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Ö N S Ö Z

XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı devletinin hakimiyeti 
altındaki Doğu Anadolu bölgesinin, coğrafi, dini ve etnik bakımından milletler
arası politil<a ve diplomasi sahnesinde tartışılır hale gelmesinin sebeplerini, yani 
tarihi kökenlerini Şark Meselesi çerçevesi içinde aramanın doğru olacağı kana
atindeyiz. Zira, Doğu Anadolu meselesinin, özellikle 1878'den sonra ortaya çık
ması, onun, ne yeni bir politikanın başlangıcı ne de eski bir politikanın sonucu 
olduğunu göstermektedir. Gerçekte Doğu Anadolu meselesi, Avrupa'nın veya 
Hıristiyan âleminin İslâmiyet ve 1071 tarihinden itibaren Türklere karşı Şark 
Meselesi adı altında sürdürmüş olduğu eski bir politikanın sadece bir halkasın
dan ibarettir. Ancak, şunu belirtmekte fayda vardır ki, Türkler İslamiyetih hâ
misi ve İslâm âleminin önderi durumuna geçmekle, Avrupa için Şark Meselesi 
Türk veya Osmanlı meselesi halini almıştır. Durum bu olunca, artık İslâmiyetle 
Türklük aynı anlamı ifade eder olmuştur. Böylece, Türk-İslâm ve Avrupa Hıristi
yan mücadelesi Şark Meselesi'nin temelini teşkil etmiştir. Bu safhada ŞarkM ese- 
lesi’nde Avrupalının anladığı Türk-İslâm fütuhatını mutlaka durdurmak veHıristi- 
yanlarla meskun toprakların fethini engellemektir. Avrupai) bu hedefine ancak 
1699 Karlofça anlaşmasıyla ulaşabilmiştir. Bu tarihten sonra, Osmanlı İmparator- 
luğu'nda yaşayan Hıristiyanları kurtarmak Şark Meselesi’nin esasını teşkil etmeye 
başlamıştır. Ancak, Avrupa'nın ilim ve teknikteki başarısı, Sanayi inkılâbını 
başlatması ve nihayet sömürgecilik hareketine girişmesiyle Şark Meselesi'nin 
itici güçleri veya faktörleri arasına yeni unsurlar girmeye başlamıştır. Nitekim, 
XIX. yüzyılda Şark Meselesi'nin çehresi tamamen değişerek, dini faktörlerin 
yanında ekonomik ve stratejik menfaatler, milliyet faktörleri ağırlık kazanmaya 
başlamıştır. Bunlara XX. yüzyılda politik ve ideolojik menfaatler de eklenince. 
Şark Meselesi'nin şekli ve muhtevası tamamen değişerek, Türklere karşı yürü
tülen çok yönlü ve zararlı bir politika haline dönüşmüştür.

Her nekadar, dini, ekonomik, stratejik, kültürel, politik, ideolojik vesâire 
gibi menfaatleri birbirinden ayırmak mümkün değilse de, Avrupalı büyük devlet
ler zaman, mekân ve diğer şartlara göre bu unsurları ayrı ayrı kullanarak hedef
lerine yavaş yavaş yaklaşmışlar ve nihayet Osmanlı Devletini yıkmışlardır. Bu
nunla beraber, Şark Meselesi son bulmamış, günümüzde Orta Doğu, Filistin, 
Afganistan, Kıbrıs, Ege ve Petrol meselesi olarak devam etmektedir. Özellikle 
Türkiye için Şark Meselesi hâlen fiili olarak mevcut olup, stratejik ve ideolojik 
görünümüyle varlığını sürdürmektedir. Osmanlı devletinin Şark Meselesi'nden 
edineceği acı tecrübelerden ders alarak, Türkiye Cumhuriyetini günümüzdeki 
Şark Meselesi'nden korumanın ve kurtarmanın mümkün plduğuna inanıyoruz.
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1683 İkinci Viyana kuşatması ve 1699 Karlofça Antlaşması ile Şark Mese- 
lesi'nin birinci safhası yani Türkleri durdurma politikası son bulmuş, ikinci safha
sını teşkil eden Türkleri Rumeli'den atma politikası başlamıştır. Aralarındaki bü
yük rekabete rağmen, büyük devletler Türkleri Balkanlar'dan atmak ve imparator
luğu sömürge haline getirmek için her fırsatta elbirliği yapmaktan geri kalmamış
lardır. Balkan savaşlarıyla da bu ikinci safhayı tamamlamaya gayret etmişlerdir.

Büyük devletler daha 1878 Berlin antlaşmasıyla Balkanlar'dan Türkleri attık
larına veya atmak üzere olduklarına inandıkları için, Şark Meselesi'ni Osmanlı 
İmparatorluğu'nun Asya topraklarına kaydırmayı başardılar. Nitekim, Berlin ant
laşmasına koydukları 61. madde ile Anadolu'da Ermeniler leliine reformlar yapıl
masını Bâb-ı Ali'ye kabul ettirmişlerdi. Artık, AvrupalI devletler için Şark Mesele
si Hıristiyan Ermenileri kurtarmak ve Doğu Anadolu'da bir Ermenistan devleti 
kurmak anlamına geliyordu.

Bu sırada Osmanlı İmparatorluğu'nun başında II. Abdülhamid bulunuyordu. 
II. Abdülhamid Şark Meselesi adı altında İmparatorluk sınırları içinde tahrik edi
len her buhranın veya krizin ve arkasından Düvel-i Muazzam tarafından tavsiye 
telkin edilen ve desteklenen reformların Hıristiyan teb'a için önce muhtariyet son
ra istiklâl, Osmanlı devleti için de zayıflama ve parçalanma anlamına geldiğini, ya
şanan tarihi tecrübeler vasıtasıyla gayet iyi biliyordu. Bu yüzdendir ki, II. Abdül
hamid bütün giicüyle ve maharetiyle Doğu Anadolu'yu kurtarmak, orada bir Er
menistan devletinin kuruluşunu engellemek, Rus ve İngiliz emperyalizminin hare
ket kabiliyetini azaltmak için çalışmıştır. Bunun için takip ettiği politikanın esas
larını şu şekilde sıralamak mümkündür:

a) Devletin askeri ve mülki otoritesini maddeten ve manen Doğu Anadolu'da 
tesis etmek,

b) Resmi kuvvet ve otoritenin yetersiz kaldığı yerlerde mahalli kuvvet ve 
otoritelerden yararlanmak,

c) Bütün Doğu Anadolu halkının menfaatini koruyan reformlar yapmak, 
sadece Ermeniler lehine yapılacak olanları reddetmek,

d) Büyük devletlerin reform isteklerini geciktirmek ve uygulamamak,

e) Doğu Anadolu'ya Batı taraftarı ve hayranı olan memurları yollamamak,

f) Ermenilerin olup bittileri karşısında kalmamak için Müslüman halkı, özel
likle aşiretleri silahlandırmak ve onları müteyakkız hale getirmek,

g) Müslüman halkını ve mahalli otoriteleri (Reis, Şeyh vb.) himaye etmek ve 
onları Merkez-i Saltanat ve Hilafet'e bağlamak,

h) Ermenilerin çıkaracağı her türlü hadiseye zamanında müdahale etmek ve
ya ettirmek,

ı) AvrupalI misyonerlerin faaliyetlerini engellemek veya kontrol altında bu
lundurmak.



i) Aşiretlerden askeri birlikler teşkil etmek,

Yukarıda saydığımız ilkeler ışığında yürütülen politika sayesinde Vilâyat-ı 
Sitte (Altı vilâyet) denilen Doğu Anadolu vilâyetleri imparatorluk sınırları içinde 
tutulabildi. Doğu Anadolu'nun stratejik mevkii, Hıristiyan Ermenilerin arzu ve 
faaliyetleri, Rus ve İngiltere'nin emperyalist emelleri ve nihayet Osmanlı devleti
nin içinde bulunduğu vaziyet nazar-ı dikkate alınırsa, uygulanan politikanın ve alı
nan sonucun değerlendirmesini yapmak daha da kolaylaşır kanaatindeyiz. Çünkü 
günümüzde de dış merkezlerce yönlendirilen ve Türkiye'nin bölünmesini hedef 
alan siyasi faaliyetler 1800 yıllarına kadar inmektedir. Türk milleti'nin bölünmez 
bir parçası olan Doğu ve güneydoğu Anadolu Türk Aşiretlerinden Kürtler (*) üze
rinde oynanan ve günümüzde de devam ettirilmeye çalışılan kirli oyunların iyice 
anlaşılabilmesi, yakın tarihi olayların ilmi usullerle tedkiki, tahlili İle elde edilebi
lecek sonuçlarla mümkün olabilecektir. Bu bakımdan otuz üç yıllık II. Abdülha- 
mid devrinin sadece Genç Osmanlılar ve Genç Türkler gözüyle onlarla padişahın 
münasebetleri açısından değil, fakat bütün yönleriyle ele alınıp müsbet ve menfi 
taraflarıyla değerlendirildiğinde yakın tarihimizin aydınlığa kavuşacağı ve nesille
rin ön yargılardan kurtulacağı muhakkaktır. Bu bakımdan, şayet bu kitabımızla 
II. Abdülhamid devrinin karanlık kalmış bir yönünü aydınlatabildikse, kendimizi 
ilim adına ve Türk tarihi adına bahtiyar sayacağız.

10 Temmuz 1983 
Elâzığ

Prof. Dr. Bayram KODAMAN

(*) D o ğ u  ve G ü n ey d o ğ u  A n a d o lu 'd a  K ü rt ad ın ı ve rd iğ im iz  T ü rk m en  aş ire t- 
İcrin in  m e n şe i h ak k ın d a  9 4 'ü n c ü  sah ifen in  d ip n o tla r ın d a k i a ç ık la m a  ve k a y n a k la ra  bak ın ız . 
A n a d o lu ’n u n  fe th in d e  büyük  ro lü  o lm u ş tu r . 1 5 2 0 'd e  ve fa t e tm iş ti r .  B ak ın ız : " İd r is , B itlis i" ,





OSMANLI DEVRİNDE  
DOGU ANADOLU’NUN İDARÎ DURUMU

Giriş:
Doğu Anadolu 1071'den itibaren Türklerin anavatanı, özyurdu ve yerleşim 

merkezi olarak Türklüğün, milli kültürün ve müslUmanlığın kök saldığı, geliştiği ve 
yaşadığı bir bölgedir. Bu yönüyle, Doğu Anadolu'nun Batı Anadolu'dan ve Trak
ya'dan, Edirne'nin Hakkâri'den, Bursa'nın Diyarbakır'dan, Konya'nın Van'dan 
farkı yoktur. Her biri, bütün olan milli varlığın, devletin ve vatanın ayrılmaz deği
şik parçalarıdır. Bugünkü milli hudutlarımız içinde, Selçuklu İmparatorluğu, Os- 
manh İmparatorluğu, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Artukoğulları gibi irili ufaklı 
Türk devletleriyle ve beylikleriyle sürdürülen 900 yıllık Türk varlığı, milli bütünlü
ğümüz aleyhine içerde ve dışarda söylenen her tirlü fikri ve iddiayı çürütecek ve 
mesnedsiz kılacak, inkârı mümkün olmayan, en büyük tarihi delildir. O halde 
Doğu Anadolu'da 900 yıldır kültürüyle, devletleriyle, imparatorluklarıyla, insa
nıyla, eserleriyle var ola gelen Türk variiğı ilmi araştırmalaria sıhhatli bir şekilde 
ortaya çıkarılmalı ve ilim alemine duyurulmalıdır. Bu tür araştırmaların şimdiye 
kadar tam mana.'iiyla yapıldığını söylemek mümkün değildir. Bu sebeple Türk 
tarihçilerine önemli ve millî bir görev düşmektedir.

Bilindiği üzere, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyayı menfaat saha
ları şeklinde paylaşan Batılı büyük güçler (özellikle İngiltere, Rusya, Fransa), aynı 
şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nu da çeşitli şekil ve vasıtalaHa bölerek, Orta 
Doğu'da kendi nüfuz ve tesir sahalarını genişletmek temayülünde idiler, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun parçalanması meselesini ve OsmanlI'nın dahili problemlerini 
"Şark Meselesi" çerçevesi içinde ele alan Büyik Devletler Balkanlar'da. Afrika 
topraklarında ve diğer bazı yerierde siyasi emellerini büyük nisbette gerçekleştirdi
ler. Sıra Anadolu'ya gelince, Doğu bölgelerinde dağınık ve jzınlık halinde yaşayan 
Ermeniler'le ilgilenmeye ve onları tahrik etmeye başladılar. Bunun üzerinedir ki, 
Doğu Anadolu'nun tarihi ve mevcut durumu hakkında siyasi maksatlı kitaplar, 
makaleler yazılmaya ve yayınlanmaya başladı. Bütün bu siyasi yayınların ve pro
pagandanın mak<adı Doğu Anadolu'nun "Ermenistan" olduğu fikrini dünya 
kamuoyuna benimsetmekti. Tarihen ve ilmen bu fikrin yanlışlığına rağmen özel
likle Avrupa kamuoyu, haçlı zihniyetiyle. Ermeni iddialarını desteklemekte hiç 
bir sakınca görmemiştir. Fakat, bu şekilde evvela fikren, daha sonra özellikle 1878 
Berlin Andlaşması'ndan sonra fiilen başlatılan Doğu Anadolu'yu Ermenileştirme 
veya Ermenistan yapma gayretleri 900 yıllık tarihi gerçekler ve Türk-İslâm var



lığı karşısında netice vermemiştir. Bununla birlikte Doğü Anadolu'yu Türk dev
letinden koparmak için yapılan faaliyetler durmamıştır. Nitekim, Doğu Anadolu'
yu bölmek için Ermeniler veya Ermenistan fikri ve tezi kâfi gelmeyince, bölgede
ki müslüman halkın bir kısmını Terklerden ayrı bir etnik cemaat şeklinde takdim 
ve telkine başladılar. Hattâ öyle ileri gittiler ki, Orta Asya kökenli ve müslüman 
olan Kürt unsurunun Ermenilerle akraba oldukları gibi iddiaları ortaya attılar. An
cak, bölge halkının dini ve tarihi şuuru, bu tür iddiaların ne kadar geçersiz oldu
ğunu fiilen göstermiştir. Zira, müslüman halk imparatorluk zamanında daima ha
lifenin ve padişahın, Cumhuriyet devrinde de devletin yanında yer alarak Ermeni- 
lerin ve emperyalist devletlerin niyet ve arzularını boşa çıkarmıştır. Ermenilerin, 
Kürtçülerin ve Türkiye'nin parçalanmasından fayda bekleyen büyük devletlerin 
Ermenistan ve Kürdistan gibi hayalî devletler kurmak için kendilerinin yarattık
ları son ve büyük fırsat olan Sevres Anlaşması ve Milli Mücadele devrinde dahi 
Doğu Anadolu halkı evvela Kâzım Karabekir'in daha sonra Mustafa Kemal 
Paşa'nın etrafında birleşerek, bölgenin insanıyla, toprağıyla, kültürüyle ve diniy
le Türk milleti ve devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu bütün dünyaya ispat 
etmiştir.

Bütün bunlara yani Ermenistan ve Kürdistan yaratma hayalleri fiilen son bul
masına rağmen, içte ve dışta bulunan bölücü mihraklar Doğu bölgelerini Türkiye'
den ayırmak için bir yandan etnik ve dini unsurları istismara, öbür taraftan da fikri 
alanda hayallerini canlı tutabilmek için teorik çalışmalarını yani tarihi gerçekleri 
çarptırarak ele alan yayın fealiyetlerini sürdürmeye gayret etmektedirler. Bu gay
retlerinde, kendilerini Türkiye aleyhine vasıta olarak kullanmak isteyen devlet
lerce de teşvik ve destek görmektedirler. Neticede, Türkiye aleyhine ve Doğu Ana
dolu üzerine yazılmış pek çok kitabı, dergiyi ve gazete haberini dünya kamuoyuna 
arzederek sempati ve destek toplayabiliyorlar. Ayrıca, bu yolla meselâ Ermenile
rin isyanını ve devlete karşı hıyanetlerini önlemek için Osmanlı devletinin aldığı 
tedbirleri "katliâm "m ış gibi gösterebiliyorlar ve Doğu Anadolu'da Türklerden ayrı 
bir etnik gurup varmış gibi bir intiba uyandırabiliyorlar. Kısaca, bölücüler tarafın
dan yazılan ve yazdırılan siyasi ve ideolojik maksatlı çeşitli yazılar dünya kamu
oyunu Türkiye aleyhine yönlendirmede önemli bir rol oynayabiliyor.

Hemen ifade etmek gerekir ki, gerek Ermeni ve gerekse Kürtçülerin iddia ve 
hayalleri kitaplara, makalelere, sanat faaliyetlerine ve metodik araştırmalara da
yandırılmaktadır. Bu tür faaliyetler tarihi hakikatlerin tahrifi şeklinde sürdürülme
sine rağmen, Türkiye aleyhine zihinlerde iz bırakmaktadır. Bütün bu faaliyetler 
karşısında Türk devleti diplomatlarıyla, aydınlarıyla ve tarihçileriyle sessiz kalmış 
ve bu sessizliği büyük bir siyaset olarak görmüştür. Bu sessizlik iki zihniyetin eseri 
olmuştur: Birincisi, "Ermeni meselesi bizim meselemiz değildir, bizi ilgilendirmi
yor. O mesele Osmanlı devleti ile Ermeniler arasında olup bitmiş tarihi bir hadise
den ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı devleti ile herhangi bir münasebe
ti yoktur". Bu zihniyetin sahipleri Ermenilerle ve diğer bölücülerle beraber Osman-



İl devletini kötülemekte ve itham etmekteler. Hatta bölücülerin iddialarının haklı 
olduğunu dolaylı bir şekilde ima etmeye kalkışmaktadırlar. İkincisi ise, "Aman bu 
tür meseleleri kurcalamayalım. Üstüne gitmeyelim. Ermeniler ve Kürtçüler ne derse 
dersin cevap venneyelim; onlar Türkiye'yi tartışmanın içine çekmek istiyorlar, 
oyunlarına gelmeyelim", diyen zihniyettir. İşte bu iki zihniyettir ki. Doğu Anado
lu'nun tarihi hakkında ilmi araştırmaları engellemiş ve lehimize olan tarihi kaynak
ların gün ışığına çıkarılmasma mani olmuştur. Bunun sonucu, aydınlarımız ve dip
lomatlarımız milli tehlikeler karşısında şuursuz ve bilgisiz kalmış ve 1970-1985 
yılları arasında tehlikeyi fark etmiş ise de bu defa da fikir edinebileceği ilmi neşri
yatın yetersizliğini, hatta yokluğunu görmüştür.

Bu bakımdan 12 Eylül 1980 harekâtmdan sonra Tarih ve Dil Kurumlarına 
yeniden şekil verilerek Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altında 
toplanmaları tesadüfî’ değildir. Bu teşebbüs, hiç şüphesiz maziden kopmakla, ma
ziyi özellikle Osmanlı devletini kötülemekle bir yere varılamayacağının ve istikbâlin 
kurulamayacağının iyice anlaşılmış olduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır. 
Ermeniler ve kürtçüler tarihten medet umarken, kendi hayallerine tarihî dayanak
lar bulmak için arşivlerdeki ufak bir vesikayı leyhlerine kullanırken ve marxistler 
OsmanlI tarihini kendi teorilerine temel teşkil edecek tarzda yorumlarken Türk 
devleti elbette kendi mazisine, tarihine ve kültürüne bigâne kalamazdı. Şüphesiz 
tarih araştırmaları, mazide övünç kaynakları bulmak ve maziyi yeniden ihya et
mek için değil, fakat istikbâli temellendirmek, kurmak ve tarih şıiurunu beslemek 
için yapılmalıdır. Bu anlayışla Doğu Anadolu tarihi üzerinde yapılacak ilmi araş
tırmaların, günümüzde karşılaşılan bazı problemlerin çözümünde bize kolaylıklar 
sağlayacağı muhakkaktır. Zira, dış güçlerin Doğu Anadolu'da istismar konusu ha
line getirdikleri etnik ve mezhep meselelerinin tarihi kökenleri ve evrimi aydınlığa 
kavuşturulduğu takdirde tedbir almak ve çözüm getirmek daha da kolaylaşacak 
ve istismar unsuru olmaları böylece önlenebilecektir. Meselâ, mahdut araştırma
lara rağmen Doğu Anadolu'da Ermenilerin hiç bir bölgede çoğunluğu teşkil et
medikleri ve halkının yüzde 80 veya 90 nın müslüman olduğu bir bölgede devlet 
kurma isteklerinin hayal ve bu istikamette ki faaliyetlerinin macera niteliğinde ol
duğu anlaşılmıştır Ayrıca, günümüzde Doğu Anadolu'da, bazı şehirlerdeki bir kaç 
Ermeni ailenin dışında, hiç bir yerde Ermeni yerleşim merkezinin olmadığı bilinen 
bir gerçektir.

Aynı şekilde, emperyalist emeller için diğer önemli bir istismar unsuru ise 
Türk milletinden ayrı bir etnik gurupmuş gibi empoze edilmeye çalışılan Kürtler'- 
dir. Burada Kürt kelimesinin ve bu ad altında kastedilen topluluğun menşei hak
kında görüşler ileri sürecek değiliz. Bu konuda bilhassa yabancılar tarafından ya
pılan ve bir çoğu maksatlı olan araştırmalara rağmen Kürtler'in ayrı bir ırktan gel
dikleri tezinin Işılat edilememiş olduğunu belirtmekle yetineceğiz'. Her ne kadar

1 Bu k o n u la r  iç in  b ak ın ız : B. Ö gel, H -D , Y ıld ız , M. E ro z ... T ü rk  M illi B ütünlüğü iç e r i
sinde D o ğ u  A n a d o lu , (T ü rk  K ültürü A ra ş tırm a  E nstitü sü ), A n k a ra , 1985 . seri IV , sayı A. 17. 
M eh m e t E rö z , " K ü rt A d ı Ü z e r in e " , T ü rk  K ültürü  D ergisi, A ğ u sto s , 1984  , say ı 25 6 ; D o ğ u  A n a 
d o lu 'n u n  T ürk lüğü , İs tan b u l, 1982 .



Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin çoğunluk teşkil ettikleri ve belirli bir gra
mer yapısına sahip olmayan ve bir dilden ziyade bir çok ağızların varlığı ve konu
şulması bölücülerin dayanak noktasını teşkil etmekte ise de, milli bir dilin olmadı
ğı açıktır. Dil konusunun dışında, Kürt aşiretleriyleTürkmenler arasındaki, özellik
le folklor ve kültür açısından benzerlikler, ileri sürûıen iddiaları ihtiyatla karşıla
mayı, hattâ meseleye farklı bir şekilde yaklaşmayı gerekli kılmaktadır.^

Bugün Doğu Anadolu'da Zaza ve Kurmanço gibi iki ayrı gurubun farklı ko
nuşması, kürtçe konuşan bazı aşiretlerin Orta Asya'dan geldiklerini ve Türk olduk
larım beyan etmeleri ve bazı arşiv vesikalarında "Türkman Ekradı" ve "Ekrad 
Türkmanı" gibi tabirlerin ktıJlanıfması Kürt ve Türkmen aşiretlerinin uzun asırlar 
boyunca tefrik edilemecek derecede kaynaşmaları ve 900 yıllık müşterek mazi ve 
aynı kültür potası içinde bulunmaları sebebiyle Doğu Anadolu'da yaşayan halkı 
birbirinden ayrı mütalaa etmek mümkün görünmemektedir^ Doğu halkı birbirine 
o kadar karışmış ve kaynaşmıştır ki, XVI. ve XVII. yüzyıla ait tarihi belgelerde 
dahi "Ekrad" ve "Etrak" tabirleriyle zikredilen aşiretler genellikle karıştırılmış
tır^. Dolayısıyla^ Doğu Anadolu halkî arasındaki mahalli farklılıkların menşei 
ne olursa olsun milif kültür bütünlüğümüzü meydana getiren folklorik çeşitlilikler 
olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Her milletin hayatında bu tür farklılıkları ve 
çeşitlilikleri görmek mümkündür.

Dikkati çeken bir diğer husus da kendilerine zeamet tevcih edilen "Ekrad" 
ümerasının adlarının tamamiyle Orta Asya kökenli eski Türk adları olmasıdır. Me
selâ, TS18 tarihli Mufassal Tahrir Defterinde zeamet tevcih edildiği görülen ve 
"Ekrad timerası" olarak zikredilen Çemişkezekli Saruhan Bey'in ve XVI. yüzyılda 
Palu'da teşkil edilen "hükümet sancağı"nın hâkimleri olan Mirdesi aşiretinden Ka
ra Cemşid Bey'in oğullarının bazılarının isimlerinin Orta Asya kökenli Türk isimle
ri olduğu görülmektedir.®

Netice itibariyle, Türklerle Kürtler arasında mevcut ufak ve önemsiz farklı
lıklardan ziyade büyük ve önemli tarihi, kültürel, coğrafi ve dini bağlar ve müşte
rek noktalar ağır basmaktadır. Bu bakımdan, ufak mahalli farklılıklardan hareket 
ederek. Doğu Anadolu'nun siyasi, dini, kültürel ve idari bütünlüğünü bozmak ve 
parçalamak maksadıyla içerde ve dışarda yapılan faaliyetlerin, bölge halkı arasında 
müessir olması mümkün değildir. Yeter ki, müşterek bağlar, modern çağın icabla- 
rına göre devlet tarafından muhafaza edilsin, kuvvetlendirilsin ve yeni bağlarla tak
viye yapılsın.

2 M , A lishan , S issouan , V en ise, 188 5 , s, 28; L a  P ro v in ce  d 'A d a n a , C o n s tan tin o p o lis , 
192 0 , SS. 67 -75 .

3 M ühim m e D e f te r i ,  1 2 4 /5 l ;H i ic c e t- i  Z a h r iy y e .D . B Ş M -U 4 4

4  C evde t T ü rk a y , B a şb ak a n lık  A rşiv  B elgelerine G ö re  O sm anlı İm p a ra to r lu ğ u n d a  O y 
m a k , A ş i re t  ve C em aa tle r , İs tan b u l, 1979 .

5 T a p u  T a h r ir  D e fte r i , N o : 6 4  ta r ih : 1518 .



A — OsmanlI Devleti'nin idare Anlayışı:

1071'den itibaren Türklerin hakimiyeti altında bulunan, Türkler tarafından 
iskân edilmeye başlanan ve üzerinde yine Türkler tarafından çeşitli adlar altında 
(Selçuklu, Saltuklu, Mengüçek, Artuklu, Beylikler, Atabeylikler vs) pek çok Türk 
devletleri kurulan Doğu Anadolu bölgesi nihayet 1517 Çaldıran zaferiyle yine bir 
Türk devleti olan Osmanlı imparatorluğu'nun sınırları içine dahil edilmiştir. Bu 
bölgede tatbik edilen İdarî ve siyasî statüyü izah etmeden önce, Osmanlı devletinin 
genel siyasetinin ne olduğunu görmek gerekmektedir. Bilindiği üzere, imparator
luk dahilinde uygulanan siyasetin, genelde değişmeyen bazı temel prensipleri var 
idi. Bununla birlikte, bu siyasettin bölgelerin, toplumların tabii ve içtimai yapısı
na, konjonktürel değişikliklerin seyrine göre çeşitlilik arz ettiği bilinmektedir. 
OsmanlI'nın değişmeyen siyasetinin kaynağı ve dayandığı hukuki temeli islâmi- 
yetin getirdiği hükümlerdi. Osmanlı devleti, kitap ve sünnet yoluyla konan bu hü
kümlere uygun bir tarzda devlet hayatının sosyal, İktisadî ve İdarî yönlerini tanzim 
etmeye çalışmıştır. Devletin farklılık veya çeşitlilik gösterebilen siyaseti ise örfe 
dayanmakta idi. Örfün kaynağını da milli kültür, töre, gelenek, kısaca Türk devlet 
felsefesi teşkil etmekte idi. Her ne kadar örfî uygulamalar şer'iatla sınırlandırılmış 
ise de, Osmanlı ülcması şer'iata uymayan örff uygulamaları genellikle şer'i hale ge
tirmesini bilmiştir.

Görüldüğü üzere, Osmanlı devleti dahilî siyasetini şer'î ve örfî hukuk sistem
leri çerçevesinde yönlendirmiş ve tanzim etmiştir. Böylece, birinin yetersiz kaldığı 
konularda öbürüne müracaat ederek, kendi kurduğu devlete ve müesseselerine iş

lerlik kazandırmaya çalışmıştır. Özellikle belirtmek gerekir ki, devlet yönetimine 
ve askerliğe ait hususlarda daha çok örfî hukuka yer verilmiştir. Bununla birlikte, 
Osmanlı devleti her iki sistemi kaynaştırarak kendine has bir "Osmanlı hukuku" 
meydana getirmeye çalışmıştır.

Osmanlı siyasî ve İdarî sisteminin bir diğer özelliği de şudur: Osmanlı devleti 
sahip olduğu topraklar üzerinde yani imparatorluk sınırları dahilinde ırka ve maddî 
sömürüye dayanan bir ayırıma gitmemiş olmasıdır. Gerçekten, Osmanlı İmpara- 
torluğu'nda, Avrııpalı devletlerde olduğu gibi bir tarafta "Anavatan , Metropolit", 
öbür tarafta sömürgeler, müstemlekeler, deniz aşırı ülkeler, dominyonlar gibi ayı
rımlar söz konusu olmamıştır. Osmanlıyı AvrupalIdan ayıran en önemli farklardan 
biri budur. Osmanlı devlet anlayışında, özünde sömürü, asimilasyon, yok etme ve 
emperyalist fikri olan bir siyasete yer verilmemiştir. Zaten, Türk devlet felsefesin
de ve İslâm devlet fikrinde bu tür bir zihniyet yoktur. Bu bakımdan, Osmanlı dev
leti imparatorluk sınırları dahilinde bulunan toplumların, kendi özelliklerini muha
faza ederek sulh ve sükun içinde hayatlarını sürdürmeleri için gerekli tedbirleri al
makta kusur etmemiş ve bunu prensip edinmiştir. Nitekim. "Nasihat-nâmeler"de, 
"Siyaset-nâmeler"de, "Kanun-nâmeler"de devletin en çok adalet, barış, düzen, 
ahenk üzerinde durmuş olması, bu zihniyetin ve davranışın fiilen varlığını göster
mektedir. Adalet, barış, düzen, ahenk sağlamada baskı, zor, tabiatı bozma, insanı



asli-yetinden uzaklaştırma gibi metodlar yolctur. Bölgelere ve toplumlara göre idare 
tarzında meydana gelen çeşitlilikler bu anlayışın en iyi somut delilidir. Netice iti
bariyle, OsmanlI devletini, bu gün sahip olduğumuz fikirlere ve içinde bulundu
ğumuz şartlara göre değil. Yeniçağ'ın şartları ve fikirleri çerçevesi İçinde kalarak 
değerlendimıek lâzımdır. Bu yapıldığı takdirde, yaşadığı devirde OsmanlI'nın ni
çin büyük olduğu ve nasıl büyük bir medeniyet yarattığı ve nasıl bir çok ve farklı 
topluma hâkim olduğu, onları bir arada barış içinde tuttuğu daha kolay anlaşılır.

B -  Doğu A nadolu’da Osmanlı Hakimiyeti;

OsmanlI devletinin Doğu Anadolu ile ilgisi XV, yüzyıla kadar uzanırsa da, 
bölgenin tamamen imparatorluğa dahil edilmesi ve İdari statüsünün tesbiti Çaldıran 
zaferini (1514) takip eden yıllarda olmuştur. Bilindiği üzere, Şah İsmail İran'da 
kısa bir zamanda fevkalâde kuvvetlenen Safevt Devletini kurarak, Doğu' da Os
manlI devleti için hem siyasî hem de ideolojik (dint) tehlike teşkil eder hale gel
mişti.'^) Şehzade Selim, bu iki tehlikeyi daha Trabzon'da Sancak Beyliği yapar
ken sezmiş ve müşahede etmişti. Bunun üzerine. Selim İstanbul'u ikaz etmiş ve 
tedbir alınmasını istemişti. Fakat, 11. Beyazıt, zamanında tedbir alınmamış ve ne
ticede Şah Kulu isyanının çıkmasına mâni olamamıştı. Bu sebepledir ki, Yavuz 
Selim daha padişah olur olmaz İran'dan gelen iki tehlikeyi bertaraf etmek üzere 
hazırlıklara başlamış ve neticede 1514 tarihinde Çaldıran zaferi ile Şah İsmail'in 
Anadolu üzerindeki siyasi ve dini emellerine son vermiştir.^') Çaldıran zaferi es
nasında ve daha sonra büyük bir kısmı sünni olan halk ve mahallî beyler Yavuz Se
lim tarafını tutmuş, başta Diyarbekir olmak üzere bir çok şehir kapılarını Osman
lIlara açmıştır. Yavuz Selim, daha sonra Osmanlı hakimiyetinin bölgede, özellikle 
Siirt, Mardin ve Musul taraflarında tam manasiyle tesisi iç in  Diyarbekir Beylerbeyi 
tayin ettiği Bıyıklı Mehmet Paşayı ve meşhur âlim İdris-i BitlisVyi görevlendirmiş
tir.®) İdris-i Bitli.<iî. Yavuz Selim'e Ira n  seferi dönüşünde takdim ettiği bir arizada 
Diyarbekir, Mardin ve çevresinin de fethinin gerekli olduğunu telkin etmiştir. 
Çünkü bu havalide yaşayan halkın ve mahalli beylerin çoğu sünni olmaları müna
sebetiyle Şii Safevi devletinden memnun değillerdi ve İran'a karşı isyan halinde 
idiler. Neticede İdris-i Bitlisî'nin yardımı ile Bıyıklı Mehmet Paşa bölgenin fethim 
1515'te tamamladı.

Fetihten sonra, Osmanlı devleti bölgenin "tahririni" başlatmış ve idarî^tatü- 
sünü belirleme çalışmalarını sürdürmüştür. Bu işlerin yapılabilmesi için yine İdris-1

6 - F a ru k  Süm er, Safevi D ev le tin in  K u ru lu ş  vc G elişm esinde  A n ado lu  Türklü.^ünün 
R olü, A n k ara , 1 9 7 6 ,  S.4 v d .

7- Ş in as ı A ltu n d a g , "S e lim  I Y av u z” , İslam  A n sik lo p td is i , İs tan b u l, 1967 . 
ciU: 10. ss. 4 2 3 -4 3 4 .

8 -  İdris-i B itlisi, d ev le t udam ı ve ta ıihc ;id ir. Ş e y h  H üsam edd irı'in  o k lu d u r . 
O sm an im m  h iz m e tin e  g irm iş . İran lıIara  k a rş ı Y avuz 'u  d es te k lem iş  vc G üney  Doç^u 
A n a d o lu 'n u n  fe th in d e  büyük  ro lü  o lm u ş tu r . 1 5 2 0 ‘de v e fa t e tm iş ti r .  B akm ız:

" İd ris , B itlis i" , İ .A ., c ilt:  fi/II, s. 9 3 6 .
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Bitlisî'ye müracaat edilerek yardımı temin edilmiştir. Bunun üzerine, Yavuz Selim 
İdris-i Bitlisî'ye bölgenin meselelerinin halli için yetki vermiş, tuğralı ferman gön
dererek padişah adına tasarrufta bulunmasını sağlamış tır.’ Bu sebeple, bölgenin 
İdarî statüsünün tesbiti işlerinin ve ilk "Temessüklerin" hazırlanmasının İdris-i Bit- 
lisT tarafından yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Nitekim, Kanunî Sultan Süleyman za
manında Irakeyn seferinden önce bu bölgede yan müstakil vaziyette yaşayan bey
lere yollanan bir "emr-i ş e r i f te  geçen "kadimden temessükleri üzere" ibaresi, 
İdarî statülerin Yavuz devrinde verildiğini doğrulamaktadır. Kanunî Sultan Süley
man bu emr-i şe rifte  kısaca şöyle diyordu: "Yavuz zamanında İran'a karşı cephe 
alarak hayırlı hizmetlerde bulunan ve şimdi de devlete sadaKatla hizmet ifa eden, 
bilhassa sefere katılarak yararlık gösterene öteden beri ellerinde ve tasarruflarında 
bulunan yerler kendilerine temlik ve ihsan edilmiştir*'’." Bundan da anlaşılacağı 
üzere Kanunî mahallf beylere yeni haklar ve imtiyazlar vermiyor, sadece babası za
manında verilenlerin geçerli olacağını bildiriyordu. Nitekim, daha sonraki devir
lerde de gönderilen fermanlarda ellerine verilen kadim temessükler mucebince 
denilerek "yurtluk ve ocaklık” yoluyla sancak ve dirlik tasarruf edenlerin imtiyaz
ları yenileniyordu. Bu şekilde imtiyazlara sahip olan bölge halkı ve beyleri genel
likle devlete sadık kalmış ve Osmanlıordusuyla birlikte İran'a karşı sefere katılmış
lardır. Dolayısıyla imtiyazlı statüleri değişmeden devam etmiştir.

İstanbul'daki merkezî otoritenin tanıdığı imtiyazlar sayesinde Doğu ve Gü
ney Doğu Anadolu'nun özel statüsü yani feodal karakteri ve padişah fermanlarıyla 
kendilerine yurtluk ve ocaklık yoluyla dirlir verilen beylerin hakimiyeti Tanzimat 
devrine kadar devam etti. Bu devirde yapılan reformlar ve yeni düzenlemelerle 
Doğu Anadolu'daki geleneksel statülerin devamı mümkün görünmüyordu. Çünkü, 
merkezî otorite güçleniyordu. 1870'te kabul edilen Vilayet Nizâmnâmesi ile yeni 
bir düzenlemeye i;idilmişti. Bu gibi tedbirler sonunda Doğu'tiaki mahallî beylerin 
hakimiyeti ve nüfuzları azalmıştır. Neticede, imtiyazlı statüler ortadan kaldırılmış 
ve beylik düzenine son verilmiştir. Bu arada. Doğu Anadolu'da mahallî otoritelerin 
ortadan kaldırılmasıyla meydana gelen otorite boşluğunu Bâb-ı Ali tam manasıyla 
dolduramadığından, bölgede Ermeni faaliyetleri artmış ve bazı huzursuzluklar ol
muştur. Bu durumu gören II. Abdülhamit, merkezî otoritenin gücünü takviye et
mek ve Ermeni faaliyetlerini frenlemek için eski beylerin ve hanedanların rakibi 
durumunda olan bölgedeki kalabalık ve güçlü aşiretleri teşkilatlandırma yoluna 
gitmiştir. H. Abdülhamid bu şekilde bir siyaset takip etmekle şu hususları temine 
çalışıyordu: Aşiretlere sahip çıkarak, onlara psikolojik olarak devletin kendilerini 
himaye ettiğini hissettirmek. Aşiretleri ve reislerini hilafet ve Saltanat'a bağlamak 
ve sadakatlarını sağlamak. Eski beylerin ve hanedanların, bu aşiretleri suistimal 
ederek eski nüfus^larını yeniden temin etmelerini önlemek. Ermenilere karşı ma-

9 H o ca  S adedd in , T aciit T ev arih , C. 2 , s. 3 2 2 ; M. .Şükrii S ekban , KiirUVlescIcsi, A nkara  

19 7 9 , S .131 .

10- N azm i Scvgen, D o ğ u  vc G üney  D o ğ u  A n a d o lu 'd a  T ü rk  B ey lik le ri, (Y ay ına  h az ırla 
y an la r: Ş ükrü  K aya S efe ro ğ lu -IIa lil K em al 'lu rkcizii), A n k ara , 1982 , s. 42 .
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hallî bir denge unsuru ortaya çıkarmak. Nihayet merkezî otorite ile mahallî güçler 
arasında iş birliği sağlayarak iç ve dış tehlikelere karşı Doğu bölgelerinde devletin 
itibarmı ve hakimiyetini tesis etmektir. Böylece, eski sistem ve statüden tamamiyle 
farklı devlet hakimiyetinin ağır bastığı kontrollü bir düzene geçilmeye çalışılmış
tır. Bu yeni düzenleme, Ermeni faaliyetlerinin arttığı, Rus ve İngiliz emperyalizmi
nin bölgeyi imparatorluktan ayırma gayretlerinin doruk noktaya çıktığı şartlar 
içinde makul ve geçici bir tedbir olarak görülebilir.^^) Nitekim, bu tehdid ve tehli
kelerin kalktığı Cumhuriyet devrinde millet ve millî devlet anlayışı içinde bölgenin 
idari statüsü bölgelerden farksız olarak düzenlenmiştir. Böylece, asırlardan beri 
feodal beylerin hakimiyetinin söz konusu olduğu Doğu, Güney Doğu bölgelerimiz 
millî iradeye müstenit bir idare tarzına kavuşmuştur.

C — OsmanlI İdarî Sistemi İçinde Doğu Anadolu'nun Statüsü.

OsmanlI devletinin, mutlâk bir merkeziyetçilik fikrinden tamamiyle uzak 
bir aniyışla, idaresi altına aldığı bölge ve toplumların hususiyetlerine göre çeşitli 
idare tarzları tatbik ^ttiği malİJmdur. Ancak, bu çeşitlilik şekilden ziyade muhte
vada da kendini göstermiştir. Çünkü, Osmanlı idare sistemi ve idari taksimatı şekil 
olarak genelde Eyalet ve Sancak temeli üzerine oturtulmuş. Fakat, bu Eyalet ve 
Sancak'ların İstanbul'la olan bağlarında bir takım farklılıklar olduğu için ayrı sta
tüler altında ele alınması gerekmektedir. Meselâ, ilk dönemlerde Eyaletler "Has" 
ve "S^liyâne olmak'üzere statü bakımından ikiye ayrılmışlardır.'^) Aynı şekilde 
Sancaklar için de bir ayırım söz konusu olmuştur. Bu arada, Eyalet ve Sancaklarm 
sayı ve nitelik bakımından zaman içinde değişikliklere uğradığını unutmamak lâ
zımdır.

Osmanlı devleti, Çaldıran zaferinden sonra söz konusu bölgede Diyarbekir 
merkez olmak üzere Musul, Bitlis, Mardin, Harput, Dersim ve Çapakçur'u da içi
ne alan gayet geniş bir eyalet vücuda getirmiştir. Kanuni Süleyman devrinde yeni 
bir düzenleme yapılarak Van'da ayrı bir eyalet teşkil edilmiştir. Sivas ve Erzurum 
konumuz dışında kaldığından bu iki eyalete temas edilmiyecektir. Van, Diyar
bekir her ikiside İran sınırında olmaları bakımından hem ordunun hareket noktası 
hem de önemli merkezler durumuna gelmişlerdir. Diyarbekir: a) İstanbul—Sam
sun—Amasya—Sivas— Malatya— Harput—Diyarbekir—M usul-Bağdat b) Beyrut ve 
İskenderun—Halep—Antep— Urfa—Diyarbekir; Van; a) Trabzon—Erzurum—İran,
b) B atum -E rivan-V an-H akkâri-M usul-B agdat ticaret ve ulaşım yolları üzerin
de bulunmakla önemli şehirler idiler. Özellikle Diyarbekir’de devrin pek mühim 
şahsiyetleri Beylerbeyilik yapmıştır. Bunlar arasında sonradan sadrazam olan ünlü 
vezirler de bulunmaktadır.*^) Eyaletlerden sonra sancaklar gelmektedir. Esas üze-

1 1 -  Ru k o n u la r  iç in  h ak in iz : B ayram  K O D A M A N , Ş a rk  M eselesi I ş ığ ın d a  II. 
A b d iilh u m id 'in  D o ğ u  A n a d o lu  P oU ükası, İs tan b u l, 1983.

12 - Ş e ra fe t t in  T u ran , "X V II. y ü zy ıld a  O sm anlı İm p a ra to r lu ğ a u u n  İdari. T a k 
s im a tı” , A ta tü rk  Ü niversitesi 1961 Y ıllığ ı, E rz u ru m , 19 6 2 , s. 2 01 .

13- M. H alil Y in a n ç , "D iy a rb e k ir" , İs lam  A n sik lo p ed is i , c ilt:  3.
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rinde durmak istediğimiz idarf birim sancaklar olduğu için bu konuyu ayrı bir baş
lık altında ele almayı uygun bulduk.

1— Doğu Anadolu'da Sancaklar:

OsmanlI İdarî teşkilatının esasını ve temel birimini sancak oluşturmakta idi. 
Sancak tabiri, Osmanlılar'dan önceki Türk-İslâm devletlerinde belirli bir İdarî böl
geyi ifade etmekten uzak, daha çok hükümdarın hâkimiyet sembolleri arasında yer 
almıştır. Osmanlılar'ın ilk devirlerinde tuğ ve sancak, hattâ  davul hükümdarın tem 
silcisi durumunda olan kişilerin de sembolü haline gelmiştir.'^') Kesin tarihini bil
memekle beraber, sancak tabiri zaman içinde üzerinde dalgalandığı araziyi ifade 
eder olmuştur.’®) Bu manayı kazanması muhtemelen XV. Yüzyılda olmalıdır. Çün
kü, imparatorluk müosseselerinin en mükemmel çağını yaşadığı XVI. yüzyılda san
cak teriminin yerleşmiş olduğunu görüyoruz.

İmparatorlukda, devletin vergi hâsılatını belirlemek ve asker temin etmek 
maksadıyla yaptırılan tahrirlerde birim olarak sancak esas alınmıştır. Her sancağın 
kanun-nâmesi Tahrir Defterlerinin başına yazılmıştır. Aynı şekilde, merkez-i hükü
metten çıkan imparatorluğun idaresiyle ilgili bütün yazışmalarda da sancak idaresi 
esas olarak kabul edilmiştir. Gerçi, Tahrir Defterlerinde bazı nahiyeler, cemaatler 
ve vakıflar hakkında kanun-nâmeler yer almışsa da bu durum İdarî açıdan sanca
ğın temel birim olmasına engel teşkil etmiyordu.

Diyarbekir ve Van eyaletlerinin teşkilinden sonra, fethedilen her yerde ol
duğu gibi, tahrir işlemine başlanmış ve bir kaç sene içinde tamamlanmıştır. Os
manlI  idaresinin prensiplerine riayet edilerek her bölgenin mahallî, coğrafî ve tarihî 
özelliklerine göre farklı teşkilatlanmaya gidilmiştir. Hatta, bu farklılık veya çeşitli
lik sadece aynı eyalete bağlı sancaklar arasında değil, bazan aynı sancağa bağlı 
kaza, nahiye ve cemaatler için de söz konusu olabiliyordu. Bu yüzden her sancak 
için olduğu gibi farklı bazı nahiyeler ve cemaatler için de kanun nâmeler düzenle
me yoluna gidilmiştir. Bu farklılıklardan ötürü, bazı sancaklar özelliklerine göre 
değişik statülere bağlanmıştır. Farklı statülerin belirlenmesinde bölgenin fizikî ya
pısı, aşiretlerin nüfusu ve dağılımı, Osmanlı öncesi İdarî, siyasî ve İçtimaî vaziyeti 
mühim rol oynamıştır. Fetihten sonra, Diyarbekir ve Van merkez olmak üzere teş
kil edilen iki eyalet dahilindeki sancaklar, yukarıda belirttiğimiz çerçeveye göre sı
nıflandırılmışlardır. Bu sancakların statülerini izaha geçmeden önce, Van ve Diyar
bekir eyaletlerinde bulunan sancakların adlarını ve statülerini gösterir bir cedveli. 
Prof. Dr. Şerafettin Turan'ın yayınladığı 1631-1632 tarihli bir İdarî taksimat def
terini esas alarak vermeyi uygun bulduk.**)

14- i .  M e tin  K u n t, S an ca k tan  E y a le te , 1 5 5 0 -1 6 5 0  A ras ın d a  O sm an lı Ü m erası ve İl İd a 
resi, İ s ta n b u l, 1978 , s. İS .

1 5 - J .  D en y , " S a n c a k " , İA ., c ilf . 10. s. 188.
16- Ş e r a f e t t in  T u ta n , . \y m  M akale, 2 0 1 - 2 3 2 .
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1- Hazzo
2- Cizre
3 -Eğil

1- Çermik
2- Sağman
3- Hasankeyf
4- Pertek
5- Mazgirt
6- Çemişkezek
7-H arput
8- Siverek
9- Kulp

10- Atak
11- Ergani
12- Mihrani

Diyarbekir Eyaleti 

a- Hükümet adı altmda geçen sancaklar:

Ocaklık
Ocaklık
Ocaklık

4- Tercil
5- Palu
6- Genç

b- Sadece Sancak (Liva) adıyla anılanlar:

Ocaklık
Ocaklık

Ocaklık
Ocaklık
Arpalık

Arpalık
Ocaklık
Ocaklık
Arpalık
Ocaklık

13- Çapakcur
14- Siirt
15- Görgil
16- Ağakis
17-Meyyafarikin
18- Bohtan 

Zilan 
Bespan

19- Nusaybin
20- Akçakale
21- Sincar
22- Zaho
23- HemkUrdkân

Ocaklık
Ocaklık
Ocaklık

Ocaklık
Ocaklık
Ocaklık
Ocaklık
Ocaklık

Voyvodalık

Ocaklık

1- Bitlis
2- Hizan

1- Deriki
2- Şervi
3- Müküs
4- Keşab
5- Şıtak
6- Keşan
7- Albak

Van Eyaleti 

a- Hükümet adı altında geçen sancaklar:

Ocaklık
Ocaklık

3- Hakkâri
4- Mahmudi

b- Sadece Sancak (Liva) adıyla anılanlar;

Ocaklık
Ocaklık
Ocaklık
Ocaklık
Ocaklık

Ocaklık

8- Kotuı
9- Esyabert

10- Erçiş
11- Adilcevaz
12- Bargiri
13- Şikak

Ocaklık
Ocaklık

Ocaklık
Ocaklık

Ocaklık
Aşiretlik

Yukarıdaki tabloya göre İdarî taksimat ve statü açısından Diyarbekir ve Van 
eyaletlerinde genelde iki ana ayırım göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi Hükü
metler, İkincisi Sancak (Liva)'lardır. Bu sonuncular da kendi aralarında farklılık 
arz etmektedirler. Buna göre, klâsik Osmanlı sancağı statüsüne sahip olanlar ve 
ocaklık tarikiyle tasarruf olunup, özellik arz eden sancaklar olarak bunlarda ken-
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di aralarında iki kısma ayrılmaktadırlar. Özellik arzeden bu sancaklara "Ekrad" 
sancakları demek de mümkündür. Netice itibariyle Diyarbekir ve Van eyaletlerinde 
bulunan sancakları aşağıdaki şekilde üç başlık altında toplamak mümkün görün
mektedir;

1- Klâsik OsmanlI Sancakları
2- Ekrad Sancakları
3 ' Hükümet Sancakları

a- Klasik Osnıaıüı Sancakları: Bu sancaklar Osmanlı İmparatorluğu'nun bü
tün bölgelerinde tatbik edilen ve geçerli usule göre idare olunan klâsik Osmanlı 
sancaklarından farklı değildir. Sancakbeyi doğrudan merkez tarafından tayin edil
mekte ve lüzum görüldüğünde derhal görevinden alınabilmektedir. Dolayısıyla 
herhangi bir imtiyaza sahip değildirler. Sancakbeyi, sancak dahilinde hem mUikt 
hemde askerî yetkilere sahip bir amir durumundadır. Sancak timar sistemine dahil 
olup, vergileri yaptırılan tahrirlere göre kanunlar çerçevesinde devletçe toplanır. 
Bu vergilerin mühim bir kısmı haslara ayrıldıktan sonra, geri kalanı timar ve ze
amet sahiplerine taksim edilmektedir.

Diyarbekir ve Van eyaletlerindeki bu tür sancaklar umumiyetle aşiret yapısı
nın kuvvetli olmadığı veya belirli bir aşiretin ekseriyete sahip olmadığı yerlerde 
teşkil edilmiştir. Özellikle şehirleşmenin, yerleşik hayatın ve ziraat (tarım) haya
tının hâkim olduğuı bölgelerde bu sancakların bulunduğunu görüyoruz. Bunların 
sayıları fazla olmamakla beraber, bulundukları yer ve merkezler açısından önem 
kazanmaktadırlar, Diyarbekir eyaletinde, Harput, Hasankeyf- (Hısnkeyf), Akça
kale, Sincar, Zaho ve Bohtan—Zilan-Bespan. Van eyaletinde ise, Erçiş, Adilcevaz 
ve Keşan klâsik statüye dahil sancaklardır. Arpalık yoluyla tasarruf olunan Sive
rek, Ergani ve Çemişkezek sancakları da bunlar arasında yer almaktadr. Ayrıca, 
Diyarbekir "Paşalık Sancağı" ile Van "Paşalık Sancağı" da bu tür sancakların ara
sında yer almaktadır. Böylece, iki eyalette klâsik Osmanlı sancak sisteminin geçerli 
olduğu ondört sancağın mevcut olduğunu görüyoruz. Bu sancaklara tayin edilen 
Sancakbeyleri umumiyetle bölgede tanınmış, nüfuzlu ümera arasından seçilmek
tedir. Meselâ, Çemişkezek Sancakbeyi Timurtaş'ın oğlu Kılıç Bey'in Harput San
cakbeyi olduğu göriİlmektedir.'’̂

b- Ekrad Sancakları; Bu sancaklar biraz evvel izah ettiğimiz klâsik Osmanlı 
sancaklarından farklıdırlar. Çünkü, bu sancakların idaresi genellikle bölgeye eski
den beri hakim olagelen nüfuzlu, eski mahallf beylere ve hanedanlara rnülkiyet tari
kiyle "Yurtluk ve Ocaklık" olarak verilmiştir. Buna sebep, evvelâ bu eski beylerin 
fetih zamanında Osmanlıya verdikleri hizmetleri ve itaatleri, sonra bölgenin ö- 
zellikleridir. Bu şekilde sancağa sahip olan beyler çoğunlukla ölünceye kadar San- 
cakbeyliğini yürütrnekte ve ölümü halinde kaide-olarak oğlu veya akrabalarından 
biri yerini almaktadır. Ancak, ihanetleri halinde Sancakbeyi İstanbul tarafından

1 7 - B aşvek-âlet A rşiv i, M ühim m e 4 4 , s. 132 (25 Z ilh icce  9 9 0  ta r ih li hü k ü m ).
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derhal değiştirilebilmekte ve yerine yine oğlu veya hanedarıdan biriâni tayin ede
bilmektedir. O halde ölüm ve ihanet dışında Sancakbeylerinin değiştirilmesi söz 
konusu olamazdı. Değişiklik teklifi, Beylerbeyinin "arzı" üzerine "Divân-ı Hümâ
yun" tarafından görüşülür, teklif edilen şahıs uygun görüldüğü takdirde tayin 
edilirdi.

Bu "fıkrad" sancaklar da birer Tahrir Defterine sahipti. Yani, klâsik osmanlı 
sancaklarında olduğu gibi bunların gelirleri (mahsulatı) de "tahrir-i defter" olun
makta, padişah ve sancakbeyi hasları çıktıktan sonra, geri kalan hasılat zeamet ve 
timar sahiplerine dağıtılmaktadır. Sefer zamanında Sancakbeyi askerleriyle birlikte 
Beylerbeyi'nin hizmetine girmekle mükellefdir. Yine bu tür sancaklara merkezden 
kadı tayin edilmektedir. Bu kadılar malî ve hukukî konularda bazı yetkilere sahipti.

Bu şekilde yani ocaklık yoluyla tasarruf-olunan "Ekrad" sancaklarının sayı
sı Diyarbekir eyaletinde onüç, Van eyaletinde ise dokuz olmak üzere toplam yir
mi iki idi. Yalnız hemen ifade edelim ki, bu rakamları kesin olarak kabul etmemek 
lâzımdır, zira bunların sayısı devirlere, yıllara göre değişebilmektedir. Kısaca, "E k
rad" sancaklarının klâsik Osmanlı sancaklarından farkı, ocaklık tarikiyle tasarruf 
edilmesi ve Sancakbeyi'nin sahip olduğu bir takım imtiyazlarla tayin ve azil şeklin
den ileri gelmektedir. Hükümet sancaklarından ayrıldığı nokta da esas itibariyle 
bölgenin tahririnin yapılmış olma ve merkezden tayin edilen Osmanlı memur
larının bir takım yetkilere buralarda sahip olmasıdır.

c- Hülvümet Sancakları; Hükümet olarak nitelendirilen bu sancakların sayısı 
kaynaklara ve devirlere göre değişmekle birlikte bizim yukarıda verdiğimiz tablo
da Diyarbekir dahilinde altı, Van dahilinde dört olmak üzere toplam on kadar ol
duğu görülmektedir. Bu hükümet sancakları da "Ekrad" sancaklarında olduğu gibi 
shiplerine "Hîn4 fistihde hizmet ve itaatleri mukabilinde tefviz ve temlik olun
muşlardır." Yine, aynı şekilde ocaklık yoluyla mülkiyet şeklinde tasarruf olun
maktadır. Sancakbeyleri "ellerine verilen ahidnâmeleri mucebince" "azl ve nasb" 
edilememektedirler. Bunların en önemli özellikleri "mefriiz-ül-kalem" ve "maktu- 
ül-kadem" olduklarından tahrli^ işlemine tabi tutulmamış olmalarıdır. Böyle olun
ca, bu sancaklara "kalem erbabı" olan Osmanlı memurları girmemiştir. Tahrir yapı
lamadığından timar sistemi de bu sancaklarda uygulanmamış, dolayısıyla "ümerâ-i 
osmaniye"den de kimse bu bölgelere gelmemiştir. Durum böyle olunca, adı geçen 
sancaklar Osmanlı memurlarının selahiyetleri ve nezaretleri dışında kalmaktadır. 
Diğer sancaklardan en büyük farkları bu hususlar olmuştur.

Hükümet sancaklarında yine sancakbeyleri ölümü ve ihaneti halinde, yerine 
evlatlarından veya akrabalarından biri tayin edilmek şartıyla değiştirilebilmekte
dir. Bu tür değişiklikler "kadîitıden olageldiği üzere" kanunlaştı rılmıştır. Ancak, 
Hükümet sancağına sahip olan aile tamamen yok olursa, o takdirde normal sancak
larda olduğu gibi "ümera"dan bir kişi devlet tarafından oraya tayin edilebilirdi. 
Soy tükenmedikçe hariçten bir kimse tayin edilemezdi. Meselâ, bu statüde olan 
Palu'da Yusuf Bey'in ölümü üzerine, onun yerine ümeradan Ahmet Beyin tayin e- 
dilmesi Beylerbeyi tarafından teklif edilmişse de Divan-ı hümayun bu teklifi, bey
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liğin "kadimden beri mutasarrıf olanların oğullarına verilegeldiğl" gerekçesiyle 
reddetmiştir.

Hükümet sancağı tasarruf eden Beyler sancak dahilinde vergileri bizzat topla
ma hakkına sahip oldukları gibi, yargı (kazai) yetkilerini de üzerlerinde bulunduru
yorlardı. Her ne kadar Osmanlı kadısının teorik olarak yetkisi bütün kazat işleri 
kapsıyorsa da pratikte Sancakbeyi söz sahibi durumunda idi. Bu imtiyazlı durumu
na rağmen hükümet sancakları da sefer zamanında kuvvetleriyle birlikte Beylerbe- 
yi'nin emrine girmek mecburiyetindedirler. Askeri kuvvetleri aşiretlerinin büyüklü
ğüyle doğru orantılı idi. Kısaca bu sancakların diğerlerinden ayrıldığı en mühim 
hususlar tahrir ve timar usulunün olmaması Sancakbeyi'nin yetkilerinin daha ge
niş bulunmasıdır.

