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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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yut l)&ttlar muvaceheainde kaçını lmaz gibi görünmt k~ir. Zira
devletin dı, poııtikasını dayandırdıtı kuvvetl er muvazerıealnde se n
yıllarda öne mli değitiklikler hUllule gelmill bulun~)'ordu. ö~llkle
Kınm Rvqından beri devletin bUtünıilfUne.kendı menfaatler.- _1;1·
tından bUYÜk bir ilgi ptennit bulunan Ingiltere, 93. ııaV&tınd~l .ğır
mallliblyet üzerine Osmanlı Devletinin artık !ngilu; nUf{ız bölge~.
etne doğru tehlikeli bir ilticilde geni,leyen Rusya'yı durduncak bı r
gll.ç olmaktan çıktığı fikrine aapl a.nmlf bulun uyord u' . Aya Stefa·
nos A.nlaşmu1 ile ıe-u. ettirilen 'BU.yUk Bulgaristan' ne Rus nü·
Um! Bofula.n. dolru kayarken , doğuda Kara ve Ardahan'ın ele geçirUmeai ile güneye dotru aarkan Rus ku,'\-eU HindiAtaD'ın . hatt.~
müdaiaa.aını . tehdid edebil ecek bir dereeeye getrni1 oluyordu'. Yenı
bir barbte bu mıntıkadakl muhtemel bır RUB ilerlem esini durd urabilecek. Fırat nehrine ve daha qt.ğılara SlU'ka.bileeek ': SUveY1.~e
yaklqabil~k bir Rus ilerlemesine ııed ı;ekebU~k bır Kara Gueü' Osmanlı DevkU'nin bu son. hezimetinden .onra U"bk meveud
deitldi. Ingiltere
Ruslara t.nC&k botulu yo lu tıe denizden mU·
dahale edebilirdi ve bir kul. ordusuna aahib bulunmuyordu. Bu ger ı;:ekler kal"fısında bu bölgede Rushınn xartU>ln& bir ma nla C;tk a~d '
muı. cTebea-1 Şabaneden bazı akvimı tahrik Ile Rus ya a1eyhm~
difer kuvvetler peyda81na ~bUıı .· edilmesi ve o.manıı Devleti nin ba4ar&m&dığı. ve ba.farmlıyu:at1 'durdurmayı' ge~itle§tirebi le
~k yeni blr 'tampon' olarak bu mmlı kalarda mea~ ~f:nilerin
telJl!dllUandırl lmu,1 öngôrUlmU-t ve bu yolda gereklı tedbırler alın 
mılJl bulun uyordu· . Berlin Kongreainde 61. mad de ile kabul edl jen
1ngilte~'nin bu konuda.k1 d~oeleri için hukukt bir dayanak
:U~ ola.eaktır. öte yandan aynı ınabad için Kıbru. &duının ele
~i ve hatta İskenderun'du Fuu'a It&du qqnıcak bır demlryolunun Inşut ve böyleoe E:rtMni mırıtıkalan .ile irti!*lın ve
Ilevkiy ıu n sağ lanması da d~UnUlmÜftn·. Bu bölgenın tah kımi 1882
de Mı ıır'a el konulmuı Ile bir derece dah a kuvvetlendl rilını. bulu-
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nuyordu'. mn ve Mganiltan üzerindeki Hind is tan ", h att#ı mUda .

