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1826'da Yen içeri Ocağı'nın ortadan ka lkmas ı yla Avrupa tarzında yeni bir 

ordu kuru ldu. Bu ordu bugünkü Türk S ilah lı Kuvvetleri'n in temelidir. Yeniçeri 

Ağalı ğ ı 'n ı n da ka l dırı lmas ıyla yeni ordunun baş ına "Asakir-i Mansure Seraskeri" 

unva nıyla Ağa Hüseyin Paşa atand ı. Seraskerlik Makam ı, Yeniçeri Ağas ı' n ın 

yaptı ğ ı görevleri de yerine getirmekteydi. Zamanla bu makam bugünkü Milli 

Savunma Ba lkan lı ğı ve Genel Kurmay Başkan lı ğ ı 'nın görevlerini yerine getiren 

bir kurum halini a ldı. Seraskerlik'ten önce bu işler sadrazama bağlı olarak 

yürütü lmekteydi. 1838 yı l ında savaşan tüm birlikler, fabrikalar, oku llar ve 

depolar Serasker'in denetiminde top landı. Serasker gerçek anlamda 

başkomutan oldu. Rütbesi şeyhülislam ve sadrazama eş it tutu ldu. 

1846'da Serasker maiyetinde mektubu kalemi, yoklama, jurnal, nizamiye, 

muhasebe, ruznamçe, vezne kalemi vardı. 19. yüzyı lı n ikinci yarısında Serasker 

Dairesi; Erkan- ı Harbiye-i Umumiye, Piyade, Süvari, istihkam ve inşaat, 

Muhakemat, S ı hhiye, Jandarma, Levazım dairelerinden oluşmaktaydı. 1908'de 

Harbiye Nezareti'ne dönüştürü ldüğünde Bab-ı Seraskeri on daireden 

oluşmaktaydı. 
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ABSTRACT 

A new army was established upon abolishing of Janissaries. This army 

was basic of today's Turkish Armed Forces. When the Janissary supreme 

chief (Yeniçeri Ağal ı ğı ) was alsa abolished. Ağa Hüseyin Paşa was asigned 

on top of the new army named Asakir-i Mansure-i Muhammediye as 

Serasl<er. In passing time, serasker had became an estab li s lıment that 

being performed defence minister and general staff. These functions had 

been performed under sadrazam's autority before serasl<er. Serasl<er's rank 

had been equal with sadrazam and sheyhulislam in 1835. in 1838, all 

fighting unıts, scools, manufactures and depats was jointed u nder serasker. 

So Serasker had rea lly became an comander in chief. 

There were official chief secretery (mektubi kalemi), military inspector 

(yoklama), army (nizamiye), auditar (muhasebe), ruznamçe, cashier's office · 

(vezne kalemi) under in 1846. serasker department consisted of genera l 

staff (erkan-ı harbiye-i umumiye), infantry (piyade), cavalry (süvari), 

fortification (istihkam) and construction (inşaat) , justice (muhakemat), healty 

(s ıhhıye ) , gendarme Uandarma), necessity (levazım) . Departments in 

second part of 19th century. When it transformed into Harbiye Nezareti (war 

ministry), Bab- ı Seraskeri consisted of 1 O departments. 
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ÖN SÖZ 

1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Osmanlı Ordusu batılı tarzda bir 

gelişme ve yapılanma sürecine girdi. Bu süreç aynı zamanda bugünkü Türk 

Silahlı Kuvvetleri'nin oluşum sürecidir. Bugünkü Türk Ordusu 1826'da kurulan 

modem ordunun devamı niteliğindedir. Batılı tarzda kurulan bu ordunun en 

büyük komutanı olan Serasker Paşa'nın işgal ettiği Seraskerlik Makamı 

bugünkü Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı'nın çekirdeğidir. 

Değerli hacarn Prof. Dr. Cahit BiLIM bu konuya dikkatimi çekerek bu çekirdeğin 

filizlenme sürecini ince_leyen bu çalışmanın başlamasına sebep oldu. 

Bu çalışmanın g~rçekleşmesi sırasında benim olumsuz şartlarıma katıanan 

ve danışmanlık desteği yanında moral desteğini de esirgemeyerek beni tekrar 

harekete geçiren saygıdeğer hacarn Prof. Dr. Cahit BILIM'e ve bitirme ümidimi 

yitirmek üzereyken yol gösteren değerli hocam Halime DOGRU'ya teşekkürü 

borç bilirim. 

Yoğun iş 'temposu arasında bir de yüksek lisansla uğraşırken yeterince 

göremediği babasına bir gün kapıda durup "baba yine mi gidiyorsun. Ama ben 

seni unutucam" diyen oğlum Bedir'e, kendi tezi arasında bana da destek 

vermeyi ihmal etmeyen eşim Remziye ACAR ve iş yükümü ve sorumluluğumu 

payiaşarak destek olan Bçvş . Ramazan AKÇA, Bçvş. Selami ŞANLI, üçvş. 

Hüseyin MUTAF ve Kd. Çvş. Ramzan ETLIK'e de ayrıca teşekkür ederim. 
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GiRiŞ 

Yen içerili ğ i n ka ld ı r ıl ması ile birlikte h ı z lı bir bat ılılaşma sürecine giren 

Osman l ı Devleti eski güç ve etkisini tamamen yitirmiş olan ordusunun eski 

sistemini terk ederek batı lı tarzda bir yap ılanma ve modern leşme sürecine 

gird i. Her şey yeniden ele alınmış, ordunun kadro ve kuru l uş l arı, komuta 

kademesi, devlet yapıs ı nd aki değişik li klere paralel olarak askeri teşk il at da 

Avrupa örneğine göre düzenlenmeye başlamıştı. 

Yeniçeri Ocağı'nın ka ldırılmasıy l a Osmanlı Ordusu, Avrupa'daki gibi 

eğ it im li askerden o luşan bir yap ılanma sürecine girdi. "Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye" adıyla Avrupa tarzında eğit im yapan düzenli ordu kuru ldu. 

Yeniçeri ile birlikte Yeniçeri Ocağ ı 'n ı n en büyük makam ı olan Yen içeri Ağa lı ğ ı 

da ka ld ırılarak yerine yen i ordunun en büyük makam ı olarak "1-\sakir- i 

Mansure Seraskerliğ i " kuru ldu. Seraskerlik Makam ı 'nın kuru lmas ı , Türkiye'de 

Bat ıl ı an lamda Genel Kurmay Başkan lı ğ ı ve Mill i Savunma Bakan lı ğı'n ı n 

gel işim sürecinin baş langıcı o l muştur. Yani Seraskerlik Makamı bu 

kurum la rın Bat ı lı anlamda Türkiye'deki başlangıcıdır. 

U laş ıla n ça lışma larda Üss-i Zafer ve Lütfi Tarihi gibi bilinen kaynakların 

yeterince değerlendirilmeği görülmüştür. içinde bu konuyla ilgi li bilg iler 

bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın yay ı nlad ı ğı Milli Savunma 

Bakanlığı ' nda 150 Yıl. ad l ı kitapta Seraskerlik Karargah ı 'ndan özetle 

bahsed ilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi C.lll/5'da ise son durumu 

hakkında detaya girmeden bilgi verilmektedir. Ziya Şakir, Tanzimat 

Devrinden Sonra Osmanlı Nizarn Ordusu adlı kitapta Bab- ı Seraskeri 

hakkında bir miktar bilgi vermektedir. Bunun yanı s ıra Abdü laziz Devri'ndeki 

(1861 -1876) a lt ı ordunun yap ı s ı hakk ı nda da bilgi bu l unmaktad ı r. ihsan HÜN, 

Osmanlı Ordusunda Genelkurmayın Ne Suretle Teşekkül Ettiği ve 

Geçirdiğ i Safhalar ve M.Mazlum iŞKORA, Türk Ordusu Kurmaylık Tarihi 

ad lı kitaplarda kurmay s ı n ı f ı nın ve Seraskerlik maiyetindeki daire lerden biri 

olan Erkan-ı Harp Daires i'n in ge li ş i min i ince lem i ş l erd i r. Hün'ün kitab ı nda 



2 

Seraskerlik Makamı ve ordular ile askeri okulların gelişimine de yer 

verilmektedir. 

Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriyesi ad lı üç 

ci ltten oluşan kitabının ilk iki cildi 1981 yılında Em. Tuğgeneral Nurettin 

TÜRSAN tarafından sade leştiri lerek yeni Türk harfleriyle yayınlanmıştı. 

TÜRSAN üçüncü cildinin bulunamad ı ğını belirtmektedir. 1320 tarihli bu 

üçüncü ci ldin transkripsiyonu 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nde 

Mehmet AKÇAKOCA tarafından Mahmud Şevket Paşa'nın Osmanlı 

Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriyesi Adlı Eserinin lll. Cildi Tenkitli Metin 

Neşri ad ıyla yüksek lisans tezi olarak ça lı ş ılmı şt ır . 2002 yılının Haziran 

ayınd a Veli Ş i RiN' in Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu ve 

Seraskerlik ad lı bir kitabı da yayınlanmıştır. 

Bu çalışmada Osmanlı Devleti'nin batılılaşma süreci içinde Seraskerlik 

Makam ı'nın gelişimi incelenmeye ça lı ş ıldı. Amaç, 1826'dan 1908'e kadar bu 

makamın teş kilat yap ı s ını , görev ve sorumlulukla rını ortaya çıkarma ktı. 

Böylelikle bugünkü Genel Kurmay Başkan lı ğı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın 

temelinin nas ıl at ıl dığı görülecekti. Öncelikle Üss-i Zafer ve Lütfi 

Tarihi 'nden önemli ölçüde yara rla nılmı şt ır . 1846'dan sonraki dönem 

hakkında sa lnamelerden de yararlanılmıştır. Fakat Salnamelerde de bu 

yapıyı net olarak görmek mümkün olmad ı. Daha detaylı çal ışmak 

gerekiyordu. Bu yüzden bu ça lı şma isten ilen ve planlanan yeterli likte 

gerçek leşmedi. Fakat yine de ilk defa ortaya çıkarı lan konular bulunmaktadır. 

Genel Kurmay Başkanlığ ı 'nın kütüphanesinde bu lunan Harbiye 

öğretmen lerinden piyade Ko lağas ı Mehmet Rüştü'nün R1311 /1 895 tarihli 

Devlet-i Aliye Ordu Teşkilatı ad lı kitabı 1296/1879 düzenlemelerinden 

sonraki Seraskerlik Makamı'nın yapısını, görev ve sorum lulukların ı tamamen 

ortaya koymaktaydı. Buradaki bilgiler salnamelerdeki bilgilerle destek lerıerek 

1296 düzenlemelerinden sonraki dönem ortaya konmaya çal ı ş ıldı. 

1908'de ll. Meşrutiyet' in il a nından sonra Bab-ı Seraskeri'nin kaldırıldı. 

Yerine kurulan Harbiye Nezareti'nin görev ve sorumluluklarıyla, teşkilatma da 

bu değişimi ifade etmek aç ı s ından yer veril miştir. 

Aaabla Cnlvaralıtlll \ 
~kos Kfttftfth~n• 



BiRiNCi BÖLÜM 

ll. MAHMUT DÖNEMi 

1. YENiÇERi OCAGININ KALDlRlLMASlNA KADAR OSMANLI 

ORDUSUNUN DURUMU 

1.1. Duraklama Dönemi'ne Kadar Osmanlı Yönetimi 'nde Ordunun 

Yeri 

En görkemli döneminde impa ratorluğ u ayakta tutan çimento gaza ruhu 

değ il , iki yüzyı l boyunca kuru lan yönetim sistemiyd i.1 Bu sistem tamamen 

kü ltürlü, terbiyeli ve iyi özellikleri olan bir personel kadrosu ortaya ç ıka rdı. 2 

Yönetici s ı n ıf seyfiye (askeri teşki lat), ilmiye (dini teşk ilat) , saray hizmeti ve 

sivil bürokrasi (kalemiye ya da mülkiye) olarak örgeıt lenm işt i . 3 Padişah 

otoriten in tek sahibiyd i ve s ın ı rs ı z ikt ida rı va rd ı. Türkler gelenekleri it i b a rıyla 

padişaha çok bağ lı ydı. Dürüst ve kuvvetli bir disiplinle kendilerini pad işaha 

vakfetmiş lerdi. Osman Bey'in soyuna bağ l ı l ık l a rı o kadar kuvvetl iydi ki 

yeniçeri ler bile impa ratorluğu hanedandan a lmayı düşünmem işti. Padişa h bu 

s ınırs ı z ikt id a rı ordu ve din adamla rı vas ıtas ıy la icra etmekteyd i. iki s ın ıf da 

padişahın avucunun içindeydi ve ikisi de itaat fikriyle birbirine s ı kı s ık ı ya 

bağ lı ydı. 

Gayri Müslim top ra kla rın fethiyle görevli bir imam olan padişah aynı 

zamanda başkomutandı. Osman lı 'da ordu devletti ve hükümet onun 

vazifelerinden biriydi . Askeri ve sivil yetkiler birb irinden ayrı lmam ı ştı. Normal 

hayatta hepsi sivil, savaşta hepsi askerdi. Ordu padişah l a bütü n leşm işti . 4 

1 Roderic H. Davison, Osman lı imparatorluğu ' nda Reform c.l, Çev. Osman AKINHAY, 

Istanbul: Papirüs Yay. 1997, s.21. 
2 Fernand Grenard, Asya'n ın Yükse liş ve Düşüşü, Çev. Orhan Yüksel, Istanbul: MEB.Yay. 

1992, s.94. 
3 Carter V. Findley, Osman lı Devletinde Bürokratik Reform Bab ıa li (1 789-1922), Çev. Latif 

BOYACI, lzzetAKYOL, Istanbu l: Iz yay.,1994, s.13,39. 
4 Grenard. s.84 vd. 

--- - - - - - - - - - -- --
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Siyasi ve askeri otoriteyi tek başına temsil ediyordu. Ordunun kadro 

defterlerinde bir numara lı yeniçeri sıfatıyla setere katılmaktaydı. 5 

Yönetici elit tabakanın yetiştiği yer olan Enderun, Kapıkulu Teşkilat ı ve 

devşirme sist€3minden doğmuştu.6 Enderunda yetişen bu yönetici sınıf satın 

alınan köleler, savaş esirleri ve Hıristiyan bölgelerinden devşirilen 

çocuklardan oluşmaktaydı. ~LJn l arın geçirdiği eğitim süreci askeri eğitimi ile 

birlikte elit tabaka kadrosu eğitimini de içermekteydi.7 Yeniçeri Ocağı 'nda 

subay ve erler kul statüsündeydi; hak ve özgürlüklerini bütün varlıklarını 

padişahın iradesine adamış l ardı. Bunlardan yönetici tabakaya 

yükselmeyenler kul statüsünde olup sürekli si l ah lı birlikleri oluştururlardı. 