Yukarıda İdarî taksimat açısından üç bölümde incelemeye çalıştığımız bu 
sancakları tasarruf ijekli açısından da bir sınıflamaya tabi tutmamız gerekirse, bu 
sınıflamayı aşağıdal<;i tarzda yapmak mümkün görünmektedir:

1- "Ocaklık"lar.
2- Arpalıklar
3- Voyvodalık
4- Aşiretlik
5- Doğrudan devletin tasarrufunda olanlar.

Özellikle "Hükümet" ve "Ekrad" sancaklarının tamamının ocaklık yoluyla 
tasarruf edildiğini görüyoruz. Her iki eyalette de bunların sayısı, ondokuz'u Diyar- 
bekir'de,onüç'ü Van'da bulunmak üzere toplam otuz iki idi. Ocaklık tabiri genel
likle bazı kaynaklarda "Yurtluk ve Ocaklık" şeklinde geçmektedir. Her ikisi de bir 
yerin gelirinin birine tevcih edilmesi anlamında kullanılan birer tabirdir. Yalnız, 
"yurtluk" kayd-ı hayat şartıyla tasarruf edildiği halde; "yurtluk ve ocaklık" şek
linde müştereken vsya sadece "ocaklık olarak irs yoluyla sürekli tasarruf edilirdi. 
Ocaklık yoluyla kendisine arazi geliri tevcih edilen kimse resmen o yerin sahibi de
ğildir. Araziyi satamaz, bağışlayamaz ve vakfedemezdi. Sadece o yerin şer'î ve örff 
vergileri kendisine ait olurdu. Timar'dan farklı bir sistemdi. En bariz fark, ocaklı
ğın hizmet karşılığı olup olmadığına bakılmadan bir ailenin sürekli tasarrufuna bı
rakılması, tasarruf ödenin imtiyazlı bazı selahiyetlere sahip bulunması ve bazıların
da tahrir yapılmamasıdır. Bu sistem daha çok Doğu Anadolu'da uygulanmıştır. Se
bebi ise, fetihten önce bu bölgede müstakil veya İran'a tabi Beylerin fetih esnasın
da Osmanlıya vermiş oldukları hizmet, gösterdikleri sadakattir. Başlangıçta hizmet 
karşılığı verilmişse de sonraları ailelerin tasarrufuna bırakmak teamül haline 
gelmiş, hiç bir padişah da bunu değiştirmeyi düşünmemiştir. Aşiretlerin veya bu 
sancakların sadakat ve itaatleri devam ettikçe ocaklık sistemi de muhafaza edil
miştir. Tanzimat devriyle birlikte bu sistemden vaz geçilmeye başlanmıştır.

18- B aşv e k â le t A rşiv i, M üh im m e 4 6 , s. 2 71 .

19i- M e h m e t Z e k i P ak a lu ı, " Y u r t lu k  ve O ca k lık " , O sm an lı T a r ih  D ey im le ri vc  T e rim le ri 
S özlüğü , İ s ta n b u l 19f)5, d i t :  3 , s. 6 3 9 .
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Arpalık, Osmanlı imparatorluğu'na muhtelif zamanlarda, muhtelif şekillerde 
bazı ytlksek rütbeli devlet memurlarına vazifede iken maaşlarına ilaveten, azil veya 
tekaüt halinde maaş kabilinden verilen tahsisat anlamına kullanılan bir tabirdir. 
Başlangıçta belirli kimselere verilmişken, zamanla muhtelif kimselere de verildiği 
görülür. Arpalık olarak bir sancak bazanda iki sancak tahsis edilebilirdi.^®

Mîr Aşiretükler sancak biriminin dışında tutulm uştur. Yine, "Hîn-i fetihde 
hizmet ve itaatleri mukabilinde" kendilerine "yurtluk ve ocaklık" tarikiyle dirlik 
verilen aşiretlere ve tasarruf ettikleri bölgeye "m ir aşirettik" adı verilmiştir. Ze
amet ve timar şeklinde verilen bu dirlikler "yurtluk ve ocaklık" hükmünde olup, 
aşiret sahibi ölür veya hizmet etmezse dirliğin yani mir aşiretlik oğluna veya akra
basına verilirdi. Aşiretliğin, reisin oğlu veya ailesi münkariz olmadıkça "ahara ve
rilmek kanun değildür".^* Görüldüğü üzere. Mir Aşiretlik'ler de "Ekrad" ve "Hü
kümet" sancaklarında olduğu gibi aynı haklara sahip bulunuyorlardı. Aşire* eisi- 
nin selahiyetleri oldukça. Bizim tablomuzda, bu hakka sadece Van dolaylarında 
bulunan Şikak aşiretinin sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak, bazı kaynaklarda 
bunların miktarının, XVII. yüzyıl başlarında 400 kadar olduğu ifade edilmektedir.

Aşiretler için Tahrir Defterlerinde ayrı ayrı kanunnâmeler vazedildiği görül- 
mçktedir. Meselâ, 1540 (hicri 947) tarihli Diyarbekir vilâyeti kanununda "aşire t 
taifesi"ne ayrılan kısımda aşiretlerden ne miktar ve ne şekilde vergi tahsil edileceği 
etraflıca anlatılmaktadır. Bu aşiretlikler de sefer zamanlarında kendi efradı arasın
dan askeri birlikler teşkil ederek, Beylerbeyi'nin emri altına girer ve sefere katılır
lardı. Tanzimat'la birlikte, ocakiık tarikiyle sancak tasarruf eden mahallî bey ve 
hanedanların eski önemlerini kaybetmeleri ve nüfuzlarının azalması üzerine, bu tür 
aşiretler ve reisleri II. Abdülhamid'in tatbik ettiği siyaset sonucu teşkil edilen 
"Aşiret Alaylan"sayesinde önem kazanmaya başlamıştır. Devletin teşebbüsü ile 
bu şekilde teşkilâtlandırılan aşiretler. Ermeni mezalimi ve tehdidine karşı merkezî 
otorite tarafından himaye edildiklerini görerek Saltanat ve Hilâfet makamlarına 
daha fazla bağlılık göstermişlerdir.

1631-1632 tarihleri arasında Diyarbekir eyaletinde sadece Nusaybin'de bulu
nan "Voyvodalık" sistemine gelince: Voyvoda islavca bir kelime olup, ağa, reis 
manasına gelmektedir. Osmanlılar'da valiler ve mutasarrıflar kendi eyalet ve san
caklarında bulunan kazalara bazan Voyvoda tayin ederlerdi. Voyvoda, ekseriya 
muteber memurlar veya halkın isteğiyle mahalli ileri gelenler arasından tayin edi
lirdi. İşte bu şekilde idare edilen yerlere Voyvodalık deniliyordu. Voyvodalara 
merkezce mukataat hâzinesi kaleminden "evîımr-i şerife" verilirdi. Zamanla, Voy
vodalar kaymakamlık vazifesini yürüten kimseler durumuna gelmişlerdir. Timar ve

2 0 -  A rp a lık  h a k k ın d a  b ak ın ız ; İs lâ m  A nsik lo p ed isi "A rp a lık "  m a d d es i c ilt: 
î ,  9. 5 9 2 -5 9 5 ; M eh m e t Z ek i P akalın , a .g .e ., c ilt: I. s. 84 .

21- B aşb ak a n lık  A rşiv i, M ühim m e 4 6 . s. 2 7 1 .
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zeamet usulunün geçerli olduğu yerlerde İse vergilerin tahsili ile meşgul olmuşlar
dır.^^

Sonuç:

Hiç şüphesiz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu dokuz yüz yıldır Türk coğraf
yası içinde, Türk devletlerinin idaresi altında, Türk kültürü hakimiyetinde ve Türk 
milletinin tasarrufunda bulunduğu bilinen ve inkârı mümkün olmayan tarihtger
çektir. Her ne kadar üzerinde Bizans'tan tevarüs edilen (miras alınan dağınık ve az

az sayıda Ermeniler, Yezidfler, Süryanîler gibi gayr-i mUsIim etnik guruplar yaşa
mışsa da bu durum bölgenin Türk olduğu gerçeğini değiştirmemişlerdir.Bu gün, 
bu cemaatlere mensup insanların sayısı yok denecek kadar az olması itibariyle, ar- 
trfc onların adlarından bile bahsetmeye gerek kalmamıştır. Bu durumu kabullen
mek mecburiyetinde kalan iç ve dıştaki bölücü mihraklar Doğu bölgelerinde Türk 
milletini parçalamak maksadıyla, yeni etnik guruplar aramak ve yaratmak gayreti 
içine girmişlerdir. Neticede, dokuz yüz yıllık müşterek mazinin, kültürün, dinin, 
törenin, devletin, toplumların hayatı bakm ından sosyolojik ve tarihi açıdan ne 
mana ifade ettiği düşünülmeden, özellikle ırkçılığın çok gerilerde kaldığı bir çağ
da, Doğu bölgelerinde yaşayan halkın bir kısmmı Türkler'den ayrı bir etnik gurup 
gibi gösterme faaliyetlerine girişmişlerdir. Üstelik, kendi iddialarını doğrulamak 
için tarihi tahrif etmeye kalkışmışlardır. Böylece, kendilerine mazi yaratabilecek
lerini zannetmektedirler. Halbuki, ilimle, tahrif edilmiş gerçeklerle, propoganday
la, iddialarla kendisine mazi ve tarih bulmuş hiç bir toplum yoktur. Bu baa t ger
çeği bile görmemektedirler. Bu bakm dan, Osmanlı devletinin Doğu Anadolu'da 
tesis ettiği "Yurtluk ve ocaklık" gibi özel sistemler de yanlış değerlendirmelere tu
tulmuştur. Bu sistemin, bölgenin verimsiz coğrafi yapısından, nüfus kesafetinin az
lığından, İstanbul'a uzaklığından ve OsmanlI'nın idare anlayışından kaynaklandığı 
açık bir şekilde bilinmektedir. Ayrıca, İran tecavüzlerine ve XIX. yüzyılda Ermeni 
tehdidine ve Rus saldırılarına karşı, yerli halka özel statüler tanıyarak kendi ken
dini savunur hale getirmek isteği de mühim rol oynamıştır. Böylece Osmanlı devle
ti, Doğu'da devamlı olarak kalabalık bir ordu bulundurma külfetinden de kurtul
muş oluyordu.

Şüphesiz, Oshıanlı devletinin Doğu'da tatbik ettiği değişik özel sistemler, 
bölgedeki feodal yapıyı muhafaza etmiş hatta kuvvetlendirmiştir. Ancak feodal 
düzeni Osmanlı yaratmamış, daha önce var olan düzeni Osmanlı kendi sistemine 
göre uyarlamaya çalışmıştır. Kaldı ki, o çağlarda hemen hemen dünyanın pek çok 
yerinde feodal düzen hakimdir. Osmanlı Doğu Anadolu!yu ve halkını imtiyazlı ve 
farklı durumuna rağmen imparatorluğun aslî parçası, asli unsuru olarak görmüş ve 
öyle kabul etmiştir. Başta İdrîs-î Bitlis olmak şartıyla bölgedeki halk ve beyler &I- 
tanat ve Hilafete itaat ve sadakatla bağlı kalmıştır, Rumeli ve Batı Anadolu'daki

2 2 -  M eh m e t Z ek i P aka lın , O sm an lı T a rih i D ey im le ri ve T e rim le ri S ö zlüğü^ İstanbu l, 
195 5 , c ilt: 3, s. 5 9 8 . (V o y v o d a  m ad d es i) .
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feodal Ayanlar kadar gaile çıkarmamışlardır. Batı'yı Doğu'dan, Doğu'yu Batı'dan 
ve Van'lıyı Edlrne'llden ayırmayan tarihtir, kültürdür, coğrafyadır, dindir, devlet
tir. Bu unsurlar ebedidir. O halde birlik de ebedî olacaktır. Bu birliği bozmak tari
he, coğrafyaya dine, kültüre ve devlete meydan okumaktır ki, şimdiye kadar kim
senin gücü yetmemiştir.
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HAMÎDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI 

(II. Abdülhamid ve Doğu-Anadolu Aşiretleri)

Bilindiği gibi, son yıllarda yerli ve yabancı tarih araştırmacıları II. Abdülha
mid devriyle (1876-1909) fazla İlgilenmektedirler. Bu ilginin sebebi, hiç şüphesiz, 
II. Abdülhamit zamanına ait ilmi araştırmaların yetersiz oluşu ve o devrin her yö
nüyle tam olarak bilinmeyişidir. Mevcud bilgilerimiz ise, genellikle siyaSt kanaatle
re göre yazılmış ve o devrin belirli yönlerini ele alan kitap, makale ve gazetelerin 
ürünüdür. Bu tür kitap veya makalelerin çoğu, tek taraflı olarak, o devri ya yermek 
ya da övmek için yazılmıştır denilebilir. Bu bakımdan son yıllarda, arşiv belgeleri
ne ve kaynak eserlere dayanılmış ilmi araştırmaların önemi artmıştır. Bütün bunla
rın sonucu olarak da, II, Abdülhamid devrine bakış açıları ve tarzları değişmiştir. 
Artık, 33 yıllık bu devreyi sadece "istibdat" veya "yenileşmeye tepki" (reaksiyon) 
veya "islim in dirilişi" devri olarak görme ve bunlara göre değerlendirme zamanı
nın geçtiği kabul edilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz düşünceden hareketle II. Abdülhamid tarafından 
189Vde kurulan ve Doğu Anadolu'nun sosyal, siyasî ve iktisadf hayatına yeni bir 
çehre kazandıran Hamidiye Alaylan'nı arşiv belgelerine dayanarak incelemeyi, 
böylece az bilinen, fakat üzerinde pek durulmayan bir konuyu açıklığa kavuştur
makta yarar görmekteyiz. Bu vesile ile 1876-1908 tarihleri arasındaki devrenin ge
nel karakterini mümkün olduğu kadar kısa ve kalın çizgilerle vermeyi konunun 
daha iyi anlaşılır hale gelmesi yönünden faydalı bulduk. Zira Hamidiye Alaylarının 
teşkilini, bir noktada meselenin açıklığa kavuşması bakımından II. Abdülhamid 
devrinin diğer olaylarından soyutlamak mümkün değildir.

il Abdülhamid devrinin Özellikleri

1— Merkeziyetçilik: II. Abdülhamid devrinin, despotik ve merkeziyetçi bir 
devir olduğu su götürmez bir gerçektir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda despot
luk ve merkeziyetçilik sadece II. Abdülhamid'e özgü bir durum değildir. Daha geri
lere gitmemek için, Osmanlı İmparatorluğu'nda, II. Mahmud'un, Avrupa'da Bis- 
mark'ın ve Rus Çan'nın despotluk ve merkeziyetçi siyasetleri hatırlanacak olursa.
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II. /^bdülhamid'in ayr» yöndeki siyaseti, çağdaşlan arasında, yadırganacak bir 
yöntem değildir. Bir diğer husus, II. Abdülhamid'in merkeziyetçiliği Tanzimat'tan 
beri meydana gelen olayların veya değişikliklerin mantıki bir sonucudur'. Şöyle 
ki, II. Mahmud'un kurduğu düzen merkeziyetçi ve otokrattı. 1 Mart 1840'da yü
rürlüğe giren kararname ile merkeziyetçilik biraz daha kuvvetlendi. Fakat 1842'de 
Mustafa Reşit Paşa'nın çıkardığı mahalli idari meclislerin kurulmasıyla ilgili ka
nunlarla ve 28 Kasım 1852'de valilerin yetkisini arttıran fermanla merkeziyetçi sis
tem zayıfladı. Ancak 1857-1861 tarihleri arasında imparatorluğun çeşitli bölge
lerinde meydana gelen isyanlar ve karışıklıklar üzerine, merkezt hükümetin eyâ
letlerde kontrolünü arttırma eğilimi tekrar doğdu. Bu eğilimin izlerini, 1864'de

Fransız idari taksimatı örnek alınarak kabul edilen Vilayet Nizâmnâmesinin mer
keziyetçi ruhunda görmek mümkündür. Nihayet 1871'de kabul edilen Vilayet Ni
zâmnâmesi biraz daha merkeziyetçi hale getirildi. Bu tarihten sonra Abdülaziz ida
resi hem mutlakiyetçi yönde hem de merkeziyetçi yönde gelişti. Kısaca merkezi
yetçilik ile demokratikleşmeyi uzlaştırma gayretleri daha Tanzimat devri baş
larında başarısızlığa uğramıştır. Bunun üzerine merkeziyetçi sistem ihmal edilerek, 
demokratikleşmeğe önem verilmişse de 1864'ten itibaren merkeziyetçilik eğilim
leri, demokratikleşme aleyhine ağırlık kazanmıştır. 1870 Fransa-Prusya savaşı so
nunda bu eğilim daha da artmıştır.

1876 Kanun-i Esâsi ve Meclis-i Mebusân tecrübeleri, 1877 Osmanlı-Rus sava
şı ve arkasından 1878 Berlin andlaşması II. Abdülhamid'i merkeziyetçilik fikrine 
daha da fazla yaklaştırdı. II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin imparatorluk ve im
paratorluğu tutan kuvvetin ise devlet kuvveti olduğunu ve yine her şeyin bu kuv
vetin varlığına bağlı bulunduğunu kabul ediyordu. Gerçekten, merkezî devletin 
gücü ve kuvveti zayıfladığında, imparatorlukta isyanlara, parçalanmalara ve mahal
lî güçlerin ortaya çıkmasına engel olunamadığını biliyordu. Bu yüzden da daima 
adem-i merkeziyetçiliğe karşı olmuştur.

Yine Abdülhamid Tanzimatçılar'ın başarısızlığını, reformların uygulanma
masını ve imparatorluktaki başıbozukluğu merkezt kuvvetin zayıflığına bağlıyor
du. Ayrıca merkeziyetçi idarenin kurulmasını, meşrutî yani anayasalı ve parla
menter bir sistemde değil, fakat otokratik bir sistemde görüyordu. Nitekim 1878'- 
de Meclis-i Mebusân'ı kapatmakla merkeziyetçi görüşünü İstanbul'daki mevcut 
güçlere kabul ettirdi. Bundan sonra, taşradaki mahallî güçlerin (şehir Ve kasaba eş
rafının) ve resmi güçlerin (ordu kumandanlarının ve valilerin), kendi anlayışını 
paylaşmalarmı ve merkeziyetçi sistemi benimsemelerini sağlamak kalıyordu. Bu 
konuda gayet temkinli hareketle, tedricen ve bazen karşılıklı tavizlerle başarılı bir 
siyaset takip etti denilebilir. İşte Doğu Anadolu'da kurulan "Hamidiye Alayları" 
bu siyasetin bir parçası olarak görünmektedir.

1 S tep h a n  D o g u id , " T h e  p o litic s  o f  U n ity : H am id ian  p o lic y  in  E a stc rn  A na- 

to l ia ,"  M id d le  EastcTn S tu d ie s , IX , (M ayıs 1 9 7 3 ) s. 1 3 9 -1 5 5 .
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Ancak bir noktayı belirtmekte fayda vardır: Merkeziyetçilik, II. Abdülhamid 
tarafından gaye değil, fakat İslâm birliği ve reformlar için vasıta olarak ele alınmış
tır^. Bu siyasetin izlerini Hamidiye Alayları'nm kuruluşunda görmek mümkündür.

2— İslâm Birliği; Tazminat devrinin hareket noktası, reformlarla, impara
torluğun çeşitli unsurlarını, müşterek vatan, müşterek hanedan ve müşterek men
faat etrafında birleştirerek Osmanlı vatandaşlarının meydana getirdiği bir Osmanlı

toplumu yaratmaktı. Böyle bir siyaset mantıki gibi görünürse de, o zamanın şartla
rı içinde, tabii değildi. Buna rağmen iyi niyetle ve Avrupa'nın baskısı sonunda 
gayr-i müslimlere tabii ve siyasi haklar verildi. Fakat Avmpa'nm müdâhalesi ve 
gayr-i müsiimlerin tutumları yüzünden müsbet bir netice elde edilemedi. Sonuç 
olarak gayr-i müsiimlerin isyanları ve diğer taraftan müslüman cemaatin içe kapan
ması, yöneticilerin bu konudaki ümitlerini gitgide zayıflatmıştır. 1877 Osmanlı- 
Rus savaşı ve Berlin Kongresi sonunda Hıristiyan toplumların önemli bir kısmının 
imparatorluktan ayrılmaları veya muhtar hale gelmeleri, Tanzimatçıların "Osman
lılık ideolojisi"nin gerçekleşmiyeceğini göstermeğe kâfi geldi. Bununla beraber 
"Osmanlılık” fikri silinmedi, sadece ikinci plana geçti.

Netice itibariyle de, bu ideolojik boşluğu, kökü 1872 tarihine kadar inen 
İslâm Birliği" fikri yani "Panislamizm" ideolojisi doldurmakta gecikmedi. Bu fi
kir, Osmanlılık fikrine göre daha mantıki ve biraz daha tabii görünüyordu. Zira im
paratorluğun büyük çoğunluğunu müslümanlar meydana getirmekteydi ve bu ço
ğunluğu kaynaştıracak müşterek noktalar pek çoktu. Bunun başmda İslâm dini 
ve hilâfet makamı vardı.

II. Abdülhamid'in hedefi, merkeziyetçilik sisteminin kendisine vermiş oldu
ğu maddi imkanlarla hilâfet makamının mânevi imkânlarını kullanarak ümitsizlik 
ve kompleks içindeki müslümanlara yeni ümitler vermek, onların hanedana ve hü
kümete olan inanç ve sadakatini arttırmak ve böylece İslâm birliğini gerçekleştire
rek imparatorluğu içte ve dışta güçlü hale getirmekti. İşte bu siyaseti başarılı oldu. 
Nitekim imparatorlukta müslümanların lideri ve koruyucusu olduğunu duygu ola
rak kabul ettirdi. Hattâ dünya müslümanları nezdinde Halife-Sultan'm itibarın; ve 
şöhretini arttırdı. Hamidiye Alaylan'nı kurarken Doğu Anadolu'aaki aşiretleri 
bu yönden kolayca kendisine bağlamasını ve itaat altına almasını bildi.

3 -  Denge Siyaseti: 33 yıllık idaresi zamanında II. Abdülhamid'in iç ve dış 
siyasette uyguladığı en belirgin yöntemi, kuvvetler arası dengeyi temin ederek. 
Sarayı, Bâb-ı Ali'yi ve hepsinden de önemli kendi otoritesini dengeler üstü güç ola
rak tutm a şeklinde özetlenebilir. 33 yıl iktidarda kalması, bu denge siyasetinin bir 
sonucudur diyebiliriz. Bu siyâsetin esasını somut örneklerle şu şekilde kısaca izah 
etmek mümkündür: Meselâ reformlarla -refo rm  aleyhdarlarını (batıcılarla- Batı 
düşmanı olan muhafazakâriarı) dengelemek için, Tanzimat çizgisinde reformlara 
olan ihtiyacı kabui ediyor, hatta başarılı bir şekilde eğitim alanında uyguluyor,

2 D ogu id , ay m  eser, s. 139 -141 .
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bunun yanında Panislamist fikirlere de yer veriyordu^. Böylece iki tarafr da mem
nun ediyor ve kendini bunların üstünde tutuyordu. Yine o, müslüman ve Hıristiyan 
cemaatlerin isteklerini reformlarla dengelemek istemiştir. Tanzimat devrinde bütün 
reformlar Hıristiyan cemaatlerin isteklerine uygun olarak yapıldığından, bunların 
bulunduğu bölgelerdeki müslümanların aleyhine bir dengesizlik ortaya çıkmıştı. 
İşte bu devirde müslümanların veya Türklerin lehine olan reformlara da girilmiş, 
hattâ ağırlık verilmeğe başlanmıştır. Aynı şekilde taşradaki mahalli güçler arasın
da dengeler temin edilerek asayiş sağlandığı gibi, devletin otoritesi bu güçlerin üs
tünde tutulm uştur. Vâli-şehir ve kasaba eşrafı-kırsal yörelerdeki ağa, hırıstiyan- 
müslüman, bürokrat-halk ilişkileri arasında ince denge hesapları yapılarak devleti 
bunların üstüne çıkarma gayretleri görülmektedir.

İşte, II. Abdülhamid devrinde, yeni ile mevcut, batıcılarla muhafazakârlar 
arasında bir denge kurularak modernleşmeye çalışılmıştır denilebilir. Ancak, bâzı 
sahalar istisna edilirse, başarı oranı düşük olmuş, imparatorluk çağdaşlaşma yö- 
nünda gerilerde kaldığı gibi çöküntüden de kendisini kurtaramamıştır.

4 -  Reform Siyaseti: II. Abdülhamid devrinde de yükselmek ve çağdaşlaş
mak için Batı Medeniyeti'nden faydalanmanın zarureti inkâr edilememiştir. An
cak Tanzimat devrinin aksine. Batı taraftan olan ve yeni bir sınıf teşkil eden ay
dınların denetim altında tutulmasından yana bir siyasetin benimsendiği kabul edi
lebilir. Ayrıca, keyfi ve denetimden uzak İnkılâp hareketlerinin imparatorluk ve 
toplum için felâket olacağı görüşü ağır bastığından, bu gibi yeniliklerin ve deği
şikliklerin toplumu rahatsız etmeden devletin kontrolü altında yapılması eğilimi 
mevcuttur.

Aydınlan ve yenilikleri denetim altında bulundurma eğiliminin doğmasında 
şüphesiz o devrin aydın tipinin büyük etkisi olmuştur. O zamanki aydınların iki 
büyük kusuru vardı: Birincisi, nasıl ki eski Osmanlı aydınları Batı Medeniyeti'ni 
tanımadan "dogmatik" bir tarzda Batı düşmanı kesilmişlerse, Tanzimat aydınları 
da da ters istikâmette, fakat aynı "dogmatizm" İçine düşerek Batı'ya hayran, es
kiye ve mevcuda düşman oldular. Aydınlarımızın çelişkisi belki bu,noktada yat
maktadır. Kısaca, Tanzimatçı'Iar Batı medeniyetinin esasını tanırrta ve Osmanlı 
toplum yapısını tahlil etme zahmetine katlanmadan "taklitçilikte ustalık" yarışına 
girdiler^. İkinci kusuru ise, Tanzimat aydını, Avrupa'ya Batı medeniyeti'ni öğren
meye değil, kendi tarihini öğrenmeye gitmiştir. Başka bir deyişle devrin aydınları 
çeşitli vesilelerle Avrupa'ya gittiğinde ve Batı Medeniyeti'ni öğrenmeye değil, ken
di tarihini öğrenmelerine rağmen, onlar orada Türk-Osmanlı tarihini ve İslâm top
lumu nu ve medeniyetini öğrenmeye çalışmışlar ve birtakım şeyler de öğrenmişler
dir. Ancak sonuç müsbet olmadı. Zira aydınlarımız Osmanlı toplumuna ve Türk-İs- 
lâm medeniyetine Avrupalı gözüyle bakmaya başladılar, meselelerimize Avrupa'-

s. 107.
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nın ileri sürdüğü çözüm yollarıyla yaklaştılar. Bunun sonucu olarak da, aydınları
mız topluma yabancılaştılar, eskiyi ve mevcudu inkâra yöneldiler. Böylece halk
aydın kopukluğu, ruhî ve fikrî bocalamalar ortaya çıktı. Türk kültürünün üzerin
deki Arap-Fars şîilmı kaldırmak şöyle dursun, ayrıca onun üzerine bir de Avrupa 
(Fransız-İngiliz-Alman) şalı çekilerek iyice altta kalmasına yol açıldı. Bunun sonu
cu olarak ise Türk kültürünü muhafaza ve temsil eden Türk halkı kendi kaderine 
terk edildi. Ancak, bu arada bazı aydınlarımızın olumlu yöndeki çalışmalarını in
kâr etmemek yerinde olur kanaatindeyiz.

İşte 1876'ya kadar, İmpâratorluk'ta idari değeri olan fakat sosyal değeri ol- 
mıyan, yukarıda izah ettiğimiz özelliklere sahip bir aydın, veya aydın-bürokrat 
zümre mevcuttu. Bunların karşısında da çeşitli eğilimleri yansıtan fakat merkezi- 
yetçi-islâmcı-padişahcı tutumlarıyla asgari müştereklerde birleşebilen ve az çok 
halkın desteğine sahip muhafazakâr-aydın grup vardır.

II. Abdülhamid bu iki grup arasında hassas bir denge meydana getirerek, her 
ikisinin de isteklerini karşılayacak ve ayrıca merkeziyetçiliğin ve İslam birliğinin 
kuvvetlenmesine yardımcı olacak reformları yapmayı tasarlıyordu demek yerinde 
olur. H attâ dengeyi kurmuş ve bazı reformları yapabilmiştir. Ancak 1890 yılından 
itibâren, iki aydın gurup arasındaki denge, üçüncü bir gurubun veya fikrin (İttihat- 
Terakki Fırkası ve Türkçülük akımı) ortaya çıkmasıyla bozulmuştur. Bu üçüncü 
muhâlifler gurubuna ek olarak, gayr-i müslimlerin taşkınlıkları ve Avrupa” nın tah
rikleri de artınca imparatorluk her yönden bocalama devrine girmiş ve II. Abdül
hamid devrini sona erdirmiştir.
B üyük D ev le tle r ve D o ğ u  A n a d o lu

1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonunda, Rusya Balkanlar'da ve Doğu Anadolu' 
da mevcut dengeyi kendi lehine bozarak etkisini arttırmış ve ayrıca İngiliz çıkarla
rını tehdid eder bir güç haline gelmişti. İngiltere Rusya'nın elde ettiği üstünlüğü 
dengelemek ve çıkarlarını koruyabilmek için Bib-ı Ali'den gizli bir anlaşma ile 
(1878) Kıbrıs'a kiracı olarak yerleştiği gibi, Berlin Antlaşması'na da Ermeniler le
hine olan 61. maddeyi koydurarak Doğu Anadolu'ya müdahale hakkını elde et
mişti. Böylece, ".Şark Meselesi" Balkanlardan Anadoluya kaydırılmış ve "Ermeni 
Meselesi" ortaya atılarak Osmanlı İmparatorluğu’nun Asya toprakları da tartışma 
konusu haline getirilmiştir. Bunda İngiltere'nin payı büyük olmuştur. Berlin Ant
laşmasının 61. maddesiyle "Bâb-ı Ali Ermenilerin sakin oldukları eyaletlerde ma
halli ihtiyaçların gerektirdiği ıslahat ve tanzimatı vakit kaybetmeksizin yapmayı ve 
Ermenilerin güvenliğini, Çerkez ve Kürtler'e karşı korumayı taahhüd etm iştir". 
Yapılacak ıslahata büyük devletler nezaret edeceklerdi. Bu madde ile Bâb-ı Ali 
Doğu Anadolu üzerindeki hakimiyetini kaybetmiş o(uyordu. İngiltere ise, Rusya'
nın güneye inişini durduramıyan zayıf Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden 
vazgeçmiş ve Dogu-Anadolu'da Avrupa'nın her zaman desteğine sahip olabilecek, 
aynı zamanda Rusya'nın İrak taraflarına inmesini engelleyecek bir Ermenistan dev
leti yaratmayı düşünüyordu. Zaten, İngiltere, Mısır'ı ve Arap yarımadasını da ele 
geçirmenin planlarını yapıyordu.
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II. Abdülhamid ilk yıllarda Kıbrıs'ı üs olarak kiralamakla Asya'daki toprak
larının muhafazası için İngiltere'ye güvendiğini ve onun politikasını tercih ettiğini 
göstermiştir. Ancak 1887'lerden itibaren II. Abdülhamid'in İngiltere'den uzaklaş
tığını veya ona karşı daha ihtiyatlı davranmaya başladığını, buna karşılık giderek 
Rusya'ya yaklaştığını görüyoruz. Bu değişikliğin esası: İngiltere'nin Mısır'ı işgali 
ve Arap Yarımadası, Irak-Kuveyt taraflarındaki faaliyetleri, ayrıca Doğu Anadolu'
da Ermeni örgütlerine yardım ve Ermenileri himaye etmesidir. İngiltere'nin bu tu 
tumu, II. Abdülhamid'i kuşkulandırmış, hatta korkutmuş olduğundan, Doğu Ana
dolu'da kendi politik anlayışına göre tedbir almaya itmiştir. Bu tedbirleri alırken 
de, sosyal dengeyi —merkeziyetçilik esasını— İslamcılığı —Ermeni tehlikesini— he
saba katmıştır denilebilir, özellikle 1 8 9 0 ,1891'den itibaren politikasını uygulama
ya koymaya başlamıştır. Bu tarihten sonra, İngiltere başta olmak üzere Avrupa’
nın OsmanlI Devleti hakkmdaki düşüncesi tamamiyle değişti ve Tanzimat devrinde 
"OsmanlI împaratorluğu'nun toprak bütünlüğünü koruma" politikaları Osmanlı 
İmparatorlıığu'nu yavaş yavaş parçalama ve yıkma politikasına dönüştü. Ondan 
sonra da Ermeni-Girit-Makedonya, olaylarını yaratarak daima iç işlerimize karış
ma ve Osmanlı devletini yıpratma yolunu benimşemişlerdir.

Doğu-Anadolu'nun Durumu

Coğrafi ve sosyal yapısı sebebiyle. Doğu Anadolu'ya Osmanlı hakimiyeti 
tam anlamıyla, Yavuz ve Kanunt devrinde bile girememiştir. Bu yüzden, Doğu 
Anadolu ile merkezî otorite arasında ciddi bir ilişki kurulamamış ve bölge, Cum
huriyet devrine kadar muhtar olarak kalmıştır. Bu özelliğinden dolayı Doğu Ana
dolu'nun sosyal-ekonomik-kültürel yapısı kendine özgü bir durum kazanmıştır. Bu 
yapmm en belirgin yanı iki şekilde somut olarak göze batmaktadır: I) Ağalık dü
zeni, servet esasına özellikle toprak mülkiyeti esasına dayanıyordu. Herkes kendine 
göre daha zenginin nüfuzuna girerek zincirleme bir bağlılık içinde en zenginin 
-kuvvetlin in - egemenliği altında bulunuyordu. Böylece bir "Ağa" tabakası mey
dana gelmiştir. 11) Şeyhlik düzeni ise, mezhep ve tarikatlardan yani dini duygu
lardan kaynaklanıyordu. Ağalar maddi yönden, şeyhler dini yönden Doğu Anado
lu halkını etkileri altında bulunduruyorlardı. Bu iki gump daha ziyade aşiretler ve 
kırsal bölgelerdeki halk üzerinde etkili idiler.

Ayrıca, Vilâyet, Sancak, Kaza merkezlerinde de "eşraf tabakası" mevcuttu. 
Bu grup Tanzimat’tan itibaren politik-idari-kültürel yönden şehirlerde egemen du
rumda idi. Valileri etki altına alabiliyorlar, reformlarda söz sahibi olabiliyorlar, re
formlarla ilgili heyetlere —komisyonlara— mahalli yönetime katılabiliyorlardı. Bu 
gibi imtiyazlarını yitirmemek için de merkezî otoritenin fazla kuvvetlenmesini is
temiyorlardı® Zaten mahalli otoriteleri (vali, mutasarrıf, kaymakam, müdür-kadı 
vs.) çeşitli yollarla kolayca elde edebiliyorlardı. Diğer taraftan kırsal bölgedeki aşi
ret reislerine ve ağalara da resmî yollardan baskı yaptırarak kendi nüfuzlarını arttı-

5 B a şb ak a n lık  A rşiv i, Y ıld ız  E sas  E v rak ı, K ısım  3 1 , n r . 7 6 /S 5 , z a r f  7 6 , k a r to n  81 .
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rıyorlardı. Şehir eşrafının reformlara güvenleri olmadığından, uygulamasını gecik
tiriyorlar veya h.ıkim oldukları heyetler yoluyla engelliyorlardı. Ermeniler lehine 
yapılan reformlardan dolayı daOsmanlı bürokrasisini suçluyorlardı.

Doğu Anadolu'nun diğer bir özelliği de etnik ve dinî yönden çok çeşitli olu
şu idi. Türkler çoğunlukta olmakla beraber çeşitli azınlıklar mevcuttu. Dinî yön
den müslüman ve hıristiyan olmak üzere iki cemaat varsa da, mezhep ve tarikat 
yönünden pek çok çeşitlilik arz etmekteydi. Fakat etnik-dinî konuda en büyük çe
lişki hıristiyan Emıeniler'le müslüman halkın bir arada olmasıydı. Bir kısım Kürtler 
merkezî otoriteyi tanımakla beraber İstanbul'un kontrolü dışında olduklarından 
serbest hareket e tme imkânına her zaman sahip idiler. Bu yüzden kendi aralarında 
kavgaları, köylere saldırıları eksik olmuyordu. Ermeniler ise 1877-78 Osmanlı-Rus 
savaşından sonra devlet kurma hayaline kapıldıklarından İstanbul'u dinlemiyorlar
dı. Yukarıda belirttiğimiz gibi, eşraf da şehirlere hâkim her türlü kontrolü ellerin
de bulunduruyorlardı.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi yabancı devletler de ajanlarıyla. Doğu Ana
dolu'daki konsolosluklarıyla ve dinî-siyasî amaçlarla açmış oldukları okullarıyla 
bir yandan hıristiyan azınlıkları tahrik ediyorlar, diğer yandan da mahalli idarelere 
müdahale ederek merkezî otoritenin kuvvetlenmesini engelliyorlardı. Özellikle İn
giliz, Amerikan, Fransız misyoner okulları ve kollejleri Doğu Anadolu'da yıkıcı fa
aliyetlerde bulunuyorlardı. Bir ara, M. Abdülhamid izinsiz açılmış yabancı okulları 
kapatmış ve yeni açılacakları hükümetin iznine bağlamış ve kontrol altına almak 
istemişse de tam bir başarı sağlanmıştır denilemez.

îşte, 11. Abdülhamid böyle bir Doğu Anadolu ile karşı karşıya idi. Kendi 
merkeziyetçi-İslamcı-dengeci-reformcu devlet anlayışına göre, her yönden çelişki
ler içinde olan ve uluslararası çıkarların çarpıştığı Doğu Anadolu'da II. Abdülha
mid bir politika denemesine girmiştir. Bu politika, Doğu Anadolu şartlarına uy
mak mecburiyetinde kalınca kimi zaman sert, kimi zaman "tavizci" kimi zaman 
da ılımlı, dengeli ve olumlu şekilde kendini göstermiştir. Fakat bu politika Doğu 

' Anadolu'nun sosyo-ekonomik yapısında bir değişiklik yapamamıştır. Fakat 
politik ve az çok kültürel durumda müslüman halkın lehine bir durum yaratmıştır. 
Zaten, II. Abdülhamid politikasının temeli Doğu-Anadolu'da Ermeni Devleti'nin 
kuruluşunu önlemek ve Doğu Anadolu'yu İmparatorluk sınırları içinde tutmaktı. 
Kısaca, Doğu Anadolu'da ikinci bir Doğu Rumeli veya Girit hadisesine meydan 
vermemekti. Bu açıdan bakıldığında, II. Abdülhamid zamanında Doğu Anadolu'
nun bütün meselelerinin ele alınmış olduğu şüphesiz savunulamaz. İçten ve dıştan 
sarsılan, mali gücü olmıyan imparatorluğu ayakta tutmak zamanın yönetici kadro
ları için, önemli bir mesele idi.

1878-1891 Yıllan Arasında Doğu Anadolu Aşiretleri ve II. Abdülha
mid

Tanzimat devrinde nisbeten sakin olan Doğu Anadolu aşiretleri, 1877-78 
Osmanlı-Rus savaşının yaratmış olduğu ortam ve otorite boşluğu sebebiyle birbir-
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eriyle mücadeleye giriştikleri gibİ kimi zaman merkezî otoritenin temsilcileri olan 
mahallf organlara itaatsizlik göstermeğe başlamışlardı*. Yine, 1878'de Hakkâri 
dolaylarındaki aşiretlerin reisi Ubeydullah, İran’la Osmanlı İmparatorluğu arasın
daki bölgede bağımsız hareket ediyor ve İngiltere'den destek alıyordu. II. Abdül- 
hamid başlangıçta Şeyh Ubeydullah'ı İran'a karşı destekliyor ve yardım ediyordu. 
1880'de II, Abdülhamid yaveri Bedirhan Bey'in (Van dolaylarına hakim giJçlü ve 
kalabalık bir aşiret reisi idi) oğlu Bahri Bey’i Hakkâriye Şeyh Ubeydullah'm yanı
na yollıyarak onu kendi yanına çekmeye çalıştı^. Nitekim Ubeydullah'ı İran üze
rine yöneltmeyi başardı. Ancak kısa bir jDÜddet sonra Ubeydullah Osmanlı İmpa
ratorluğu aleyhine dönmüştür ki, bu davranışına İngiltere'nin sebep olması muhte
meldir. Tehlikeyi sezen II. Abdülhamid diğer aşiret reislerini kendine bağlama yo
lunu seçti ve Hakkâri'de toplanan aşiret reislerine çeşitli armağanlar, silâh, malze
me ve ayrıca aşiret askerlerinin eğitimi için 26 kadar emekli subay gönderdi®. Da
ha sonra bunların aralarından Ahmed Ağa, Abdülkadir, İsmail Bey, Şeyh Sıddık, 
Seyit Ali Abdurrahman sırasıyla Şakird, Muş, Bitlis, Doğu Beyazıt, Erzurum ve 
Hınıs'a giderek oradaki aşiretleri örgütlemeye ve silahlandırmaya çalıştılar. Bu sıra
da Şeyh Ubeydullah eski tutumundan vazgeçmiş ve İstanbul'da mecburi ikâmete 
tâbi tutulm uştur. Fakat daha sonraları da rahat durmadığından 1883' te Mekke'ye 
sürgün edilmiştir. II. Abdülhamid aşiret reisleriyle iyi ilişkiler kurma politikasına 
bundan sonra da hızla devam etmiştir.

Ancak daha 1883-84 yıllarında II. Abdülhamid'in bu politikası başta İran ol
mak üzere İngiltere tarafından da iyi karşılanmıyordu. İran Şii olduğundan do
layı II. Abdlilhamid'in Sünniliğe dayanan "Pan-islâmizm" politikasından çekiniyor 
ve aşiretleri kendisine karşı kullanabileceğinden şüpheleniyordu. İngiltere ise aşi
retlerin örgütlenişini, kendi nezaretinde Ermeniler lehine yapılacak reformlar hatta 
kendi himayesinde kurulacak müstakbel Ermeni devleti için engel sayıyorda. II. 
Abdülhamid Rusya ile dost olduğu müddetçe aşiretleri örgütleyebileceğine inan
dığından Rusya ile iyi geçinme yolunu tuttu . Zaten Rusya İngiltere'nin Doğu 
Anadolu politikasına ve Ermenistan fikrine karşı olduğundan II. Abdülhamid bu 
dostluğu elde eljrekte zorluk çekmiyecektir.

1884 tarihinden itibaren II. Abdülhamid daha yumuşak yöntemler kullana
rak aşiretleri kendine bağlamaya çalıştı. Nitekim bu konuda Erzurum'daki Rus 
Konsolosu Dinitin şöyle demektedir: "Osmanlı hükümeti mahalli yöneticilere emir 
vererek aşiret reisleri ile samimi ilişkiler kumlalarını ve onları tatlı sözlerle, iyi dav
ranışlarla kendilerine bağlamalarını istedi.."^. Gerçekten bu politikanın yürütül-

6 M . Ş e r if  F ıra t, D o ğ u  İlle ri ve V a r to  T a rih i, A n k a ra , 1961 , s. 93 .

7 H alfin , X IX . y ü zy ıld a  K ü rd is tan  ü z e rin d e  m ücadcIc , A n k a ra  1 9 7 6 , K o m â l Y a y ın la n ,
s. 107 .

8 A y n ı eser, s. 115.

9 A y n ı eser, s. 122 .
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meşinde valilerin, askeri erkânın büyük bir payı vardır. Meselâ, 1884'te Hakkâri'ye 
vali atanan Ethem Paşa sürekli olarak aşiret reisferiyle ilişki kuruyor, onlara dost
ça ve samimi davranarak kendi aralarmdaki anlaşmazlıkları hallediyor ve böylece 
hükümete ıs ın d ır ıy o rd u A y n ı zamanda aşiretlere silâh dağıtarak onların ruhları
nı okşuyor ve devletin gücünü ve hâmiliğini hissettiriyordu.

1885-1890 yıllîîn arasında Bâb-ı Ali, aşiretleri, az çok kontrol altına alabil
mek için onlara hoş görünmeye çalışmıştır. Ermeniler'e karşı ise çok ılımlı dav
ranmaya özen göstermiştir. Nitekim bu yıllarda Ermeniler'in önemli bir şikâyeti 
yoktu. Sadece mahalli memurların ve aşiretlerin davranışlarından yakınıyorlardı. 
Hatta 1887'de, devrin önde gelen ve pek çok defa sadrazamlık yapmış kişisi olan 
Said Paşa Ermeniler lehine reformların yapılmasını istemiştir**. Fakat, yavaş ya
vaş Ermeni gizli tedhiş örgütlerinin, dışardan aldıkları destek ve teşvikle. Doğu 
Anadolu'da ve İmparatorluğun diğer yerlerinde devlet aleyhine faaliyet gösterme
ye başlamaları II. Abdülhamid'i iyice ürkütmüştü. Doğu Anadolu elden gidebilirdi. 
Bu yüzden Ermeni okulları, gazeteleri ve diğer faaliyetleri iyice kontrol altına a- 
lındı. 1890 yılında yapılan bir aramada Ermeni kiliselerinden bol miktarda silah 
çıkması Bâb-ı Ali'yi ve II. Abdülhamid'i müslüman halka, özellikle aşiretlere daha 
da müsaid davranmaya ve onlarla işbirliğine itti. Zira, Tehlike hem imparatorluk 
için hem de aşiretler için ciddi görünüyordu. Tedbir alma zamanı gelmişti.

Hamidiye Süvari Alaylannm  Kuruluşu Sebebleri;

Adı geçen alayların kuruluş sebebi şüphesiz sadece bir olaya, yani yukarıda 
değindiğimiz gibi Ermeni meselesine dayandırılamaz. Bu bakımdan, Hamidiye A- 
layları'nın kuruluş sebeblerini 11. Abdülhamid'in giriş kısmında ana batlarıyla be
lirtmeye çalıştığımız, politikasında aramak doğru olur kanısındayız. Şunu da be
lirtmekte fayda vardır; Hamidiye Alayları, Abdülhamid politikasının hedefi değil, 
fakat vasıtasıdır. O halde, bu alayların kuruluşunda rol oynayan etkenleri aşağıda
ki şekilde sıralamak mümkündür:

1 -  Merkezi otoriteyi tesis etmek,

2 -  Doğu Anadolu'da devletin etkin olabileceği yeni bir sosyo-politik denge 
kurmak,

3 -  Aşiretlerden askeri güç olarak faydalanmak,

4 -  Ermeniler'in faaliyetlerine engel olmak ve Müslüman halkla Ermeniler 
arasında güç dengesini temin etmek.

10 V alile ri p a d işa h  b iz z a t ta y in  e d iy o rd u . V ila y e tle r  ise  D ah iliy e  N e z â re tin e  b ağ lı idi. 
V a lile rin  y e tk ile r i s ın ırlıy d ı ve d o ğ ru d a n  d o ğ ru y a  S aray la  h a b e rle ş iy o r la rd ı (b ak , E n v e r Z iya  
K aral, O sm an lı T a rih i, A n k a ra , 19 6 2 , c i l t  V II I . s. 32 7 ).

11 O sm an  N uri, A bdU Iham id-i S â n i ve D evr-i S a lta n a t ı, İs ta n b u l , 1 3 2 7 , s. 8 2 1 -2 2 . A n
cak  II . A b d ü lh am id  Said P a ş a 'n ın  E rm e n ile r 'd e n  rü şv e t a ld ığ ın a  in a n ıy o rd u . Z a te n  k en d is i E r
m e n ile r  le h in e  re fo rm  y a p m a y a  p e k  hevesli o lm ad ığ ın d a n , d a im a  o y a lay ıc ı b ir  p o li t ik a  güdü
y o rd u .
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5 -  Ruslar'm saldırısından ve İngiliz politikasından Doğu Anadolu'yu ko
rumak,

6— Pan-islamizm politikasını yürütmek.

Bu sebebleri kısaca açıklamaya çalışalım:

1 -  1877'de Birinci Meciis-i Mebusan'ı kapattıktan sonra, II. Abdülhamid'in 
koyu bir merkeziyetçi sistem uygulamaya koyulduğu ve imparatırluğun kurtulu
şunu bunda gördüğü bir gerçektir. Bu anlayışta olan bir padişah, asırlaı;dır İstan
bul'un hakimiyeti kontrolü dışında kalmış Doğu Anadolu'nun ve aşiretlerin du
rumunu görmemezlikten gelemezdi. O halde, aşiretleri merkeze bağlıyarak, hiç 
olmazsa ısındırarak Doğu Anadolu'ya devlet otoritesini götürmesi gerekirdi. 
Ancak, uygulamada çok dikkatli davranmak lâzımdı. Zira, bağımsız ve her türlü 
otoriteden uzak yaşamış aşiretleri ve sosyal-politik güçleri ürkütmemeliydi. 
Nitekim, II. Abdülhamid tavizlerle, hediyelerle, nişanlarla taltif ve takdirlerle 
aşiret reislerinin, şeyhlerin vs. ruhlarını halife olarak okşamış ve kendine bağla
mıştır. Padişah olarak, aşiretleri kendisine bağlamanm daha somut ve inandırıcı 
yollannı buldu. Daha 1890'dan önce aşiretlere, valiler ve askeri paşalar vasıtasıyla, 
silâh dağıttı, çeşitli yardımlarda bulundu. Böylece, aşiretlerin gözünde "Hâmi 
Padişah" olduğunu ispat etmeğe çalıştı. Ayrıca, mahallî otoritelerle aşiretler 
arasında iyi münasebetler kurulmasını sağladı. Hamidiye Alaylarının kurulmasıyla, 
padişah—aşiretler veya merkezi otorite—mahalli otoriteler—aşiretler arasındaki 
münasebetlerin daha da iyileşeceği ve sağlamlaşacağı inancı vardır. Başlangıçta 
bazı sakıncaların olabileceği düşünülmüş ve hatta uygulamada bazen kötü sonuçlar 
olmuşsa da ilerde aşiretlerin otoriteye alışacağı ve itaat edecekleri kabul edilmiş
tir. Kısaca, Hamidiye Alayları vasıtasıyla devlet otoritesi Doğu Anadolu'da tesis 
edilmek isteniyordu.

2 -  Doğu Anadolu'da sosyal-politik-ekonomik düzenin ortaya çıkardığı bir
takım nanevî mahalli güçler vardı. Bu güçlerin en etkilisi "şehir eşrafı" idi. Şehir 
eşrafı merke;rf otoritenin kuvvetlenmesini istemediği gibi İstanbul'a da daima şüp
he ile bakıyor, reformlardan dolayı Bâb-ı Ali'yi suçluyordu. II. Abdülhamid'in 
merkeziyetçi politikasına ilk karşı çıkacak ve engelliyecek bu "ay ân -eşra f guru
bu idi. Padişah bu durumu görmüş, dolayısıyla bu gurubun gücünü kırmak veya 
başka bir güçle dengelemek, böylece kendi otoritesini güçler üstü duruma getirmek 
istemiştir. Şehirli eşrafın gücünün karşısında denge unsuru olabilecek, kırsal bölge
lerde oturan göçebe, yan göçebe aşiretler vardı. Zaten, aşiretlerle şehirli eşrafın 
arası iyi değildi. Padişah, aşiretleri silahlandırarak, askert birlikler kurdurarak on
ları hem kendine bağlamak hem de maddi güç olarak "eşrafa" karşı kullanmak 
istemiştir diyebiliriz. Ayrıca, aşiretlerin müslüman olmaları, onların Ermeniler'e 
karşı da bir denge ve emniyet unsuru olması sağlanmış olacaktı.

3 -  Askeri yönden aşiretlerin kuvvetinden faydalanmak, belki de Hamidiye 
Alaylan'nın kuruluş sebebinin en mantıki yönü olarak ele alınabilir. Zira, Osman
lI İmparatorlugu'nun son zamanlarına kadar yalnız hıristiyanlar değil, müslüman
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halkın önemli bir kısmı da askerlik görevini yapmıyordu. Bunun sebebi, Osmanlı 
Hükümeti'nin bazı bölgelerde, askere alma kanununu uygulayacak kadar güçlü ol
mayışı idi. Ne İrak ve Arabistan'da göçebe yaşayan Araplar'dan ne Arnavutluk'ta 
ne de Doğu-Anadolu aşiretlerinden asker toplayabiliyordu.*^ Halbuki, Doğu-Ana- 
dolu aşiretleri halliinm, cesur, binici, nişancı ve kahraman oluşu Osmanlı İmpara
torluğu için tabii bir askeri kaynak olabilirdi. Hatta 1877-78 Osmanlı-Rus savaşın
da Cibranlı ve Hörmekli aşiretlerinden istifade edilmiştir'^. Ayrıca, Doğu-Anado- 
lu'nun coğrafî şartları düzenli Osmanlı ordularının hareket kabiliyetini engelliyor
du. Yine bölgenin merkeze uzaklığı, ulaşım güçlükleri, zamanında lojistik deste
ğin, takviye birliklerinin yollanmasını imkansız kılıyordu. Aşiretlerden askeri bir
liklerin kurulması bütün bu zorlukları bir dereceye kadar giderebilirdi. Zira, 
Aşiretler bölgeyi iyi tanıyorlardı, her türlü tabiat şartlarına alışıktırlar. Ayrıca 
kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılıyacaklardı. Böyle bir askeri güç Osmanlı or
dusunun en büyük yardımcısı olabilirdi. Bu alaylardan çete muharebelerinde, dar 
geçitlerin tutulmasmda, düşmana ani baskında, keşifte, düşmanı yıpratma ve şa
şırtmada istifade edilebilirdi.

Bu kadar faydalar sağlayabilecık, askerliğe yatkın, silahı ve atı seven aşiret
lerden, hem de devlete fazla bir yük yüklemeden, askeri birlikler kurma fikri II. 
Abdülhamid'e cazip gelmiştir. Bu birliklerin ilerde normal askeri birlikler haline 
gelerek, ordu bünyesinde yer alacakları düşüncesi de mevcut olduğundan derhal 
kurulmaları uygun görülmüştür.

4— Avrupa'nın yardımıyla Ermeniler'in isyan hazırlıklarına başlaması ve bu
nun işaretlerinin görülmesi, 11. Abdülhamid'i Hamidiye Alayları yoluyla müslüman 
halkı örgütlendirmek, silahlandırmak, Ermeniler'e karşı hazırlıklı tutmak ve çıka
bilecek bir iç isyanı, kuvvet dengesi kurarak engellemek düşüncesine sevk etmesi 
muhtemel görülebilir. 1891 yılından sonra Ermeniler'in devamlı olarak Hamidiye 
Alayları'nın dağıtılmasını talep etmeleri bu fikri kuvvetlendirmektedir''*. Ancak 
Ermeniler'in ileri ^rdüğü gibi alaylar tamamiyle onlara karşı kurulmamıştır'*. Fa
kat, bazen Ermeniler'in sebeb oldukları olaylara adları karışmıştır. Bu da o za
manki şartlar içiride ve Ermeniler'in tutumu karşısında normal karşılanabilir. Zira 
müdafaa en tabii haktır.

5— Muhtemel bir Rus saldırısına karşı Hamidiye Alaylan'ndan faydalanma 
fikri elbette bu alayların kuruluşunda önemli bir faktör olmuştur. Çünkü Doğu'da 
imparatorluğu askerî yönden tehdit edebilecek tek güç Rusya idi. Zaten, II. Ab-

12 P au l R o h ıb a c h , H a ttı- ı S a lta n a t (B ağ d a t D em iry o lu ) , İ s ta n b u l , 1331 (1 9 1 5 ) , s. 9 .

13 F ıra t , ay n ı eser, s. 9 3 .

14 O sm an  N u ri, a y n ı eser, s. 840 .

15 G en era l M ayew sk i, V a n  ve B itlis  V ila y e tle r i, te rcüm e e d e n  M eh m e t Sadık, İs tan b u l, 

1330 , s. 125.
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d ü lh am id 'in  R u s o rd u su n d ak i "K a z a k  A la y la n "n d a n  es in lenerek  H am id iy e  Aiay- 
la n ’nı k u rd u ğ u  fikri de ileri sürülm ektedir*® . Bu düşünce d ik k a te  a lın d ığ ın d a , P ad i
şa h ın  "K az ak  A lay la rı"n ın  görevine b en ze r askeri görevleri a ş ire tle rd e n  m ey d an a  
getireceğ i a lay lara  y a p tırm a k  O sm anir o rd u su n a  önem li b ir y a rd ım cı k u v v e t b u l
m ayı tasarlam ış o lab ileceğ i ak la  y ak ın  gelm ek ted ir. F a k a t 1 8 9 0 'd a n  itib a re n  II. 
A bd ü lh am id 'le  Ç a r  arasındak i d o s tlu ğ a  ve R u s y a 'n ın  bu  alay ların  k u ru lu şu n a  k a rş ı 
ç ık m am asın a  bak ılırsa  y u k a rd a  ileri sürdüğüm üz görüşleri ih tiy a tla  k a rş ılam ak  d a 
h a  d o ğ ru  o lu r k a n aa tin d ey iz . A n cak , II. A bdülham id  İngiliz p o litik ası ve E rm eni 
m eselesini ileri sü rerek  b u  k o n u d a  R u sy a 'n ın  tasvibini v e y a h u t ta rafs ız lığ ın ı tem in  
e tm iş o lab ilir. K endi düşüncesinde  ise, g e rek tiğ in d e  R u sy a 'y a  k a rş ı d a  A layları 
k u llan m a fik ri kesin lik le  vardır*^.

D oğu  A n a d o lu 'd a  İn g ilte re 'n in  y ü rü ttüğü  E rm eni politik^astnı ve h a t ta  K ürt- 
ler'i im p a ra to rlu k  a ley h in e  k ışk ır tm asın ı ön lem ek  iç in , H am id iye A lay ları, b ir  çare  
o la rak , II. A b d ü lh am id 'in  ak lına  gelm iş o lab ileceğ i ileri sürülebilir. N itek im  Ş e y h  
U b eydu llah  tec rü b esin d en  so n ra  II. A bdülham id  İng ilte re  p o litik as ın d an  iy ice  
ü rkm üş ve ak a b in d e  a ş ire tle re  y a n a şm ış , on ları kend i ta ra fın a  ç e k m iş tir . H am id iye  
A layları, d ah a  ö n ce  a ş ire tle re  u y g u lan an  p o litik a n ın  so m u t b ir so n u c u d u r. İng ilte 
re 'n in  g ay re tle rin e  rağ m en  a ş ire tle r  İs ta n b u l 'a  bağ lı k a lm ışlard ır.

6 — II. A b d ü lh am id 'in  "P a n is lâ m iz m "  p o litik asıy la , H am id iy e  A lay la rı'n ın  
ilgisine gelince, şü p h esiz  iki u n su r  a ra s ın d a  d o ğ ru d a n  d o ğ ru y a  b ir  b ağ  k u rm ak  ve

l i .  Abdülham id H an’a aşiretlerden  askeri yönden  faydalanm ayı te lk in  eden ve H am idiye Süvari 

A laylarm m  4. ordu  iç inde teşkilinde görev alan M üşiri Zeki Paşa H am idiye Süvari A layları
Reisleriyle.