faaaı. i~ln verilen mUea&le Ise 1907 Rus·İngiliz anlaşmasına kadar

devam etn1i,U r .
n. Abd ülhamid ~k bu noktaludan gerekse lııgilwerin dsha
eV\"e~Jti tutumlanı:ıdan lkürU kendilerine haklı olarak gilı-eı:ıme.rne)ı:.
teydi. }Iahm ud Nedim P...... 'nın ikinci ..dareti &Ir&1lnda (1875-1876 J
geli.~n Rus nutCızu karş ısında 1ııgiltere 'nin d uyduğu endi~nin. Abdlllazi:ı'in hal'ine kada r vardıtı ve bel ki de bu hadisede ıngi lizleri n
de bir rol o)'nad ık lan Abdillh am id' ln ma.·Iiı.ı:nuydu" Mithad Pq.a'_
n1D İbglJtere tanfUld&n desteklenmesi ve ),(etrutiyet'ln iJ1.ıu lle Ana .
yu,a'nın kabu lU sıra.ııındalı:i Ingiliz tutumu da kendisinde bu devlete kartı ~ bir Jrlrgmlık uyuıdırm.ı, bulunuyordq'·. İngiltere bir
taN.f'tan Kıbruı ve Mıs ır gibi Osmanlı ülkelerine ei koyarken. diker
tarattan Tunus üze rindeki Fransız emeue eını 'Suıı payı' olarak des.
teklernekten de geri du rm.uyordu " . Fnnsa'yı 'RövlLl1l' duypl aruı #
dan uuJda.ftırm.aya önem veren ve onu ba.tb yerl erde tatmin ve
mf'fgul etmeye ve yem aönı~ler elde etmeye le4vik eden Biamarck
ille Tunus mes 'e!esinde uten F'nUıA'nın arkaaırıda yer almaktay~ı'" ~870 yeı:ıJlgisiı:ıin izlerini hill ailememl, ve yenı cumhuriyet rejlminı oturt&mam.ı.t oLan istl kra.nız Fransa da Abdillhamid i~in dı,
politikada bi r destek olmaktan uıaktı. Zin. Franu, Bismarck'lft
kendial.nj 'izole' etme politikalıuıdan kurtulabilmek \ "e A1ma.ı:ıya')"l
iki alet arasında tutah1lme.k Için devamlı olarak Rwı politikaaını
desteklemeye gayret url etm ek mecbu riyetini duymaktayd ı. n. Abdillham ld'in Avuıı: t urya.Macarlııtan imparato rlu tundan da herhangi bir destek bekle mesl ise. kendisini Oamanlı topraklannın tabii
miraseduı aruı.nda g6ren ~yle bir devlet Için ~zelllkle bu devletin YaeaNtan kanadı Için _ oldukça XLI" ve wak bil' ihtimal Ldl A.n#
cak 7 Ekim 1879 Avwı.twya-Macariatan ve Almanya ittifak anı .....
muı ile BiBmarclı: bu devletin Balkanlardald politikasını kontrol aLtında tutmas ını bilmi, ve bu de vletin gerek Osmanlı Imparatorluğu
wl gerebe Rusya ile herhangi bir çatışmaya sürüklenmeaini önle_
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mey e çalışmı ş ve bunda da 1890 yılında va zifesinden
dar da old ukca başarılı olmuştur,

ayrılış ına

ka ·

Diğe r

taraftan Bismarck 1 O başların dan itiba ren kendisinin
kadar takib e ttiğini gördüğümiiz ve 1875
de e Pommeranyalı bir askeri n kemik lerine bile değme .." şek linde
yorum ladığı kayıtsızlıktan önemli ölçüde sıyrılmış bulunuyord u,
Kendisi 15 Temmuz 1880 de Prens Wilhelm'e Alman aske ri ve m ülki memurlarının Türkiye'ye yollanmas ını şu şe kilde yorumlam aktaydı : eRusya'daki milliyet perverler, P an s lavist ler ve Alm an al eyhtarları bize hücum edince , Devle t- I Aliyye 'nin bekıisına ve kıymet- i
askeriyes ine la kayd bulunamayız. Türkle r bizim için hiç bir zaman
tehl ikeli olamazlar, Fakat bazı ahval mutasavvırdır ki, onları n dü ş
manlan bizim de düşm anımız olahillr.•" Alman ya' nı n Şark Mes 'elesind e şi mdiye kadar takib ettiği politikadaki bu değişiklikde, Osmanlı Devleti nin Rusya ve Fransa karşısında kuvvetlendirilmesinin
ve gere ktiğinde bu devletl ere karş ı Almanya lehinde kul lanı lm ası
düşü nces inin bUyük bir etken ol duğu şü p hes l zdi r, Bunun yanında
gelişen Alman sanaylsi ve sermaye patlamasının da dış politi kada.
ki bu değişikliğe yön vermiş o ldu ğu d ikkatlerden ka ç mamal ı d ı r.
1880 den Itlharen Almanya sermaye ve nüfus patlaması halinde dış
dünyalam açı lırken", ilk sömürge ler elde etme politi kasını da b a ş
latmış bu lunuyordu" . Özelli kle Alman silah sanayisinin dı ş pazarlara açı lma gayretleri, ordusun u yenid en düzenlemek ve donatmak
isteyen Osm anlı Devleti ni, Bis marck'ın dış politi kadaki tutum deği
şikliğinde n çok daha evvel keşfetmi ş bu lun uyordu. Bu keşfediş da ha 93 harbinden önce meyvelerini vermi şti. Os manlı Devlet i 1873
de Krupp fabrikas ınd an boğazların , özellikle Kala-ı Sultani'nin tah kimi için 500 top s atın almış ve bu iş için 6 milyo n Taler (yaklaşık
1 milyon Osmanlı lirası) ödemiştir". 1877 de yin e aynı fabrikadan
Şark ~les 'elcsinde şimdiye