Yönetici tabakaya yükselenler ise pad işaha kul ve reayaya hakim 

durumdaydı l ar. 8 Yönetici lerin çocukl arı kul oğ l u kul olmad ıkl arından imtiyazlı 

kul hiyerarşisine giremezlerdi. Böylece babadan oğu la geçen memur 

aristokrasisi ön lenmiş oluyordu.9 

Osmanlı Ordusu kapıkulu askeri ve eyc;ılet askerlerinden oluşmaktaydı. 

Kapıkulu askerleri Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı 

ve Kapıkulu Süvarileridir.10 Osmanlı topraklarındaki Hıristiyan çocuklarından 

ve savaş esiri beş erkekten biri Acemi Ocağına alınırdı. 1. Murat Dönemi'nde 

(1362-1389) ulemadan Kara Rüstem ve Çandarlı Kara Halil'in önerisiyle beş 
ı 

esirden birisi alınarak Anadolu'daki Türklerin yanına verildiler. Bunlara beşte 

bir anlamında pençyek oğlanı dendi. Bunlar üç dört yıl ailelerin hizmetinde 

ça lı şırken Türkçe'yi öğrendikten sonra geri alınıp Yeniçeri yapılmaya 

başlandı. 11 Ilk Acemi Ocağı Gelibolu'da kuruldu ve Pençik Kanunu ile 

toplananlar önceleri doğrudan Acemi Ocağına alınıyordu . Bu usul sonradan 

5 Mustafa Akdağ, "Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar," DTCF Dergisi, C.XII/1 -2 (1 955), 

s.30 
6 Cahit Yalçın Bilim, Türkiye'de Çağdaş Eğitim Tarihi (1734p1876), Eskişehir: 

Anadolu.Oni.Ed.Fak Yay., 2002, s.1 2 vd. 
7 

Niyazi Berkes, TOrkiye'de Çağdaşlaşma, istanbul : Doğu Batı yayınları. 1978, s.91; 
1 

Davison. a.g.e. s.21; Grenard. a.g.e. s.93. 
8 

Berkes, a~g.e s.91, 130 
9 Davison, a.g.e. s.22 
10 ısmail Hakkı Uzunçarşıl ı, O~manlı Tarihi 1, Ankara: TTK Yay, 1988, s.508 vd. 
11 · ı smai l Hakkı Uzunçarş ıl ı , Kapukulu Ocakları 1. Ankara: TTK, 1998, s.6.; Edirneli Oruç 

Bey, Oruç Beğ Tarihi, Haz ı rl ayan: Nihai Ats ız; [lstanbul]:Tercüman Gazetesi, 1972, s.41 vd 
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değiştirildi. Küçük yaştak i Hıristiyan esirler önce Tü rk köylüsünün hizmetine 

verilerek burada Türk ve islam geleneklerini öğrenip hayata intibak ettikten 

sonra Acemi Ocağ ı ' n a kaydedilmeye başlandı. 12 Çelebi Mehmet Dönemi'nde 

(1413-1421 ) pençik oğ l an larından başka Rumeli toprakl arındaki Hır i stiyan 

tebadan Yen içeri namzedi olarak 8-20 yaş aras ı çocuklar Acemi Ocağ ı' na 

a lınmaya baş land ı. Devş irme iş iyle birinci derecede Yen içeri Ağas ı 

ilgileniyordu. XVI yy. ortalarına kadar Yen içerilerin evlenmesi yasakt ı. 

Evlenmelerine izin veri ldikten sonra baba ları ölen yen içeri çocuk l arı da 

kuloğ l u ad ıyla Acemi Ocağ ı'n a a lı nmaya başlandı. 13 

Daha fazla askere ihtiyaç duyu lduğunda Tımarl ı Sipahilerden 

yararlanılıyordu. Bölgelerindeki köylülerden öşür ve resimleri toplayan tırnar 

sahipleri bunun karş ılı ğında devleti koruma görevini üst lenm i şti. Bu lundukları 

bölgede barı ş zaman ı nda da silah a lt ı nda asker bulundururlardı. Eyalet 

askerleri sefer durumunda sancak beyinin bayrağ ı a ltında top l anır ve bağ l ı 

o lduk l arı eyaletin paşası kamutasında setere kat ılı rd ı. Cebelü denen bu 

askerlerin bütün masrafı tırnar sahibine aitti. 14 Bazen babadan oğu la geçerek 

bir aile t ı rnar bölgesine sah ip olabi liyor, fakat toprağ ın mülkiyet ve tasarruf 

hakk ı devlette ka lı yordu. Bu da toprak aristokrasisinin ge lişmes i ni ön lüyordu. 

Devlet kontrolunda olması ve uzun vadeli çıkarların ın köylülerin sürekli 

refahına bağlı olması toprak beyinin zorbaca yöntemlerle köylüyü ezmesine 

engel oluyordu. 15 

1.2. Osmanlı Ordusu'nun Gerilemesi 

Batı'da Osman lılara kadar Romal ılardan başka bir devlet sürekli yapıda 

ordu kurma eği limi göstermemişti. 1 6 ilk muvazzaf asker sın ıfı Orhan Gazi 

Dönemi'nde (1 324-1362) kurulmasına rağmen, Avrupa'da ilk defa yüzyıl 

sonra 1447'de Fransa'da VII Şarl tarafından piyade şeklinde bir ordu 

12 Uzunçarşılı, Tarihi 1, s.509. 
13 Uzunçarşı lı, Kapukulu 1., s.6,7, 12, 13, 14,31. 
14 Uzunçarş ılı, Tarih 1. s.516; Mehmet Zel<i Pal<a lın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 

Sözlüğü c.l. Istanbu l: MEB. Yay., 1993, s.576. 
15 Davison, a.g.e. s.21 vd. 
16 Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı Askeri Teşkilatı ve Kıyafeti. Çev.Nurettin TÜRSAN, 

Semiha TÜRSAN, Ankara: KKK. Basımevi , 1983, s.15 



oluşturuldu. 1 7 Fernand Grenard'ın değerlendirmesine göre Osma nlı Ordusu 

yaşad ı ğı dönemde dCınyada birinciydi. Asker memleketin sırtından geçinnıez , 

levazınıın sağladığ ı dışında ald ı ğının parasını kuruşuna kadar öderdi. 

Tereddütsüz itaat eder, ca nlarını düşünmez , eksikliklere sabrederdi. itaatli ve 

disiplinli olmalarına rağmen asla pasif değillerdi. Değiş ik şa rtla r a lt ında ne 

yapma la rı ge re ktiğini ve kendilerine ne yapılmas ı ge rektiğini iyi bilirlerdi .18 

Kanuni Sultan Süleyman'a (1 520-1566) kadar padişa hla r ordunun 

başındaydı. En ufak yolsuzluğa müsaade edilmezdi. Bu yüzden yabanc ıların 

hayran olduğu devrinin en modern ve disiplinli ordusu idi . Başa rı s ını mutlak 

itaate ve bu usul ve kaidelere bağ lılıkla rın a borçluydu.19 Kanuni Sultan 

Süleyman'dan sonra devlet yönetimi değ işime uğ radığ ından düzenli ve 

sürekli aske rliğ i meslek ed inmiş yeniçeri ve sipahilerin düzen ve disiplini 

bozuldu.20 

1595 Eğri Savaş ı'nda Osmanlı askeri ilk defa üstün ateş li hafif piyade 

tüfekleriyle ka rş ılaştı. Bosna'da kadılık yapan Hasan El Kafi düşmanın yeni 

ateş li s ila hla rı aş ırı kullanmas ı ve s ila hla rın ihmal edilmesi yüzünden askerin 

kaçtığını ve yasak tanımadığını ve disiplinin bozulduğunu , askerin üç yıldır 

halka zulmetmeye baş ladı ğ ını yazmaktadır . Bu tarihten itibaren köylü, esnaf 

ve kasaba ha lkı zorla askere götürülmeye baş la ndı. Bu da üretimi olumsuz 

etkiled i ve k ıtlı k baş lad ı. K ı t lık ve paha lılı k fi ra rı getirdi. Do layı s ıyla askeri 

aç ı dan da faydas ı o lmad ı. 2 1 

Ordunun bozulmas ındaki en önemli nedenlerden biri Yeniçeri Ocağ ı'na 

zamanla yeniçeri kanununa aykırı olarak bir çok k i ş ini n alınmasıyd ı. 1584'e 

kadar köyler ve tarlalar sipahilere verilmekteydi . Büyüklerin ve ayanın 

sepetine g i rmemiştiY 

17 Mehmed Rüşd i, Devlet-i Aliye Ordu Teşkilatı. Istanbul : 1311, s.6 
18 Grenard. a.g.e. s.95 vd. 
19 Marsigli, D'Arvieux ve Jovius bu yönünü takdir eder. Uzunçarşılı, Kapuku lu 1. s.477 
20 Mustafa Nuri Paşa. Netayic'ül Vukuat c.III-IV. Sade leşt i re n : Neşet ÇAGATAY, Ankara: 

TTK, 1987,s.294 
21 Berkes. a.g.e. s.73 vd . 
22 Sepet tıma rı: verimi aza ldığ ı nd an be ra t l arı sepete konmuş . 5-10 isteklisi varsa da valilere 

yemlik olsun diye bu ad verilmiştir. (Mustafa Nuri. a.g.e. s.125) 

- - ------ -
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ilk defa lll. Murat Dönemi'nde (1 574-1595) 1582 yılında Şehzade 

Mehmet'in sünnetinde halkı eğlendiren Hıristiyan oyuncular Müslüman olarak 

cebeci ve topçu olmak i stemiş lerd i. Ferhad Ağa ocağa yabancı ve 

tan ınmam ı ş kimselerin girmesiyle ocağın kanun ve kaideleri bozulacağı ve 

bundan devletin zarar göreceğ i gerekçesiyle reddetmişti. Padişah Ferhad 

Paşa'yı aziederek yerine geçirdiği Yusuf Paşa "Ağa Çırağ ı" ad ıyl a bunları 

usule aykırı olarak ocağa almı şt ı. 23 

Özdemiroğ lu Osman Paşa da yararlık gösteren bazı yabancılara üçer bin 

akçe başlangıç vermesiyle bu yol açıldı. Sonradan iyi kötü demeden işe 

yaramaz kimselere, dirlik sahibi olmayan şe hiriiiere verilmeye başlandı. 

Devlet ileri gelen leri boşa lan yerleri adam ve akraba la rına verd iler. Bunun 

yanı s ıra eski kanunlara aykırı olarak istanbul taraflarından verilmeye 

başlandı ve bütün tırnar ve zeamet ileri gelenlerin yem liği oldu .24 

lll. Murat' ın hükümdarlı ğının orta la rına kadar eski kanun geçerliydi . Asker 

az ve öz idi. Çünkü küçük yaşta a lınıp eğiti le rek devlet i ş l erine va kıf olarak 

zahmet ve zorluğa a lı şarak yetişiyordu . Hariçten kişilere dirlik, mans ı p, 

sancak ve Beylerbeyilik verilmesi sonucunda bunlar hakim duruma geçtiler. 

Bu süreçten geçmeden para kuvveti ya da iltimasla a lın a nlar zaman la diğer 

ocak efrad ını da kendilerine uydurdular disiplinsizliğe sevk ettiler.25 

12.000 kadar yeniçeri varken sadece korucu ve emekli sayı s ı 7.000' i 

geçm işt i . Gerçekte yaş lı , arnelmande ve sakat olanlar bini geçmezken sefere 

gitmemek için çoğu rüşvetle korucu ve emekli olarak deftere yazılmaktaydı. 26 

Eskiden emeklilik sadrazam marifetiyle yapılırken yen içeri ağa l ar ı kendi a lı p 

satmaya ve kendi sah ib-i arz olmaya başladı. Vetkilerin bu kadar aşağı 

seviyelere devredilmesi do lay ı sıy la genç ve yarar durumdakilere emeklil ik ve 

kanuna aykırı olarak koruculuk verilmeye baş landı. Üstelik fazla ulufe ile 

emekli o lma l arı ayrı bir dert askerin fazla olması bir dert. 35.000 yeniçeriden 

23 Koçi Bey Risaıesi. Sadeleştiren: Zuhuri Dan ışman, Ankara: MEB.Yay., 1993,s.30; 

Uzunçarşılı, Kapukuıu ı. s.39,482 
24 

Danışman, a.g.e. s.24 
25 Danışman, a.g.e. s.30 Uzunça rşılı Kapuku ıu ı. s.479 vd. 
26 Bu deyim "işten kalmı ş" an lamında ihtiyarlığı sebebiyle emekl iye ayrılan yeniçeriler için 

kullanılmı ştır . Arnelmande namıyla ilk emeklilik ll. Selim (1566-1574) zamanında yapılmıştır. 

(Pakalın, a.g.e. c. ı, Istanbul: MEB. Yay., 1993,) 
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seferde 20.000'i yaz ılır, kalanlar korucu, nöbetçi, emekli, köçek olarak 

ayrılırdı. Bu yirmi bin kiş i de sadece ·defterde vardı. Sefere katıl a n yedi sekiz 

bini geçmezdi. Fakat ulufe 20.000 kiş i üzerinden alınırdı . Fazla ulufenin 

dörtte birini ağa sefer dönüşü güya padişaha sadakatle çalışır gibi hazineye 

iade eder kalan dörtte üçünü zabitlerine dağıtırdı. Bunlardan sadrazam ve 

defterd ar haberdar olmas ın a rağme n ağ a nın sahib-i arz olmas ı ve padişaha 

ya kınlı ğ ı nedeniyle ses ç ıka ramazdı. 

Bunun dı ş ında özellikle ordudan tard edilen sabıka lı ki ş il erin tekrar 

a lınmas ı yeniçeri kanununa darbe vUrdu. Vergiden muaf olabilmek için halk 

ve köylü a ras ından rü şvet le yeniçeri kayd ı ya pıldı. Ölenler bildirilmeyerek 

ulufe leri hazineden a lın maya devam edildi.27 

lll . Murat Dönemi'nde Yeniçeri Ocağ ı'n a esnaflar alınmaya baş l anmı ştı. 

