu yol.
la da . Hamidiye Alayları mektepli veya diplomalı subayla ra teslim
edil erek, daha et kili hale getirilecektı. Belki de, aşiretleri devlete
vakınlaştırmanı n ve devl etle kaynaşUrmanın en pr at ik çaresi ola~ak okullara, çocuklarının ka bulü yolu seçilmişti r. Har biye mezunu
subayların daha sonra yani Birinci Dünya Savaşı ve Kuvay-ı Mil·
liye zamanında oynad ıkları rolü di kkate alırsak, her şeye rağmen
bu de virde ki uygu lana n politikanın olumlu yanını görme k mümkündü r. Adı geçen Harbiye, İdadi ve Rüşdiyelerin dışında ayrıca II . Abdülhamid tarafından açı lan Aşiret Mektebi'ne de pek çok aşiret çocuklan kabul ed ilerek, yetiştiri lmiş ve sonra aşiretlerine gönderilmiştir" . Pek çok aşiret reisinin ve ileri gele nleri nin padişaha müracaat ede rek çocuklarının o okullara kabulü hususunda izin isteme leri, bu eğitim politikasının aşiretlerce de benimsendiğini gösteri r" .
Nizamnimenin sonuna eklenen ema dde-I mahsusa » ile aşiret
alay subaylarının mülki memuriyetl ere tayin olunamıyacağı, aneak
asker lik hizmetine engel teşkil etmeyen ma halli meclis azalığı gibi
memuriyetlerde görevlendirilebileceği şartı getirilmiştir. Bu şart ile
aşiret ileri gelenlerinin meclis azahğı yoluyla maha lli Idarelerde söz
s ahibi olmalan sağlanmıştır. Böy lece sadece şehir eşraf ve ayanının
hakim olduğu idari rneclislerde, bir denge kurulması yolu na gidilmişti r. Şehi r eşraf ve ayanı Hamidiye Alayları'na karş ı olduğu gibi, mensuplarının meclis idare azalıklarına tayınini de memn uniye tsizlii<ı e karşı lamı ştır.

Birinci nizamnarned e olduğu gi bi ikinci nlzamn amenin de en
göze batan yönü şüphesiz, Hamidiye Al ayları 'nı n ve bu alaylar a
mensup aşiretlerin vali, mutasarr-ıf, kaymakam gibi mer kezi oto r itenin mülki idare de temsilcileri olan kimseler ve kuruluşlar karşısın
da hu ku ki ve idari durumlarının ne olacağının açık ve kes in olarak
belirtilmemesidir. Nitekim bu yüz den öne mli ola ylar meydana gel miş " e idari yönden devlet otoritesinin zayıflamasına sebeb olmuş.
tur. Her ne ka dar, Ha midiye Alayları 4. ve 5. ordulara bağlanmış ise
de, ordu kumandaolarının. özellikle Erzin can'da bu lunan . iüşir Ze·
51
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ki Paşa'nın uzaklı k ve ulaşım zorluğu yüz ünden, alayları kontrol etmesi ve alaylar hakkında . d oğru bilgi ed inmes i mümkün değildi.
Halbuki, val ilerin bulunduklan bölge ve sahip oldukları yetki iti bariyle, alayları ve aş iretIeri daha kolay ve etkili bir şekilde kontrol
edebilme ve gerektiğinde tedbirleri hı zla alabilme imkanları vardı.
Işte bu hususun dikkate alınmamasıyla hem as keri ve mülki amir ler hem de mül ki otorit eler le aş iretle r aras ında fill! ve hukuki s ürt ü ş me l ere s ebebiyet ve rilmi ş tir. Dol ayısıyl a. Hamidiye Alaylan politik as ı , uy gu lam ada bir takım s ak ıncaları da ber aberinde ge tirmiş 
ti r denilebilir.
A şiretlerin

A lay Kurma Istekleri

Daha evvel de söylediğim iz gibi, aşiret l e rin a laylara katılması
istek Uzerine, irade-i seniyye ile gerçekleşiyordu. Hiç bir zorlama
söz konus u olmamı ştır . Aksine müracaaUn fazla olm ası yUzUnden
bazı aş iretle re öncelik tanınması dahi diğer a şiretler tarafından teessürle karşılanmu;tır. Bu gibi hallerde, aş iret ileri gele nleri Padişah ' a
veya Zeki Paşa 'ya dil ek çeler gönde rerek deviete bağlı, sadık ve itaatkar olduklannı bildirere k bir an evve l kendiler ine de alay k ur ma
izninin verilmesini istemi ş lerdir. Özellikle ikinci nizamnamenin ala)'.
lar a mensup aşiretle r leh ine pek çok hük Um getirmesi alay ku rma
isteğini daha da arttırmı ştır. Bu nunla ilgili, bir kaç örnek vermeyi
aşiretle ri n tutumlarının a nlaşı lması bak ı mın d a n faydalı buluyo ruz.
Güney Anadolu bölges indeki aşi re tterden b azılan alay k urm a
izninin verilmemesi veya gecikmesi üzerine d ilek çeler vererek hem
durumlarını izah etmekteler he m de izin is temek tedirl er. ~[esela
bunlardan Mardin sancağı 'na bağlı ve Havass -ı hümayun adıyla an ı
lan aşireti n II Te ş ri n - i sani 1312 (1896 ) tarihli arizası oldu kça il·
ginçtir. Özet olarak aynen şöyle denmektedir : cKem ter ler i Mardin
Sancağına b ağlı ve Havass - ı hUmayun narnıyla bili nen ve sakin olduğumuz köyler, Mard in çölünün ağzında bulunan ve Ham idiye Alayı' n a mensup Kiki Haçan (?)
ve Kiki Çakan ( ?) ve Milli ve Dokuri aş i retlerinin köyler i arasındadır. Adı geçen aşiretIerle karı
şık olup, karakteri miz ve yaşayı şımız onlarınk i gibidir. Onlar la beraber bizi m nüfusumuz sayılıp yaz ılmamış ise de Hamidiye aakerinin k uru l m asından kısa bir müddet evvelce Mardin'den gelen he yetin sözle ri ni dinliyerek ve Hükümet-i se niyye'nin her bir emrine olan
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Teş rin - i

sani 1312
Havass-ı Hümayu n Aşireti Reisi

Aynı şekilde Doğu

l

Anado lu'da bulunan diğer aşiretlerden bada alaylara gi rmek üzere çeşitli müracaatlarda bulunmuşlar
dır. Biz yine değişik ve ilgimizi çe ktiği için Bitlis bölgesinde bul unan Sinan aşireti re is ve ileri ge lenlerinin Yav er-I Ekrem Ha zre t-i
Şehriyari Müşir Şakir Pa§a" vasıtasıyla padişaha gönderdikleri dilek çenin özetin i aşağıda vermeyi uygu n bulduk.
• Omab-ı Hak ömr ve şe vket-i hilafet-pen a hileri ni daim buyursun. Kulları Sult an Selim cennet meka n asrın da Hussan Haydaran
vesair Kür dis tan aş iretlertyle Diyarbek ir çöllerinden gelmiş" Sinan
zıları

',.

~
~bakanlık .'\["1IY1. Yıld.ız EMS Evrakı, Kıs ı m A , Evrak nr. 21/N .
Zarf 21. Karton 131.
M Ahm @<i Şak1r Paşa : 1838 (2 Re blülevv el ı2${ ) de İS tan bul'da doldu .
Ça panzad~ Ömer Hu hı.!ij'n ~rı ot ludur. 185 7 (1 213 R @'C('p ) de HarbJye'yi bItirdl.