"
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II . Abdülhamid 1880 :'layısında as ke ri mUşavirlerinden Drevss e
Paşa'yı A~an elçis i Hartzfe ld'e yollamış ve ordunun yeniden ' dü-

zenlenmesınde yardımcı olunması Için bazı Alman subaylannın yol.
lanması teklifini getirtIDişti. Bu te klif Padişah tarafından elçinin
h.uz~ ~abulllnde de tekrarlanmış bulun uyordu" . Bls marck ken di.
sın.. II.Wen bu teklifi, yukarıda değini len değişen Alman politikası
ı~ıgı altında müsait karşı lamış ve hatta Viyana hü kllmetinin böyle
bır durumda nasıl bı r tavır takınacağını da sorarak müs bet bir ce.
vab da a1'."~Ştı". Vlyana 1879 ikili ittifak anlaşması ile bağlandığı
Alman politıkasına uygun bir davranış içinde, doğudaki önemli yer.
lerde Almanların bulu nmasını diğer yabancı devletleri n ağırlık ka.
zanmalarma te rc ih edeceğini ifılde etmişti ", Bis marck Haziran başmd~ Padi şah'ın bu teklifinın ka bul ed ilmesini Kaiser i. Wilhelm'e
~vsıye etmiş ve Osmanlı ord usuna subayla r sevkı ile bu devlet üze.
r~n~~ Alman nüfUzunun. artması sağlanacağı ve bir nevi kontrol te.
sısı~ı n oluşturul abiIeceği görüşü nU d ile geti rmişti", 7 Haziran ta.
r~hlı Berlin'e gelen bir telgrafta ise Padlşah'ın Istekleri dah a açık
bır şeklide belirtilmek teyd j. Buna göre taleb edılen s ubaylar arasın.
18 Wal1ach. Ay,..
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~O<! ~p.satın alınmış bulunuyordu" . 1 79 da ordunun t opçu sınıfını
ıslah ıçın topla.n an 12 ~işilik komisyon raporundan da Krupp top.
ları.n ın ordu ıçınde genış ölçüde kullanılmaya başladığını görmek.
te)~z ". 1882 den itibaren gelmeye başlayan askeri heyetlerin ordu.
nun islılhı ve donatımı için yaptıkları çalışmalarla Alman silahları,
nın ge~iş ölçüde kullanılması kofaylaşmış olacaktır. Hatta bu heyete dahıl s ubaylarm Alman s ilah s an ayi cilari ile irtibatta olduklan
ve satışlar üzerinden -bazı Osmanlı Paşaları gibi. komisyonlar ai.
~kları, memleketlenne döndüklerinde bu sanayiCilerin yanlarında
i~ ~uı?ukları "e askeri heyetlerin yollanışında bu sanayicilerin be.
lırlı bır yol oynadıkları belgeleriyle tevsi k edilen gelişmeler meya-
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sılolmalarına

kadar (21 yaşın ı ikmal edinceye kadar) tediye olunaBu maaş dahi altın olarak Osmanlı Bankası tarafından ifa
olunacak ve gerek za bit gerek haremi ve gerek yetimler memU ik-i
ecoebiyede da hi maaşlarını alabileceklerdir.

da bir 'erkin-ı harbiye zab iti ile birer topçu, piyade ve süvari zab itinin' yer aldığı anlaşılmaktadı r. Kalser'In Türkiye'ye yollanacak
subayların mad di yönd en garantiye alınması hususundaki kaygııla
rını ise bizzat II. Abdülhamid, hayatta bulunduğu müddetce her şeyin temin edileceğine dair " erdiği şahsi teminat ile gidermiş bulunuyo rdu". 2 Temmuz 1880 tarihinde . Yı ldız Kasr-ı Humayiinunda üç nüsha olarak tanzim olunan . " ve 6 Temmuz'da Dreysse Paşa
vasıtasıyla Ha rtzfeldt 'e verilen kontrat taslağında ise gerekli teknik hususlar tesbit edilmiş ve aşağıda metni verilen bir 'm ukavele
müsveddesi' hazırlanmış bul un uyo rdu.
Alman ya Devlet i tarafından gönderilecek memurin-i as keriye
ve mülkiyenin şerait-i hidematım havi mukavelename rnüs veddesidir :
1. Madde : Vurüd edecek zabitinın beheri rütbeleri için mu hassas olan tayinattan mağda senevi yirmibeşer bin Frank maaş
alacak ve bu maaşlar altın olarak behe r rnah hitamında, bila teda hül ve bila noksan tediye olunacaktır. Bir hıdroetin if... ı için bir
mahalle izam kılındıklan takdirde harcırıihlan bitamamiha tediye
kılınacak ve bu harcırah hem rütbeleri bulunan Zabı tiin·ı Devlet-I
Aliyye'nin aynı ah va lde alacakları harcırsha muadll olacak ve as keri harcırah Nizamna mes ine tevfikarı lfa olun acaktı r.

caktır.

