
HAMiDI 

tih'in yakınları arasına giren Hamidl, ken
disine yapılan bir ihsan üzerine ağzından 
kaçırdığı bir sözün padişahı kızdırması 
sebebiyle 881 (1476-77) yılında Murad-ı 
Hüdavendigar türbedarlığı göreviyle Bur
sa'ya gönderildi. Ertesi yıl İstanbul'a gi
derek padişahtan af dilediyse de tekrar 
Bursa'ya dönmesi emredildi (Külliyyat, 
S. 47 vd.). Küçük oğlu eellll'nin 893'te 
( 1488) Bursa'da doğduğu ve babasını genç 
yaşta kaybettiği bilindiğine göre Hamidl'
nin XVI. yüzyıl başlarında Bursa'da öldü
ğü söylenebilir. 

Şiirlerinin büyük bir kısmı Farsça olan 
Hamidi'nin Türkçe şiirleri dil ve üslüp ba
kımından dönemin Doğu Türkçesi özellik
lerini taşımaktadır. Bazı gazellerinin Sur
salı Ahmed Paşa'nın gazelleriyle benzeş
mesi, sarayda veya Bursa'da karşılaşmış 
olmaları gereken bu iki şairin birbirin
den etkilendiğini göstermektedir. 

Eserleri. 1. Külliyyat. Ifasbif:ıalname 
ile divanını ihtiva eden eserin biri Türk 
Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde (nr. 68). 
diğeri İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde (nr. 
1184) olmak üzere iki nüshası bilinmek
tedir. İsmail Hikmet Ertaylan, Türk Tarih 
Kurumu nüshasının tıpkıbasımını bir in
celemeyle birlikte Külliyyat-ı Divan-ı 
Mevlclna Ifamidi adıyla yayımiarnıştır 
(İstanbul 1949). Külliyydt'ın ilk bölü
münde yer alan Farsça Ifasbif:ıalname 
mesnevi tarzında yazılmıştır. Hamidi bu 
eserde kendi hayatıyla ilgili bilgiler ver
mektedir. Büyük bir bölümü Farsça olan 
divanda Türkçe dört kaside, yirmi sekiz 
gazel ve iki matla' bulunmaktadır. Bu ne
şir. varlığı çok önceden bilinen (Köprülü. 
TM, ı. 16) ve diğerine göre daha tam olan 
ikinci nüsha dikkate alınmadan hazırlan
dığı için Ahmet Ateş tarafından tenkit 
edilmiştir (TTK Belleten, X!V/53, s. 116-
117). 2. Vasiyyetname. Aşık Çelebi, Ha
midl'nin bu eseri ölümünden kısa bir sü
re önce oğlu Cellll için yazdığım bildirir ve 
örnek olarak iki beyit zikreder ( Meşairü 'ş

şuara, vr. 65b) . Eser hakkında kaynaklarda 
başka bilgi bulunmamaktadır. 3. Cam-ı 
Sül]an-gıly. İsmail Hikmet Ertaylan, ese
rin Fatih Sultan Mehmed adına yazılmış 
müellif nüshasının Raif Velkenci'de oldu
ğunu, Hamidi'nin eseri Arapça iki falna
meefen faydalanıp Farsça olarak yazdığı
nı söyler. 4. Tarih-i AI-i Osman. Hami
di'nin ll. Bayezid'e takdim ettiği Türkçe 
manzum bir eserdir. İsmail Hikmet Er
taylan Külliyyat'ta buna rivayet olarak 
yer verirken Mükrimin Halil Yinanç ese
rin tek nüshasının kendisinde bulundu
ğunu söyleyip iki beyit de örnek vermiş
tir (İA, IV, 330) . 
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(ö. 557 /1162) 

'Müsta'li İsmailileri'nden olan 
Tayyibi kolunun 

ikinci mutlak dilisi 

L 
(bk. MÜSTA'LİYYE). 

_j 

ı 
HAMiD-İLİ 

ı 

XIII. yüzyılın sonlarına doğru 
Isparta ve Burdur yöresinde kurulan 

L 

L 

Hamidoğuilan Beyliği'nin 

ve Osmanlı hakimiyeti altında 
bir idari bölge olan 

Hamid sancağının diğer adı 
(bk. HAMIDOGULLARI). 

