
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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Hamidiye Camii'nin içinden bir görünüş 

Il. Abdülhamid döneminde eski Türk 
sanatına dönüşün başladığı ve Türk neo
kiasi ği örneklerinin verildiği yıllarda kar
ma üslupta ve bütünüyle yabancı sanat 
anlayışlarının tesiri altında muhtemelen 
yabancı asıllı mimar veya kalfalar tarafın
dan inşa edilen Hamidiye Camii Türk ya
pı sanatının son safhasının tarihçesi ba
kımından ilgi çekicidir. 
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HAMİDİYE ÇEŞMELERİ 

(bk. HAMİDİYE SUYU). 

HAMİDİYE KÜLLİYESİ 

İstanbul'da 
I. Abdülhamid tarafından 
XVIII. yüzyıl sonlarında 

inşa ettirilen külliye. 

.J 

.J 

Bahçekapı semtinde Hamidiye caddesi 
üzerinde yer alan külliye, Osmanlı döne
minde İstanbul'da yaptırılan selatin kül
liyelerinin sonuncusudur. Ancak şehrin 
hakim ve itibarlı bölgelerinde yer kalma
dığından talihsiz bir seçimle yapılar Emi
nönü -Sirkeci arasında ticaret muhitinin 
içinde kurulmuştur. 

Cevdet Paşa'nın bildirdiğine göre Ha
midiye Külliyesi'nin temeli, sadrazamla 
şeyhülislamın da katıldığı bir törenle 1191 
Şabanında (Eylül 1777) atılmıştır. Aynı yı

lın zilkade ayında (Ara lı k 1777) külliyenin 
bazı binaları tamamlanmış, medrese ile 
beraberindeki kütüphanenin yapımı ise 

1194'te (1780) bitirilmiştir. Külliyeye ait 
15 Muharrem 1195 ( 11 Ocak 1781) tarihli 
vakfiye sureti günümüze kadar gelmiş 
olup Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde 
bulunmaktadır. Külliyenin yanında bir se
latin camii yapılması için yer olmad ığın

dan ibadethanesinin Boğaziçi'nin Anado
lu yakasında Beylerbeyi sahilinde yapıldı
ğı yolunda bir iddia varsa da medresenin 
yakınında dışarıdan farkedilmeyen küçük 
bir caminin bulunması bu görüşü çürüt
mektedir. Esasen Beylerbeyi'ndeki bü
yük cami , I. Abdülhamid'in kendi adına 
değil annesi Valid e Rabia Sultan için 1192'
de (1778) yaptırılmıştır. 

Külliyenin mimarı, Hi'ıfız İbrahim Ağa' 
nın yerine 1191 'de ( 1777) tekrar başmi
marlığa getirilen ve 1198 Ramazanma 
(Ağustos 1784) kadar bu görevde kalan 
Mehmed Tahir Ağa, bina emini de Şeh
remini Hi'ıfız Mustafa Efendi'dir. Bazı ka
yıtlardan, XX. yüzyılın başlarında medre
senin oldukça bakımsız durumda bulun
duğu anlaşılmaktadır. Biraz da bu sebep
le, İttihat ve Terakki Fırkası'nın iktidara 
geçtiği 1 I. Meşrutiyet yıllarında Evkaf na
zırı olan Hayri Efendi'nin uygun görme
siyle, külliyenin caddenin karşı tarafında 
yer alan imareti ve sıbyan mektebi yıktı
rılarak yerine bugün mevcut olan IV. Va
kıf Hanı yapılmıştır. ll. Meşrutiyet iktida
rı, o yıllarda İstanbul'u imar etmek ve yol 
açmak düşüncesiyle dikkatli bir değerlen-

HAMiDiYE KÜ LLiYESi 

dirme yaptırmaksızın vakıf eserlerinden 
bazılarını yıktırıp aynı adla başka yerler
de yeni binalar inşa ettirdiğinde en bü
yük zarara uğrayan eser Hamidiye Külli
yesi olmuştur. Nitekim külliyenin köşesin
de bulunan sebil yerinden sökülerekAlem
dar Yokuşu'nda , Gülhane Parkı girişinde
ki Soğukçeşme Kapısı karşısında Zeyneb 
Sultan Camii avlu duvarına bitişik olarak 
yeniden kurulmuştur. Cadde kenarında 
sıralanan arasta gözleri de çeşitli dükkan
Iara dönüştürülmüştür. Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında ise bu dükkaniarın arkasında 
yer alan medrese ve cami, İstanbul Tica
ret Borsası'nın hukuk işleri danışman ı 

avukat Muvaffak Benderli'nin ifadesine 
göre, 1926'da yıktırılıp yerlerine bir bor
sa binası yapılması şartı ile Evkaf İdaresi 
tarafından Ticaret ve Zahire Borsası'na 
tahsis edilmiştir. Ancak bu proje gerçek
Ieşmediğinden yapılar günümüze kadar 
gelebilmiştir. 

Cami. Medresenin arkasında Büyük 
Postahane tarafında bir avlu duvarı ile 
çevrili olarak yer almıştır. İçinde bulun
duğu yapı adası her taraftan binalarla ku
şatılmış olduğundan cami dışarıdan gö
rülmemektedir. Buraya medresenin için
den ve arka taraftaki Yeni Postahane cad
desinden olmak üzere iki yerden geçile
bilmekteydi. Son cemaat yeri bulunma
yan camiye medrese avlusuna açılan ka
pıdan, bir tarafı taş ve tuğladan karma 
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