5. Madde : Zat- ı Hazret-i Padişahi zabitin·ı müma ileyhüm e atiye-i seniyye olarak vu rüdlarında beherine bir aylık maaşının iki
mislini ve kontoratolan hitamında avdet etmek üzere memleketleri canibine azimetleri vuku'unda yine me zkiır maaşırı dört mis lini
harcırah olarak ıhsan buyuracaklardır.
6. Madde: Jandarma ve Bahriye Zabiti ile Alman Li sanını talim edecek zab itin ve Mekali b-i Harbiye 'ni n Ikinci Nazır-ı Umumis !
olacak zabitin şerait-i hidematı zabitiin·, saire şerait-i hidroetIerinin aynı olacaktır.
7. ~Iadde : Maliye memurunun maaşı 40.000 Fran k ve Bab-ı
Ali 'de Hariciye ~Iüsteşarının maiyetinde bulunacak avukatın maaş ı ile Gümrük Nazırının muavini olacak memurun yirmibeşer bin
Frank olmak üzere tayi n ol unmuştur. Bu maaşl ar dahi zabi tiinın
maaşatı gibi tediye olunacaktır. Kontorato m üdde li zarfında memurin-i mumaiJeyhilmden birisinin vefatı vuku'unda haremine
k ayd-ı hay a t şartıyla ve Mülkiye Tekaüdü Nizimna mes i muceb ince
tekaUd maaşı tahsis k ı lı n acaktır.

2. Mad de : Mezkiır zab itiin ile memur inin m üddeti kontratları
üç seneden ibaret olaacktır.
ne

8. Madd e : Gerek za bitiin ve gerek memurin -i mülkiyed en birisi, menafl -! devlete muhalif bir hareket te bul unduklan takdirde
HükUmet- i Sen iyye kontoratolarını fes h ile hidroetten ihraçları hususunda hUr olacak tı r.

3. }Iad de : Tarafeyn-i ak ideyn talebi üzeri ne kontratoları üç set ecdid olunabile cektir.

hitamında

4. }Iadde : }Iezkiır zabitiinın bir is i hidmetl esnasında ve bu
hidmeti yüzünden bir kazaya duçar ola rak, hidmetc gayr-ı sallh
olur ise devletin Tek a üd-i Askeri Nlz amna mes! mu cebin ce kendisine rütbesine göre ve kayd-ı haya t şartıyla tekaüd maaş: tahsis kılı
nacak ve bu maaş nizarnname muce bince verilecek maaşın bir buçuk
misli olacaktır. Kaz3.zede olarak vefat eden zab iti n haremine ve hareminin vefatı vuku'unda itamına kayd-ı hayat şartıyla tahsis kı
lınacak maaşin ııısfı tahsis kı lınacak ve hareminin rnaaşı kaydı hayat şartıyla olmakla beraber itarn-ı maaş bunların sin n-i rüşde va ~
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9. ~I ad de : Gerek za bitiin ve gere k me murin-i mülki yeden birisi bir cünha veya cinayet icra eylediği takdirde, zabit/e r memlek etleri kanunu muce binee rnücazat olunacak ve maliye memuru ve avukat ve gümrük muavini dahi Kapit ülas yon yani Tanz imat usiı!ü üzere muamele göreceklerdir.

J
!

10. ~Ia d de : Zabitler sınıflarına ve rütbelerine göre
Osmaniye üniformasım labis olacaklardı r.

ZIlbitin·ı

Not : Taraf -ı Eşref- i Hazret-i ~Iülü kilneden taleb buyuru1an za·
bitiin ve memurin-i mülkiyenın cedvelidir :
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Piyade
Topçu

Fermanlı

•

Zi biti
•

Erkan-ı Harbıye Fermanlı

Zi biti
Zi blti
Levazım-ı Askeriye Fermanlı Zibiti
Jandarma Fermanlı zabiti
Bahriye
•
•
Alman Li sanı Muallimi Fermanlı Zi biti
Mekatib-i As keriye tkinci Nazır-ı Umumisi
~I a liye Memuri (Mülkiyeden)
Bab-ı Ali' de Hariciye Müsteşarı'nın ma'iyetinde bulunacak Avukat (MUlkiyeden) .
1 Gümrük Nazın'nın muavini olmak üzere bir memur".
Süvari