Aşiret

ıSi8'de

Petersburg'a elçi olara k tayin edlldt ve 10 yıl bu gOrevde kaldı . 1889
(7 z ü n ıeee 1306 ) da Ctrtt v·all \"f:k nı l#fıı e getirtldl. ı 90 (1 6 znkade 1301 ) da.
yaver-t ekremlLk U n vaın Ile malyetl senlyye -I pa dlıjah iyc memur olundu. 1 89~
1313 )'d,e Anadolu M Utt' lU~ · 1 UmQmUlg1De tayın olundu ve ~nOmQ ·
ne ka dar bu memuriyett e kaldı . 1899 (8 Tf'f rine v'.-el 1315 ) da. ÖldQ. ~(e zan S Inop'tedrr. Bak: ZCkl Pakalıtı, Sicill -f Osma n' ZeyU, Cilt 19. s . 4119· 4120 (Türk
Tar ı h Ku ru mu K U t ü ph.ı\nesi 'ndek l el yumaın) ,
~~
Bu as ıreuerıe DlyartH!k.lr ta rana rın ı terk ede rek da ha kuzey kıs ı rnlara
çe ktirneleri olay ı d.Jkka.t çe klcj btr husu st ur. Adı geçen Sultan Sel lm'In Yavuz
( 4. Re btülevvel
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aşirettnden ş imdi Bitlis vilayetin in Çukur kazasıyla civar kazalarda
meskün gayr-i meskün da hil-i tahrir olup olmaya n aşiretimlz suvarilikte cesareti ve atıcı lığıyla maruf 7.000 de n fazla er ke k nüfusun.
dan iba re tti r. Aşiretimizin hütün ferdieri hümayun-ı mülükaneleri
uğrunda baş ve canla sadıkane kurban olmaya hazırdır. ~[uhterem
Hamidiye Alaylannın teşkl ll nde, kulları da suvari ve piyade bir kaç
alayın teşkili ni taahhUd eyledik. Sonra a1aylanmızı daha fa zla ziyade eunek üzere başlangı çta iki s uvari alayının defterini takdim
etti k. Hayli atım ız damgalandı . Dam ga lanan miktardan başka , ku.
mandanlığın resmi emri üze ri ne, daha sonra da hi 1.000'den ziyade
atımız damgalanmış iken, şimdi a1aylarımızın tamamen tehiri umumlyetl e yeis ve perişani-i ub udiyetimizi mueip olmaktadır. Aşireti
mizden pek az bir kısmı dahil-i tahrir ise de alaylara kabulolunan
diğer aşiretler dahi kısmen dahil-i tahrir olduk larından, bu emsa le
nazaran kullarının dahi me rhamet-i ticidarlanna sezaver buyrulacağından umudumuz kavidir. Çünkü aştretimizden bir alaydan ziyade suvari Cibranlı, Hasnanlı, Haydaranlı vesair aşiretler arasın
da kayd ve kabul edild ikleri nden, geri kalan kısm-ı k üllis tnin dahi
ka bulüyle aşirettmiz alaylarında, saye-i mülükaneleriude, teşkil ve
birlikte bulundurulması irade-i seniyyeye muhtaçtır. Böyle büyük
ve kalabalık , alay teşkiline müsaid, aşıret ka vimler i ve kab ilelerinin,
emsalleri arasında yeis ve mahrumiyetler ine "e gayret-i akran rnahcubiye tiyle so n nefesl erine ka dar bUtün a ileleriyle a ğlarnalarına
me r ha met ve adalet-i rnulükaneler i razı olmayacağından ve sada•
ka tie hizmet a r zusu na red buyurmayacağından karar ve tebliğ ol
vechile alayları mızın ka yd ve teşkili için d ördü ncü ordu m ü şiriyetly
le alaylar ku mandanlığına ve Bitlis vilayetine irade-i san iyyelerinin
tebliğ ve ihsan buyurulması istirhaınımızdır. Atıfet-i merhamet
Emlr-ül müminin efendimiz hazretle rinindir..u .

geçen aşiretlerden önce nüfusumuzun ya kab ul etmiş ve on la r etmemiş idi. Ham idiye birliklerine
onları önce , kabul ederek şereflendirdiniz. Aşiretimiz ise o şereften
mahrum bırakılmış tı r.
Ha lbuki aşiretimiz öteden beri Havass- ı hümayun nam ıyl a ma ruf ve diğer aşiretlere göre sadık ve itaatkardı r. Bu yüzden Hami diye teşkilatında bulunmayı a rzu et mekteyiz ve he r zaman herkes den evvel p ad işahımız ve devlet için ca nı mızı ve mal ımı zı feda et meye hazırız. Eınsalimiz misillü bir Hami diye Al ayın a kabul ve şe
ref verildiği t akdirde arzu edil en asayiş ve emniye ti mizi n sağlana
cağı gibi tarla " e bahçe ziraatimizin dahi artacağı açıktır. Ayrı ca.
Emir-ü1 müminin Efendimiz Hazretierine olan itaat ve ubudiyetimiz meydan-ı hakikatta, cüml eden evvelce isbat edilmesine sebeb
olacaktır.. .• :u.
itaatimiz

sev ARİ

Reisi

Ramazan

Diğ er

Rei8

Abdülmecid

alm.uı müm kün dü r. A caba., bu aşiretle r

J
i

dev let el1yle mi ve hangi maksatfazla
Bıtl ıs ve dah a y uka n la.ra yer JettlrUm itjtlr ? Yo ks.a kendUl kle rlnden ml gi5ç et.
lUer ve sebebi neydi '! Bu husus tann açık1anması Dotu Anadolu'nun tar1h1 bakırnın dan oldukça önemlldLr. Zira adı geçen aşiretler oldu kça kalabalı k bır aü!US& tahlp olu p, gcnLt bi5lgeJerd e oturmaktaydda r.
~6 Batbakanlık Arşiv i. Y ı ldız E:!u Evrakı, Kı sı m Aı Evr ak Dr : 21/IV.
Za rf' 21. Karton ı31 .
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Diğer imzalar: Fahrettin, Halil, Reşid, Mehmet , Şevk et , Süleyman,
11ehmet , Has an , Abdu llah, Büste m, Resul, Yusul, Hali d, Hakkı, Ali,
Bedirhan.
Yukarıd ak i belge, dik katle i ncelendiğinde aşiretler ve Hamid iye
Alayları yö nünden bir takım somut gerçekleri ortaya koymaktadır.
Önce, aşiretlerin büyü k bir kısmı gerçekten Hamidiye Alayları kurma arzusundadır. Hemen belirtelim ki, bu arzunun bu derece yaygın
olması sadece devlet tarafından niza mnimelerde aşiretlere tanınan
hak veya imt iyaz lara dayandırılamaz. Daha evvel de söylediği mi z
gib i bu imtiyazların esası , aşiretleri n bazı ver gi ler den mu af t utulmas ında n ibaretti. Devletin yüzyıllarca tam vergi alamadığı bu aş ı
retler iri her zamarı vergilerini vermeme veya çok eks ik verme imkanıarı vardı. Her şeyden evvel, devlet kontrolünün dışında ve deviet oto r itesi altında değildiler. ü stelik yarı göçebe veya göçebe halind e yaşa ma la rı, on ların b a ğı ms ız hareket etm eler ini kolaylaştırı 
yord u . Bu durumda aşiretlerin a laylara girme is teklerinin tem elinde. devletçe tanın an imtiyazlar da olmakla beraber daha başka
sebepleri n de olduğu anlaşıl maktadır. Bunların başında , aşi retleri n
kendi güven liklerini devlet yardımıyla emniyet altına alına , mevcut
sosya l ve politik durumlarını Hamidiye Alayları yoluyla reemlleştlr
me ve kuvvetlendirıne iste kleri gelmektedir. Bun lara , alaya mensup
diğe r aşire tlerle aynı sevi yede olma, reislerinin devlet katında iti bar ve r ütbesinin artm ası gibi ikinci derece dah a bir çok sebep eklenebilir.
Ayrıca, Sina n aşiret ileri gelenler inin belgede belirttik! eri gibi,
aşiret mensuplarından önemli bir bölümünün al ay kurmuş başka
aş iretl ere katılarak , o aşiret reisini n emrine girmesi kendi aşiretle
r in in gücün ü zayıflatıyordu . Bu durum, şüphesiz alay a mensup olmayan aşiret reisinin a leyhine oluyordu. Buna fırsat vermemek
için bir an evvel alay kurma en iy i çıkar yol idi. Böyl eee otoritesini,
kuvvetini ve diğer aşiretlere karşı gü ç dengesini sağlıyabilecekti.
Dolayısıyla altı yedi a lay ku r ulabil ecek kadar nüfusa yani 7.000 den
fazla as kerlik yapaca k yaşta erkeğe sahip ola n Sin an aşiret reisi Ra ma zan " e Abdülmceid 'in alay ku r mak için padişaha müraeaatlarının
sebebini anlamak pek zor d eğildir,
Devleti n Hamidiye Alayları politikası yönünden konuya bakıl
d ığında ise durum şudur: tık önce, devletin Hamidiye Alayları kurma hakkının aşiretlere nası l , ne zamanı önce hangisin e verileceği
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konusunda kes in bir ka rara ve belli bir ölçüy e sahip olmadığı anlaBöyle olun ca, al ay kur ma hakkı gelişi gü zel bir şekil.
de verilmeye devam edilm iş ve bu ndan da önce Saray, Bab-ı Ali ve
Müşir Zek i Paşa ile mü nasebeti olan aşiret reisier i yararlanmıştır.
Bu ise , diğer aşiretlerde kıskançlık, üzünt ü yaratmıştı r. Yine buna
en güzel örnek, yuk a rı d a sözünü e ttiğimiz Hav ass-ı Hümayun ve Sinan aşiretleri n in duru mudur, Devletin bu geliŞi güzel politikası, bazı bölgelerde aşi retler arasında kıskançlıklar, rekabetler doğmasına
ve so nu nda aşiret kavgalarına kad a r varmasına sebep olmuştur" ,
Halbuki, devlet Hamidiye Alayları politikasıyla aşi ret kavgalarının
kesile eeğin i t asarlam ı ştı . Bu nu nla birlik te eskiye göre bir az alma
olmuş ve s ınırlı da olsa zaman zaman bu kavgal ar önle neb ilm işti r.
Özellikle 4,. Ordu komutanı MUşir Zek i Paşa Sözünü aşiretlere dinIetcce k kad ar kuvv et ve ot or iteye sahipti.
şı lmaktadı r.