XVII. yy 'da a rtık askerlikten başka iş le uğ raşmaya n devşirmede n muvazzaf 

yetiştirm e kura lı terk edilerek milleti mezhebi bilinmeyen hamal, ağdacı, 

yankesici, börekçi, manav gibi ça rş ı es nafı yeniçeri yazılmaya baş la ndı. 

Bunlar savaşta n sonra tekrar eski i ş l e rine dönüyorla rdı. 28 

ı. Mahmut Dönemi'nde (1 730-1754) 1739 yılında ulufe a lım satımın a izin 

verilmesiyle zaten 1592'den beri düzen ve disiplini bozulmuş , kanun ve kural 

kalm amı ş olan orduda ulufe sat ı şı geçim kaynağ ı haline geldi. Esame 

kağ ı t l a rı tahvil gibi satılmaya baş lad ı. Cevdet Paşa esame sat ı ş ını ocağ ın 

bozu lmasındak i birinci etken olarak değerlend i rmişti r . 29 Esame art ı k hizmet 

karş ılı ğ ı bir tahsisat olmaktan çıkm ı ş ticari bir nesne o lm uştu . Art ı k ocağa 

hariçten kimse girm iyordu , fakat esame a lı m sat ım ı nedeniyle gerçek mevcut 

tespit ed ilemiyordu. Ocak nite lik olarak d üşük ve fakat b üyü k lüğü başa 

ç ıkılamayacak kadar güç boyutlara u laşmışt ı. 30 

XVIII. yy'da yeniçeri a rtı k kul olmaktan çıkmı şt ı. Fa kirleşmiş esnaf ve 

köylünün ocağa a lınmas ıy la ocak s ivilleşm işt i . Yeniçerilik art ı k askerlik değ il 

ulufe sa hipliğ iydi. Yoksul halk ta bakas ının geçim kaynağ ıydı. Çarş ı pazarda 

27 Uzunçarşılı, Kapukulu 1. s.480 vd.,492; Mustafa Nuri. a.g.e. s. 11 5 
28 Mustafa Nuri. a.g.e. s. 11 3 ; Danı şman, a.g.e. s.31 
29 Mustafa Nuri, a.g.e. s. 114 Uzunça rş ılı, Kapukulu 1. s.494 
30 Ahmet Lütfi Efendi, Vakanüvis Ahmet Lütf i Efendi Tarihi c.VIII. Aktaran:Ahmet 

Hazerfen, Istanbul: Tarih Vakfı · & YKY, 1999 s. 357; Uzunça rş ı lı, Kapuku lu 1. s.495; 

Davison, a.g.e. s.28 
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esnafa korku sa lar, ha l k ı haraca keserdi. Esn aflıkl a geçindiklerinden sefere 

gitmek yeniçeri için yıkı md ı. Çağdaş silah ve araçlarla donatılmı ştı, fakat eski 

askerli k mes leğ i ni yaşatacak maddi koşu llar sağ la nmad ı ğ ından, a ld ı k la rı 

ulufe geçimine yetmed iğ i nden çoğ u n un d ı şa rı da bir i ş i ve bir de ailesi vard ı. 

Her türlü askerlik eğ itim ve meslek leşmes ine karş ı o lma l a rında bu da önemli 

bir etkendi. Devş i rme uyg ulanm ıyor, ku lluk eğ it im i de a lm ıyorlard ı. Devletin 

zat iyat ı ndan sayılan yeniçeri imparatorl uğun her bölgesinde devletin 

karş ı sında siyasal güç kazanan bir parti durumuna ge lm işti . Aşağ ıdan 

Bektaşi leri n yukarıdan da siyasi ç ı karcı l arın elindeydi.31 Vezir ve ağa lar 

makam ve mevki h ı rs ı , can kaygısıyl a kendi arzu lar ı na hizmet etmek üzere 

yen içeriyi isyana tahrik ederek kullanma yolunu da seçebiliyordu. 32 

Tı rnar ve zeametler boşa ldıkça devlet bun l arı a l ıp miri mukataa s ı n ı fına 

soktu. Daha sonra tımarlı sipahiye mahsus bu dirlikleri yasaklanm ı ş 

o l masına rağmen "devlete çok hizmeti geçtiğinden bir defaya mahsus" 

denilerek, "t ı mar verimsiz o lduğ undan" denilerek devlet ileri gelenlerinin 

yak ı n la rı na ve saray gözdelerine, parazit kimselere " ç ı raklık" adı yla verilmeye 

baş landı. Vali ve alay beyleri de boşa lan t ı mari a rı rüşvet karş ılı ğ ı 

vereb ilmekteydi. Hatta hayali kiş iler ad ı na berat ç ı ka rılarak t ı rnar vali ve 

alaybeylerinin yenı liği haline gelebiliyordu. Bu tırnar sahiplerine görev 

ç ı kt ı ğ ı nda va liler ve alay beyleri zenginleri para karş ılı ğ ı sefere götürmez 

yerinde b ı rak ı p fakirleri sefere sürmekteyd iler. Tımari ara devlet ulufe ve 

yiyecek vermediğinden orduya katı lan lar fakir ve çelimsiz oluyordu.33 

XVI. ve XVII. yy'da ateş l i silahlardaki artış mesleki orduları gerekl i kı ldı ve 

tımarl ı sipahi lerin önemini aza lttı. Mülkü başında olmayan büyük toprak 

zengin leri türedi. 34 Kimisi birden çok arazi ele geçi rmiş olan i l t i maslı kimseler 

hiç asker toplamadan gelir elde etmekteydi. Bu tırnarlar hukuken devlet 

mü lkiyetinde o lmasına rağmen özel mülk gibi iş lem görüyordu. Böylece vergi 

top lama ayrıcalığının en yüksek teklifi verene sat ıl dığ ı iltizam sistemi ortaya 

ç ı kt ı. Mültezim de masrafı n ı ç ı kard ı ktan sonra devlete vereceği vergin in 

31 Berkes, a.g.e. s.73 vd.,1 16 vd. 
32 Uzunçarş ılı, Kapukulu 1, s.477 
33 Mustafa Nu ri, a.g.e. s.124 vd. 
34 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Çev: Metin Kırat lı , Ankara: TTK., 1996 s.30 

vd. 
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üzerinde bir kar sağ l ayabilmek için köylüyü s ıkı ştırıyordu. Bunun sonucunda 

ayanlardan oluşan bir toprak aristokrasisi ortaya çıktı. 35 

Geçm işte yeniçeri karşı s ında güç dengesini sağ lamakta olan tıma r ve 

zeamet askeri tamamen yok oldu. Askerlik yeniçeri ve sipah ilere ka ld ı. 36 

1.3. Modernize Ve Islah Çabaları 

1682'de l<öprülülerin yaptığı reformlarla geçici bir süre devlet kendi 

gücüne kavuştu. 37 Bu yı l l<öprülüzade Fazıl Mustafa Paşa kanuna aykırı 

olarak orduya a lı nan elli, a ltmış hatta yüz akçe alan işe yaramaz 

yeniçeri lerden otuz bin kişiyi ocaktan ç ıkarm ı şt ı. Paşa, sadrazam o lduğu 

s ırada ocak mevcudu yetmiş binden fazla idi. Bu tensikat hazineyi de büyük 

ölçüde rahat l atm ı ştı. 38 Fakat 1683'te ll. Viyana Kuşatmas ı 'ndak i başar ı s ı z lı k 

kesin sonu getird i. 

D iğe r yandan 1689'da Rusya'nın tahtına Rusya için tarihin yönünü 

değiştirecek Büyük Petro (1 689-1725) geçti. Petro gen iş leme ve fütuhat 

siyaseti takip ettiğ inden bi lhassa askeri yönden Osmanl ı Devleti ile karş ı 

karş ıya geldi. Gençliğinden beri bat ı Avrupa'ya hayranlık duyan Petro bütün 

enerjisini Rusya'n ı n bat ılılaşması yolunda harcamaya baş lad ı. Avrupa tarzı 

yeni bir ordu kurarak Avrupa tekn iğini başarıyla tatbik ed ip hız la 

kuvvetlendirdi.39 Petro'nun 1692'deki askeri düzenlemeleri Avrupa'ya da 

sirayet etmesi sonucunda Avrupa'da askerlik ve harp sanayii ge lişmeye 

baş l adı.40 

XVIII. yy'dan önce Osman lı Devleti'nin profesyonel orduya daya lı bir 

askeri sistemi vardı. Sipahi ve kap ıku lun un bozulması profesyonel orduya 

daya lı sistemi de bozmuştu.41 1699 Karlofça Anlaşması'nda Avrupa 

ordu ların ın Osman lı karşıs ı ndaki gücü tescil ed ildi. Zaten bozuk olan askeri 

35 Davison, a.g.e. s.28 vd . 
36 
Dan ı şman, a.g.e. s.37 

37 Lewis, a.g.e. s.36 vd . 
38 Uzunçarşılı, Kapukulu 1. s.490 
39 Al<des Nimet f<urat, Türkiye ve Rusya. Ankara:f<ültür Bakanlı ğ ı, 1990, s. V,1 1 
40 Mehmet Esat Efendi, Vak'a-nüvis Es'ad Efendi Tarihi. Haz. Ziya Yılmaze r, istanbul: 

OSAV, 2000, s.571 
41 Berkes, a.g.e. s.186 
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askeri teşk il at kökünden sars ıl d ı. Amcazade Hüseyin Paşa 1113/1 701 'de 

yapt ı ğ ı tensikatla Karlofça'dan sonra yine yetmiş bin olan ocak mevcudunu 

1702'de 33.389'a düşürmüştü . ll l. Ahmet (1 703-1730) tahta ç ı ktı ğ ı nda 

emeklilerle beraber 53.200 idi.42 

1716'de Rochefort ad lı bir Frans ı z subay ı , Fransa'daki dini bask ıl a rda n 

kaçan Frans ı z Protesta n' larından o luşan yabanc ı mühendis subaylar kıtas ı 

o l uşturm ak için bir taslak sunmuş , fakat bir sonuç a lamam ı şt ı. 43 lll. Ahmet 

zaman ı nda Nevşehirl i Damat lbrahim Paşa' nın 1728 tarih li ferman ile yapmak 

i stediğ i ı s i a hat projeleri Iran Seferi ile Rus ve Avusturya savaş larının araya 

girmesi nedeniyle uygulamaya geçiri lemedi.44 Projeler ge rçek leşmese de 

etkisi görü ldü. Saraya ve padişah a en yakın ve en sad ı k ocak olan Bestanc ı 

Ocağ ı'nd a n seçilen 300 k i ş i ile ilk defa Avrupa ta rz ı talimlere baş l a nd ı. 1730 

Patrona . Halil l syan ı da bu çaban ı n sonunu getirdi.45 Rusya da Avrupa 

ta rzın ı n kuru lmas ı nda 75-80 y ıl önce eski askere dokunmadan güvenili r 

saray askerleriyle i şe baş lam ı ştı. 46 1732'de bundan sonra ç ı kan tımar 

kanun i a rın a esas olacak bir kanun ç ı ka rı l dı. Uzunçarş ılı bu kanunu Avrupa 

teş ki l atına ka rş ı oldukça eksik ve yarım tedbirli olarak nitelemektedir.47 

ibrahim Müteferrika daha isyandan önce Sadrazam ibrahim Paşa'ya 

sund uğ u muhtıray ı 1732'de bast ı rıp 1. Mahmut'a (1730-1754) sundu. Bu 

mulıt ı rada askeri aç ı d a n önemli bi lgiler va rdı. Avrupa ordu l a rı, o nl a rın eğ itim i , 

örgüt ve d i~ i plini savaş· yöntemleri ve askeri kanun l a rı in ce l enmişti . Bu 

mulıtıra Avrupa orduların ı n ü stün l üğ ünü ve on l a rı örnek a lmanın Osma n l ı 

aç ı s ı nda n önemini aç ı kça ortaya koymaktaydı. 48 

ibrahim Paşa yenilikleri Osmanlı Devleti'ne sokma konusunda 1729'da 

ihtida ederek Ahmet ad ı n ı alan Cloude Alexandre Comte de Bonneval'den de 

ya ra rl a nd ı. O da ibrahim Mütefe rrika'yı destekleyen bilgiler vermekteydi. 

42 Uzunça rş ı lı, Kapuku lu 1. s.617 
43 Lewis, a.g.e. s. 47; Sipahi Çataltepe.19. Yüzy ıl Baş larında Avrupa Dengesi ve Nizam-ı 

Cedit Ordusu. Istanbu l: Göçebe Yay., 1997, s.1 O 
44 Uzunçarş ılı , Kapukulu 1. s.491 vd . 
45 Çata ltepe. a.g.e. s.1 O 
46 B erkes. a.g .e. s.558 vd. 
47 ismail Hakk ı U zunçarş ılı , Osma nlı Ta rihi c.IV/1. Ankara : TTK Yay, 1988 , s.325 
48 Lewis, a.g.e. s.48 
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Bonneval Bab- ı Ali 'ye Avrupa pol it i kas ını n s ırl a rı n ı, perde arkas ı n ı ve sultana 

gerçek ç ı kar l ar ı n ı aç ı k l ad ı. 49 Avrupa'n ın siyasi şart l a rı n ı , Fransa, Prusya ve 

Avusturya'daki askeri gelişme leri tan ıtacak nite likteyd i. Verd iğ i raporlarda 

art ı k cesaret ve kahraman lı ğın yetmed iğ i ni ve çağdaş askerlikte en önemli 

iş i n eğ itim, disiplin ve asker maaşların ı n düzenli ödenmesi o lduğunu 

an latmaktayd ı. Frans ı z, Avusturya ordu nizam l arı, asker alma, eğit im 

yöntemleri hakk ı nda bi lgiler verdi. Sıhhiye bölükleri kuru lmas ı n ı tavsiye etti. 

Bonneval ekonomik çağdaş laşma olmadan askeri teknoloj inin 

geliştiri lemeyeceğ i ne ve ekonomik kalkınmanın zorun l u l uğuna dikkat 

çekiyordu. 50 

1731 'de beylerbeyilik verilerek Hum baracıbaşı Ahmet Paşa olarak 

Humbaracı ocağı kurmakla görevlendirildi. Bosna'dan getirdiği 300 

humbaracı ile Humbaracı Ocağ ı 'n ı kurdu. Ocağa Müs l üman lı ğ ı kabul eden üç 

Frans ız subayı da a l ınarak ocak faa liyete geçti. Kısa süren bir Kastamonu 

sürgününden sonra 1734 May ı s ı nda yeni ocağı Ayazma Sarayı 'nda 

o l uşturdu. 1747'de ölümünden sonra Humbarahane'yi devra lan Süleyman 

Bey'in ölümünden sonra isyan ç ı kmasından korku larak kapat ılm ı şt ı. 