Fermanlı

Bismarck, kendisine iletilen bu kontrat taslağını, üzerine onayve ileri sürülen şartların müsbet karşılandığına dair bir
not düşürerek Kaiser'e sunmuş tur", Bu gelişme Almanya'dan yol lanacak subaylarm Prusya ordusundan ne şekilde ayrılacakları ,
izinli olarak mı yoksa ord udan istila ederek mi Türkiye'ye yolları
maları ge rekeceği gibi bazı te knik hus uslarda beliren zorluklarla
karşrlaşırken, 1880 yaz ve sonbaharı boyunca patlak veri p had safhaya varan ' Karadağ ve Yunanistan hudud u mes'elesl milletlerarası politl k duru mda önemli bir gerginliğin oluşmasına sebeb iyet vermişti. Bu durumda Almanya'mn Türkiy e'ye askeri heyet yollamas ı, her ne kadar B ismarck' ın da belirtmi ş o lduğu gibi, Padişah' m
bu konudak i müracaatı bu krizd en çok daha evvel yapılmışsa da",
Ingi ltere'nin Itlrazına yola~mıştı . Bu gergin politik durum boyunca
Türkiye'ye 'Uzmanlar' yollanması iş i de ağı rdan alınmış ve genel
olarak krizin atlatılmasına kadar savsaklanmıştır. Bununla beraber
el altından Türkiye'ye elverişli subayların bulun up tesbiti için de
gayret sarfedilm ekten geri durulmamıştır, Türkiye'ye yollanacak
subaylann Prusya ordusundan istilalanm uygun gören ilk andaki
tutumun aday bulmakla yarattığı gü~ıukıeri, bu t utumun d eğişme'
ladı ğına