16 Paul R ohrbach, aym  eser, s. 9.

17 Ali V ehbi Bey, Pensees e t  sourvenirs de I'ex-Sultan A bdülham id, Paris, s. 16-17.
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ya ilişki görmelc "Hamidiye Alayları” meselesini fazlasıyla büyütmek olur. Bu 
yüzden, dolaylı bir bağın varlığını ve "Panislamizm" politikasının küçük bir parça
sı olduğunu söylemek daha mantıki olur kanısındayız. II. Abdülhamid dış ülkeler 
ve imparatorluk müslümanlanna olduğu gibi aşiretlere de önce Halife sıfatıyla yak
laşmış ve onları kendine bağlamış, sonra da devlet başkanı yani padişah olarak, 
onlardan faydalanmak ve devlete itaat ettirmek yolunu seçmiştir diyebiliriz. Bu 
davranışı, hem padişahlık hem de halifelik anlayışına uygundu. Üstelik Doğu Ana
dolu'nun İmparatorluğun doğu sınırlarında bulunması önemini daha da arttırıyor
du. Yeri gelmişken şunu da ilâve etmekte fayda görüyoruz: II. Abdülhamid, impa
ratorluğun batı sınırında bulunan müslüman Arnavutlar'a, güney kısımda bu
lunan Arap kabile şeflerine, doğu bölgesinde bulunan Türkmen, Kürt, Çerkez, Ka- 
rakalpak aşiretlerine aynı politikayı uygulamıştır. Arap aşiretleri için "Aşiret 
Mektebi"ni, Arnavutlar için "Saray Muhafız AlayT'm, Doğu Anadolu Aşiretleri 
için "Hamidiye Alaylan"nı hareket noktası alarak, bu bölgeleri merkeze bağla
mak, böylece imparatorluğun bütünlüğünü korumak politikasını benimsemiştir.

Hamidiye Alaylan'nın Kuruluşu ve İlk Nizâm nâm e

Başta II. Abdülhamid olmak üzere, IV. Ordu kumandanı Müşir (Mareşal) 
Zeki Paşa ve valilerin aşiret reisleriyle kurdukları yakın ilişkiler giderek arttı. 1890 
yıllarında Doğu Anadolu'daki politik durumun tehlikeli bir şekil alması ve batılı 
devletlerin bu bölge ile ilgilenmeye başlaması sonunda, ilk defa Müşir Zeki Paşa 
aşiretlerden askerî yönden faydalanma fikrini II. AbdUlhamid'e telkin etti. Bunun 
üzerine II. Abdülhamid diğer paşaların da fikrini aldı, ancak çoğu bu projeye karşı 
çıkmıştı. Amma bu paşaların karşı olmalarını, Müşir Zeki Paşa'yı kıskandıklarına 
yoran padişah, projeyi desteklemeye karar verdi, zira kendi düşüncelerine pek uy
gun bulmuştu.Padişah şöyle diyordu: "Rusya'ya karşı bir harpte, disiplinli birlik
ler halinde toplanmış olan aşiretler, bize çok hizmetler yapabilirler; birliklerde 
öğrenecekleri itaât hissi de onlar için iyi olacaktır..."^®. Görüldüğü gibi aşiretleri 
dışa karşı kullanma ve özellikle itaata alıştırma, yani merkezt otoriteyi dinler hale 
getirme fikri ön planda yer almaktadır.

Fakat, Hamidiye Alaylan'nın kuruluş hazırlıklarıyla ilgili belgelerin elimizde 
olmaması yüzünden bu hususta pek fazla bir şey diyebilecek dummda değiliz’̂ . 
Bu konu ile ilgili en erken tarihli belgeler 14-15 Nisan 1307 (14-15 Nisan 1891) ta
rihlerini taşımaktadır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre, daha 1890 tarihinden İti
baren "Hamidiye Alayları" Müşir Zeki Paşa'nın teşebbüsleriyle kurulmaya başlan
mıştır^®. Alaylarla ilgili ilk matbu nizâmnâme de 1308 (1891) tarihinde çıkarıl-

18 A li V ehbi» a y n ı eser, s. 16.

19 B aşb ak a n lık  A rşiv in d e  y a p tığ ım ız  ça lışm a la r  esn as ın d a  b u n a  d a ir  h e rh an g i b ir  vesika 
elim ize  g eçm ed i.

20  B aşb ak a n lık  A rşiv i, Y ıld ız  E v rak ı, K ısım  13, E v rak  n r . 7 6 /1 , z a rf  76 , k a r to n  81 , ta~ 
rih  14 n isan  130 7 . Bu ik i belge Y aver-i E k re m  Ş a k ir  P a ş a  ta ra f ın d a n  II . A b d ü lh am id 'e  sunu l
m uş te sk e re le rin  su re tid ir .
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mıştır^*. Hatt-ı Hümayun olarak hazırlanan bu ka/ıunun ilk maddesinde, Hamidiye 
Süvari Alaylan'nın kuruluş gerekçesi olarak şöyle denilmektedir: "Memleketin, 
teaddiyât ve tecâvüzat-ı ecânibten muhafazası zımnında tertibi muktezi olan he- 
yet-i askeriyenin terkibi ol memleket ahâlisinin nüfus-i umumiyesine ait mükelle
fiyet cümlesinden olup, bu mükellefiyetten ahâliden bir kısmının istisnası kuvve-i 
umumiyenin noksanını icab edeceği derkâr bulunduğuna ve bu kaide-i meşruanın 
Memâlik-i Mahruse-i Şahanede bi-hakkın mer'i tutulmasıyla kuvve-i umumiye-i os- 
maniyenin tezyid ve tekâr olunması m akad-ı meşruasına binâen hususiyet-i hal
leri hasebiyle şimdiye kadar tamamiyle intizâm-ı askeri altında olarak hizmet-i 
askeriyede bulunamayan ve cundilik ile meşhur ve me'iuf oldukları halde hayme- 
nişin (çadırda oturan) olan efrâd-ı aşâirden müceddeten "Asakir-i Hamidiye" na
mı celiliyle Süvari Aşâir Alayları teşkili muktezâ-yı irâde-i seniyye-l hilâfet-penâ- 
hidir.” ^  ̂ Görüldüğü üzere, gerekçede memleketin düşmana karşı savunulması işi
nin her ferdin görevi olduğu vurgulanarak, yumuşak ve teşvik edici bir dilde aşi
retlerin de bu savunmaya katılmaları gerektiği işaret edilmektedir. Ayrıca, bu böl
gelerden o zamana kadar asker toplanamadığı hakikati de ortaya konulmaktadır. 
Elli üç maddeden ve bir de sonuçtan ibaret olan nizâmnâmeye göz attığımızda 
aşağıdaki hususlar, Hamidiye Süvari Alaylan'nın nasıl kurulacağı ve özelliklerinin 
ne olacağı hakkında kâfi derecede bilgi edinmemizi sağlıyacaktır.

Evvela, kurulacak alaylar 4 bölükten az, 6 bölükten fazla olmayacaktır. Buna 
göre, her alay en az 512 en fazla 1152 kişiden meydana gelecektir^^. Büyük aşi
retlere bir veya birden fazla alay, küçük aşiretlere ise bir kaç bölük kurma hakkı 
verilmekte^'*, ancak, kesinlikle alay kurulması ve eğitim maksadıyla aşiretlerin 
birleştirilmesi yasaklanmakta, merkezî otoritenin veya ordu kumandanlarının em
ri ile, sadece savaş zamanında birleştirilmeleri öngörülmektedir^'”’.

Aşiretlere ve kabilelere dahil 17-40 yaş arasındaki bütün erkeklerin nüfus 
sayımı yapılıp bir deftere yazılarak Dahiliye Nezareti’ne Hamidiye Umum Ku- 
mandanlığı'na ve Merkez-i Ordu-yı Hümayun'a bildirilecekti^*’. Hamidiye Süvari 
Alaylan'nı teşkil edecek erkekler üç kısma ayrılıyordu: 17-20 yaş arası "ibtidai- 
ye", 20-32 yaş arası "Nizamiye", 32-40 yaş arası " R e d if  sınıflarına dahil ola
caklardı^^. Her alaydan iki çavuş Ordu-yı Hümayun merkezine gönderilerek "Mek
tep AlayT'nda eğitime tâbi tutulacak ve sonra İstanbul'da veya başka bir yerde iki 
yıl hizmet yaptırılarak terfien alaylara gönderilecekti. Ayrıca her alaydan bir çocuk

21 B aşb an a k lık  A rşiv i, Y ıld ız  E v rak ı, K ısım  3 7 , E v rak  n r . 4 7 / 2 7 , '/ .A rf  4 7 , K a n o n  H Ü . 
"T c n sik a t-ı a sk eriy e  cüm lesinden  o la rak  H am id iy e  Süvari A lay İa rı 'n a  d a ir  K a n u n n â m e d ir , D er- 
sa a d e l 1 3 0 8 ."

22  A y n ı yer.

23 130 8  N iza m n am e si, M adde: 2.

24 A y n ı y e r , M adde; 3, 4.

25 A y n ı y e r , M adde; 4 , 5.

26 A y n ı y e r , M adde: 6. Bu nü fu s  say ım ı dev le t y ö n ü n d en  şü p h es i/ ç o k  ö n em li idi. 
D evle t, a ş ire tle r in in  sayısm ı, n ü fu su n u , gücünü b u  vesile ile ö ğ ren m iş  o lacak tı.

27 A y n ı y e r . M ad d e : 7.
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seçilerek İstanbul'a gönderilecek ve orada. "Süvari Mektebi"nde tahsil gördükten 
sonra mülazımlık (teğmen) rütbesiyle memleketine ve alayına iade edilecekti^^. 
Hamidiye Alayları elbise, hayvan ve eyer takımlarını kendileri tedarik edecekler ise 
de tüfek, cephane ve sancak devlet tarafından verilecekti^^

Nizâmnâmenin 19. maddesi oldukça önemli bir hususu açıklığa kavuştur
maktadır. Bu bakımdan bir kısmını aynen almayı uygun gördük. "Asâkir-i Hâmi- 
diye Süvari Alayları Türkmen ve Karakalpak ve Kürt ve Arab aşâirinden (aşiret
lerinden) mürettep olduğundan bu akvama (kavimlere mensup olanlardan her biri
nin elbisesi mensup olduğu kabâil (kabileler) ve aşâinn İktisa edegeldikleri (giy
dikleri) şekil ve kıyafette bulunması münasip ve muvafık olacağından şimdilik üç 
numune intihab olunmak... şarttır. Üzerilerinde ahâli-yi sâireden fark olunacak su
rette alayın ismi ve numarası yazılı bir alâmet-i farika bulundurulacaktır". Yuka- 
rıdada belirtildiği gibi Hamidiye Süvari Alayları'nın Türkmen, Kürd ve Arab aşi
retlerinden kurulması öngörülmüştür. Böylece, sadece Kürdleri silahlandırmak ga
yesi güdülüyordu şeklindeki görüşlerin gerçeğe uymadığı görülüyor. Bu önemli hu
susu açıklığa kavuşturduktan sonra, üzerinde durulması gereken diğer bir nokta, 
aşiretler arasında yapılan ayırımdır. Böyle bir ayırımın, pratikte bazı faydalar sağ
layacağı düşüncesiyle yapılmış dahi olsa, uzun vadede zararlı sonuçlar doğurabil 
leceği hesap edilmemiştir.

Alayların subay kadrosu ise, İstanbul'a getirilen çavuşlardan "Süvari Mekte- 
bi''ne alman aşiret çocuklarından teşkil edilecekti. Kafi gelmezse aşiret "ümerâ ve 
riiesâsından" tayin olunacaktı. Ancak talim ve eğitimler için nizamiye süvari alay 
subaylarının tayini öngörülmüştür. Ayrıca, harp birliği olan alay ve bölük kumandan
larının mutlaka askeıiyeden, diğer subayların (kaymakam, binbaşı, kolağası gibi) 
ise aşiret ileri gelenlerinden olması karar altına alınm ıştır* . Bununla birlikte, aşi
ret ileri gelenlerinden devlete sadık olanlar ve hizmette bulunanlar, irâde-i seniyye 
ile Miralay (Albay) rütbesine terfi ettirileceklerdi. Fakat yardımcısı muhakkak ni
zamî bir subay olacaktı. Bu madde ile devlet, Hamidiye Süvari Alayları'nda inisiya
tifi elinde bulundurmakta ve aşiretleri, alayları her yönden yakından denetleme 
imkânına sahip olmaktadır.

Savaş ve barış durumlarına göre, Hamidiye Süvari Alayları'nın subay ve erle
rine verilecek maaş ve tayın bedelleri, terfi, disiplin ve teftiş usulleri ayrı ayrı tes- 
bit edilmiştir^’ . Sonijç olarak da aynen şu ifadelere yer verilmiştir: "Her ne sebe- 
ue mebni olur ise olsun, iş bu Hamidiye Alaylan'na dahil olmıyanlar ahz-ı asker 
kanunnâmesi ahkâmına tâbi olup, hiç bir hal ve surette ounların kuvve-i umumu- 
yeden hariç kalmasına mesâğ gösterilmiyecek ve lüzumu halinde isti'mal-i cebir ve 
şiddetle silk-i askere idhallerine fevkalâde itina olunacaktır^*". Bununla, aşiret

28 A y n ı y e r , M adde: 10.

29 A y n ı y e r , M adde: 18.

30  A y n ı y e r , M adde: 22-25 .

31 A y n ı y e r , M adde: 26-52.
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fertlerinin mutlaica askerlik yapmaları için bir müeyyide konmuş ve âdeta alaylara 
dahil olmaları zorunlu kılmmıştır. Diğer yandan bu müeyyide ile hem merkezin 
otoritesi hem de aşiret reislerinin otoritesi kuvvetlenmiş olacaktır.

Söz konusu nizâmnâmenin hazırlanıp kabul edilmesiyle, Doğu Anadolu 
aşiretlerinden alay teşkiline, Müşir Zeki Paşa’nın nezaretiyle hızla devam edilmiş
tir. Bu arada yani 1891 yılında pek çok aşiret reis ve ileri gelenleri İstanbul'a gele
rek II. Abdülhamid'i ziyaret etmişler ve arz-ı ubudiyetlerini bildirmişlerdir. II. 
Abdülhamid her birine armağanlar, nişanlar vererek onları taltif etmiştir. İstan
bul'a gidemiyen aşiret ümera ve rüsâsı da İV. Ordu merkezi Erzincan'a giderek Mü
şir Zeki Paşa ile görüşmüşler ve onun vasıtasıyla Padişah'a sadakatlarını bildirmiş
lerdir^^. Padişah ve Halife olan M. Abdülhamid’i ziyaret etme, görme istek ve arzu
su aşiret ileri gelenleri arasında giderek artmış ve bir imtiyaz vesilesi addedilmiştir. 
Aynı yıl Hakkâri, Van, Diyarbakır gibi uzak bölgelerdeki aşiret reisleri de Müşir 
Zeki Paşa'ya müracaat ederek padişah'ı ziyaret etme isteklerini bildirmişler ve 
ondan tavassut istemişlerdir^^. Bunun üzerine Müşir Zeki Paşa şifreli olarak 14- 
15 Nisan 1891 tarihli telgrafında hem İstanbul ve Erzincan'da bulunan aşiret ileri 
gelenlerinin bölgelerine dönmeleri ve alaylarm kuruluşuyla ilgilenmeleri için bir 
irade-i seniyye'nin çıkarılmasını, hem de yeni ziyaretçilerin kabulünü istem işti^. 
Ayrıca Hamidiye Alaylan'nın teşkili ile ilgili çalışmaları ve alınan sonuçlar hak
kında şu bilgileri vermektedir; "... musâade-i seniyye-i hiiâfet-penâhi hükm-i celi- 
lesine tevfikan Erzurum, Bitlis Van vilâyetleri havâlisinde sakin Kürd aşâiriyle, 
Karakalpak kabilelerinden mürekkep olmak üzere teşkilât-ı ibtidâiyeleri taht-ı ka
rara alınan süvari alaylarının miktarı kırk beşe baliğ olduğu... Diyarbekir Vilâyeti’- 
ndeki aşâir-i gayr-i meskundan başka bu havalide süvari alayı teşkil edecek daha 
aşiret kalmamıştır... bir komisyon heyetine bi'l-intihab bizzat havâle-i mezkureye 
azimetiyle mezkur alayları teşkil edecek efrad ve hayvanatın muayene-i lazimesi 
ba'de'l-ifa hayvanata yegân yegân damga (v) urdurmak ve talimât-ı seniyye ahkâ- 
mma tevfikan teşkilat-ı nizâmiyelerini icra ve inha (ettirmeleri) ve şu muamdenin 
de nihayet üç-dört ay zarfında reside-i hüsn-i hitâm olacağı..."’^. Bu ifadeler, Ha
midiye Alayları kuruluşunun hızla gerçekleştiğini ve her hangi bir güçlüklü karşıla- 
şılmadığını göstermektedir.

Gerçekten, aşiretler Hamidiye Süvari Alayı kurma imtiyazını alabilmek için 
birbirieriyle yarış edercesine Müşir Zeki Paşa vasıtasıyla Padişah'tan izin istiyorlar
dı. Bu izni alan aşiretler bölgede fiilen ve hukuken üstün bir dumma sahip oldular. 
Hükümetin bunlara silah vermesi ve ayrı bir hukuki statü tanıması alaylara mensup

32 B aşb ak a n lık  A rşiv i, Y ıld ız  E sas ev rak ı, K ısım  31 , E vrak  n r. 7 6 /1 , Z a r f  76 , K ar
to n  8 J .

33 A y n ı y e r . M abey in , an cak  a ş ire t  re isleriy le  h e r  a lay d an  ik i k iş in in  z iy a re tin i kab u l
ed iy o r.

3 4  A y n ı y e r. D o ğ u  A n ad o lu  ile  İ s ta n b u l a ra s ın d a  te lg ra f b a ğ la n tıs ı ta m am en  bu  dev irde 
k u ru lm u ş tu r ,

35 A y n ı y e r. 14 N isan  1307  ta rih li te lg ra f.
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aşiretlerin, diğer sosyal ve politik güçler karşısında, daha bağımsız hareket etmele
rine yol açtı. Bu durum zamanla aşiretler arasında kıskançlıklar yaratmış, hatta 
aşiret kavgalarına sebeb olmuştur. Zira, her aşirete alay veya bölük kurma hakkı 
verilmediğinden, bu hakkı alamayan aşiretler de diğer aşiretlere ve İstanbul'a kar
şı gizliden gizliye tavır takınmışlardır. Tunceli bölgesi aşiretlerinde olduğu gibi^’’.

Hükümet alay kurma hakkını verirken, bir takım ölçülere dikkat etm ekte idi. Özel
likle zayıf, sadık, itaatkâr ve sünnt aşiretler seçiliyordu. Fakat zamanla, bu ölçüler 
de dikkate alınmadan mümkün olduğu kadar bütün aşiretler Hamidiye Alayları 
kapsamına alınmaya çalışılmıştır.

Aşiretlerin, Hamidiye Alayları statüsüne girmek istemelerindeki arzu ve 
ısrarın sebebi hiç şüphesiz, nizâmnâmenin getirmiş olduğu hükümlerdir. Bunlarm 
en başında, alaylara dahil olmıyan aşiret fertlerinin nizami orduda askerlik yapa
caklarına dair getirilen hükümdür. Asırlardan beri askerlik yapmayan veya yapma
ya alışık olmıyan bu kişilere, uzun yıllar emir altında, memleketinden uzak yaşa
maları imkânsız gibi geliyordu. Zaten, aşiret halinde yaşamanın vermiş olduğu ser
bestlikten dolayı, mecburi askerlik hizmeti, bunların tabiatına da aykırı geliyordu. 
Halbuki, Hamidiye Alaylan'na dahil oldukları takdirde hem nizami askerlikten 
kurtulmuş olacaklar hem de kendi aşiretinden, memleketinden uzaklaşmadan, as
kerliğini yapmış sayılacaklardı. Bu ferdi imtiyazın yanında, bir de aşiretin, aşiret 
reisinin devlet katında, halife nazarında itibarının artması söz konusu idi. Zira, ala
ya mensup aşiret reislerine, halife, nişanlar, fahri unvanlar ve rütbeler veriyor, on
ları saraya kabul ediyordu. Bütün bunlar aşiretlerin manevi şahsiyeti için çok 
önemli hususlardı. Ayrıca, alaya dahil olmak aşirete maddi bir güç kazandırmakta 
idi. Bu ise aşiretin korunması ve diğer aşiretlerle boy ölçüşebilmesi için gerekli bir 
imtiyaz olarak görünüyordu. Kısaca, Hamidiye Alaylan'na yazılmak aşiretlere ge
niş imtiyazlar sağlıyordu.

Yukarıda, işaret ettiğimiz hususlar, merkezî otorite ile aşiretler, dolayısıyla 
Doğu Anadolu arasında, daha evvel olmayan, bir diyaloğun kurulduğunu göster
mektedir. Bu diyalogu, mahiyeti ve sonuçları bir tarafta, hükümet ve Doğu Ana
dolu ilişkileri bakımından önemli bir gelişme saymak yerinde olur. Zira, ilk defa 
Bâb-ı Ali veya Saray, Doğu Anadolu aşiretleriyle ilgilenmiş ve devlet otoritesini 
Doğu'ya götürmeğe çalışmıştır. Bu ilginin metod ve usulleri, ilk bakışta yadırga
nacak türden ise de, devletin askerî, malî, İdarî gücü, Doğu Anadolu'nun sosyo-po- 
litik yapısı, o zamanki haliyle gözler önüne getirildiğinde, en kestirme ve kolay 
yöntemin seçilmiş olduğu görülür. En kestirme ve kolay derken, şüphesiz devletin 
uyguladığı yöntemlerin aşiretlerce tepki gösterilmeden kabul edilmesini kast edi
yoruz. Bunun sebebi de, aşiretlerin psikolojik-sosyal yapısına en uygun Hamidiye 
Alayları yönteminin bulunmasıdır. Çünkü, II. Abdülhamid'in Doğu Anadolu'daki 
sosyal yapıyı değiştirme gibi bir politikası yoktur. Fakat, bir nevi yeni güç denge
leri kurarak mevcut düzen içinde devlet otoritesini hâkim kılmaya çalışmıştır.

36 Ş e r if  F ıra t ,  ayn ı eser, ay n ı y e r.
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Gerçekte, Hamidiye Alayları kurdurarak aşiretlere özel statü ve silâh vererek onla
rı güçlendirmek II. Abdülhamid'in merkeziyetçilik anlayışına tersti. O bunun far
kında idi. Ancak, ileride bütün Hamidiye Alaylan'nı ordu bünyesine katıp, aşiret
lere verdiği tavizleri geri aalacağını ümit etmekteydi^^. Bu yüzden, başlangıçta 
gayet yumuşak, tavizci bir politika ile aşiretleri ürkütmeden onları kendine bağla
mayı uygun görmüştür. Bunda da başarılı olmuş ve aşiret reisleri yanında itibarı 
oldukça artmıştır. Daha sonraları Ermeni olayları Hamidiye Alayları politikasının 
yürütülmesini engellediği gibi, bir takım olumsuz sonuçları da beraberinde getirdi 
diyebiliriz.

1892-1895 Yılları Arasındaki Durum

İlk kuruluş nizâmnâmesi çıktıktan sonra Hamidiye Süvari Alaylan'nın teşki
li işine girişildi. Kısa zamanda alayların sayısı 36'ya yükseldi’®. Hemen belirtme
miz yerinde olur ki, bu atlı alayların kuruluşu, gelişi güzel bir şekilde olmamış, ak
sine bir takım askerî ve stratejik hususlara dikkat edilmiştir. Öncelikle alayların 
kurulması için en uygun iki bölge seçilmiş ve işe bu bölgelerden başlanmıştır. Bi
rinci bölge, Erzurum-Van arasında Rusya'ya sınır olan yerlerdir^®. Bu sınır bölge
lerindeki çeşitli aşiretlerin bir an evvel teşkilâtlandırılması için 4. Ordu komutanı 
Müşir Zeki Paşa derhal faaliyete geçmiş ve bu amaçla da Mirliva Mahmud Paşa'yı 
Van, Malazgird, Hınıs ve Varto'ya göndermiştir''®. İkinci bölge ise, Mardin-Urfa 
arasında kalan çorak arazinin kuzey kısımlarında oturan aşiretleri içine alıyordu^’ .

Görüldüğü gibi, Hamidiye Süvari Alaylan'nın kunjimasına öncelik verilen 
bölgelerden, Erzurum-Van hattının Rus tehlikesine, Urfa-Mardin hattının da İngil
tere'nin politik faaliyetlerine karşı korunması amaç olarak seçilmiştir. Ayrıca, her 
iki bölgede de Ermeni tedhiş hareketlerinin yoğunluk kazandığı ve merkezî otori
tenin yok denecek kadar etkisiz olması, takip edilen politikanın önemini biraz da
ha arttırdığı söylenebilir.

Adı geçen bölgelerdeki aşiretlerden kumlan süvari birliklerine, alay ve bölük 
komutanı olarak, nizami ordu subayları tayin edilmiştir. Aşiret reisleri ise, kuvvet
lerine göre alay komutan yardımcısı, yarbay, binbaşı olarak aşiretin diğer ileri ge
lenleri de teğmen rütbesiyle kurulan alaylara tayin edilmişlerdir. .Şüphesiz bütün 
bunlar 1308 tarihli nizamnâme'ye göre yapılmakla birlikte, bazı istisnai hallerde 
olmuştur. Bunun sebebi, kâfi derecede nizamî subay bulunamaması olduğu gibi, 
bazen de aşiret reislerini ürkütmemek ve onlara resmî ünvan veya rütbeler vererek 
alay kurma işine heveslendirmek ve sorumluluk yüklemek şeklinde bir düşüncenin 
mahsulü olabilir.

37 Ali V eh b i, a y n ı eser, s. 16,

38 Ş e r if  F ıra t , a y n ı e se r, s. 95 .

39 F a h re t t in  A U ay, 10 y ıl savaş (1 9 1 2 -1 9 2 2 )  ve son ras ı, İs ta n b u l 19 7 0 , s. 54 .

4 0  Ş e r if  F ıra t , ay n ı e se r, s. 95 .

41 F a h re t t in  A ltay , a y n ı eser, s, 55 .
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Kumlan her Hamidiye Süvari Alayı'na bir tarafında Kuran-ı Kerim'den bir 
ayet, diğer tarafında padişah arması ile işlenmiş kırmızı atlastan sancaklarla, beyaz 
ipek kumaşa yaldızla yazılı fermanlar verilmişti'*^. Bu fermanlarda, alayların ni
zamnamesi ve nasıl eğitim görecekleri ve diğer hususlar son derece açık bir şekilde 
belirtilmişti. Fakat, uygulamada tam manasıyla ne nizâmnâmelere ne de fermanla
ra uyulduğu söylenebilir. 1892'den, özellikle 22 Ekim 1893'teki Sasun olaylarm- 
dan sonra, Hamidiye Alayları gerektiği şekilde kontrol edilememiştir'*^. Fakat, 
buna rağmen, yeni alayların kuruluşuna devam edilmiştir.

Kurulan alaylar doğrudan doğruya 4. Ordu'ya bağlı idiler. Bunun için 
kuruluşlarıyla, eğitimleriyle, kontrolleriyle 4. Ordu kumandanlığı yani Müşir Zeki 
Paşa ilgileniyordu. Bu yüzden, kısa zamanda aşiret reisleri, aşiret ileri gelenleriyle 
Zeki Paşa arasında çok sıkı ve samimi ilişkiler kurulmuştur. Sonuç olarak da. Zeki 
Paşa aşiretlerin koruyucusu ve onların işlerini halledecek tek otorite haline geldi. 
Bütün aşiret reisleri Erzincan'a gelerek onu ziyaret ediyorlar ve bağlılıklarını bil
diriyorlardı. Hatta 1893'te kalabalık bir gurup Erzincan'a gelmiş, oradan da İstan
bul'a giderek padişah tarafından kabul edilmiştir'''*. Zeki Paşa'nın izni ve haberi 
olmadan aşiretlere kimse bir şey yapamıyordu. Bunun çeşitli yönlerden büyük so
nuçları oldu. Evvela, mülkt mahallî otorite ile askerf otoriteler arasında anlaşmaz
lık çıktı. Hamidiye Alaylan'na mensup aşiretler. Zeki Paşa'dan güç alarak, mahallî 
hükümet memurlarını hiç dinlememeğe başladılar. Mahallî otoriteler, herhangi bir 
olaydan dolayı, bir aşiret subayını sorguya bile çekemiyorlardı'*^. Bu hal, Valilerle 
Zeki Paşa'nın arasının açılmasına sebeb oldu. Paşa'nın damat oluşu nedeniyle Sa
ray'a ve Padişah'a yakınlığı, Doğu Anadolu'daki valilerin aleyhine bir durum ya
rattı ve aşiretler indinde, valilerin bir otoritesi olmadığı hissi doğdu. Bu durumun, 
idarf yönden büyük sakıncaları olacağı açıktır. Bu konuyu ilerde tekrar ele alacağı
mızdan burada fazla açıklamaya girmiyoruz.

Hamidiye Süvari Alayları politikası yüzünden sosyal güçler arasında mey
dana çıkan gizli veya açık sürtüşmelere, rekabetlere ve ittifaklara rağmen, alayların 
kuruluşuna, devlet politikası çerçevesinde devam edilmiştir. Nitekim 1311 tarihli 
"Sâlname-i Askeri"de verilen rakkamlara göre 1895 yılı başlarında, söz konusu 
Süvari Alayları sayısının 56'ya çıktığını görüyoruz.'** Alaylara, alay numarasını 
gösterir 1'den 56'ya kadar numara verilmiştir. Bunlardan sadece 51., 52., 53., 54.,

42  F a h re t tin  A ltay , ay n ı eser, a y n ı y e r.

43  E k im  1 8 9 3 'te  E rm cn ile r  B itlis 'in  S asun kazasında  isyan  e t t ik le r in d e n , M ü.slüman vc 
E rm en i h a lk ı a ra s ın d a  ş id d e tli o la y la r m e y d a n a  ge lm iş ti. B u n u n  ü ze rin e  M üşir Z ek i P aşa  Sa- 
s u n 'a  g ide rek  o la y ı b a s tırm ış , b ü y le ce  d ev le tin  gücünü g ö s te rd iğ i g ib i, a ş ire tle r  n az a r ın d a  d a  
m e rk ez i o to r i te n in  i t ib a r ın ı a r t t ırm ış tır .  A yrıca , 4 . O rd u  k u m a n d a n ı o la rak  a ş ire tle r  y an ın d a  
ken d i o to r ite s in i fa z la la ş tırm ış tl.

4 4  Ş e r if  F ıra t , A y n ı eser, s. 96 .

45  G en era l M ayetsk i, ay n ı eser, s. 196.

4 6  S alnâm e-i A sk e ri, İ s ta n b u l 13 1 1 , s. 5 1 4 -5 7 8 . A skeri sa ln am ele rd e  a lay la rın  sadcce 
n u m a ra la n , a lay  k o m u ta n la r ın ın  ad ları ve rü tb e le ri m e v c u ttu r . H angi a ş ire te  dalıil o ld u ğ u , 
hang i b ö lge lerde  b u lu n d u k la r ı h a k k ın d a  bilgi y o k tu r .
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55. alaylar yakınlıkları dolayısıyla Suriye'de bulunan 5. Ordu-yı Hümayun'a bağ
lanmışlardır. Diğer 51 alay ise doğrudan doğruya merkezi Erzincan'da bulunan 4. 
Ordu-yı Hümayun'a bağlı idiler. 4. Orduya bağlı Hamidiye Alayları'nın 20 'sine 
Miralay (Albay) gerisine ise Kaymakam (Yarbay) kumanda ediyordu. Bu alayların 
henüz hepsi de, ilk nizâmnâmelerine göre tanınan altı yıllık geçiş süresini doldur
muş değillerdi. Bu yüzden, eğitim görmüş, düzenli birlikler karakterini kazana
mamışlardı. Hiç bir zaman da istenilen düzeye çıkamayacaklardır. Bunun sebeble- 
rine yeri geldikçe temas edilecektir.

İkinci Nizâm nâme

Hamidiye Alayları'yla ilgili ilk Nizâmnâmenin dört yıllık uygulamasından ve 
bu arada meydana gelen diğer sosyal ve politik olaylardan edinilen tecrübelere da
yanılarak, yeni bir nizâmnâmenin hazırlanıp yürürlüğe konulması uygun görülmüş
tür. Bu yeni nizâmnâme ile hem ilkinin eksikliklerini tamamlamak, hem de alayları 
disiplin altına almak amacı güdülmüştür. Böylece, Doğu Anadolu'da, idart, sosyal, 
politik alanda, Hamidiye Alayları'nın yaratmış olduğu bir takım çelişkilerin törpü
lenmesi veya sakıncalı yeni durumların meydana gelmesinin önlenmesi düşünül
müştür. Diğer taraftan, Ermeni olaylarının yoğunluk kazanmasıyla, Enrıeniler ve 
onları destekleyen Avrupa politik çevreleri Hamidiye Alaylan'nı ve bunlaria ilgili 
politikayı ve uygulamayı suçluyorlardı. HatU olayların veya karışıklıkların yaratı
cısı olarak alaylara mensup aşiretleri görüyorlardı. Bu yüzden de, Osmanlı Hükü
meti, bu gibi suçlatnalara fırsat vermemek üzere, alayların ve aşiretlerin dizginleri
ni tamamiyle eline almak istemiş olabilir.

Nihayet, söz konusu ikinci nizâmnâme, 1 Mayıs 1312 (30 Zilkade 1313 hic
ri) yani 1896 yılı başlarında hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur'*’ . Adı geçen 
ikinci nizâmnâme, on iki kısım ve bir zeyl olmak üzere, 121 maddeden ibarettir. 
Ayrıca kısa bir giriş ve sonunda da "madde-i mahsusa" adı altında kısaca bir bölüm 
vardır. Nizâmnâme bu haliyle birinciye göre, açık, ayrıntılı ve daha düzenli bir gö
rünüşe sahiptir. Bu bakımdan, nizâmnâmenin önemli taraflarını almayı ve birinci
sinden farklı yanlarını belirtmeyi uygun bulduk. Bu ikinci nizâmnâmenin bölüm
leri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

A -  Mukaddime:

1-TeşkilâlŞ (Madde 1-7)
2 -  Efrad (M. 8-14)
3 - İçtima (M. 15-21)

4 7  B aşbakan lıjı A rşiv i, Y d d ız  E v rak ı, K jsun  3 7 , E v ra k  N r. 4 7 /2 8 , Z a r f  4 7 , K a rto n  113, 
30  Z ilk ad e  1 3 1 3 . A n ad o lu  m ü fe ttiş - i u m u m is i Ş a k ir  P a ş a 'n m  3 Z ilk ad e  1313  ta r ih li m e k tu 
b u n d a  ik i n iz â m n â m e d e n  b a h s e t tiğ in e  b ak ılırsa  ad ı g eç en  ik in c i n iz â m n â m e n in  b asılm ad an  
evvel yürü rlüğe  k o n d u ğ u  a n la ş ılm a k ta d ır . Biz m a tb u  n iz â m n â m e n in  ta r ih in i v e rd ik . Ş a k ir  Pa- 
ş a 'n m  m e k tu b u  iç in  b a k : B aşb ak a n lık  A rşiv i, Y ıld ız  E sas E v rak ı, K ısım  3 1 , E v rak  n r . 7 6 /1 9 , 
Z a rf  7 6 , K a r to n  81.
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4— Heyet ve kıyafet ve eslihaları (M. 22-25)
5— Ümerâ ve Zâbitan (M. 26-34)
6 -  Terfi-i Merâtib (M. 3 5^2 )
7— Umui-i inzibatiye ve cezaiye (M. 43-54)
8 -  İstihkak (M. 55-62)
9 - idare (M. 63-64)

10— Muafiyet ve mükâfat (M. 65-72)
11-T e fti;; (M, 73-79)
1 2 - Topçu (M. 80-81)
13— Alay ve komutanlarının ahz-ı asker ve cem ve tahşid zamanında vazi

feleri (M. 82-88)

B -  Zeyl (M. 89-121)

1 - Münâvebe (M. 95-99)
2 -  Kadro heyetleri (M. 100-111)
3 -  Miiddet-i istisnaiyeye mahsus idâre-i muvakkata (M. 112-114)
4 -  Müddet-i istisnaiyeye mahsus tahsil (M.115-121)
5 -  Madde-i mahsusa

Genellikle birinci ve ikinci nizâmnâmeler arasında büyük bir fark yoktur. Te
mel maddeler, politik ve askerf düşünceler aynen muhafaza edilmiştir. Mevcut 
farklar, nizâmnâmenin, kısımlarına göre, sırayla, kısaca aşağıdaki gibi açıklanabi
lir.

Bu nizâmnâmede, alayların "Hamidiye Hafif Süvari Alayları" veya "Hafif 
Süvari Alayları" adıyla anılacağı ve dört alayın bir liva (Tugay) itibar edileceği ve 
gerektiğinde Erkân-ı Hârb-i Umumi kararıyla alaylardan fırka kurulabileceği belir
tilmiştir. Teşkilatla ilgili diğer hususlarda değişiklik yoktur. Alaylara dahil ibtidai- 
ye, nizamiye ve redif efradına süvari ve piyade eğitimleri zamanında yaptırılacağı 
ve ibtidaiye-nizamiye kısmına mensup hiç bir kimsenin, alayın aşiret reislerinden 
izin almaksızın memleketinin dışına çıkamıyacağı daha kesin hale getirilmiştir. 
Ayrıca, alaylar "irâde-i seniyye-i padişahi üzerine" başka bölgelere de kara yoluyla 
sevk edilebilecektir. Alayların, yine Türkmen, Kürd, Karakalpak, Arap aşiretlerin
den teşkil edileceği ve ileri gelenlerine, yüzbaşı ve albay rütbeleri dışında, çeşitli 
rütbeler verilerek subay olabilecekleri tekrar edilmiştir. Ancak bazı hallerde aşiret 
reislerinden bölük ve alay komutanı tayin edilebilecekti. Uygulamada da bu yola 
baş vurulduğunu görüyoruz.

Bu nizâmnâmede disiplin ve ceza ile ilgili maddelere daha çok y^ryerilerek 
askerliğe ve nizâmnâmelere aykırı her hareketin cezalandırılacağı hususu iyice 
vurgulanmıştır. Özellikle, barış zamanında aşiretler arasındaki kavgaların şiddetle 
cezalandırılacağı 54. madde ile aynen şöyle ifade edilmiştir. "Vakt-i hazarda iki 
aşiret beyninde muâdât-ı kadime vesilesiyle memleketin usul ve nizamına halel ge
tirecek ve aşayişi ihlâl edecek surette müctemian yekdiğeri aleyhine kıyam ile 
katl-i nüfus eden ve dağılmaları emrine itaat etmeyen alaylar ümera ve zabitanı
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ledel-istintak bu kıyamda tahakkuk eden medhallerine göre idam ve kürek ve müd
d e ti medide iıabs ve tard cezalarına hükm olunurlar. Efraddan medhalleri anlaşı
lanlar uzak memleketlerde bulunan süvari alaylarında müddeti medide nizamiye 
silkinde hizmete mahkum olurlar."

Bu maddeden, Doğu Anadolu'da aşiret kavgalarının belirli boyutlara ulaştı
ğı, bunun ise hükümeti ve bölge halkını tedirgin ettiği, dolayısıyla hükümetin sert 
tedbirlerle bu tip olaylara son vermek istediği anlaşılmaktadır. Böylece, Hamidiye 
Alayları politikasının aşiretler arasında bazı sürtüşmelere yol açtığı ve alayların 
henüz istenildiği şekilde itaat ve kontrol altına alınamadığı ortaya çıkmaktadır.

Bu nizamnamede, birincide olmıyan bir konuya önemli bir yer ayrılmıştır. 
Bu farkı, "muafiyet ve mükâfat" başlığı altında alaylara mensup aşiretlere tanınan 
hak ve imtiyazlar teşkil etmektedir. Öneminden ötürü bu hususla ilgili maddeler
den bazı kısımları aktarmayı uygun bulduk. "A şâr ve ağnam varidatı kem âkin  
hazine-i eelil hesabına olarak istifa olunmak şartıyla aşâir ve kabâilin içinde ber 
minval muharrer hafif süvari alaylarına dahil bulunan ümerâ vc zâbitân ve efrad 
yalnız vergiden muaf tutulurlar (madde 65)".

"Muafiy®t-i mezkure ber-vech-i bâlâ iş bu alaylara dahil bulunan ümerâ ve 
zâbitân ile merâtib-i selase efradın şahıs ve temettü vergileriyle havâyic-i asliye- 
lerlnden olarak ikametlerine mahsus hane ve müştemilatın şamil olup, bu muafi
yetten yalnız kendi ve familyası istifade edebilir. Bu takdirde akar nevinden 
olan emlâk ve müsakkafat ve uzak akraba ve taallukat m uafiyeti mezkure haricin 
dedir (madde 66)".

"Üç mertebede bulunan efrad ve zâbitân dahi nizamiye ordularına mezbut 
efradın vesâit-i nakliye tedariki tekâlifinden istisnaları hakkında olan müsaadeye 
mazhar tutulup ancak alayın vesaiti nakliyesi tedariki aşiretlere tahsis olunur 
madde 67)".

Aşiretlere tanınan bu vergi muafiyetleriyle Hamidiye Alayları'na girişi cazip 
hale getirme ve hıılandtrm a gayesi gudülmüştür. Hükümetin bu konudaki tutumu 
bir noktada normal karşılanabilir, zira aşiretler fiilen hiç bir zaman doğru dürüst 
vergi vermemişlerdir. Dolayısıyla, fiili bir duruma muafiyetlerle, hukuki bir şekil 
vererek aşiretleri devlete ısındırmak yoluna gidilmiştir. Çünkü asırlardan beri dev
lete aşiretler arasında tek münasebet vergiler vasıtasıyla kurulduğundan, aşiretler 
nazarında devlet vergi alan bir müessese olarak telâkki edilmiştir. Yeni yaklaşımla 

devletin,aynı zamanda koruyucu olduğunu göstermek istemiştir. Aşâr vergisinin 
kaldırılmasının ise aşiretler için fazla bir önemi yoktu. Zira göçebe veya yarı göçe
be olduklarından çiftçilikle fazla ilgileri yoktu. Böylece, aşiretlere yalnız ağnam 
vergisi kalmakta idi. Ancak, bu vergiyi de yarım yamalak vermişlerdir. Çünkü, ko
yun ve keçilerini kolayca dağlarda gizleyebildiklerinden resmi makamlara çok az 
bir miktarını göstererek ağnam vergisini az verme imkânına daima sahiptiler^®.

48  G en era l M ayefsk i, a y n ı eser, s. 198.
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Bu muafiyetlerle ayrıca, savaşta ölenlerin ailelerine, gazi olanların kendileri
ne maaş bağlanacağı, savaşta ölen atın yerine at veya bedeli verileceği, diplomalı 
subayların emeklilik hakkt kazanacağı gibi mükâfat kabilinden bir takım haklar 
daha eklenmiştir. Eşkıya takibinde de alaylardan faydalanılacağı ve bu harekete 
katılanlara harbe katılmış gibi muamele edileceği de belirtilmiştir. Bu madde ile 
alaylara dahil aşiret mensuplarma eşkıyalık yasaklandığı gibi diğer eşkıyalık hare
ketlerinin bastırılmasında ve takibinde de kendilerine görev verilerek sorumluluk 
duygusu yüklenilmek istenmiştir. Kısaca devlet, gUvenliğin temininde aşiretlerden 
faydalanmak istiyor, ki bu da kendi gücünün yetersiz olduğunu gösteriyor.

Nizâmnâmenin zeylinde ise daha çok alayların gerek altı yıllık geçiş döne
minde ve gerekse ondan sonraki eğitim, kadro durumlarının nasıl olacağı etraflıca 
ve açıkça izah edilmiştir. Buna göre, her yıl bir bölük nizamiye subay, çavuş ve 
onbaşıların nezaretinde eğitimlerini yapacaklar ve dört yılda bütün bölükler bu 
eğitimi görmüş olacaklardır. Son iki yıl içinde de bütün bölüklere bir arada alay 
eğitimi gösterilecektir. Bu eğitimlerin, tarım üretimine zarar vermemesi için, mü- 
nasib bir mevsimde ve ancak yılda bir bölüğün silah altına alınması ile gerçekleşti
rilmesi öngörülmüştür. Böylece, aşiretlere normal hayatlarını da sürdürmelerini 
sağlayacak bir nevi "sivil savunma" eğitimi uygulanmak istenmiştir. Askeri eği
timler, daha ziyade hafif süvariyi ilgilendirecek yanaşık düzenden, ata binip in
mekten, askeri derslerden, karakol, keşif görevlerinden ibaretti.

Bu nizâmnâmede dikkati çeken önemli hususlardan biri alay ve bölük kadro
larının yetiştirilmesi için aşiret çocuklarının askeri okullarda okutulmasına verilen 
önemdir. Bununla Hamidiye Alayları politikasının geçici olmadığı ve sadece askeri 
maksatlar taşımadığı, fakat uzun vadeli politikanın eseri olup, çok yanlı hedeflere

yönelik olduğu anlaşılmaktadır, özellikle müstakbel aşiret reislerinin ve ileri gelen
lerinin devletin okullarında okutularak aşiretlerin yaşayış tarzının kültürel, sosyal, 
politik ve ekonomik yönden değiştirilmesi ve onların faydalı unsurlar haline geti
rilmesi düşünülmüştür. Fakat bu okul eğitiminin sınırlı tutulması yani sadece aşiret 
ileri gelenlerinin çocuklarına tahsis edilmesi meselenin başka türlü de yorumlan
masına müsaittir. Ancak, okullaşma hareketinin yeni başlatıldığı ve imparator
luğun genişliği göz önünde tutulursa. Doğu Anadolu'daki tutum un ilerisi için ö- 
nemli bir başlangıç olduğu kabul edilebilir. Bununla birlikte Doğu Anadolu'da o- 
kullaşmaya devletçe büyük önem verildiğini söyleyebiliriz'*^. Nizâmnâmede bu 
konuya verilen önemi anlıyabilmek için bazı kısımlarını aktarmak faydalı olacak
tır.

"... Beher hafif süvari alayı için beher sene birer nefer hesabıyla ümerâ ve 
zabitân evlâdından okur-yazar ve sinni 16 ile 18 arasında bir çocuk intihab ve der- 
saadet'e irsal ile Mekteb-i Harbiye'ye kabul olunur. Trablusgarb vilâyetinden celb

49 n . A bdülham id  devri e ğ itim  h a re k e tle r i iç in  b ak ın ız ; B ayram  K o d am a n , II. A b- 
d ü lh a m it d ev rinde  ilk  ve o r ta  ö ğ re t im , (B asılm am ış D o ç e n tlik  te z i, A n k a ra , 1976).
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edilen etfal misillü üç sene aivari dersleriyle işgal olunur (madde 115)"*®. "İşbu 
üç sene devr-i tahsil hitamında... mensup oldukları süvari alaylarında mülâzim-i sâ- 
nilik ileistihdam olunur ve... muavinlikte bulundurulur (madde 116). Bu suretle 
tahsil edip, ba-şahadetnâme alaya gelen zâbitan istihkak hususunda şahadetnâ- 
meli zabitin  gibi hakk-ı rijçhana haiz olurlar (Madde 117), Müddet-i istisnaiyenin 
ilgasında bu kaidenin dahi ilgası tabii olup, ol halde hafif süvari alaylarına mensup 
zabitân evladı arzu ettikleri takdirde usul ve nizamı dairesinde Mekteb-i Harbiye'- 
de ikmât-i ühsil ederek Devlet-i Aliyye süvari zâbitânı idâdına dahil olmaya mec
burdurlar (madde 118).”

"Ş u  kadar var ki, bu makule aşiret zâbitânı evlâdının Mekteb-i Harbiye'ye 
duhul ile ikmâl-i tahsil etmelerini teshil için alaylar devâirine karib Erzumm ve 
Bağdat ve Van ve Diyarbekir mekâtib-i rüşdiye-i askeriyelerine ümerâ evlâdının 
kabulüyle geceleri mektepte alıkonulmak iktiza ederse mevaki-i erbaa rüşdiye-i as
keriyelerine gönderilecek etfalin Bağdat ve Erzumm'da idadi mekteblerinde ve 
Diyarbekir ve Van rüştiyelerine ilâve olunacak on'ar yataklı kısımlarda iskânlarına 
çare aranması Mekâtib-i Askeriye Nezareti'ne havale olunacaktı (madde Î İ9 ) . Et- 
fâl-ı merkumenin müddet-i istisnaiye zarfında dahi zikr olunan mekâtib-i rüşdiye-i 
askeriyeye kabulleri tabiidir (madde 120). Mekteb-i Harbiye-i Şahane'den... 
çıkan zabitanın talebi üzerine... hafif süvari alayına gitmeye selâhiyeti olduğu gibi, 
nizamiye süvari alaylarında hizmet arzusunda bulunursa sair mektep arkadaşlarıy

la beraber usulü dairesinde ordulardan birisine gönderilir (madde 121)".

Yukarıda öngörülen kararlarla aşiretlere bütün askeri okulların kapıları açıla
rak, çocuklarının gerek kendi alaylarında ve gerekse Osmanlı ordusu saflarında 
subay olmaları sağlanıyordu. Bu yolla da, Hamidiye Alayları mektepli veya dip
lomalı subaylara teslim edilerek, daha etkili hale getirilecekti. Belki de, aşiretleri

devlete yakınlaştırmanın ve devletle kaynaştırmanın en pratik çaresi olarak o- 
kullara, çocuklarının kabulü yolu seçilmiştir. Harbiye mezunu subayların daha 
sonra yani Birinci Dünya Savaşı ve Kuvay-ı Milliye zamanında oynadıkları rolü 
dikkate alırsak, her şeye rağmen bu devirdeki uygulanan politikanın olumlu ya
nını görmek mümkündür. Adı geçen Harbiye, İdadi ve Rüşdiyelerin dışında ayrıca 
II. Abdülhamid tarafından açılan Aşiret Mektebi'ne de pek çok aşiret çocukları 
kabul edilerek, yetiştirilmiş ve sonra aşiretlerine gönderilmiştir^'. Pek çok aşiret 
reisinin ve ileri gelenlerinin padişaha müracaat ederek çocuklarının okullara kabulü 
hususunda izin istemeleri bu eğitim politikasının aşiretlercc de benimsendiğini 
gösterir®^.

50  T rab lu sgarb  v ila y e tin d e n  d e  ç o c u k la r ın  ge tirile rek  M ek teb -i h a ıb iy e 'd e  o k u tu ld u ğ u  
an la ş ılm a k ta d ır . A y rıca  bu  v ila y e t te  R ü ş tiy e  m e k te p le r in in  de a ç ıld ığ ın ı bu  vesile ile b e lir te lim .

51 B ayram  K o d am an , " I I .  A bdiilham id  ve A şire t M e k te b i" , T ü rk  K ültürü A ra ş tırm a 

ları D ergisi, A n k a ra , 1976 , C . X V /1-2, s. 2 63 .

52 K ayram  K o d a m a n , A y n ı eser, ay n ı y e r.
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Nizâmnâmenin sonuna eklenen "madde-i mahsusa" ile aşiret alay subayları
nın mülkî memuriyetlere tayin olunamıyacağı, ancak ad<erlik hizmetine engel teş
kil etmeyen mahallf meclis azalığı gibi memuriyetlerde görevlendirilebileceği şartı 
getirilmiştir. Bu şart ile aşiret ileri gelenlerinin meclis azalığı yoluyla mahallf idare
lerde söz sahibi olmaları sağlanmıştır. Böylece sadece şehir eşraf ve ayanının ha
kim olduğu idarf meclislerde, bir denge kurulması yoluna gidilmiştir. Şehir eşraf 
ve âyânı Hamidiye Alayları'na karşı olduğu gibi, mensuplarının meclis idare aza- 
lıklarına tayinini de memnuniyetsizlikle karşılamıştır.

Birinci nizâmnâmede olduğu gibi ikinci nizâmnâmenin de en göze batan yö
nü şüphesiz, Hamidiye Alaylan'nm ve bu alaylara mensup aşiretlerin vali, mutasar
rıf, kaymakam gibi merkezî otoritenin mülkf idarede temsilcileri olan kimseler ve 
kuruluşlar karşısmda hukukî ve İdarî durumlarının ne olacağının açık ve kesin o- 
larak belirtilmemesidir. Nitekim bu yüzden önemli olaylar meydana gelmiş ve İda
rî yönden devlet otoritesinin zayıflamasına sebeb olmuştur. Her ne kadar, Hami
diye Alayları 4. ve 5. ordulara bağlanmış ise de, ordu kumandanlarının, özellikle 
Erzincan'da bulunan Müşir Zeki Paşa'nm uzaklık ve ulaşım zorluğu yüzünden, 
alayları kontrol etmesi ve alaylar hakkında doğru bilgi edinmesi mümkün değildi. 
Halbuki, valilerin bulundukları bölge ve sahip oldukları yetki itibariyle, alayları ve 
aşiretleri daha kolay ve etkili bir şekilde kontrol edebilme ve gerektiğinde tedbir
leri hızla alabilme imkânları vardı. İşte bu hususun dikkate alınmamasıyla hem as
keri ve mülki amirler hem de mülki otoritelerle aşiretler arasında fiili ve hukuki 
sürtüşmelere sebebiyet verilmiştir. Dolayısıyla, Hi.midiye Alayları politikası, uygu
lamada bir takım sakıncaları da beraberinde getirmiştir denilebilir.

Aşiretlerin Alay Kurma İstekleri

Daha evvel de söylediğimiz gibi, aşiretlerin alaylara katılması istek üzerine, 
irade-i seniyye ile gerçekleşiyordu. Hiç bir zorlama söz konusu olmamıştır. Aksine 
müracaatın fazla olması yüzünden bazı aşiretlere öncelik tanınması dahi diğer aşi
retler tarafından teessürle karşılanmıştır. Bu gibi hallerde, aşiret ileri gelenleri Pa- 
dişah'a veya Zeki Paşa'ya dilekçeler göndererek devlete bağlı, sadık ve itaatkâr ol
duklarını bildirerek bir an evvel kendilerine de alay kurma izninin verilmesini iste
mişlerdir. Özellikle ikinci nizâmnâmenin alaylara mensup aşiretler lehine pek çok 
hüküm getirmesi alay kurma isteğini daha da arttırmıştır. Bununla ilgili, bir kaç ör
nek vermeyi aşiretlerin tutumlarının anlaşılması bakımından faydalı buluyoruz.

Güney Anadolu bölgesindeki aşiretlerden bazıları alay kurma izninin veril
memesi veya gecikmesi üzerine dilekçeler vererek hem durumlarını izah etmekte
ler hem de izin istemektedirler. Meselâ bunlardan Mardin sancağı'na bağlı ve Ha- 
vass-ı hümâyun adıyla anılan aşiretin 11 Teşrin-i sani 1312 (1896) tarihli arîzası 
oldukça ilgi çekicidir. Özet olarak aynen şöyle denmektedir: "Kemterleri Mardin 
Sancağına bağlı ve Havass-ı hümayun namıyla bilinen ve sakin olduğumuz köyler, 
Mardin çölünün ağzında bulunan ve Hamidiye Alayı'na mensup Kiki Haçan (?) 
ve Kiki Çakan (?) ve Milif ve Dokurî aşiretlerinin köyleri arasındadır. Adı geçen
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aşiretlerle karışık olup, karakterimiz ve yaşayışımız onlarınki gibidir. Onlarla be
raber bizim nüfusumuz sayılıp yazılmamış ise de Hamidiye askerinin kurulmasın
dan kısa bir müddet evvelce Mardin'den gelen heyetin sözlerini dinliyerek ve Hü- 
kümet-i seniyye'nin lıer bir emrine olan itaatimiz dolayısıyla, adı geçen aşiretler
den önce nüfusumuzun yazılmasını kabul etmiş ve onlar etmemiş idi. Hamidiye 
birliklerine onları önce, kabul ederek şereflendirdiniz. Aşiretimiz ise o şereften 
mahrum bırakılmıştır.

Halbuki aşiretimiz öteden beri Havass-ı hümayun namıyla maruf ve diğer 
aşiretlere göre sadık ve itaatkârdır. Bu yüzden Hamidiye teşkilatmda bulunmayı 
arzu etmekteyiz ve her zaman herkesden evvel padişahımız ve devlet için canımızı 
ve malımızı feda etmeye hazırız. Emsalimiz misillü bir Hamidiye Alayına kabul ve 
şeref verildiği takdirde arzu edilen asayiş ve emniyetimizin sağlanacağı gibi tarla 
ve bahçe ziraatimizin dahi artacağı açıktır. Ayrıca, Emir-ül müminin. Efendimiz 
Hazretlerine olan itaat ve ubudiyetimiz meydan-ı hakikatta, cümleden evvelce is- 
bat edilmesine sebeb olacaktır.

Muhtarlara ve ileri gelenlere
ait 16 adet mühür

11 Teşrın-ı sanı 1312 
havassı-ı Hümâyun Aşireti Reisi

Aynı şekilde Doğu Anadolu'da bulunan diğer aşiretlerden bazıları da alayla
ra girmek üzere çeşitli müracaatlarda bulunmuşlardır. Biz yine değişik ve ilgimizi 
çektiği için Bitlis bölgesinde bulunan Sinân aşireti reis ve ileri gelenlerinin Yaver-i 
Ekrem Hazret-i Şehriyarî Müşir Şakir Paşa^'* vasıtasıyla padişaha gönderdikleri di
lekçenin özetini aşağıda vermeyi uygun bulduk.

"Cenab-ı Hak ömr ve şevket-i hilâfet-penahilerini daim buyursun. Kulları 
Sultan Selim cennet mekân asrında Huşsan Haydaran vesair Kürdistan aşiretleriyle 
Diyarbekir çöllerinden gelmişi®. Sinan aşiretinden şimdi Bitlis vilayetinin Çukur

53 B aşb ak a n lık  A rşiv i, Y ıld ız  Esas E v rak ı, K ısım  A, E vrak  n r. 2 1 /lV , Z a rf  21 , K a rto n
131,

54  A h m ed  Ş a k ir  P aşa : 18 3 8  (2 R eblü levvel 1254 ) de îs tâ n b u l 'd a  d o ğ u d u . Ç ap an zad e  
Ö m er H u lu s i 'n in  o ğ lu d u r . 1857 (1 2 7 3  R ec ep ) de H a rb iy e 'y i b itird i. 1 8 7 8 'd e  P e te rsb u rg 'a  e lç i 
o la rak  ta^^in ed ild i ve 10 y ıl b u  görevde kald ı. 1889  {7 Z ilh icce 1306) da G irit vali v ek illiğ ine  
getirild i. 1890  (16 Z ilk ad e  1307 ) d a  yaver-i ek rem lik  ünvan ı ile m a iy e ti sen iyye-l p a d işa h iy e  
m e m u r  o lu n d u . 1895  (4 R ebiülevvel 1 3 1 3 ) 'd e  A n ad o lu  M üfeftiş-i U m u m iliğ in e  ta y in  o lu n d u  
ve ö lüm üne k ad a r b u  m e m u riy e tte  ka ld ı. 1899  (8 T eşrinevvel 1315) d a  ö ldü . M ezarı S in o p 'ta 
d ır . B ak; Z ek i Pakalm » S icill-i O sm an i Z e y li, C ilt 19 , s. 4 1 1 9 -4 1 2 0  (T ürk  T a rih  K u ru m u  Kü- 
tü p h â n e s i’ndek İ el yazm ası).