IS95'den Sonra Hamidiy e

A/ay/arı

E rmeni ola yl ar ın ın gidere k a r tmas ı üzer ine II Mayıs 1895 tari hinde Büyük Devletler Bab- ı Ali'ye bir mu htıra vererek, Doğu
An adolu'da derhal isl ahat yapılmas ını ist ediler. Ayrıca bir takım istekler de bulu ndul ar ki, bun l arın aras ında aşiretl erin yaylak ve kış 
laklarının sınırlarının tes biti ve hareketl eri nin kon t ro l edilınesi de
vardı. IL Abdül hamid, Rusya ile ola n dostluğ a dayanarak , sö z konus u istek leri aynen ka bule ya naşmad ı ve ayrı bir is labat lahiyasi
hazırtattı . Diğer taraftan d a ~!üşir Şaki r Paşa'yı , Anadolu Müfettiş-i Umümiai ünvanıyl a , gerekli incelem eler in yerinde yap ılması ve
tedbirlerin alınmas ı için, 1895'te Doğu Anadolu'ya gönderdi, Fakat
olaylar yatı şmad r , tekrar şiddetlen di , 1896 yılınd a Avrupa 'nın tepkis i ve müdahales i ş i ddetli oldu, Doğu Anadolu'n un durumu ise, iyiCe tehlikeli bir vaziyet aldı. Bun un üzeri ne II. Abdül hamid bir ta raftan Saadettin Paş a 'yı Van'a gönderere k, Hamidiye Alayları 'n ın
dü zene sc kulmas ı nr " , d iğer t araftan 1897 (1313 ) de Şakir Paşa'ya
ş ifre l i bir telgraf yo lliya rak , . Ha midiye Alayları'nın ternin- i inzibat
57 Şe rit Fırat, (a!fJI1 eRer, s, 91 ~ 9S . ) bu t lp kavga ların Tu n ~1i elvarında k l
Ctbranh ve HörmekH aş i re tl e ri e rasında s ı k sı k geçtltuıl belirtmekte ve bu
arada. rek abet haHnd@olan ve b ı r birine dÜ§man olan eştreuert de zikretmek·
tedır.

5s

Osman

~u ri ı

a y m eser,

S.

831.
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ve intizamları emrinde ittihazi laaım gelen tedab lrin e alınmasını istedP·$. Bu emi r üze rine. Şa kir ve Zeki Paşa 'lar üç ay içinde ortak
bir ra por hazırhyarak A ralık 1897 (Kanunevvel 1313 ) tarihi nde
Bab-ı Ali 'ye gönderdiler"'. Hamidiye Alayları hakkında resmi otor itel erin görüş lerini ak settirmesi bakımından söz konus u rapor önem
kazanmaktadı r. Bu yüzden raporda temas edilen ön emli hususları
burad a belirtm eyi uygun gördü k.
Her şeyden önce en yetkili otoriteler olarak, gerek Anadol u
umum müfettişi Yaver -i E krem ){üşi r Şaki r Paşa, gerek 4. Ordu
kumand anı Müş ir Zeki Paşa, Hamidiye Alayları'nda . intizam ve
ni zamın s yani diaip linin tamamen kurularnadığını kabul etmektedirler. Do layı sıyla , a1aylardak i disiplinsizliğin sebeplerini ve çözüm yol larını arar ken gerçek çi ve akılcı davranmışlardır. Böylece, Sa ray ve
Bab-ı Ali'de mevcud durumdan ha berda r olmuştur. Şakir Ve Zeki
Paş a'lar alayl ardaki veya a lay lara mensup aşiretlerdeki dilzenai aliğin sebe plerini aşağıdaki şekilde açıklamaktadırlar" :
a) Kanu n ve niza mn arneler e uygun olarak ta limlere

başlanil 

ma mas ı,

o,.

b) Haınid iye Al ayları 'nın doğruda n doğruya Orduy -ı H ümayua 'a bağ lı bulunmaları ,
c) Alay lara ta yin edilen ord u malı kurmay subayların, otor ite leri ni ku vvetlendirecek vasıtalardan yoks un olmaları y üzünden as kerl iğln ru hu olan itaa t ve intizamın kurulamaması .
d) •. .. Liva ve vilayet merkezlerinde ya aza bulunmak vey ahu t tahayyü z ve temayyüz etmek sıfatıyla u mur-ı hü küm ete hisseda r olan eşr-af-ı mem leket, teşkilat hasebiyle rüosü y- ı aş&irin kend i
tahak küm ler inden kurtulmuş bulunmalarından dolayı zayi ettikleri menafiin yenide n t emini, teşkilatın rahnedar edilmesinde aradık
larina ve vü l at-ı azam ve m utasarrı ün-i ki rarnın bazı ları b un l a rın
mal ümat ve Ilkaatma itimat edere k ve alaylar aleyhdarlığın ı ilti zam
ile mensubin l ale yhind e vukuu bulan şikayat ve vukuat-ı (zam velev ki alaylarma mensup olmayan ahad aleyhinde bulunsun, faille59

Ba.1baka.nhk Arilvi,

Y ııd: ?