1. Mahmut Osman lı Devleti'nin Avrupa tarz ı nda bir ordu kurman ı n bir 

zaruret olduğunu anlamas ı na rağmen isyan korkusuyla kapıku l u ve bilhassa 

Yeniçeri Ocağı'na dokunamamıştı. Osman lı ordusu ve bi lhassa maaşlı 

kap ı kulu ocak l arı düzensiz bir kalabal ı ktan ibaretti. 51 

Koca Ragıp Paşa (1755-1763'te sadrazam) ısiahat yapalım derken eski 

düzeni tamamen kaybetme endişesi taşıyordu. 52 Avrupa ordularındaki 

ge l işmeler ile Osmanlı ordusundaki düzensizliği k ı yaslayıp sonucu pad işalıa 

aktarıyor ve padişahı oyalayacak uğraş lar bularak savaş isteklerini 

geçiştiriyordu. Orduyu düzenlemek yerine bütün gücünü hoş vakit geçirmeye 

harcıyordu. Mustafa Nuri Paşa onun bu durumunu tamamen ümitsiz liğine ya 

da savaş sebebiyle içine düşülecek teh likeden korkmas ı na bağ l ıyordu. 53 

49 Josaph Von Hammer Purgstal, Büyük Osmanlı Tarihi c.VII. Istanbul : Üçdal Neşriyat , 

1991 s.358 
50 Berkes, a.g.e. s.67 vd. 
51 Uzu nçarş ılı, Tarih IV, s.321 vd. 
52 Berkes, a.g.e. s.68. 
53 Mustafa Nuri, a.g.e. s.55 vd. 
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Savaşsı z geçen 1150-1'182/1737-1768 yılları arasında rahatla meşg ul 

olunmas ı ordudaki düzenin bozukluğunu had safhaya ulaştırdı. Vakanüvis 

Esat Efendi'ye göre ordunun güçlendirilmesi farz derecesine ulaşmıştı. 54 

1768-1774 savaşında yüz binden fazla düzensiz askerin yirmi binden az 

düzenl i asker ka rşı s ındak i bozguna uğramıştı. 55 Bu savaştan sonra "derme 

çatma, eğ i tim s iz , disiplinsiz askerle Moskof ordu l a rını yenmenin mümkün 

olmayacağ ı , i şten anlamayan beceriksiz devlet adamlarının kafas ına dank" 

etmişti. Ordunun düzene sokularak düzenli askeri birlikler haline 

getiri lmesinden başka çare o l madığı düşünülmeye başlandı. 56 

lll. Mustafa Zamanı'nda (1 757-1771 ) Baran de Tot tarafından topçuluk 

a lanınd a önemli iş l er yapıldı. 57 Eğ itimli asker ihtiyacını kavrayan lll. Mustafa 

da yeniçerinin art ı k bir i şe yaramad ı ğ ını ve ı s lah ının da mümkün olmad ı ğ ını 

an l amışt ı. Ama o da yeniçeri korkusuyla ocağ ın ıs l ahına el atamadı. Daha 

sonraki ı s i a h at tecrübeleri Avrupa'dan getirilen öğretmenlerle de bunun 

yapı lamayacağ ını gösterdi.58 

1776 yı lı nda Canikli Ali Paşa 1. Abdü lhamit'e (1 774-1789) s unduğu 

"Tedabir'ü l Gazevat" ad ıyl a kaleme aldığı ı s i ah at layihas ındaki tavsiyelerin 

uygulanması için ra hatın terk ed ilmesi gerektiğin i vurguluyordu. Padişahın 

bi le askeriyen in fesat olduğunu ve asker alnıaktan çıktı ğ ı nı düşündüğü bu 

dönemde de en fazla düzenleme iht iyac ı yine askeri alanda hissedilnıekteydi. 

Yeniçeriye karşı bir askeri birlik kurulması bu dönemde gündeme geldi . Fakat 

bunun nedeni ordunun savaştak i yetersizliğinden deği l , Istanbul'un asayi ş i 

idi .59 Sadrazam Halil Hamit Paşa önce Tımarlı sipahiler hakkında daha 

sonra yeniçeri ocağ ının yabancılardan temizlenmesi için kanun yay ı n l adı. 60 

Böylelikle defterde yazıldığı halde görevde olmayanlar ortaya ç ı ktı. Askeri 

düzeni mahveden ulufe alım sat ı m ını kökünden yasakladı. istanbul'daki 

54 Esat Efendi, a.g.e. s.571. 
55 Uzunçarş ılı , Tarih IV, s.426. 
56 Mustafa Nuri, a.g.e. 8.126. 
57 Uzunça rş ılı, Tarih IV, s.479 vd . 
58 Uzunça rşılı, Kapukulu 1, s.502 vd. 
59 Fikret Sarıca lı oğlu, Kendi Kaleminden Bir Pad işahın Portresi Sultan ı. Abdü lhamid, 

Istan bul: TATAV, 2001, s.188 vd. 
60 Uzunçarş ılı, Tarih IV, 1.,s.478 

- -------------------------------------------------------------
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yeniçeriye de yoklama ç ı ka rınca düşman la rı yeniçeriyi k ı şk ı rtmaya baş l ad ı. 6 1 

Eski düzenin devam ı n ı isteyen ocak ağa l arı nın yen içeriyi tah rik ederek isyan 

ç ı karmasından korku ld uğundan yine as ı l ıs l a hı gereken bu ocak bir tarafa 

b ı rak ıl arak humbarac ı , topçu ve istihkam k ı s ı m l a rı n ın ı s l a hı ile yetinildi.62 

Lüksemburg Dükü'nün oğ l u Sigismond de Montmorency 1784'de dükün 

sekreteri ile Sadrazam Halil Harnit Paşa'ya büyük bir ı s i ahat projesi teklifi 

getird i. Yapı l an görüşme lerde Osman lı ordu l arın ı n yenilme sebebi olarak 

savaş yöntem lerinin, yeni savaş aracı yapma tekniklerinin, çakmakl ı 

tüfeklerin ve sürat top l arın ı n bilinmemesi o lduğunu an l attı. Fakat 1785'te Halil 

Hamit Paşa'n ı n idam ı yla bu proje de suya düştü. 63 

1768 ve 1788 seferlerinde Avrupa'nın düzenli ordu l arı karş ı s ı nda 

başıbozuk asker gibi ka lan Osman l ı ordusunun direnemeyeceğini artık 

devletin bütün ileri gelenleri biliyordu. 64 XVI II. yy'da Anadolu'da derebeyler 

fi ilen özerklik kazanm ı ş durumdayd ı. Art ı k devlet görevini yapam ı yordu. Hala 

i mparatorluğun merkezi durumundaki Rumeli ayan l arı bağ ı ms ı zlı k 

bak ı m ı ndan Anadolu derebeyieriyle rekabet eder duruma ge lm i şti. Kendi 

hazineleri, mahkemeleri ve hatta özel ordu l ar ı vardı. 65 Defterdar Sar ı zade 

Mehmet Paşa devletin her şeyden önce ve en önemli ve en gerekli bir 

numara lı konusu olarak Yen içeri Ocağ ı 'n ı n düzene soku l mas ı n ı öngörüyordu. 

Ama ihtiyatla ve aşama aşama, ocak zabitlerin in oyunu alarak, onlarla ittifak 

ederek yapı lmasın ı uygun buluyordu.66 

Avusturya ve Rusya ile savaş devam ederken 1. Abdülhamit ö lmüş ve 7 

Nisan 1789'da III.Selim (1789-1807) tahta geçmişti. lll. Selim'in amacı 

Avrupa tarzı eğitim yapan bir asker sınıfı kurmak ve onu güçlendirerek bu 

güce dayan ı p u leman ı n nüfuzunu k ı rmak ve nihai olarak Yeniçeri Ocağ ı 'nı 

ka l dırmakt ı . 67 Baştan sona herşeyi yenilerneye niyetliyd i, özellikle de n izamlı 

ordu icadına. Fakat kuru lu düzeni tamamen değiştirmek yeni devlet 

61 Mustafa Nuri, a.g.e. 5.295 
62 Uzunçarş ıl ı, Tarih IV, 5.426 
63 Berke5, a.g.e. s.80 vd. 
64 Mustafa Nuri , a.g.e. 5.295 

• 
65 Lewi5, a.g.e. 5.38 
66 Uzunçarş ılı , Kapukulu 1. S.488 vd . 
67 Çata ltepe, a.g.e. 5.74. 
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kurmaktan daha zordu. Ulema ve devlet adam l a rından devlet nizamına dair 

layihalar istedi. On sekiz kiş i layiha sundu.68 Bu layihalar incel endiğ inde iki 

ana düşünce ortaya çıkmaktaydı. Ocağın ı s l ahını mümkün görenler "Sultan 

Süleyman Kanunudur" diyerek Avrupa eğ itim ve s ila hlarını kabul ettirerek 

Yeniçeri Ocağ ı 'nın ı s l ahını; ı s l a h olamayacağ ını düşünenler ise Avrupa 

usulüne göre yeni bir ocak kurmayı öneriyordu. Ama hiç biri ocağın 

kaldırılmasını mümkün görmüyordu.69 

Pad işah bu l ayiha l a rı inceled ikten sonra yeni bir ocağ ın "Nizam-ı Cedid"in 

kurulmasına karar verd i. Bu ocak Yeniçerileri kuşkulandırmamak ve 

k ı şk ırtmamak için Bostan iyan- ı Hassa Ocağ ı'n a bağl ı , Bostanc ı Tüfenkçisi 

Ocağ ı ad ıyl a kuruldu. 70 

Nizam-ı Cedid'in masraflarını karşılamak üzere irad- ı Cedid hazinesinin 

kuru l ması çıkar grup ların ı harekete geçirdi. Pad işahın yakın adamları zevk ve 

sefaya daldılar. Cevdet Paşa'nın tabiriyle "vüke le-yı asr cemm-i emval 

derdine" düşmüş, saltanat büyükleri Nizam-ı Cedid'i servet biriktirme arac ı 

haline getirmişt i . bunlar padişahın etrafını sararak namuslu k iş ile ri birer 

balıane ile devlet kap ı s ında n uzaklaştırırlar; yüksek rütbeli ulemayı da 

"semizce arpalıklar ve hediyeler"le sustu rurlardı. 71 Bu durum da yenilik 

karşıtlarını tahrik etmekteydi. 

Daha sonra Anadolu'da oldukça güçlenen Akka'da Napolyon'u da 

yenerek başarısını ispat eden Nizam-ı Cedid ordusu 230.000 kişiye 

ulaşmıştı. 72 Fakat Bat ı tarz ı ordu ulema ve bazı devlet adam l arın ın tepkisini 

çekmekteyd i. N izam- ı Cedid için zorla asker top l anmasın ı n emredilmesi de 

eklenince Yeniçerilerin ve ulemanın bu yeni düzene karşı içlerindeki k ı zg ınlı k 

68 Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet c.VI. Istanbul: Üçdal Neşr., 1966, s. 7,8, 11 vd. 
69 Bunlardan fark lı olarak Muradgea D'Ohsson'un sunduğ u layihada esas şartın askerin harp 

san atı nı bilmesinin gereğ in e ve bu askerin düzenli sevk ve idare edilmesine dikkati çekerek, 

"fünun-ı harbiyeye dair" bir oku lun, yani harp okulu açı lmas ını önermekted ir. Okulun yapısın ı , 

düzen ini, dersleri, öğrenc i say ı s ını, gereken alet ve edevatı, öğretmenierin maaş la rına kadar 

ayrınt ıya girmiştir. (Bkz.Çataltepe, a.g.e. s.82 vd .). 
70 Çata ltepe, a.g.e. s.84, Enver Ziya Karai, Selim lll'ün Hatt-ı Hümayunları, Ankara: TTK., 

1988, s,36 vd.,51 . 
71 Berkes, a.g.e. s. 1 09. 
72 Çataltepe, a.g.e. s.210 vd . 
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iyice kaba rmıştı . 73 Osmanlı yöneticileri Nizam- ı Cedid'in yeniçeri ile birlikte 

yürümeyeceğ ini an l am ı ş l ard ı. Devlet yönetici leri birkaç yıld a yeniçeriyi 

ortadan kaldıracak düzeye ulaştığından aniden ocağın kaldırılmas ı 

konusunda an l aşmışlardı. Fakat lll. Selim'in yumuşaklığı ve merhameti olayın 

gerçek leşmesini ön led i.74 1807'de çıkan Kabakç ı Mustafa l sya nı bu yeniliğin 

ve lll. Selim'in sonunu getirdi. 

ll. Mahmut (1 808-1839) ile birlikte Alemdar Mustafa Paşa'nın desteğ iy l e 

Nizam- ı Cedid, Sekban-ı Cedid ad ı yla kopya edildi . Fakat padişahın sened-i 

ittifakı imza lamas ıyla ulemanın nüfuzu kırı l dı. Sekban-ı Cedid ile de 

Yeniçeriler eğ itime zorlanm ı şt ı. Sened-i ittifak Yeniçerileri devlet i ş l erine 

karışmaktan da men ed iyordu. Ulemanın ve yeniçerinin hoşnutsuzluğu da 

Alemdar'ın ve Sekban- ı Cedid' in sonunu getirdi. 75 

2. YENiÇERi OCAGI'NIN KALDIRILMASI 

Cahillerin galip geldiği zara rlı bir unsur halini a lm ı ş olan Yeniçeri 

Ocağ ı'nın ortadan kaldırılmas ına kadar geçen zaman huzursuzluk ve buhran 

dönemiydi.76 Nizam - ı Cedid kaldırıld ı ktan sonra Yeniçerilerin azg ınlı ğ ı iyice 

önü a lı nmaz bir hal alm ı ştı. Sekban- ı Cedid'den sonraki on sekiz yıl boyunca 

da her istediklerin i yaptırdılar ve her işe müdahale ettiler. Yeniçerilerin bu 

durumu artık ha l kın da tepkisini çekiyordu.77 Kötü lükleri cüzzam h asta lı ğ ı gibi 

ha l k ın ilikleri ne, damarla rına iş lemiştr. 78 ll. Mahmut başta Yeniçerileri ·yok 

etmek yerine dağın ık yeniçeri gurup ların ın b irleşmesiyl e batı lı tarzda yeni bir 

ordu kurma niyetindeydi.79 Tahta ç ı kt ı ğ ında Yeniçeri Ocağ ı 'nın tamamen 

ortadan kaldırılmas ı uygun bulunmuştu. Fakat padişah ı n elinde bir ordu 

bu l unmad ı ğ ından başkentin Alemdar Mustafa Paşa'ya ait birliklerin eli nde 

73 Lewis. a.g.e. s.71. 
74 Mustafa Nuri. a.g.e. s.208,296. 
75 Enver Ziya Kara i. Osman lı Tarih i V, Ankara: TTK, '1988, s.90 vd. 
76 Lü tfi, a.g.e. c.l, s.99. 
77 Uzunçarş ılı, Kapukulu 1, s. 505; Mustafa Nuri, a.g.e. s.296. 
78 Mustafa Nuri, a.g.e. s.279. 
79 Davison, a.g.e. s.37. 