55 Bu a ş ire tle r in  D iy a rb ek ir  ta ra f la r ın ı te rk  e d e re k  d ah a  k u ze y  k ıs ım lara  çek ilm ele ri 
o lay ı d ik k a t çe k ic i b ir  h u s u s tu r . A d ı g eçen  S u lta n  S e lim 'in  Y avuz o lm ası m üm kündür. A caba, 
bu  a ş ire tle r  dev le t e liy le  m i ve hang i m a k sa tla rla  b itlis  ve da lıa  y u k a n la ıa  y e r le ş tir i lm iş tir?  
Y o k sa  k en d ilik le r in d e n  m i göç  e t t i le r  ve sebeb i n ey d i?  Bu h u su s la n n  a ç ık lan m as ı D o ğ u  A n a
d o lu 'n u n  ta rih i b ak ım ın d a n  o ld u k ç a  ö n em lid ir . Z ira  ad ı g eç en  a ş ire tle r  o ld u k ç a  k a labalık  b ir  
nü fu sa  sahip  o lu p , geniş b ö lg e le rd e  o tu rm a k ta y d ıla r .
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kazasıyla civar kazalarda meskun gayr-i meskun dahil-i tahrir olup olmayan aşireti

miz süvarilikte cesareti ve atıcılığıyla maruf 7.000 den fazla erkek nüfusundan iba

rettir. Aşiretimizin bütün ferdleri hümayun-ı mülûkâneleri uğrunda baş ve canla sa

dıkane kurban olmaya hazırdır. Mulıterem Hamidiye Alaylarının teşkilinde, kulları 

da süvari ve piyade bir kaç alayın teşkilini taahhüd eyledik. Sonra alaylarımızı da

ha fazla ziyade etmek üzere başlangıçta iki süvari alayının defterini takdim ettik. 

Hayli atımız damgalandı. Damgalanan miktardan başka, kumandanlığın resmi emri 

üzerine, daha sonra dahi 1 .000 'den ziyade atımız damgalanmış iken, şimdi alayla

rımızın tamamen tehiri umumiyetle yeis ve perişani-i ubudiyetimizi mucip olmak

tadır. Aşiretimizden pek az bir kısmı dahil-i tahrir ise de alaylara kabul olunan di

ğer aşiretler dahi kısmen dahil-i tahrir olduklarından, bu emsale nazaran kullarının 

dahi merhamet-i tâcidarlarına sezâver buyrulacağından umudumuz kavidir. Çünkü 

aşiretimizden bir alaydan ziyade süvari Cibranlı, Hasnanlı, Haydaranlı vesair aşiret

ler arasında kayd ve kabul edildiklerinden, geri kalan kısm-ı küllisinin dahi kabu

lüyle aşiretimiz alaylarında, sâye-i mülûkânelerinde, teşkil ve birlikte bulundurul

ması irade-i seniyyeye muhtaçtır. Böyle büyük ve kalabalık, alay teşkiline müsaid, 

aşiret kavimleri ve kabilelerinin, emsalleri arasında yeis ve mahrumiyetlerine ve 

gayret-i akran mahcubiyetiyle son nefeslerine kadar bütün aileleriyle ağlamalarına 

merhamet ve adalet-i mülûkâneleri razı olmayacağından ve sadakatle hizmet ar

zusuna red buyurmayacağından karar ve tebliğ ol veçhile alaylarımızın kayd ve 

teşkili için dördüncü ordu müşiriyetiyle alaylar kumandanlığına ve Bitlis vilâyetine 

irade-i saniyyelerinin tebliğ ve ihsan buyurulması istirham imizdir. Atıfet-i merha

met Emir-ül müminin efendimiz hazretlerinindir"‘’*.

Aşiret reisi Diğer Reis

Ramazan Abdülmecid

Diğer imzalar: Fahrettin, Halil, Reşid, Mehmet, Şevket, Süleyman, Mehmet, Ha

şan, Abdullah, Rüstem, Resul, Yusuf, Halid, Hakkı, Ali, Bedirhan.

Yukarıdaki belge, dikkatle incelendiğinde aşiretler ve Hamidiye Alayları yö

nünden bir takım somut gerçekleri ortaya koymaktadır. Önce, aşiretlerin büyük 

bir kısmı gerçekten Hamidiye Alayları kurma arzusundadır. Hemen belirtelim ki, 

bu arzunun bu derece yaygın olması sadece devlet tarafından nizâmnâmelerde aşi

retlere tanınan hak veya imtiyazlara dayandırılamaz. Daha evvel de söylediğimiz 

gibi bu imtiyazların esası, aşiretlerin bazı vergilerden muaf tutulmasından ibaretti. 

Devletin yüzyıllarca tam vergi alamadığı bu aşiretlerin her zaman vergilerini ver

meme veya çok (iksik verme imkânları vardı. Her şeyden evvel, devlet kontrolü

nün dışında ve devlet otoritesi altında değildiler. Üstelik yarı göçebe veya göçebe 

halinde yaşamaları, onların bağımsız hareket etmelerini kolaylaştırıyordu. Bu du

rumda aşiretlerin alaylara girme isteklerinin temelinde, devletçe tanınan imtiyazlar 

da olmakla beraber daha başka sebeplerin de olduğu anlaşılmaktadır. Bunların ba-

56 Başbakanlık Arşivi, Yıldız Esas Evrakı, Kısım A, Evrak nr. 21/IV , Zarf 21, Karlon
131.
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şında, aşiretlerin kendi güvenliklerini devlet yardımıyla emniyet altına alma, mev

cut sosyal ve politik durumlarını Hamidiye Alayları yoluyla resmileştirme ve kuv

vetlendirme istekleri gelmektedir. Bunlara, alaya mensup diğer aşiretlerle aynı se

viyede olma, reislerinin devlet katında itibar ve rütbesinin artması gibi ikinci dere

ce daha bir çok sebep eklenebilir.

Ayrıca, Sinan aşiret ileri gelenlerinin belgede belirttikleri gibi, aşiret men

suplarından önemli bir bölümünün alay kurmuş başka aşiretlere katılarak, o aşiret 

reisinin emrine girmesi kendi aşiretlerinin gücünü zayıflatıyordu. Bu durum, şüp

hesiz alaya mensup olmayan aşiret reisinin aleyhine oluyordu. Buna fırsat verme

mek için bir an evvel alay kurma en iyi çıkar yol idi. Böylece otoritesini, kuvvetini 

ve diğer aşiretlere karşı güç dengesini sağlıyabilecekti. Dolayısıyla altı yedi alay 

kurulabilecek kadar nüfusa yani 7.000 den fazla askerlik yapacak yaşta erkeğe sa

hip olan Sinan aşiret reisi Ramazan ve Abdülmecid'in alay kurmak için padişaha 

müracaatlarının sebebini anlamak pek zor değildir.

Devletin Hamidiye Alayları politikası yönünden konuya bakıldığında ise du

rum şudur; ilk önce, devletin Hamidiye Alayları kurma hakkının aşiretlere nasıl, 

ne zaman, önce hangisine verileceği konusunda kesin bir karara ve belli bir ölçüye 

sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Böyle olunca, alay kurma hakkı gelişi güzel bir 

şekilde verilmeye devam edilmiş ve bundan da önce Saray, Bâb-ı Ali ve Müşir Zeki 

Paşa ile münasebeti olan aşiret reisleri yararlanmıştır. Bu ise, diğer aşiretlerde kıs

kançlık, üzüntü yaratmıştır. Yine buna en güzel örnek, yukarıda sözünü ettiğimiz 

Havass-ı Hümayun ve S'ınan aşiretlerinin durumudur. Devletin bu gelişi güzel poli

tikası, bazı bölgelerde aşiretler arasında kıskançlıklar, rekabetler doğmasma ve 

sonunda aşiret kavgalarına kadar varmasına sebep olmuştur^’’ . Halbuki, devlet Ha

midiye Alayları politikasıyla aşiret kavgalarının kesileceğini tasarlamıştı. Bununla 

birlikte eskiye göre bir azalma olmuş ve sınırlı da olsa zaman zaman bu kavgalar 

önlenebilmiştir. Özellikle 4. Ordu komutanı Müşir Zeki Paşa sözünü aşiretlere din

letecek kadar kuvvet ve otoriteye sahipti.

1895'den Sonra Hamidiye Alayları

Ermeni olaylarının giderek artması üzerine 11 Mayıs 1895 tarihinde Büyük 

Devletler Bâb-ı Ali'ye bir muhtıra vererek. Doğu Anadolu'da derhal ıslahat yapıl

masını istediler. Ayrıca bir takım isteklerde bulundular ki, bunların arasında aşiret

lerin yaylak ve kışlaklarının sınırlarının tesbiti ve hareketlerinin kontrol edilmesi 

de vardı. II. Abdülhamid, Rusya ile olan dostluğa dayanarak, söz konusu istekleri 

aynen kabule yanaşmadı ve ayrı bir ıslahat lâyihası hazırlattı. Diğer taraftan da 

Müşir Şakir Paşa'yı, Anadolu Müfettiş-i Umumisi ünvanıyla, gerekli incelemelerin 

yerinde yapılması ve tedbirlerin alınması için, 1895'te Doğu Anadolu'ya gönderdi. 

Fakat olaylar yatışmadı, tekrar şiddetlendi. 1896 yılında Avrupa'nın tepkisi ve

57 Ş erif F ııa t, (aynı eser, s. 97-98,) bu  tip kavgaların Tunceli civarındaki Cibranlı ve 
H örm ekli aşiretleri arasında sık sık geçtiğini belirtm ekte ve bu arada rekabet halinde olan ve 
b ir birine düşm an olan aşiretleri de z ikretm ektedir.

50



ve müdahalesi şiddetli oldu. Doğu Anadolu'nun durumu ise, iyice tehlikeli bir va

ziyet aldı. Bunun üzerine II. Abdülhamid bir taraftan Saadettin Paşa'yı Van'a gön

dererek, Hamidiye Alayları'nın düzene sokulmasını®®, diğer taraftan 1897 (1313) 

de Şakır paşa’ya şifreli bir telgraf yollıyarak, "Hamidiye Alayları'nın temin-i in

zibat ve intizamları emrinde ittihazı lâzım gelen tedâbirin" alınmasını istedi^’ . Bu 

emir üzerine, Şakir ve Zeki Paşa'lar üç ay içinde ortak bir rapor hazırlıyarak Ara

lık 1897 (Kânunevvel 1313) tarihinde Bâb-ı Ali'ye gönderdiler®. Hamidiye Alay

ları hakkında resmi otoritelerin görüşlerini aksettirmesi bakımından söz konusu 

rapor önem kazanmaktadır. Bu yüzden raporda temas edilen önemli hususları 

burada belirtmeyi uygun gördük.

Her şeyden önce en yetkili otoriteler olarak, gerek Anadolu umum müfet

tişi Yaver-i Ekrem Müşir Şakir Paşa, gerek 4. Ordu kumandanı Müşir Zeki Paşa, 

Hamidiye Alayları'ndaı "intizam ve nizamın" yani disiplinin tamamen kurulamadı

ğını kabul etmektedirler. Dolayısıyla, alaylardaki disiplinsizliğin sebeplerini ve çö

züm yollarını ararken gerçekçi ve akılcı davranmışlardır. Böylece, Saray ve Bâb-ı 

Ali de mevcud durumdan haberdar olmuştur. Şakir ve Zeki Paşa'lar alaylardaki 

veya alaylara mensup aşiretlerdeki düzensizliğin sebeplerini aşağıdaki şekilde açık

lamaktadırlar**.

a) Kanun ve nizâmnâmelere uygun olarak talimlere başlanılmaması.

b) Hamidiye Alayları'nın doğrudan doğruya Ordu-yı Hümayun'a bağlı bu

lunmaları,

c) Alaylara tayin edilen ordu malı kurmay subayların, otoritelerini kuvvet

lendirecek vasıtalardan yokaın olmaları yüzünden askerliğin ruhu olan itaat ve in

tizamın kurulamaması,

d) "... Liva ve vilâyet merkezlerinde ya aza bulunmak veyahut tahayyüz ve 

temayyüz etmek sıfatıyla umur-ı hükümete hissedar olan eşraf-ı memleket, teşkilat 

hasebiyle riiesây-ı aşâirin kendi tahakkümlerinden kurtulmuş bulunmalarından do

layı zayi ettikleri menafiin yemden temini, teşkilatın rahnedar edilmesinde aradık

larına ve vülât-ı âzarn ve mutasarrıfin-i kiramın bazıları bunların malumat ve il- 

kaâtına itimat ederek ve alaylar aleyhdarlığını iltizam ilemensubini aleyhinde vu

kuu bulan şikâyâtve vukuat-ı izam velev ki alaylarına mensup olmayan ahad aley

hinde bulunsun, faillorinin Hamidiye zabitanına taalluku gösterilerek mezkur alay

ları enzâr-ı yâr ve ağyarda lekedar edecek şekil ve surette itham eylemeleriyle 

alaylar efrad ve zabiün ı bilâ-mucib hükümetten emniyetsizliğe sevk ve icbar et

mekte bulunduklarına binaen teşkilat-ı vekaaya illet-i ğâiye olan maksadın üssül- 

esâsı olmak üzere aşairin doğrudan doğruya merkez-i hilafet-i uzmaya kemal-i

58 Osman Nuri, aynı eser, s. 831.

59 Başbakanlık Arşivi, Y ıldız Esas Evrakı, Kısım 14. Evrak nr: 2287, Z arf 126, K arton
11.

60 Başbakanlık Arşivi, Yıldız Esas Evrakı, Kısım B l, Evrak nr: 76 /35 , Z arf 76, K arton

81.
61 Aynı yer.
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emniyetle rabt-ı kalb etmeSeri kaziyesi bazı mertebe düçar-ı tehir etmiş bulunması

nın bu hususta yani m atlub ve maksud olan intizam  ve inzibatm  takarrür ve teessüs 

edememesinde medhali bu lunduğu  tahakkuk e tm iş tir ..."® .

e) Hamidiye A lay lan 'na ordudan tayin edilen alay ve bölük kumandanlarm ın 

bir kısmmın yeteneksiz olması; ayrıca hepsinin de " ... aşâirin âşâr ve ağnam 

hasılatından muhavvel maaşlarını ve bedel-i tayınatını istihsal için rüesaya"'^^ yal

taklanma ve yalandan dostluk gösterme mecburiyetini hissetmeleri yüzünden disip

linli ve düzeni sağlıyacak şekilde icraat yapamamaları,

f) Aşiret ileri gelenlerinin, alay kum andanlarını aşarak, doğrudan doğruya 

ordu kumandanlarıyla haberleşmeleri yüzünden aşiretlerin eskiden beri alışık ol

dukları huy ve davranışlarının istenilen şekilde düzeltilememesidir.

Şakir ve Zeki Paşalar genel görünüşlerini bildiren raporlarına Hamidiye 

A lay lan 'n ın  yeniden düzene sokulmasıyla ilgili 30 maddelik ayrıntılı bir layiha ek

leyerek Bâb-ı A li'ye yollam ışlardır. Bu layiha ile, genellikle Ham idiye A lay lan 'na 

ait daha evvel çıkarılm ış nizâmnâmelerdeki eksiklikler giderilmeye çalış ıld ığ ı gibi, 

ayrıca yerinde yapılan incelemeler sonunda alınması gerekli görülen yeni tedbirler 

getirilmiştir^'*.

A d i geçen layiha beş bölüm den ibaret olup, ilk bölüm de daha ziyade askerî 

düzenlemelerle ilgili hususlara yer verilm iştir. Layihanın ikinci maddesinde bu ko 

nuda aynen şöyle denmektedir; "Ş im d iy e  kadar teşkil edilm iş bu lunan 57 H am i

diye H afif Süvari Alayları kanunen bir kaç kolordu teşkil etmek lazım gelirken 

müstakil alay heyetinde doğrudan doğruya Ordu-yıhümayûndan idare o lunmakta 

bulunmasından dolayı Ordu-yı hümayun-ı mezkûr cidden müşkülat içinde bu lun 

duğundan ve bu hal ile alayların inzibat ve intizam ının istikmâli (tamamlanması) 

m uhâl (imkânsız) değil ise, pek müteassir (güç) olacağından ileride kanun-ı mahsu

sun tayin ettiğ i dereceye isâl o lunm ak üzere marrü'l-arz 57 alay muvakkaten yedi

Milli Aşireti ileri gelenleri reisleriyle birlikte

62 Aynı yer.

63 Aynı yer.

64 Başbakanlık Arşivi, Yıldız Esas Evrakı, Kısım 31 Evrak nr; 76/35, Zarf 76, Karton 

81. (18 Kanunuevvel 1313).
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livaya tefrik olunup bunlardan Urfa livasının kumandanı zaten mevcud olduğun

dan üç livasının dahi Ordu-yı hümâyunda mevcud olan nizamiye süvari mirlivala

rına (tuğgeneral) tevdii ve küsur üç livasına da Ordu-yı hümâyun sunuf-ı muhtelife 

ümerasından müiiasib üç miralayın (albay) terfien tayinleri ve Malazgird merke

zinde ikamet etmek şartıyla lâ-akal (en azından) Ferik (tümgeneral) rütbesinde 

bir zatın dahi Hamidiye Umum Kumandanlığı'na tayini ve umum kumandan re- 

fakatına kuyudat-ı lâzimeyi havi bir kalem ve bir de erkân-ı harbin memuriyeti 

lâzım ve lâbüddür".

Bu maddeye göre, Şakir ve Zeki Paşa'lar bütün alayları yedi livaya ayırarak, 

liva merkezlerini ve livaların hangi alaylardan meydana geldiğini ve aşiretlerin isim

leriyle birlikte kaçar alay olduklarını gösterir bir pusulayı da layihaya eklemişler

dir. Livaların teşkiline ve kuruldukları yerlere dikkat edilecek olursa daha ziyade 

Rus ve İran smınnda toplandıkları görülür. Bundan da askeri ve stratejik hususlara 

dikkat edildiğini anlamak pek zor olmasa gerekir. Livalara mensup alay sayısı beş 

ile dokuz arasında değişmektedir. Aşağıda vereceğimiz tablodan da anlaşılacağı 

gibi, büyük aşiretlerden dört veya beş alay teşkil edilmiştir. Bu gibi fazla alaya sa

hip aşiretler. Bulundukları bölgelerde hakim duruma geçerek, mevcud sosyal den

geyi kendi lehlerine çevirme imkânı bulabilmişlerdir. Bunlardan Viranşehir'deki 

Millî ve Malazgird civarındaki Husnanlı aşiretleri beşer alayla, Haydaranh aşireti 

yedi alayla en güçlü aşiretler olarak başta geliyorlardı. Bazı aşiret reisleri ellerinde

ki güçten ve bölgedeki nü tızlarmdan dolayı Saray'da ve Bâb-ı Ali'de de etkin ol

muşlar ve itibar sağlamışlardır. Pusulada, aşiretlerin isimleri, kaç alay kurdukları, 

alay numaraları ve hangi livalara bağlı oldukları ve liva merkezleri aşağıdaki şekil

de gösterilmiştir^'’ .

Birinci Liva;

Merkez: Karakulliya 

Alaylar

Alayları teşkil eden aşiretler Alay Numarası

3

Zilan Aşireti 3

5

Karapapak Aşireti 6
9

Adamanlı Aşireti 10
11

Haydaranlı Aşireti 12
37

Celâli Aşireti 38

Şazili Aşireti 57

65 Başbakanlık Arşivi, Y ıldız Esas Evrakı, Kısım 14, Evrak nr. 2287, Zarf 
126, K arton  11.
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ikinci Liva:

Merkez; Hınıs

Cemadajılı Aşireti g
31

Cibranh Aşireti 32

33

34

Zırikanii Aşireti 35
Cibranlı Aşireti 3g

Üçüncü Liva

Merkez; Malazgird

1
Stpkanlı Aşireti 2
Karapapak Aşireti 7
Hüsnanlı Aşireti 26

27

28

29
30

Dördüncü Liva
Merkez: Erçiş

(?) Aşireti 13

14

15

16

Haydaranlı Aşireti 21

22
23

24 

26

Beşinci Liva

Merkez;Başkale

Mukri (?) Aşireti 17

Milan Aşireti 18

Şimsikr Aşireti 19

Şukufti Aşireti 20

26

Takuri Aşireti 39

Altıncı Liva:

Merkez: Mardin

Milli Aşireti 41
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42

43

44

Karakeçi Aşireti 45

46

I  ay Aşireti 47

Miran Aşireti 48

49

Artuşu Aşireti 50

Yedinci Liva

Merkez: Urfa

Kays Aşireti 51

52

Berâıi Aşireti 53

54

55

Sivas civarında Karapapak aşiretinin kurduğu 40. alay, h iç bir liva ile bağ

lantısı o lm adığından Sivas'ta bulundurulacak süvari bölüğünün yardım ıyla ve Sivas 

kum andanlığın ın denetimi altında, askeri eğitim ini yapacaktır*^. Birinci bölümde 

işaret edilen diğer hususlar ise, aşiret fertlerinin binicilikte ve atıcılıkta zaten m a

hir oldukları bu bakımdan alayların daha ziyade askerliğin ruhu olan inzibat ve ita

ate alıştırılması; subayların tayini, bölük ve alay kumandanlarının etk in liğ in in  art

tırılması, aşiretlerin ordu kum andanlığ ı ile haberleşmelerinin yasaklanması gibi 

konulardan ibaretti.

Viranfchirde kurulan Milli Aşireti reisi İbrahim Paşa vc maiyeü. Bu aşiret daha sonra Bal

kan savaşma 3 gönüllü alay ile katılmıştır.

66 Aynı yer.
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ikinci bölümde "Alay mevcudunun ikmali" başlığı altında ve üç madde ha

linde alay ve bölüklere aşiret fertlerinin nasıl katılacakları ve vazifelerine ait husus

lara yer venlmlştlr®^. Üçüncü bölüm ise alayların "mesuliyet” lerinl belirten mad

delere ayrılmıştır. Hazar zamanında silsile-i meratibe uygun olarak verilen emirlere 

itaat ve yapılan davete katılmıyan her kim olursa olsun mes'ul tutulması ve bu gi

bileri er ise nizami süvari alaylarında askerlik yaptırılması, subay ise rütbelerinin 

alınması öngörülmüştür. Ayrıca, alayların birbiri veyahut diğer ahali aleyhinde ya

pacakları yağma veya talan hadiselerine, bundan böyle aşiretlerin âdeti nazarıyla 

bakılmayıp, sorumluların kanun dairesinde cezalandırılması yoluna gidilmesi belir

tilmiştir. Bu işlerin sorumluluğu ise, liva ve alay kumandanlarına verilmiştir.

"İdare ve tahsilat"a ayrılan dördüncü bölümde vergilerin nasıl ve kimlerden 

alınacağı belirtilmiştir. Bu konu ile ilgili 18. Madde aynen şöyledir; "Hamidiye 

Hafif Süvari alaylarına mahsus olarak tanzim olunup icra-ı ahkâmına irade-i seniy- 

ye-i cenab-ı padişahi müteallik ve şeref sudur buyrulmuş olan kanunnâme ahkâ

mınca Hamidiye alayları silkinde bulunan ümerâ ve zâbitân ve efradın âşâr ve ağ

namdan maada tekâliften muafiyetleri derkâr olup, ancak devlete karşu mükelle

fiyetin bir kısmından muafiyet, diğer kısmın hüsn-i tesviyesini müstelzim olacağına 

ve alay teşkil olunan âşairden istihsal edilecek âşâr ve ağnam varidatı mezkur 

alayları teşkil eden ümera ve zabitan maaşıyla "kadro" teşkiline mahsus liva mer

kezlerine rabt edilen bölüklerin ve onlara ilâveten celb ve davet olunacak Hamidi

ye bölüklerinin mahsusat-ı ad<eriyesine karşuluk tutulması dahi irade-i seniyye-i 

cenab'i padişah! iktiza-ı celilesinden olmağla bundan bedel-i âşarın ve resm-i 

ağnamın istifasında bir akçe bile bırakılmayub, resm-i ağnamm «f^aharda ve be

del-i âşârın eylülden sonra tahsilatına liva ve kazalarca memur edilecek tahsildar

larla liva merkezinin emriyle zabitan ve efraddan mahsus memurlar terfik olunup, 

habbe-i vahide kalmayacak surette tahsilat icrası ve aşiretin alaylar silkinden ol

mayan diğer efradın muafiyetten istifadeye hakkı olmamakla onlara aid emlâk ve 

temettü ve umumun akar vergisinin tahsili emrinde tahsildarlara ciddi muavenet ic

rası hususuna Hamidiye alay kumandanları tarafından fevkalâde itina olunmak ve 

tahsilatın durgunluğundan kumandan-ı muma-ileyh mes'ul edilmek lazım gelür"“ .

"Muamelat-ı adliye"yi ilgilendiren beşinci bölüm ise, bu layihanın en önemli 

ve dikkati çeken konusunu kapsamaktadır. Çünkü, alayların kuruluşlarından beri 

askerî, mülkî ve adlî otoriteler arasında en çok sürtüşme konusu olan ve hatta Ha

midiye aşiretlerinin mülkî ve adlf otoritelere karşı gelmelerine sebebiyet veren hu

kukî meseleler olmuştu. Bu yüzden de Hamidiye Alayları bazı sorumsuz davranış

larda bulunarak mahallî otoriteyi etkisiz hale getirmişlerdir. Zira alaylar kendileri

ni Ordu-yı hümayun'a veya padişaha bağlı kabul ederek vali, mutasarrıf ve kayma

kamların emirlerine, mahkemelerin kararlarına uymuyorlardı. Bu durum ise, mülki 

ve askerî otoritelerin arasında bir takım ihtilaflara yol açtığı gibi, mülkî otoritele-

fi7 Bakınız layihanın 1., 12., 13. m addeleri.

68 Aynı y cT .
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rin alaylar aleyhine dönmelerine sebebiyet venmiştir. İşte bu gibi sakıncaları gider

mek için Şakir ve Zeki Paşalar Hamidiye Alaylarının askerî, mülkî ve adlî otorite

ler karşısındaki hukukî durumlarını tesbit etmişlerdir. Bu hususla ilgili maddeler 

şunlardır:

a) "Hamidiye ümera ve zabıtanı mevadd-ı askeriyeye aid hususatta kavanin-i 

askeriyeye ... harb ahkâmına tabi iseler de mevadd-ı hukukiye ve ahali ile beyinle

rinde vukuu bulacalc hususat-ı cinaiyede mehâkim-i nizâmiyeye tabidirler"6’ .

b) "Maznuniyet üzerine, namına mehâkim-i nizâmiyeden ihzar müzekkeresi 

isdar olunanlar meyanındaki Hamidiye efradı, efrad-ı redife gibi zabıta-ı adliye 

tarafından ahz ve girift ve hükümet-i mülkiye habshanesinde tevkif olunur''™.

c) "Hamidiye ümerâ ve zâ(jitanı aleyhinde mahkemeden isdar olunan ihzar 

müzekkereleri ise... cihet-i askeriyeye tevdi olunup, cihet-i askeriye... o zabiti celb 

ve ihzar ile daire-i askeriyede habs ve tevkif keyfiyeti... mahkemeye bildirmeye 

mecbur ad edilir"^'.

d) "Muhakeme sonunda cinayetle mahkûm olanların hükm-i vaki, muhake- 

me-i temyizin tasdikine mazhar olursa kavanin-i askeriyeye tevfikân rütbesinin 

ref inden sonra hükümet-i mülkiyeye teslimi kaidesi Hamidiye ümera ve zabitanı 

hakkında ayniyle caridir"’ ^.

e) "Hamidiye ümerasının mahkemede muhakemede muhakemesi zamanında 

vekil istihdam etmeleri mücaz olmağla beraber, kavanin-i adliyeye tevfikan bizzat 

huzurları lâzım geldikte, isbat-ı vücud etmekten imtina edemiyeceklerdir"^'\

Böylece alayların hükümet-i mülkiye ve askeriyeye karşı vazifeleri tayin ve 

kanunen tesbit edildiğinden, bundan böyle Hamidiye Alayları aleyhinde bulunan 

memurların da cezalandırılacağı belirtilerek lâyihaya son verilmiştir. Bu layihanın 

maksadının, alaylara yeni bir statü vermek, onları disiplin altına almak ve diğer ta

raftan da alaylar aleyhinde yapılan propagandaları önlemek olduğu yukarıdaki 

açıklamalarımızdan kolayca anlaşılmaktadır.

Şakir ve Zeki Paşa'ların hem hamidiye Alayları'nın disiplinsizliği, düzensiz

liği ve hem de Doğu Anadolu'nun sosya) yapısı hakkında ortaya koydukları teş

hisler, yerinde yapılan incelemelerin sonucu olması bakımından, şüpheye yer bı- 

rakmıyacak şekilde mantıki ve doğru gözükmektedir. Ayrıca, bu teşhislere daya

narak alınması gereken tedbirler de mahalli şartlara uygun ve Hamidiye Alaylan'nı 

disiplin altına alıcı mahiyette olduğu görülüyor. Diğer taraftan bu iki paşanın Do

ğu Anadolu ve alaylar hakkında Bâb-ı Ali'ye ve Saray'a devamlı raporlar gönder

dikleri ve hatırlanîıcak olursa, hükümetin ve padişahın da bu bölgedeki alayları ve

69 A ynı yer, 24. madde.
70 A ynı yer, 26. m adde.
71 Aynı yer, 27. m adde.
72 Aynı yer, 29. m adde.
73 Aynı yer, .SO. madde.
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aşiretlerin tutumunu yakından takip erttkleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Doğu'- 

da gelişi güzel bir siyaset değil, fakat oranın şartlarına uygun, biraz da tavizci bir 

siyaset takip edilmiştir denilebilir. Doğu'nun sosyal ve siyasi yapısı tavizci siyasete 

zorunluluk ve devamlılık sağlamış, bu durum ise Hamidiye Alaylan'nda istenilen 

intizam ve itaatin temin edilmesini güçleştirmiştir. Bununla birlikte devlet otorite

si Hamidiye Alayları siyasetiyle, aşiretlerde ve Doğu Anadolu'da az çok varlığını 

gösterebilmiştir.

II. Abdülhamid Devrinin Son Yıllarında Hamidiye Alayları’"

Kuruluşlarından 1897'ye kadar, Hamidiye Alayları ile ilgili olarak gösterilen 

iyi niyetli gayretlere ve ortaya konan kanunnâmelere, nizamnamelere, çeşitli la

yihalara rağmen istenilen sonuç tam elde edilememiştir. 1897'den sonra da Haml

eliye Alaylarının düzene konması hususunda çalışmalar devam etmiş ise de uygula

ma alanında sonuç pek değişmemiş, yani tam başarıya ulaşılamamıştır. Hatta, il 

yıllıkları, il tarihleri, hatıratlar ve bazı eserlerin 1897-1908 yıllan arasında da alay

ların sebep oldukları olaylardan, aşiret kavgalarından, eşraf-âyân tabakası ile aşi

retler arasındaki sürtüşmelerden bahsetmeleri yukarıda ileri sürülen görüşü kuvvet

lendirmektedir^^. Durumun bu şekilde gelişmesinde, bölgenin özellikleri kadar im

paratorluğun karşı karşıya bulunduğu iç ve dış politik olaylar da büyük rol oyna

mıştır. Böyle olunca, Bâb-ı Ali veya Saray pek çok durumda olaylar hakkında es

nek politika izlemek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu esnek veya tavizci politika

nın sonucu olarak da mevcut nizâmnâmeler, kâğıt üzerinde tam olmakla beraber, 

gereği gibi uygulama alanına sokulamamıştır. Dolayısıyla, alaylara mensup aşiret

ler de hareketlerinde az çok serbest kalmışlardır.

Bütün bunlara rağmen, alaylar ve alaylara mensup aşiretlerle İstanbul ara

sındaki münasebetlerde müsbet bir gelişme olmuştur ve pek çok konuda aşiretle

rin merkezi otoriteye itaati sağlanmıştır. Fakat bu hususta dikkati çeken ve üze

rinde durulması gereken bir gelişmeyi açıklamak yerinde olacaktır. 1895'ten itiba

ren çeşitli sosyal ve siyasi olayların, alaylarla ilgili nizâmnâmelerin uygulanmasına 

fırsat vermeyince veya uygulandığı hallerde bazı sakıncaların ortaya çıkmasıyla 

Bâb-ı Ali'ye veya Devlet'e karşı içte ve dışta tenkidler arttı. Bu durum Bâb-ı A li'

nin ve devletin otoritesini sarstığı gibi, pek çok hallerde de aşiretlerin merkezî"oto

riteye karşı itimadını zayıflatabilirdi. Gerçekten de. Doğu Anadolu'da yapılacak 

reformlar hakkında Avrupa'nın baskısı Bâb-ı Ali'yi tereddüt içinde bıraktığı gibi, 

bazan da yöneticileri istemiyerek de olsa. Doğu Anadolu'da müslüman halkın ho-

74 1897-1908 yıllan arasıııda llum idiyc Alaylarının clunim unu ortaya koyu<rak orijinal 
iH'İKOİcr maalcscT climi/clc yok tu r. Hu konuda  Kaşibakanlık Arşivimle y ap tığ ım ı/ araşlırmalaTa 
rağm en, a<lı K^*çcn devreye a it holgcyc rat^lumadık. Yıldı/, Arşivinin lasnifj Lamamlandıktan 
sonnı Hamidiye Alayları ile İIk»U hcİKckrin o rtaya  çıkacağına vc l>u hclgclcrin konuya a(;ıklık 
getirccc/>inc inan ıyonr/.

7T) Ueysanoftlu, KısaUılınış Diyarbakır Tarihi vc Abideleri, İstanbul, 196.'}, s-
9r>-97 M. ‘?erif Fırat, aynı eser, aynı yer.
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şuna gitmiyecek uygulamalara sevk ediyordu. Bu çelişkili durum, zamanla aşiret

leri merkezî otoriteden soğutabilirdi. Hatta, yerli ve yabancı propagandanın etki

siyle, teşkilâtlandırılmış aşiret alayları devlete karşı tavır takınabilirlerdi. İşte bu 

tehlikeleri gören II. Abdülhamid, devlet-aşiretler veya Bâb-ı Ali-aşiret alayları ara

sında sürdürülmesi gereken politikayı bırakarak veya ikinci plâna iterek kendine 

has bir politika takip etmeyi benimsemiştir. Özellikle, fç muhalefetin ve dış baskı

ların arttığı, Makedonya olaylarının yoğunluk kazandığı bir ortamda, Hamidiye 

alaylarıyla ilgili şahsî politikasına daha da fazla ağırlık vererek Doğu Anadolu'yu 

kurtaracağına inanmakta idi.

11. Abdülhamid'in aşiretlerle ve alaylarla ilgili politikasının esası şudur; Doğ

rudan doğmya aşiretlerle kendisi arasında bir bağ kurmak ve aşiretleri Bâb-ı A li'

nin de aracılığı olmadan kendine bağlamaktır. Bu politikanın yürütülmesinde, en 

çok halifelik sıfatına ve hilafet makamına güveniyordu. Zira, aşiretler yüzyıllarca 

maddeten İstanbul'dan ayrı ve bağımsız yaşamalarına rağmen, mânen halifeye ve 

hilafet makamına bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. Aşiretlerin bu tutumu 11. Abdül

hamid'in işini kolaylaştırdığı gibi, onun İslamcı politikası da aşiretlerin duygula

rını okşuyordu. Dolayısıyla, II. Abdülhamid'le aşiret reisleri ve şeyhler arasında 

şahsi bağların, dostlukların doğmasını ve aynı zamanda halifc-i ınü'minin münase

betlerinin esası olan koruyuculuk, saygı, itaat hislerinin kuvvetlenmesini sağlaya

cak ortam mevcuttu. Ayrıca, bu manevi münasebetleri engelleyecek her hangi bir 

kuvvet de yoktu.

II. Abdülhamid bu politika ile, Bâb-ı Âlî'den bağımsız bir şekilde, kendisini 

müslüman halkın koruyucusu olarak aşiretlere kabul ettirebilmiştir. Zira, aşiret

ler olsun, şehirlerdeki eşraf-âyân tabakası olsun her konuda Bâb-ı ,Ali bürokrasisine 

şüphe ile bakıyorlar ve Bâb-ı Âlî'yi Avrupa ile ittifak halinde gördüklerinden. Do- 

ğu-Anadolu'da Ermeniler lehine yapılan reformların sorumlusu olarak kabul edi

yorlardı. Doğu-Anadolu aşiretlerinin veya müslüman halkının bu psikolojisinden 

yararlanan II. Abdülhamid yeri geldikçe Bâb-ı Âlî bürokratlarını, Avrupa'yı, Er- 

menilcri, hatta iç muhalefet çevrelerini kolayca suçlayarak kendisini her şeyin 

üstünde tutmasını ve böylece itibarını, otoritesini artırmasını bilmiştir.

II. Abdüllıamid aşiret reisleriyle ve şeyhlerle olan münasebetlerini sadece his- 

sî alanda bırakmamış, ayrıca aşiretlere bir takırri somut menfaatler de sağlayarak, 

bunları kendini iyice bağlamıştır. Meselâ, alaylara mensup aşiretlere, silah, cepha

ne vererek onlarda padişahın kendilerini koruduğu hissini uyandırmıştır. Diğer ta

raftan aşiret reislerine paşalık, miralaylık gibi çeşitli rütbelerin verilmesiyle, II. 

Abdülhamid aşiretlerin gözünde "ham i" padişah veya halife mertebesine çıkmış

tır. Aşiret reislerinin çocuklarını da İstanbul'a getirterek, onları okutması, himaye 

etmesi, memuriyetlere ataması gelecekte de aşiretlerin bağlılığını ve itaatini sağ

laması bakımından isabetli bir politika olarak görülebilir. Bu konularda kendisini 

eleştirenlere II. Abdülhamid şöyle diyordu; "Çeşitli rütbeler vererek subay yaptı

ğımız aşiret ağaları yeni durumlarından memnun oldukları gibi, bu vesile ile biraz
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disiplin öğreneceklerdir. Yine, aşiret ileri gelenlerinin çocuklarını İstanbul'a getirt

tiğim ve onlara memuriyetler verdiğim için eleştirildiğim! biliyorum. Uzun yıllar

dır pek çok memuriyetlerde Hıristiyan Ermenileri kullandık, niçin o zaman eleşti

rilmedi de, kendi dinimizden olanları aynı görevlere atayınca eleştiriliyor?. Ayrıca, 

Bedirhan'ın çocuklarını himaye etmem ve onları İstanbul'da tutmam, güya mem

leketin güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle, ayıplanıyor ve eleştiriliyor. Yazık!. 

İstenildiği şekilde yorumlanıyor Her halükârda, aşiretlerle ilgili politikamda doğ

ru yolda olduğuma inanıyorum.’®"

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere II. Abdülhamid uyguladığı şahsî 

politikasının doğruluğundan emindir. Bu inanç yüzündendir ki, 1908 yılına kadar, 

kendisinin tahtta ve hilafet makamında variiğıyla kaim olabilecek, şahsî ilişkilerle 

aşiretleri kontrol altına alma politikasına devam etmiştir. Bundan ötürü de, aşiret

ler veya aşiret alayları devletten ve hükümetten ziyade II. Abdülhamid'e bağlan

mışlardır denilebilir. Padişaha olan bu bağlılık ve itaat, zamanla, bir dereceye ka

dar aşiretleri devlete bağlılığa ve hükümetin emirlerini dinlemeye alıştırmış olduğu 

söylenebilir. Şayet II. Abdülhamid'in şahsi politikası araya girmeseydi, Bâb-î A li'

nin aşiretleri sınırlı da olsa kontrol altına alması belki daha güç olacaktı. Zira, aşi

retlerle, Bâb-ı Ali'nin uzantısı olan mahalli otorite ve makamlar arasındaki sürtüş

menin ve ihtilâfın varlığı bu kanaatimizi destekler mahiyettedir. 11. Abdülhamid'in 

araya girmesiyle bu ihtilafın bir noktada azaltılmış veya dondurulmuş olduğu ka

bul edilebilir. Fakat şunu da ifade edelim ki, padişahın aşiretler lehine sürdüğü bu 

esnek ve tavizci politikaya rağmen, aşiret alayları ve mensupları tam bir düzene so

kulmamıştır. Nizâmnâmelerde ön görülen hususlar alaylarda uygulanamamış, za

ten olaylar ve gelişmeler buna fırsat vermemiştir. Bundan ötürüdür ki, II. Abdülha

mid, hiç olmazsa aşiret reislerini kendine bağlama yolunu seçmiştir. Zira, Hami- 

diye alaylarının kuruluşunu, gelişmesini ve düzenli bir askerî kuvvet haline gelme

sini engelleyen ve istemeyen içte ve d ışu  çeşitli çevreler mevcuttu. Hem bu tür 

engeller hem de aşiretlerin eski geleneklerini sürdürme alışkanlıkları genellikle ni

zamnamelerin kâğ ıt üzerinde kalmasına sebep oluyordu. Bununla beraber, o devir

deki şartlar göz önüne alınırsa, aşiretleri tam kontrol altına almaktan ziyade, onla

rı Hamidiye Alayları politikasıyla devlet kuvvetleri yanına çekmek, devlete destek 

olmalarını sağlamak önemli idi. Bu temin edilmiş ve sonuçta Ermenilerin Doğu 

Anadolu'da Ermenistan devleti kurmaları engellenmiştir. Dolayısıyla Doğu Anado

lu ikinci bir Doğu Rumeli veya Makedonya olmaktan, Hamidiye alayları politikası 

sayesinde kurtarılmıştır. Zira bu politika ile aşiretler veya müslüman halk hem 

uyanık tutulmuş hem de silahlandırılarak varlıklarını ve Doğu Anadolu'yu müda

faada kendilerine güven verilmiştir.

Sonuç olarak şu söylenebilir ki, Hamidiye Alaylarından, bütün gayretlere 

rağmen, muntazam bir askeri teşkilat kurulamamıştır”̂ .  Alaylara daima aşiret

76 Ali Vehbi Bey, aynı eser, s- 17.
77 Enver Z iya Kara), aym  eser, s. 364.
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reisleri ve ağalar hakim olduğundan, askerliğin sıkı icaplarına genellikle uyulma

mıştır. Böylece, modern harp usullerini ve kaidelerini de öğrenememişlerdir. Böy

le olmakla ve hatta bazı şikâyetlere sebebiyet vermekle beraber, II. Abdülhamid, 

kendi eseri olan Hamidiye alayları teşkilâtmı himaye etmeye ve yaymaya devam 

etmiştir’*.

II. Meşrutiyet'ten Sonra Hamidiye Alayları

II. Meşrutiyet'in ilânından sonra kumlan hükümetler Hamidiye Süvari Alay

larını tamamen kaldırmaktansa, yeniden düzene koymayı uygun görmüştür. Bu 

maksatla da iki komisyon teşkil ederek, birinci komisyonu Trabzonlu Binbaşı Ha

cı Hamdi Bey başkanlığında Rus hududuna yakın olan aşiretlere, ikinci komis

yonu da Fahrettin Altay başkanlığında güneydoğu bölgelerindeki aşiretlere yol

lamıştır^®. Bu komisyonlar gittikleri yerlerde adayların kayıt defterlerini kontrol 

ederek, ölenleri çıkarmış ve askerlik yaşı gelenleri ise deftere kaydetmişlerdir. Ay

rıca, alayların atlan muayene edilmiş ve aşiret ileri gelenlerine yeni rütbeler veril

miştir. Böylece, 1910 yılına kadar yeni teşkilatlanma tamamlanmıştır.

Bu arada alayların adı Mahmut Şevket Paşa tarafından değiştirilerek "Aşiret 

Alayları” denilmesi karar altına alınmıştır. Hatta bir ara "Oğuz Alayları" adı veril

mek istenmişse de sonradan vaz geçildiğini Fahrettin Altay adı geçen eserinde 

kaydetmektedir®®. Daha sonraki yıllarda aşiret alaylarına yeni sancaklar ve fer

manlar verilerek eskiden olduğu gibi bunların İstanbul'a bağlı kalmalarına çalışıl

mıştır. Hatta bu politika sonucu, Urfa civarında bulunan Karakeçili aşireti ile Vi

ranşehir'deki Mill^ aşireti gönüllü olarak Balkan savaşlarına üç alayla katılmıştır.

II. Meşrutiyetten sonra Aşiret Alayları modern askeri usullere göre gerilla 

yani çete savaşı yapan yardımcı birlikler olarak teşkilatlandırılmak istenmiştir. Bu 

maksatla da pek çok yeni talimatname ve nizâmnâme çıkarılmıştır®*. Bunlar yeni 

geliştirilen süvari birliklerinin savaş usûlleri göz önünde tutularak hazırlanmıştır.

1910 (1326) yılında çıkarılan yeni nizâmnâmede aşiret alaylarının sayısı

nın 64 olduğu işaret edilmektedir®^. Bu nizamnamenin birinci maddesinde teşkil 

ve tensik kılınacağı ve eski nizâmnâmenin münfesih olduğu belirtilmektedir. Bu 

nizâmnâmeye göre Aşiret Hafif Süvari Alay kadrosu şu şekilde tesbit edilmiştir;

78 Sait paşa, H atıra t, İstanbul 1328, cilt II. s. 272.

79 Fahrettin  /Mtay, aynı eser, s, 55.

80 OğQ7. Alayları adı tek lif edildiğinde H arbiye N âzın  M ahm ud Şevket Paşa "güzel am
ma söylene söylene uyuz alayları olur, cn  iyi aşiret alayları" olsun dem iştir. B ak:Fahrettin  Al
tay, aynı eser, s. 57.

81 Söz konusu n izam nam eler ve talim atnam eler Milli K ütüphane'dc m evcuttur.
82 A şiret H afif Süvari Alayları Nizam nam esi, İstanbul, 12 Şaban  1326.
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Alay Kadrosu

1 Alay kumandanı 

1 ve 2 Aşiret reisi

1 Alay kâtibi 

1 İkinci kâtip

1 İmam

1 Tabib yüzbaşı 

1 Baytar yüzbaşı 

1 Eczacı yüzbaşı 

Tüfekçi ustası

Nizamiyeden binbaşı veya kaymakam 

Binbaşı aşiretten. Eğer alay 2 veya 3 bölükten mürek

kep ise reis olmak üzere 2 binbaşı bulunacaktır. Halen 

kaymakam ve kolağası rütbesini haiz reisler rütbeleri

ni muhafaza edeceklerdir.

Nizamiyeden

Aşiretten. Aşirette bulunmaz ise nizamiyeden bir k â

tip yardımcı verilecektir.

Aşiretten,

Seferde üçüne de birer binbaşı tayin edilir.

Bölgeye göre iki veya üç alaya bir tüfekçi ustası tayin 

edilir.

1 Yüzbaşı 

1 Mülâzım-ı evvel

1 Mülâzım-ı sani

2 Alay kalemi yazıcısı

1 Tüfekçi yamağı 

20 Depo muhafızı

Bölük Kadrosu

Bölük kumandanı olup, nizamiyeden tayin olunur. 

Takım kumandanı nizamiyeden.

Takım kumandam aşiretten,

Daimi Efrad Mevcudu 

Aşiretten, yoksa nizamiyeden

Aşiretten

Alaylarda muvazzaf askerlik müddeti 27 yıl olup, 18 yaşından 45 yaşına ka

dardır, 18-21 yaş arası "ibtidaiye", 21-23 arası "N izâm iye", 35-40 arası "Redifı- 

ye" sınıfına dahil idi. Ancak "İbtidaiye" ve "Redifiye" kısımları nizâmnâmede bir 

neferin teçhizatı da tesbit edilmiş olup, buna göre her nefer tüfenk, kılınç, mızrak, 

kama, elbise, çizme, çamaşır, yağmurluk, kalpak, matra, yem torbası, timar ve 

eyer takımı, bellemek yemek kabı, ip, demirbaş tayinat, ihtiyat nal ve mıh gibi 

malzemeyi yanında bulundurmak mecburiyetinde idi. Bazı erlerde tahrip ve tah

kime yarayacak malzeme bulundurulacaktı.

Nizamname 71 maddeden ibaret olup, eskilerine göre pek az farklılıklar ta

şımaktadır. Nizamname 12 Şaban 1328 (22 Ağustos 1910) yılında basılmış ve 

yürürlüğe girmiştir®^^. İki yıl sonra yani 1912 yılında bu nizame yeniden düzenle

nerek yeni bir şekil verilmiş ve böylece 120 maddeden ibaret olan bu nizâmnâme 

ile Aşiret Alayları yeniden teşkilâtlandırılmıştır®^. Buna göre, Aşiret alayları bir-

82a A ynı yer.
83 A şire t süvari aSayları N izam nam esi, İstanbul, 6 m art 1328.
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leştirilerek "Aşiret Süvari Fırkaları"'meydana getirilmiştir®^. Fırkaların kadrosu 

şöyledir:

Fırka kumandanı Mirliva

Erkan-ı harp Binbaşı veya yüzbaşı

Mülhak zabit Yüzbaşı veya mülazım-ı evvel

Ahz-ı asker memuru : Alay emiri veya alay kâtibi

Sivil memur

Küçük zabit

Odacı

Alay ve bölük kadrolarında her hangi bir önemli değişiklik olmamakla 

beraber, kadrolara daha fazla nizami subay tayin edilmesi ve böylece aşiret ileri 

gelenlerinin alaylardaki rolünün azaltılması yoluna gidilmiştir. Bunların dışmda bir 

de yedi kişilik "Aşiret Süvari Müfettişliği" kurulmuş ve başkanlığına bir Ferik 

(Tümgeneral) tayin edilmiştir.

Aşiret süvari alaylarının vazifeleri ve eğitimlerinin nasıl ve neden ibaret ola

cağı da 1911 tarihli bir talimatname ile açıklığa kavuşturulmuştur®^. Aynı zaman

da "Cerad nizamı" denilen bu talimat, alaylardan daha iyi faydalanabilmek için, 

bazı yabancı ordularda kabul edilen manevra ve muharebe nizamının Aşiret Alay

larına tatbikini öngörüyordu. Buna göre, ordu tarafından desteklenen alayların va

zifesi düşman süvarisinin yanaşık nizamdaki kıtaatını dağıtmak, düşman keşif kol

larına güçlük çıkarmak, düşmanı yanıltmak, oyalamak ve basmak, çekilen düşmanı 

takip etmekten yani bir nevi çete muharebesi yapmaktan ibaretti.

II. Meşrutiyetten sonra askeri düşüncelerle hazırlanmış olan nizamnamele

rin, uygulamada ne gibi sonuçlar verdiğini kesin olarak bilemiyoruz. Ancak, gerek 

Birinci Dünya Harbinde gerekse milli mücadele zamanında aşiret alaylarının bazı 

askeri görevler aldıkları ye Doğu Anadolu’nun savunmasına katkıda bulundukları 

bilinmektedir.

Sonuç

1891 yılında kurulmaya başlanan Hamidiye Hafif Süvari Alayları üzerinde, 

şimdiye kadar ciddi bir araştırma yapılmadığından, konunun önemi pek anlaşıla

mamış veyahut da sadece askerî bir mesele olarak görülmüştür. Halbuki Hamidiye 

Alayları'nı çeşitli yönleriyle, yakın tarihimizin diğer meselelerinden soyutlamak 

mümkün değildir. Evvelâ II. Abdülhamid politikasının anlaşılması bakımından ayrı 

bir önem arz etmektedir. Zira, olaylar II. Abdülhamid politikasının bir parçası ve

ya uzantısıdır. İkinci olarak. Doğu Anadolu'nun sosyal ve siyasi hayatmda oyna

dıkları rol yönünden de önemleri artmaktadır. Nitekim bu araştırmamızda Hami-

84 Fırka, tüm en karş ılığındadır.

85 A şiret H afif Süvari A laylarının (cerad) harekatına m ahsus talim at, İstanbul, 1327.
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diye Alaylarmın, 11. Abdülhamid’in takip ettiği merkeziyetçilik anlayışıyla sosyal 

ve siyaâ güçler arasında denge kurma politikasıyla, İslamcı düşüncesiyle, reform ve 

askeri görüşleriyle, yakından ilgisi olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Bunu yapar

ken, elimizde bulunan ve yararlandığımız arşiv belgelerinin sınırlı olduğunu ifade 

etmek isteriz, özellikle ileride, Yıldız Arşivinin tasnifi tamamlandıktan sonra, bu 

konuyla ilgili pek çok belgenin ortaya çıkacağı ve meselenin daha da etraflıca a- 

çıklığa kavuşacağı mancmdayız. Dolayısıyla araştırmamızı, ilerde yapılacak ince

lemelere bir başlangıç olarak kabul etmekteyiz. Bununla birlikte "Hamidiye Alay

ları" konusunu ana batlarıyla ortaya çıkarmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz.
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I I .  ABDÜLHAMİD VE AŞİRET MEKTEBİ 

Giriş:

Aşiret Mektebi ilk bakışta, Tanzimat ve onu takiben II. Abdülhamid devirle

rinde açılan modern eğitim ve öğretim kurumlarından biri gibi görülebilir. Ancak 

diğer okullarla kuruluş ve gaye yönünden mukayese edildiğinde, Aşiret Mekte- 

bi'nin kendine hâs bâzı hususiyetleri olduğu ortaya çıkar.

OsmanlI İmparatorluğunun muhâfazasını ve devamını sağlamak için batı 

miiesseselerinin bilim ve tekniğinin alınmasının şart olduğu, daha evvel, fakat ke

sin olarak Gülhane Hatt-ı Hümâyunuyla belirtilmişti. Bu batılılaşma veya modern

leşme yolunun ise eğitim ve öğretimden geçtiği pek çok ileri görüşlü devlet adam 

larmca kabul edilmişti. Hattâ bu maksatla, ilk öğretimin ıslâhı, yeni orta ve yük

sek öğrenim müesseseleri açılması hususunda İlk teşebbüsler Tanzimat devrinde 

yapılmıştı. Nitekim imparatorluk dâhilinde yeni iptidâi, rüşdiye, idâdi ve meslek 

okulları açılmış ve bunların sayısı 1890 yılına kadar, oldukça artmıştır.

Bütün bu ilk, orta, yüksek ve teknik eğitim müesseselerinin açılış gayesi sa

dece cehalet içinde olan Osmanlı toplumunu ilk önce okur-yazar hale getirmek ve 

sonra batı medeniyetinin esası olan ilim, teknik ve metodları almak ve bunları iyi 

bilen kimseler yetiştirmekti. Kısaca açılan bu modern okullar ilim ve tekniğe yö

nelik, aynı zamanda halka açık müesseselerdi. Herhangi bir siyasi, dini ve idari mak

satla kurulmadıklarından, tamamiyle eğitim ve öğretimle meşgul oluyorlardı.

Aşiret Mektebi'ne gelince: Bu okulda her ne kadar eğitim ve öğretim yapıl

makta ise de kurulu.^, gayesi bakımından diğer devlet okullarından ayrılmaktaydı. 

Evvelâ, adından da anlaşılacağı gibi, halka açık bir okul olmayıp, sâdece impara

torluktaki aşiretlere mensup muteber kimselerin çocuklarına mahsus bir okuldu. 

Acaba niçin, belirli ve imtiyazlı bir zümreye hizmet eden bir Aşiret Mektebi'nin 

tesisine ihtiyaç duyuldu? Fazla teferruata inmeden bu sorunun cevabını kısaca 

vermeye çalışalım ve hemen bu okulun açılmasında siyasî, dinî ve İdarî sebeplerin 

rol oynadığını belirtelim.

Siyâsî sebep: Bilindiği gibi, 18. ve 19. yüzyıllarda batılı büyük devletler, im

paratorluk dışındaki İslâm cemiyetlerini siyasî ve ekonomik hâkimiyetleri altına
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almışlardı. Osmanlı devlet adamları emperyalist batı tehlikesinin İmparatorluğa 

yaklaştığını seziyorlardı. Nitekim Fransızlar Cezayir'e (1830), İngilizler Mısır'a 

0882 ), Ruslar Kars-Ardahan-Batum'a (1878) yerleşmişlerdi. Ayrıca Balkanlar'ın 

büyük bir kısmı İmparatorluktan ayrılarak elden çıkmıştı. Bunların da ötesinde 

Avrupa devletleri "Kapitülâsyonlar ve "Düyün-ı Umumiye" vasıtasıyla İmparator

luğu ekonomik yönden soyuyor ve siyâsî nüluzlarını gün geçtikçe arttırıyorlardı.

Bu durum karşısında İmparatorluktan diğer bâzı bölgelerin ayrılması mu

kadder gibi görünüyordu. Hususiyle milliyetçilik propagandası etkisinde kalabile

cek İmparatorluğun uzak ve İngiliz menfaatlerinin büyük olduğu Araplarla mes

kun bölgeleri için tehlike mevcuttu. İşte, II. Abdülhamid bu tehlikeleri önlemek 

ve aşiretlerin yoğun ve hâkim olduğu bölgeleri muhafaza etmek için bunların reis

lerinin ve ağalarının çocuklarını Osmanlı kültürüyle yetiştirerek devlete ve saltana

ta bağlamak maksadıyla Aşiret Mektebi'nin açılmasını faydalı buluyordu. Kısaca 

aşiretlerden gelen çocukları Osmanlı yapmak ve böylece ” İttihâd-ı Osmaniye" 

(Osmanlı Birliği)'yi yâni "Osmanlılık" siyâsetini gerçekleştirmek amacı güdülüyor

du.

D inî sebep: II. Abdülhamid her ne kadar Osmanlılık fikrini siyâset icabı be

nimsemiş ise de esas itibariyle "Panislâmizm" (İslamcılık) sistemini kabul etmiş ve 

devrinde her alanda bu fikri geliştirmişti. O, halifeliği, İmparatorlukta din birliğini 

muhâfaza etmek, dünyada da İslâm birliğini kurmak için temel kabul ediyordu. 11. 
Abdülhamid Panislâmizm siyâsetinde bir dereceye kadar başarılı oldu. İmparator

luk dâhilinde ve hâricinde önemli bir kamu oyunun desteğini kazandı.

Aşiret Mektebi'nin açılışında, Panislâmizm siyâsetinin geliştirilmesinde ve 

teşkilâtlandırılmasında II. Abdülhamid'in mühim bir denemesini görmek mümkün

dür. Bu okulu açmakla eğitim ve öğretim yoluyla hâlin ve geleceğin aşiret reisleri

ni hilâfet makamına ve saltanata bağlamak istemiştir. Bu fikrin gerçekleşmesi so

nucunda büyük bir kısmı aşiret halinde yaşayan ve Arapça konuşan halk tek oto

rite olarak halifeyi tanımış ve ona itâat etmiş, dolayısıyla ülkede din birliği temin 

edilmiş olacaktı. Böylece Hıristiyan Batı karşısına daha kuvvetli bir devlet olarak 

çıkılacaktı.

İdan'sebep: II. Abdülhamid'in merkeziyetçiliği adem-i merkeziyetçiliğe ter

cih ettiği malumdur. Hattâ devlet idaresinde merkeziyet sistemini ne derece ileri 

götürdüğüne dair misaller pek çoktur. Böyle, aşırı denilebilecek merkeziyetçi si

yâset güden bir padişahın, dağınık, devlet otoritesinden uzak, zaman zaman dev

lete karşı gelen, iç isyanlara ve karışıklıklara sebep olan aşiretleri zabt-ü rapt altına 

almak istemesi gayet tabiidir. Aşiret Mektebi, 11. Abdülhamid'in bu arzusunu bir 

dereceye kadar ^çrçekleştirecek niteliğe sahip bulunuyordu. Zira çocuklarını Aşi

ret Mektebine yollayan reis ve ağaların padişah ve halife olan II. Abdülhamid'in o- 

toritesini tanıyacakları ve emirlerine itaat edecekleri aşikârdı.