HAMiDiYE AlAYlARI 

IL Abdülhamid döneminde 
Doğu Anadolu'da 

aşiretlerden oluşturulan 

hafif süvari birlikleri. 

_j 

_j 

Hamidiye Hafif Süvari Alayları Doğu 
Anadolu'da merkezi otoritenin sağlan
ması. devletin etkin olacağı yeni bir sos
yopolitik dengenin kurulması, aşiretlerin 
askeri gücünden faydalanılması, bölge
de Ermeniler'in sürdürdüğü faaliyetlerin 
engellenmesi ve muhtemel bir Rus sal
dırısına karşı bölge savunmasının güçlen
dirilmesi için teşkil edilmiştir. 1890 yılı 

başlarında kurulma çalışmalarına başla
nan Hamidiye Alayları'nın teşkilinin ama
cı bu konuyla ilgili belgelerde, "askerlik 
hizmetinin umumileştirilmesi ve dolayı
sıyla Osmanlı Devleti'nin silahlı kuwetle
rinin sayıca arttırılması gayesiyle, askeri 
nizarn ve hizmet altında tutulmayan, bi
nicilik ve nişancılıkta meşhur, çadırda ya
şayan aşiret fertlerinden süvari birlikleri 
oluşturulması" şeklinde açıklanmakta

dır. IV. Ordu Kumandanı Müşir Zeki Pa
şa, Anadolu ıslahat-ı umumi müfettişi 
ve padişah yaveri Ahmed Şakir Paşa. Tef
tiş-i Askeri Komisyonu üyesi Miralay İb
rahim Bey, bu projenin fikir ve uygulama 
aşamasında aktif rol almışlardır. Doğu 
Anadolu'da yaşayan Arap, Kürt, Türk
men ve Karakalpak aşiretlerinden başlan
gıçta yirmi bir alay olarak kurulması plan
lanan alayların sayısı gösterilen büyük il
giden dolayı 1892'de kırk beş, 1893'te el
li altı, 1894 Ağustosunda elli sekiz. 1898'
de altmış ve 1901 'de altmış beşe ulaş
mıştır. Hazırlanan raporlardan, bölgede
ki potansiyelin 100 alay çıkarabilecek güç
te olduğu anlaşılmaktadır. 

Gerek devletin gerekse aşiretlerin bu 
projeden beklentilerini en iyi şekilde gös
teren belge, 13 Mayıs 1896 tarihinde ya
yımlanan 121 maddelik alayların kuruluş 
kanunudur. Buna göre, Osmanlı ordusu
nun nizarni süvari alaylarına ilaveten teş
kilata dahil edilecek alaylar en az dört, 
en fazla altı bölükten oluşacak ve aşire
tin nüfus gücüne göre alaylarda asgari 
S 12, azami 1152 kişi bulunacaktı. Nüfu
su bir alay çıkaramayan aşiretlerden bir
kaç bölük teşkil edilecek. bu bölükler ba
rış döneminde kendi aralarında talim ya· 
pacak ve savaşta bir kumandan idaresin
de diğer küçük aşiretlerin askerleriyle 
birleştirilecekti. Aşiret ve kabHelerin er
kek nüfusu defterlere kaydedilecekti. 
Ayrıca her alaydan İstanbul'daki süva
ri mektebinde tahsil görmek üzere bir 
genç seçilecek ve tahsil sonunda müla
zım rütbesiyle alayına katılacaktı. Asker
ler, aşiretlerin on yedi- kırk yaş arasında
ki erkeklerinden oluşturulacaktı. On ye
di-yirmi yaş "ibtidaiye", yirmi-otuz iki 
yaş "nizamiye" ve otuz iki- kırk yaş arası 
da "redif' sınıfiarına dahil olacaktı. As
kerlerin hepsinin eğitilmesi, gerek öğret
men temininde gerekse mali ihtiyaçların 
karşılanmasında zorluk çıkaracağından 
eğitimin birlikler arasında değişıneli ola
rak yapılması kararlaştırılmıştı. Bu nö
betleşe talim sayesinde tarımla uğraşan 
kimselerin üretimi de engellenınemiş 
olacaktı. Askerler elbise, hayvan ve ko-