Esas

Yıl dız

Esas

E v ra k ı ,

Kı5 ı m

r inin Hamidiye za b itan ına taalluku göste ri lere k mezkür alayları enyar ve ağyarda lekedar edecek şekil ve surette itharn eylemeleriyle alaylar efrad ve zabitarıı bila-mucib hükümetten emniyetsizllğe sev k ve icbar etmekte bu lunduk larına bin aen teşkilat- i vekaaya illet -i ğiıiye olan mak sadırı üssü l -esası olmak lizere aşai ri n
doğrudan doğruya merk ez-i hilafet-i
uzmaya kemal-i emniyetle
rabt-t kal b etmeler i ka ziyesi hazı mertebe d üçar- ı te hir etmiş bulunmasının bu hus usta yani matlub ve maksud olan inti zam ve Inzibatın takarrur ve t eessüs ede memesinde medhali bul un duğu tahakkuk
etmişti r ... ~li2.
e] Hamidiye Alayları'na ordudan tayin edilen a lay ve bölük
k umandanlarını n bir k ı sm ın ı n yeteneksiz o l ması; ayrıc a hepsi nin de
. ... aşairt n iişar ve ağnarn h asıl at ın d an muhavvel ma aşla rı nı ve 00del-i tayınatın ı ıstıhsal için rüesayu "' yaltaklanrna ve yalandan dostluk göster me mecburiyetini hissetmeler i yüzünden disiplinli ve düzeni sağlı yacak şekil de leraat yapamamaları,
f) Aşiret ileri gelenlerinin , alay kumandanlarını aşarak, d oğ 
rudan doğruya or du kuma nd an larayla haber-leşmel eri yüz ünden aşi
re tle ri n es kiden beri alışık oldukları huy ve davranışlar-ının istenilen şe kilde düzelt ilememesidir,
Şakir ve Zeki Paşa' l a r gene l görünüş lerini bil diren rapor ların a
Hamidiye Al ayl arı'nın yeniden düzene so k ulma.sıyla ilgi li 30 maddelik ayrıntılı bir la hiya ekleyere k Bab- ı Ali' ye yollam ı şlardı r. Bu
lahiya ile, genellikle Ham idiye Alayları'na ait daha evvel çıka rılm ış
niaamnğmele rdeki eksiklikler giderilıneye ça lış ı ld ığı gib i, ayrıca yerinde yapıl an ince lemeler sonunda alınması gerekli görülen yeni tedbirle r getirilmiştir".
Adı geçe n lahi ya beş bölü mden Ibaret olup, ilk bölümde daha
ziyad e as keri düzenl em elerle ilgi li hus usla ra yer veri lmi ştir. Layihanın ik inci ma ddesinde bu konuda aynen şöyle denmektedir: . Şim·
diye kad ar teşkil edilmiş bulunan 57 Ham idiye Hafif S üvarı A lay ları kan unen bir ka ç kolor du teşkil etmek lazım gelirken mlistak il
alay heyetlnde doğrudan doğruya Orduy- ı hümayündan idare olun zar-ı
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mezkiır
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müş kü l at için de bul u nduğu ndan ve bu hal ile alayl arın inzibat ve
inti zamının tati kma li (tamaml anması ) mu ha l ( imk ansız ) d eğil ise,
pek müt eassir (güç ) o la cağ ın dan ileri de karıun - ı mahsusun tayin
e ttiği dereceye isa l olunmak üzere mar rü'l-arz 57 alay muvakkaten
yedi livaya tefri k olunu p bunlardan Urfa livasının k umandanı zaten mevcud olduğundan üç livasını n dahi Ordu- yı büm ğyunda mevcud olan nizarn iye suvari mirlivalarına ( tuğge neral ) tevdii ve k üsür' üç Iivası n a da Ordu-yı hümayu n sunur - ı muhte life ümeras ından
mün as ib üç m i ralayı n (albay ) terfien ta yinleri ve Ma lazgird merkezinde ika met etmek şartıyla ıa·akal (en azından ) Ferik (tümgeneral) rü tbesinde bir zatın dahi Ha midiye Umum K u man dan lı ğı 'n a
ta yi ni ve umüm kumandan refakatına kuyudat-ı ıazımeyi havi bi r
kalem ve bir de er kan -ı barb in memur iyeti l azı m ve labüddür »,
Bu maddeye göre, Şakir ve Zeki P aşa ' l ar bütün alayl arı yedi
livaya ayırarak, liva merkezler ini ve ll val arı n hangi alaylardan meydan a ge l diğin i ve aşiretl e ri n isi mleriyle hir likte kaçar alay olduklarını gösterir bi r pus u layı da layihaya e klem !şlerdir. Livaların teş
kiline ve , kur ulduk ları yerlere dikkat edilecek olursa daha ziyade
Rus ve Iran sınırında top landıkları görülür . Bundan da as keri ve
stratej ik hus uslara dik kat e dild iğini anlamak pek zor olmasa gerekir. Livalara mensu p a lay s ayıs ı beş ile dokuz ara sınd a deği ş me k 
t edir. Aşağıda verec eğimiz tablodan da an laş ı lacağı gibi, büyü k aşi 
retlerde n dört veya beş a lay teşkil e d ilm iş ti r. Bu gibi fazla alaya sahip aş ire tle r, bulunduk la n bölgelerde ha kim duruma geçere k, mevcud sos yal dengeyi ken di lehleri ne çevirme imk anı bul abil mi şl e rdi r.
Bunlardan V iran şehi r'deki ~{i lli ve Malazglr d civarındak i Husn an l ı
aş iretl e ri beş er alay la, Haydaran lı aş ireti yedi alay la en gü çlü aşi 
retler olarak başta geliyorlardı. Bazı aşi ret reisler i ellerindek i güçten ve bölgedeki nüfu zlanndan dolayı Saray'da ve Bab-ı A1i'de de
etkin olmuş lar ve it iba r sağlamış lard ı r, Pus ulada. aş iretlerin isimler i, kaç alay kurduklar ı , a lay nu m aral arı ve hangi lival ara bağlı
oldukları ve liva mer kezleri aşağ ıd ak i şe kilde göste ri lmiştir" .

Birinci Liva:
Merkez : Karakulliya
Alayla r

A layla,..

teşkil

Zilan

eden aşir.tler

Alay Numarası
3
4
5
6
9

A şire ti

Karapapak

Aş i ret!

Adamarıl ı Aşireti

10
II

Haydaran lı Aşiret!

12
37

Celali

Aşi reti

Şazili Aşi reti

38
57

Ikinci Liva
Mer kez:

Hım s

Cemadanlı Aşlreti
Ciranlı Aşiret!

Zırikanlı Aşireti

ci branlı

A şireti

8
31

32

33
34
35
36

Vçilncü Liva

Merkez : Mala zgird
BlUjbak8.DhJc.
zarf 126. Karton 11.
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Sıpkanlı Aşireti

Karapap ak

Aşireti

1
2
7
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HUsnanlı Aş ireti

26
27

s U vARİ

ALAYLAR!

47
48
49
50

Tay Aşiret!
Miran Aşi reti

28

29
30

Artuşu Aşiret i

Yeditle; L i m

Dördilncü Li"..

Merkez : Urfa

~{e rkez : E rciş

(? )

Aşireti

Haydaranlı Aşireti

Kays

13
14
15
16
21
22
23
24
26

Merkez :

Aşireti

Aş ireti

Milan

Şimsikl Aşireti
Şukufti Aşiret!

Takuri

Aşireti

sıvas ci varınd a

17
18
19
20
26
39

41

42
43
44

Karake çi

Aşireti

45
46

i

-ı-

i
i

ii

aşiretinin kurduğu

40, alay, hi ç bir
Sivas'ta bulundurulacak s üvari bölüğünUn yardım ı y la ve Sivas kumandanlığının denetimi altında, aske r! eğitimi ni yap acaktı . Birinci bölUmde i şare t edilen diğer hususlar ise, aşi ret fe rtlerinin binicilikte ve atıcılıkta zaten mahlr oldukları bu bakımdan a layların da ha ziyade ask erliğin ruhu olan
imibat ve itaate alıştırılm ası ; su bay l arın t ayi ni, bölUk ve alay kum andanl arının et k i n l iği n in arttırı lmas ı , aşiretl erin ordu kumandan lığı ile haberleşme/eri n i n yasaklanması gibi konulardan ibaretti.
Ikinci bölüm de cAlay mevcudunun ikmali. başlığı altında ve
ü~ madd e ha linde alay ve bölüklere aş i re t fertlerinin nasıl katıl acak
ları ve vazifeleri ne ait hususlara yer verilmiştir". ü~Uncu bölUm ise
alayların cmes uliyeh leri ni belirte n maddelere ayrılmıştır. Hazar
zamanında silelle-i me rat ibe uygu n ola rak verilen emir/ere itaat ve
yapı lan dav ete k atılınıyan he r k ı m olursa olsun mes 'ul tu t ulm ası ve
bu gi biler i er ise nizarnl s Uvari alaylannda askerlik yapt ırılması,
subay ise rUtbeleri nin a lınması öngörU lmUş tür . Ayrıca , alayların
bi rbiri veyahut d i ğer ahali ale yh inde yap acakl arı yağma veya talan
ha diseleri ne, bundan böyle aşiretlerin Adeti nazarıyla bakılmayıp.
so rumluların kanun dai resinde cezalandırılması yoluna gidllmesi be-

liva ile

Mer kez : Mardin
Aş ireti

53
55

AltınC'ı Li~"

MlUi

Aşi ret ]

54

B aşkale

Mukr ! (?)