Kısaca, II. Abdülhamid Aşiret Mektebini açarak panislâmizm, Osmanlılık ve 

merkeziyetçilik siyâsetini, eğitim yoluyla, Arap aşiretlerine de benimseteceğini ve 

böylece iç ve dış siyâsette kuvvetleneceğini düşünüyordu.
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Aşiret Mektebinin Açılışı:

Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerden dolayı, II. Abdülhamid Arap aşiret reis

lerinin çoculclarmı ol<utmal< için hususi bir okul açmaya karar vermiştir. Bu hu

susta bir lâyiha hazırlanmasını, Fahr-i Yaver ve Ferik Osman Nuri Paşa'ya emredi

yor. Bunun üzerine Osman Nuri Paşa 9 Haziran 1308 (1892) tarihinde adı geçen 

lâyihayı hazırlıyor'.

Lâyihada okulun açılması şu gerekçelerle izah ediliyordu: İmparatorluktaki 

Arap aşiretlerini hükümetten yâni saltanat ve hilâfetten soğutmak için çeşitli 

propagandalar yapılmaktadır. Arap aşiretlerinde hüküm süren cehalet yüzünden, 

kötü propaganda ve zararlı eserler oldukça etkisini göstermektedir. Bu tehlikeyi 

önlemek için cehaleti yok etmek gerekmektedir. Bunun yolu da maariften geç

mektedir. O halde aşiret ahalisi evlâdının tâlim  ve terbiyesine mahsus mektepler 

açmak lâzımdır. Fakat şimdilik bu mekteplere esas olmak üzere İstanbul'da Aşi

ret Mektebi nâmıyla bir mektep tesisi düşünülmüştür.

Söz konusu lâyihada dersler ve nizamname hakkında da esaslı izâhat veril

miştir. Osman Nuri Ergin^ bu lâyihanın 14 Haziran 1308 (1892) tarihinde takdim 

edildiğini ve bu hususta Meclis-i Vükelâ'nın bir mazbata hazırlandığından bahse

diyor. Hattâ okulun nizâmnâmesinin ve ders programlarının dahi hazırlanarak 

takdim edildiğini belirtiyor. Halbuki Başbakanlık Arşivinde bulduğumuz Meclis-i 

Vükelâ mazbatası 8 Temmuz 1308 tarihini taşımaktadır^. Osman Ergin kay

nak göstermediği için biz elimizdeki Meclis-i Vükelâ mazbatasını esas almayı uy

gun bulduk.

Fakat 21 Haziran 1308 (9 Zilhicce 1309) tarihli ve Yıldız Sarây-ı Hümâyu

nu başlıklı bir vesikadan Dersaâdet'te Aşiret Mektebinin açılmasının kararlaştırıl

dığı, mektebin tesisi için Maarif Nezâretine ve burada okuyacak çocukların İstan

bul'a gönderilmesi için de vilâyetlere emir verildiği anlaşılmaktadır'^. Aynı vesika

da, ayrıca okul nizâmnâmesinin arz edilmesi, okulun 12 Rebiülevvel 1310 tarihin

de açılması, açılış tarihinin gazetede ilân edilmesi ve o zamana kadar gerekli hazır

lıkların bitirilmesi istenmektedir.

Yukarıdaki ifadelere göre, henüz Aşiret Mektebi ders programı ve nizâmnâ

mesinin kesinlik kazanmadığı anlaşılıyor. Hattâ nerede açılacağı da belli değildir.

Nihayet bütün bu hususlar 8 Temmuz 1308 (26 Zilhicce 1309) tarihinde 

toplanan Meciis-i Vükelâ'da göriişülmüş ve bir mazbata ile esasa bağlanmıştır. Maz

batayı ehemmiyetine binâen aynen almayı uygun bulduk.

"Dersaâdetle küşâdı muktezây-ı irâde-i isâbet'âde-i cenâb-ı pâdişâhfden 

olan Aşiret Mektebi'nin bimennihi teâlâ (1)310 senesi Rebilevvelinin 12'sine mü-

1 Osm an Nuri Ergin, Türkiye M aarif Tarihi, İstanbul 1941, m, 975.
2 Aynı yer, III, 976.

3 Başbakanlık Arşivi, İRADE, Meclis-i M ahsen, nu: 5641, 8 Tem m uz 1308.
4 Başbakanlık Arşivi, İRA D E, Dahiliye, nu: 101021, 21 H aziran 1308.
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8 Temmuz 1308 (26 Zilhicce 1309) tarihinde toplanan Meclis-i Vükelâ'da (Balkanlar Kunılu) 
aşiret mekteplerinin nizamnamesi ve ders programlannm tesbit edilm iş, bir mazbata ile esasa 

bağlanmıştır. Resimde bu mazbatayı görmekteyiz.

sâdif velâdet-i bahirü'l-meymenet-i hazret-i risâlet-penâhi yevm-i mes'udunda te- 

yemmünen küşâd o!unm?k üzere nizâmnâmesinin tanzimi vetefrişâtve levâzımı- 

nın ii<mâli hakkında şeref-müteallik buyurulan emr ü fermân-ı meâli-unvanı-ce- 

nâb-ı hilâfet- penâhi hükm-ü celili veçhile sevk eden Iş'âra cevaben Maârif Nezâre- 

ti'nden Vârid olup melfuflarıyla beraber miyâne-i bendegânemizde Uırâet olunan 

tezkirede bermantuk-u emr U fermân-ı hümâyun-u mülukâne mezkur mektebin
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vakt-i mezburda k'iişâd olunabilmesi için icâb eden levâzimâtm tehiyye ve ikmâli 

derdest olarak necicesi başkaca arz olunmak ve gelecek talebenin hâl ve istidâdı 

bilinememesine ıjıebni ilerüdeki üç sene dersleri ba'dehu tertib edilmek üzere bi

rinci ve ikinci senelere mahsus olarak yapılan ders cedveliyle.tanzim kılman nizâm

nâme lâyihasının gönderildiği beyan olunmuş ve mezkur nizâmnâme lâyihası 

münderecâtı icab-ı maslahata muvâfık olduğu gibi ders cedvelinin dahi berveche 

iş'âr, ilerdeki Uç sene dersleri talebenin istidâdına göre tertib edilmek üzere iki se

nelik olarak tanzimi münâsib görünmüş olmağla mucebince ifây-ı muktezâsının 

nezâret-i müşârünileyhâya havâlesi müttehiden bi't-tensib mezkûr tezkire lâyiha 

ve cedvel ile beraber leffen arz ve takdim kılındı ise de ol-bâbda ve katıbe-i ahvâl

de emr ü ferman hazret-i veliyü'I-emr efendimizindir.” 26 Zilhicce 1309 (8 Tem

muz 1308)®.

Görüldüğü gibi Aşiret Mektebi' nin nizâmnâmesi ve iki senelik hazırlanan 

ders programı 8 Temmuz 1308 (1892) tarihinde tesbit edilmiş ve bir tezkere ile 

Sadrazam Cevad Paşa tarafmdan II. Abdülhamid'e arz olunmuştur. 11. Abdülhamid 

tezkeredeki hususları tasvip ve kabul etmiştir. Fakat o zamana kadar Aşiret Mek

tebi için gerekli bina bulunamadığından, II. Abdülhamid Esmâ Sultan'ın ikamet 

ettiği ve Kabataş'ta bulunan sarayın bu okula tahsis edilmesini 11 Temmuz 1308 

(29 Zilhicce 1308)’de irâde buyumıuştur*.

8 Temmuz 1308 (1892)'de arz edilip, 11 Temmuz 1308 tarihinde kabul edi

len 12 maddelik nizâmnâmeye göre Aşiret Mektebinin hususiyetleri şunlardır^.

a) Okulun durumu: Beş yıllık parasız-yatılı devlet okuludur.

b) Okulun gayesi: Arap aşiretlerine medeniyet götürmek, onların Saltanat ve 

Hilâfet makamına olan bağlılıklarını arttırmak, "şer'an ve kanunen mükellef ol

dukları sadâkat-ı kalbiyye ve vezâif-i diniyyelerini takviye ve te’k*d” eylemektir,

c) Talebeler: Okula 12-16 yaşlarında zihnen ve bedenen sağlam Arap aşiret 

çocukları alınacaktır. İlk yıl 50, diğer yıllar 40'ar talebe alınarak okul mevcudu 

210 olacaktır. Talebelere ayda 30'ar kuruş maaş verilecektir. Mezun olacaklara, 

kendi aşiretlerine döndüklerinde, oralarda açılacak okullarda muallimlik veya di

ğer vazifelerde memuriyet verilecektir.

11 Temmuz 1308 (1892)'de hazırlanan ilk ders programı Mahmud Cevad ve 

Osman Ergin'iı> adı geçen kitaplarında görüldüğü gibi beş yıllık değil, sâdece oku

lun birinci ve ikinci sınıflarına â it olup iki yıllıktır®. İki yıl içinde okutulacak ders

ler şunlardır:

5 Başbakanlık Arşivi, İRADE, Meclis i M ahsus, nu: 5641.
6 Başbakanlık Arşivi, İRADE, Meclis i M ahsus, nu: .'İ641; Osm an Ergin (aynı eser, c. 

III, s. 977) bu sarayın İnönü Kız Lisesi olduğunu yazm aktadır.
7 Başbakanlık Arşivi, İRADE, Meclis-i M ahsus, nu: 5641; Krş. M ahm ud Cevad, Maarif-i 

U m um iye N ezareti T arihçey  i T eşk ilâ t ve İcraatı, İstanbul, 1338, s. 338-240.
8 Başbakanlık 'A rşivi, İRADE, meclis-i Mahsus, nu: 5641.
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Birinci sınıf İkinci sınıf

Elifba Kur'ân-ı Kerim

Eczâ-ı Şerife İlm-i Hâl

Kırâat-ı Türkiye Kırâat-ı Türkiye ve İmlâ

Hesap Hesap

Hatt-ı Rik'a Hatt ı R ik’a

Yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere, dersler çok basit ve ilkokul seviye

sinde hazırlanmıştır. Gelecek talebelerin bilgi ve  kabiliyet dereceleri bilinmediğin-

'r-ajo-' • • ' ̂  \ J /V- - ^  ^  CL »»

' -i* ’ ̂ JÇ ' ̂  ̂  '-V ̂ -'-i-
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Sadrazam Cevad Paşa taraftndan II. Abdiilhamid Han'a 8 Tem m uı 1308 (1892) de arî- 
cdilcn ve 11 Temnm* 1308 tarihinde kabul edilen 12 maddelik Ajiret mektebi Nizamnamesi.
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den iki yıllık ve basit bir programla iktifa edilmiştir. Yalnız derslerden ziyâde, 

programın alt kısmında bulunan not dikkat çekicidir. Zirâ programın esası olan bu 

notta şöyle deniliyor: "Bâlâda muharrer dersler tertibi dâiresinde okutturulmağla 

beraber talebeyi Türkçe lisanının tefehhümüne alıştırmak için dâima tekellüm mü- 

mâreseleri icra edilecek ve sür'at-i mümkine ile lisân-ı Türkîyi öğrenmelerine ikdâm 

olunacaktır.”® Demek ki okulda Türkçe öğrenimine büyük ehemmiyet verilmiştir.

Nizamnamesi ve programı hazırlanan Aşiret Mektebinin, nihayet 21 Eylül 

1308 (1892) tarihinde açıldığına dair, Mahmud Cevad adı geçen eserinde şu bilgi

leri vermektedir*®:

"Urbân asâiri evlâdının tâlim ve terbiyelerine ve mektep tesisine mukad

deme olmak üzere Halep, Suriye, Bağdat, Basra, Musul, Diyarbekir, Trablusgarb 

vilâyetleriyle Bingazi, Kudüs ve Zor sancaklarından dörder; Yemen ve Hicaz vilâ

yetlerinden beşer ki cem'an elli nefer şakirdin bi'l-intihâb Dersaâdet'e izamlarıyle 

"Aşiret Mektebi" nâmıyla bir mekteb tesisi ve müdüriyetine Mekteb-i Mülkiye Mü- 

dir MuâvinliğI uhdesinde kalmak üzere Recâi Efendi tâyin edilerek Beşiktaş'ta 

Vâki Akaretler'de 1310 senesi Rebiülevvelinin 12'sine müsâdif 21 Eylül 1308.

J

__

. - 'J j L IJ^Jj l.

11 Temmuz 130Ö (1892)’de hazırlanan ilk ders programı ve Uk iki yılda okutulacak dersler.

9 Aynı yer.
10 Mahmud Cevad, aynı, eser, s. 338.
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(1892) târihinde Maarif N ârız ı" hâzıı'o lduğu halde resm-i küşâdı icra olunmuş

tur."*'

Böylece okul açılmış ve ilk yıl 50 Arap çocuğuyla öğretime başlamıştır. Her 

yıl talebe alınarak okul tam kapasite ile öğrenime devam etmiştir. Okulun iki yıl

lık programı daha sonra beş yıllık hâle getirilmiştir. Okulda okutulan dersler de 

zaman zaman değişikliğe uğramıştır. Böyle bir değişikliğin, okul henüz beş yılını 

doldurmadan, 1894 yılında yapıldığını 1 Temmuz 1311 (1895) tarihli bir vesika

dan anlıyoruz*^. Bu vesikada 1895 Haziran ayında talebelerin hangi derslerden 

imtihan olduktan ve aldıkları notlar mevcuttur. Bu ders programı orijinal olduğu 

için aynen alıyoruz:

Birinci sınıf : Kur'ân-ı Kerim, ilm-i Hâl, Esmâ-ı Türkiye, Lügat,

Hesap,İmlâ, Hat.

İkinci Sınıf ; Kur'ân-ı Kerim, Tecvid, Ultım-i Diniye, Lügat, He

sap, Kırâat-ı Türkiye, İmlâ, Hatt'ı Rik'a.

Üçüncü sınıf Kur'ân-ı Kerim, Tecvid, Ulüım-i Diniye, Sarf-ı Osmâ

nî. Hesap, Kırâat-ı Türkiye, Coğrafyâ-ı Osmaniye 

Târih-i İslâm, im lâ, Hatt-ı Rik'a.

Dördüncü sınıf ; ıVlaatecvid Kur'ân-ı Kerim, Ulûm-i Dmiye, Arabi 

Fârisî, Sarf-ı Osmânî, Usûl-i Kitabet ve imlâ, Coğ 

rafyâ-ı Umûm, Hesap, Mâlûmât-ıMütenevvia,Hutut

Bu ders programı daha sonraki yıllarda tekrar değişikliğe uğrayarak son şek 

lini almıştır'"*. Buna göre, Fransızca, Usûl-i Defter, Hendese dersleri de ilâve edil 

miştir. Bu programla Aşiret mektebi iptidâi ve rtişdiye okulları seviyesinde olduğu 

açıktır'^. Tek fark Aşiret Mektebinde Tâlim dersinin olmasıdır.

Aşiret Mektebi ve.Doğu Anadolu Aşiretleri:

I. Meşratiyetten sonra orduda ıslâhat hareketlerine girişilmiştir. Bu arada 

ordu için yeni asker kaynakları bulma işi ehemmiyetli bir mesele olarak ortaya 

çıkmıştı. Zira II. Abdülhamid gayr-ı mUslimlerin askere alınmalarını istemiyordu. 

Bu hususta IV. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa'nın Doğu Anadolu aşiretlerinin 

"Hamidiye Süvâri Alayları" adıyla teşkilâtlandırılmaları için yaptığı teklif beğe

nild i’®. Alayların kurulmasına teşebbüs edildi.

11 O zam an M aarif N âzın  A hm ed Zühtü Paşa idi.
12 Talebelerin hangi v ilâyet ve sancaklardan geleceği okul nizâm nâm esinin 6. m adde

siyle de belirtilm iştir.
13 B aşbakanlık Arşivi, Y ILDIZ, Kısım 36, Evrak 140/80, Zarf 140, K arton  XXUI.
14 M ahm ud Cevad, aynı eser, s, 340; Osm an Ergin, aynı eser, c. 3, s. 979.
15 Başbakanlık Arşivi, YILDIZ, Kısım 31, Evrak Nu. 76/115, Z arf 76, K arton 139. 

Jiu vesikada b izzat M aarif N âzım  Zühdü Paşa A şiret M ektebinin seviyesini belirtm iş tir.
16 Enver Z iya Karal, Osm anh Tarihi, c. 8, s. 363.
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II. Abdülhamid, bu alayların çeşitli faydaları olacağını ümit etmekte idi. 

Doğu Anadolu'da âsâyişin bozulmasına sebep olan aşiretler, bu alaylar sayesinde, 

hem inzibat altına alinmiş, hem de Ermeniler karşısında teşkilâtlandırılmış ola

caktı. Ayrıca Rus ordularına kai"şı kullanılabilecekti. En mühimmi, yabancı dev

letlerin aşiretler üzerindeki tahrik ve propagandası önlenmiş olacaktı'^.

Bu düşünce ile kumlan alayların başına aşiret reisleri ve ağalar, maaş, rütbe 

ve nişan verilmek suretiyle komutan tâyin edildi. Bu alaylar kısa zamanda kuruldu 

ve çoğaldı.

1892 yılında Aşiret Mektebi adıyla İstanbul'da bir okulun kurulmuş olması, 

Doğu Anadolu aşiret reislerinin ve bölgede Hamidiye süvari alaylarıyla yakından 

ilgilenen paşaların dikkatini çekmişti. Nitekim okulun resmi açılışından kısa bir 

müddet sonra. Doğu Bayezid Sancağındaki aşiretler Yâver-i Ekrem Müşir Şâkir 

Paşa'ya müracaat ederek, çocuklarının Aşiret Mektebine alınması için tavassutunu 

istemişlerdir.

Bunun üzerine, Şâkir Paşa İstanbul'a yazdığı 2 Kasım 1892 tarihli tezkerede 

özet olarak şunlara işaret etmiştir'®. Aşiret Mektebine, alay mensuplarının çocuk

larından hiçbirinin gönderilmemesi ve bu nimetten mahrum bırakılmaları Bayezid 

cihetindeki 14 Hamidiye Alayı ümerâ ve zâbitânının teessürünü mucip olmuştur. 

Birkaç çocuğun adı geçen okula kabulü için Zeylân aşireti reisi Eyüp Paşa ve 

Hamidiye 5. ve 6. alayları kumandanları Haşan ve Ali Bey kulları müsaade istemek

tedir.

Daha sonra Şâkir paşa aynı yazısında aşiret ileri gelenlerinin ve Hamidiye 

Alayları subaylarının çocuklarından ve her alaydan iki çocuk olmak üzere her yıl 

talebe alınmasının ve bunların tahsillerinin sonunda mülâzım (teğmen) rütbesiyle 

alaylara gönderilmesinin "Asâkir- i Hamidiye" Kanunnâmesinin üçüncü madde

sine uygun olacağına işaret etmiş, diğer alaylardan olduğu gibi'^, buradaki 14 a- 

laydan da talebe alınarak alay ümerâ ve zâbitânının bu suretle taltif edilmesini is

temiştir.

Yâver-i Ekrem Şâkir Paşa'nın tezkeresi Bâb-ı âli'ye takdim edilmiş ve Sad

râzam da 7 Kasım 1308 tarihli tezkere ile Maârif Nezâretine, Bayezid bölgesindeki 

14 alaydan talebe alınmasının irâde-i seniyye'ye uygun olduğunu bildirmiştir. Ar

dından da maârif Nâzın Zühdü Paşa 9 Rebiülâhır 1310 (1892) tarihinde uzun bir 

tezkere ile Bâb-ı âli’ye bu husustaki kendi düşüncelerini arz etmiştir^®. Bu arzında 

Aşiret Mektebine Doğu Anadolu aşiretleri ve Hamidiye Alayları ileri gelenlerinin 

çocuklarını almak istemeyen Zühdü Paşa gerekçelerini şu şekilde izah etmektedir;

17 Enver Ziya Karal, aynı eser, s. 364.
18 Başbakanlık Arşivi, Y ILDIZ, Kısım 31, Evrak 76/114, Z arf 76, K arton  139, Tarih

2 Teşrinisani 1392.
19 Cebranlı aşû-etinden üç talebe A şire t M ektebine alınm ıştı.
20 Başbakanlık  Arşivi, Y ILD IZ, Kısım 31, Evrak N u; 76 /115 , Z arf 76, K arton  139, 

Tarih 9 R ebiülâhır 1310.
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Maarif N âzın  Zühtü Paşa'nın 9 Rcbıülâlıır 1310 (1892) tarihinde: Aşiret mekteplerine Ha- 
midiye Alaylan ve D oğu Anadolu Aşiretleri ile galenlerinin çocuklannm  âJmmaması husu

sunda Bâb-ı Ali'ye gönderdiği kendi düşüncelerini belirten teiSkere.

"...MalGm-ı sâmi-i sedâretpenâhileri olduğu üzere Aşiret Mektebi'nin tesisi 

haklında... (ki) irâde-i seniyye... (de) mektep, urban aşairi (arab aşiretleri) evlâdı

na tahsis ve müddet-i tahsili beş sene ve mikdâr-ı talebesi 2 10  nefer ile tahdid buy- 

rulmuş idi. Geçende işbu alaylara mensub Cebranlı aşiretinden gelmiş olan üç ço

cuk kabul ve kayd olunduğu...^^ derkâr ise de Bâb-ı Vâlây-ı Seraskeriden alınan 

ma'lûmâta göre Asâkır-i Hamidiye alayları elyevm 35'e bâliğ olub, bunların her 

birinden ikişer talebe itibariyle senevi 70 ve beş sene müddet-i tahsiliye zarfında 

350 çocuk alınmak ve alaylar teksir ettikçe aded-i talebe dahi ziyâdeleşmek lâzım

21 Cebranlı aşiretinden gelen üç çocuk irade-i seniyye ile kabul edilm işti.
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gelüb, urbân aşâiri evlâdıyla bunların aded-l a'zamisl 600 nefer derecesine vara

caktır. O halde Aşiret Mektebi... leyli ve nizâmnâmesi mucibince talebenin kâffesi 

maaşlı bulunacağından senevi muhtaç olacağı 25.000 lira kadar bir masrafa ve 

bunların ihtiyâcına kâfi mekteb tedâriki dahi bidâyeten büyücek bir meblâğa 

muhtaç olub, buna ise Nezâret-i âcizi bütçesinin katiyen tahammülü olamıyaca- 

ğına... ve hususiyle asâkir-i Hamidiye kanunnâme-i humâyunu hükmünce işbu 

alaylara mensub ümerâ ve zâbitan evlâdından Dersaâdet'e talebe celbinden mak- 

sad-ı âli bunlara fiinun-u askeriye bilmüteallim mülâzım rütbesiyle mezkur alaylara 

iadesi olup, Aşiret Mektebi ise Ibtidâi ve biraz da rüşdiye sınıflarından ibaret ol- 

mağla mezkur alaylar ümerâsı evlâdının maksad-ı âli veçhle yetiştirilmesini ve hat

tâ mer'i olan programa göre mekâtib-i askeriyeye talebe idadisini bile temin ede- 

miyeceğine ve urban aşairiyle işbu alayların mensup oldukları aşâir ve beldân ahâ

lisinin ahlâk ve terbiyelerince derkâr olan mugayeret bunların bir mektebde içti- 

maınca bazı mehâzire (sakıncalar) mahal vereceğine nazaran mezkûr alaylara men

sub ümerâ ve aşâir evlâdının mezkur kanunnâme-i hümâyun mucebince mekâtib-i 

askeriyeye konulmak üzere celbleri maksad-ı âliye daha muvâfık olacağından ve o 

halde bundan evvel alınan üç neferin dahi mekâtib-i mezkureye nakli umur-u tabii- 

yeden bulunduğundan arz ve iş'ârına mübâderet kılınmış olbabta."^^

Yukarıdaki ifadeden anlaşılacağı gibi Aşiret Mektebi askeri bir okul hüviye

tinde bulunmadığından Zühdi Paşa, askerî eğitim maksadıyla Doğu Anadolu'dan 

gönderilecek aşiret çocuklarının kabulüne râzı olmamakta ve bunların askerî okul

lara alınmasını teklif etmektedir. Ayrıca, arap çocuklarıyla Doğu Anadolu'dan ge

lecek çocukların aynı okulda geçinemiyeceklerini de belirtmektedir.

Gerçekten de, Zühdi Paşa'nın dediği gibi, Doğu Anadolu'daki'aşiret reisleri 

ve Hamidiye Alaylarının subayları çocuklarının askerî eğitim sonunda, rütbeler, ni

şanlar verilerek yine bu alaylarda görevlendirilmelerini arzu etmekteydiler. Halbu

ki, daha evvel proğrnmını gördüğünüz Aşiret mektebi bu maksada hizmet etmek

ten uzaktı. Buna rağmen ısrâr etmeleri ya okul hakkında bilgilerinin az olmasın

dan ya bazı aşiretlere mensup üç çocuğun okula kabul edilmesinden, ya da Arap 

aşiretlerinden geri kalmamak istemelerinden ileri gelmiş olabilir.

Nihayet Hamleliye Süvari Alaylarından da Aşiret mektebine talebe kayıt ve 

kabulü hakkında hicri 1310 yılında irâde çıkarak dokuz talebenin kabul edildiğini 

ve her alaydan birer çoğuğun İstanbul'a gönderilmesi için IV. ordu Müşiri Zeki Pa- 

şa'ya bildirildiğini. Maârif Nazırının 29 zilhicce 1310 (1 Temmuz 1309) tarihiyle 

Şâkir Paşa'ya gönderdiği tezkereden anlıyoruz^. Bütün bunlara rağmen Zühdi 

Paşa, mâli imkansızlığı ve okul binasının küçüklüğünü ileri sürerek Doğu Anado

lu'dan gelecek çocukların asker* okula kabul edilmelerini Yâver-i Ekrem Şâkir Pa

şa'ya tavsiyeden geri kalmıyordu.

22 Ba-jbakanlık Arşivi, Y ILDIZ, Kısım 31, Evrak N u: 76/1 15, 76, K arton  139, Tarih
9 Rcbiülâhır 1310.

23 Başbakanlık Arşivi, Y ILDIZ, Kısım 31, Evrak N u: 76/115, Z a rf 76, K arton  139, 
Tarih 1 Tem m uz 1309.
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I^Iamidiye Hafif Süvari A laylan Kanunname-i Hümayunu'nun kapağı.

Maârif Nazırının tavsiyesi üzerine ve öne sürdüğü gerekçeler karşısında, Şâkit 

Paşa 5 Temmuz 1893 tarihli bir tezkere ile Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne'de hususi 

bir süvari sınıfı tesis edilmesini istiyor^'^. Şâkir Paşa, 1302 yıllarında Hicaz, Ye

men ve Trablusgarb vilâyetlerinden getirilen ve Harbiye'de tahsil ettirilerek üç yıl

da subay çıkarılıp memleketlerine gönderilen çocukları örnek göstererek, Doğu 

Anadolu Aşiret çocuklarının da bunlar gibi, kısa zamanda Harbiye'den mezun 

edilmelerini ve Hamidiye alaylarında görevlendirilmelerini teklif etmiştir.

24 Başbakanlık Arşivi, Y ILDIZ, Kısım 31, Evrak N u: 76/115, Z arf 76, K arton  139,
5 Tem m uz 1893.

25 Osman Ergin, aynı eser, s. 974.
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1893-1895 yılları arasında Harbiye'de hususi bir süvâri sınıfı açılmadığı ve

sikalardan anlaşılıyor. Fakat Doğu Anadolu'daki Aşiretlerin gerek İstanbul'a, ge

rek valilere ve gerekse IV. Ordu kumandanı Zeki Paşa'ya mürâcaattan geri kalma

dıklarını görüyoruz. Hususiyle Zeylin , Celâli, Hakkâri bölgesinden Şemski, Baye- 

zld bölgesinden Saraçlı ve Cebranlı aşiretleri çocuklarının okula alınmasını ısrarla 

istemişlerdir^.

Bu miirâcaathır üzerine, daha sonraki yıllarda, Aşiret mektebinin kapıları 

şark vilâyetlerindeki bütün aşiret çocuklarına açılmıştır. Hatta "380 sayılı ve 11 

Haziran 1314 tarihli Servet-i Fünunda şark vilâyetlerinden getirilip evvelâ Aşiret, 

sonra Harbiye ve Mülkiye mekteblerinde tahsil ettirilerek yüzbaşılık ve Fahrîya

verlik rütbeleriyle çıkarılmış olan 13 gencin kendilerine mahsus üniforma ile resim

leri görülmektedir. Daha sonraları Arnavutluk'tan gelen 18 çocuk dahi Aşiret 

mektebine kabul edilm işlerdir."^

Böylece Aşiret mektebi imparatorluk dâhilindeki bütün aşiretlerden talebe 

kabul etmeye başlamıştır. Sayıları 300-500 arasında olan ücretsiz yatılı talebeler 

her iki yılda bir devlet parasıyla ve memurlar nezâretinde memleketlerine gönderi

lir ve tekrar getirtilirdi^®.

Aşiret mektebi mezunlarının Harbiye gibi yüksek askerî okullara ve daha 

sonraları mülkiye mektebine de kabul edildiklerini, mezun olanlarının muhtelif 

memuriyetlere tayin edildiklerini görüyoruz.^*

Aşiret mensubu öğrencilerin günün birinde verilen yemeği beğenmiyerek 

okul idaresi aleyhine isyan etmeleri, Aşiret mektebinin Şubat 1323 (1907) de ka

panmasına sebep olmuştur.

Sonuç: Aşiret mektebi, II. Abdülhamid tarafından siyasî, dinî ve İdarî mak

satlarla ilk önce Arap aşiret çocuklarına mahsus olmak üzere açılmıştır. Daha son

raları Arnavutluk ve Doğu Anadolu'daki aşiretlerden de öğrenci kabulüne başlan

mıştır. Hususiyle Doğu Anadolu'daki Hamidiye Süvari alayları ileri gelenleri ve su

baylarının çocuklarmın okula alınması, askeri mülâhazalara da yer verildiğini gös

termektedir.

Bu okuldan beklenen uzun vâdeli faydalar ise: Arap şeyh ve emirlerinin. 

Doğu Anadolu aşiret reislerinin ve ağalarının çocuklarını okutup onlara rütbeler 

vererek, maaşlar bağlanarak ve mülkî memuriyetlere tayin edilerek memleket ida

resine iştirak ettirilerek iç isyanlardan ve çeşitli gailelerden kurtulmaktır. İçte sağ

lanacak birlik ve beiaberlik (İslâm ve Osmanlı birliği) sonunda dışa karşı kuvvetli, 

durmak ve büyük devletlerin entrikalarını önlemektir. Merkezi otoriteyi kuvvet

lendirmek ve mahalli otoriterlerin itâatini, saltanat ve hilâfete bağlılığını sağla

maktır.

26 Bakınız; Y uk^nda adı geçen vesikalar.
27 Osman Ergin, aynı eser, s. 978.
28 Aynı eser, s. 979 .
29 Aynı eser, s. 980.
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Böylece, aşiret mektebi hususunda bazı yeni araştırmalar yapılmasının ge

rekli olduğu ortaya çıkmıştır. Aşiret mektebine talebe gönderen aşiretlerin ism- 

leri nedir? Bu aşiretlerin merkezi hükümete karşı davranışları önce ve sonraları ne 

olmuştur? Okuldan istenilen netice ne dereceye kadar elde edilmiştir? Çıkan tale

belerin siyâsi fikir ve tutumları ne olmuştur? Okulun 1907 tarihinde kapatılışının 

esas sebebi nedir? Bu gibi sorulan, vesika yetersizliğinden dolayı, şimdilik cevap

landırmak mümkün değildir. Fakat ilerde Milli-Eğitim Bakanlığı Arşivinde mevcut 

vesikaların gözden geçirilmesiyle birçok noktaların aydınlığa kavuşacağı muhak

kaktır.
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II. ABDÜLHAMİD'İN BİR POLİTİKA UYGULAMASI 

(Arnavutluk, Arabistan ve Doğu Anadolu Aşiretleri)

1839'da Gülhane Hatt-ı Hümâyunu ile başlayan ve otuzyedi yıl süren "Tan

zimat devri" siyasi ve sosyal açıdan barış devri olmadığı gibi, Osmanlı imparator

luğunu da Avrupa'nın ekonomik sömürgesinden kurtarmış değildir. Ayrıca belirli 

ve kendine özgü bir "ideoloji" de ortaya koyamamıştır. Nitekim, Tanzimat devri

nin gerçekten reformcu niteliğe sahip ne düşünürleri, ne yazarları vardır. Bu nite

likte önemli eserler de ortaya konulamamıştır. Dolayısıyla, bu devirde imparator

luğu kurtaracak ve yenileştirecek köklü bir yapı değişikliğine varılamadı.

O halde Tanzimat, sadece sistematik olmayan ve devleti kurtarmaya yetme

yen iyi kötü bir takım hukukî, malî askerî alanda yapılan yenilikler ve taklidcilik- 

ten öteye gitmeyeri, Batı'ya ayak uydurma gayretleri olarak ortada kalmaktadır.* 

Bu yeniliklerin sonucu olarak da, iktidar saraydan-Bab-ı Âlî'ye geçmiş, yani padi

şahın yetkisi sınırlandırılmıştır. Fikri alanda ise Yeni-Osmanlılarm "meşrutiyetci- 

lik" gayretlerinin yoğunlaşmasını sağlamıştır.

Nihayet 1876 yılında, "Osmanlılık" fikri ile hareket eden Yeni Osmanlılar I. 

İVleşrutiyeti ilân ederek ikinci bir denemeye giriştiler. Fakat, bu denemenin de 

ömrü kısa oldu. Zira 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı esnasında gayr-i müslimlerin tu

tumları yüzünden "Osmanlık" fikri fiilen iflas etmiş ve bunu gören II. Abdülha- 

mid de "Osmanlılık" fikrinin başarısı ve dayanağı olan Meclis-i Mebusan'ı kapata

rak I. Meşrutlyet'e son vermiştir.

Artık, II. Alidülhamid devrinin, fikrî dayanağı "Osmanlılık" olamazdı; bu 

fikir ikinci derecede öneme sahip olabilirdi. Çünkü. 13 Temmuz 1878 Berlin 

Kongresi kararlarının sonunda, Osmanlı imparatorluğunun nüfus (demografik), di

nî, ırkî yönden aşağıdaki şekli almıştı.^

1 Şevket Süreyya A ydem ir Enver Paşa, İstanbul, 1970, c. l . S .  115.
2 Aynı eser, s. 330.
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İmpaTatorluğun etnik dununu:

Türk (Türkmen-Kürt Karapapak) 13.750.000

Arap 6.000.000

Arnavud 700.000

Sırp 700.000

Rum 2.000.000

Ermeni 1.250.000

Bulgar 700.000

Toplam 25.000.000

Yukardaki tabloda görüldüğü üzere imparatorluğun nüfu sunun, aşağı-yukarı 

25-26 milyon civarında olduğunu kabul edebiliriz. Bu nüfusun 20.500.000 i müs- 

lüman olduğuna göre, artık imparatorlukta müslümanlar hakim durumdadırlar. İş

te bu durum II. Abdülhamid'e yeni bir ideolojiyi bulma veya kabul etme imkânını 

verdi. Bu ideoloji "islâmcılık" veya "Pan-islâmizm" olarak resmen devlet tarafın

dan iç ve dış politikada benimsendi. Eğer X IX . yüzyılın ikinci yarısında Almanya’

nın Pan-Germanizm, Rusya'nın Pan-Slavizm gibi ırkçı politika takip ettikleri hatır

lanırsa, Pan-islâmizm hem modaya, hem de Osmanh imparatorluğunun yapısına 

uygun düşmekteydi.

1878 Berlin anlaşmasından sonra, Osmanlı imparatorluğu haritasına bir bak

tığımızda; Batı ucunda Avrupa'ya ve Hıristiyan âleme yakın Arnavutluk ve Arna- 

vutlar bulunmaktadır. Güney ucunda İngiliz, Fransız menfaat bölgelerine yakın 

Arabistan ve Araplar vardır; Doğu ucunda Ermenilerin hak iddia ettikleri ve Rus- 

larm işgal etmek istedikleri Doğu Anadolu ve Türkmenler, Kürtler ve Ermeniler 

mevcuttur. Bu üç bölgeyi harita üzerinde bir çizgi ile birleştirirsek, kaba bir üçgen 

çıkmakta ve üçgenin iki köşesini Türk olmayan müslüman Arnavutlar ve Araplar; 

üçüncü köşeyi ise müslüman Türkler ve Kürtler ile Hıristiyan Ermeniler işgal etmek

tedir. Ortada ise Anadolu ve Rumelinin bir kısmı ve Türk çoğunluğu bulunmakta

dır.

İmparatorluğun bu üç köşesi gayet hassas bir yerde bulunmakta idi. Hassa

siyeti ise, Avrupa'nın kışkırtmalarına, milliyetçilik cereyanlarına ve bağımsızlık ve

ya muhtariyet arzularının uyandırılmasma açık olmasından ileri geliyordu. O halde 

bu bölgelerde ayrı bir politika uygulanarak müslüman halkı, merkezî otoriteyi din

ler hale getirmek gerekiyordu. Ayrıca üç bölgenin benzer şartları, II. Abdülha

mid'e politikasını yürütmekte kolaylık sağlıyordu.

Adı geçen üç bölgenin benzer özelliklerini kısaca şu şekilde açıklamak müm

kündür: Arnavutluk ve Doğu-Anadolu genellikle dağlık, sarp bölgelerdir. Osmanlı 

idaresi ve otoritesi bu bölgelere Hiç bir zaman tamamen nüfuz edememiştir. Bu 

bölge Halklarından ne tam bir vergi, ne de asker alınabilmiştir. Dolayısıyla bölgeler
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her türlü otoriteden uzak, bağımsız ve kendi mukadderatlarıyla baş başa yüzyıllar

ca yaşamışlardı. Gerek Arnavutluk ve gerek Doğu Anadolu halkı genellikle aşiret 

ve kabileler halinde yaşamakta ve hayvancılık yapmakta idiler.^ Tarıma elverişli 

bölgelerde ise feodal düzeni andıran bir sistem hâkimdi. Eğitim ve öğretim seviye

si çok düşük olduğundan toplumlar eski âdet ve ân’anelere göre hayat sürüyorlar

dı. Aşiretler arasında kan davaları, kavgalar rekabetler yüzyıllardan beri süregel

mektedir. Her iki bölgenin halkı da küçük yaştan silah kullanmasını, ata binmesini 

bildiklerinden kavgacı bir karaktere sahipti. Aşiretlere aşiret reisleri, feodal beyler, 

ağalar, şeyhler hâkimdi.

Fakat Tanzimat reformları ve Osmanii imparatorluğunun Avrupa kapitalist 

sistemine katılması Arnavutluk'u ve Doğu Anadolu'yu iki yönden etkilemiştir. Bu 

etkinin Arnavutluk'ta ilk belirtisi Batı ile özellikle İtalya ile teması olan ve Tanzi

mat reformlarının yaratmış olduğu bazı imkânlardan yararlanabilen şehirlerde bir 

ticaret burjuvazisinin doğmasıdır.'* Bu sınıf, kısa zamanda kuvvetlenerek, diğer 

ananevî sosyal güçlerin önüne geçti. Yine çocuklarını İstanbul'da veya Avrupa şe

hirlerinde okutarak Arnavutluk'ta aydın bir sınıfın oluşmasını sağladılar. Öte ta

raftan Tanzimatın, feodal düzene sahip güney Arnavutluk ve aşiret halinde yaşa

yan kuzey Arnavutluk üzerinde ise olumsuz etkileri oldu. Bu bölgelerde Tanzi

mat'ın iyi karşılanmaması bir yana, merkezî otoriteye karşı halkın itimadını da 

sarsmıştır.^ Gerçekten, kabile reisinin padişahtan daha nüfuzlu olduğu ve devlete

karşı mükellefiyetlerini şimdiye kadar yerine getirmemiş olan bu halka muvazzaf 

askerliği ve vergi ödemeyi kabul etirmek kolay değildi. Hele geleneklerine, men

faatlerine sıkı sıkıya bağlı derebeylere, aşiret reislerine yeni hukuk sisteminin ve 

yeni usullerin geçerli olacağını dahi söylemek o zaman için kolay bir iş değildi. 

Timar sistemi kaldırılınca asker toplama, iltizam usülü kaldırılınca da vergi alma 

kaynakları kurudu.® Böylece Arnavutluk bölgesi ile Devletin hiç müşterek tarafı 

kalmadı. Gerek burjuvazi, ve gerekse diğer hâkim güçler, Bâb-ı Âlî'nin emirlerini 

dinlememeye ve mahallf yönetimi ellerine geçirerek bağımsız bir şekilde yaşamaya 

başladılar.

Doğu-Anadolu'da Tanzimat'la birlikte şehirlerde yeni bir "E ş r a f  sınıfı doğ

maya başladı. Bu sınıf giderek valileri ve diğer mahalli yöneticileri çeşitli yollarda 

nüfuzları altına alarak devlet içinde devlet durumuna geldi.^ Temsilcileri il meclis

lerine seçilerek mahallî yönetimi tamamen kontrolleri altında bulundurmaya baş

ladılar. Şehir eşrafı, vali, mutasarrıf, kaymakam gibi devletin mahallî temsilcileriy-

3 A snavutluk iç in  bakınız: İslâm  Ansiklopedisi, "A rnavutluk" m addesi, c. 1. s. 573-
592.

4 D im itlije D otdeviç, R evolutions Nationales dcs Peuples Baîkaniques, 1804-1914 
Belgrad. 1965, s. 151.

5 Süleymîîn Külçe, Osinanlı Tarihinde A rnavutluk, İzm ir 1944, s. 204-205.
6 Aynı eser, s. 206.
7 Bayram Kodam an. "H am idiye Süvari A layları II, A bdülham id ve D oğu Anadolu 

A şiretleri İsmail Hakkı U zunçarşılı A rm ağanı bk. Tarih dergisi.

83



le ittifak kurarak kır ve dağ bölgelerindeki aşiretlere baskı yapıyordu.® Böylece 

aşiret reisleri ile şehir eşrafının arası açılmıştı. Bu durum karşısında aşiretler tama

men kendi iç dünyalarına çekilmiş devletten kopuk, hiç bir mükellefiyeti olmayan 

bir topluluk hâlinde, hayvan sürüleriyle birlikte, kan davaları, kavgalar, rekabetler 

içinde yaşıyorlardı. Devlet otoritesi bu bölgelere hiç giremiyordu.

Arabistan'da da durum pek farklı değildi. Halkın çoğu cahil idi. Geçerli ha

yat tarzı göçebelik, yâni kabile aşiret hayatı idi. Hiç bir zaman, devlet otoritesi bu 

bölgelerde kendini tam hissettirememiştir. Arap aşiretlerinden de ne vergi ne asker 

toplayabilmiştir. Bâb-ı Alî 17 ,18 ve hatta 19. yüzyıllarda Arabistan tarafında bazı 

İslahat hareketlerine girişmiş fakat netice vermemiş ve şiddetli tepkiler doğurmuş

tur.’  Dolayısıyla bu kabile ve aşiretlerin sosyal, ekonomik, dinî ve siyasî hayatları 

tamamen Arap şeyh ve emirlerinin elinde idi.

1878 Berlin Anlaşması Doğu-Anadolu'da Ermenilerin lehine reformların ya

pılmasını, Arnavutların oturduğu bölgelerde ise, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan 

lehine sınır değişikliğini öngörüyordu. Adı geçen bu anlaşmanın bu hükümlerin

den ne Arnavutlar, ne Doğu-Anadolu müslüman halkı ne de II. Abdülhamid mem

nun olmuştur. Fakat Bâb-ı Âlî'nin, Rumeli'de yapılacak sınır değişikliklerini im

paratorluk lehine halledecek ne askerî, ne diplomatik gücü vardı. O halde yerli 

müslüman halkın ve aydınların Berlin anlaşmasına karşı tepkilerini el altından 

desteklemekten başka çare yoktu. Nitekim daha 1878 başlarında, II. Abdülhamid 

Yakova, Prizren ve Debre kadı, müderris ve müftüleri ile bölgedeki askerî kuman

danlara "Arnavut Birliği"ne engel olmamalarını tavsiye ettiği gibi bu birlik çalış

malarını desteklemelerini de istemiştir.^® Bunun üzerine 10 Haziran 1878'de Priz

ren ittihadı kongresi açılmıştır.'* Kongre ile İstanbul arasında da daimî irtibat mu

hafaza edilmiştir. 10 Aralık 1878'de ise güney Arnavutluk ittihadı Fraşer'de Abdül 

Bey tarafından ilân olunmuştur.

Her ne kadar Arnavut ittihadı'nın kurucuları ile Bâb-ı Âlî arasında bazı hadi

seler çıkmış ise de II. Abdülhamid Arnavut ittihadını Osmanlı devletinin lehine gö

rüyor ve teşvik ediyordu. Neticede Arnavut komitelerinin Avrupa devletlerinin 

özellikle İngiltere ve Avusturya'nın yardımını elde etmek maksadıyla yaptıkları si

yasî teşebbüsleri, müslüman halkın tepkisi ve silahlı nümayişleri ve Bâb-ı Âlî'nin 

elaltından yürüttüğü çalışmalar sayesinde Yunanistan ve Karadağ ile olan sınır an

laşmazlığı imparatorluğun lehine halledildi. Bu sınır anlaşmazlıkları güncelliğini 

koruduğu ve Bâb-ı Ali'nin diplomatik alanda bir şey yapacak kudrette olmadığını 

gören bazı Arnavut aydınları, Arnavutluğu İmparatorluktan ayırmak için teşeb-

8 Aynı makale.
9 Xavicr de planhol, Lcs fondcrm ents gcographiques de l’h istoric dc rislam  Paris 

1968 s. 235-243.

10 İslâm  A nsiklopedisi c. [ s. 588.
11 Sülcymîm Külçe, aynı eser, s. 259.
12 Aynı es<er s. 255.
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Ilüse geçmişlerdi. II. Abdülhamid, sınır meselesi biter bitmez. 1881'de istiklâl ta

raftarlarının üstüne gitmiş ve çıkarttıkları isyanları bastırmış ve Priıren ittihadının 

ileri gelenlerini yakalatmıştır.

Bununla birlikte 1878-1881 yılları arasında Arnavutluk'ta meydana gelen 

olaylar II. AbdiiUıamid'e şunları öğretmiş oldu. Birincisi, Arnavutluk'ta devlet 

otoritesinin eksik oluşu; İkincisi bazı Arnavut aydınlarının muhtariyet veya istiklâl 

yolunda siyasî faaliyetlere girişmiş bulunmalarıdır. Gerçekten Bâb-ı Ali'nin gözleri 

önünde 10 Haziran 1878 Prizren toplantısında ve diğer bazı toplantılarda Arnavut 

aydınlarının aldığı kararlar devletin menfaati ve varlığı ile bağdaştırılamayacağı 

ıiçık ve seçikti. Ancak, Bâb-ı Âlî bu gibi toplantıları ve kararları zamanın nazik ol

ması sebebiyle, engellemek şöyle dursun desteklemek mecburiyetinde kalmıştı. 

1881'de Bâb-ı Alî Amavutlar'ın direncini kırmış ve onlara kendi otoritesini az çok 

kabul ettirmişti.

Fakat, II. Abdülhamid Arnavutluğu ve Arnavutları bu halde bırakmanın 

doğru olmayacağını düşünerek, 1881'den sonra şahsi politikasıyla Arnavutlukta 

barışı tesis etmeye, Arnavutları da kendine ve saraya bağlamaya çalıştı. Evvelâ 

Panislâmizm, sonra Osmanlılık fikrini benimseyen Arnavut aydınlarına yanaşarak, 

fikri sahada muhtariyet veya istiklâl taraftarlarına karşı bir denge kurmuştur. 

Arnavut aşiret reislerini ve ileri gelen Arnavut ailelerini, çeşitli tavizler ve ilti

maslarla kendine bağlayarak, hem muhtariyet taraftarlarına hem de devlet otori

tesini tanımak istemeyen mahalli eşraf ve ayanlara karşı, mücadelede önemli bir 

dayanak ve kuvvet sağlamıştır. Böylece sosyal güçler arasında, devlet lehine bir 

denge meydana getirilmiş oldu. Bu politika sonunda, kuzey Arnavutları padişaha 

ve hükümete hizmete hazır olduklarını, gönüllü olarak askere yazılmakla göstermiş

lerdir.

Arnavutların bu sadakatlarine karşılık II. Abdülhamid mâiyet alaylarında 

Arnavut askerlerinden özel bölükler teşkil etmiştir.''* Ayrıca padişah'ın "Tüfenk- 

çiler" adı ile hayli kuvvetli bir de özel muhafız teşkilatı vardı ki, tamamen Arna- 

vutlardan ve genellikle Arnavutluk'un en iyi ailelerine mensup askerlerden müte

şekkildi.'^ Yine adı geçen saray muhafız bölüğünün başına Arnavut olan Tabir Pa- 

şa'yı getirmiştir. II. Abdülhamid'in bu siyaseti aşiretlere bağlı Arnavutlar üzerinde 

etkili olmuş ve ondan gördükleri iltifat ve ikram onları saraya, devlete ve padişaha 

minnettar bırakmıştır. II. Abdülhamid Arnavutlar arasındaki bu nüfuzdan ve oto

ritesinden faydalanarak aşiretler arasındaki kan davalarını sulh yoluyla halletmiş 

ve öldürülenlerin ailelerine hâzineden diyet olarak paralar ödemiştir. Böylece aşi

ret kavgalarının azalmasını sağlamış veya bu kavgaların geniş boyutlara ulaşmasını 

önlemiştir.

13 D im itrije D ordeviç, aynı eser, s. 153.
14 İslâm  A nsiklopedisi, cilt I. s. 590.
15 Osm an Nuri, Abdülham id S ân i ve D evlet Saltanatı, İstanbul, 1327 c. 2 s. 46.S.
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II. Abdülhamid'in bu yumuşak ve tavizci politil<ası 1900'lere kadar etkili 

olmuş ve Arnavutluk'ta Bâb-ı Ali'yi meşgul edecek ciddi bir olay çıkarmamıştır. 

Bu tarihten sonra İttihat ve Terakki cemiyetinin tesiriyle bazı olaylar olmuştur. 

Bunlara engel olmak isteyen padişah, Arnavut olan Avlonya'Iı Mehmet Ferit Paşa

yı sadrazam yapmıştır.''’ Böylece Arnavutlara olan sevgisini ve güvenini göstermiş 

o ldu.'’’

II. Abdülhamid Doğu-Anadolu'nun durumuyla ve orada yaşayan müsliiman 

halkın mukadderatıyla yakından ilgilenmeye Berlin anlaşmasmdan itibaren başla

mıştır. Onun Doğu-Anadolu'yla İlgilenmesinin sebeblerini kısaca şu şekilde açıkla

mak mümkündür.

Ermeni meselesi bunların başında gelir. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşmdan 

önce böyle bir mesele söz konusu değildi. Fakat, Rusya Anadolu işlerine müdaha

le etmek hakkını sağlamak için, Ayastefanos antlaşmasında Ermeniler lehine koy

duğu 16. maddeyi Bâb-ı Âlî'ye kabul ettirdi.'® İngiltere, Rusya'nın kolaylıkla is

tismar edebileceği bu lö^maddedeki hükümden çok ürkmüştü. Bunun ü/.erine, İn

giltere Kıbrıs'ı aldığı gibi Bâb-ı Âlî'den ayrıca Ermeniler lehine ıslahat yapması 

hususunda bir de söz koparttı. Böylece, Rusya ve İngiltere, Osmanlı Ermenilerini 

emperyalist emelleri için kullanmaya başlayınca, Ermenileri Bâb-ı Alî aleyhine 

kışkırtmaya koyuldular. Arkasından Büyük Devletlerin Berlin antlaşmasının 61. 

maddesiyle, Ermeniler lehine ıslahat yapılmasını Bâb-ı Âl^ye bir vazife olarak yük

lemeleri ve yapılan ıslahatı kontrol etme yetkisini kendi üzerlerine almalarıyla, A- 

nadolu'nun bütün doğu kesimi milletlerarası diplomatik ve politik tartışma konusu 

olmaya başlamıştı.

II. Abdülhamit, Doğu Anadolu'da Avrupa'nın kontrolünde ve onun isteğine 

göre yapılacak ıslahatın muhtar veya bağımsız bir Ermenistan'la sonuçlanacağını; 

kontrol yetkisinin ise Bâb-ı Ali'nin iç işlerine karışma olacağını gayet iyi bilmesi 

gerekirdi. Zira, Bulgaristan’ ın ve özellikle Doğu Rumeli'nin acı akıbeti henüz ha

fızalardan silinmemişti. Bu yüzden, padişah Doğu Anadolu'da ikinci bir Bulgaris

tan yaratmayı düşünemezdi. Ancak, tehlikenin büyüklüğüne rağmen, Bâb-ı Âlî'nin 

askerî ve diplomatik gücü yok denecek kadar azdı.

Bu durum karşısında, II. Abdülhamid dışta Almanya'nın desteğini aramış, 

temin etmiş ve diplomatik alanda bir denge kurabilmiştir. Diğer taraftan içte, yani 

Doğu Anadolu'da, destek bulmanın ve oradaki sosyal ve siyasî dengeyi temin 

etmenin yollarını aramaya koyulmuştu. Bu iş pek kolay değildi. Çünkü, yüzyıllar

dan beri Doğu Anadolu ile İstanbul arasında ciddi bir bağ olmadığından halk- 

yönetici münasebetleri yok denecek kadar azdı. Ayrıca, muhafazakâr olan müslü- 

man halkın, Tanzimat devrinden beri yapılan reformlar yüzünden Bâb-ı Âlî'ye kar-

16 Sadrazam M ehm et F erit Paşa için bakın ız: îbnülem in M ahm ut Kemal İnal, Osm an
lI Devrinde Son Sadraıam lar, İstanbul, cüz. X-XI s. 1588-1653.

17 Sultan Abdülham id, Siyasi H atıra tım , İstanbul, 1874. s. 83.
18 Enver Z iya Karal, Osm anlı Tarihi, A nkara 1962, c. VII. s. 129.
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şı hiç itimadı yoktu. Tanzimat devrinde kuvvetlenip yeni bir güç kazanan şehir-eş- 

rafı da, Doğu Anadolu'da merkezî otoritenin azlığından, bazan yokluğundan fay

dalanarak, halkı ve diğer sosyal güçleri hakimiyeti altına alarak Bâb-ı Alî" nin emir

lerini dinlemez hale gelmişti. Siyasî denge ise Ermeniler lehine idi. Zira Rusya ve 

İngiltere'nin kışkırttığı Ermeniler, Berlin andaşmasının hükümlerinden de kuvvet 

alarak, ihtilâl komiteleri vasıtasıyla Doğu Anadolu'da teşkilatlanmışlar ve siyasî 

kuvvet dengesini müslUmanlar aleyhine bozmuşlardı. Müslüman halkın teşkilâtsız 

ve savunmasız bir durumda bulunması ve ayrıca devlet otoritesinin de bu bölgede 

etkisiz olması durumu daha da ciddileştirmiştl.

Devlet otoritesini ve imparatorluğun bütünlüğünü tehdit eden olayların geliş

mesine engel olmak bir zaruret haline gelmişti. İşte bu maksatla II. Abdülhamid 

şehir-eşrafının barJ< ısından ve Ermenilerin faaliyetlerinden memnun olmayan bü

tün Türk, Karapapak, Kürt ve Arap aşiretlerinin desteğini sağlamak, onları teş

kilatlandırmak diğer siyaa ve sosyal güçlere karşı kullanmak için teşebbüse geç

ti.^® Bu politikayı uygularken saltanat makamınm otoritesini, hilâfet makamının 

manevî ve IV. ordunun maddî gücünü kullandı. Böylece aşiretleri ve reislerini ken

disine ve saraya bağladı. Arkasından IV. ordu kumandanı Zeki Paşa'nın tavsiyele

rine uyarak, aşiretlerden müteşekkil süvari alayları kurma işine girişti. Zira, aşiret

leri mânen saltanat ve hilafet makamına bağlamak kâfi değildi, bir de onları asicerî 

usullere göre teşkilâtlandırarak maddî güç haline getirip Doğu-Anadolu'nun savun

masına ortak etmek lâzımdı. Nitekim aşiret reislerine çeşitli askerî rütbeler vere

rek, çocuklarını İstanbul'daki okullara ve memuriyetlere kabul ederek "Hamidiye 

Alayları"nın 1891' de kurulmasını sağladı.^' Bu politika sonunda:

1. Devlet otoritesi Doğu Anadolu'nun her tarafına girdi ve az çok yerleşti.

2. Doğu Anadolu'daki aşiretler ve reisleri itaate alıştırıldı.

3. Şehir eşrafının karşısına silahlı aşiret alayları çıkarılarak, nüfuzları kırıldı 

ve bir kuvvet dengesi kuruldu.

4. Teşkilâtlı ve silahlı Ermeni çetelerine karşı aşiretler silahlandırıldı ve aşi

retlere devletin kendilerini koruduğu hissi verildi.

5. Ordu ile aşiretler yani halk arasında her türlü tehlikeye karşı iş birliği ku

ruldu.

6 . Aşiretler arası kavgalar, devletin sivil ve askeri yöneticilerinin aracılığıyla 

ve barış yoluyla njsbeten engellendi.

II. Abdülhamid'in arap aşiretleriyle ilgilenmesinde de hemen yukarıda Ar

navutluk ve Doğjj Anadolu için söz konusu ettiğimiz sebepler geçerlidir. Bu

nunla birlikte Ariibistan ve Araplara karşı güttüğü politika n i^e ten daha değişik 

bazı özelliklere de sahiptir. Bu bakımdan durumu kısaca izah etmek faydalı ola-

19 Bayr[im K odam an, ayrii makale.
20 Aynı yer.
21 Aynı yer.
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çaktır. Padişahı Arap aşiretlerine karşı özel bir politika takip etmeye götüren se

bepleri üç esas noktada toplamak mümkündür: 1) Politik Sebep; Bilindiği gibi 

1830'da Fransızlar Cezayir'e 1882'de İngilizler Mısır'a ve daha sonraki yıllarda 

Arabistan topraklarının bazı yerlerine yerleşmişlerdi. Bu durum karşısında müslü- 

man Arapların oturduğu diğer bölgelerin de imparatorluktan ayrılmaları mukad

der gibi görünüyordu. Zira, bu bölgeler için iki büyük tehlike mevcuttu; Birincisi 

milliyetçilik propagandası, İkincisi İngiltere'nin emperyalist emelleri. İşte, II. Ab- 

dülhamid bu tehlikeleri önlemek ve aşiretlerin yoğun ve hâkim oldukları bölgeleri 

muhafaza etmek için Arap aşiret reislerini çeşitli yollarla devlete, saltanat-hilafet 

makamına ve kendisine bağlamak istemiştir. 2) D inî Sebep; II. Abdülhamid her ne 

kadar Osmanlılık fikrini politika icabı benimsemiş ise de esas itibariyle Panislâ

mizm (İslâm Birliği) taraftarı idi. Türk olmayan müslüman Arap aşiretlerine İs- 

lâmcı bir politika ile ve hilâfet makamının otoritesini kullanarak yaklaşmak en 

uygun yol gibi görünüyordu. 3) İdaıı Sebep; II. Abdülhamid'in koyu merkeziyetçi 

bir padişah olduğu bilinen bir gerçektir. Böyle bir padişahın dağınık, devlet kont

rolünden uzak, zaman zaman devlete karşı direnen, isyanlara sebep olan ve Ingiliz- 

lerin her türlü propagandalarına açık Arap aşiretlerini İstanbul'a bağlaması gayet 

tabidir.