şum takımları gibi ihtiyaçlarını kendileri 
temin edecek. silah ve cephaneleri ise 
devlet tarafından karşılanacaktı. Alay ku
mandanlıkları ile mektepli subaylara ve
rilecek diğer memuriyetler, sağladıkları 
asker sayısı ile orantılı olarak aşiret reis
Ierine dağıtılacaktı. Aşiret mensupları 
Harbiye Mektebi'nde üç yıl süvari tahsili 
gördükten sonra subay olabileceklerdi. 
Alay mensupları ile aile efradı aşar ve ko
yun vergisi dışındaki vergilerden muaf 
tutulacaktı. Toplanma dönemlerinde 
emirlere aykırı hareket edenler cezalan
dırılacaktı. Seferberlik çağrısına maze
retsiz katılmayanlara ise hapis cezası , 

vergi muafiyetinin kaldırılması vb. ceza
lar verilecekti. Teçhizatı eksik olanların 
ihtiyaçları aşiret reisi tarafından karşıla

nacaktı. Kendi yayiakları dışında topla
nıp talime veya savaşa katılan aşiret as
kerleri nizarni asker kadar tayinat alacak
Iard ı. Harbiye'den mezun aşiret subayı

nın ailesine devlet sahip çıkacaktı. Okul
lu olmayan askerlerden gazilere ve şehid

lerin ailelerine maaş bağlanacak, Harbi
ye'den mezun aşiret subaylarına emekli
lik hakkı tanınacaktı. Aşiretlerden subay 
olmak isteyenlerin eğitimi için Erzurum, 
Van. Diyarbekir ve Bağdat askeri rüşdi
yeleri devreye sokulacak. buradan me
zun olanlar Harbiye'ye gönderilecekti. 

Devlet Hamidiye Alayları vasıtasıyla Do
ğu Anadolu bölgesine doğrudan müda
haleyi ve buradaki varlığını iyice hisset
tirmeyi hedeflemiştir. Askerlik hizmeti 
mecburi tutulmakla aşiret mensupları 

süvari alaylarına katılmaya sevkedilmiş, 
böylece yörede Ermeniler tarafından şi
kayet konusu olan kanun ve nizarn tanı
mazlıklar önlenmek istenmişti. Askeri 
disiplin altına alınacak aşiretlerle bölge
de asayiş ve güvenliğin sağlanması plan
lanıyordu . Dolayısıyla dış müdahale ve
silelerinden önemli biri ortadan kaldırıl

mış olacaktı. Zira bir yandan ingilt ere. 
bilhassa 1877-1878 savaşından sonra 
Doğu Anadolu'da Ermeniler lehine bazı 
düzeniemelerin yapılmasını talep eder
ken öte yandan Rusya Ermeni çetelerini 
silah ve cephane bakımından destekli
yordu. Bu proje ile hem bölgede devletin 
aşiretler üzerindeki hakimiyetinin, hem 
de bu mahalli birlikler sayesinde dış des
tekli Ermeni meselesinin çözümünün 
sağlanması düşünülmekteydi. 

Osmanlı Devleti, alayların faaliyete geç
mesiyle sadece silah ve cephane masrafı 
karşılığında en az 35.000 süvari ve asker 
kazanacaktı. Alayların ağırlıklı olarak Rus
ya ve İran sınırına yakın bölgelere yerleş-

tirildiği göz önüne alınırsa bunun çok 
önemli bir emniyet hizmeti sağlayacağı 
anlaşılır. Öte yandan normal zamanlarda 
aralarında çatışanlara çeşitli cezaların 

uygulanacağının bildirilmesi. barış dö
nemlerinde bölgede asayişi ve merkezi 
otoriteyi sağlamlaştırmaya yönelik bir 
tedbirdi. 