51
52

A şlreti

Ber azl

B eşinci L iı;a

',-
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66
67

Karapapak

bağlantı sı olm adı ğ ından

A ı,nıı

ye r.
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kerneler in kara r larına uymuyorlardı. Bu durum ise, mülki ve ask eri otoritelerin a rasında bir takım ihtilaflara yo l &Çtığı gib i, mülki
otoritelerin a laylar aleyhine dönmeler ine sebebi yet vermiştir. İşte
bu gib i sakıncala r ı gi dermek için Şaki r ve Zeki Paşalar Hamidiye
Al ayların ın asker!, mülki ve ad li oto r iteler karş ı s ınd aki hukuki du rumlarını tesbit e tmişlerdir. Bu husus la ilgili mad deler şunlard ır:
a ) cHamidiye üm era ve za bltam mevadd-ı askeriye ye ald hususatta kavanin-l aske riyeye .. . har b ahk lımına tabi iseler de mevadd - ı hukukiye ve a hali ile beyi nler inde vukuu bulacak hususat-ı
cinaiyede meh akim-i nizamiyeye t abidir ler s ' ",
b) cMaznuniyet üzerine, namina rneh akim-i nizamiyeden ihzar
müzek keresi isdar olun anl ar meyanındaki Hamidiye efrad ı , efrad- ı
redife gibi za b ıta - ı adliy e ta r afı ndan a hz ve girift ve hükümet-i mül kiye habshanesinde t ev kif otunu.." .
cl • Hamidiye ümera ve zltbi tanı aleyhinde mahke mede n is dar
olunan ih zar mUzekkereler i ise .. . cihet-i as keriyeye tevdii olunup,
cinet-i askeri ye ... o zab iti celb ve ihzar ile daire-i askeriyede habs
ve tev kif ve keyfiyet i. .. mahkemeye bildirmeye mecbur ad edilir. " .
d 1 . Muhakeme sonunda cinaye tl e mahkum o lanların hükm-i vaki, muhakeme -i temyizin tasdikine mazha r olursa kav anin-i asker iyeye tevfi k lın rütbes inin re f'inden sonra hükümet-i mülkiyeye tes limi kaides i Ham id iye ümera ve zabitanı h akkında ayniy!e caridir»:2.
e ) otHamidiye ümerasın ın mahkemede muhakemesi zamanında
vekil istihda m etmeleri mü caz olm ağ l a beraber, kavanin-i adliyeye
tevfikan bizzat huzurl arı l azım geldikte. iabat -ı vücıid etmekten imtina edemiyece klerdir -s' -.
Böy lece alayl arın h ük ümet-i mülkiye ve aske r iye ye ka rş ı va zife leri tayin ve k anuneri te sbit edil diğinde n , bund an böyle Hamidiye Al ayl ar ı aley hinde bu lunan m emurl arın da ceza landırılaca ğı belir ti lere k layihaya son veri l miştir. Bu layi hanı n maksadı nın , a laylara yeni bir statü vermek , on l ar ı disiplin a l tın a al ma k ve diğer ta-

verilmiştir.

. .
• ldare ve tahallat ea aynlan dördüncü bölümde vergılenn nasıl
ve kimlerden alınacağı belirtilm iştir. Bu konu ile ilgili 18. madde
aynen şöyledir: . Hamidi ye Hafif Süvari alaylarina mahsus ol ar~k
tanzi m olunup icrs-ı ahklımınıı irade-l sen iyy e-i cenab-ı padiş ahi müteal lik ve şeref s udu r buyrulmu ş ola n kanunname ah klımınca Hamidiye alayları silkind e bulunan ümerlı ve zltbitltn ve efradın !ışlır
ve ağuamdan ma.ada teklıJiften muafiye tl eri derk~r olup : .ancak devlete karşu mükellefiy etin bir kısmından muafıyet, dıger kısmın
hü s n-i tesviyesini müstelzim olacağına ve al a y teşkil olunan !ışai~
den istihs al edilece k IışIır ve ağuam varidatı mezkür alayları teşkil
eden ümera ve zabitan maaşıyl a «kadro. teşkiline mahsus liva merkezlerine rabt ed ilen bölük lerin ve onla ra illıveten celb ve davet olu nacak Hamidiye bölük lerinin mahsusat-ı askeriyesine ka.rşuluk tutulması dah i Irade-i seniyye-I cenab-ı pa.dişah! iktiza-ı celilesinden
olmağ la bundan böyle bedel-i !ışlırın ve res m-i ağnamın istiflısınd~
bir akçe bile bırakılmayub, re sm -I ağuamın ol baharda ve bedel-ı
aşarın ey lülden sonra tahsilatına liva ve kazalarca memur edilecek
tahsild arla r la liva merkezinin emriyle za bitan ve efr addan mahsus
mem urlar te rfik olunup , habbe-i vahid e kalmay acak su rette tahsilat
lerası ve aşi retin a laylar silkind en olmayan diğer efra.dın muafiyette n is tifadeye hakkı olmamağla onlara ai d em Ilık ve temettü ve
urnü mun akar vergisinin tahs ili emrind e tahsildarlara cidd i muavenet icraeı hususun a Hamidiye alay kumandanları tarafından fevkallıde itina olunmak ve tahsilatın durgunluğıından kumandan·ı murna-ileyh mes 'ul ed ilmek lazım gelü.." .
• Muamelat-ı adliy esyi ilgi lend iren beşinci bölüm ise, bu layi hanın en önemli ve dikkati çeke n konus unu kapsamaktadır. Çünkü,
alayların kuruluşlarından beri askeri, mülk! ve adii oto r iteler ar ası nda en çok sürtüsme konus u olan ve hatta Hamidiye aşiretlerinin
mülki ve adli otoritele r e karşı ge lme ler ine sebebiye t veren hukuki
sorunla r olmuş tu. Bu yüzden ' de Hamidiye Alayları bazı sorumsuz
davranışlarda bu lunarak mahalli otoriteyi etkisiz hale getirınişler
d ir. Zira alaylar kendilerini Ordu-yı hümayun'a veya padişaha bağ
lı kabul ed erek vali, mutasarrıf ve kaymakaml arın emirlerine, rnah-
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raftan da a lay lar aleyhinde yapılan propogaodaları önlemek olduğu
yukarıdaki açıklamalarımızdan kolayca an.laşılmaktadı;,
. . ,
Şakir "e Zek i Paşa'Iarm hem Hamidıye Alayları nın disiplin sizliği . düzensizliği ve hem de Doğu Anadolu'nun sosyal yapısı hakkında ortaya koydukları teşhisler. yeri nde yapılan incelemelerin sonucu olması bakımından, şüpheye ye r bırakmıyacak şekilde mantı
kı ve doğru gözükmekted ir. Ayrıca, bu teşhis Iere dayanarak alın
ması gereken tedbirler de ma halli şartlara uy gu n ve Hamidiye Alayları 'nı disiplin altına alıcı mahiyette olduğu görülüyor. Diğer taraftan bu iki paşanın Doğu An adolu ve alaylar hakkında Bab-ı Ali'ye
ve Sarav'a devamlı raporlar gönderdikleri de hatırlanacak olursa,
hUküm etin ve padişahin da hu bölgedek i alayları ve aşiretlerin tut um un u yakından takip ettikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Doğu:
da geiişi güzel bir siyaset değil. fakat oranın şartlarına uygun, biraz da tavizci bir s iyaset takip edilmiştir de nilebilir . Doğu'nun sosyal ve siyası yapısı tavizci s iyasete zorunluluk ve devamlılık sağla
mış, bu durum ise Ham idiye Alayları'nda istenilen intizam ve i~
tin temin edilmesini gü çleştirmiştir. Bununla birlikte devl et otorı 
tesi Hamidiye Alaylan siyasetiyle, aşiretlerde ve Doğu Anadolu'·
da az çok varlığını gösterebilmişti r.
11. Abdülh<ımid Deto'Tinin Son YUl<ınnd<ı Hamidiye Akıyla n"
Kuruluşlarından 1 97'ye kad ar, Hamidiye Al ayları ile ilgili olarak gösterile n iyi niyet li gayretlere ve ortaya kon an kanunnamelere, nizarnnametere, çeşitli laythal ara rağmen Istenilen sonuç tam elde edilememiştir. 1 97'den sonra da Ham idiye Alaylarının düze ne
konması husus unda çalışmalar devam etmiş ise de uygulama alanın
da sonuç pek değişmemiş, yani tam başarıya ul aşılamamıştır. Hatta, il yıllıkları. il tarihleri , hatıratlar ve bazı eserlerin 1897-1908 yıl.
lan arasında da alayların sebep oldukları olaylardan. aşiret kavgalarından. eş raf-ayan tabakası ile aşiretler arasındaki sürtüşmeler.
den bahsetmeleri yukarıda ileri sürülen görüşü kuvvetlendirmekte74. 1891.19 08 yıll&n araaında Hamldiy~ A1aylannlD durumunu ortaya k oyaca k orijinal belgeler m eaıeser eıım1ı:de yo ktur. Bu konuda B&.sba.kanlık Arşlvlı:.<1t. ya ptı ~ı mu: ar~ır.naıara rağmen , adı geçen devreye al t belgeye rast·
lamadık. Yıldız Ar,lvini.n tasnltl tamamlandıktan sc nra Hamidiye Alaylan Ile
UgUt belgelenn orta ya çıkaeatına n bu belgelerin konuya aç ıklık ge tlr ecegtne
ınanıyoruz,
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şekilde gelişmesinde .