Fakat, II. Abdülhamid'in doğrudan doğruya kuvvet ve kanun yoluyla Ara

bistan'da merkeziyetçilik, İslamcılık, Osmanlılık gibi fikirlerini uygulayarak, Arap 

kabilelerini itaat altına alması zor ve İngilizler tarafından istismar edilebilecek bir 

işti. O halde bu politikayı Arap aşiretleriyle-şahsi ilişkilerini geliştirerek yürütmeyi 

tercih etti. Gerçekten de kısa zamaada aşiret reislerini hediyelerle, ikramlarla, ta

vizlerle, iltifatlarla kendine bağladı ve onların sempatisini kazandı. Bu kurduğu 

samimi ilişkilerden faydalanarak, 1892 yılında aşiret çocukları için İstanbul'da 

"Aşiret Mektebi" adıyla bir okul açtı.^^ Maksadı müstakbel arap kabile ve aşiret 

reislerini Osmanlı kültürüyle yetiştirmek, Türkçe öğrenmelerini sağlamak, böylece 

onları devlete, millete, saltanata, hilafete sadık hale getirmekti. Daha sonraki yıl

larda bu Aşiret Mektebi'nin kapıları Doğu Anadolu ve Arnavutluk aşiretlerinin 

çocuklarına da açılm ıştır.^

Sonuç olarak diyebileceğimiz şudur: II. Abdülhamid'in sosyal, kültürel ve 

ekonomik yapının geriliği bakımından bir birine az çok benzeyen, iç ve dış politi

ka yönünden aynı derecede öneme sahip bu üç hassas bölgede, aynı metod ve vası

talarla şahsî politikasını yürüttüğünü görüyoruz. Bu politika 1881'den sonra Arna

vutluk'ta, 1890'dan itibaren Arabistan ve Doğu Anadolu'da uygulama alanına ko

nulmuştur. Ancak, bu uygulamada modern devlet anlayışından ve uzun vadeli 

politik bir yatırımdan ziyade kısa vadeli, geçici, çare bulucu ve II. Abdülhamid'in 

varlığıyla kâim olabilecek bir politika görmek mümkündür. Bununla birlikte, onun

22 T ahsinPaşa, Abdülhamid Yıldız Hatıraları, İstanbul, 1931, s. 151-154.
2S Bayram K odam an "II. Abdülham id ve A şiret M ektebi” Türk Kültürü A raştım ıa- 

lan, A nkara, 1976, X V /l-2 .
24 Osm an Ergin, Türkiye M aarif Tarihi, İstanbul 1941, c. 3. s. 978.
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dengeci, merkeziyetçi, İslamcı politikası bu bölgelerde etkili olmuştur denilebilir. 

Zira her Uç yerde de az çok devlet otoritesi tesis edilmiş, aşiretler devlete, saltana

ta, hilafete ısındırılmış ve itaate alıştırılmış; topluma hakim olan sosyal ve politik 

güçler arasında devlet lehine bir denge kurulmuştur, 

smda devlet lehine bir denge kurulmuştur.

II.Abdülhaniid bu bölgelerdeki aşiretleri kendisine ve devlete bağlamak ve 

politikasını başarılı bir şekilde yürütebilmek için üç esas vasıtadan faydalanmıştır:

a) Arnavut Aşiretleri için, SARAY MUHAFIZ BİRLİĞİ,

b) Doğu-Anadolu aşiretleri için SÜVARİ ALAYLARI,

c) Arap Aşiretleri için, AŞİRET MEKTEBİ.

Bunların dışında, aşiret reislerine nişanlar, rütbeler vermek, aşiret mensupla

rını memuriyetlere tayin etmek, çocuklarını Harbiye ve Mülkiye mekteplerinde o- 

kutmak gibi usullere baş vurarak, devletin aşiretlerin himayecisi ve koruyucusu ol

duğunu, kendilerine yardımcı olmayı düşündüğünü ispat etmek istemiştir.

Bu incelememizde ilk önce, Arnavutluk ve Doğu Anadolu ve bazı farklılık

lara rağmen Arabistan aşiretlerinin sosyal, kültürel, ekonomik yapı yönünden bir 

birlerine benzediklerini ve bu benzer yapıya sahip bölgelere II. AbdUlhamid tara

fından aynı politikanın SARAY yoluyla Arnavutluk aşiretlerine, HAMİDİYE SÜ

VARİ ALAYLARI vasıtasıyla Doğu Anadolu aşiretlerine, AŞİRET MEKTEBİ 

yardımıyla da Arap aşiretlerine uygulandığını belirtmeye çalıştık. Bu politika

nın aşiretler nezdinde başarılı olduğunu, aşiret reislerinin saraya bağlılıklarına ve 

II.Abdülhamid'in de bunlar üzerindeki nüfuzuna bakarak söylemek mümkün olabi

lir. Ancak devlet ve toplum yönünden başarılı olup olmadığını anlamak için, söz 

konusu bölgeler hakkında sosyal tarih yönünden araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu

nunla birlikte, Doğu Anadolu'da bir Ermenistan devleti kurulmasına bu politika

nın engel olduğunu söyleyebiliriz.
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Sonuç:

Bilindiği gibi, Tanzimat reformlartna, Osmanlılık ideolojisine ve I. Meşrutl- 

yet'in ilânına rağmen ne gayr-i müslimlerin imparatorluktan ayrılma arzuları dur- 

dıırulabilmiş ve ne imparatorluğun toprak bütünlüğü korunabilmiş ve ne de çağ

daşlaşma hareketleri başarıya ulaşabilmiştir. Aksine, Osmanlı imparatorluğu biraz 

daha parçalanmış ve nihayet daha fazla sömürülen devlet haline gelmiştir. 1878 

Berlin Anlaşmasıy'la hıristiyan milletlerin büyük bir kısmının imparatorluktan ay

rılması veya otonomi elde etmesiyle, Osmanlı İmparatorluğu'nda dinî yönden müs- 

lümanlar etnik yönden Türkler hakim vaziyete geçti.

1878'den sonra, imparatorluğun batı ucunda, Avrupa'ya ve Hıristiyan âleme 

yakın, Arnavutluk ve Arnavutlar; güney ucunda İngiliz ve Fransız menfaatlerinin 

hak iddia ettiği ve Rusya'nın işgal etmek istediği. Doğu Anadolu ve Türkmenler- 

Kiirtler-Ermeniler bulunmaktadır. Bu üç bölgeyi harita üzerinde bir çizgi ile 

birleştirdiğimizde ortaya kaba bir üçgen çıkmaktadır. Bu üçgenin iki köşesini 

Türk olmayan müslüman Arnavutlar ve Araplar; üçüncü köşeyi ise müslüman 

Türkler ve Kürtler ile hıristiyan Ermeniler işgal etmektedir. Merkezde yani Anado

lu'da Türkler, Rumeli'de Türk çoğunluğu bulunmaktadır.

II. Abdülhamid'in politikasının esası, üçgenin hassas olan üç köşesini muha

faza etmek ve dış etkilere karşı kuvvetli hale getirmek, üç köşe arasında ve üç kö

şe ile merkez bölgeler arasında denge kurmak ve bu dengeyi sürdürerek Osmanlı 

İmparatorluğu'nun bütünlüğünü sağlamaktan ibaret görünmektedir. Bu dengenin 

oluşmasını sağlayacak fikri temel ise panislamizm idi. Zira, çeşitli müslüman halk

ları bir birine bağlayan yegane bağ İslâm dini, İslâm birliği, halife ve hilâfet ma

kamı idi Ayrıca, Osmanlılık fikrinin iflas etmiş olması Panislâmizm fikrine kuvvet 

kazandırmıştır. Neticede, II. Abdülhamid bu politikasını uygulamaya koymak üze

re Arnavutluk, Arabistan ve Doğu Anadolu'dan işe başlamıştır.

Yukarıda adı geçen bölgelerin coğrafT ve sosyal yapılarındaki özelliklerin ve 

İstanbul ile olan ilişkilerinin benzer oluşu, II. Abdülhamid'e aynı politikayı her üç 

bölgede de uygulamaya koyma fırsatını vermiştir. Nitekim, II. Abdülhamid Hilâfet 

makamını ve halifelik Unvanın kullanarak şahsî, İslamcı, merkeziyetçi ve dengeci 

politikası sayesinde, bu bölgelerdeki aşiretleri, aşiret reislerini ve dinî şeyhleri ken

disine bağlamış ve arkasından da devlet otoritesini bu bölgelere götürmeye çalış

mıştır. Diğer taraftan, Arap aşiret reislerinin ve ileri gelenlerinin çocukları için İs

tanbul'da Aşiret Mektebi'ni açmış: Saray Muhafız Birliği'ni Arnavutlardan teşkil 

etmiş; Doğu Anadolu aşiretlerine ise Hamidiye Süvari Alayları kurdurmuştur. 

Böylece, aşiretleri devlete, saltanata ve hilâfete ısındırmış, bağlamış ve onlara iti

mat telkin etmiştir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, II. Abdülhamid bu politikasıyla asırlardan beri 

devlete faydası olmayan ve hatta huzursuzluk kaynağı olan aşiretleri devlete fay
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dalı hale getirmeye ve onları da imparatorluğun mukadderatına ortak etmeye ça

lışmıştır. Bir dereceye kadar da başarılı olmuştur denilebilir. Özellikle Doğu Ana

dolu'da Urmenilere karşı müslüman Kiirt(*) adıyla zikredilen Türkmen aşiretleri 

teşkilatlandırarak, orada bir Ermenistan devleti kurulmasına fırsat vermemiştir. II. 

Abdülhamid'in takip ettiği bu politikanın değerlendirilmesinin, 1908-1918 yılları 

arasında meydana gelen olayların ışığı altında yapılması gerekir.

(*) Türkiye 'deki m evcut Kürt aşiretlerinin, b irço k  yerli ve yabancı ilim adam larının 
araştırm aları sonucunda O ğuzlar'm  b ir kolu olduğu gerçeği o rtay a  ç ıkm ıştır. Yüzyılların 
m eydana getirdiği şar tla r sebebiyle A rapça, Farsça, Türkçe kanşım ı vc K ürtçe dediğim iz 
sun 'i b ir lisanla yazılı kaynaklann en eskisi olan Bitlis Em iri Ş e re f Han tarafından 1597'd^ 
kaleme alınan ’^Şerefname'* adlı eserde de K ürtler'in  O ğuz Han soyundan geldiği aç ık ça  be 
lirtilm iştir. O rta  A sya'daki kazılarda Elegeş nehri yakınında o rtaya çıkan  bir Türk m ezarının 
kitabesinde de, m ezarda y^ıtan k işin in  K ürt ilinin H an 'ı Alp U rungu’n un  Beğlerinden biri ol
duğu belirtiliyor. Bu kitabenin bulunm ası ile de K ürtler'in O rta A sya'dan gelme bir Türk b o 
yu olduğu kesinlik kazanıyor.

Bu konuda ayrıca değerli üim  adam larının aşağıdaki eserlerine m üracaat edilcbilü’.

■'Türk Kavimleri ve Devletleri — Prof. Dr. Akdes N im et KÜRAT.
Kars Tarihi — D oç. Dr. Fah re ttin  KIRZIOĞ LU .
K ürtler'in Soy Kütüğü ve Boy Tarihi -  Hilmi GÖKTÜRK, Türk Dünyası Ara^tırm alan 
yayınlan .
Çağdaş Türk Sosyolojisi — Prof. Dr. O rhan TÜRKDOĞAN.
K eçi Bey Risalesi -  Sf. 23, 1975.
Kürt A şiretleri H akkında İç tim ai T e tk ik le r—Ziya GÖKALP, 1977.
Doğu İlleri ve V arto  Tarihi -  Dr. Ş erif FIRA T -  1961.
Osm anh İm paratorluğunda A şiret İskân  Teşebbüsleri — D oç. Dr. Cengiz ORJ-IONLU 
-  1963.
Türk Kültürü A raştırm aları — D oç. Dr. M ehm et ERÖ Z K utluğ  Yayınlan, 1977.
Eski Türk K itabeleri -  M ustafa GÖKMEN Sf. 69 -  İstanbul -  1981.
H atıralar -  Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi TOGAN.
İskender Beğ Tarihi — Tahran . 1335.
Kürtlerin M enşei ve Türkm enlerin Kürtleşm esi -  Prof. Dr. M ehm et ERÖZ -  Sosyolo
ji Konferansları 1964 -  1965 ders Y ıh 5. K itap.
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II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE HAKKARİ SANCAĞINDA 

NESTURİLER VE INGİLİZ-RUS EMPERYALİZMİ
Bilindiği üzere, Doğu Anadolu, özellikle altı vilâyet (Vilâyat-ı sitte) denilen 

Erzurum, Sivas, Mâmurat-ül-aziz, Van, Bitlis ve Diyarbekir vilâyetlerinin önemli 

bir kısmı coğrafi ve sosyal yapısı, "Ocaklık" veya "Yurtluk" gibi özel durumları 

sebebiyle uzun zaman merkezî otoritenin hakimiyetinden nisbeten uzak kalmıştır. 

Dolayısiyle bu bölge halkı ile merkezi otorite arasında ciddi bir ilişki kurulama

mıştır. Devlet ancak bazı aşiret ve kabilelerin itaatsizliği veya isyanı halinde bu 

bölgelerin asayiş ve emniyeti ile ilgilenebilmiştir. Diğer hallerde bölge halkını ser

best bırakmıştır. Bunun neticesi, Doğu Anadolu'nun sosyal ekonomik ve siyasi 

yapısı tabii olarak kendine has bir karakter kazanmıştır. Doğu Anadolu bu haliyle, 

X IX . yüzyılın ikinci yarısına kadar iç politikada olduğu gibi dış politikada da ö- 

ncmli bir rnesele teşkil etmemiştir. Ancak 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı ve 1878 

Berlin Anlaşmasından itibaren Doğu Anadolu, hem iç hem dış politikada Bâb-ı 

Alî'nin meşgul olduğu en önemli meselelerden biri ve belki de ilki durumuna gel

miştir.

Doğu Anadolu'nun milletlerarası politikada ve Osmanlı devleti nazarında bu 

derece önem kazanmasının sebeplerini kısaca ifade etmek gerekirse bunların başın

da, hiç şüphesiz "Şark Meselesi” , "Emperyalizm” ve "Sömürgecilik"fn geldiği 

görülür. Muhtevasını, Osmanlı idaresi altında yaşayan hristiyanları kurtarmak ve 

Türkler'i Balkanlar'dan atmak şeklinde özetleyebileceğimiz "Şark Meselesi", 1878 

Berlin Anlaşmasından sonra İmparatorluğun Asya topraklan üzerinde veya Doğu 

Anadolu'da yaşayan hıristiyanları Osmanlı idaresinden kurtarma meselesi halini 

almıştır. Doğu Anadolu'nun önem, kazanmasına yol açan ikinci bir sebep ise 

"Emperyalizm"in, özellikle İngiliz ve Rus emperyalizminin rekabetidir. Doğu 

Anadolu bu iki emperyalist devletin vaz geçemeyeceği stratejik bir mevki ve 

öneme sahipti. Gerçekten bölgenin Karadeniz, İskenderun Körfezi ve Basra 

Körfezi üçgeni içinde bulunması hattâ Azerbaycan ve Hazar Denizi yoluyla Asya 

içlerine açılma imkânını vermesi bakımından bu iki emperyalist (veya koloni- 

yalist) devlet için ciddi bir önemi haizdi. Bu öneminden ötürü, hem bu iki devletin 

dikkatini çekmiş hem de devletlerarası rekabete konu olmuştur. Böyle bir durum

95



da, Doğu Anadolu'da üstünlük sağlamak ve hakimiyet tesis etmek isteyen devletler 

için bu böigedede yaşayan hristiyan cemaatler ve bölgenin sosyal, ekonomik ve 

etnik durumu, istismar edilmesi gayet kolay, ideal birer "vasıta" durumunda idiler. 

İşte, dünya siyasi ve ekonomik konjonktüründe meydana gelen gelişmeler ve 

değişiklikler yüzünden Osmanlı Devleti'nin iç ve dış politikasında ilk sırayı işgal 

etmeye başlayan Doğu Anadolu'ya, Bâb-ı Âlî ve II. Abdülhamit özel bir önem 

atfetmişler ve bölgenin bir Cebel-i Lübnan veya bir Bulgaristan haline gelmemesi 

için gayret sarfetmişler ve bir takım tedbirler almışlardır.

Bu kısa ve umumi girişten sonra esas konumuz olan Doğu Anadolu'da "Dü- 

vel'i Muazzam"nın uygulamak istediği politika ve buna karşı II. Abdülhamid tara

fından alınan tedbirlere geçebiliriz. Ancak şunu ifade edelim ki böyle kısa bir ince

leme çerçevesi içinde, bütün Doğu Anadolu'nun durumunu ele almanın güçlüğü a- 

çıktır. Bu bakımdan, konunun genel hatlarını ihtiva eden Hakkâri bölgesini oriji

nal arşiv belgelerine dayanarak ele almakla yetinmeyi uygun bulduk.

Hakkâri bölgesi 1054'te Selçuklu idaresine girmiştir. Daha sonraları çeşitli 

tarihlerde Musul Atabekleri (1127), İlhanlIlar (1262), Karakoyunlular (1349- 

1405), Timur (1387) ve Akkoyunlular (1468) idaresinde bulunmuş ve nihayet 

1534 senesinde Van’la birlikte Osmanlı împaratorluğu'na katılmıştır. ISSO'debir 

kısmı "Ocaklık" haline getirilen bölge, Seyyit Mehmet yönetimi altında Van eyâ

letine bağlanmıştır. 1843 ve 1846 yıllarında meydana gelen hadiseler sonunda hü

kümet, "Ocaklık" hakkını 1847'de kaldırarak Van sancağıyla birlikte Erzurum 

vilâyetine dahil etmiştir. 1865'de Van vilâyetinin kurulmasıyla Van'a bağlanan 

Hakkâri, 1876 -1888 yılları arasında vilâyet haline getirilmiş ise de, 1888'te vilâ

yet teşkilâtı lağvedilerek yeniden Van'a bağlanmıştır.'

Tamamiyle dağlık ve tabii kale durumunda bir coğrafî yapıya sahip olan 

Hakkâri sancağının II. Abdülhamid devrindeki genel vaziyetine bakıldığında dik

kati çeken özelliklerinin başında, bölgenin etnik, dinî, İçtimaî, İktisadî ve İdarî ya

pısı gelmekledir. II. Abdülhamid tarafından yaptırılan bir sayıma göre bölgenin 

hem etnik hem de din görünümü şu manzarayı arzetmektedir. Müslüman Türk 

(Türkmen ve Kürt)lerin hane sayısı 10.000 kadarı göçebe olmak kaydıyla toplam 

30.500'tür. Nesturiler 4.500, Ermeniler de 12 hane olmak üzere gayr-i müslimler 

ise toplam 4.512 haneye sahiptiler. İstanbul Başbakanlık Arşivinden aldığımız bir 

vesikada verilen tahmini bilgiler aşağıdaki gibidir;

Tahmini olarak verilen bu hane sayıları arasında Hakkâri bölgesinde bulunan 

çok az nüfusa sahip olan Yezidi, Süryani ve Keldaniler'in hane sayısı yoktur. Ay

rıca, Ermeni hane sayısının 12 olarak gösterilmesi, bunların Nesturiler ile bir arada 

hesap edilmiş olmalarını akla getirmektedir. Bununla birlikte bu istatistiki bilgiler, 

dinî ve etnik nüfus hakkında yaklaşık rakamlar vermesi yönünden önem arzetmek

tedir. Zira, mUslüman Türk (Türkmen ve Kürt) nüfusunun, Nesturi ve Ermeni gibi

1 1973 H akkâri Yıllığı ss. 18 -  20.
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Hakkâri Sancağmda bulunan ahaliyi 

müslime ve gayt-i tnüslime haneleri* ;

Müslim Gayr-ı miislim 

Hanesi Hanesi

1) Şikak Aşireti 800 -

2) Hertuşl Aşireti 700 -

3) Pinyaniş Aşireti 800 -

4) Hakkâri Mülhakatında bulunan ahaliyi meskune 2.000 7

5) Mahmudi kazası maa aşiret-i mutavattına S.OOO 5

6 ) Aşiret-i gayr-i mutavattına 2.000 —

7) Gevar (yüksekova) kazası 1.000 -

8 ) Diri (?) aşiret-i meskunesi 700 —

9) Düstki aşiret-i meskunesi 400 —

10) Üremar ve Dujtigân (?) nahiyeleri 1.000 -

11) Şemdinan (Şemdinli) nahiyesi maa Zarzan (?) 2.500 -

12) Kervi (?) Nahiyesi 600 —

13) Zeydan maa dilcan 500 -

14) Şemdinan Nahiyesinde Hariki-i mutavattına 500 -

15) Çölemerik kazası maa mülhakat 2.000 —

16) Layher (?) Nahiyesi 1.000

17) Nahiye-i merkumede bulunan aşair-i saire 2.000 —

18) Hal (?) Nahiyesi 2.000

19) Aşair-i gayr-i meskune 2.000 —

20) Nesturiler -  4.500

21) Heriki gayr-i mutavattın 3.000 —

30.500 4.512

gayr-i müslimlerin nüfusuyla kıyas edilemeyecek şekilde fazla olduğu açıkça orta

ya çıkmaktadır.

Hakkâri sancağının sosyal ve ekonomik durumuna gelince, Doğu Anadolu'

nun diğer vilayetlerinde olduğu gibi bu bölgede de Beylik, Ağalık ve Şeyhlik dü

zeni hakimdir. Beyler ve beylerin köy ve kasabalarda muhtarı durumunda olan 

ağalar ve dinî otoriteye sahip şeyhler bölge ahalisi üzerinde sosyal ve ekonomik nü

fuza sahiptiler. Gerek "Selemdarlık"^ sıfatıyla ve yoluyla, gerek cebren köylülerin 

arazisine el koyarak güçlerini ve nüfuzlarını artırmışlardır. Aynı zamanda aşiret re

isi olan bu kişiler halkla mahallî ve merkezî idare arasındaki münasebetleri de tan

zim ederek halkı resmî makamlar nezdinde himaye ediyorlardı. Halkın nazarında

2 Başbakanlık Arşivi, Y .E .E ., Kısım 18, Evrak Nu. 553 /7 , Z arf 93, K arton  33.
3 "Selem " bir ç e ş it faize verm e usulu olup, konuya dair geniş bilgi iç in  bakınız: 

M ustafa A kdağ, Türkiye'nin İk tisadi ve İç tim a i Tarihi, İstanbul 1974, C ilt 2,, s. 260-261. 
A ynı yazar (Osmanlı İm para to rluğu 'nun  K uruluş ve İnkişafı Devrinde T ürkiye 'nin iktisadi 
dua ım u), B elleten, Sayı: 55.
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bu statülerini muhafaza etmek için de çoğu defa hükümet aleyhinde adamları vası

tasıyla propaganda yaptırarak halkı idareden soğutmaya çalışıyorlardı. Bu konuda 

eski Siirt Naibi Ahmet Fazıl imzâlı ve 7 Eylül 1311 (1895) tarihli bir raporda 

özetle şöyle denilmektedir: "...Aşiretler efradı kasabalar ahalisinden daha bed

baht ve iki kat musibet içindedir. Şehirlerde yabıız memurlara katlanan ahali 

dışarılarda beylere ve ağalara dai boyun eğmeye mecburdur. Aşiretlerin aşar 

ve ağnam vergileri ilk önce ağalar tarafından toplanır. Sonra sıra hükümete gelir. 

Bey demek bir kıtanın hükUmdan, ağa dahi tarafından tayin edilen mamurlan, 

bendegâni demektir"...'*,

Hakkâri Sancağı İdarî, adlî, mal* ve vakıf gibi hususlarda da merkezt otorite

den ziyade mahallî otoritelerin idaresi ve kontrolü altında idi. Hükümet memurları 

yerli güçlerin yardımıyla iş yapabiliyorlardı. Kaymakamlıklar, Nahiye müdürlükle

ri, Aşiret müdürlükleri (Aşiret müdürlerine Torun adı veriliyordu), Oymak muh

tarlıkları (Oymak muhtarlarına Aksakal deniliyordu) tamamen nüfuzlu aşiret men

suplarının idaresi altında bulunuyordu. Ayrıca bu kimselere görevlerinden dolayı 

maaş veriliyordu®. Bu yüzden de sancağın vergileri tam toplanamıyor, toplansa 

dahi çok az bir miktarı devlete intikal ettiriliyordu. Geri kalanı aşiret reislerinin ve 

memurların elinde kalıyordu. Dolayısiyle sancağın geliri yıllık ancak 3.150.000 

kuruş civarında idi®. Bu rakam olması gerekenin çok aşağısında kalıyordu. Özel

likle fazla olması gereken "ağnam rüsumu" tam manasiyle toplanamıyordu. Naib- 

lerin ve mustantıkların elinde olan Adliye mekanizması ise tamamen kendi haline 

terk edilmiş vaziyette idi.

Sancak dahilinde oturan Nesturiler ve Mar Şemun namıyla meşhur bir ru

hani reis ve Melik Unvanını taşıyan muhtarların idaresi altında bulunuyorlardı. 

Muhtariyet peşinde olan bu cemaat de dört kalem altında vermek durumunda ol

dukları vergilerinin pek azını devlete intikâl ettiriyordu.’

Hakkari Sancağında Dış Tahrikler

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Hakkari bölgesi etnik, dinî ve 

sosyal yapısı itibariyle Batılı emperyalist devletlerin tahrik ve suiistimallerine açık 

ve mi'^nit bir durum arzediyordu. Müslim-gayr-ı müslim, Nesturi-Ermeni, Süryani, 

Keldani-Türk, (Türkmen ve Kürd) aşiretler arasında mevcut olan dint, içtimai ve 

İktisadî çelişkiler ve ayrıca bölgede merkezi otoritenin yokluğu veya yetersizliği, 

Asya ve Orta Doğu'da menfaatleri çatışan emperyalist devletlerin nüfuzunu kolay

laştırıyordu. Her zaman olduğu gibi bu devletler gerçek niyetlerini gizleyebilmeTc 

için Hakkâri bölgesine de, dinî ve hümanist duygu, düşünce ve gerekçelerle girme

yi uygun bulmuşlardır. Uygulanmak istenilen politikaya "hümanist" görünümünü

4 B aşb k . A tş.Y .E .E ., K .A., E v. N u . 21/V-b, Z a rf 21, Karton 131.
5 Başbk. A rş .Y .E .E ., Kjsım 18, Ev. Nu. 553 /5 , Z arf 9 3 , K arton 33.
6 Başbk. Arş. Y .E .E ., Kısım A. Av. Nu, 23/II-d , Z art 23, K arton  132.
7 Ba^bk. A rş. Y .E .E ., Kısım 18, Ev. Nu. 553 /5 , Z arf 93, K arton  33.

98



verebilecek vasıta ise Nesturiler idi. Nitekim Hakkâri bölgesindeki Nesturiler'le ilk 

ilgilenen İngiltere Musul'da bulunan Amerikan ve İngiliz misyonerleri vasıtasıyla 

Nesturiler'i protestan yapmak için bölgeye misyonerler yollamaya başlamıştır. Bu 

misyonerler, meşhur aşiret reisi Bedirhan zamanında Nesturiler üzerinde İngiltere'

nin nüluzunu tesis etmişlerdi.® Bu manevi nüfuz ve ilgi 11. Abdülhamid zamanına 

kadar Hakkâri bölgesinde herhangi ciddi bir hadiseye sebebiyet vermeden devam 

etmiştir. Ancak 1876 tarihinden itibaren "Şark Meselesi"nin Anadolu'ya kaydı

rılması, İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü savunmaktan 

vazgeçmesi ve Rus-İngiliz rekabeti sonucu Nesturiler'le olan ilginin mahiyetini 

değiştirdi. Böylece, İngiltere iVlesturiler'le siyasi yönden de İlgilenerek onları ken

di hakimiyetleri ve Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalanmak için vasıta haline 

getirmeye çalıştı.

Dini inançları itibariyle Müslümanlığa yakın olan Nesturiler'in nüfusunun 

büyük bir kısmının Hindistan'da olması hasebiyle Ingiltere, Osmanlı İmparatorlu- 

ğu'nda yaşayan Nesturi azınlığının hamisi iddiasında bulunuyordu. Az miktarda 

İran'da ve yine azınlık halinde Hakkâri’de yaşayan Nesturiler'in dinî ve İdarî mer

kezi Hakkâri'nin merkez köyü olan Koçanı s (Mahalli söylenişi Korçanis, bugünkü 

adı Konak) idi, Nesturi cemaatinin reis-i Ruhanisi olan Mar Şemun, Koçanis kö

yünde ikamet etmekte idi. İngilizler Mar Şemun'u kendi taraflarına kazanmak için 
çeşitli teşebbüslerde bulunmuşlardır. Bu cümleden olarak, 1896 yılı Ağustos veya 

Eylül aylarında İngiltere hükümetinin Londra'da yaptırıp Van'a yolladığı bir altın 

saat Van'daki İngiliz konsolos kâtibi Mister Tesiçe (? ) tarafından Mar Şe-

mun'a takdim edilmiştir.® Saatin üzerinde Mar Şemun'un adından başka bir de 

İngiltere Kraliçesi'nin yanında itibarı olan Canterbury (nam bir ruhani reisin) adı

nın yazılmış olmasının elbette bir manası olmalıydı.*® Bunun haricinde, Ingiltere 
ayrıca Mar Şemun'un oturduğu 150 hanelik Koçanis köyüne, geniş kültüre sahip 

Mister Prat (?) adında birisini yollamıştır.** Bu kişinin görünüşte görevi insanlık 

adına Hakkâri sancağında doktorluk etmekti. Ancak daima Nesturiler'in içinde 

ikamet etmesi ve Mar Şemun'un yanından ayrılmaması, görevinin doktorluktan 

ziyade Nesturiler'i İngiliz siyaseti doğrultusunda yönlendirmek ve Ruhani Reis 

olan Mar Şemun'u ikna ederek Ingiltere yanında yer almasını sağlamaktan ibaret 

olduğu kuvvetle muhtemeldir. Dolayısiyle görevi, Osmanlı devleti ve bölgedeki 

Müslüman ahalinin aleyhine çalışarak Nesturiler'in muhtariyet veya istiklâllerini 

elde etmelerine yardmcı olmaktır. Bunların dışında, İngiltere, bir de İran'ın Ur- 

miye şehrinde bulundurduğu ve himaye ettiği İngiliz ve Amerikan misyonerleri 

vasıtasıyla Nesturüer'e Osmanlı Devleti'ne itaat etmemelerini telkin ederek bölge

de dış müdahaleye sebep olabilecek karışıklıklar çıkartmaya çalışıyordu.'^

8 Avriyanof, XIX. Yüzyılda Rusya, Türkiye ve İran M uharebeleri, Ankara 1926 
(Çevirenler: Adil ve M ustafa Efendiler), s. 80.

9 Başbk. A rş; Y .E .E ., Kısım 14, Ev. Nu. 88/48 , Zarf 88, K arton 13.
10 Anglikan Kilisesi'nin C anterbury  B aşpiskoposluğu kast edilm ektedir.
11 B aşbk, Arş„ Y .E.E., Kısım 14, Ev. Nu. 88 /48 , Z arf 88, K arton 13.
12 Başbk. Arş, Y .E .E ., Kısım 14, Ev. N u. 8S/48, Zarf, K arton  13, 132.

99



Yine bu konuda Hakkâri Mutasarrıfı'nın 18 Mayıs 1312 (1895) tarihiyle 

Anadolu Müfettişi Umumisi Şakir Paşa'ya yazdığı raporda özetle şu bilgiler yer 

alıyordu; "İngiltere'den bazan seyyah ve papas kıyafetiyle de bir takım kimseler 

çantaları lira dolu olarak bu Nesturiler içine gelip giderek Mar Şemun ve Nemrud 

Efendiler'le ve Melikler'le görüşerek kendilerini igra (teşvik ve kışkırtma) ve beş 

seneden beri Mar Şemun Efendi'nin köyünde mütemadiyen ikamet eden bir İngiliz 

papas ara sıra gizlice Nesturi köylerine ve nahiyelerine gidip gelerek Nesturi aha

lisinin zihnini bozmaya cür'et etmektedir. Bu faaliyetler sonucu Müslüman ahali ile 

Nesturiler arasında husumet meydana gelmiştir. Husumet yüzünden bölgenin tica

ret hayatı zarara uğramıştır. Zira Çölemerik, İmadiye ve Musul ticaret yolu böl

gedeki Nesturiler tarafından kesilmiş ve müslüman halkın gelişi gidişi engellenmiş

tir. Buna karşılık Nesturiler hariçten zahire ve ziraat mahsulleri getirtmek mecbu

riyetinde oldukları halde bu düşmanlık sebebiyle ihracat ve ithalât yapamamakta

dırlar. Bu durumdan her iki cemaat de zarar görmektedir. Düşmanlığın devamı ha

linde bir hadisenin çıkması kuvvetle muhtemeldir..."'^. Görüldüğü üzere, İngiltere 

kendi menfaati için Osmanlı İmparatorluğu'nun en ücra ve da lar la  çevrili bölge

sinde asırlardır bir arada yaşayan insanlar arasına nifak ve fesat tohumlan saçarak 

onları birbirine düşman etmekten geri kalmıyordu.

İngiltere Hakkâri'de, yukarıda izah etmeye çalıştığımız faaliyetlerde bulu

nurken Rusya da boş durmuyor ve aynı yönde faaliyetlere girişiyordu. Nitekim 

Rusya da Nesturi aşiretleri arasındaki bazı ayrılıklardan istifade ederek ilk önceleri 

Mar Şemun'un kardeşinin oğlu Nemrud Efendi'yi kendi tarafına çekmişti.*'^ Böy- 

lece İngiliz ve Rus emperyalizmi, güya yardım etmek istedtkteri Nesturiler'i de 

iki kışıma bölmüş ve onları ayrı ayrı kendi istekleri doğrultusunda suiistimal et

miştir. Bu yüzden Mar Şemun ve Nemrud taraftarları arasına bir soğukluk ve reka- 

oet girmişti. Nitekim 1894 ve 1896 tarihlerinden itibaren Nesturi cemaatinin yarı

sını teşkil eden ve "Tayyar" ve "Tuhub" Nesturileri, Rus siyasetinin vasıtası du

rumuna gelmişlerdir. Bunlardan Tayyar aşiretinin Reisi Melik Torna tahminen 

1894 ve 1896 yıllarında yani iki yıl içinde beş defa Rusya'ya giderek eğitim gör

müş ve 1896 yılında hâlâ Rusya'da ikamet etmekte idi. Kendi Rusya'da bulundu

ğundan aşiretin başına oğlu Melik İsmail'i bırakmıştır. Van'da bulunan Rus kon

solosu Melik İsmail ile devamlı bir surette münasebet halinde bulunuyordu. Hattâ 

İngiltere'nin Mar Şemun'a altn saat hediye ettiği duyulunca, Rusya'da konsolosu 

vasıtasiyle Melik İsmail'e bir saat hediye etmiştir'"’ . Rusya Nesturiler'i Ermeniler'- 

le birlikte hareket etmeye teşvik ediyordu. Bu hususta Ermeni İhtilâlcilerinin de 

önemli rolü olmuştur. Hatta Melik İsmail'e saat hediye edilmesi işinin Ermeni 

ihtilâlcisi Kerimyan tarafından telkin edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir'^. Zira

13 Başbk. A rj, Y .E .E . Kısım A, Ev. Nu. 23/V , Z arf 23, K a n o n  132.
14 Ba.şbk, Arş. Y.E..E., Kısım A, Ev. Nu. 23/V , Z arf 23, K arton 132.
15 Başbk. Ar^. Y .E .E . Kısım 14, Ev. Nu. 88/48 , Z arf 88, K arton 13.
16 Eccm iyezin Katogikosu olan K erim yan para ile topladığı Ermenilcr'clen teşkil e t

tiği çeteleri Rusya vc İran üzerinden V an tlo laylanna saldjrtıyordu. N esıurilcr'in  dc isyan 
etm esini sağlam aya çalışıyordu.
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Doğu Anadolu'da Ermeni Meselesinin yanında bir de Nesturiler meselesinin çık

ması hem Ermeniier'in işine yarıyor hem Rusya ve İngiltere'nin müdahalesine yol

açıyordu. Rusya da İngiltere gibi Nesturiler'e muhtariyet veya istiklâl vaad ediyor

du. Şüphesiz asıl maksadı, bu bölgenin kendi etki sahası içine girmesi ve İngiltere'

nin tesirsiz hale getirilmesi yönünde idi.

Bütün bunlardan başka şunu da ifade etmek gerekir ki, İngiltere ve Rusya, 

Nesturiler'le ilgilenmelerinin de ötesinde Hakkâri'de bulunan müslüman aşiretlerle 

dc; münasebet kurarak onları Osmanlıya karşı kullanmaya çalışmışlardır. Bu ko

nuda İngiltere'nin bazı aşiret reislerini kendi tarafına çektiği bilinmektedir.'^ Bu 

iki devletten başka İranda aşiretlerle ilgilenmiş ve onları Osmanlı idaresine karşı 

laıllanma yollarını aramıştır. İran aşiretlerle münasebet kurmakta güçlük çekmi

yordu. Zira, Hakkâri bölgesinde bulunan bazı aşiretlerin nüfusunun bir kısmı da 

İran tarafında bulunuyordu.

II. Abdülhamid'in Politikası ve Aldığı Karşı Tedbirler

Malûm olduğu üzere, II. Abdülhamid'in genel politikasının belirgin özellikle

ri, "merkeziyetçilik", "İslâmcılık" ve "dengecilik"di. Reformlar konusunda ise, 

politik hayat dışında kalan sahalarda, reform politikasını tercih eder bir davranış 

içindedir. Bu itibarla, onun Hakkâri'de aldığı tedbirleri bu genel çerçeve içinde 

değerlendirmek gerekmektedir. Ancak, bu çok yönlü politika, Hakkâri'nin çok 

yönlü ve özel yapısına uymak mecburiyetinde kalınca bazan sert, bazan ılımlı, ba- 

z.ın tavizci ve dengeci şekilde kendini göstermiştir, diyebiliriz.

11. Abdlilhamid, merkeziyetçi zihniyetine uygun olarak ilk önce bütün Doğu 

Anadolu'da olduğu gibi Hakkâri sancağında da merkezi otoriteyi tesis etmekle işe 

başladı. Bunu temin edebilmek için ise, bölgede mevcut güç dengelerini değiştire

rek devlet lehine yeni bir sosyo-politik denge kurmak, İngiliz ve Rus entrikalarını 

önlemek, bazı aşiretlerden yararlanmak ve nihayet hilâfet makamının manevî oto

ritesini kullanmak yolunu benimsediği görülmektedir. Nitekim bu maksatla daha 

1880 yıllarında İstanbul'da yaveri olarak bulundurduğu Van vilâyetinde güçlü ve 

kalabalık bir aşiretin reisi olan Bedirhan Bey'in oğlu Bahri Bey'i Hakkâri'ye yolla

mıştı. Bahri Bey Hakkâri bölgesindeki bütün aşiret reislerini toplayarak onlara II. 

Abdülhamid adına çeşitli hediyeler, silâh ve diğer bazı malzemeler vermiştir. Ay

rıca Şemdinli taraflarının güçlü şeyhi Ubeydullah'ı padişah lehine kazanmayı ba

şarmıştır. Daha sonra 26 kadar emekli subayı Hakkâri'ye yollayarak aşiretlerin 

muhtemel bir karşı saldırıyı önleyebilmeleri için gayr-ı müslimlere karşı teşkilât

lanmalarını ve askeri eğitimlerini sağlamaya çalışmıştır.'® Böylece evvelâ aşiretleri 

hem de devlete ısındırmaya ve bağlamaya gayret etti.

1 7 liayiam  K odam m , "lliim idiye H afif Süvari .'Maylan (II. Abdülh-.ımid vc Doğu Ana- 
tlıılıı ,'\ş ircücri" , Tarilı Dergisi, İstanbul 1979, Sayı XXXII, ss. 436 — 37.

18 liaynıın K.odnınan, "Ilam idiyc H afif Süvari Alayhın {II. A bdülham id vc D oğu Ana
dolu A ;jireüeri", TaıiU Dergisi, İsu n b u l 1979, Sayı;X X X II. ss. 436 -  37,
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ö te  taraftan , Rus ve İngiliz tatırikleri sonucu H akkâri'de tehlikeli olm aya 
başlayan Erm eniler ve Nesturiler'e karşı müsliiman aşiretleri, 1890 yıllarından iti
baren kurulm asına karar verilen Hamidiye Hafif Süvari A laylan 'na dahil ederek, 
onları teşkilâ tlandırm a, silahlandırm a, himaye ve itaa t altına alma işine girişti. Bu 
teşebbüsün sonunda E rtuşi aşiretinden 50. Hamidiye H afif Süvari Alayı teşkil 
edildi. H akkâri'deki d iğer aşiret m ensuplarının da Başkale kazası merkez olmak 
üzere Morki (?), Milan, Şim siki, Şukufti ve Takuri aşiretlerinin teşkil ettikleri 
17,., 18., 19., 20 ., 26. ve 39. Hamidiye A laylan 'na dahil edilmiş olmaları kuvvetle 
m uhtemeldir.*^ Zira, Başkale'nin Hakkâri sınırına yakın ve adı geçen aşiretlerin 
bir kısım kabilelerinin Hakkâri sancağı dahilinde olması aynı alaylarda toplanm a

larını kolaylaştıran bir husustur. Böylece, II. Abdülhamid hem müslüman halkı 
himaye etm iş hem de Nesturiler'i veya bütün gayr-ı müslimleri kontro l altına almış 
oluyordu.

11. Abdülhamid, bir taraftan  müslüman aşiretleri teşk ilâ tlandırırken diğer ta 
raftan da nesturiler nezdinde teşebbüste bulunuyordu. Bu davranı; iyia müslim ve 
gayr-ı müslimler arasındaki husum eti giderek dış tahrik ve teşvikleri tesirsiz bırak
mak istiyordu. Nitekim , Hakkâri m utasarrıfı vasıtasıyla Koçanis köyünde o turan 
Mar Şem un 'a  hediyeler yollatm ış ve o zam ana kadar ödenm em iş maaşını ödettir- 
m iştir. Böylece Mar Şem un m em nun edilmiş ve arkasından H akkâri'ye davet edi
lerek m utasarrıfla özel bir görüşme yapması sağlanm ıştır. Bu görüşm e neticesinde 
Nesturiier'in o turduğu nahiyelerin ortasında bir nahiye m erkezi kurulm asına ve 
müdürlüğüne 2.000 kuruş maaşla Mar Ş em un 'un , nisbeten devlete sadık olan ye
ğeni David Efendi'nin tayinine karar verilmiş idi. Ancak, daha sonra nahiye yerine 
kaza teşkilinin ve kaym akam lığına ise yine David E fendi'nin 2 .500  kuruş maaşla 
ve kaymakam  m uavinliğine de 1.000 kuruş m aaşla Nesturi lisanına vakıf Çöleme- 
rikli A hm et Bey'in tayininin uygun olacağı yolunda anlaşm aya varılm ıştır. Ayrıca, 
Nesturiier'in bulunduğu yere bir jandarm a bölüğü yerleştirilm esi ve nahiye m üdür
lüğüne bakan bütün M elikler'e m aaş tahsis edilmesi için teşebbüse geçilm iştir.^'’

Netice olarak, II. Abdülhamid yukarda belirtmeye çalıştığım ız tedbirlerin 
yanında daha bir çok  başka tedbirler de alarak devlet otoritesini H akkâri'de tesis 
etm eye ve bölgede dış m üdahaleye m eydan verecek hadiselerin çıkm asını önlem e
ye çalışm ıştır. Ancak şunu ifade etm ek gerekir ki, bu araştırm anın m aksadı 11. 
Abdülham id'in aldığı ted^ıirlerin iyi veya kötü, yeterli veya yetersiz olduğunu 
tartışm aktan  ziyade, X lX. yüzyılın son yıllarında bizzat Osmanlı devletinin o to 
ritesini tesis etm ekte güçlük çektiği ve önemsiz gibi görünen bir bölgeye Rusya 
ve İngiltere gibi iki sömürgeci devletin ve Am erikan m isyonerlerinin nasıl ve ne 
m aksatlarla geldiklerini gösterm ekten ibarettir. 1890-1900 yılları arasında H akkâ
ri'de OsmanlI Devleti ve müslüman halk aleyhine Nesturiler nezdinde yapılan dış 
tahriklerin ve faaliyetlerin Türkiye Cum huriyeti tarafından gayet iyi değerlendiril-

19 Ay m yer.
20 Başbk. Arş. Y .E .E ., Kjsım A, Ev. Nu. 23/V , Z arf 23, K arton 132.
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mcsi gereken bir husus olduğu inancındayız. II. A bdulham id 'in  H akkâri'deki Iclı- 
likcyi sezmesi ve tedbir alm aya teşebbüs etm esi bölgenin bugünkü sınırlarımız için
de kalmasında müessir olduğu kanaatindeyiz. N itekim  1. Dünya H arbi'nde Ruslar'- 
ın H akkâri'ye  girerek (24 Mayıs 1915) N esturiler'i Mar Şem un vasıtasiylc müslü- 
manlara karşı ayaklandırdıkları vakit, müslüman halk II. AbdUlhamid devrinde 
kendilerine verilen silâh, asker, disiplin ve birlik  ruhu sayesinde kendilerini savun
m uştur. Bölge halkı, aynı ruhla milli mücadele esnasında da şeyhleri vc aşiret 
reisleriyle birlikte, evvalâ Kâzım  Karabekir'in sonra M ustafa Kemal'in etrafında 
birieşerek H akkâri'ye Erm eniler'i ve N esturiler'i sokm am ıştır.
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ERMENİ MESELESİNİN DOĞUŞ SEBEBLERİ

XIX. yüzyılın son ve XX. yüzyılın İlk çeyreğinde "Ş a rk  Meselesi"nln önemli 
bir safhası ve aynı zam anda Osmanlı Devleti'nin dahili bir problem i olarak dünya 
ve bilhassa Avrupa kam uoyunu meşgul eden m illetlerarası m eselelerden bir tanesi 
de hiç şüphesiz "Ermeni Meselesi'dir. Bu mesele, Avrupalı koloniyalist ve em per
yalist devletleri de yakından ilgilendirecek boyutlara erişmesine veya eriştirilmesi- 
ne rağm en, dünya kam uoyuna kasıtlı olarak daima "Türk-Ermeni” meselesi olarak 
yansıtılm ıştır. Böylece "Ermeni Meselesi” nin ortaya çıkm asında birinci derecede 
rol oynayan ve m akro seviyede ele alınması gereken sebepler gözden kaçırılm ak is
tenm iştir. Nitekim^ konu daim a tek  taraflı dar bir açıdan mütaaia edilerek, Av
rupalI devletlerin Osmanlı devletinin iç işlerine karışm aları, dünya kam uoyu naza- 
ıında tasvip edilebilir bir hareket şekline sokulm uştur. Ayrıca, konu Türk-Ermeni 
meselesi olarak takdim  edilm ekle, birtarafa Osmanlı Devleti, Osman İm paratorlu
ğu ve müslüman Türk toplum u, öbür tarafa Osmanlı devletine tabi im paratorluğun 
sınırları içinde yaşayan küçük hristiyan bir cem aat olan Ermeni toplum u konula
rak, bütün hristiyan âlem inin (katolik , ortodoks, pro testan  vs.) m addî ve manevî 
desteği, hristiyan ermeni cem aatinin lehine çevrilebilm iştir. Bütün bunlara rağ
men, tarih î ve sosyal gerçekler, Avrupa'nın emellerine ve onun tahriklerine kapılan 
Ermeni çetelerinin hayali ihtiraslarına üstün gelm iştir. Ermeni meselesi tarih ilmi 
m etodu çerçevesinde ele alındığı zam an, bu m eselenin çıkış sebeplerinin Türk- 
Ermeni m ünasebetlerinden veya sadece Ermenllerin im paratorlukta  sahip oldukla
rı sosyal, kültürel ekonom ik, İdarî ve siyasî statüden ileri gelmediği, fakat dünyanın 
genel konjonktüründen ileri geldiği görülmektedir. Bu bakım dan Ermeni meselesi
nin m akro seviyedeki sebeplerini görm ekte fayda bulunduğu kanaatindeyiz:

ŞA R K  MESELESİ:

Yukarıda da ifade ettiğim iz gibi, Ermeni Meselesi Hristiyan Avrupa için cid
di ve çok  yönlü bir anlam taşıyan  ve dünya tarih literatürüne "Ş a rk  Meselesi" 
adıyla geçen (günümüze O rta Doğu, Petrol, Lübnan, İsrail, Filistin, Arap meseleleri
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olarak yansıyan veya öyle görünen) milletlerarası meseleler dizisinin bir parçasın
dan ibarettir. Başka bir ifade ile, Ermeni Meselesi sömürgeci Avrupa devletlerinin 
OsmanlI im paratorluğuna karşı uygulam ak istedikleri genel politikanın sadece 
Doğu Anadolu bölgesinde sahneye konulan kısmını teşkil etm ektedir. O halde 
"Ş a rk  Meselesi" nedir? D aha ziyade XIX . yüzyılda politik bir terim  olarak ifade 
edilmeye başlanan "Ş a rk  M eselesi"nin tarih î menşei o ldukça eskidir. Zam an ve 
m ekâna bağlı olarak çeşitli görünümde ortaya çıkan ve değişik  şekillerde tarif edi
len "Ş a rk  Meselesi” nin tem elinde HristiyanM üsliim an veya Avnıpa-Türk (Osmanlı 
devleti) m ünasebetleri yatm aktadır. Terim in Avrupa'da o rtaya çık tığ ı dikkate alı
nırsa, "Ş a rk  M eselesi"nin esasen Avrupa'nın haçh zihniyetiyle üzerine eğildiği ve 
kendi m enfaatlerine uygun bir b içim de halletm eye çalıştığ ı bir mesele olduğu 
kendiliğinden anlaşılm aktadır. Avrupa'yı fazlasıyla meşgul eden "Ş a rk  Meselesi" 
ni iki kısımda mütalaa etm ek mümkündür. Birincisi 1071-1683 tarihleri arasındaki

Ş ark  M eselesi"dir. Bu safhada, Avrupa savunmada Türkler taam ız halindedir. Yu- 
!<arıda belirtilen tarih ler arasında Avrupa için  "Ş a rk  Meselesi’nin" esasını ve safha
larını şu şekilde özedeyebiliriz:

a) Türkleri A nadolu 'ya sokm am ak,

b) Türkleri A nadolu 'da durdurm ak,

c) Türklerin R um eli'ye geçişini önlem ek,

e) Türklerin Balkanlar üzerinden Avrupa içlerine doğru ilerleyişine mani o l
mak.

Ş ark  Meselesinin kabul edilen bu hedeflerine rağm en, Türkler Anadolu 'ya 
girmiş, Rum eli'ye geçm iş, Balkanlar'ı tam am en zaptetm iş ve Viyana kapılarına ka
dar ilerlem işlerdir. Fakat, 1683 tarih inde Türklerin V iyana'da m ağlubiyete uğra
masıyla "Şavk M eselesi"nin ilk safhası b itm iş, ikinci safhası başlam ıştır. Bu safha
da Türkler savunmada Avrupa taarruzdadır. 1920 yıllarına kadar devam eden bu 
safhada "Ş ark  M eselesi"nin gelişmesi şu tarzda o lm uştur;

a) Balkanlardaki hristiyan milletleri Osmanlı hâkim iyetinden kurtarm ak. Bu
nun için  hristiyan toplum ları isyana teşvik ederek evvela onlarm  m uhtariyetini 
sonra istiklâllerini tem in  etm ek.

b) Birinci m addede belirtilen hususlar gerçekleşm ezse, hristiyanlar için re
form  istem ek ve onların lehine Bâb-ı Âlî nezdinde müdahalelerde bulunm ak,

c) Türkler'i B alkanlar'dan tam am en atm ak,

d) İstanbul'u  Türklerin elinden geri alm ak,

e) Osmanlı Devletinin Asya toprakları üzerinde yaşayan hristiyan cem aatler 
(azınlıklar) lehine reform lar yaptırm ak, m uhtariyet elde etm ek veya mümkün olur
sa istiklâllerine kavuşturm ak.

f) A nadolu 'yu paylaşm ak, Türkler'i A nadolu 'dan çıkarm ak.
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Görüldüğü üi’.ere. Ermeni Meselesi ''Ş a rk  M eselesi"nin Osmanlı İm paratorlu
ğunun Asya toprakları üzerindeki uzantısıdır. Bilhassa ikinci safhada uygulanm ak 
istenen A nadolu'daki hristiyanları kurtarm a gayretlerinin veya kısaca "h açlı zihni
ye tin in" XIX. yüzyılın son çeyreğinde Doğu A nadolu 'da tezahürüdür. Bu bakım 
dan Ermeni Meselesi'nin tem elinde A vrupa'nın dini şuurla beslenen siyasî ve millî 
tahrikleri yatm aktadır.

EMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİK;

OsmanlI İm paratorluğunda, XIX. yüzyılın ikinci yarısında zuhur eden "E r
meni Meselesi"nin sebeplerinin bir diğeri ve en önemlisi de A vrupa'nın koloniya- 
list yayılm a ve ekonom ik emperyalizm politikasıdır. A vrupa'da em peryalist ve 
küloniyalist politikanın gelişme sebeblerini üç ana başlık altında toplam ak müm
kündür.

1) Maddi sebebler: XIX. yüzyılda Avrupa, dünyanın sanayi, serm aye ve üre
tim  m erkezi durum undadır. Bu bakım dan Avrupa'nın sanayii için  ham m addeye, 
üretimi için pazarlara, sermayesi için em eğin ucuz o lduğu , tekn iğ in  ve sanayiin 
bulunm adığı ü lkekre  ihtiyacı vardı. Bu ih tiyaçları Avrupa kıtasında karşılam ak, 
uygulanan himaye politikası yüzünden zordu. O halde Avrupa dışında yayılm a lâ
zımdı. Böylece, emperyalizm ve koloniyalizm  A vrupa'nın "em niyet sübabı" du
rum una geldi.

2) Stratejik sebepler: Kolonileri, pazarları, etki sahalarını korum ak ve irtibatı 
tem in etm ek için .stratejik mevkileri ele geçirm ek veya tesir sahası içine almak lâ 
zımdı.

3) Psikolojik sebepler: Bilindiği gibi emperyalizm  ve koloniyalizm  sadece 
ekonom ik ihtiyaçları gidermez. Onlar aynı zam anda ruhi ih tiyaçları da  tatm in 
eder. Devletin prestijini artırm a, büyük m illet ve devlet olma arzularının yanında 
AvrupalI beyaz insanın diğer ırklardan üstün olması hissi ve hristiyanlık şuuru  em 
peryalist ve koloniyal yayılm anın m otor unsuriarı olm uşlardır. Bunlara bağlı ola
rak, Avrupai) kendi dışındaki dünya m illetlerini ve halklarını uyandırm ak, m edeni
leştirm ek, hristiyanlığı yaym ak, başka devletlerin sınıriarı içinde bulunan hristi- 
yanları kurtarm ak gibi bir görevi kendi işi kabul ediyordu.

Bu üç unsur Avrupa emperyalizm inin um umt esaslarını teşkil etm ekle birlik
te, ayrıca her büyük devletin kendine has koloniyal ve em peryalist politikasının 
itici gücünü ve gerekçesini oluşturm aktaydı. Bu ise, büyük devletler (Düvel-i Muaz
zama) arasında rekabeti ve çelişkiyi artırm ıştır. Millî his ve m illî m enfaatler arasın
daki bu çelişki devletten devlete (veya m illetten m illete) şüpheleri ve düşm anlıkla
rı, diplom atik mücadeleler yoluyla iyice tahrik  etm iştir.

Avrupa'nın em peryalist ve koloniyalist politikasıyla Ermeni Meselesi arasın
daki münasebete gelince, bu konuda herşeyden önce, XIX. yüzyıldan itibaren Os- 
manlı İm paratorlugu 'nun pek çok yönlerden Avrupa emperyalizmi için  cazip bir 
bölge olm aya, başlamış olduğu söylenebilir. Ancak, Avrupa; Osmanlı İm paratoriu-
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ğunda, Am erika kıtasında, A vusturalya ve Yeni Z elanda'da tatb ik  ettiğ i nüfus ih
racı yoluyla kolonizasyon veya Afrika kıtasında uyguladığı fizikî, beşerî ve m anevî 
tahribata  dayalı gerçek bir sömürge politikası tatb ik  edem em iştir. Zira, Osmanlı 
İm paratorluğu ne Am erika, Yeni Zelanda vs. gibi nüfusu az boş bir toprak  parçası 
ne de Afrika gibi siyasî ve sosyal müesseselere sahip olmayan ilkel kabilelerin o tu r
duğu bir bölge idi. Buna karşılık , Osmanlı toplum u oturm uş siyasî, sosyal müesse- 
seleriyle Avrupa toplum undan daha eski bir yapıya ve tarih î geçm işe sahiptir. Bu
nun da ötesinde Türk-İslâm top lum u, psikolojik yönden kendisini Avrupalıdan üs
tün görüyordu. Bu yüzden Avrupa, Osmanlı İm paratoriuğu 'na başka yollarla nüfuz 
etm eye çalışm ıştır. Bu nüfuz yollarının başında "ticarî ve m alî anlaşm alar" ve 
im paratorluktaki "gayr-i m üslim ler" gelm ekteydi. Bu konularda fazla teferruata  
girmeden Ermenilerin durum unu ele alm akta fayda vardır.