Vergi muafiyetleri hususuna gelince, 
esasen çok defa tahsil edilemeyen ver
gilerden vazgeçilmiş olması devlet adına 
man bakımdan büyük bir kayıp teşkil et
memekteydi. Bölgenin merkeze uzaklığı 
ve arazi yapısı, devletin burada varlığını 
göstermesine önemli bir engel oluştur
maktaydı. Padişahın halife sıfatıyla ken
di adını vererek alayları himayesine al
ması en üst derecede bir sahiplenmeyi 
göstermektedir. Hamidiye Alayları'nı kur
ma faaliyetleri başlar başlamaz aşiret 
reisierinin halifeyi ziyaret edip bağlılıkla
rını bildirmeleri dikkat çekicidir. Ayrıca 
bir defaya mahsus olmak üzere çeşitli 
suçların affedilmesi de halkın devlete 
sempatisini arttırmıştı. Hamidiye Alay
ları'na dahil edilen aşiretlerin ileri gelen
lerinin çocukları askeri okullara kabul 
edilmiş, ayrıca Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu yöresine gezici öğretmenler ve vaiz
ler gönderilerek bölge halkının eğitimine 
önem verilmiştir. 

Ancak bu projenin pek çok meseleyi 
de beraberinde getirdiği görülmektedir. 
1890-1895 yılları arasında bölgede mey
dana gelen Ermeni olayları sonrasında 
İngiltere, Fransa ve Rusya Ermeniler le
hine ısiahat taleplerini tekrarladılar. ll. 
Abdülhamid, 11 Mayıs 1895 tarihinde adı 
geçen devletlerin elçileri tarafından or
taklaşa verilen ısiahat projesinde Hami
diye Alayları'na ilişkin olarak bunların sı
kı bir şekilde denetlenmesi yönündeki is
tekleri ne müdahale etmiştir. Padişah, 
aşiret reisierinin birtakım Ermeni çete
cilerinin iftiraları ile t ehdit ve t ehlikeye 
uğrarnamasına valiler, mutasarrıflar ve 
kaymakamlar tarafından dikkat edilme
sini emrederek alayları korumak istemiş
tir. Yörede çeşitli olayların, istanbul'da 
da büyük devletlerin baskılarının devam 
etmesi üzerine ll. Abdülhamid Müşir Ah
med Şakir Paşa'yı müfettiş olarak Doğu 
Anadolu'ya gönderdi. Şakir Paşa, 1897'
de IV. Ordu Kumandanı Zeki Paşa ile bir
likte Hamidiye Alayları ' nın disiplin altına 
alınmasını sağlamakla görevlendirildi. Fa
kat bunlar, üç aylık bir çalışmadan sonra 
Aralık 1897'de hazırladıkları bir raporla 
Hamidiye Alayları 'nda gereken disiplinin 
sağlanamadığını kabul ettiler. Raporda 
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alayların askeri otoriteye bağlılıklarının 
gevşek olduğu, bazı subayların dirayet
sizliği ve aşiret reisieriyle menfaat ilişki
leri içinde bulundukları. mahalli eşrafın 
bu durumdan duyduğu rahatsızlık, aşi
retlerin kendi reisierinin kontrolünden 
çıkmalarının ortaya koyduğu sıkıntılar be
lirti l miş ve kalabalık nüfusu ile birkaç 
alay oluşturan aşiretlerin bulundukları ke
sim lerde hakim duruma gelmelerinin böl
gedeki sosyal yapıyı derinden etkilediği 
ve mevcut sosyal dengeyi sarstığı üze
rinde durulmuştur. 