bölgen in özellikleri kadar
iç ve dı ş politik olaylar da
büyük rol oynamıştı r, Böy le olunca, Bab-ı Ali "eya Saray pek çok
durumda olaylar hak k ında esnek poli tika izlemek mecburiyetind e
kalmışlardır. Bu esnek veya tavizci politi k anın sonucu olarak da
mevcut nizarnnam eler, kağ.t üzerinde tam olmakla beraber, gereği
gib i uygulama alanına sok ula mamıştır. Dolayısıyla, alaylara mensup aş i re tler de hareketle ri nde az çok serbest kalmış lardır.
Bütün bunlara rağmen, alaylar ve alaylara mensup aşiretlerle
Istanbul arasındaki münasebetlerde müsbet bir gelişme olmuştur
ve pek çok konuda aşiretl e ri n merkezi otori teye itaatı sağlanmıştır .
Fakat bu hususta dikkati çeken ve üzerinde d urulmas ı ge reken bir
gelişmeyi açı klamak yerinde olaa ektı r. 1 95'ten iti baren çeşitli sos yal ve siyasi olayların , alaylarla ilgili nizamnamelerin uygulanmasına fırsat vermeyince veya u yguland ı ğı halle rde bazı sakı ncalan n
ortaya çıkmasıyla Bab-ı AII'ye veya Devlet 'e karşı içt e ve dışta t enkidl er arttı. Bu durum. Bab-ı Ali'nin ve devletin oto ri tesini sarstığı
gibi , pek çok hallerde de aşiretle rin mer kezi otoriteye karşı itimadını zayıflatabilirdi. Gerçekten de, Doğu An adolu'da yapıla cak reformla r hak kında Avru pa'nın baskısı Bab-ı AlI'yi te reddüt içinde
b ıraktığı gibi. bazan da yöneticileri istemiyorek de olsa, Doğu Anadolu'da müsl üman halkın hoşuna gitmiyecek uygulamalara sevk ediyordu. Bu çe liş kili d urum, zamanla aşiretleri merkez! otoriteden 50ğutabilirdi. Hatta, yerli ve yabancı p ropagandan ın etkisiyle, teşk i 
latlandırılmış aşiret alayları devlete karşı tavır takınabilirlerdi. Iş
te bu tehlike leri gören II. A bdülham id, devle t-aş iretler veya Bab·ı
Ali-aşiret alayla n arasında sürdürülmes i gereke n politikayı bıra
karak veya ikinci plana' iterek ken dine has bir politika takip etmeyi benimsemiştir. Özelli kle , Iç muhalefetin ve dış haskılann arttığı,
ırakedonya olaylarının yoğun luk kazand ı ğı bir ortamda, Hamidi ye
alaylarryla ilgi li şahs i politikasına daha da fazla ağırlık vererek Doğu Anadolu'yu kurtaraca ğın a inanmakta idi.
II. Abdülhamid'in aşiretler le Ve alaylarla ilgili politikasının es ası şudu r : Doğrudan doğruya aş iretler'le kendi arasınd a bir bağ kur mak ve aş i retleri Bab-ı Ali'nin de a rac ı lığı olmadan kendine bağ la.
imparatorluğun karşı k arşı ya bulunduğu
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m aktı r. Bu poli ti kanın yürütülmes in de, en çok hal ifelik s ıtat ına ve
hilafet makamına gü veniyordu. Zir a, aşire tler yIIzyıllarca maddeten İstanbul'dan ayrı ve bağımsız yaşamalarma rağmen. manen ha lifeye ve hil afet makamına b ağlılıklarını s ü rdürmü ş lerdi r, Aşiretle ·
ri n bu t ut umu II . AbdUihamid'in işini kol aylaştı rdı ğı gib i, onu n lsl a mcı politikası da aşiretlerin duygu larını o kş uyordu . Do l ayı s ıyla ,
II . AbdUlhamid'le aşiret reisieri ve şeyh/er arasında şahsi bağların,
dos tlu k l arın doğm as ını Ve ayn ı zamanda hahfe-m ü'min in m ünas ebetlerinin esası olan koruyuculuk. s aygı , itaat hislerinin kuvvetlerı
mes ini sağlayacak ortam mevcutt u. Ayrıca, bu manevi mUnasebetleri engelleyecek her han gi bir kuvvet de yokt u.
II. AbdUIhamid bu politika ile, Bab·ı AU'den bağı msız bir şe
kil de, ken disini müs lüm an halk ın ko ru yucusu ola rak aşire tle re kab ul
et t i re b t l m i ş fi r. Zira, aşi retle r olsun, şe hi r lerdek i e ş raf-ayan tabakası olsun her konu da Bab-ı Ali büro krasis ine şUphe ile bakıyorlar
ve Bab-ı Ali'y i Avrupa ile ittifak halinde gördükleri nden, Doğu
Anadolu'da Ermeniler lehine y apı l an reforml arın sorumlus u olarak
kabul ediyorlardı. Doğu-Anado lu aşi retlerin in vey a müs lüman hal kının bu psikolojlsind en yarar lanan II. Abd ülh amid yer i ge ldik çe
Bab-ı Ali bürokratlarını , Avrupa'yı. Ermen ileri. hatta iç muhalefet
çevre lerini kolayca suçlayarak kendisini her ş eyin üstünde t u tmasın ı
ve böylece iti b a r ın ı , otoritesi ni a rt ı rmasım b il mişt ir.
II. Abdülbamid aşire t reisieriyle ve ş eyh/erle olan mün asebet ler ini sad ece his si alanda bırakmamı ş , ayr ı ca aşiretlere bir tak ım
somut menfaatler de sağlayarak , bun l arı ken dine iyice bağl amı ş t ı r.
Mesela , a laylara mensu p aş i retl ere silah, ceph an e vere rek onlarda
p a di şahın kend ilerini koruduğu hlssini u yandırrnış t ır. Diğer tar aft a n aşiret reisierine paşalı k , miral aylık gibi çeş i tl i rüt belerin ve rilmesiyle, II . AbdUIhamld aşi retleri n gözü nde . haml. padişah vey a
hal ife mertebesine çıkmıştır. Aşiret reisieri nin çocuklarını da İ starı
bul'a getirterek, o nl arı ok u tm as ı, himaye etmesi, memuriyetlere
atam ası gelecek te de aşi re tleri n bağlı lığını ve itaat ini sağlaması
b akı m ın d an isabetli bir po litika ola rak görülebilir. Bu kon ularda
kendis ini e le ş t i re ri l ere I I. Abdülham id şöy l e diyordu : . Çe ş i tli rüt beler vererek s uba y yaptığımız aşi ret ağala rı yen i duru m ları ndan
memn un old u k la rı gibi, bu ves ile ile bir az disiplin öğreneceklerd i r ...
Yine, aşiret iieri gelenler inin çocu klarını Ist an bul 'a getirttiği m ve
onlsra memuriyetler verdiğim için el eşti ri ldiği mi biliyorum. Uzun