Avnıpa emperyalizmi 1838 yılından itibaren im paratorluğun Asya toprakla
rını pazar haline getirebilm ek için  R um lardan sonra Erm enilerden de yararlanıla
bileceğini hesap etm eye başlam ıştır. Bu hesapladır ki, Avrupa Ermenilerle ilgilen
m eye başlam ıştır. Nitekim kısa zam an zarfında Ermeni tüccarlar im paratorlukta 
Avrupanm, özellikle İngiliz sanayiinin "sim sarları" durum una geldiler. Böylece 
im paratorluğun sömürülmesinde Avrupa em peryalizm ine h izm et eden ve onunla 
bütünleşm ekte fayda gören Erm enilerden müteşekkil bir aracı (kom prador) sı
nıf o luştu ru lm uştur. Ö te yandan Avrupa’nın Ermeni toplum uyla ilgilenmesinin 
bir diğer sebebi de  E rm enüerin azınlık, halinde bu lunduğu Doğu Anadolu bö l
gesinin stratejik  durum u idi. G erçekten  bu bölge Kara Deniz, İskenderun kör
fezi, Basra körfezi üçgeni arasında bulunması, ha tta  İran Kafkasya yoluyla As
y a  içlerine açılm a im kânına sahip olması dolayısıyla em peryalist devletler, özellik
le R us ve Ingiliz em peryalizm i için ihmal edilmemesi gereken çok önemli stratejik 
bir mevkie sahip idi. Bu önetpinden ötürü, hem devletlerin dikkatini çekm iş hem 
de devletler arası rekabet konusu o lm uştur. Böyle bir durum da bölgede üstünlük 
sağlamak isteyen güçler için, Ermeni toplum u istismar edilmesi kolay ideal bir 
"vasıta" durum unda idi. Avrupa'yı veya hıristiyan dünyayı Ermenilerle ilgilenme
ye iten  üçüncü bir sebep de psikolojiktir. H rıstiyan dünyası Osmanlı sınırları iç in 
deki Ermenileri din kardeşi olarak görüyorlardı. Onların nazarında Balkanlardaki 
hristiyanlann çoğu kurtarılm ış veya him aye altına alınm ış, Lübnan'daki Hıristiyan 
M aruniler ve Doğu Akdeniz kıyılarında yaşayan diğer gayr-i müslimler için bir ta 
kım im tiyazlar tem in edilm iş o lduğundan, artık sıra A nadolu 'da yaşayan Ermeni 
azınlığına gelm işti. Bu ilgide hristiyanlık şuuru  ve haçlı zihniyeti ağır basıyordu. 
Nitekim , Fransızlar, Katolik Ermenileri Am erika ve İngiltere Protestan Ermenileri 
korum a ve şuurlandırm a görevini üzerlerine alm akta gecikmediler. Gregorien m ez
hebine dahil Erm eniler ise kendilerini destekleyen her devletin him ayesine ve aynı 
zam anda tahriklerine açık idiler. Batılı devletler dinî, kültürel ve m anevî yönden 
Ermenilerle ilgilenerek, kendi kam uoyu ve hıristiyan kam uoyu önünde güçlü ve - 
tesirli bir propaganda silâhını elde etm iş o luyordu. Böylece, em peryalist emellerini 
Ermenileri kato lik  veya protestan  yapm ak, hristiyan Ermenileri kurtarm ak, onlara 
Batı m edeniyetini götürm ek ve müslümanlarm idaresi altından çıkarm ak gibi p ro 
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pagandalarla gizleyebilecekleri inancında idiler. G erçek ten , Erm eniler bütün bun
lara inanm ışlar ve asırlardır huzur İçinde yaşadıkları im paratorluğu parçalam aya 
kalkışm ışlardır.

OSMANLI REFORMLARI:
XIX. yüzyılda im paratorlukta başlatılan reform ların Türk ve müslümanUr- 

dan ziyade gayr-i mUsllmlerin yararına olduğu; te fe rruatta  Türk toplum una da bazı 
yenilikler getirm ekle beraber, netice itibariyle bir Türk devleti olan Osmanlı İm pa
ratorluğunu yıktığı, tarih î bir hakikat olarak hem en hem en herkes tarafından ka
bul edilebilecek bir görüştür. 1838-1914 dönem inde yapılan reform larla A vrupa'
nın iç işlerimize müdahalesi ve emperyalizmin im paratorluğa nüfuzu arasında sıkı 
bir m ünasebet ve "synchronism " (zam andaşlık) görm em ek mümkün değildir. Her 
müdahale bir reform projesi, her reform uygulaması bir başka m üdahale, her ikisi 
ise Batı emperyalizm inin im paratorluğa girmesi neticesini doğurm uştur. Böylece, 
devlet ve toplum  ' 'f â â t  b ir dâire" içine sokularak günden güne zayıflam ış, parça
lanmış ve nihayet yıkılm ıştır.

Avrupa kapitülasyonlarla hareket sahasını tam am en daralttığ ı ve 1856 Paris 
Kongresi ile "denetini ve gözetim " altına aldığı Osmanlı İm paratorluğunun ilele- 
bed yaşayabileceğine inanm ıyor ve m irasına göz dikiyordu. Ancak, mirasın payla
şılmasında aralarında ciddi bir anlaşm azlık çıkacağına inandıkları için "şim dilik" 
kaydıyla " top rak  bütünlüğüne" dokunm adan daha az tehlikeli olan m etodlarla he
deflerine ayrı ayrı yollardan varmayı tercih ettiler. Bu m etodun esası reform lardır. 
Ancak, reform un Avrupa ve Osmanlı devleti için  ne m ân ây a  geldiğini bilm ekte 
fayda vardır. Avrupa için OsmanI; reform ları ile varılacak hedef dinî ve eıtnik grup
lara biraz daha fazla imtiyaz sağlamak; bu grupların m uhtariyetini veya istiklâlini 
gerçekleştim !ek ve nihayet im paratorluk sınırları dâhilindeki m evcut Türk haki
m iyeti yerine dinî ve etnik azınlıkların hakim iyetini tes ise tm ek ti. G erçek ten , Av
rupalInın gözünde, Osmanlı ülkesinde uygulanacak olan en ileri, en m odern ve çağ 
daş reform Türk hakim iyetinin asgariye indirilmesi idi. Osmanlı idarecileri (Tan
zim at aydınlarının bazıları) bu gerçeği göremedi. O nlar Avrupa'nın, esasen re
form a ihtiyacı olan Türklerin veya müslümanların durum unu düzeltmek için  de, 
hristiyanların im paratorluktan  kopm asını sağlamak için hareket ettiklerini ve tel
kinde bulunduklarını anlayam adılar.

Osmanlı yöneticilerinin reform lardan ne anladıklarına gelince, onlar için re
form lar, im paratorluktaki m evcut müesseseleri ve nizâm ı yenileştirm ek ve çağa 
uydurm ak anlamına değil ve fakat onların yerine avrupai müesseseleri ve usulleri 
im paratorluğa getirm ek ve yerleştirm ek anlam ına geliyordu. Bu m etodla, Osmanlı 
aydınları hem gayr-i ınüslimleri devlete ve ülkeye bağlayacaklarına, hem im parator
luğu ayakta tutacaklarına, hem de AvrupalI büyük devletleri m em nun edeceklerine 
inanıyorlardı. Bu maksatla ve A vrupa'nın telkihi ile önce 1838 'de liberal ekono
m ik sistemi, 1839'dalT anzim at Ferm anı ile liberal hukuk  sistemini, n ihayet 1856 
Islaliat Ferm anı ile liberal kültür anlayışıyla birlikte liberal politik  sistemi hedef
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alan reform ları im paratorlukta tatbik alanına soktular. Bunların sonucu, bütün 
gayr-i mtislimlere tabii haklar, siyasî haklar, kültürel haklar tam anlam ıyla veriliyor
du. Buna karşılık , Türklere veya müslümanlara yeni her hangi bir hak veya imtiyaz 
verilmediği gibi, hristiyanlara göre sahip oldukları kendi haklarını kaybettiler veya 
bu baklan  onlarla paylaşm ak durum unda kaldılar. Osmanlı yöneticileri, müslüman
lara has islim i müesseseler! kaldırıp, yerine gayr-i müslimleri de içine alacak "k a r
m a" müesseseler ihdas ederken, gayr-i müslimlerin kendilerine has dinî, millî ve 
İdarî müesseselerine dokunm uyorlardı. Üstelik reform larla gayr-i müslimlerin te ş
kilâtlanm aları ve yeni müesseseler tesis etmeleri sağlanıyordu.

Bu durum a niçin ve neden gelinmiştir? Bilindiği üzere XIX. yüzyıl Avrupa 
için "m illetler" ve "m illiyetçilik" çağı olm uştu . Ayrıca, XIX. yüzyıl "liberalizm ", 
"(’em okrasi" ve "sosyalizm " gibi birbirini takip eden, birbirini tam am layan ve ç o 
ğu defa birbirine z ıt olan fikir akım larının geliştiği ve dünyaya yayıldığı bir ç ağ 
dır. M illiyetçilik liberal olsun, o to rite r olsun milli hüviyete sahip her devlet ve to p 
lumun esas politikası durum unda idi. Buna paralel olarak, im paratorluklar içinde 
yaşayan her millî azınlığın m ihver fikrini m illiyetçilik oluşturm akta idi. Bu ba
kımdan millî devletler ve millî azınlıklar her şeyden önce "m illiyetçilik" ideoloji
sini politikalarının merkezi haline getirm işler, ancak bundan sonra zaman ve m e
kâna bağlı olarak millî devlet fikrini destekleyecek ve yardım cı olabilecek libera
lizm gibi diğer fikir akım larına iltifat etm işlerdir. Bu sebepten dolayıdır ki, XIX. 
yüzyılda m iliyetçilik ideolojisini fiiliyatta liberalizmle, bazan demokrasi ileb azan  
da sosyalizmle ve ha tta  XX. yüzyılda komünizmle ittifak halinde görmek mümkün 
olabilmektedir.

Bu fikir cereyanları karşısında Osmanlı İm paratorluğunun durum una gelin 
ce, Osmanlı İm paratorluğu, hem etnik yani ırkî yapısından hem de sahip olduğu 
İslâmî devlet yapısından ötürü, A vrupa'dan gelen fikir akım larına kapalı idi. Fakat 
Büyük Fransız İhtilâlinden sonra çeşitli sebepler ve değişik yollarla adı geçen dö rt 
fikir akım ının tesiri altında kalm aya başlam ıştır. Bunun sonucu, im paratorluktaki 
gayr-i müslim cem aatler evvelâ "m illiyetçi" oldular ve "m illiyetçilik" ideolojisini 
benimsediler; sonra Bâb-ı Aliden "liberal" ve "dem okratik” haklar ve im tiyazlar 
istem eye başladılar. Bunların ilk hedefi "m illi m uhtariyet" veya "m illi istiklâl ve 
"milli devlet" idi. Bu hedefe, onları götürecek her türlü fikir akımı ancak onların 
m illiyetçilik fikrinin yardımcısı veya vasıtası olabilirdi. Nitekim gayr-i müslim ay
dınların, aralarındaki siyasi fikir ayrılıklarına rağm en, daima birleştikleri nok ta  ve 
fikir, m illiyetçilik konusunda o ln ıuştur. Ayrıca, milli gayelerine hizm et edecek, 
her türlü liberal fikri benim seyen Osmanlı aydınlarıyla ittifak  içinde olmalarının ve 
onlarla birlikte merkezi hükümetin otoritesini zayıflatacak reform ları istem elerinin 
sebebi yine ” m illiyetçilik” leridir.

Osmanlı aydınları ve yöneticileri, gayr-i müslimlerin tam tersine, m illiyetçi 
olmadan veya o şuura varmadan "liberal" olma yolunu benimsediler ve liberalizmi 
ülkeye yerleştirm eye kalkıştılar. Liberalizmin Türk toplum u için faydaları neler o- 
lacaktı? Bu düşünülmüş müydü? Bunlar bilinm iyordu. Görünürde, liberal fikirler

110



veya müesseseler Osmanlı im paratorluğunu parçalanm aktan  kurtaracak ve yeni bir 
"OsmanlI m illeti" yaratacaktı. Liberal fikirler A vrupa'da im paratorlukları sarsar
ken, hükümetleri tehd it ederken, m illiyetçilik akımları im paratorlukları yıkıp yeni 
milli devletler kurarken, Osmanlı devletini liberal reform larla ayakta tu tm ak müm
kün görülüyordu. İşte , Avrupadaki olaylarla Osmanlı aydınının veya idarecisinin 
kafasındaki düşünce arasındaki çelişki budur. Ayrıca, im paratorluktaki m illiyetçi 
gayr-i müslim aydınlarla, m illiyetçi olmayan fak a t liberal Osmanlı T anzim at aydın
lan arasm da da çelişki vardı ve bu görülemiyordu. Bu yüzden liberalizm Osmanlı 
aydınının gayesine değil, fakat Avrupa em peryalizm inin ve gayri müslimlerin gaye
sine hizm et etm iştir. Nitekim, liberal reform lar sayesinde Avrupa bütün vasıtalarıy
la im paratorluğa girmiş, gayr-i müslimler de birer birer im paratorluktan  kopm uş
lar veya kopm a hazırlıklarına girişmişlerdir.

Y ukarıda izah etm eye çalıştığım ız konuların da ö tesinde Osmanlı reformları 
AvrupalI devletlerin iç işlerimize müdahale edebilmeleri için en güzel vasıta ve cid
di bir bahane teşkil ediyorlardı. Z ira, en iyi şartlar içinde ve en güzel duygularla 
hazırlanmış dahi olsa, her reform  projesi ve tatb ikatı hakkında itiraz m ahiyetinde 
söz söyleyebilecek kişiler veya devletler daim a bulunur ve b u lunm uştu r da. Özel
likle Avrupa'daki iktidarda bulunan partilerin siyasi eğilimlerinin çeşitliliği göz 
önünde buUındurulılr ise, Osmanlı reform ları hakkında M uhafazakâr, Liberal Cum
h u riyetç i, D em okrat ve îş ç i  veya Sosyalist hüküm etlerin veya parti ve çevrelerin 
göKişlerinin ayrı olması daim a mümkün olabilm iştir. Bu durumda Avrupa devletle
rini, reform yaparak m em nun ve tatm in etm ek o ldukça  güç bir işti. Nitekim , Av
rupa hükümetlerinin her biri kendi m eşrebine ve görüşüne göre m üdahaleye sebep 
olabilecek bir ş ik ây e t ve m em nuniyetsizlik konusunu kolayca bu lm uştur. Avrupa' 
daki hüküm etlerin ve entellektüel çevrelerin bu hususiyetini gayet iyi bilen Erme- 
niler, kendilerini istiklâle götürecek reform ları bazan liberaller, bazan m uhafaza
kârlar, bazan da cum huriyetçi ve dem okratlar vasıtasıyla Bâb-ı Âlî'ye telkin ve 
empoze ettirebildikleri gibi tatb ikatın ı da denetletebilm işlerdir. A vrupa'nın bu 

özelliğini ve Ermenilerin bu taktiklerini bilm eyen veya iyi değerlendirem eyen Os
m anlI aydınları veya idarecileri dış müdahaleleri yeni tavizlerle ve im tiyazlarla en
gelleme yoluna gitmişlerdir. Ancak, yukarıda belirtm eye gayret ettiğim iz sebepler 
yüzünden bu müdahalelerin sonu gelmemiş ve Osmanlı yöneticileri de işin şu uaına  
bil- türlü varam am ıştır. Bununla birlikte, 11. Abdülham id'in 1878 tarih inden itiba
ren işin farkına vardığını ve gayr-i müslimler lehine im paratorluğun aleyhine olan 
dış m üdahale ve liberal reform  istemlerini durdurm aya çalış.tığını söyleyebiliriz. 
Ermeni meselesinin II. Abdülhamid devrinde birden ortaya çıkması ve alevlenme
sinin sebeplerini onun bu "direnm e" ve "oyalam a" politikasında aram ak lâzımdır. 
Zira, Tanzim at devrinin tavizci, yum uşak ve A vrupa'ya inanan hüküm etlerinden 
sonra II Abdülhamid'in tavizsiz, sert ve islâmcı politikasının gelmesi Ermenileri 
telaşlandırm ıştır. İş,te, Ermeni Meselesi diye dünya kam uoyuna kasıtlı olarak yan
sıtılan mesele; II. Abdülhamid'in Doğu A nadolu 'da Ermeniler lehine reform yap- 
m;ıması ve bölgenin Osmanlı İm paratorluğu ha tta  Türkiye Cum huriyeti sınırlan
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içinde kalmasrnı sağlayan politikasının karşısında ümitsizliğe kapılan Ermenilerin 
telâşından ve şuursuzca hareketlerinden başka bir şey değildir.

Ermenilerin Tutumu:

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Ermenilerin TUrkiere ve Osmanlı Devletine 
karşı takındıkları tavrı açıklam adan önce onların im paratorluktaki sosyal, ekono
m ik, İdarî ve kültürel durum larm ı o rtaya koym akta yarar olduğu kanaatindeyiz. 
Bilindiği üzere, Erm eniler daha ziyade Doğu A nadolu'da V ilâyât-i S itte  (altı v ilâ
yet) denilen bölgelerde o turm akla beraber oradan im paratorluğun her tarafına da
ğılmış olduklarından h iç  bir v ilâyet ve sancakta çoğunluğa sahip değildiler. En ke
sif oldukları Van vilâyetinde dahi nüftısun % 20'sini teşkil ediyorlardı. Bu kadar 
dağınık ve bulundukları her yerde ortalam a % 5 veya 10 gibi çok  küçük b ir nüfusa 
sahip olmaları yüzünden yüzyıllar boyunca Türklerle iç içe ve barış halinde yaşa
m ışlardır. O kadar kİ, Gregorien, Katolik ve Protestan Erm eniler arasında anlaş
mazlıklara, rekabetlere ve mücadelelere rastlamak mümkün olduğu halde genel ola
rak Türklerle Ermeniler arasında her hangi b ir anlaşm azlığa rastlam ak mümkün de
ğildi. Türklerle olan bu iyi m ünasebetlerinden ve Tanzim at'la  başlatılan liberal 
muhtevalı reform ların kendilerine sağladığı geniş im kânlardan dolayı, Ermeniler 
Osmanlı toplum unun en rahat ve en müreffeh cemaati durum una gelmişlerdi. 
Tanzim at devri onların her alanda refah devri oldu.

Ermeniler, XIX. yüzyılın ikinci yarısında ulaşmış oldukları bu refah devrini 
hem Tanzim at reform larına hem de Türklerin kendilerine olan itim atlarına borçlu 
idiler. Tanzim at reform larıyla Ermeniler bir yandan bütün gayr-i müslimlere tanı
nan hak ve im tiyazlardan yararlanırken, öbür taraftan  da reform larm  uygulanma- 
smda Türklerin veya devletin en yakın yardımcısı durum una geldiler. Böylece, di
ğer gayr-i müslimlere nazaran üstün b ir mevkiye sahip oldular. Çünkü, Türk top lu 
mu veya aydını Avrupai reform lara hazır değildi ve reform ların uygulanm asında 
işe yarayacak bilgi, tecrübeli ve dil bilen bir kadro yoktu. Bu bakım dan Osmanlı 
idarecileri yabancılara ve gayr-i müslimlere baş vurm ak zorunda kalm ıştır. Osmanlı 
Devletinin Runılara itim adı ve em niyeti sarsılmış idi. Bu yüzden Ermeni cem aatı
nın yardım ını uygun bulm uştur. Zira Ermeniler Türklere daha sem patik ve daha 
sadık görünüyordu. Bu itim ad ve sem patinin sonucu olarak, Bâb-ı Âlî İstanbul'da 
ve vilâyetlerde devletin en üst m akam larını Avrupa'da okum uş ve yabancı dil bilen 
Erm entler'e tevdi e tm ekte  bir m ahzur görmedi. Beledî ve mahall'î işlerde zengin, 
bilgili ve faal olan Erm eniler kullanılm aya başlandı. Ticarî konularda kendilerine 
geniş im kânlar verildi. Kısaca, Ermeniler'le Türkler arasında kendiliğinden bir iş 
bölümü orfcıya ç ık tı ve im paratorluğun işleri iki cem aat arasında taksim edildi. 
Erm eniler'e tüccarlık, bankacılık, kuyum culuk, zanaatkârlık  işleri; Türkler'e ç if t
çilik , hayvancılık ve askerlik işleri bırakılmış oluyordu. Nitekim , Erm eniler'e sada- 
katlarından, hizm etlerinden ötürü "Millet-i Sadık" (Sadık Millet) denilm iştir. Ana
dolu 'da köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan Ermeniler'in durum ları ise müslümanla- 
rınkınden daha iyi idi. Bu hususta, Van ve Erzurum 'da t>eş yıl kadar konsolosluk
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yapmış ve Van-Bitlis V ilâyetleri Askeri İstatistiki (İstanbul 1330) adlı kitabın ya
zarı olan rus generali Mayevvski görgü şahidi olarak şunlar'ı söylüyor: "...T ürkiye '
deki Erm enilerin (...) şikâyetleri şehirlilerine asla raci (uygun) değildir. (...) Köylü
leri ise gerek ç iftç ilik  ve gerek sun 'i sulama sanatına vukuf-u tam  sayesinde Türki
ye Erm enilerinin hal-i vasatı R usya'daki köylülerin halinden pek ço k  iyi idi. Er
m eni köylerinden daha zengin ve nisbeten daha hâsılatlı (verimli)du-."*

Ayrıca, Ermeniler 1856 Paris A ndlaşm asından itibaren Türklerin müsamaha
sından, reformların kendilerine tanıdığı haklardan ve millet-i sadıka statüsüne sahip 
ve lâyık olm alarından faydalanarak teşkilâtlandılar; okullar açtılar, gazete ve dergi 
çıkardılar. Osmanlı idaresi ve Türkler bütün bu gelişm elere önem  verdikleri ve so
nuçlarını değerlendirem edikleri gibi daha da geniş im kânlar vermeye devam e tti
ler. Nitekim , 1862 tarihinde kabul edilen "Nizam name-i Millet-i Erm eniyan"la 
Erm eniler'e bir nevi anayasa hakları verilerek bağımsız bir cem aat veya devlet 
muamelesi yapılm ıştır. Türkler bir gün bile Erm eniler'in Rum lar ve Bulgarlar gibi 
isyan edebileceklerine ihtimal vermiyorlardı. H attâ  bu konuda kendilerini uyaran 
yabancılara "Ş ark ı söyleyen halk isyan etm eyi düşünm ez" diyecek kadar Ermeni
ler'e verdikleri tavizlerin olumlu netice vereceğinden emin görünüyorlardı.

Bütün bunlara rağmen, özel olarak yetiştirilm iş Erm eniler kendilerine veri
len hakları ve imtiyazları suiistimal ederek "m u h tariy e t"  ve istik lâ l" için propa
gandaya hız ve yön verdiler. Türkler'le bir arada yaşayan masum Ermeni halkına 
dinî şuurla beslenen siyasî ve millî şuur telkin etm eye başladılar. Bahaneleri hürri
yeti tem in, m em urlara karşı him aye, vergi adaletsizliği gibi hususlardı. Bu istekler, 
İngiltere'deki ve A m erika'daki (A.B.D.) Erm eniler yoluyla dünya kam uoyuna mal 
edilm eye çâlışıldı. Bunun üzerine iki devlet E rm eniler'le yakından ilgilenmeye b aş
ladı. Rusya kom şu olmak itibariyle, İngiltere ise, İngiliz sanayii Ermeni simsarlar 
kullandığı için Erm eniler'in arzularına sahip çıkar görünm eye başladılar. Bunun ü- 
zerine Ermeniler bu devletlerin kendi lehlerine OsmanirdevretTnin iç işlerine mü
dahale etm elerini istem eye ve müdahaleye fırsat verecek davranışlarda bulunm a
ya başladılar. Erm eniler'in Osmanlı Devleti'ne karşı 1856 'dan beri yürüttükleri 
gizli faaliyetleri ve emelleri n ihayet 1877-1878 Osmanıl-Rus savaşında hıyanet se
viyesinde su yüzüne ç ık tı. Nitekim  adı geçen savaşta Rus orduları Y eşilköy'e gel
diklerinde, Erm eniler'den bir grup, başlarında Ermeni Patriği Nerses bulunduğu 
halde, Grandük Nikola'nın karargâhına giderek, Bâb-ı Alî ile yapılacak anlaş
m aya Erm eniler lehinde bir hüküm koydurm ası için ricada bulundular. Neticede,

(*) M ayewski (General), Van, Bitlis V ilâyetleri — Askeri İstatistik-, İstanbul, 1 330, s.
1 22. (Ruscadan tercüme eden:Süvari Binbaşısı Sadık Bey). K itabın yazan  siyasi ve askeri gö
revli olarak Doğu A nadolu 'nun her köşesini görüp te tk ik  e tm iştir. Edindiği bilgileri malırem 
olarak Rus hüküm etine rapo r halinde b ildirm iştir. Bu bakım dan, kitap Doğu Anadolu ve 
Erm eni Meselesi hakkında tarafsız yazılmış pek  ço k  m ühim bilgileri ihtiva e tm ekted ir. Eski 
Türkçe ile 394 sayfa olan kitap D oğu A nadolu 'nun  coğrafyası, nüfusu, idari, sosyal, ekono
mik, e tn ik  ve dini yapısı hakkında önem li bir rehber niteliğindedir. K itabın ay n ca  fransızca 
bir özeti 1916 yılında Les M assacres D 'A rm enie adıyla yayınlanm ıştır.
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A yastefanos antlaşm asının 16. maddesi Erm eniler'e hasredildi. Bu m addeye göre, 
OsmanlI Devleti Doğu vilâyetlerinde ıslahat yapmayı ve Ermeniler'In güvenli
ğini tem in etm eyi taahhüt eder. Böylece, Ruslar'ın da iç işlerimize karışm a yolu 
Erm cniler'ce açılmış oldu, Ermeniler bununla da yetinm eyerek, bir kaç ay sonra 
başka bir heyeti Berlin'e yollayarak Berlin Anlaşmasına 6.1. maddeyi eklettirirler. 
Buna göre Büyük devletler Doğu A nadolu 'da reform yapılacağına söz verirler ve 
reformların yapılm asını Bâb-ı Âlî'ye bırakırlar. Erm eniler'in devlete karşı açıkça 
iki hıyanetinden sonra Türkler'in onlara iyi nazarla bakması beklenem ezdi. N ite
kim, Türk ve Ermeni m ünasebetleri g ittikçe  kötüleşti ve Ermeni çetelerinin tahrik 
leri sonunda iki taraf arasında sıcak bir mücadele başlatıldı.
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Sonuç;

Hemen ifade, edelim ki, yazımıza başlam adan önce Ermeni Meselesi'nin se
bepleri üzerinde düşünürken zihnim izde bazı sorular belirdi ve anlara kısa kısa 
cevaplar bulmaya çalıştık . Bu kısa cevapları bulduğum uza inanarak Ermeni me
selesi'nin doğuşunu m akro seviyedeki sebeplere bağlam ayı ve konuyla ilgili krono
lojik tarihi olayları bir kenara bırakmayı uygun bulduk. Bu sorular ve cevaplar 
neydi? 1) Osmanlı İm paratorluğundaki Erm eniler'in durum u Tanzim at'tan  ön
ce mi yoksa sonra mı daha iyi idi? Şüphesiz Tanzim at'tan  sonra Erm eniler refah 
devrini yaşam ışlardır. İm paratorlukta Erm eniler’in sosyal, ekonom ik vaziyeti Türk 
veya müslümanlarınkinden iyi mi yoksa kötü mü idi? Bu sorunun cevabı da Erme
niler'in lehinedir. Zira, ülkenin ticari ve ekonom ik hayatı diğer gayr-i müslimlerle 
birlikte Erm eniler'in elinde idi. Erm eniler'e hak ve im tiyazlar verilmemiş miydi? Bu 
hususta, devlet hizm etlerinde en yüksek kadem elerde görev yapm ış Ermenilerin 
adlarını, açılan Ermeni okullarını ve çıkarılan Ermeni gazete ve dergilerini hatırla
mak kâfidir. O halde. Ermeni Meselesi'nin tem ellerinde. Ermeni cem aatının m addî 
durum undan kaynaklanan ekonom ik ve sosyal sebepler yatm am aktadır. Dini, si
yasî İdarî ve kültürel hürriyetler verilmişken bunların yokluğunu sebep olarak ileri 
sürmek yeterli görünm em ektedir. E tnik b ir zümre olarak çoğun luk ta  oldukları bir 
OsmanlI vilâyeti var mıdır?. Y oktur. Böyle olunca, kurulm ak istenen Ermeni dev
letinin sınırları neye göre çizilecek ve nerelerden geçecekti? Hayalî sınırlar çizerek 
bir devlet kurm ak en azından XIX. yüzyılın ve günümüzün gerçeklerine uygun düş
m em ektedir. Dolayısıyla toplam  nüfusun % 90'nı Türk ve müslüman olan Doğu 
A nadolu 'da hristiyan bir Ermeni krallığı kurm ak im kânsızdı. Görüldüğü gibi, Os
manlI İm paratorluğu içinde ne Erm eniler'in isyanını haklı gösterebilecek sebepler 
ne de Ermeni devletinin teşkilini sağlayacak ve kolaylaştıracak m addî şartlar mev
cu ttu .

Yukarıdaki açıklam alara dayanarak. Ermeni Meselesi'nde Türk-Ermeni mü
nasebetlerinin ve Erm eniler'in im paratorluk içindeki genel durum larının başlıca 
müessir sebep olarak görülmediğini ifade etm ek mümkün olsa gerektir. Bunlar ger
çek  sebeplerin gizlenmesini kolaylaştıran ve hakiki m aksatlara ulaştıran "bahane", 
"vasıta" ve "para'^'aıı" hadise-sebepler şeklinde m ütalâa edilebilir. Bunun içindir 
ki, Ermeni Meselesi'nin hakiki sebeplerinin, XIX yüzyılın genel karakterinden, 
dünyanın genel konjonktüründen kaynaklandığını izah etm eye çalıştık . Bunların 
Daşında, özellikle tem elinde haçlı zihniyeti bulunan Ş ark  Meselesi ile tem elinde 
sömürü ve hakim iyet zihniyeti bulunan Em peryalizm 'in geldiğini belirttik . Ayrıca, 
OsmanlI reformlarmın ve Osmanlı aydınlarının Ermeni Meselesi'nin doğuşunu na
sıl kolaylaştırdığını ve hızlandırdığını vurguladık. Kısaca ifade edersek Ermeni Me- 
solesi'nde Avrupa'nın ekonom ik, fikrî, dini siyasî ve kültürel m enfaatleri, Türkler'- 
in müsamahası, aydınların şuursuzluğu, Tanzim at reform larının gayesizliği, Erme
niler'in hayali arzuları ve Osmanlı devletine hıyanetleri bir arada bulunm aktadır. 
Bücun bunları aa bir noktaya bağlam ak icab ederse, Osmanlı İm paratorluğunun za
yıflaması ve çöküşl devrine girmiş olması ilk ve tek  sebep olarak gösterilebilir.
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MİLLİ BÜTÜNLÜĞÜMÜZ 

ÜÇ D E V İR -Ü Ç  POLİTİKA

OsmanlI im paratorluğu zam anında A nadolu 'nun çeşitli yerlerinde değişik, 
fakat asla siyasî olmayan sebeplerden ötürü bazı isyanvâri başkaldırm alar, ayak
lanm alar gibi hadiselerin olduğu bilinen bir gerçektir. Celâli isyanlarını haksız 
m uam eleye uğradığını iddia eden bazı güçlü valilerin Bâb-ı Âlî'ye kafa tutm alarını, 
yine 18. ve 19. yüzyıllarda Anadolu'daki Ayanların hareket ve tavırlarını isyanvâri 
olaylar içinde m ütalâa edebiliriz. Bütün bu hadiseleri A nadolunun bütünlüğüne, 
OsmanlI devletine ve rejimine karşı yönelm iş isyanlar olarak kabul etm ek mümkün 
değildir. Şüphesiz, bu olayların devleti zaafa uğrattığ ı, meşgul ettiği doğrudur. 
Fakat, olay veya isyanların hedefi hiç bir zam an devleti, saltanatı, hilafeti yıkm ak, 
OsmanlI dışında A nadolu 'da müstakil bir başka devlet kurm ak değildir. Bunların 
sebepleri daha çok sosyal, İktisadî, dinî, şahsî ve m ahallî ölçülerde kalıyordu. Bu 
sebeple de siyasî bir m uhteva ve hedef söz konusu olm am ıştır. Daha ziyade Bâb-ı 
Âli'nin çeşitli konularda aldığı tedb ir ve benimsediği politikaya karşı tepki nite
liğindeki olaylardır. Bu durum da Bâb-ı Âlî- Vali, Bâb-ı Âlî-Mahallî güçler, Vali- 
Mahairî güçler münasebetlerindeki uyum suzluklardan, h a tta  bazan iki vali veya m a
halli güçler arasındaki sürtüşm elerden ileri geliyordu. Böyle bir olay m eydana gel
diğinde devlet doğrudan kuvvete başvurarak, isyancıların lider veya liderlerini ya
kalatır ve isyan da kendiliğinden sona erm iş olurdu. Zira bu isyanlar şahsî, münfe
rit ve mahalli hadiseler olm aktan ö teye gitm iyordu. Ne sebepler, ne de olaylar sü
reklilik gösterirdi. Meselâ, isyan vergi yüzünden çıkm ış ise, verginin kaldırılması 
veya hafifletilm esiyle sona ererdi. Â y in  isyan etm iş ise, Âyânın itaati veya öldüriil- 
mesiyle hadise kapanırdı.

Bu tür bir hadiseye Doğu A nadolu'dan bir örnek olarak Cizre'li Bedirhan 
olayını verebiliriz. Bedirhan, devlete hizm eti ve bağlılığı görülerek, 1838 'ue Cizre 
mütesellimi tayin edilm iştir. Cizre Diyarbekir vilayetine bağlı iken, 1842 yılın
da Cizre topraklarının bir kısmı M usul'a bağlanm ıştı. Bedirhan'ın Musul Valisi 
M ehm et Paşa ile arası açık olduğundan kendisinin idaresindeki bölgenin Musul'a 
bağlanmasını istemiyor, eskiden olduğu gibi Diyarbekir vilayeti sınırlan içinde 
kalmasını arzu ediyordu. Bu arzusunu hem Diyarbekir valisi Vecihi Paşa'ya, 
hem de Bâb-ı Alî'ye m ektup ve aracılar vasıtasıyla iletm işti. Bedirhan'ın bu is
teği m üsbet bir neticeye bağlanm am ıştı. Musul Valisi de bedirhan üzerinde baskı 
yapıyordu. Bedirhan böylece hem küskün, hem de Musul valisinden tedirgin idi.
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Bu sırada Tanzim at ferm anı'ntn getirm iş olduğu bazı hakları yanlış anlayarak, 
müslüman halka karşı hal ve hareketlerinde ileri giden bölgedeki gayr-ı müslimler, 
özellikle Nesturiler, Bedirhan'ı rahatsız ediyordu. M usul'daki İngiliz ve Fransız 
Konsoloslukları da  Nesturileri him aye ediyorlar ve onlar lehine Bâb-ı Ali nezdinde 
teşebbüste bulunuyorlardı. Bundan cesaret alan Nesturiler, 1843 yılında b ir müslü
man köyünü basm ışlar ve bazı kişileri öldürmüşlerdi. Bunun üzerine Bedirhan, Nes- 
turilerin üzerine yürümüş ve intikam ını alm ıştı. Fakat hadise devletlerarası mesele 
boyutlarını aldı. İngiltere ve Fransa Bâb-ı Alî'ye baskı yaparak, Nesturiler ve Kal- 
daniler lehine tavizler koparm ak istiyorlardi. Bâb-ı Alî işin büyümesini önlem ek 
m aksadıyla B edirhan'ı itaa t altına alm ak istedi. Üzerine adcer gönderdi. Bunun 
üzerine Bedirhan korkusundan Eruh dolaylarına k a ç tı ise de, sonunda teslim ol
mayı tercih etti. Bedirhan İstanbul'a gönderildi ve daha sonra G irit adasında Kan- 
diye şehrinde m ecburi ikâm ete tabi tu tu ldu . Böylece hadise kapandı.

Görüldüğü üzere Bedirhan'ın Bâb-ı Âlf'ye itaatsizliği, tam am en şahsi mesele
lerden, Nesturilerin müslümanlara karşı tavrından, Tanzim atın müslüman halkta 
yarattığ ı m em nuniyetsizlikten ve İngiliz-Fransız m üdahalesinden kaynaklanıyordu. 
Temelde devlete karşı bir hareket olm adığı, Bedirhan'ın m ektuplarından anlaşıl
m aktadır. Bu m ektuplarında devlete, saltanata, hilafete bağlılığından ve sadalcatin- 
den daima bahsetm iştir.

Birinci Devir

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı im paratorluğunun m ukad
deratında rol oynam ış bir birine paralel üç olaylar serisi d ikkat çekicidir. Her 
seride ise, üçer nirengi noktası m evcuttur. Bunları şu şekilde göstermek m üm kün
dür:

1- Buhranlar (Krizler) serisi: Mısır Meselesi, Kırım Harbi, 93 harbi (1877-78, 
OsmanlI - Rus Harbi)

2- İslahatlar seriâ; Tanzim at Ferm anı, Islahat Ferm anı, I. M eşrutiyet.

3- Andlaşm alar serla; 1841 Londra Andlaşması, 1856 Paris Andlaşm ası, 
1878 Berlin Andlaşması.

Buhranlar serisi, Osmanlılar'ın parçalanm asına sebep oluyor. Islahatlar serisi 
OsmanlI topkım unu alt üst ediyor ve onu yeni bölünmelere hazırlıyor. Andlaşm a
lar seriâ ise, Osmanlı Devletini Büyük devletlerin (Düvel-i Muazzama) yani em per
yalizmin m enfaat ve mücadele sahası içine  sokuyordu. Bütün bu olup bitenlerin 
A nadolu'da yank Jarı kısa zam anda kendisini gösterdi. Kars, A rdahan 'a Rusya-,Kıb
rıs'a İngiltere sahip çık tı. Ayrıca, Doğu A nadolu'da Ermeniler lehine, parçalanm a
nın başlangıcı manasına gelen ıslahatlar büyük devletlerin nezaretinde yapılacaktı. 
Artık Anadolu toprakları ve müslüman halk, emperyalizmin desteğinde olan m is
yonerlerin, gayr-i müslim m ekteplerin, ecnebi m ekteplerin, ecnebi konsoloslukla
rın, ecnebi tüccarların insafına terk ediliyordu. Nitekim, m ektep, m isyoner, konso
los ve tüccar dörtlüsü Anadolu'yu kültürel, ik tia d î  ve siyas yönden kolonize eder-
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I;en, bir taraftan  da A nadolu'yu istikbaldeki m enfaatleri icabı bölm eye çalışıyor
lardı. Haçlı zihniyeti, Türk ve miisliimaıı düşm anlığı A nadolu 'yu bölm e arzularını 
tahrik ediyordu. Bu emellerini gerçekleştirm ek için  de  kendilerine m üttefik bul
mada güçlük çekm ediler. Müttefikleri Ermeni cem aatı, özellikle Ermeni eşkiyaları 
ve cem iyetleri idi. Neticede, Doğu bölgelerinde "E rm eni m acerasını" yarattılar.

Ermeniler, devlet için  iki yönlü bir tehlike yaratıyorlardı.

1- A nadolu 'nun doğusunu d ev le tten  kopararak , Erm enistan devletin i k u r
mak istiyorlardL

2- Bölgenin esas sahibi olan müsîüman Türk halkını, öldürm e ve göçe zorla
mak yoluyla yok etm ek istiyorlardı.

İstekleri hem Anavatanın bütünlüğünü, hem de m illetin varlığını teh d it eden 
siyasi nitelikler U şıyordu . İşte  daha Önceki yüzyıllarda m eydana gelmiş hadiseler
den E rm enüer'inkini ayıran bu siyasi ve bölücü özelliğidir.

II. Abdülhaniid, em peryalist devletlerin desteklediği ve tahrik  ettiğ i Ermeni 
M acerası'nm ne gibi neticeler doğurabileceğinin fark ında idi. Bunun için , Doğu 
A nadolu 'da Ermeniler lehine yapılacak hiç bir ıslahat projesini kabul etm edi. İlk 
aldığı ve inatla sirdürdüğü tedbir bu olm uştur. Zira Büyük devletlerin müdahale 
ihtim ali, Osmanlı devletinin zayıflığı, Bâb-ı Ali'nin d iğer bölgelerdeki m eşguliyeti, 
doğrudan kuvvete baş vurmasını önlüyordu. Ayrıca, Doğu A nadolu 'nun coğrafi 
yapısının ulaşım a ve düzenli birliklerin harekâ tına  m üsait olmaması da  bazı tedb ir
leri engelliyordu. Bunun üzerine II. Abdülhamid Ermeni çetelerine karşı, sivil sa
vunm a m etodlarına uygun olarak kendini savunabilir hale getirm e usulünü benim 
sedi. Pu rnaksatla, Urfa, D iyarbekir, M ardin, Cizre, H akkari, Van, Ağrı, Erzurum , 
Sivas, Bingöl, Bitlis gibi bölgelerde A şiret veya Ham idiye Alaylarını teşkil etti. 
Bunların sayıse altm ış kadardı. Erm eniler karşısında savunmasız ve zay ıf olan Do
ğu Anadolu halkı, devletin bu teşebbüsünü gönüllü alaylar kurarak kuvveden fiile 
çıkardı. Özellikle Millî, Haydaranlı, Cıbranlı, Karapapak, Hasenanlı, Karakeçili, 
Miran, E rtuşi, Berazi, Kays, Tay, Milan gibi müslüman aşiretler derhal alaylara d a 
hil oldular. II. Abdülhamid A şiret Alayları vasıtasıyla şu  neticeleri eldfe etm ek isti
yordu:

1- Ermenilere karşı, devletin müslüman halkın yanında o lduğunu göstermek.

2- Ermeni tehlikesinin ciddiyetini halka anlatm ak ve halkı şuuriandırm ak.

3- Halkı silahlandırm ak ve onları bölücü Ermeni çeteleriyle m ücadele edebi
lecek hale getirm ek,

4- Halkı teşkilâ tlandırm ak ve Erm eniler'e karşı ordu-devlet-halk işbiriiğini 
tem in etm ek,

5- Ermeni çetelerinin m etodlarına aynı m etodlarla cevap vermek.

Bu politika ve tedbirier neticesindedir ki. Ermeni eşkiyalarına fırsat verilme
di. A nadolu 'nun toprak  bütünlüğü ve halkın huzuru sağlandı. Bu tedbirier alınmasa
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idi, 1890-1909 yıllan arasında A nadolu 'da da ikinci b ir Doğu Rumeli olayı yaratı
labilirdi.

İkinci Devir

Em peryalist İngiliz, Rus ve Fransız gayretlerine rağm en, "H asta adam " ola
rak nitelenen Osmanlı İm paratorluğu Doğu A nadolu 'da bir Erm enistan devleti ku 
rulmasına bütün gücüyle mani olm aya çalışm ış ve başarm ıştır. Fakat, Osmanlı dev
letinin I. Dünya Harbinde m ağlup olmasını fırsat bilen em peryalist devletler, XIX. 
yüzyıl boyunca gizlice diplomasi yoluyla ve dostluk gösterileriyle parçalam aya ça 
lıştıkları Osmanlı İm paratorluğu 'nu , bu sefer alenen ve resmen bölm eye ve parçala
m aya karar verdiler. M ustafa Kemal önderliğinde başlatılan Milli Mücadele hareke
tini ve Kuvva-i Milliye ruhunu görm em ezlikten gelerek ve ciddiye alm ayarak 10 
Ağustos 1920 'de Sevres Anlaşmasını imzaladılar. Sevres Anlaşması üç bakım dan 
önem arzetm ekteydi.

1- Bu anlaşm a Osmanlı İm paratorluğu 'nu tasfiye ediyordu. Yani Türk olma
yan bölgeleri Osmanlı devletinden ayırıyordu. Bu durum un özel bir önemi yoktur. 
Zira İm paratorluğu ihya etm enin imkânsızlığm ı gören Mustafa Kemal, daha Milli 
Mücadelenin başlarında, im paratorluk fikrinden vazgeçerek, Türklerin yaşadığı 
A nadolu 'da yeni Türk devletinin sınırlarını tesb it etm iştir. Nitekim , daha Sevres 
imzalanm adan, 28  Ocak 1920 günü Osmanlı Meclis-i M ebusan'ından bu sınırlan 
Misâk-ı Millî adı altında geçirtm iştir. O halde Osmanlı İm paratorluğu bizzat Mus
tafa Kemal tarafından tasfiye edilmiş oluyordu.

2- Sevres Anlaşması Misak-ı MillV hudutları içinde, yani Anavatanımız olan 
Anadolu'da Erm enistan ve Kürdistan gibi devletlerin kurulmasını öngötüyordu. İş
te Sevres'in bu özelliğidir ki, em peryalist devletlerin m aksadının Osmanlı İm para
to rluğu  kadar, Türk yurdunu ve Türk milletini yok  etm ek olduğunu gösterm ekte
dir. Onlara göre bu gerçekleşirse, hem Türkler tarih ten  silinecek, hem de yer yü
zünde m üstîkil bir müslüman devleti kalm ayacaktı. Bu ise, İslâm âleminin bir ta 
raftan batılılarca sömürüsünü kolaylaştıracak, öbür taraftan  da  mili* uyanışlarını 
zorlaştıracaktı.

3- Sevres Anlaşmasının üçüncü özelliği de, XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı İm
paratorluğu içinde m eydana gelen her türlü isyanı her türlü kargaşayı batılıların 
tahrik  ettiğ in i, A nadolu 'da Ermeni çetelerinin onlarca desteklendiğini som ut ola
rak ispat etm esidir.

Bu bakım lardan biz Sevres Anlaşm asında hem yakın tarihim izde m eydana 
gelen hadiselerin izahına yarayacak unsurları, hem de istikbalimizi inşa ederken 
göz önünde bu lunduracağm ız esasları bulm aktayız. Bu yönüyle Sevres, bizim için 
çok değerli olm alıdır. İm zalayanlar ve fayda bekleyenler için de yüz karasıdır. 
Evvelâ suç üstü yakalandıkları için yüz karasıdır. İkinci olarak gerçekleştirem edik
leri için yüz karasıdır. Üçüncüsü, yüzyıllardır hür yaşam ış Türk m illetine böyle bir 
anlaşm ayı reva gördükleri için  yüz karasıdır.
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Sevres Anlaşmasına rağmen, Türk milleti, M ustafa Kemal önderliğinde ver
diği Milli Mücadele ile milli devletini ve vatanını kurarak , Rum ve Ermeni bölücü
lüğüne hukuken ve fiilen son vermiş ve bunu bizzat tahrikçi devletlere Lozan'da 
kabul e ttirm iştir. Bununla birlikte. Büyük devletler Türk devletini ve m illetini böl
me ve zayıflatm a faaliyetlerinden vazgeçmediler. İngiltere M usul'u, Fransa Hatay'ı 
elde tu tm ak  ve Türkiye'ye vermemek için, Rusya Boğazlarda im tiyazlar elde e t
mek ve Kars-Ardahan bölgesini Türkiye'den koparm ak için  A tatürk Türkiye'sinde 
yeni oyunlar tezgahlam aya başladılar. Bu emellerine erişebilm ek için , hiç bir f ır
satı kaçırm adılar. A tatürk'ün yeni devlete temel teşkil edecek ve toplum a yeni ka
rakter kazandıracak inkılâplarını fırsat bilerek, henüz m aziden kopm am ış Türk 
toplum unu, devlet ve rejim aleyhine k ışkırtm ışlardır. Ayrıca, Türk top lum unun 
dem okrasiye geçiş denemeleri gibi kritik  anlarda, iktidar-m uhalefet çekişm elerin
den yararlanarak devletten tavizler koparm ak için  yeni gaileler açm ışlardır. Nite
kim, İngiltere Musul meselesini kendi lehine halledebilm ek için . Hilafetin kaldırıl
dığı ve Cum huriyetçi Terakkiperver Fırkasının kurulduğu 1924 yılından itibaren 
Doğu Anadolu'da ajanları ve bölücüler vasıtasıyla halkın d in î duygularını istismar 
ederek. Şeyh Sait İsyanı'nı ç ıkarttırm ıştır (1925). Fransa, H atay'ı elde tu tab il
m ek, Rusya M ontreux anlaşmasını engellemek için dersim İsyanını tahrik ve te ş 
vik etm işlerdir. Siîrbest F ırka'nın kurulduğu 1930 yılında da Ağrı isyanlarını 
dijzenlemişlerdir.

Görüldüğü üzere, inkılâp hareketleri ve demokrasi denemeleri dahi, Türkiye'
yi ve m illeti bölm ek için  vesile sayılm ıştır. Fakat, A tatürk bu bölücülük hareketle
rini tavizsiz bir şekilde önlem iş ve suçlulara gereken cezayı verm işdr.

Atatürk, bu tür olayları zabıta vakası olarak değil, Millî varlığımıza yönelmiş 
tehlikeler olarak telakki etmiş ve meselelerin üstüne bu şuurla orduyla, devletle, 
milletle birlikte gitmiştir.

Atatürk, kendi şahsında O R D U -D E V L E T -M İL L E T  bütünlüğünü ve birliği
ni toplam ış bir kişi olarak bölücülüğe karşı her türlü im kânı seferber edebilm iştir. 
Zira o asker yönüyle orduyu, devlet başkanı sıfatıyla aydın-bürokrasiyi. Milli Mü
cadele Önderi olarak halkı temsil edebilme hususiyetine sahip bir şahsiyetti. Bu 
bakım dan A tatürk, DEVLET VE MİLLET BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELM İŞ HER 
TÜRLÜ BÖLÜCÜLÜK FAALİYETLERİNİ ENGELLEME VE YOK ETME İŞİNİ 
NE SADECE ORDUYA, NE SADECE POLİSE, NE SADECE HAKİMLERE, NE 
SADECE İKTİDARA BIRAKM IŞTIR. O, BÖLÜCÜLÜĞE KARŞI DEVLETİN 
BÜTÜN GÜÇLERİYLE TEDBİR ALM IŞ VE BAŞARILI DA OLM UŞTUR.

ATATÜRK, DOĞRUDAN DOĞRUYA VE FİİLEN VATANİ PARÇALA
MAYA YÖNELİK HAREKETLERİ ANINDA GÜÇ KULLANARAK ÖN LER
KEN, ÖBÜR TARAFTAN DA BUNLARIN ESAS KAYNAĞI OLAN FİKRÎ, 
DİNÎ, ETNİK, İDEOLOJİK BÖLÜCÜLÜK İÇİN DE GEREKLİ TEDBİRLERİ 
ALMAYI İHMAL İETMEMİŞTİR. Zira o biliyordu ki, Türkiye C um huriyeti devle- 

OsmanlI İm parâtorluğu 'nun iyi veya Kötü yönlerini içinde bulunduran bir mi
rasçıdır. İm paratorluğunun mirasçısı olduğu için de onun sosyal bir m inyatürü ve
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mozayiğini andıran bir yapıya sahipti. İm paratorluk çatırdam aya ve parçalanm aya 
başlayınca Rumeli'lisi, Kafkas'lısı, G irit'lisi, velhasıl kendini Osmanlı gören, Türk 
kabul eden, müslüman hisseden A nadolu 'yu Anavatan, Anadolulu 'yu kardeş bilen 
herkesin son durağı ve sığınağı bu topraklar olm uştur.

A nadolu'daki bu toplum a yeni bir çehre vermek için , onu m illet haline ge
tirm ek, daha doğrusu bir po ta  içinde yoğurm ak için , hem mazinin tesirinden, hem 
de hâ l'in  cazibesinden kurtarm ak ve ona yeni fak at millî bir yön vermek gereki
yordu. Mazinin tesiri derken, hilâfeti, saltanatı, şeriatı, kozm opolitliği, hâl'in  cazi
besi derken, kapitalizm i, kom ünizm i, faşizm i, nazizmi anlıyoruz.

ATATÜRK, YENİ TÜRK TOPLUMUNU BİZİM OLAN ESKİ SİSTEMİN 
VE AVRUPA'NIN OLAN O GÜNKÜ SİSTEMİNİN ÜZERİNDE OTURTMAK İS
TEMİYORDU. ZİRA MAZİ OLAN SİSTEM HAYATİYETİNİ KAYBETM İŞ, 
HÂL OLAN SİSTEMLER İNSANÎ OLMADIĞI GİBİ YAPI VE KARAKTERİM İ
ZE YABANCI İDİ. O halde m ozayik manzarası arz eden, iç ve dış düşm anlarca is
tism ara müsait olan Türk toplum unu yeni bir ideoloji e trafında birleştirm ek lâzım 
dı.

İşte  A tatürk, bu tür b ir tahlilden sonradır ki, Türk toplum unu yeni bir sente
ze doğru yöneltm eye karar verm iştir. Bu sentez, MODERN TÜRK DEVLETİ VE 
MİLLETİ OLACAKTI. SENTEZE, ATATÜRK'ÜN İLKELERİNİ BİZZAT KOY
DUĞU VE BUGÜN ATATÜRKÇÜLÜK DEDİĞİMİZ İDEOLOJİ İSTİKAMETİN
DE ULAŞILACAKTI. BUNUN NETİCESİNDE TÜRK TOPLUMU İÇİNDE MEV
CUT OLAN SOSYAL, DİNÎ, MEZHEBİ, İKTİSADÎ, SİYASÎ GİBİ ALANLARDA 
BAZI Ç E LİŞK İL ER  GİD ERİLM İŞ VEYA ASGARİYE İNDİRİLM İŞ OLACAK
TI. BÖYLECE ATATÜRK, TOPLUMDA SİYASÎ, İDEOLOJİK, DİNÎ BÖLÜCÜ
LÜK YAPMAK İSTEYENLERİN FAALİYETLERİNE SET ÇEKMEK İSTEM İŞ
TİR .

Kısaca ifade etm ek gerekirse, A tatürk dönem inde bölücülük inkılâplara reak
siyon şeklinde kendisini gösterdiği gibi, reaksiyonlardan da yararlanm ak istem iş
tir. A tatürk, şekline ve kesafetine bakm adan her türlü bölücülüğü m illî felaket o la
rak kabul etm iş ve karşısına devlet güçleriyle ve millî bir ideoloji ile çıkm ıştır. 
V atanın bütünlüğü ve m illetin birliği, yani millî bütünlüğümüz, bu şekilde m uhafa
za edilmiş ve güçlendirilm iştir.

Üçüncü Devir:

Bu dönem , demokrasi ve çok partili dönem dir. Bölücülük hareketleri başka 
şekilde tezahür etm eye, bölücüler tak tik  değiştirm eye başlam ışlardır. Artık de
mokrasi ve dem okratik  sistemin içinde ve bunların kurallarına uygun olarak bir 
bölücülük yapılm alıydı. Nitekim bu şekilde de gelişti. Bunu bir türlü fark edem e
dik. Fark edenler oldu ise de, fazla müessir olam am ışlardır. A tatürkçülükten uzak- 
laşıldığı için de bölücülerin ve bölücülüğün üzerine devlet güçlen ve ideoloji ile 
gidilemem iştir. Böyle olunca devletin gücünden, milletin birliğinden taviz verilmiş,
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fakat milli bütünlüğümüz için üçüncü, dördüncü derecede gerekli olan hususlardan 
taviz verilmemeye çalışılm ıştır. Böylece, MİLLET HAYATINDA DEVLETİN, 
VATANIN VE MİLLETİN BÜTÜNLÜĞÜNÜN ESAS OLDUĞU İLKESİ u n u t
turulm uş, d ikkatler daha az önemsiz konular üzerine çekilm iştir. N itekim , bu 
şekilde evvelâ fikrî, sonra siyasî alanda bölücülüğe zem in hazırlanm ıştır. Bu ha
zır zem ine uygun atm osfer bekleniyordu. Bu atm osfer ise, 1967 İsrail-Arap sava
şıyla evvelâ O rta  D oğu 'da yaratıldı. Sonra Türkiye'yi de etki sahası içine soktu. 
Bu tarihten sonra millî bütünlüğümüze yönelm iş olan her türlü bölücülük hareket
leri Türkiye'de hızla gelişti ve 12 Eylül 1980 harekâtına  kadar devam etti.

Bu dönem deki bölücülük hareketlerinin özellik ve karakterine gelince; İç 
ten  kaynaklanan ve dıştan  kaynaklanan bölücülük akımları olarak iki kısımda mü
talâa edilebilir. Ancak ikisi arasında organik bir bağ bulunduğu için birbirinden 
ayırm ak da zor görünüyor. Bu bakım dan ideolojik ve coğrafî bölücülük olarak iki
ye ayırm ak belki daiıa m antıklı olur kanaatindeyiz.

İdeolojik bölücülük ile coğrafi bölücülük arasında her ne kadar gaye farklılığı 
var ise de, vasıtalar ve m etodlar bakım ından bir benzerlik vardır. Bunların esas iti
bariyle birleştikleri bir önemli nokta da kendi gayelerine ulaşabilmek için Türkiye 
Cum huriyeti devletinin yıkılması, zaafa uğratılm asıdır. Bu takdirde, biri kendi 
ideolojisini hakim kılm a, öbürü kendi devletini kurm a im kânını elde etm iş olacak
tı.

İdeolojik bölücülük esas itibariyle beynelmilelci olan iki kısma ayrılıyordu. 
Beynelmilelci vasıflarından dolayı, millî olan her şeye, yani millete, millî devlete, 
millî kültüre dolayiiiiyla bu Uç özelliği bize kazandıran A tatürk ve Atatürkçülüğe 
de düşman olan bu iki gurup, rejim ve devleti zayıf düşürmede veya yıkm ada bir-

leşiyorlardı. Bu hedefe varabilm ek için  de kendilerine m addî ve manevî destek sağ
layabilecek durum da olan devletlerle, örgütlerle, çetelerle işbirliği yapm akta sa
kınca görmediler. Ayrıca, 1961 Anayasa'sının getirdiği haklardan ve m evcut de
m okratik  sistemden istismar şeklinde yararlanarak, bütün faaliyetlerine hız verdi
ler. Taktikleri kendi ideolojilerine ters düşen ve millî ideoloji olan Atatürkçülüğü 
istismar etm ek ve saptırm ak suretiyle gözden düşürm ekti. İkinci olarak da kendi 
ideolojilerine ve ideolojik faaliyetlerine Atatürk devrinde olduğu gibi her an mü
dahale edebilecek v<; darbe vurabilecek devlet güçlerini (Ordu-polisgibi) zaafa uğ 
ratm ak, tarafsız kalmasını sağlamak, gerektiğinde kendi lehine harekete geçirm ek
ti.

İdeolojik bölücülük veya yıkıcılık bu şekilde gelişip, kuvvetlenip kendisine 
müsait zem ini hazırfamada başarılı olduğu bir sırada coğrafî bölücüler hazır zem in
den faydalanm ak için  bütün güçleriyle birlikte, onların yanında veya ayrı olarak 
devreye girdiler. Bunların maksadı, devlet ve rejim yıkıcısı olan ideolojik bölücülük 
Türkiye'de gerçekleşm e durum una gelir ise, arkasından derhal coğrafî bölücülüğü 
gündeme getirerek, istenilen toprakları Türkiye'den koparm aktı. Coğrafîbölücüle-

123



rin  başında  Erm eniler ve içim izde yaşayan  bazı hayalperest ve satılmış kişiler gel
m ektedir. Erm eniler'le dahi işbirliği yapacak kadar gözüdönmüş bu vatan hainleri, 
"İnsan h ak lan " , "halklara özgürlük", "İleri dem okrasi", "Söm ürü", "E şitlik"  
gibi sloganlarla masum vatandaşlarım ızı kandırm aya çalışm ışlardır. F akat, A tatürk 
devrinde olduğu gibi 12 Eylül'de gereken ders kendilerine verilm iştir.