Müşir Ahmed Şakir ve Zeki paşaların 
Hamidiye Alayları'nı yeniden düzene sok
mak için öngördükleri en önemli tedbir
ler ise halen müstakil birimler halinde 
bulunan alayların başlarına birer mirliva 
tayin edilerekyedi livaya ayrılması ve hep
sinin . Malazgirt'i merkez edinecek bir 
ferikin idaresinde kurulacak Hamidiye 
Umum Kumandanlığı'na bağlanmasıydı. 
Bunlar Rus ve İran sınırı boyunca yerleş
tirilecekti. Ayrıca alay mensupları esasen 
atçılık ve binicilikte mahir olduklarından 
bunlara verilecek eğitimin düzen ve 
itaat noktalarında yoğunlaştırılrhası ve 
aşiret ileri gelenlerinin problemlerini 
alay kumandanı ile çözmeleri gerektiği 
belirtilmekteydi. Barış zamanlarında aşi
ret subay ve erlerinin uygunsuz davra
nışlarının önlenmesi, emirlere itaatsizlik 
edenlerin nizarni ordularda askerliğe zor
lanmaları, yağmavetalan gibi kanunsuz
lukların şiddetle cezalandırılması ve aşi
retlerin ödeyecekleri aşar ve koyun ver
gisinin tahsil edilerek alay masrafiarına 
karşılık tutulması da teklif edilmekteydi. 
Adllvak'alarda alay idareci ve mensupla
rının , kendilerini doğrudan padişaha bağ
lı saymaları sebebiyle mahkeme karar
ları ile vali ve kaymakamların emirlerini 
dinlememeleri konusunun, ahali arasın
da çıkacak her tür lü anlaşmazlıkta t ek 
yetkilinin mahalli adli otorite olduğu be
lirtilerek önlenebileceği ileri sürülmek
teydi. Ancak bu teklifler tam olarak uy
gulanamadı. öte yandan dış baskılara ma
ruz kalan hükümetin bazı uygulamaları
nın aşiretlerin devlete küsmesine sebep 
olabileceği ihtimaline karşı Il. Abdülha
mid, aşiret ileri gelenleriyle padişah- ha
life sıfatın ı ön plana çıkaracak doğrudan 

özel ilişkiler kurmayı tercih etti ve dış 
baskılara direnerek aşiret! ere yanlarında 
olduğu mesajını vermeye çalıştı. Bu poli
tika ile aşiretleri şahsına bağladığı gibi 
hilafet makamı ile olan irtibatlarını da 
sağlamlaştırdı. 1908'de l l. Meşrutiyet'in 

463 



HAMiDiYE ALAYLARI 

ilanma kadar mahalli, mülki ve askeri 
otoritelerle Hamidiye Alayları mensupla
rı ve aşiretleri arasındaki sürtüşme ve çe
kişmeler eksik olmadı. ll. Meşrutiyet'in 

ilanı ve hemen ardından ll. Abdülha
mid'in tahttan indirilmesiyle yeni bir si
yasi anlayışın ortaya çıkması, yönetimin 
bölgede halen mevcut olan veya geri dö
nen Ermeniler lehine kararlar alması sos
yal tepkilere yol açtı. Aşiretler arasında 
devlete karşı propaganda yapanlar, ida
renin Ermeniler'i kayırdığı ve devletin 
müslüman vasfının tehlikeye girdiği söy
lentilerini yaymaya başlayarak huzursuz
luğu arttırdılar. 

ll. Meşrutiyet'ten sonra hükümet, Bin
başı Hacı Harndi Bey başkanlığındaki bir 
heyeti Rus sınırına yakın bölgelerdeki 
alayları ve Fahreddin (Altay) Bey başkan
lığındaki bir diğer heyeti de Güneydoğu 
Anadolu bölgesindeki alayları düzenle
mekle görevlendirdi. Bu komisyonlar ka
yıtları kontrol ederek ölen askerleri ka
yıtlardan çıkarıp yerlerine yenilerini aldı 

ve aşiret reisierine yeni rütbe ve hediye
ler dağıttı. Bu arada teşkilatın ismi de 
"aşiret alayları" olarak kısaltıldı. Yine bu 
dönemde aşiretler çete savaşı yapacak 
yardımcı birlikler halinde düzenlendi. 
191 O düzenlemesinde askeri yükümlü
lük süresi on sekiz-kırk beş yaşları ara
sında yirmi yedi yıl olarak belirlendi. Alay 
kadrosunda aşiret reisierinin etkinliği 
azaltıldı. 1912'de alaylar birleştirilip "aşi
ret süvari fırkaları" meydana getirildi. 
Ayrıca yedi kişilik bir aşiret süvari müfet
tişliği oluşturularak alayların tek elden 
yönetilmesine başlandı. 1911 'de çıkarı
Ian "Cerad Nizamı" adlı talimatname ile 
alayların görev ve eğitim sistemleri yeni
den düzenlendi. Buna göre ordu tarafın
dan desteklenen alayların görevi düşman 
süvarisinin yanaşık nizarndaki birliklerini 
dağıtmak, düşman keşif koliarına engel 
olmak, düşmanı yanıltmak, oyalamak ve 
baskın yapmak, geri çekilen düşmanı ta
kip ederek zarar vermek, kısaca çete sa
vaşı yapmaktan ibaretti. 