yı llardır pek çok memu ri yetl erd e h ıri stiyan er menileri k ullan dık,
niçin o zaman el eşti r iimed i de, kend i d inimilden olanla rı aynı görevIere atayınca eleşti ri llyo r? Ayrıca, Bedirhan ' ın çocuklarını himaye
etmem ve onları Istimburda tutmam, güya mem leketin güvenliğini
tehdit ettiği gerekçes iyle, ayıplanıyor ve eleştiri li yor. Yazık ]. Istenildi ği şeki l de yoruml an ı yor. Her hahikarda , aşi re tle rl e iigi li politi kamd a doğru yolda o lduğu m a i n anıyo ru m " .
Yukandaki ifade lerden de anlaşılacağı üzere II . Abdülham id
u ygu l s dı ğı ş ahsi politik asının doğruluğundan emindir. Bu inanç yü zündendir ki , 1908 yı lı n a kadar, ken disinin tahtta ve hi laf et makamında varlığıyla kaim olabilece k, şahsi ilişkilerle aşiretleri kontrol
altın a alm a politik asına devam etm işti r . Bun dan öt ürü de, aşiretler
veya aşiret alaylan devletten ve hü kümett en ziyade
AbdUlhamid'e bağlanmışl ard ır denileb ilir. Pad i ş a h a olan bu bağ lı lı k ve Itaat,
zamanl a, bir derec eye kada r aşi retl er i devlete b ağlılığa ve hükümet in emir ler ini dinleme ye alı ştı rmi ş olduğu söylenebilir. Şayet II.
Abdülh amid'in şahsi politikası a raya gir mes eyd i, Bab-ı Ali' nin aşi
retleri sınırlı da olsa kontrol a lt ına al ması belki daha güç olacaktı .
Zira, aşlretlerle, Bab-ı Ali'nin uzantısı o lan mahalli otorite ve makamlar arasındaki sürt üşme n ln ve Ih til arın varl ığı bu kanaatimizi
destekler mahiyet t edir. II . Abd Ul hamld'in araya gir mes iyle hu ih tilafın bir noktada azaltılmış veya dondurul m u ş ol duğu kabul ed ilebilir. Fakat ş unu da if ade ed elim ki , padişah ın aşi re tl er lehine s ürdüğü bu es nek ve t avizci politikaya rağme n, aşiret al ay l arı ve mens up ları tam bir düzen e sc ku lam am ış tar. Niaamnameler de ön görü len husus lar al aylarda u ygu lanam amış , za te n ola ylar ve ge li ş meler
buna fırsat vermemi şti r. Bundan ötürüdür ki, II . Abd Ulhami d, hiç
olmazsa aşi ret r eis lerini kendine bağlama yolunu seçmiştir. Zira,
Hamidiy e a laylarının k u ruluşunu , ge liş mesini ve düzenii bir askeri
kuvvet haline ge lmesini engelleye n ve istemeyen içt e ve d ı şta çeşitli
çevreler mevcuttu. Hem bu tür engeller hem de aş iretlerin es ki geleneklerin i sürdürme alı şkanlık l a rı genel lik le ni zam nameler ln ka ·
ğı t üzeri nde ka lmas ına sebep oluyo rd u. Bun un la beraber, o devirdeki şa rtlar göz önü ne alı nı rs a, aşi retl eri tam kontrol a l t ın a almaktan
ziyad e, on l arı Hami diye Al ayları polit i k as ı y l a devlet kuvv etleri ya'
nına çekmek, devlete des te k o l m alarını sağ lamak önemli idi . Bu te-
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mi n edilmiş ve sonuçta ermenilerin Doğu Anadolu 'da ermenis tan de vleti kurmaları engellenmiştir. Dolayısıyla Doğu Ana dolu ikinci
bir Doğu Rumeli veya Mak ed onya olmaktan, Hamid iye al ayları politi kas ı sayesinde k urtarılmıştı r. Zira bu politika ile aş i retler veya
mUslüman halk hem uyanık t u tulmu ş hem de sil ahland ınlarak varlık ların ı ve Doğu Anadolu'yu mUdafada ken dilerine gü ven verilmi ştir.

Son uç olar ak şu söylene bili r ki , Hamidiye Alayl arınd an. bUtUn
gayretlere rağmen , muntazam bir askeri teşkilat kunılama.mıştır".
A1aylara daima aşiret re is ieri ve ağalar hakim olduğundan, askerliğin sık ı i ca p l arın a genellikle uyulmamıştı r. Böylece , modern harp
us ullerini ve kaidelerlni de öğrenernemişlerdi r. Böyle olmakla ve
hatta baz ı şikayetlere sebebiye t vermekle beraber, ll. Abd Ulhamid,
kendi ese ri olan Hamidiye alaylan teşkilatrnı himaye etmeye ve yay·
maya devam etmişti r :' .
ll.

'.

l

Meşrut iye t 'ten

HAMillIYE
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Sonra Hamidiye
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ha sonraki yı ll arda aşiret alayların a yeni s an cakla r ve fermanlar
verilerek es kiden olduğu gi bi bunlann İstanbul'a bağlı kalmalanna
çalışılmıştır. Hatta bu politika sonucu , Ur fa c i varın d a bu lunan Karakeçili aşireti ilc Viranşehir'dek i ın m aş i reti gön UlIU olarak Bal kan savaşların a Uç al ayla kau lmış t ır.
II. ıle şrutlyetten sonra Aşi ret Alaylan modern asker i us ullere
göre gerilla yani çete savaş ı yapan yard ımcı birlik ler olarak teşki 
latlandırtlmak isten m iştir. Bu maksatl a da pek çok yeni talimat na me ve nizamnarne çı k arıl mış tı r-' . Bunlar yeni ge liştirilen s Uvarl birliklerinin savaş usUlleri göz önUnde t utularak hae ı rlanmı ştır.
1910 (1326) yılında ç ıkarılan ye ni nlzamnsmede aşiret alayla nnın sayısının 64 olduğu işaret edilmektedir " . Bu nizarnnameni n birlnci maddesind e teşk il ye tensik kı lınacağı ve es ki nizamnamenin
mUnfes ih o l duğu beli rtilmek tedir, Bu nizamnameye göre Aşi ret Hafif SUvarl Alay kadrosu şu şekilde tesbit edilmi şti r :

Alayları .

ll. Meşrutiyet'i n ilinı ndan sonr a kurulan hUkUmetler Hamidiye
SUvarl Alaylarını tamamen kaldırmaktarısa. yeniden dUzene koymayı uygun g ö rm ü şt ü r, Bu maksatla da iki komisyon teşkil ederek,
birinci kom isyonu Trabzonlu Binbaşı Hacı Hamdi Bey başkanlığın
da Rus hu dudun a yakın olan aşiretlere, ik inci komisyonu da Fahre ttin Altay başkan lığında güneydoğu bölge lerindeki aşiret.lere yoll amıştır". Bu ko misyonl ar gittikleri yerlerde alayların kayıt defterleri ni kontrol ede rek, ölenlerı ç ıkarmış ve askerlik yaşı ge lenleri Ise
def tere k aydetmiş lerd i r. Ayrıca, alayların atları muayene edilmiş ve
aşiret ileri ge lenleri ne ye ni rUt beler ve rilmiştir. Böyl ece, 1910 yılı
na kadar yeni te şki latlarıma tamamlanmıştır.
Bu arada alayların adı Mahmut Şevket Paşa tarafından d eğiş
tirIlerek . A şi ret A layları. denilmesi karar alt ına alınmıştır. Hatta
bir ara . Oğuz Alaylarrs adı verilmek istenmişse de sonradan vaz geçildiğini Fahretti n Altayadı geçen es er ind e kayd etmek tedi •. Da17 En\'er Ziya Ka ral, aY'"1 "cr, • .364.
78 salt P... Jla t ı rot . htan bul 1328. e Ut II. •. 272 .
79 Fah.rett ln Altay. ap' eser. s. 55 .
80 O~Z .Ala y lara adı te kli! edll d1t1ndt Ha r bıy e NAzırı ~tahmu d Şev ke t
pata .. gQ.z:el a mma sö:r1ene sö ylene uyue alayla" olur. en lybl &lIlret a.laylaru
olsun de mlıjtir. Bak : Fa hrettin Altay, au"' eser, i . $1 .

Ala y Kadrosu
1 Alay
1 ve 2

kumandanı
Aşiret

re isi

1 Alay katibi
1 t kinci ka tip

1 ımam
1 Tabib yUzbaşl
1 Baytar yUzbaşl

1

binbaşı

veya kaymakam
al ay 2 veya 3
bölUkten mürekkep ise r eis olma k üze re 2 binbaş ı bul unac aktır . Hal en kaymakam ve k ol ağ ası riltbesine haiz re is ler r Utbelerini muhafaza edece klerd ir.
Nizam iveden
<\airetten. Aşirette bulunmaz ise nizamlyede n b ır katl p ya rdımc ısı verilecektir.
Nizamiyed en

Binbaşı aş i retten . Eğer

Aş irette n ,

Seferd e Uçüne de bir er
edilir.

binbaşı

tayin

Eczacı yüzbaşı
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venid en teşkiltlilandı n lmı ştı r". Buna göre, Aşiret alaylan birleşti
~ilerek . Aşiret Süvari Fırkalarıs meyd ana getirilm iştir". Fırkala
nn kadrosu şöyledir:

Bölgeye göre iki veya üç alaya bir t üfe k çi u s tası tayin edili r.

ustası

Bölük kumandanı olup,
t ayin olunur .