---- - - - - - - - - - - - ------------ - ·- - - - __1 
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kalmas ı söz konusuydu. Bu yüzden "şimdilik" kayd ıyla padişah izin 

ve rmemişti. 80 

ll . Mahmut, yapacağ ı reformların bütün toplumu ve devletin tüm 

kurumlarını kapsamas ı gerektiğ inin farkınd aydı. Yeni kurum l a rın 

bozulmamas ı için eskilerin kaldırılmas ı gerektiğini kavramıştı. Bunun için de 

öncelikle eski düzenin devam ını isteyen unsurları destekleyen gücün; yani 

Yeniçeri Ocağ ı'nın ortadan kald ırılmas ı gerekiyordu. 81 

1812'de biten Rus savaş ından sonra eyaletlerin çoğu özerk durumdayd ı 

ve merkezi otoritenin yen iden kurulması gerekiyordu.82 Hükümdarlığ ı n ı n ilk 

yirmi yılında siyasi güç tek noktada toplanmış deği l di. Bu nedenle 

muhaliflerini uzun süre ayn ı mevkide tutmuyor ve zamanla önemli mevkilere 

kendi adam ları nı yerleştiriyordu. Silahtar Ali Paşa 1822 yılında Yeniçeri 

ocak la rının kilit nokta la rına pad işaha bağ lı adamla rı yerleştirdi. Şeyhülis lamın 

reformlara fazla tepki göstermemesini sağ ladı. Ara lı k 1823'te sadrazam olan 

Galip Paşa ha l k ı Yeniçerilerin devleti kurtaramayacak kadar kokuştuğuna 

ina ndırdı. II.Mahmut daha o zaman Hüseyin Ağa'yı fark etmiş ve 1823 

şubatında Yeniçeri Ağası, yıl sonunda da ağa lı k üzerinde kalmak üzere 

vezirlik vererek Ağa Paşa yapm ı şt ı. Haz ı rl ı k l ar tamamlandı. U leman ın desteği 

de a lın dı. Kend ine bağlı ve ça lı şkan birisi olan Kad ızade Mehmet Tahir 

Efendi'yi kasım 1825'te şeyhü lis lam yaptı. 83 D iğer yeniçeri ağa la rı da rütbe, 

ihsan ve bol peşin parayla ikna ed ildi. 

18 Şevva l 1241 /26 Mayıs 1826'da bütün devlet adam ları, Yeniçeri Ağası 

ve u leman ın katılımıyla Bab- ı Şeyhü lis lam i 'de gizlice meclis-i has top landı. 

Ulema ittifakla "vücub- ı tal im-i cenk emrine" (savaş eğ iti minin şart olduğuna) 

fetva verdi ve ocaklı da asker yazılmasını taahhüt etti. Eşkinc i nam ıyla 

eğ itimli asker yazılmasına karar verildi. 84 Daha sonra 21 Şevva l/29 Mayıs'ta 

80 Mustafa Nuri, a.g.e. s.229 vd. 
81 Stanford J. ve Ezel Kural Shaw, Osmanlı imparatorluğu ve Modern Türkiye c.ll. 

Istanbul: e yay., 1983, s.25 . 
82 Lewis, a.g.e. s.80. 
83 Uzunçarş ılı , Kapukulu I, s. 522 vd .; Shaw, a.g.e. s.33 vd . 
84 Esad, Üss-i Zafer. 1243, s.13 vd.; Esad, Tarih , a.g.e. s.574 (Top l a ntı günü üss-i Zafer'de 

18 şevva l yazılmasına rağ men Esad Efendi Tarihinde 17 şevval Perşembe günü olarak 

belirtilmektedir.) 
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günü şeyhülislam kapısında tekrar toplanıldı. Askeri modernizasyon 

konusundaki hatt- ı hümayun okunduktan sonra hüccet toplantıya katılanl a ra 

onayiattı rı Id ı . 85 

6 Zilkaade/1 2 Haziran Pazartesi günü Eşkinci Ocağı eğitime başladı. 9 

Zill<aade/15 Haziran Perşembe günü geceleyin Yeniçeriler toplandı. Yeniçeri 

i syan ı'nın baş lamas ı üzerine o gece devlet erka nı top landı. Hüseyin Paşa 

daha Eşkinc i yaz ı mından önce Yeniçeri Ocağ ı'nın ka ldırılmas ı taraftarı idi. 

" Ocağ- ı atiktir" diye devamı taraftarı olan Reisülküttap Seyyid Efend i bile "bu 

nimet bir daha ele geçmez. F ırsat elvermişken külliyen ilgas ı farz derecesine 

reside olmuştur" diyerek ka ld ırılmasını istedi. Sabaha karşı ulemanın ileri 

gelen leriyle yapılan meşverette Yeniçeri Ocağ ı'nın kaldırılmas ına ve N izam- ı 

Cedid Kanunnamesi incelenerek "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" ad ıyl a 

asakir-i mualleme (eğ itimli asker) yazılmas ına karar verildi . 12 Zilkaade/18 

Haziran Pazar günü Yeniçeri Ocağ ı 'n ın ka ld ırıldığın ı bildiren ferman Su ltan 

Ahmet Camii'nde okundu. Camide okunan ferman Esad Efendi tarafından 

yazılmı şt ır. 86 istanbul Mahkemesi'nde yüzden fazla çoğa ltılan ferman Şam , 

Van, Kars, Ah ı ska, Erzurum, Bosna, Vidin, Bolu, Kastamonu, Viranşe hir, 

Sivas, Tokat, Trabzon ve Üsküp'e gönderildi.87 

Ocak kaldırı ld ıktan sonra kurulan "Asakir-i Masure-i Muhammmediye"ye 

s ı zan lar tekrar ocağı can land ı rmaya ça lışm ı ş l arsa da hepsi yakalanarak 

ceza land ırılmı ş l ardı. K ı sa bir sürede 20.000 kişi sürgün ed ilmiş88 ve istanbul 

85 Esad, Üss-i Zafer, s. 15 vd .; Esad, Tarih, s.575; Lütfi . a.g.e. c.l. s.93 vd. üss-i Zafer'de 

bu top la ntının tarihi ya nlı ş lıkla 21 zilkaade olarak yaz ılm ı şt ır . Çünkü Esad efendi yine Esat 

Tarihi'nde aynı top lant ı için üss-i Zafer'e de atıfta bulunaral< " şehr- i mezkurun 21 . Ahad 

günü" olarak belirtmektedir.(Bkz. Esad, Tarih, s.575) 18 Şevva l/26 May ı s tarih li fermanda da 

toplantını n yap ılı p sonucun Pad i şa ha bi ldirilmesi isteniyordu . (Bkz.Lütfi . a.g.e. c.l, s.93 vd .) 

Zaten 21 Zilkaade günü Yeniçeri Ocağı ka ldırılmış bu lunuyordu. 
86 Yeniçerin in ka ld ırıldı ğ ını bildiren bu ferman için Bkz. Esad, Üss-i Zafer, s. 111 vd.; Cevdet, 

a.g.e. c.XII, s.256 vd .; Anadolu'nun sağ koluna gönderilen ferman sureti için bkz. Alpaslan 

Kaya ltepe. Türk Piyadesinin Tarihçesi, Ankara: KKK., 1955, s.143 vd . 
87 Esad, Tarih, a.g.e., s.609 vd .; Lütfi, a.g.e. c. l, s.97 vd . 
88 Uzunçarşı lı, Kap u ku lu ı. s. 594,601; Lütfi Efendi yirmi beş gün, Cevdet Paşa ise elli gün 

içinde 20.000 kişinin Istanbul'dan ç ıkarı l d ı ğın ı yaz ıyor.(Bkz.Cevdet, a.g.e. c.XII, s.225;Lütfi, 

a.g.e. s.108.) 

L_ ___________________________________________________ -----
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ve taşrada idam ed ilenlerin sayı s ı 6.000'i bulnıuştu. 89 Ocağın kaldırılması 

hakkındaki kararı takiben Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra yaptığı gibi 

ocağa ait bütün rütbe, elkab, unvan, nişan ve sair tabirleri kaldırtnıış ve bunu 

padişah bizzat kendisi takip etnı i şt i . 90 

Nizanı- ı Cedid girişim inde lll. Selim layihalar vas ıtas ıyl a devlet 

adamlarının fikirlerini almış , fakat on l arı yanın a a lanıanııştı. Kabakç ı o layında 

ulenıa ve devlet ileri gelenleri de i syanc ıların yanında yer a lmı şt ı. lll. 

Selim'den ed i ndiği tecrübeyle ll. Mahmut u lenı ayı, devlet adamlarını ve 

Yeniçerilerin ileri gelen lerini de yanına alarak Osmanlı tarihinde ilk defa eski 

bir kurumu tamamen ortadan kaldırmayı başardı. Olay gerçekten bir Vaka-i 

Hayriye idi . Devleti iki yüz yıldır gerileten en önemli unsur böylece bertaraf 

ed ilmiş oldu. 

Bir ay sonra protestoları k ı şk ırttıkla rı gerekçesiyle yeniçeri ile i şb i r li ği 

yapan Bektaş i Tarikat ı da dağ ı t ıl dı. Eyaletlerdeki derebeyleri, eşraf, 

Yeniçeriler, derviş l er, su ltanın iktid arın ı k ı s ıtl ayan herkes yok ed ilnıişti. 91 Artık 

ulenıanın da başvuracağ ı bir halk veya Yeniçeri Ocağ ı yoktu. Böylece ll. 

Mahmut için bat ılılaşma yolu açılmı ş oldu. Ahmet Cevdet Paşa Vaka-i 

Hayriye'yi yeni bir asrı n başlangıcı olarak nite lenıekted ir. Yeniçeri Ocağ ı'nı n 

ka ld ırılması Rusya'daki isterliç askerinin kaldırılmasına benzenıekle beraber 

olay Rusya'yı güçlendirmesine rağmen Osman lı'da ayn ı sonucu geti rmemişti. 

Çünkü lsterliç askeri Rusya'nın omzunda bir ur; Yen içeriler Osmanlı'nın 

kalbinde bir kanser idi. Yeniçerilik Osmanlı'nın ili ğ ine işlemiş, asabiyet-i 

milliye makamına kaim olarak devletin kök ve dallarını istila etm iş, 

o lduğundan devletin zatiyatından sayılırdı. O nedenle yönetimin her 

kademesinde o luşan boşlukl arı asakir-i nizarniye dolduramad ı ğ ından pek çok 

reforın yapmak gerekecekti.92 

89 Cevdet, a.g.e. c.XII, s.234. 
90 Uzunçarşılı, Kapuku lu 1. s. 558 vd. 
91 Lewis, a.g.e. s.80 vd. 
92 Ahmet Cevdet Paşa , Tezakir c.IV, Haz. Cavid Baysun:, Ankara: TTK, 1991, s.219; 

Uzunça rşılı, "Merhum Sadu llah Paşa'nın Safvet ve Cevdet Paşalar ve Safvet Paşazade 

Refet Bey' le Mektuplaşması" Beli. XV/58 (1 951 ), s.290,291 
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3. ASAKiR-i MANSURE-i MUHAMMEDiYE'NiN KURULMASI 

Yen içeri Ocağ ı'nın kaldırılmasına karar verildiği gece Nizam- ı Cedid 

Kanunnamesi incelenerek "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" ad ıyl a eğ itimli 

asker yazılmasına karar verilmiş ve ertesi gün 12 Zilkaade/1 8 Haziran Pazar 

günü Yeniçeri Ocağ ı'nın ka ld ırıld ı ğın ı ve Asakir-i Mansure-i 

Muhammed iye'nin kuru lduğunu bi ldiren ferman Sultan Ahmet Camii'nde 

okunmuştu . 93 

ilk günlerde devlet adam ları ça lı şma l arın ı saray avlusundaki çadır l a rında 

yürütmekteydi. Ağa Hüseyin Paşa 15 Zilkaade/21 Haziran Çarşamba günü 

Sadrazam çadırındaki tevcihatla Serasker olur olmaz Süleymaniye Camii 

avlusundaki çadırına giderek asker yazmaya başladı. 94 Henüz kışla 

olmad ı ğından gündüz eğitim yapah askerler gece serbest b ı rakıl ıyordu . 

Üniforma tespiti yap ılana kadar başlarına asker o ldukların ı belirten beyaz bir 

yemeni ve çevre sarm ı ş l ardı. 95 

3.1. Yeni Kurulan Ordunun Teşkilatı 

7 Temmuz 1826'da yayınlanan bir kanunname ile yeni kuru lan ordunun 

teşk il at yap ı s ı belirlendi. Subayları ile beraber her biri 1526 kişiden o luşan 

sekiz tertip oluşturu ldu. Toplam 12000 kişiden o l uşan bu ordunun tamamı 

istanbul'da idi. Her tertip a ltı s ı sağ kol ve a ltıs ı sol kol olmak üzere top lam 

kadrosu 124 k iş iden o l uşan on iki safa ayrılmı ştı. Sağ ko lağası ve sol 

ko lağası komutasındaki bu safların başında bir yüzbaşı vardı. Her tertibin 

başında bir binbaşı ve sekiz tertibin üzerinde ise hepsinin komutanı olarak 

başbinbaşı vardı. Her tertipte 1 mehterbaşı, 1 zurnazenbaş ı, 4 zurnazen , 4 

tablzen, 4 nekkarezen, 4 zilzen ve 4 tranpetçi olmak üzere 22 mız ı kacı vardı. 

Her tertip karargahında on yedi kişi ve mız ıkac ıla rla beraber her tertip toplam 

~ - . . . Esad, Uss-ı Zafer, s.1 11 vd ., Cevdet, a.g.e. c.XII , s.256 vd., 
94 Esad, üss-i Zafer, s.1 07; Lütfi, a.g.e. c.l, s. 1 05 
95 Naci Çakın ve Nafiz Orhon, T.S.K. Tarihi 11115. Kısım (1793-1908), Ankara: Gnl<ur. 