~ .
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si "e yollanacak subaylann izinli sayılacakları görüşünün kabulü
ile ortadan kaldırılmış ve bu suretle böyle bir iş için ordudan ayrıl.
mayı göze alamıyanlann ~kimserliği bertaral edilmiştir".
Karadağ Krizi ve Yunanistan Hududu probleminin haUi ve bunların doğurmuş bulunduğu politik gerginliğin ge~iştirilmesinden
sonra, Ağustos 1881 de Il. Abdülhamid'in eski teklifini yenilediğini
ye Alman Eı~iliği Maslabatgüzarı Hirschenleld'e bu konuda tekrar
müracaatta bulunulduğunu gö rmekteyi z. Bismarck tekrarlanan bu
yeni müracaatla Türkiye'ye subay yollanması işi ni biraz daha kuvvetle ele almış ve catısmaıan hızlandırmıştı r. Aralık 1881 de Yun anistan 'ın da Almanya'dan ordus u için subaylar gönderilmesini is.
temesi bir yeni tereddüdün doğmasına )'01 ~mış , ancak Osmanlı
Imparatorluğu 'nun Avrupa kuvvetler dengesinde k üçük Yunan
Krallığından daha öne mli bir yer tuttuğu ge~eğinin göz önüne alın.
ması ile bu son tereddüdler izale edilm iştir" . Aynı sıralarda Ali Ni.
zami PaŞS ve Reşit Bey'i n Berli n'de Bismarck" ve Kaiser ile yaptık
lan görüşmeler, Almanya'dan s ubaylar yollanınası işini büyük ölçüde çabu klaştı rmıştı r,
All Nizanıi Paşa Ve Reşit Bey'in Almanya'ya yollanması (Ka.
sım 1881) ile ll. AbdUlhamid'in bu devlet ile olan siyası münasebetleri nin gelişmesini bir . itt ihad Ye ittifak . derecesine getirmek iste.
diğine şahit olmaktayız". Diğer taraftan youan aca k as keri heyetin
ve bir takı m mülki memurların bir an evvel gö nderilmeleri Bismarck'tan istenir ken, aynı zamanda o sıralarda pat lak vermiş bulunan M1$'r mes'elcsi Ye Ermeni maddesin in tesviyesi lçin Alman ya'.
nın yardım ve desteğinin sağlanmasına çal ış ılmıştır. Başarılı geçen
Berlin seyahat! dönüşte Viyanaya da uğranılması ve Başvekil ve
Hariciye Veki li Gustav Kıllnoky ile aynı konularda görüşmelerde
bulunularak. A'-usturya·Macaristan'ln da esamimi bir ittifak ve it .
tih adas sevkedilmesine çahşı lmak suretiyle bitlrilmiştir. Bu görüş.
30 Wallac:h. A p ı Eav, s . 39 .
31 Wal1&cn. Aımı E"", s. 40.
32 All N 1zArnl Paı- 1~ Aral ık'ta.. Re, ld Bey ı 9 Aralık'ta Btsrnark ta ratmdan ük del _ kabılI edilmf.llerdlr. Bkz : Die Diplo"..aliach« Akt~ du A.K.ftCÖr tigeJI Amte4 . 1871. 191". &tlln 1922. c. ı n, s . 403-104.
33 Alt Nlü nıl Paşa ve Reş i t Be y'fa 8erlin ve Viyana c SeyaJıAt.ııA.mdiJ'.
Y ıldız Esas E v rakı, 36-185 ·ın. XII: KezA aynı 4a..hıılann sunduktan rapo r, "lıl 
dız Esas Evrakı. 14-88121-SS -12 .
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meler sırasında Bism arck , Osmanlı Devletini desteklernekte olduğu
nu açıkça ifad e etmiş, Osmanlı Devleti hakkındaki görüşlerini a çık
larken bazı önemli tavsiyelerde de bu lunmuştur. Bism arck'a göre
Padişah parlamentoyu kapatmak la . iyi. etmiştir. Kend isi par'lament onun lüzumsuzluğuna kanidir. Bu kapatılma işinin chÜsn. ile halledilmiş olmasından da ayrıca memnunlyet duymuştur. Bismarck'a
göre, Osmanlı Devleti 'nin bekası ve ku vvet kazanması ancak Türk·
lerl e olabilecektir. Padişah parlamentoya bakmadan hükümet Idaresini kendi elinde tutmalı ve charirden bir eldiven ile mestür dC
mir bir kol ile. mem lek eti adalet ve hakkaniyet ile yönetmeli ve her
vönden te r ak ki etmesine bakmalıdır". Tebea lann gerç ek arzu ve
;"enfaatle r ini düş ünerek ona göre durumlarının islahına cidden te şebbüs etm elidir. Kendisi her şey ile meşgul o lamıyacak lanndan, gü.
" enini k azanmış ve sadakatiarı tecrübe ile sa bit olmuş bir kaç vuküf
sahibi ve bilgi li zevAt seç meli " e onlarla bu işin başarılmaaına çalış·
m alıdır. Seçeceği bu ş ahıslar ise Saıtanat·ı Seniyye'nin menfaatını
gerçekten arzu eden ve saltanatın bekasında chisse mend·i menfaal>
bulan zevAttan olmalıyd ılar. Padi ş ah böy leleri ni ise an cak Türk unsuru arasında bu labilirdi. Çünkü Rum ve Ermeni vesairler bir . his·
siyat-ı cemll-i vatanperveran eye mali k olamazlardı>. Zira onların
her bir isi nin menfaatl eri başka başkaydı. cTür kler sadık ve esas-ı
kavmiyet ve de vlet . idiler. Padişah dev leti onlarla idare etmeli, onla rla yönetmeliydi" .
•
..
Berlin sefiri SaduUah Bey ( Paşa) in de hazır bulundugu bu gorüşmede Ali Nizarnı Paşa ve Reşit Bey Bismarck'ın bu tavsi ye ve
görüşlerini Padişah adına tasdik etmişler ve Padişalıın da bu şekil
de düşünmekte olduğunu kendis ine temin etmişlerdir. Osmanlı Dev·
leti'nin Avrupa Devletleri ve milletleri derecesine yükseltilmes i gibi
. azlm. bir işte Padişahin gerçekten dost bir devletin yardımına Ihtiya ç duyduğunun ifadesi ile, kendilerinin Ber lin'e yapmakta old ukları ziyareti n, bu te rakki yolunda devlete gerçe k bir .ıstinadgah.
bu lmak amacına müstenid bulunduğu ve bu amacıa Almanya'dan
mülkiye memurları ve aak erl zab itl er' istenmek te olduğu an latılmı ş
tır. Bismarck, Osmanlı ordusunun isl8.hı için gerekli zabitlerin yol.
lanmasina muvafakat etmekte olduğunu if ade etmiş ve aynca mül -