Alayların bu son düzenleme ile ne gibi 
faaliyetler içine girdiklerine dair fazla bil
gi bulunmamakla birlikte Karakeçili ve 
Milli aşiretlerinin Balkan savaşiarına gö
nüllü üçer alayla katıldıkları ve mücadele 
ettikleri bilinmektedir. Gerek I. Dünya 
Savaşı'nda gerekse Milli Mücadele yılla
rında aşiret alaylarının bazı askeri görev
ler aldıkları, Doğu Anadolu'nun savunma
sına katkıda bulundukları belirtilmekte
dir. 
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li] CEZMi ERASLAN 

HAMİDİYE CAMii 

(bk. YILDIZ CAMİİ). 

HAMİDİYE CAMii 

İstanbul'da Büyükada'da 
XIX. yüzyılın son yıllarında 

yapılmış cami. 

_j 

_j 

Fetihten sonra yerli Rumlar'ın yoğun 
olarak yerleştikleri Marmara takım ada
larından Büyükada'da XIX. yüzyılda Türk
ler'in de yaşamaya başlaması sebebiyle 
ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere Il. 
Abdülhamid tarafından 131 O'da ( 1892-
93) Maden mahallesinde inşa ettirilmiş
tir. Servili veya Büyükada Camii de deni
len ibadethane günümüzde adanın mer
kez camii olarak kullanılmaktadır. 

Cephelerinde bilhassa empire üslubu
nun ağırlıklı olduğu görülen cami, fevka
nl olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında İs
tanbul mimarisinde hakim olan Batı üs
Iübunda yapılmıştır. Caminin duvarların
da muntazam işlenmiş küfeki taşları kul
lanılmıştır. Yüksek bir bodrum üzerinde 
olduğundan son cemaat yerine mermer 
basamaklı iki taraflı bir merdivenle ula
şılır. Kapalı bir mekan halinde olan ve 
pencerelerden ışık alan son cemaat yeri
nin üstünü çıtalı ahşap bir tavan ört-

mektedir. Tavanın göbeğini iki tarafında 
birer hilal olan sekiz uç! u bir yıldız süsler. 
Son cemaat yerinden bir merdivenle 
çıkılan kadınlar mahfili kagir ve üstü 
kurşun kaplı bir tonozla örtülmüş olup 
sol taraftaki bölümü bir sütunla destek
lenen bir çıkma halinde ana mekana 
uzanır. 

Hamidiye Camii'nin harimi, mihrabı dı

şarıya yarım yuvarlak bir çıkıntı teşkil 
eden kare bir plana sahiptir. Bu ana me
kanın üstü dıştan kurşunla kaplanmış 
ahşap bir kubbe ile örtülmüştür. İç sathı 
bağdadi çıta üzerine sıvanarak kalem işi 
nakışlarla bezenen kubbenin göbeğinde 
siyah zemin üzerine altın yaldızla İhlas sü
resi yazılmıştır. Harim iki sıra halindeki 
dikdörtgen biçimli pencerelerden ışık alır. 

Dış cephelerde klasik cami mimarisine 
aykırı olarak bir konak mimarisi görünü
mü ağır basmaktadır. Pencereli bir kitle 
halindeki Hamidiye Camii'nin saçağının 
üstünde, Türk sanatının dini yapılarında 
hiç görülmeyen bir korkuluk (parapet) dik
kati çeker. Sağ tarafta yükselen bütünüy
le kesme taş minare de klasik minare mi
marisine uymayan bir özelliktedir. Bile
zikli bir biçimdeki kısa gövdesi yuvarlak
tır. Şerefe çıkması ise yine birkaç kade
meli bilezik biçimindedir. Minare külahı, 
1894 zelzelesinin ardından İstanbul mi
narelerinin çoğu gibi kargir olarak inşa 
edilmiştir. 
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