Bas ı mevi, 1978, s.190 
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1526 kişiden oluşmaktaydı. Saf ve. tertip karargahının kadrosu tablo.1 'de 

gösterilmişt i r. 96 

Muharrem 1242/Ağustos 1826'da Edirne 'de iki , Silistre, Niğbolu, Vidin ve 

Selanik'te birer tane olmak üzere kurulmasına karar verilen tertipierin de 

teşk il at ı ayn ı şeki lde idi. 

Bu teşkilatın o zamanki Avrupa ordu ların ı n teşk ilatma uymadığı 

a nlaş ıld ı ğ ı ndan 1243/1827-1828 y ıl ında değişikli kler yap ıl dı. "Tertip" yerine 

"alay", "saf " yerine "bölük" terimi kul lan ılmaya baş la ndı. Alayla böllık 

aras ında bir tabur kuru ldu. Her alay üç taburdan oluşmaktaydı. Topçu, 

toparabacı ve cebehaneci s ınıfl arı a la yların bünyesine a lın dı. 97 

Tablo 1. Bir Safın Kadrosu ile Tertibin Karargah Kadrosu 

Bir Satın (Bölük) Kadrosu l 1 Bir Tertip Karargahının Kadrosu 1 

Yüzbaş ı 1 Bin başı 1 
Piyade Mülazımı 2 Ko lağas ı (sağ ve sol) 2 
Sancaktar 2 Mülaz ım (her kola iki kiş i) 4 
Çavuş 1 Mühendis 1 
Top ustas ı 1 Mühendis mü laz ı m ı 1 
Top Halifes i 1 Topçubaş ı 1 
Topçu neferat ı 8 Topçu çavuşu 1 
Toparabac ı Halifesi 1 Arabac ı başı 1 
Arabac ı n eferat ı 4 Arabac ı çavuşu 1 
Cebehaneci Halife 1 Cebehanecibaş ı 1 
Cebehaneci neferatı 2 Cebehaneciçavuşu 1 
On başı 10 Katip 1 
Nefer 89 Sertabib 1 
Saka 1 Cerrah 1 
TOPLAM 124 TOPLAM 17 

96 "Başbakan lı k Arşivi , Cevdet Tasnifi, Askeri K ı s ı m, No.28561" Çakın, a.g.e. s. 190 vd .'deki 

a lıntı; Lütfi, a.g.e. c.l, s.140 vd .; Lütfi Efendi saflar için s ınıf kelimesin i kullanmı şt ı r. ll<i kaynak 

aras ında baz ı fark lılı klar va rdır . Fakat Çakın'ın verd iği bilgiler arş iv belgesine dayandığından 

onlar esas alınmı ştır. Mahmut Şevket Paşa saf sayı s ını yan lı ş olarak on beş olarak 

be li rtm i ştir . (BI<z.Mahmud Şevket Paşa, a.g.e. c.ll. s.7) 
97 Çak ın, a.g.e. s.192; Musa Çad ı rc ı , "Osman lı Ordusu'nda Yeni Düzenlemeler (1792-1869)," 

1. Askeri Tarih Semineri Bildiriler ll. Ankara : ATAS E,1983, s.91 
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Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra 1826 yılında istanbul'daki karakollar 

Bestanc ı Ocağ ı'ndan a lınarak Mansure askerine verilmi ş ve bostaneriara 

yalnı zca saray bahçelerinin bekçiliği bırakılmıştı. Aynı yıl bu birliklerden 

"Muallem Bostan iyan- ı Hassa" ad ıyla bir ocak kuruldu. 1526 kişiden oluşan 

bu ocağ ın teşk il at ı da Mansure birlikleriyle aynı idi. 98 Alayların sayı s ı artınca 

1829 yılında iki alay birleştirilerek liva (tugay), olu şturuldu. 99 Mevcut alaylar 

Hassa ve Mansure ad ıyla iki orduya ayrılarak istanbul ve Üsküdar'a 

yerleştirildi. 100 

Savaş l arda daha fazla askere ihtiyaç duyulduğunda ge liş igüze l asker 

top la nd ı ğ ınd an bunlar savaşta pek işe yaramıyordu. Daha fazla asker 

beslemek de mümkün değildi. Tarım ı da aksatmayacak şeki lde barış 

zamanında bulundukları bölgelerde zaman zaman eğitim yapacak ve savaş 

zamanında orduya kat ıl acak şekild e Redif-i Asakir-i Mansure ad ıyl a bir yedek 

ordu kuru lacakt ı. 8 Temmuz 1834'de Redif Nizamnamesi yayınlanarak asker 

yazımına baş la ndı. 101 1838 yılına gelindiğinde Redif a layla rının sayıs ı 

Anadolu'da otuz üçe Rumeli'de beşe u laşm ı ştı. 102 

3.2. Yeni Kurulan Ordudaki Rütbeler 

Yen içeri Ocağ ı ka l dırıldıktan sonra Yeniçeriliğe ait bütün rütbe ve nişanlar 

kalkmıştı. Yeni orduyla birlikte askeri silsile ve rütbeler de yeniden 

düzenlendi. 26 Muharrem 1248/25 Haziran1832'de en yüksek askeri rütbe 

olarak müşirlik rütbesi kabu l ed ildi. Askeri rütbeler yukarıdan aşağ ıya şu 

şek ilde idi: 103 

98 " Başba kanlık Arş ivi , Hatt- ı Hümayunlar Tasnifi, 11 Safer 1242 tarihli Hatt- ı Hümayun." 

Ça l<ın, a.g.e, s.194 vd . 
99 lhsan Hün, Osmanlı Ordusunda Genel Kurmayın Ne Suretle Teşekkül Ettiği ve 

Geçirdiği Safhalar. Istanbu l: Gnkur. Bşk . Yayınları, 1951, s.23 
100 Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c.ll , s. S; Kayaltepe, a.g.e. s. 126; Berkes, a.g.e. s.13. 
101 Mübahat Kütükoğlu, " Sultan !!.Mahmud Devri Yedek Ordusu Redif-i Asakir-i Mansure," 

i.ü.E.F.T.E.D. Say ı no1 2: 127 vd., (1982), s. 126 vd. 
102 "Başbakanlık Arşiv i, Cevdet Tasn ifi, Askeri Kısım, No: 18933" Çakn, a.g.e., s. 198 
103 Mahmut Şevket Paşa , a.g.e. c.ll, s.8 vd.;Paka lın , a.g.e c. ll. , s.636; Kanunname-i Asakir

i Mansure-i Muhammediye, [lstanbul]:1 253 s.8,11,1 4,27,34,51,62-63,71,77,82,84 vd. 



Müşir: Mareşa l, ordu komutanı 

Ferik: Tümgeneral 

Mirliva: Tuğgenera l, serasker kaymakamına ka rşı sorumludur. 
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Miralay: Albay, Alayın yönetim ve eğ itimiy l e ilgi lenir. Mirlivaya karş ı 

sorumludur. 

Kaymakam: Yarbay, m i ra l ayın ya rd ı mc ı s ıdı r. M i ra l ayın hizmet ve nizama 

dair emirlerini yürütür. 

Binbaşı: Tabur komutan ı 

Sağ Kolağası: Bölükleringenel hizmet ve n izamından sorumludur. 

Sol Kolağası: Nizam ve hizmete ait tüm konularda küçük zabitler104 ve 

onbaş ılara nezaret eder. 

Yüzbaşı: Askerleri din ve devlete hizmet etmek üzere teşvik eder ve 

askerlerden sorumludur. 

Mülazım: Teğmen, yüzbaş ı n ın verd i ği i ş l eri takip eder ve hafta nöbetlerini 

tutarlar. 

Başçavuş: Bölüğ ündeki onbaş ı, çavuş ve bölük eminine nezaret eder. 

Çavuş: Onbaş ı ve erierin eğ itiminden ve görevlerini yapmas ı ndan 

başçavuş ve takım mü laz ı mına ka rşı sorumludur. 

Bölük Emini: Rütbesi onbaş ı d ı r, başçavuşun emrinde bölüğün 

defterlerini tutmak, silah ve malzeme dağ ıtımı yapmakla görevlidir. 

Başçavuşa vekalet eder. 

Onbaşı: Askerlerin eğ it im inden sorumludur. 

Nefer: Er 

Ayr ı ca askeri katip s ını f ı na mahsus b inbaş ı ve sağ kol ağas ı a ra s ınd a 

Tabur Katibi ve yüzbaş ı rütbesinin üzerinde alay emini rütbeleri va rdı. Alay 

Emini, bölük s ubayl a rı, alay veznedan ve d i ğer memur ve subay l a rın 

104 Küçük zabit, bugünkü astsubay rütbesinin karş ılı ğ ı d ır . 
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muhasebelerine nezaret ederdi. Muhasebe meclisinde imza lanmas ı gereken 

yazıları tashih ederdi. Görevi daha çok muhasebe meclisi il e ilgiliydi105
. 

Yeniçeri Ocağ ı ortadan kalkınca yapılacak reformların önündeki en büyük 

engel de kalkmıştı. Askeri düzenlemelerle birlikte devletin diğer kurum l arında 

da düzenlemeler yapılmaya başlandı. 1838 yılında yapılan teşrifat 

düzenlemeleriyle memuriyetlerin teşrifat durumları düzenlenerek takacakl a rı 

ni şa nla r ve elbiselerinin şekli belirlendi. ·Bu düzenlemeye göre askeriye, 

ilmiye ve kalemiye s ınıfın a ait rütbelerin durum la rı tab lo.2'de gösterilmiştir . 106 

Tablo 2. llmiye, Askeriye ve Kalemiye S ını fına Ait Rütbeler 

iLMiYE ASKERiYE KALEMiYE 

Rumeli ve Anadolu Sadareti Feriklik Rütbe-i Ula 

istanbul Payesi Mirliva lı k Rütbe-i Saniye 

Haremeyn-i Muhteremeyn Payesi Mira l aylık Rütbe-i Salise 

B il ad- ı Erbaa ve Mahrec Kaymakam, Alay. 
Rütbe-i Rab ia 

Mevleviyetleri Emini ve Kap ı c ı baş ılık 

Müderrisin Binbaş ılı k Haceganlık 

4. SERASKERLiK MAKAMI'NlN KURULMASI 

Art ı k Yeniçeri de yoktu Yeniçeri Ağa lı ğ ı da. Yeniçeri Ağası, ocağ ın bütün 

i ş l erinden ve acemi ocağ ından ve askerlik hizmetine ait bütün görev ve iş l er i 

ile sorum lu olup ocağ ı n en büyük komutan ı yd ı . Ocaklının amiri olmaktan 

başka ka lelerdeki müstahfı z askerlerin say ı s ını düzenlemekten de 

sorumluydu . istanbul 'un kara yönünden in zib at ı ve ya ngınların söndürülmesi 

105 Mahmut Şevket Paşa, a.g .e. c. ll, s.9; Kanunname-i Asakir-i Mansure-i Muhammediye , 

s.23. 
106 "Takvim-i Vekayi, (6 Rabiülevve l 1254) No.165" Ali Aky ıl d ı z , Osman lı Merkez 

Teşki l atınd a Reform. Istanbul: Eren yayınc ılı k, 1993, s.39. 
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de görevleri aras ındayd ı. Padişahın saltanatta kalabilmesi Yeniçerlerin el inde 

olduğundan en çok g üvendiğ i kişileri ağa olarak atard ı. 107 

Yeniçeri Ocağ ı yerine Avrupa tarzında eğitim gören yeni bir ordu; "Asakir- i 

Mansure-i Muhammediye" kurulduktan sonra Yeniçeri Ağası'nın yokluğundan 

doğan boşluğu dolduracak ve yeni ordunun sevk ve idaresini yürütecek bir 

vezire ihtiyaç duyuldu. Bu maksatla Seraskerlik Makamı kuruldu. Seraskerl ik 

ilk 9larak 1529 yılında 1. Viyana Kuşatmas ı öncesinde bütün divan toplantı 

halindeyken Makbul lbrahim Paşa'ya Viyana'ya aç ıl acak seferin 

seraskerliğin e memur ed il diğine dair bir berat ı n verilmesiyle ortaya 

ç ı km ı ştı. 108 Bundan sonra savaşa giden ordu lara komuta edenlere de 

"serasker" ya da "serdar- ı ekrem" denmeye baş l a nmıştı. Fakat gördükleri i ş 

itibariyle yeni kurulan Seraskerlik Makamı bu seraskerlikten faklıd ı r . 109 

Asakir-i Mansure-i Muhammediye Seraskeri yeni kurulan düzenli ordunun en 

büyük komutanıyd ı. Barışta emir ve komuta l arı a l t ındak i kara kuvvetinin 

idaresinden ve her bakımdan geli ştirilmes inden sorumluydu.110 

Daha önce ulema Yeniçeri lerle işb irli ğ i yaparak reform l a rı engelliyordu. ll. 

Mahmut Yen içeri Ocağ ı ile birlikte u leman ın ordu üzerindeki etkisin i de 

ortadan ka ld ı rd ı . Mansure Ordusu'nun baş ındak i kiş iyi serasker atamakla 

Osmanlı ordusundaki farklı k ı ta l a rın geleneksel özerk liğ ine son verdi. 