12 Eylül m üdahalesine kadar, bölücülük ve bölücülere karşı b ir p o litik ao lu ş- 
turulam am ıştır. Bölücülük faaliyetleri dem okrasinin kuralları, bölücü-yıkıcı fikirler 
söz ve basın hürriyetinin gereği ve 1961 Anayasası'nın icabı olarak gösterilm iş ve 
benim setilm iştir. Böyle olunca, devlet güçleri fiili m üdahalede bulunam am ış, 
h a tta  psikolojik baskı yüzünden devlet güçleri ve yöneticileri sessiz kalm ayı ve işi 
sadece adalet mekanizm asına, yani hakim lere bırakm ayı tercih etm işlerdir. Fiili 
kuvvetle karşı çıkılm adığı gibi, Atatürkçülük ideolojisi ile de hiç olmazsa fikren 
karşı çıkılması akla bile gelm em iştir. Devlet, Millet, V atan, A tatürk unutu lm uş va
z iyette  idi. Devletin yerini partiler, örgütler, sendikalar; m illet ve m illet iradesi ye 
rini, anarşistler, bölücüler, eşkiyalar; vatanın yerine bölgeler, mahalleler, sokaklar; 
A tatü rk’ün yerini, Marx, Lenin, Stalin, Mao gibi yabancı liderler alm aya başlam ış
tı.
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Sonuç

Sonuç o!ara]( diyebiliriz l<i, bölücülül< hareketlerinin A nadolu 'da görülmesi 
yeni değildir. En az yüz yıl gerilere kadar gitm ektedir. İlk devir dediğimiz 11. 
Abdülhamid zam anında Anadolu 'yu bölme teşebbüsü Ermeniler tarafından başla
tılm ıştır. Bu ilk bölücülük hareket ve faaliyeti, "ıslahat veya reform " gibi çok m a
sum ve m edenî bir istek şeklinde başlam ıştır. E rm eniler'in bu isteğini AvrupalIlar 
destekliyor, ha tta  Genç Türkler bile makul ve haklı istek olarak görüyordu. Bu is
teğin neticesinin A nadolu 'da b ir Ermenistan devleti kurulm asına kadar gideceğini 
tek gören II. Abdülhamid olmuş ve bu tür istekleri her türlü baskı ve tehdide rağ
men reddetm iştir. Erm eniler'in niyetini sezen II. Abdülhamid, Doğu Anadolu hal
kını ve aşiretlerini teşkilâtlandırarak , onlara "H am idiye Alayları" kurdurm uş ve 
onları Ermeniler karşısında kendi kendilerini savunabilir hale getirm iştir. O günün 
şartları içinde alınması gereken en makul ted b ir olduğu söylenebilir.

Zira Ermeni bölücülüğüne karşı Devlet-Ordu-Halk dayanışm ası tem in  edilmiş 
ve başarılı da o lunm uştur. 1915 yılında Ermeni ihaneti karşısında, bu tedb ir dahi 
kâfi gelmediğinden Bâb-ı Âl* "T ehçir"e  başvurm ak zorunda kalm ıştır. Böylece ilk 
bölücülük teşebbüsü, bir daha tek rar edem iyecek şekilde akam ete uğratılm ıştır.

ikinci devir olarak ele aldığımız A tatürk dönem inde, bölücülük inkılâpların 
ilk anda halk üzerinde yaratm ış olduğu m ütereddid havadan yararlanm ak istem iş
tir. Fakat A tatürk, bu hareketlere karşı hiç tereddüt etm eden alınması gereken her 
türlü ve en sert tedbiri almış ve bölücülüğe fırsat tanım am ıştır. A tatürk 'ün bu k o 
nuda hem inzibatî, hem kültürel, hem de ideolojik tedbirler alarak, millî bütünlüğü 
m uhafaza etm iş, güçlendirmiş ve millî şuuru uyanık tu tm u ştu r.

Ç ok Partili Dfimokrasi devrinde, devlet güçleri bölücüler karşısında aciz du 
rum a düşmüş, millî birlik ve bütünlük zaafa uğram ıştır. Buna karşılık tedb ir alına
m am ış, bölücülüğe taviz verme tedb ir olarak görülmüştür. N ihayet 12 Eylül Hare
kâtı A tatürk devri m etodlarına dönüşü, yani bölücülüğe devlet güçleriyle ve A ta
türk ideolojisiyle topyekün savaş açm a dönemini geri getirm iştir.
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BİR AMERİKALI GAZETECİ GÖZÜYLE ERMENİ MACERASI 
(1897)

Konuya Ermeni hadiselerini araştıranların pek fazla d ikkat etm edikleri bir 
hususu açıklam akla başlam ak istiyoruz. XIX, yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı İm'-. 
paratorluğu 'nda o rtaya çıkan veya çıkarılan Errheni hadisesi nedir ve bundan ne 
anlam ak gerekir? Kanaatim ize göre bu sorunun cevabı ço k  önem  arzetm ektedir. 
Z ira, bu soruya verilecek cevaba göre Ermeni hadisesi incelenip, yorum lanabilir. O 
halde, her şeyden evvel Ermeni hadisesinin ne olduğu ve kim e göre neyi ifade e t
tiği m uhakkak açıklığa kavuşturulm alıdır. Evvelâ, Ermeni hadisesi nedir? derken 
arkasm dan üç soru daha akla gelm ektedir. Şöyle  ki. Ermeni hadisesi "siyasi bir 
mesele m idir"? "siyasi bir m acera m ıdır"? "siyasi bir isyan m ıdır"? Ayrıca, kimin 
için "m esele", kimin için  "m acera" ve nihayet kimin için  "isyan" olduğu hususu 
da önem kazanm aktadır. Çünkü, taraflara göre konunun m ahiyeti değişir. Şim dr 
bu hususlar üzerinde biraz durm ayı faydalı görüyoruz.

Kimin için ve niçin m eseledir? Ermeni konusu, h iç şüphesiz Düvel-i Muaz
zam a ve özellikle İngiltere ve R usya için  ciddi bir mesele o lm uştu r. Nasıl bif mese
le olduğuna gelince; Emperyalizm meselesidir, koloniyalizm  meselesidir ve hır'ısti- 
yanhk meselesidir. Fakat, esas olan bu sebepleri gözden kaçırabilm ek için , bâtılı 
devletler Ermeni konusunu dünya kam uoyuna "hüm anizm a m eselesi", "liberalizm , 
hürriyet ve istiklâl meselesi" gibi takdim  etm eye m uvaffak o lm uştu r. Başka bir 
açıdan değerlendirdiğim izde, Ermeni hadisesini 1876-1877 Osmanlı-Rus harbi ve 
1878 Berlin Kongresi ile yeni bir safhaya ulaşan Ş ark  Meselesi'nin bir parçası 
ve A nadolu 'ya uzatılan bir halkası olarak görüyoruz. Nitekim , evvela diplom atik 
alana zorla ve sun'i olarak aktarılan konu , Şark  Meselesi'ndeki Rus-İngiliz rekabeti 
yüzünden her iki tarafça da tah rik  ve teşvik edilerek fiiliyatta  da  o rtay a  çikarılm ış- 
tır. Ancak, konu hiç bir zam an sadece Ermenileri ilgilendiren ve onların m enfaatle
rine göre gelişen müstakil bir mesele olarak değer kazanm am ış ve iltifa t ğörfneıiıiş- 
tir. Değeri ve gördüğü destek İngiliz ve Rus em peryalizm ine verdiği hizm et ölçü
sünde artm ış veya eksilm iştir. Bu yönüyle Ermeni konusunu bizatihi Ermeni cema
atinin ana meselesi olarak değil, fakat belki de ona rağm en İngiltere ve R usyş tara-
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fından, kendi ana siyasi hedeflerine varabilmek için  zorla yaratılm ış em peryalizm i
nin vasıta-sebebi, bahane-sebebi ve arâ-meselesi olarak görm ek gerekm ektedir. İşte , 
Erm eniler'in görm ek ve anlam ak istememiş oldukları husus budur. Böyle olunca da 
Ermeni toplum u kendisine hizm et eden değil, başka devletlerin m enfaatine h izm et 
eden vasıta-toplum  olm aktan ö teye  gidem em ektedir. Nitekim, yüzyıldan beri Er- 
menilerin bilinen tek  özelliği, Türkiye'yi bölm ek isteyen em peryalist devletlerin 
vasıtası olmasıdır. Başkasının emellerine hizm et eden vasıta-toplum oldukları için 
de, Türklere karşı giriştikleri her türlü eylem, isyan ve cinayet um dukları neticeyi 
vermemiş, bilakis kendi aleyhlerine o lm uştur. Her vasıta olanın kaderi de zaten 
başka türlü olamaz.

Kimin için ve niçin m aceradır? Hiç tereddütsüz ifade edilebilir ki, Osmanlı 
İm paratorluğu 'nda 1890 tarihinden itibaren Erm eniler'in m eydana getirdiği hadise
ler Ermeni cemaati iç in  m acera olm aktan ö teye  gidem em iştir. Kaldı ki. Ermeni eş- 
kiyalarının ve çetelerinin yaptıkları hareketler m acera boyutları içerisinde kalm a
ya da (^ahkûm du. Zira içinde bulundukları tarihî, coğrafî ve dem oğrafik şartlar, 
varmak istedikleri hedefleri gerçekleştirm eye yeterli değildi. Evvalâ, kurm ayı ha
yâl ettikleri "Büyük Ermenistan Devleti"nin coğrafî ve siyasî sınırlarının dahi ne 
olduğu ve no olacağı kesin olarak bilinm em ektedir. Dolayısıyla m ekânı dahi belir
lenemeyen yani sm ırlan çizilem eyen bir devleti kurm aya kalkm a teşebbüsü Erme- 
niler için elbette  m aceradan başka bir şey olamazdı. Aynı şekilde Uç m ilyon müs- 
lümana karşılık yarım  m ilyon Ermeni nüfusunun içiçe  bulunduğu ve beş altı müs- 
lüman köyü arasında bir Ermeni köyünün m evcut olduğu geniş b ir bölgede, müslü- 
man ahaliyi katlederek veya göçe zorlayarak devlet kurm ak için  Osmanlı Devleti
ne isyan etm ek m utlaka maceracı olmayı gerektirirdi. Ayrıca devlet geleneği bu
lanm ayan, yüzyıllardan beri çeşitli devletlerin egemenliğinde yaşam aya alışm ış, 
askeri kaabiliyetten yoksun, ticaret, zeneat ve ç iftçilikle meşgul olan ve bütün im
paratorluk sathına dağılm ış bir toplum un devlet kurm a hayaline kapılması dahi bir 
maceraydı.

Bilindiği üzere gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller, m aksadı ne olursa 
olsun, fiiliyata konulm ak istendiği andan itibaren, kelimenin tam anlam ıyla, macera 
niteliği kazanır. Siyasî hayaller, sahiplerini maceraya itecek kadar caziptir, ancak 
tarihin maceraya asla tahammülü yoktur. Nitekim Ermenileri de affetm em iştir.

Kimin için  ve n için  isyandır? Devletler hukukuna göre kim olursa olsun, na
sıl olursa olsun, sınırları içinde yaşadığı m eşrû devlete karşı baş kaldıran ve o dev
leti bölm eye çalışan bir gurubun yaptığı eylemin adı isyandır, h ıyanettir. Dolayı
sıyla, Osmanlı Devleti açısından Ermeni olayları isyandır, h ıyanettir. Nitekim, 
Bâb-ı Âir Erm eniler'in yaptıklarını bu şekilde değerlendirm iş ve bu yönde tedbir
ler alm ıştır. Bu bakım dan da, Osmanlı Devleti'nin Ermeni isyancılarına karşı aldığı 
tedbirler m eşru iyet sınırları içindeydi. Kaldı ki. Ermeni eşkiyasının yaptığ ı hare
ketlerin çoğu adi suç şeklinde tezahür etm iş olup, m evcut kanunlara göre işlem 
görm üştür. Halbuki, bu cinayet ve suikastların hemen hemen hepsi siyasi m aksatlı 
idi. 1905 yılında II. Abdülham id'e yapılan suikast bunlardan en önemlisidir. Ö te
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taraftan  Ermeni cem iyetlerinin Düvel-i Muazzama ile meşrıj devlet aleyhine işbir
liği yapması ve onlardan yardım ve destek alması açıkça h ıyanettir. Bu tür hareket
lere verilecek cezalar ise dünyanın her yerinde aynıdır. Faka t buna rağmen devle
tin zayıf bulunması ve d ış müdahalelere m aruz kalması yüzünden Bâb-ı Alî Ermeni 
eşkiyasını gerektiği şekilde cezalandıram am ıştır.

Netice itibariyle, Ermeni hadiselerinin em peryalizm in meselesi, Ermeni top- 
lum unun macerası, Osmanlı Devletinin iç isyanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ol
d u kça  uzun girişten sonra tebliğim izin asıl konusuna geçebiliriz.

Amerikaılı Muhabir Dr. George H. Hepworth Raporu:*

1983 yazında Fransız Dışişleri Bakanlığı Arşivindeki çalışm alarım  esnasında 
rastladığım  Ermeni hadiseleriyle ilgili kırkbir sahifelik bir vesika konunun ihtisas 
sahama girmesi sebebiyle ilgimi çekm işti. Söz konusu vesika New-York Herald 
gazetesi tarafından Ermeni hadiselerini yakından incelem ek üzere 1897 yılında 
Türkiye'ye özel m uhabir sıfatıyla gönderilen Dr. George H. H epw orth 'un yazdığı 
rapordan ibarettir. Hemen ifade edelim ki, elimizdeki vesika Dr. George H. Hep- 
w orth 'un  raporunun fransızca tercümesidir. Raporu İngilizce aslından 1898 yılında 
fransızcaya tercüme eden ise, T rabzon'daki Fransız K onsolosluğunun Drogmanı 
Leon Krajevvski'dir. Fransız konsolosunun, adı geçen raporu tercüme ettirerek 
kendi Bakanlığına yollam ası, vesikanın önemini gösterm ektedir. Fransız konsolo
su, hüküm etinin takip ettiği siyasete ters düşm em ek için , kendisinin doğrudan ya
zam adığı bazı bilgileri, Amerikalı m uhabir vasıtasıyla Bakanlığına iletmiş olabilir. 
Fransız hâriciyesinin bu vesikayı diplom atik açıdan nasıl değerlendirdiğini bilmi
yoruz; bununla birlikte Quai d’Orsay, Ermeni m acerasının iç yüzüne a it bazı ger
çekleri, hiç olmazsa bu vesile ile öğrenm iş olmalıdır.

Şüphesiz vesikanın önem i, Fransız diplomasisini etkileyip etkilem ediğinden 
gelm iyor. Dr. George H. H epw orth 'un  fikrî tavrından ve Ermeni hadisesine bakış 
açısından kaynaklanıyor. Şöyle  ki, Dr. Hepvvorth, Amerikalı olmak m ünasebetiyle 
OsmanlI im paratorluğundaki olaylara yabancı, m uhtem elen önyargısı az bir göz
lemci durum undadır. O, sadece tarafsız ve önyargısız bir gözlemci değil, aynı za
m anda ciddi bir araştırıcı olmak iddiasındadır. Nitekim , Dr. Hepvvorth, daha Trab
zon 'da  iken yolladığı bir yazıda bu iddiasını şu cümlelerle ifade ediyordu: "... Ma
dem ki tarihçin in  yazacağı doğru  olayların yani hakikatin  peşindeyim , o halde 
üzüntülü Erm eniler kadar Türkler'e de saygı duyuyor, bilgjleri her türlü ahvalden ha
berdar olan  ve m ahallin insanlarm ı tan ıyan  Alm anlar, İngilizler, Fransızlar ve Ante- 
m erikalılardan alıyorum ." Yazar, ayrıca ve özellikle Ermenilerin sözlerine itim at 
edilemeyeceğini de belirterek bu tarafsızlığını vurgulam ak istiyor. Ermeniler hak

(*) Erzurum  A tatü rk  Üniversitesince Düzenlenen (8-12 Ekim ) 1984 TARİH BOYUN
CA TÜ R K  -  ERM ENİ M ÜNASEBETLERİ KONGRESİNE, T ebliğ  o larak sunulm uştur.

(*) Archives du M inistere des Aftaires Etrangeres a Paris, Archives D iplom atiques, 
Correspondance Politique e t Commercial, NOUVELLE SERİE, 1897-1918, TUROUİE 
POLİTİOUE İN TERİEU RE, T om e: 74, D ate: 1898-1899, Pages; 191-232,
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kında " ... Enneniler iyi şah it değild ir, zira onlar iç in  olayları tarafsız b ir şekilde 
değerlendirm ek m ümkün değild ir.” diyerek kanaatini belirtiyor. Bu yüzden, Erme- 
nilerin olaylarla ilgili söylediklerini fazla ciddiye almamış olduğu söylenebilir. Bu
nunla b irlik te, Dr. G eorge'un Türklere veya müsIUmanlara herhangi bir sempati 
duyduğunu da söyleyemeyiz. Zira, Erm eniler ile müslümanları m ukayese ederken 
bazı görüş ve yorum larında hırıstiyanlığın tesiri altında kaldığını görüyoruz. Her 
şeye rağm en, olaylarm  tem elinde yatan  gerçek sebepleri araştırıcı bir gözle gör
m eğe ve ortaya koym aya gayret etm iş olması, bir dereceye kadar Dr. Hepvvorth'- 
un tarafsızlığınm  ifadesi olarak kabul edilebilir.

Ermeni Olaylarının Sebepleri;

Yapılan propagandanın ve dünya kam uoyuna mal olmuş önyargının aksine 
Dr. H epw orth, Ermeni olaylarında ırkî ve dinî sebeplerin olmadığını kesinlikle 
ifade ediyor. Zira, Samsun, T rabzon, Bitlis, H arput ve D iyarbakır bölgelerinde 
yaptığı seyahat esnasında Ermeniler ve müslümanlar arasında böyle bir düşm an

lığın olmadığını ve ancak olaylar başladıktan sonra dinin ve ırkın araya girdiğini 
bizzat görüyor ve her iki tara f insanlarından bunu dinliyor. H atta  raporunda şöyle 
bir ifade m evcuttur: "... Sürtüşm enin tek  ve ilk sebebi din ve u-k olsa idi, yakm  
geçm işteki olaylar asla olm azdı.... yanılm a korkusu olmaksızm bu iddiayı ileri süre
biliyorum . O laylardan önce dinin etkisi y o k . Olaylar başlayınca d inin bir etkisi 
o luyor, olm adığını söyleyem em ...." M uhabir, ayrıca olayların kökeninde iktisadf 
sebep arıyor, fak at Erm eniler açısından bunun varid olam ayacağını, çünkü Doğu 
Anadolu bölgesinin ve Trabzon-Bağdat, Samsun-Bağdat, B atum -Bağdat ticaretinin 
Ermenilep'in elinde o lduğunu, servet ve kazanç yönünden müslümanlardan üstün 
bulunduklarını mUşahade ediyor. Neticede olayların esas sebebinin "m ünakaşa 
götürmez şeldide... politik  o tonom i arzusu" o lduğunu ifade ediyor. Erm eniler'in 
bu arzusunu kınıyor, uygulanması halinde Ermeni toplum u için intihar telâkki 
ediyor. Zira kesin bir başarısızlıktan başka bir netice vermeyecek Ermeni arzuları, 
idealleri ve teşebbüslerinin göriilmemiş bir delilik teşkil edeceğine ve sonunda 
Ermeni top lum unun tam am en perişan olacağına inanıyor.

Ermenilerin politik  otonom i arzularına karşılık, Türklerin otonom i fik rin 
den nefre t ettiğ in i, dolayısıyla Türkler'in tek  bir askerî kalsa bile E rm enistan'a 
m uhtariyet vermeyeceklerini ifade ediyor. Çünkü Ermenilere m uh tariyet vermek, 
Türkler'e göre Osmanlı im paratorluğunu yıkm a hakkını onlara verm ek manasına 
geldiğini de ifade ediyordu. Dr. H epw orth, bu şartlar altında Erm enistan idealinin 
hayâl ve bu idealin tahakkuku için yapılan teşebbüslerin macera olduğunu belirt
tik ten  sonra, şayet Erm eniler Türkler'e nazaran bazı ijstünlüklere ve avantajlara sa
hip olsalardı bu m azur görülebilirdi diyor. İdeallerinde ve teşebbüslerinde Ermeni- 
leri m azur gösterecek şartları da  şu şekilde sıralıyor;

1- Bulundukları bölgelerde çoğunluk  teşkil etselerdi,

2- Kendilerine ait topraklarda yaşasalardı.
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3- Güçlü ve iyi silahlanmış bulunsalardı,

4- Harp sanatını bilselerdi,

5- Bulundukları yerlerde kalelere ve to p çu  kuvvetine sahip olsalardı.

M uhabir bu jartlarm  hiç birinin varlığına inanm ıyor. H atta  Erm eniler'in gü
cü, silahı, teçhizatı olsa bile müslümanların ezici nüfus üstünlüğü karşısında başarı
sız kalacaklarını ve yok olup gideceklerini açıkça belirtiyor. Kaldı ki, Erm eniler'in 
bu m üsait olmayan durum unu in an c ıla r da kabul ediyorlardı. Amerikalı m uhabir, 
bunun sebebini, yani imkânsız bir işin peşinde koşm anın  sırrını, n ihayet b ir Erme
ni eşkiyasının itirafı sonunda anlıyor. Eşkiya şöyle diyor; "...B izzat kendimiz güç
lü olmasak da, kuvvetim izi Avrupa'nın sem patisinde buluyoruz. Bizim yapamadı
ğımızı Avrupa yapabilir. E ğer A vrupa'yı bizim iç in  savaşm aya sürükleyebilirsek, 
hedefimize ulaşmış oluruz..." İşte  Ermeni çetelerinin bu zihniyetidir ki. Dr. Hep- 
Nvorth'a Ermeni teşebbüsüne "M acera, delilik ve c inayet" dedirtm iştir. Çünkü biz
zat kendisinde güç, kuvvet, şuur görm eyip, AvrupalIlara devlet kurdurm aya kalkan 
bir toplum un başarı sağlaması im kânsızdır. Bu bakım dan Dr. H epw orth, otonom i 
fikrini Erm eniler'e telkin eden, onları bu yolda k ışkırtanların  asıl sorum lu oldukla
rını söylüyor.

M uhabir, ikinci sebep olarak da iki toplum  arasındaki karakter farkını görü
yor, O karakterlerin önemli olduğunu şu cümleler ile dile getiriyor: " ... iki halk 
arasındaki mücadele onların karakterlerinden kaynaklanıyor. E ğer siz bu  noktayı 
hesaba katarsanız ve ona sahip olduğu önem i verirseniz, üzücü mücadelenin anahta
rını elde edersiniz. Bunu yapm adıkça olaya bakışınız ne m antık i, ne de m em nuni
y e t verici o lu r,"  Rundan sonra iki halkın karakterleri hakkında m alûm at veriyor.

Erm eniler'in  Hususiyetleri: Ermeniler atalarıyla övünürler. Millî hatıraları 
N uh'un gem isn in  Ağrı dağı tepesine oturduğu günlere kadar uzanır. Yahudiler 
gibi yakın akraba arasında evlenmezler. Ç ok uzak bir geçm işte bir hanedanları 
olm uş, bütün m uharebeleri kaybetm işler. Askerî yönden güçlendikleri zam anlar 
her defasında m ağlubiyete uğram ışlar. Boyun eğm işliğin er veya geç ortaya ç ık a 
racağı kurnazlık, çekingenlik gibi bütün ayırıcı vasıflarla birlik te tâbi kalm ış yara
tıklardır. Kendilerini savaş yerine ticarete adam ışlardır. Başlangıçta ziraatçi idiler. 
Fakat kendi mal ve mülklerini koruyam az hale gelince, daha çok k â r bırakan ve 
emniyetli olan ticaretle  uğraşm aya başladılar. Bu yönde yeteneklerini geliştirdiler. 
Bugün ticarî üstünlükleri inkâr edilemez. Onlar ticarette  çok  uyanık bir kavimdir. 
Aife hayatında ahlâklıdırlar. Fakat iş hayatında onlara çok  d ikkat etm ek gerekir. 
Müslümanlarda aldatılacağı in tibaı daima vardır. Zaten Erm eniler Müslümanlardan 
intikam larını, para ve mal alışverişinde onları kandırarak alm aktadırlar.

Türklerin H usuâyetleri: Türkü dikkatlice inceleyen ve özelliklerini araştıran 
bir kimse, OsmanlI'nın bugün A vm pa'da işgal etm iş olduğu zayıf mevkiin sebeple
rini kolayca anlayabilir. Her şeyden önce, Türk dünyanın en iyi kalpli yaratık ların
dan biridir. Genellikle sadık ve nam usludur. Bir Rum veya E rm eni'den ziyade bir 
Türk'e güvenirim ve ona itimadım vardır. O hizm ette dikkatli ve son ana kadar in 
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sana yardım  etm eye çalışır. Gerektiğinde kuru bir ekm ek parçasıyla yaşam aya 
razı, m es'u t ve güçlü bir insandır. Türk im kân ve şartlardan faydalanmasını bilir. 
Türk a t üzerinde yaşam aya ra2:ıdır. Atlı bir Türk saygı duyulacak durum dadır. 
A tını terk ettiği zam an zaafı o rtaya çıkar. Türk göçebedir; göçebe idi, göçebe 
kalacak, zira başka türlü olmayı hor görüyor. İşte  Avrupa'da eskiden oynadığı ro 
lün sırrı budur. Türk'ü bulduğunuz herhangi bir yerde; ovada olsun, çö lde veya ka
labalık şehirlerde olsun, yakından incelerseniz her şeyi göçebe usulüne göre yap tı
ğını ve terakki dediğimiz şeyden yeni yeni etkilendiğini görürünüz. O, XVI. yüz
yıla hayrandır. XIX. yüzyılı beğenm ez. Çünkü, o sert bir hayat tarzını tercih edi
yor. Onda ufacık bir ticarî ihtiras yoktur. Dam arlarında aşiret kanı taşıyor. A tala
rının usullerinden pek fazla vazgeçm emiştir. Türkler'in m edeniyetinde kadının tesi
ri yoktur. Türk dünyası, erkekler dünyasıdır. Ticarî işlerde az başarılıdır. Bunun 
içindir ki, Yahudi, Rum , Ermeni ve yabancılar airüsü Türkiyenin üzerine çullana
rak onu yiyip bitirm ekte ve söm ürm ektedirler. Fakir Türk, bütün servetinin yavaş 
yavaş kurnaz. Erm eniler'in eline geçtiğini görm eye mahkijm vaziyettedir.

İki kavmin hususiyetlerini bu şekilde ortaya koyduktan sonra, Dr. Hep- 
v/orth şu soruları soruyor: O halde iki ırk arasında sürtüşme niçin olmasın? İki ırk 
birbirine nasıl sempati duysun? Böyle bir sürtüşmeden nasıl kaçınılabilir? Bu soru
ların cevabını da bulam ıyor, zira sürtüşmeyi ve antipatiyi normal karşılıyor. Ayrı
ca, Türkler’le Erm eniler'in uzun zaman aynı topraklar üzerinde yaşayam ayacakla
rının basit bir hakikat olduğunu, zira Türkler'in kendi m enfaatlerini nasıl koruya
caklarını bilemediklerini ve bir kaç sene sonra her şeyin Erm eniler'in eline geçe
ceğini gördüklerini ilâve ediyor.

Dr. H epw orth 'un sebep olarak gördüğü karakter farklılıkları esasında sosyal 
ve iktisadi farklılıklar ve sürtüşmeler şeklinde kendini göstermiş ve iki toplum  ara
sında derin uçurum lar yaratm ıştır. Türkler'e nazaran sosyal yönden ileri, İktisadî 
yönden refah içinde olan Erm eniler'in  olayları başlatm ası siyasi istiklâl arzusunun 
ağır bastığını gösteriyor. İktisadi ve sosyal sebepler Türkler için söz konusudur. 
Durum bu olunca, büyük devletlerin Ermeniler lehine reform istemesinin tam am en 
kendi siyasî m enfaatleri icabı olduğu açıkça ortaya çıkm aktadır.

Olayların Sorumluları; Amerikalı m uhabir olayların sebeplerini çeşitli vesile
lerle raporunda anlattık tan  sonra, bir de olaylardan kimlerin sorumlu olduğunu 
araştırıyor. Sorumlu olarak karşısına İngiltere, R usya ve Ermeni cem iyetleriyle 
çeteleri çıkıyor. Ayrıca Berlin anlaşmasını imzalayan ve m eşhur 61. m addeyi 

koyduran devletleri de sorumlu tu tu y o r ki, yine b aşta  İngiltere ve Rusya gelm ek
tedir. Dr. Hep\vorth, Berlin anlaşması olmamış olsaydı her şey daha iyi olacaktı, 
zira A vrupa'nın müdahalesi her şeyi daha kötü leştirm iştir şeklinde bir kanaat be
lirttik ten  sonra İngiltere ve Rusya'nın sorum luluklarını şu şekilde izah ediyor;

İngiltere'nin Sorumluluğu; İngiltere Ermeni eşkiyasına sığınma hakkı ver
mekle kalmadı, aynı zam anda onları sempati ile karşıladı, korudu, yardım  etti, 
destek sağladı ve Türkler aleyhine tahrik  etti. Ermeni çeteleriyle hom iş, ham de
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suç ortaklığı yapm aya razı oldu. Çetelere vatansever ve milli kahram an oldukları 
fikrini telkin etti. Ç eteler bu sıfatlardan faydalanarak Ermeni toplum u üzerinde 
nüfuz sahibi oldular ve kolay yaşam anın yolunu buldular.

M uhabir, ayrıca bu konuda bir Ermeninin fikrini sorar ve ondan şu cevabı 
alır: " ...A h , esldden biz çok  m esu ttuk . Ç ok vergi ödüyorduk , fakat büyük tican  
avantajlarımız vardı. Biz çok  m em nun, h a tta  çok  m üreffeh idik Fakat Berlin 
Anlaşm ası ve İngiltere'nin işe karışm ası olm asaydı... E ğer Avrupa bizim le meşgul 
olm asaydı, biz bir istikbale a h ip  olabilirdik, fakat bugünkü durum da, bana öyle 
geliyor ki, biz m ahkum  edilmiş bir top lum uz...” Görüldüğü üzere, İngiltere'nin so
rum luluğu hem bir Amerikalı, hem de bir Ermeni tarafından kabul ediliyor.

R usya 'nm  Sorum luluğu; Rusya olaylara om uz silkiyor, fazla m eşgul olmaz 
görünüyor. Çünkü Türkiye'nin olaylardan korkm ası, paniğe kapılması, zayıflaması 
onun işine geliyor. Zira Rusya T ürkiye'ye elma gözüyle bakıyor ve elma kâfi de
recede olgunlaştığında onun eline düşeceğinden emin bulunuyor. Anadolu'da Er
meni ve Türk öldüriilmüş veya ölmüş, bu onun için  önemli değildir, Rusya sınırla
rını çok iyi korur. Fakat Türkiye'ye silahlar ve çeteler geçm ek isteyince sınırı ko
rum aktan vazgeçiyor ve görm em ezlikten geliyor, onları serbest bırakıyor. Çünkü, 
Rusya bu silahların ve çetelerin  kendi m ak ad ın a  ve görüşlerine uygun hareket e t
tiklerinden emindir. Karışık ve çıkm azda bulunan bir Türkiye Rusya'ya uzun yıl
lardır aradığı fırsatları verebilir. O halde Rusya olayların çıkm asını kolaylaştırm ası 
ve kendi menfaati için tahrik  etmesi yüzünden sorum ludur.

Erm enilerin îlorum luluğu: A vrupa'nın çeşitli şehirlerinde bulunan Ermeni 
cem iyetleri ile Doğu A nadolu 'da teşekkül etm iş olan çetelerin  sorum luluğu bütün 
Ermeni toplum unu zorla veya ikna yoluyla m aceraya sürüklemiş olmalarından 
ileri gelm ektedir. Bunların sorum luluğu hakkında Dr. H epworth şöyle diyordu:

"...Ö ldürm e olayları Erm eni çetelerinin yüzünden o lm uştur. E ğer bunlar olmafa- 
lardı veya sessiz d u m la ıd ı,  asla öldürme hadisesi olm azdı. İn k â r edilm esi im kânsız 
olan gerçek budur. Bütün karışıklıkları kendileri çıkardılar, fakat neticelerine E r
m eni top lum u katland ı, kendileri kaçtılar. Ş ay e t İngiltere ve R usya 'nm  sempatisi 
ve teşviki olmasaydı, b ir şey  yapam ayacak kadar zayıf kalacaklardı..."

Görüldüğü üzere, olayları için  bir suçlu aranıyorsa bu suçluları Ermenilerin 
kendi içlerinde, Rusya ve İngiltere'de aramaları gerekir. Onlar suçu Sultan Abdül- 
ham id 'de, daha sonraları da T alâ t Paşa, Cemal Paşa ve Sait Halim Paşa gibi devlet 
adam larımızda aram ışlardı. Halbuki gerçekte bu şahıslar devlet şuuru ile hareket 
ederek olayları önlem eye çalışm ışlardır.

Dr. Hepworth, Ermeni cem iyet ve çetelerinin sorum luluğunu gösteren bir 
belgeden de bahsediyor. Bu belge E rzurum 'da iki m uhalif Ermeni eşkiyasının 
kavgası sonucunda ölenin cebinden çıkm ıştır. Belgede, 26 Ocak 1896 ve 13 Ocak 
1897 tarihlerinde Ermeni cem iyet ve kom italarının genel toplantılarında alınan 
kararlar vardır. Toplantıda üç tek lif görüşülmüştür. Birincisi harp hazırlıklarını ya
pabilm ek için  olaylara, tahriklere suikastlere on yıl için ara verilmesi. Bu teklif ç o 
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ğunluk tarafından red edilm iştir, ikinci teklif, bir m üddet A nadolu'yu sükunete 
terk  etm ek, fakat Balkanlarda huzursuzluğu artırm ak ve Osmanlıyı y ıpratm ak 
için . Ermeni çetelerini Bulgarlar'a ve Sırplılar'a yardım a gönderm ek. Bu teklif de 
red edilm iştir. Üçüncü teklif ise, tahriklere, suikastlere, her türlü sabotaja ve teröre  
ara verilmeden devam edilmelidir. Ayrıca silah, cephane gibi hususlarda Anadolu'
daki Erm eniler'e yardım  sürdürülmelidir. Bu tek lif ittifakla kabul edilm iştir. Neti
cede şu kararlar alınm aştır: İsyan durdurulm am alı İstanbul ve vilâyetlerde sürdü
rülmelidir. V ilâyetlerde hükümetin başına gaileler açacak çete  teşkiline hız veril
melidir. Müslüman halk huzursuz edilmeli, öldürülme!! ve göçe zorlanm alıdır. Ç ete
ler dağları işgal etmeli ve ana yolları kesmelidir. Kervanlar ve yolculara saldırıla
rak, karışıklık çıkarılm alıdır. Ermeni halkı tahrik  edilmelidir. Bütün bu kararlar 
Avrupa'nın müdahalesi gerçekleşinceye kadar aynen uygulanmalıdır. Bu hususlar 
Erm eniler'in sorum luluğu hakkında daha fazla söylenecek bir söz bırakm am akta
dır.

Soykırımı iddiaları: Bu konuda Dr. H epw orth, tarafsız o lduğuna inandığı ve 
uzun yıllar Türkiye'de yaşam ış bulunan Trabzon'daki Amerikan m isyon şefinin 
görüşlerine başvuruyor. M uhabir bu kimsenin adını vermiyor, fakat tercüme eden 
Leon Krajewski bu kişinin m uhtem elen Am erikan misyon şefi olduğunu dip notta  
belirtiyor. Misyon şefinin ifadesi özetle şundan ibarettir; " ... Katil olaylarını 
Erm eniler yap tı, dolayısıyla cezaya çarptırılm alan  gerekirdi. F ak a t, insan öldür
m ekte Türkler dünyada yalnız değildir. Onların hareketi d iğer m illetlerinkinden 
daha kö tü  sayılamaz. M eselâ R us tarih inde benzer pek ço k  olay hatırlıyorum . D a
ha yirmi yıl evvel, 1877 'de General Skobeleff, İstanbul'a  göç eden ve m ünhasıran 
kadın ve çocuklardan ibaret olan 100.000 kişilik bir kafile üzerine süvarilerini 
saldırtm ıştır. Bu ocak aym da o lm uştu r. Bütün kafile dağlarda ve Meriç sularmda 
soğuktan  ve açlık tan  tam am en y o k  olm aya te rk  edilm iştir. Bu sadece bir örnektir. 
Bir kaç k işinin hareketlerinden dolayı bir ırk ı, yani Türkler'i tam am en suçlu bulan 
O riyantalizm 'dir. İngiltere H indistan 'da yaptıklarm ı inkâr edebilir m i? Fransa, 
1871 Paris kom ününde b ir günde ço cu k , kadm , erkek, ih tiya t, genç dem eden b in 
lerce in a n ı  k a tle tti. Y ine R usya, b ir Polonyalı kaçağ ı sadece bir gece saklayan P o 
lonya köyünü tam am en yok  etm edi mi? Bu bakım dan Türkler'in d iğer m illetlerden 
daha günâlıkâr olduğunu söylem ek doğru  değildir....”

"Amerikan kam uoyunun  genel kanaati; k i, daha evvel bu  kanaati ben  de 
paylaşıyordum , Türklerin sebepsiz ve tahrik  sözkonusu değilken, hareket ettikleri 
şeklindedir. Ş im di inanıyorum  ki, şayet Türkler bu şekilde davransalardı yeryü 
zUnde bir tek  Erm eni bırakm azlardı." G erçekten  de olayların sebebi, Avrupalıla 
rın zannettikleri gibi, Türklerin dinî taassubu, barbarlığı, ırk düşm anlığı olsayd 
1071 den 1900'lere kadar A nadolu 'da bir Ermeni kalm azdı; m uhtem elen Ermen 
adı bile unu tu lu r giderdi.
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II. AI>ÜLHAMİD DEVRİNDE ERMENİ MACERASININ 
ÇÖZÜMÜ İÇİN İKİ KARŞI TEKLİF

OsmanlI İm paratorluğu 'nda, özellikle, Asya kısm ında dağınık halde Türkler
le iç içe yaşayan Ermeni cem aati, evvelâ Tanzim at ve Islahat Ferm anlan 'nın hu
kukî ve siyasî haklar alanında gayr-i müslimlere tanıdığı im tiyazlardan sonra Hristi- 
yan âlem in temsilcisi durum unda olan em peryalist büyük devletlerin sem patisin
den, teşvikinden ve yardım larından faydalanarak kültür alanında teşkilâtlanm aya 
ve zararlı faaliyetlerde bulunm aya başlam ıştır. Milit ve dinî istikam ette gelişen bu 
faaliyetler, yeni açılan Ermeni m ektepleri ve İngiliz-Amerikan-Fransız misyoner 
mektepleri tarafından takviye ediliyor ve destek görüyordu. Bütün bunlar, başlan
gıçta "cem aat hakkı” ve kültürel faaliyet olarak görüldüğünden ve değerlendiril
diğinden, Bâb-ı Ali tarafından da herhangi bir müdahaleye m aruz kalm am ıştır. Do
layısıyla, Ermeni cem âati 1877-1878 Osmanlı-Rus harbine kadar, kültürel faaliyet
leri için rahat bir zem in bulm uş ve neticede kendisinin arzu ettiği "m u h tariy et"  
veya "istik lâ l" için gerekli olan fikrî, d in î ve millî hazırlığını tam am lam ıştır. A rtık , 
Ermeni cem âati için  faaliyetlerini ikinci sahaya yani siyasi ve diplom atik sahaya 
aktarm ak üzere uygun bir zam an beklem ek kalıyordu.

Ermeni cerrıâati bu uygun zamanı 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sonunda 
buldu. Zira, bu harbin sonunda Osmanlı devleti m ağlup olm uş ve en zayıf anını 
yaşıyordu. Ayrıca, bu harbie Şark  Meselesi'nin önemli bir bölümünü teşkil eden 
Balkanlar'daki Hrıstiyanlarm  hemen hemen hepsi m uhtariyetlerine ve istiklâllerine 
kavuşturulm uş oluyordu. Bu iki netice, Ermeni cem âatini hem  um utlandırdı 
hemde diplomatilc ve siyasî alanda ortaya ç ıkardı. Böylece, Erm eniler'in  Osmanlı 
devletine karşı siyasî ve diplom atik faaliyetleri resmen ve fiilen yoğun bir şe 
kilde başlam ış oldu. Evvelâ, Ayastefenos (Y eşilköy)'da Rus orduları tıaşku- 
mandanı Grandük Nikola, daha sonra büyük devletler nezdinde başlatılan bu siyasi 
ve diplom atik faaliyetler, Berlin kongresi (1878) esnasında da sürdürülmüştür. An
cak, pek başarılı olam am ışlar ve sadece Bâb-ı Â lî'den "ıslahat vaadi", büyük dev
letlerden de "destek  vaadi" alabilmişlerdir. Ermeni cem aati, büyük gayretine rağ
men som ut bir netice elde edem em ekle birlikte, devletlerarası siyasete ve diplom a
siye "E rm eni Mes«;lesi"ni kabul e ttirerek , kendilerini sürekli bir şekilde gündeme
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getirtmeyi başardı. Dolayısıyla, ikinci safhada yani diplom atik ve siyasî sahada 
Ermeni cem âatinin elde ettiği netice ve vardığı nok ta  bu olm uştur.

Kültürel alanda katedilen mesafeye ve Berlin Anlaşması'nın 61. maddesiyle 
elde edilen diplom atik başarıya rağm en, Ermeni cem âatinin ileri gelenleri netice
den fazla tatm in  olm am ışlardı. Bu hâlet-i ruhiyeyi Ermeni patriğin 21 Tem m uz 
1878 tarihinde Ermeni Milli Meclisinde okunan beyanatında görmek mümkündür. 
Patrik kısaca şöyle diyordu: "... 61 . m addede acınacak bir şey varsa, o da bu  m ad
denin bizim  m eselemizin hallini kısm en geciktinnesi, m illetin üm itlerini tem in  e t
mem esi ve gelecek içinde b ir m ükâfat vermemesidir. Hangi m illet ani bir şekilde 
arzularını elde e tm iştir. (...) Bu gibi işler, ne bir gün içinde, nede bir adam ın eliyle 
yapılır. Gelecek iç in  hazırlanalım . O rada burada kalm ayalım . E rm enisten’a gide
lim . M illetimizin içinde işbilirleri, ün sahibi, vatansever eğitim cileri, kilise adam la
rımızı E rm enistan 'a  gönderelim . Terbiyecilerim iz, öğretm enlerim iz, o kadar ateşli 
olan gençlerim iz E rm enistan 'a  gitsinler...... " '

Görüldüğü üzere, 1878 tarihinden itibaren Ermeni cem âati yeni bir safhayı 
yani üçüncü safhayı başlatm a gayreti içine  girmiştir. Bu safha ise, iç te  ve d ışta 
propağanda ve ferdi, toplu terö r ve isyan hareketlerine hazırlık ve propaganda için 
Hm çak ve Taşnak gibi Ermeni Kilisesince desteklenen gizli ve açık cem iyetlerin bu 
safhada kurulduğunu görüyoruz. Kilise ve cem iyet adam larının propağandası y o 
luyla Erm eniler iki maksadı tem in etm ek istiyorlardı. Birincisi, içte  Ermeni halkını 
zihnen ve fikren OsmanlI'ya karşı isyana hazırlam ak, fiilen de m addî desteklerini 
sağlamaktır. İkincisi de, yurtd ışı teşkilatlarının sözlü ve yazılı propoğanda faali
yetleriyle Avrupa kam uoyunun dolayısıyla hüküm etlerinin (hristiyan alemini) 
sempatisini, desteğini ve neticede Bâb-ı Âlî nezdinde kendi lehlerine müdahale e t
melerini tem in etm ektir. Bu yöntem le, özellikle hükümetlerin seçim le iş başına 
geldikleri İngiltere, Fransa ve Am erika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde başarı elde 
ettiler. Erm eniler'in Türkler aleyhine d ışta  yaptıkları faaliyetlerin başarılı olmasın
da, büyük devletlerin Osmanlı İm paratorluğuna karşı besledikleri sömürgeci ve em
peryalist niyetlerinin de önemli rolü o lm uştur. Zira, bir taraftan Rusya, özellikle 
93 harbi esnasında Doğu A nadolu 'yu işgal edebilm ek ve Güneye inebilmek için 
bölgede yaşayan Erm eniler'i m uhtariyet veya istiklâl vaadiyle Osmanlı devletine 
karşı isyana tahrik ve teşvik ediyordu. Öbür taraftan  İngiltere de, zayıf bir Osmanlı 
devleti'nin Rus emellerine engel olam ayacağını düşünerek, kendine bağlı yani müs
takil bir Ermeni devleti'nin kurulmasını benim siyordu. Bu arada Fransa da O sm an
lI  İm paratorluğu üzerinde hak sahibi olabilm ek için  Ermenilere yardım  etm ekten 
geri kalm ıyordu.^

Ermeniler bir taraftan  hazırlık ve p ropağanda teşkilâtlarını kurarak , çalış
malarını sürdüıürken, öbür taraftan  da aynı zam anda ve bunlara paralel olarak "Is
lahatlar yoluyla Doğu A nadolu 'yu  Erm enileştirm e" faaliyetlerine giriştiler. İşte, 
Doğu A nadolu 'yu ıslahatlar yoluyla E rm enileştirm e teşebbüsleri olayların dördün-

1 K âm uran GÜRÜN, Erm eni Dosyası, Ankara, 1983, s. 116.
2 M, Kemal ö k e , "Erm eni Sorununa Genel Bir B akış", (Y ayınlanm am ıştır), s. 6.
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cü devresini teşkil etmetctedir. Büyüle ^devletlere, özellikle İngiltere'ye cazip gelen, 
bu düşünce ve teşebbüstür. Buna göre, ıslahatın uygulanm asıyla evvelâ Ermeni ce
m âatine m uhtariyet anlam ına gelen haklar verilerek, onun teşkilatlanm ası ve kuv
vetlenmesi sağlanacak, sonra, şayet Osmanlı İm paratorluğu parçalanırsa, bölgeye 
sahip çıkabilecek tam pon ve güdümlü bir Ermenistan devleti kurulacaktı.

Avrupa devletlerinin müdahale ve baskılarına, Ermeni cem âatinin arzu ve 
gayretlerine rağmen, devrin padişahı II. Abdülhamid, im paratorluğun Ermeniler 
lehine parçalanması m anasına gelen ıslahat projelerini uygulam am akta sonuna ka
dar direnecektir. Balkanlar'ın, bu tür masum ıslahat projelerinin uygulanması 
sonunda elden çıktığını gören II. Abdülhamid, her ne pahasına olursa olsıın, Ana
dolu 'da aynı hatayı tekrarlam ak istem iyordu. Bunun için icap eden bütün diplo
masi kurallarını deneyerek büyük devletlerin Erm eniler lehine m üşterek hareket 
etm elerini önlem iştir. Nitekim , bu konuda İngiltere'nin yalnız ve yetersiz kaldığını 
olaylar gösterm iştir.

Büyük devletlerin uygun gördükleri ve destekledikleri "ıslahat projelerinin" 
de maksatlarını tem in etm eye kâfi gelmediğini gören Ermeniler, nihayet program 
larının beşinci safhasını uygulam aya kalkıştılar. Bu safha, şiddet, suikast, eşkiya- 
hk, canilik ve isyan hareketlerinin İstanbul ve A nadolu 'da başlatılması safhasıdır.

Yukarıda üçüncü safha olarak belirttiğim iz devrede şiddet ve isyan için ge
rekli hazırlıklar ve propoganda yapılm ış. Ermeni kam uoyu ile hristiyan kam uo
yunda uygun zemin tem in edilm iştir. A rtık, fiilen tedhiş hareketleri Osmanlı dev
leti ve müslüman halk aleyhine başlatılabilirdi. Bu dönem le birlikte, zaten var olan 
propagandanın her türü son derece müessir bir silah olarak çalışm aya başladı.

N ihayet, is^'an ve tedhiş dönemi resmen ve fiilen 2 0  haziran 1 8 9 0 'da E rzu
rum ayaklanmasıyla başlatıldı. Bunu, 15 Temmuz 1890 Kumkapı olayları, 1892 
Van Valisine Suikast teşebbüsü, 1893 Yozgat ayaklanması, 1894 Sasun isy?nı 
1895 Bâb-ı Ali gösterisi, Ekim 1895 de başlayıp Ocak 1896 tarihine kadar süren 
Z eytun isyanı, 14 Haziran 1895 Van isyanı, 26 Ağustos 1896 Osmanlı Bankası 
Baskını, 1903 İkinci Sasun isyanı, 21 Tem m uz 1905 Yıldız suikastı gibi daha pek 
çok irili ufaklı olaylar takip e tti. Bütün bu isyan ve tedhişlerde pek çok  müslüman 
ve Ermeni ölm üşse'de, Ermeniler istenilen neticeyi elde edem ediler. Onların var
mak istedikleri hedef kısm î bir başarı elde ederek Bâb-ı Â lî'ye karşı pazarlık gücü
nü artırm ak ve bu pazarlığa Avrupalı büyük devletleri iştirak ettirm ek suretiyle 
m uhtariyete veya istiklâle kavuşm aktı. Başlangıçta kendilerince ve Avrupa kam u
oyunca ciddiye aiınan Ermeni meselesi, isyanların başarısızlığı yüzünden "m acera" 
olarak değerlendirilm eye ve "m âcera" boyutları içinde görülmeye başlanm ıştır. 
Bu görünüm, Avrupalılar'ı Ermeni nüfusu hakkında tereddütlere düşürm üş, Türkleri 
de cesaretlendirm iştir. Ermeniler ise bu başarısızlıkları karşısında sukut-u hayâle 
uğram ıştır. Bu hayal kırıklığı ve ümitsizlik onları yeni m âceralara itm iş ve yeni h a 
yaller peşine düşürmüştür.
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1890-1897 tarihleri arasında Doğu A nadolu 'da hevesle başlatılıp bütün ş id 
detiyle sürdürülen isyan hareketlerinin netice vermediğini gören Adana bölgesi Pis
koposu (Eveque d'A dana) Paul Terziyan m acera niteliği kazanan Ermeni meselesi
nin çözümü için yine hayal mahsüIü olan bir proje geliştirir^. Terziyan, gerçekleş
mesi im kânsız olan bu projesinden ilk defa, 6 Tem m uz 1898 tarihinde gizli olarak 
yazdığı bir m ektupla Fransız Hariciye Nazırını haberdar eder. Osmanlı devletinin 
resmi m em uru durum unda olan Terziyan'ın bu şekilde doğrudan doğruya Fransız 
Hâriciyesine, Bâb-ı Âlî'yi şikayet eden ve im paratorluğun parçalanm asını öngö
ren bir proje sunması kendisinin hıyanet içinde olduğunu göstermesi bakım ından 
çok m anidard ır. H içbir devletin bu şekilde bir hıyaneti makul karşılaması düşünü
lemez.

Terziyan, yayınlanmamasını istediği gizli m ektubunda, Çukurova havalisin
de Fransız himayesinde ve güdümünde bir Ermeni devletinin kurulabileceğinden 
bahsediyor. Terziyan, bölgede Maraş ve Adana olmak üzere iki Ermeni Piskopos
luğu (Diocese) bulunduğu ve Piskoposlukların hukukî sorum luluk sahası içinde 
150,000 ile 200.000 arasında Katolik Erm enileri'nin yaşadığını ifade ederek, Fran
sız hüküm etinden iki Piskoposluk bölgesinde bir Ermeni devletinin kurulması için 
yardım cı olmasını ister. Böyle bir devletin kurulması halinde Katolik Ermenilerin, 
O rta D oğu'da Fransız kültürünün ve m edeniyetinin temsilcileri durum unda ola
cağı, Fransızca eğitim  yapılacağını söyleyerek, daha işin başında Fransa hüküme
tine büyük kültürel tavizler vaadinde bulunuyordu. Ayrıca, Fransız yardım ıyla ku- 
ralacak Ermeni devletinde siyasi üstünlüğün Fransa'ya ait olacağını, bu sayede 
Fransa'nın O rta D oğu'daki durum unun kuvvetlenebileceğini söylüyordu. Ermeni- 
lerin Türk ve İngiliz tesirinden kurtulabilm esi için Fransa'nın bu görevi kabul e t
mesinin gerekli olduğunu da belirtiyordu.

Terziyan, müstakil bir Ermeni devletine varabilmek için evvelâ şu şartların  
yerine getirilmesini zaruri görüyordu:^

1- İki Piskoposluğun bulunduğu Adana ve Maraş bölgesine Lübnan'daki gibi 
bir statü verilmesidir. Buna göre, bölgede Hristiyan vali, karma polis teşkilatı bu
lundurulacak ve ayrıca reform lar yapılacaktır.

2- Doğü A nadolu 'dan Ç ukurova (Kilikaya) havalisine Ermeni göçüne müsaa
de edilmelidir. Ayrıca, daha evvel R usya'ya kaçm ış 30.000 kadar Ermeni Adana 
bölgesine yerleştirilm elidir. T erziyan 'a  göre, şaye t Fransa ve Rusya m üştereken 
Bâb-ı Ali üzerine baskı yaparlarsa bölgeye Ermeni göçü kolayca tem in edilebile
cektir.

Terziyan 'ın  Ermeni Meselesine yeni bir çözüm getirmeye yönelik bu tek lif
lerinden anlaşıldığı üzere, Ermeniler, A nadolu 'da dağınık bulunduklarını ve hiçbir

3 Fransız D ışişleri Bakanlığı Arşivi, TUROUİE — CORRESPONDANCES POLİ- 
TİOUE ET COMM ERCİALE, 1898-1899, Politique İn terieure, Erm enic, A natolie, Cilicie, 
T o m c:74 , ss. 125-128.

4 A ynı vesika.
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yerde çoğunluğu teşkil etm ediklerini bizzat kabullenm iş oluyorlardı. Z ira, Adana 
havalisine göçün serbest bırakılması isteği, onların hiç olmazsa belirli bir bölgede 
toplanıp, çoğunluğu tem in ederek, özel bir statüye yani bir nevi m uhtariyete sa
hip olma arzusundan kaynaklanm aktaydı. Öbür taraftan , Piskopos Terziyan'ın 
İngiliz Rus rekabeti ve Abdülham id'in siyaseti yüzünden Doğu A nadolu 'da bir Er
m enistan devleti kurulam ayacağını sezinlemiş olduğunu görüyoruz. Bu bakım dan 
Terziyan Adana havalisinde Fransız him ayesinde küçük bir Ermeni devletinin ku 
rulmasını istemiş olabilir. Rusya, Doğu A nadolu 'da İngiliz himayesinde bir Erme
nistan görm ektense, Adana'da Fransız himayesindeki küçük bir Ermeni devletinin 
kurulmasını tasvip edebilirdi. N itekim , Terziyan 'ın , yazdığı gizli m ek tup ta  F ransa '
ya Rusya ile m üşterek hareket etmesini tavsiyede bulunm asından Rusya'nın bu 
tavrı anlaşılm aktadır. İngiltere ise, politik yalnızlığa düşm em ek için  bu teşebbüsün 
gerçekleşm esine ses çıkarm ayabilirdi.

Fransız yardım ıyla ve Rus tasvibiyle Ermeniler'i Adana-Maraş bölgesinde 
toplayarak, önce özel satüye tâb i, sonra müstakil olabileceği düşünülen bir Ermeni 
cem âatini öngören Terziyan projesinin Fransız hüküm etince nasıl karşılandığını 
ve bu konuda ne gibi teşebbüste bulunulduğunu bilm iyoruz. Vesika yetersizliğin
den dolayı, bu tekliften sonra nasıl bir gelişme olduğunu takip etm ek imkânsızdır. 
Ancak, bildiğimiz bir husus vardır ki, o da bu projeden II. Abdülhamid'in haberdar 
olduğu veya edildiğidir. Bu konuda Fransız arşivinde bulduğum uz 17 Temmuz 
1?99 tarihli bir vesika bize bazı ip uçları verm ektedir. Vesikadan anlaşıldığına gö
re, "İh tilâ lc i Erm eniler Federasyonu Temsilciler Konseyi" (Conseil des Represent- 
an ts  de la Federation R evolutionnaire Arm enienne) adına Droschak Gazetesi vası
tasıyla Fransız Dışişleri Bakanlığına, 25 Haziran 1899 tarihli ve mühürlü bir rapor 
yollanm ıştır. R aporda, II. A bdülham id'in Adana ve Maraş bölgesine Ermenilerin 
göç ettirilm esini ve 1895 yılında R usya'ya kaçan 30.000  kadar Erm eninin bölgeye 
yerleştirilmesini kesinlikle reddettiğ inden bahsediliyor.^

II. Abdülhamid, Terziyan projesinin getirdiği çözüm tekliflerini sadece red
detm ekle kalm ıyor, aynı zam anda, karşı bir teklifte  bulunuyordu. Bu teklifin esası 
şu idi: Özellikle 1895 'te  R usya'ya kaçan 30.000  civarında bulunan ihtilâlci Erme
nilerin Adana-Maraş havalisine değil, Girid adasına yerleştirilm elerinin daha uygun 
olacağı idi. Ermeni Temsilciler Konseyi, II. Abdülhamid'in bu teklifini kabul e t
m iyor. Çünkü, Ermeni kom itelerinin maksadı Doğu A nadolu 'da isyanlara karışmış 
suçlu Ermenileri ve kendi yarattıkları tedhiş yüzünden m ağdur durum da kalmış 
Ermeni ailelerini kurtarm ak değil, aksine onları Adana-Maraş bölgesine yerleştire
rek, OsmanlI devletine karşı yeni isyan hareketlerine yani m aceraya sevketmek 
idi.

Netice olarak denilebilir ki, Osmanlı İm paratorluğunda dağınık olarak yaşa
yan Ermeni Cem âatinin kesin olarak ne o turdukları coğrafi bölgenin sınırları ne de 
genel olarak nüfusları biliniyordu. Üstelik, en fazla nüfusa sahip olduklarını iddia

5 A ynı vesika.
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ettikleri vilâyetlerde genel nüfusun ancak yer yer % 15 veya % 2 0 'sini teşkil edi
yorlardı. Bu bakım dan ihtilâlci Ermeni kom iteleri dahil nerede ve kimin için  ısla
h a t yapılmasını istiyorlar, hangi coğrafî bölgede ve kiminle devlet kurm aya kalk ış
tıklarını tam manasıyla bilmiyorlardı. Nüfusun % 80 veya 85 teşkil eden Müslüman 
halkı ne yapacakları da belli değildi. Kaldı ki, Ermeniler arasında siyası ve dinî 
birlik tam  teessüs etm iş değildi. O halde Ermeni istekleri, iddiaları ve idealleri 
hangi tem ellere dayanıyordu? Açık değildir. Coğrafî, beşerî, birlik tem ellerinden 
m ahrum  birtoplum un devlet kum iaya kalkışması maceradan başka bir şey olmasa 
gerektir. Adana Piskoposu Paul Terziyan'ın m uhayyel Ermeni devletini kurm a p ro 
jesi, bölgedeki Ermeni azınlığını Türkler'e düşm an etm ekten ve sonunda m aceraya 
a tm aktan  başka bir sonuç verm em iştir. Buna örnek olarak Zeytunlu b ir Ermeni 
çocuğunun Fransız Vice-Consul'üne söylediği şu sözler verilebilir; " ... Babam 
u tan ç  verici b ir şekilde hayata gözlerini kapadı. Çünkü o , Türkleıle döğüşerek d e 
ğil, yatağında öldü. Ben zey tun 'lu  adına layık değilim, zira henüz sadece üç Türk 
öldürdüm. Pek ço k  Türk öldürm eden, bu  şekilde ölmeyi arzu etm iyorum...® " 
Kısaca, çocuklarına dahi bu fikirleri aşılayan bir toplum un isteklerinde haklılık pa
yı aram ak mümkün değildir, bu bakım dan, böyle bir toplum un ileri gelen pisko
poslarından Paul Terziyan'ın teklifinin II. Abdülhamid tarafından rededilmesi isa
betli o lm uştur.

6 A ynı vesika, s. 37. E tm eni Ç ocuklanna aşılanan fikir m etinde şu şekilde yer alm ış
tır; "...M on Tere avait cu une fin honteuse, il e s t m o rt dans son lit e tn o n  en co m b a ttan t les 
Turcs. J e  nc suis pas dignc du nom  de Z eytounlu .C ar je  n 'a i encore tue que trois turcs. J e  ne 
voudrais pas m ourir ainsi, sans avoir tue plusieurs turcs..."
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