YUzbaşı

1
1

MUHlıım-ı
Mill azun·ı

Takım kumandanı

evvel
sani

:

nizamiyeden

nizamiyeden,

1 Tüfek çi
20 Depo

'.

yazıcısı

:

Aş lretten,

:

Aş ire tten

yoksa nizami yeden

Ala ylard a muvazzaİ askerlik müddeti 27 yıl alup, I S yaşından
45 yaşın a kad ardır. 1S-21 yaş arası eibti daiyes , 21-23 arası . Ni...miyes , 35-40 arası . Red ifiye' sınıfına dahil idi. Ancak . !bt idaiye.
ve . Redifiye. kısımlar. nizam narnede bir neferin techizatı da tesb it
edilmi ş olup, buna göre her nefer t üfenk, kılın ç , mızrak, kama, elbise, çizme, çamaşır, yağmurluk, kalpak, matra, yem torbası , timar ve
eye r tak ı mı , bellerne, yem ek k abı, ip, demir b aş tayinat, ihtiyat mal
ve mıh gibi ma lzemeyi yanında bulund urmak mecburiyetinde idi.
Bazı erle rde tahrip ve tahkime yar ayacak malzeme bulundurulacaktı.

Nizamn am e 71 maddeden ibaret olup, es kileri ne göre pek az
Nizamn am e 12 şaban 1328 (22 Ağustos
1910) yılında basılmış ve yilrlirlUğe girmiştir..... İki yıl sonra yani
1912 yılında bu nizame yeniden düzenlenerek yeni bir şekil verilmiş
ve böylece 120 mad deden ibaret olan bu nizame ile Aşiret Alaylan
farklılıklar taşımaktadır.

82a

A YK' yer.

Binbaşı

veya yüzbaşı
veya m ü lazım -ı evvel
Alayemiri veya alay katib!
Y üzbaşı

Alay ve bölük kadrola nnda her hangi bir önemli değişiklik 01mamakla beraber, kadro la ra daha fazl a nizami subay tayin edilmesi ve böylece aşiret iieri gelenlerinin alaylard aki rolünün azaltılma
sı yoluna gidilmiştir. Bunlann dışında bir de yedi kişilik . Aşiret SUvari Müfettişliği. k urulmuş ve başkanlığına bir Fe rik (Tümgeneral)
tayin edilmiştir.
Aşiret süvari alaylarının vazifcleri ve eğitimlerinin nasıl ve neden ibaret olacağı da 1911 tarihli bir talimatn ame ile açıklığa kavuşturulmuştur". Aynı zaman da . Cerad nizamı s denilen bu talimat,
alaylardan daha iyi fay dalan abilmek için. bazı yabancı ordularda
kabul edilen ma nevra ve muh arebe nizamının Aşiret Alaylarina tatbik ini öngörü yordu. Buna göre, ordu tarafından desteklenen alayların vazifesi düşman süvarısinin yanaşı k nizamd aki kıtaatını dağıtınak, düşman keşif kollarına gü çtük çıkarmak, düşmanı yan ılt
ma k, oyalamak ve basmak, çekilen düşmanı takip et mekte n yani bir
nevi çete muharebesi ya pmak tan ibaretti.
II . Meşrutiyetten sonra asker! dü ş üncelerle hazırlanmış olan nizamnameleri n, uygulam ada ne gibi sonuçla r verdiğini kesin olarak
bilemiyoruz. Ancak, gere k Birinci Dün ya Harbinde gere kse milli
mücadele zamanında aşiret alaylannın bazı as keri göre vler aldık
lan ve Doğu Anadolu'nun savunmasına katkıda bulunduklan bilinmektedir.

yamağı

muhafı aı

Mirliva

Odac ı

Takım kumandanı aş iretten ,

Daimi E/ rad Mevcud u
2 Alay kalemi

Fı rka kumanda nı
Erkan-ı

harp
Mülhak zabit
Ahz-ı as ker memu ru
Sivil memur
KUçük zabit

Bölük Kadrosu
1
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Altret Hafif Sü varl

İstan bul ,

1321.

tümen

ola Jl lan Nitam"ome.st. Istanbul, 6 mart 1328 .
k al1tl ıtındadır.

Al a)'larının

(cerad ) h a~kaUna mahsu ı ta l tmat,
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1891 yılınd kumlmaya başlanan Hamidiye Hafif Süvari Alayları üzerinde, şimdiye kad ar ciddi bir araştırma yapılmadığından,
konunun öne mi pe k anlaşılamamış veyahut da sadece as ke ri bir mes ele olarak görülmüştür, Halhuki Hamidiye A layları çeşitli yönleriyle, yakın tarihimizin diğer meselelerinden soyutlamak mümkün değildir. En'ela ll. Abdülhamid politikasının anlaşılması bakı
mından ayrı bir öne m arz etmektedir. Zira, olayla r II. Abdülhamid
politikasının bir parçası veya uzantısıdır. İk inci olarak, Doğu Anadolu 'nun SOS)'al ve siyasi hayatında oynadıkları rol yönünden de
önemleri artmaktadır. Nitekim bu araştırmamızda Hamidiye Ala)"
lannın, II . Abdülhamid'in takip ettiği merkeziyeteilik anlayı.şıyla,
. osyal ve .iyasi gUçler ara.811,da denge ku rma poli tikasıy!a, ..lamco
düşUncesiyle, reform ve askeri göra'lleriyle, yakından ilgis i olduğu
nu ortaya koymaya çalıştık, Bunu yaparken , elimizde bulunan ve
-,

"

yararlandığımız arşiv belgelerinin sınırlı olduğunu ifade etmek isteri z. Özellikle ileride, Yıldız Arşivinin tasnifi tamamlandıktan sonra, bu konuyla ilgili pek çok belgenin ortaya çı kacağı ve meselenin
daha da etraflıca açıklığa kavuşaca ğı inancındayız. Dolayısıyla araş
tırmamızı, ilerde yapılacak incel emelere bir başlangıç olarak kahul
etmekteyiz. Bununla birlikte eHamidiye Alaylan. konus un u ana
hatlarıyla ortaya çıkarmaya çalıştığımızı söyleye biliriz.

II. ABDüLHıUI1T DEVRINDE GELEN İLK AL.\ IAN ASKERİ
HEYETİ HAKKINDA

Kemal Bey dilli

1877-78 Os m an lı -Ru s savaş ı sonunda Osmanlı Devletinin bü yük bir mağliıbiyete uğraması , ordunun Rusya'mn ileride muhtemel
tecavüzlerine karş ı yeniden tensik ve islah edi lmes ini kaçınılmaz
hir zanıret haline sokmaktaydı . IL Abdülhamit dış siyasette şim.
diye kadar tak ib ed ilen lngiliz ve Fransız politikasına artık tamamen bağlı k a lı n m amas ı ve yeni bir alternatif aranması görüşündey
di. Ken disinin Avrupa dev letler muvazenesinde yen i bir unsur olarak gördü ğil devlet ise, Avrupa 'da yeni bir güç olarak parlayan Almanya idi . Almanya'ya yakınlaşma diğer devletlerle olduğu gibi fazla sakıncalar doğurmay abilirdi ve politik olarak da da ha az tehlikeli
addedi liyordu' . Bu genç lmparatorluğıın Berlin Kongresinde göster.
diği tutumun yanlış olarak Osmanlı Devletinin lehinde yorumlanı ş ı
ve Alman-Fransız savaşındaki Alman askeri gücün ün parlak zaferi,
bu devlete kSl1 1 duyulan ilginin artmasına ve bir tak ım ümitl erin
besl en mesine yol açmış bulunuyordu'. Ber lin Kongresinden sonra
Alm anya'nın gerçekten ağırlık kazanmasının en önemli misali ise,
Osmanlı ordusunun Prusya ordusu örneğinde yen iden teşkWitlan.
dınlması arzusunun uyanması ve bu gaye için Almanya 'dan askeri
ve mülki memur la r eelbine çalışılmasıdır.
Gerçekten Osmanlı Devlet inin Berlin Kongresinden sonra Aı
manya'ya yakınlaşmaya çalış ması, devletin içinde bulunduğu dış aiı
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Mahmut Muhtar, iUaziJle Bır Nd zar, 1stao.bul 1341, s .
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