Padişah böylece gelecekte ordu üzerindeki siyasi hakimiyetini sağ lama 

bağ l adı. 111 Ordu komutan ına serasker denmesi padişah ın devletin tüm savaş 

gücünü bu kurum içinde toplama niyetini göstermekteydi. · Başta askeri 

hiyerarş i içinde sadece Yeniçeri Ağası'nın yerini almı ş olan Serasker boğaz 

kaleleri ve istanbul'un asayiş i ile sorumluluğu artmas ın a karş ı n makamı 

siyasi bir güç de yüklenmişti . 112 ll . Mahmut'un uygulama l arı sonucu bu 

107 Uzunçarş ılı , Kapukulu 1. s. 177,187,189; Pakalın, a.g.e. c. lll, s.626 vd. 
108 Yusuf Alpııı ansü, Burhanedttin Hünoğlu ve Gani özen , TSK Tarihi Osmanlı Devri c.lll/7, 

Ankara: Genelkurmay Başl<an lı ğ ı, s.13; "Münşeat- ı Feridun c.l s.482-483" Haıııııı er , a.g.e. 

c.lll,s .66. lbrahim Paşa'n ın serasker olarak atanmas ı şu şekilde geçmekted ir: "Buyurdum ki 

ba'de' l -yevııı dahi keıııakan vezir-i azaııı ve ıııeıııalik- i ıııahrusaıııda cenab- ı ce l alet-meabım 

kabi linden seraskerüııı olup vüzera- i asaf-nişan - ı mesned-n i şin ve .... " 
109 Pakalın, a.g.e. c.l ll . s.176 

110Ç 137 akın, ag .e. s. 
111 Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi. Istanbul: il et i ş im yayınları, 1995, s.65 
112 Shaw, a.g.e. s.51 
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makam savaş bakanlığı ve genel kurnıay başkanlığı görevlerinin her ikisini de 

bir arada yürüten bir makam halini aldı. 11 3 

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığını ilan eden ferman ayn ı zamanda 

Seraskerlik Makamı'nın kurulduğunu ilan eden ferman olmuştu. Yine bu 

ferman ile Yeniçeri Ağası'na ait resmi daire olan Süleymaniye'deki "Ağa 

Kapısı" ad ı da "Serasker Kapısı" olarak değiştirilerek seraskere ikametgah ve 

makam olarak tahsis edildi.114 Birkaç gün geçince Ağ a Kapıs ı Darü'l Fetva 

olarak Şeyhüli s l am'a ve eski saray da seraskere makam olarak tahsis 

ed il mişti. 

Seraskerlik önce eski Yeniçeri Ağası Mehmed Celaledd in Ağa'ya teklif 

ed ildi. O isteksizlik gösterince !smail Ağa uygun görüldüyse de ll . Mahmut, 

Ağa Hüseyin Paşa'y ı tercih etti.11 5 Ağa Hüseyin Paşa o s ırada Kocaeli ve 

Hüdavendigar Sancak l a rı Mutasa rrıflı ğ ını ve Karadeniz Boğaz ı 11 6 Rumeli 

kıy ı s ı muhafızlığını yürütmekteydi. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıld ı ğını ve Asakir-i 

Mansure-i Muhammediye'nin kurulacağ ını bi ldiren ferman ile Ağa Hüseyin 

Paşa'ya bu görevleri üzerinde kalmak üzere "Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye Seraskerliği" verildi. Seraskerlik ile birlikte Istanbul ve K ıl a'- ı 

Tis'a (dokuz kale) muhafı zlığı da Hüseyin Paşa'ya verildi. 117 

11 3 Bern ard Lewis, " Bab- ı Seraskeri" El Vol.l , Netherlands: POTIUOA, s.838 
11 4 "Yeniçerin in il gas ın a dair ferman" Cevdet, a.g.e. c.XII, s.360 
115 Cevdet, a.g.e. c.XII, s.2 19; Uzunçarş ılı, Kapukulu ı. s. 557; Mehmed Süreyya, Sicill-i 

Osmani. lstanbui:Sebil Yay ınla rı . ,1995 s.365 
116 üss-i Zafe rde ise Bahr-i Sefid Bağaz ı Muhafı z lı ğ ı olarak geçmektedir. 
11 7 Esad, Üss-i Zafer. s.107,11 5 Cevdet, a.g.e. c.XII, s.218 vd .,360; Lütfi, a.g.e. c.l, s.105. 

Shaw, Boğaz i ç i kaleleri ve Istanbul'un dokuz kulesi (yed ikule, Galata ve yeniçerinin eski 

gözlem ku lesinin) de seraskerin denetiminde olduğunu yaz ıyor. Bu kı sma ait bi lginin alındığı 

üç kaynak var. Tarih-i Ata 111,1 293, s. 1 08-1 09'da Hüseyin Paşa'nın görevlerinden olarak 

sadece Asakir-i Mansure Seraske rliğ in e ata ndı ğ ı h akkında bilgi var. ü ss-i Zafer için be l irttiği 

107-108 ve 191 -193. sayfalar kaynak gösterilmiş. 107. sayfada "kocaili ve hüdavendigar 

sa nca kla rı ve Bahr-i sefid (siyah olsa gerek) Bağaz ı Muhafı z lı ğ ı kemakan uhde-i gayret 

ı ddelerinde olmak üzere Istanbul ve K ıla ' - ı Tis'a ( ............:; t:::U) Muhafı z lı ğ ı ve berveche tafs il-i 

keyfiyet-i nizarn muhassenat- ı insicamı piraye-i sil k-i tahrir-i vekayi' olan Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye Seraskerfiği tevcih ve hayme-i sadaretpenahide serasere duhte s ı rt sarnur 

k ürk iksas ıyla şecere- i mahzara-i ikbali tern niye kılındıkdan sonra .. .. " olarak geçmektedir. 

193. sayfa ·da ise saray-ı serasker tayin olunan eski sarayda bir ku le-i ha ri k ( J:ı....P- ·<ili) yani 

ya ng ın kulesi yap ıl a cağ ından bahsed iliyor. Bunun dı ş ında dokuz kule diye bir şeyd en bahs 
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Ağa Hüseyin Paşa okuyup yazmamasına rağmen cesaret ve zekas ıyl a en 

karmaşık i şleri dahi çabuk ve kolay an l ard ı. 1823'te yeniçeri ağas ı olması ile 

birlikte girişt i ği akı llı ca ve cesur i craat l a rın Yeniçeri Ocağ ı'nın 

kaldırılmasındaki etkisi büyüktü. Kaldırıldıktan sonra da bir daha 

can l anmas ını imkans ı z hale getirecek i ş l er yine onun se ras kerliği s ı rasında 

yap ılmı şt ı. Çağ ının durumuna aşina olmakla birlikte "fe l atun- ı cühela" nam ını 

a lm ı ştı. Cesaret, ça lı şkan lık ve hazır cevaplığıyla meşhurdu. Sad ı k ve cesur 

o lmas ı na rağmen yeni düzenin inceliklerinden habersizdi. Bu yüzden bundan 

sonra yap ıl acak yenil iklerde kend isinden faydalanılması mümkündeğildL 

Bundan sonra yap ıl acak yeni likleri ge rçek leştireb il ecek bilgi ve görgüye sahip 

birisi gerekiyord u. Hüsrev Paşa , küçük yaşta saraya alınmı ş , dört padişaha 

hizmet etm iş enderun ve birun terbiyesi a ldı ğ ından Hüseyin Paşa onun 

yan ında kabadayı gibi kalıyordu . 1242/1 Mayıs 1827 tevcihatında Seraskerlik 

Hüsrev Paşa'ya verildi .118 Hüsrev Paşa Kaptan- ı Derya iken donanmada 

Mı s ır Cihadiye askeri gibi Fransa usulü eğ itim almış bir alay nizarn iye askeri 

yet i şt i rmişti. 119 

Koca Hüsrev Paşa 1836 yılı kasımına kadar yak laş ık on yıl kadar 

serasker olarak ka l d ı. Ondan sonra 12 Mart 1838'e kadar Damat Hal il R ıfat 

Paşa seraskerlik yaptı. ll. Mahmut öldüğünde ise Damat Sait Paşa 

Seraskerdi.120 

4.1. Seraskerin Sorumlulukları. 

istanbul'da halkın güven li ğ i, polis hizmeti ve itfaiye i ş l eri gibi daha önce 

Yen içeri Ağası'na ait olan görevlerden de sorumlu olmakla birlikte yeni ve 

ed ilmiyor. Üçüncü kaynak Avigdor Levy'nin yayınlanmam ı ş doktora tezine ulaş ılamad ı. Fakat 

Avigdor Levy taraf ı ndan dokuz ku le ile ilgili bu bilgiyi doğru lanarak kaynak olarak Ahmed 

Cevad , Tarih-i Askeri-i Osmani c.IV. s.4 Istanbul Üniversitesi Kütüphanesinde TY6127 

numa ra lı el yazmas ı nüshas ı n ı kaynak gösterilmi şt i r (levy@brandeis.edu). Bu kütüphane 

deprem do lay ı s ıyla kapa lı olduğundan bu bilgi ad ı geçen kitaptan doğru l a namam ı şt ı r. 

11 8 Ziya Şak i r , Tanzimat Devrinden Sonra Osman lı Nizarn Ordusu Tarihi. Istanbul: Çeltüt 

Matbaas ı, 1957, s.85,86; Lütfi, a.g.e. c. l, s.173 vd. 
119lsmail Hakk ı Uzunça rşılı, "Asakir-i Mansure 'ye Fes Giydirilmesi Hakkında Sadr- ı Azamın 

Takriri ve ll. Mamud'un Hatt- ı Hümayunu" Beli. XVII/70 (1954), s.225; Lütfi, a.g.e. c. l, s.187 

vd. 
120 MSB, Osman lı Ordu Teşki l at ı. Ankara:MSB, 1999 , s. 79 



28 

modern ord unun sorum luluğu öncelikli olarak daha ağ ır basmaktaydı. 1 2 1 Yeni 

ordunun kurulması ve teşkilatlandırılrnası Serasker'in işini ağ ırl aştırmaktaydı. 

Bu nedenle Serasker'in işini kolaylaştıracak uygularnalara da yer verilmişti. 

Seraskerin yalnız emir ve komuta ile meşg ul olabilmesi için askerin idaresi ve 

nizamın muhafazas ın a müteallik işlere bakmak üzere 122 Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye Nezareti kuruldu . Askeri konu lar için pad işaha sunulan arzlar 

Serasker Paşa ile birlikte ad ı geçen asker nazırının da mührü olmadrkça 

dikkate a l ınmayacaktı. Bu arzl arın aynı zamanda asker katibinin hatt ı y l a 

yazılması gerekiyordu. Asakir-i Mansure'ye nasb ed ilen ve manas ı b- ı 

divaniyeden olan bu katibin rütbesi de masraf- ı şe hriya ri kitabeti ile süvari 

mukabe lecili ğ i aras ında idi. Asker ve zabitanın disiplini bağ ıms ı z olarak 

seraskerin uhdesinde olmakla birlikte idareye ve nizamın korunmasına ait 

konu larda da naz ı r bağ ıms ı zd ı. Fakat geneli itibariyle i ş l er ikisinin ittifak ıy l a 

yürütülmekteydi. 123 

Aylık, maaş masraf ve tayinat konula rı, kı ş i a i a rdaki kand il, mum, mutfak 

ve sobalar için odun vs. masraflar bu nazırın yetkisinde olup katip ve naz ır 

marifetiyle yürütülmekteydi . Asker ve zabitanın maaş ve aylıkl a rı Serasker 

Paşa , nazır ve d iğer memurlar marifetiyle düzenlenecek defter ka lemiere 

kaydedi lerek aydan aya Serasker Paşa ve naz ı r huzurunda katip ve her 

s ını fın zabitleri ve d iğer memurların mevcut o ldukları isim ve resmiyle 

defterlere tatbikan mevcuduna _g öre her birin in eline verilecekti. Her ay 

yapı l an yoklama defteri ka lemiere kayded ilip gerekt iğ i nde silsileleri 

yürüdüğünde tevcihatın icras ı için sunu lacak takrir için serasker paşa ile 

naz ı rın kat ılı m ı gerekmektedir. Emeklilik işlemlerinin Bab- ı Aliye arz ed ilmesi 

de yine ikisinin kat ıl ımı ile geçek leşmekteydi . 1 24 

Yeniçeri Ocağ ı 'n ı n ka l d ırıl mas ı ndan önce Yeniçeri Kitabeti ile birlikte 

Matbalı- ı Am ire'yi de idare eden Gümrükçü Saib Efendi bu nezarete ata ndı. 

Yeniçeri Ocağ ı ile birlikte Yeniçeri Kitabeti de ortadan ka l km ı şt ı. Bu nezaretin 

rütbesi Darbhane ve Cebehane Nezaretleri arasında bir rütbe olmas ı uygun 

121 Lewis, El Vol.l, s.838 
122 Harita Genel Müdürlü ğü, Milli Savunma Bakan lı ğ ı'nd a 150 Yı l 1826-1976. Ankara, 

1976,s.1 
123 Lütfi, a.g .e. c.l, s.140; "Asakir-i Mansure Kanunnamesi." Cevdet, a.g.e. c.XII, s.364. 
124 "Asakir-i Mansure Kanunnamesi." Cevdet, a.g.e. c.XII, s.364. 
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bulundu.125 Mansure ordusunda seraskerin yetkisi henüz açık ve net değildi . 

Mali konularda sürtüşme le r çıkınca Ağa Hüseyin Paşa naz ıri ık makamına ast 

rütbede memurlar getirdi ve Seraskerlik en üst makam olarak kaldı. 1 26 Yeni 

ordunun tüm gelir ve giderlerini yönetmek ve ordunun parasal soru nl arını 

düzene sokmak üzere 6 Şubat 1827'de Mukataat Nezareti kuruldu. 127 

Nezaret Hazine-i Amire ve Darphane'nin denetiediği mukataalarla birlikte 

cihat vergilerini ve yeniçeri ve taraftar l arının el konan tımariarını da 

kapsamaktaydı. Harcama yetkisi Serkasker'in elinde olduğundan bu nezaret 

ya lnı zca gelirleri topluyor ve bu da verimsizlik ve zara rı artırıyordu. 

ll. Mahmut sorunu çözmek için askeri masrafl ar ı düzenleme yolun gitti . 

Ordu ve hazinenin büyümesi sonucunda hem gelir hem de giderlerin aynı 

kurum tarafından yürütülemeyeceği gerekçesiyle mukataat ve masarifat 

ad ıyl a ikiye ayrıl arak askeri masraflar masarifat nezaretinde ve tek elde 

birleşince Aralık 1829'da Asakir-i Mansure-i Muhammediye Nezareti kaldırıldı 

ve Haziran 1830'da Masarifat Nezareti kuruldu. 128 

Askerlerin yiyecek, giyecek ve maaş ihtiyaçlarını karşılamak ve 

doğabilecek s ıkıntıl a ra karşı önlem almakla görevli olan Masarifat Nezareti 

şubat-mart 1839'da ka l dırı l a rak yaptığ ı i ş l e rin bir kı smı Seraskerlik 

Makamı'na havale edildi. Daha önce dikimhane-i amire de seraske rliğ e 

bağ l a na rak i ş le ri düzene girmişti. Bu işi yapmak üzere Asakir-i Muntazama-i 

Şaha ne Müsteşa rı maiyetinde ve maliye nazırının gözetiminde Tayinat 

Müdürlüğü oluşturul du. 1 29 Bu ras ı askerin tayinat ve erzak i ş l erine bakacakt ı . 