ki alanda,ormar., maden vesal r nafia hizmetleri nde ve ziraatin ge·
liştirilmcsi nde k ullanılmak üzer e gerekli uzmanlann gönderilebileceğini de tek lif etm işti r.•Devlet ve Sa l tan a t-ı Osmaniyenin beka ve
devam ının cidden istendiğ inb if Me eden Bismarek, Ka iser 'in de aynı görüşü paylaşma kta olduğunu tasri h etm işti r". Yapı lan görüş·
melerde Bismarck ayrıca Osma nlı Devleti n in, Avusturya-Macaristan
Imparatorluğu ile de iyi ve dostane münasebetler içinde bulunmasını arzu ettiğini belirtrntştf r, Al manya ile ya k ınlaşma ve arzu ed ilen citti had "e ittifak> ister istemez Almanya 'nın esas müttefiki
olan bu devletle de dostane bir yakınlaşmayı zaruri kı lm aktayılı . Bir
. ittihad "e ittifak> için O smanlı Dev letinin bek l ediği en önemli husus ise, to prak bütünlü ğünün sağlanması ve garanti edilmesiydi. Ali
Nizö.mi Paşa ve Reşit Bey de zaten bu Şartı sağlıyacak bir eitti had
ve ittif akı n husulüne sarf-ı mesai. etmek Üzere tavzif edilmiş bulu-
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Ayn ı ko nuda Viyana'da yapılan görü şmel er de olumlu bir ha va
içinde geçmiş ve Hariciye Vekili Gus t av K:ilnoky ile . Devlet· i Aliyye ile Avusturya rrıeyaaında matl üb-ı Humayıinları olan ittihad ve
it tifa k maddesi s uret-i samtmiyed es görüşü lmüştü '. K aınok y de
Bism arek gi bi Osmanlı Devleti ile samimi bir ittifaka taraftar old uğunu ifAde etmiştir. Iki devletin müşterek menfaatl eri zaten böyle
bir itti fa kı eher iki hükümetten atisi için. zorunlu k ı lmaktad ır . Bu
gel iş m ele ri II . Abdülh amid de memnuniyetle izlem i ş ve gerekli müzakerel erin ileri de yapı lması ile cittihad ve Itt ifak -ı selase-t cedidenin hüsn-i eeryarnnr s Alman ya Devleti ne bı raktığını beyan etmiş'

Uro'.
Alman ya ile ge lişen bu dos tl uk bili ndiği gibi Osmanlı Devletinin Bismarck ittifa klar zinciri ne idh ali ile scnuçlanmamıştır". Zi·
ra böyle bır i ttiİak ile Os manlı Devietinin toprak bütünlüğünün Av·
rupa Türkiyesi dışında da temin edilmesi Almanya için pek gerçek36
37
J.e,

A, J,I " ı ı:e.s ilrola rda.

AV'I. ı.'Uikalard4 .
A YRI \.-.uik4lord4.

39 Ar u \:lesika lal'da
40 B ıs rn arck' m bır an Için O s m an l ı Imparatcrtugunu da U çtu lttifak 'a dahU etmek Lstt!d.i.gt bnınm ~ktedl r. Ayn bır aratt ınna konusu ol&n bu mes ele için
(ileri -o ruw KAmU paııa'D ~ LL. Abdülhamld't IUn<!uıu ariıe lçln Bkz . Ho tıJ'd H
Sad ..., E, bak KlimU Pa.ıa , i . 9~ .1 0 ı.
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çi bir tutum olamazdı. Böyle bir durum In gi ltere ile sürtüşmelere
se bebiyet verebilece ği gibi, Alman ya' nın Ru sya ile olan dengeli mü nas ebetlerini de zedeliy ebilirdi. Ancak Osmanlı Devleti'nin gerekti ği nde Rusya ve Fransa 'ya karşı Alman ya lehi nde bi r ediveraionsda
bulunabilecek bir düzeyde tutulması da ağırlığı olan bir nokta ola rak geçerliliğini kcrumaktaydı» . Bu görüş ve ya kınlaşm a çaba la rının ışığı altında, II . Abdülhamid'in 1880 mayısında res men dile
getirmiş bulunduğu as keri uzma nla r yolianmas ı ile ilgili teklifinden iki seneye yakın bir zaman geçtikten sonra , Almanya 'da bu
konuda son hazı rlıkl ar da tamamlanmış bulunuyo rd u.
Yollanmasın a karar ver ilen ilk dört subay şunlardır :
1- Albay Otto August J ohannes Kaehler. 6 nolu Şilezya 2.
Hass a Al ayı Kumandanı . Vazifes i: Erkan- ı Ha rbiye Reis -i
Sanisi.
2- Yüzbaşı Kamphövener. 79 nolu 3. Hannover P iyade Alayı ndan . Vazifesi : Piyade Dairesin e memur.
3- Süv ar i Yüzb aş ıs ı von Hobe. 4 nolu 1. Şil ezy a Dragon Alayından .Vasifes i : Süvar i Daires ine memur.
4- Yüzbaş ı Risto w. 2. Pomeranya Sahra Topcu Al ayından . Va zifesi : Topcu Dairesine Mem ur.

lüğe girmekteydi. 1298 senesine kadar hizmete alınan mülki ve as keri memurların Iıstesl de yine kon trat deft er lerinde verilmiş bu.
lunmaktadı r. Bun a göre 1298 senesine kadar 13 as ker i ve mül ki memuru n Osmanlı hizm etine alınmış olduk ları anlaşılmaktadır. Böylece 1. Cihan Savaşı sonuna kadar s ürecek olan bir . Alman Askeri
Heyetlen devri açılmış bulunuyordu. Başlangıçta dört kişiden olu.
şan bu as keri heyet mensubları 29 Ocak 1919 da memleketlerine dönmek zorunda kaldıklarında asker ve su bayolarak sayıca 25000 kişiye yükselmiş bulunuyorlardı ". Memleketi mizde uzun za manl a r
kalmış "e yü ksek mevkiler işgal etmiş bulunan bu şahısların hangi
vaziielerde bulundukları , nasıl bir faaliy et göste rd ikleri , ne derece
başarılı oldukları, siyas! gelişmelerde nasıl bir rol oynad ıkları, Osman lı makamlarına ve Berlin'e ne gi bi rapor ve projeler sundukları,
incelenmesi gere ken mese leler olarak durmaktadır. Bu heyetlerin
genel etkinlikle ri nin meydana çıkartılması ile yakın tarihimiıde
önemli bir bo şluğun dolduru lacağına inanmaktayız.
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Bu su bay lar- genel es as la rı metni verilmi ş bulunan kontratta
gös ter ilen şa rt l a r da hilinde va züe görme k üzere gönderilmiş bulunuyorlardı. 1298 (1883) senesine kad ar celb olunan mülki ve asker!
memurların mukaveleleri ni havi Üni versite Kütüphanesinde mevcud
iki def te rdev gö rü len Türkçe ve Fransız ca as ı llı kontratların hepsi
bu metnini verdi ğimiz ko ntrat tasl ağının şartlarını aynen kapsa.
maktadır, Değişiklik yalnız çeşitli mülk! ve askeri memurların a la cakl arı senelik maaş tutarları ndadır. Hepsi nin hizmet süreleri üç
yıl olarak tesbit edilm işti r. Askeri uzm anlar Osmanlı Devleti hizmetine birer derece t erfi ederek gi receklerdir . Heps inin vazifeye
baş lam a, vazife görme, vaz ifeden ayrılma ve eme klilik , malfıliyet ve
ölüm tazminat ve şa rtları ay nıdır. Haz rrlanan kontratl ar bunların
İstarıbu l'a varmaları ve bu kontratları imzalamaları anında yürürVon der Goltz. Mektwblar , Yıldız Es as Ev rak!. U ·U /Sl -14. U ; K l\m U
Hattrat , 8 . 96 .
-4:2 C"nl'..erstre KütübMnes i, TY . 90H /b ve 90-l5Jb. Bcnl bu defterlerden
haberdar eden say ın hocam Prof. Or. ~k1r K utokcı;tl u 'ııa te~kk Or ederim .
41
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Iskele şehirleri ndeki ticaret hacminin geli şmesinde, hiç şüphe
yok ki, munt azam liman ve rı h tı ml ar ile yük leme ve boş altma tesis lerinin rolü büyüktür. Bun unla beraber, 1860'Iara kad ar Os m anlı
li manlarında muntazam nhtı m lar bulun muy ardu. Ancak sahil şe
hir ler inin , hlnte rlandları ile bağları sağlanma ya başlandıktan sonr ad ı r ki, bu şehir le r, bire r birer muntazam nhtımJara sahib oldul ar.
İ zmi r, Varrıa, Selanik, Beyrut şehi rle ri, hep iç kısımlarla bağlantı.
l arı nı sağlay an yoll a rı n i nşas ı na baş lanm asını mü teak ı b rıhtıma ka -

•

~:

vuş tul ar.

Varna rıhtı mı imtiy azı , Varna -Ruscuk demiryolunun. 7 Kası m
1866'da a ç ılı ş ı ndan ' dört ay önce , Varna Demir yolu Ş irk eti kati bi·
nin , mümess ili bul und uğu şi rk ete 6 Rebi'ülevvel 1284 (8 Tem muz
1867) 'de bah ş edildi'.
Seliinik rıhtımının yapımına ise, İstanbul·Seliinik' ve IstanbulMltr oviç de m i ryo ll a rı' ile Se lan i k - M anastı r ve Selan ik-Serez ka -
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