Dikimhane ve elbise anbarla rına Serasker, ecza ve ilaç i ş l e rini de seretibba 

yönetecek, harcamalar ı n muhasebe ve kontrol yetkisi müsteşarda olacaktı . 1 30 

125 Esad, Üss-i Zafer s.1 08; Cevdet, a.g .e. c .XJI, s.2 19; Lütfi, a.g.e. c.l, s.1 05 
126 Sh 51 aw, a.g.e. s. 
127 Mukataat Nazırının diğe r defterdarlarla birlikte Bab- ı Hümayun'da oturmas ı 

kararl aştırı lmı şt ı. Akyıld ı z . a.g.e. s.94) 
128 Ali Akyıldı z , a.g.e. s.93 vd . 
129 Vüzeradan olan n az ıria rın müsteşa rı olması gerekiyordu. (Lütfi, a.g.e. c. VI. s.11 04) 
130 Akyıldı z . a.g.e. s. 124,93 vd. 

tel• ttnl.,~rııltui 
•rka E:ü\ -u 
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Asakir-i Mansure'nin başa rı s ı ndan sonra o luştu ru l a n vil ayet a l ay l a rı da 

askeri konularda doğrudan Seraskere karşı sorumlu tutu l m uş l a rdı. idari ve 

bölgesel konularda valiye karş ı sorumluydular. 131 

1243/1827-1828 eyalet t ı mari a rı mutasarrıf o l d u k l arı t ı marl a rı yl a süvari 

olarak Asakir-i Mansure'ye dahil edi ldi. Kay ı t i ş lem l e ri ve t ı mari a rı n ı n yönetimi 

Seraskerlik Makam ı tarafı nd a n yönetil rnek üzere mevcut t ı ma r ve zeamet 

defterleri Serasker Kap ı s ı 'n a gönderildi. 132 Hassa ordusuna bağ lı t ı ma rlı 

askerleri de Mansure Süvarisi'ne katıl a rak alaylar düzenlendi. Bu maksatla 

defterleri Defter Emini ta rafı nda n Bab- ı Seraskeri'ye gönderildi. Ba ltac ı, 

humba rac ı ve l ağ ı m c ı l a r da padişah fermanıy l a Asakir-i Mansure usulüne 

göre değ i şt i ril e rek a!aylara bağ l a ndı. 1 33 

Yeniçeri Ocağ ı 'nın bir kolu olan acemi oğ la n l a r ı n d a n istanbul Ağas ı 

sorum lu idi. Bunlar sa rayın ve Matbah- ı Amirenin, askerlerin odun ihtiyacını 

ka rş ıl a ri a rd ı. Civard aki ormanlardan, esnaf ve tüccar gemilerinden getirdikleri 

odunun bir k ı sm ı n ı narh mucebince a ld ı k l a rı odun l a rı Karaköy'e getirerek 

oradan dağ ı t ı m ı n ı ya pa rl a rdı. Bu askerlerin bir k ı s mı eski odalard a, saray- ı 

hümayunda ya lı köşkü ile sepetçi ler kasrında ve bir k ı sm ı da Karaköy'deki 

binada ka lı r l a rdı. 1 34 Yeniçeri Ocağ ı ile birlikte acemi oğ l a nl a r ı da ka l dırı l a rak 

amirleri olan istanbul Ağas ı unvanı da Hatab Emini olarak değ iştiril di. 1 35 

Istanbul Ağas ı'n ı n görevleri de 1242/1827 tarih li nizarnn ame ile sadrazama 

bağ lı olarak kuru lan "ihtis9b Nezareti"ne akta rı l dı. 1 36 

131 Sh 51 aw, a.g.e. s. 
132 Lütfi, a.g.e. c.l , s. 191 
133 TV, No. 1 (25 Cemaziyelevel 1247), s.6 ,7 " Ba l tac ı , h umba rac ı ve lağ ı mc ıla r de emr-i 

ferm a n- ı pa dişa hi üzere Asakir-i Mansure usulüne göre tebdil ile alaylara rabt...." "Hassa 

ça k ı rc ı baş ı s ın a tabi t ı ma rlı n efe rat ı nda n dahi şa hincil e r misüllü asakir mansure süvarisine 

ilhaken alay tertib olunmak üzere defterlerinin defter emini ta raf ı n dan Bab- ı Seraskeri'ye 

gönderi lmesi emr ü irade buyu ru l muş ve o vecih le icra k ı lı n a rak süvari a l a y l a rı tezayüd 

bu l muşdur." 

134 Pa ka lı n , . a.g.e. c. ll, s.92 
135 .. • Cevdet, a.g .e. c.XII , s.226; Esad, Uss- ı Zafer s.255 
136 Ziya Kaz ı c ı, Osma nl ıl a rda ihtisab Müesseses i. Istanbu l: Kü ltür bas ı n Yay ı n B i r l iğ i , 

1987, s.35 lhtisab Nezareti, Asakir-i Mansure-i Muhammediye masraflar ı ka rş ılı ğ ı olarak 

rü sumat- ı ih tisabiye ad ı y l a a lın an verg iyi tahsil eder, özellikle lsta nbul'a giren ç ı kan la rın 

kontrolu göz a l t ında tutu lm as ı g ibi po lise ait güven lik i ş l e r i n i de yürütürdü. (Osman Nuri 

Ergin, Mece lle-i Um ur-ı Beled iye c.lll., Istanbul : IBKIDB, 1995, s.1499) 
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Serasker Ağa Hüseyin Paşa daha önce olduğu gibi Serasker tayin 

edildikten sonra da yine bağazın korunmasından sorumlu idi. Kul Kethüdası 

Hasan Ağa'ya mirmiranlık (beylerbeyi) rütbesi verilerek Serasker Paşa'n ın 

maiyetinde ve emrinde olmak üzere vekaleten genel müdür olarak Boğaz 

Muhafızlığı'na atandı. 137 

Yeniçerilik kaldırılmadan önce şehir ve kasabaların zab ıta hizmetine; yani 

asayişine birçok yerde yeniçeri görevliydi. Yeniçeri Ocağ ı ka ld ırıld ıktan sonra 

bu hizmetlerin valiler ve mutasarrıflar tarafından idare edilmesi emirlerle her 

tarafa bildiri ldi.138 istanbul'un asayişi de Yeniçeri ve Bostancı Ocak l arı 

tarafından sağ lanmaktaydı. Ağa Kap ı sı'na karş ılı k a rtık şeh i rde düzen ve 

disiplini Serasker Kapısı görüp gözetecekti. 139 Mansure askerleri gece ve 

gündüz çarşı, pazar ve alışveriş yerleriyle mahallelerin güvenliğini 

sağlamak l a görevlendirildi. Bütün kale, karakol ve diğer yerlerde nöbetieşe 

değ i şerek güven li ği sağ lamak üzere kanunnarnede kimin nerenin güven l iğini 

sağ layacağ ı belirlenmişti. 140 

Daha önce Muhzır Ağa'n ın 141 disiplin ve idaresi altındaki harbeciler Bab- ı 

Ali'de tomruk işlerinde kullanılırdı. Harbeci ler Bab-ı Ali'de sadrazam 

tarafından istenen adamları tutup suçu olan l arı hapseder ve suçu büyük 

o l anları tomruğa 142 vururlardı. 1 43 Harbeci ler 144 de yeniçeriden sayı ldığından 

137 Esad, Üss-i Zafer s. 1 09; Cevdet, a.g.e. c.XII , s.220; Lütfi, a.g.e. c.l , s.1 05 · 
138 Lütfi, a.g.e. c.l, s.121 vd . 
139 Mahmud Şevket Paşa. Osmanlı Teşkilat ve Kıyafet-i Askeriyesi ll. Istanbul: Mekteb-i 

Harbiye Matbaas ı , 1325, s.?; Cevdet, a.g.e. c.XII, s.245 
140 "Asakir-i Mansure Kanunnamesi." Cevdet, a.g.e. c.XII, s.365. 
141 Muhz ı r Ağa: yeniçeri ocağının ağa bölüklerinden belli odası olmayan bö lük komutan ı 

hakkında kullanılan bir tabirdi. sadrazam kapıs ında ve maiyetinde bu lunurdu. Sadrazama 

muhafızlık etmek görevleri aras ındayd ı. Veziriazam kol gezerken yanında bu lunur ocak 

halkından uygunsuz hali görü lenler muhz ı r ağa vas ıtasıy l a odasına gönderilerek 

ceza land ırılırdı.(Paka lın, a.g.e. c.lll , s.572) 
142 Hükümet konak la rının cümle kapıları arkasında duran 4-5 metre boyunda 40-50 cm . 

çap ında boylamasına ortadan ayr ılm ı ş ağaç bir kütük. Kütüğün bir tarafı ki litlenebi lecek 

şekilde vidalıdır. 8-1 O çift ayak yeri vardır. Ağır suçlu lar bu kütüğe bağlan ı r. Suçunu 

söyleyineeye kadar burada bağlı kalır her türlü ihtiyacını bu şeki ld e giderirdi. (Pakalın, a.g.e. 

c.lll. s.511 ) 
143 Paka lın, a.g.e. c.l. s.736; Pakalın, a.g.e. c.ll. s.215 
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l ağv olunarak yerine Bab- ı Ali'de ve Serasker maiyetinde taşradaki vezirlerin 

dairelerindeki gibi kavas 145 kullanılmasına ve Muhzır Ağa unvanının da 

Tomruk Ağası olarak değiştirilmesine karar verildi. .146 Tevkifhane müdürlüğü 

yerine kullanılan bir terim olan Tomruk Ağalığı Tanzimat'tan sonra 

kaldırıldı. 1 47 1826 yılında Bab- ı Ali'nin karşısındaki bina olan Tomruk 

Daires i'nde 150 profesyonel polis (kavas) ve 500 profesyonel olmayan 

seymenden 148 o l uşan özel bir polis birimi o luşturuldu. Burada polis 

mahkemeleri de vardı. Yasalara karşı gelenler yarg ıl an ıp ceza land ırılıyordu. 

Bu Osmanlı 'da ilk ayrı polis kuvvetinin temelini oluşturdu. 1 49 

Yeniçerilerle ile birlikte tulumbacıl ar da ka l ktı. Yang ı n söndürmekle görevli 

memurlar da Serasker Kap ı s ı 'na nakled ildi. 150 Istanbul'daki inzibat hizmeti 

gibi yang ı n söndürme görevini de Mansure Ordusu üst lenm işt i . 1 5 1 1243/1827-

1828'de Serasker Kap ı s ı'ndaki tu lumbalar gerektiğinde derme çatma takımla 

idare olunmakta askeri neferat da ku llan ılmaktaydı. Fakat idare şekli uygun 

değild i . Bir düzene bağ lanmas ı için bir müdür atanarak her tu lumbaya 

d ı şa rı dan adam yazılmaya baş l a ndı. 152 

1243/1 827 yılında tophanenin 1791-1792'deki düzenini tekrar düzenleyen 

layiha ile Tophane-i Amire'ye bağ lı topçu ve arabacıbaş ılıkl a rın ka ld ırıl ması 

ile serasker maiyetinde olmak üzere Mirmiran Tahir Paşa Tophane Amiri 

144 Bunlar ellerinde kısa m ızrak gibi bir silah olan, eskiden yang ın haberci lerinin taş ı d ı ğ ı 

demirli değneğ in de ad ı olan harbe taş ı dık la rından bu ad verilm i şt i r. Bugün tüfek temizlemek 

için k ullan ıl an "harbi" de ayn ı şeyd i r. Harbedler s ı rtına kaplan postu, başlarına keçe giyer, 

bellerine de birer balta asard ı. 

145 Kavas: Ol<çu demektir. Eskiden vezirlerin ok tak ım ını taş ı yan kiş il ere denird i. Sonra 

vezirlerin maiyetinde ku ll a ndı ğ ı s il a hlı adamlar için kullan ıl d ı . 

146 Cevdet, a.g.e. c.XII, s.229; Ahmet Rasim. Osman l ı Tarihi. Sade l eştire n: H. Dursun 

Y ıl d ı z. [Istanbul] Meydan Gazetecilik ve Neşriyat, 1967 s.389 
147 Paka lı n , a.g.e. c.lll. s.511 
148 Bir büyük dairede av köpeklerine nezaret ve bun l a rı idare eden hizmetçi ( Kamus- ı Türki). 

Sekbanlar padişahın av hizmetine bakarlar. Bkz. Uzunçarşılı, Kapukulu 1 
149 Shaw, a.g.e. s.76 
15° Cevdet, a.g.e. c.XII , s.245 
151 Shaw, a.g.e. s.76 vd. 
152 Lütfi, a.g.e. c. l, s. 185 
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oldu. 153 Topçu birlikleri de Mansure Ordusu'na bağlanmıştı ve '1827'de tüm 

topçular Mansure taburlarıyla ortak eğitim yapıyordu. 154 

1836 yılında saray lı s ını f ı ilmiye ile birleşerek kalemiye adını almas ıyl a 

kalemiye, seyfiye ve ilmiye olmak üzere üç bürokratik sın ı f ka l dı. Seraskerlik 

de meratib-i seyfiyenin en yükseği olmas ı do l ay ı s ıyl a rütbesi sacirazama ve 

şeyhü li s lama denk tutulmuştu. 155 

1838 yılında savaşan tüm birlikler Mansure Ordusu'na bağ l andı. Diğer 

bağıms ı z birlikler, fabrika lar ve depolar da onun denetimine girmesiyle 

serasker gerçek an lamda komutan olmuştu. Seraskerin denetimindeki 

birimler üç grupta değerlendiri leb ilir : 156 

1. Hassa ordusunda padişahın özel muhafızları (hademe-i Rikab- ı 

Hümayun), Mehterhane-i Hümayun, Tıbhane~i Amire, Mekteb-i Harbiye 

2.Tophane'de topçular, top arabacıl arı, lağ ımcı birlikleri, garnizonlar, si lah 

depo l a rı ve Mühendishane-i Berri Hümayun 

3. Mühimmat-ı Harbiye bölümü: ordunun yiyecek, çadır, hafif silah ve 

barutunu sağ lamakla görevli birlikler. 

4.2. Serasker Kapısı 

Yeniçeri Ocağ ı 'n ı n ka ld ı r ıl d ı ğını ilan eden ferman ile Yeniçeri Ağas ı' na ait 

resmi daire olan Süleymaniye'deki "Ağa Kapısı" ad ı da "Serasker Kapıs ı " 

olarak değiştiri lerek seraskere ikametgah ve makam olarak tah~is ed ilmiş , 157· 

birkaç gün geçince de Ağa Kapısı Darü'l Fetva olarak Şeyhü li s l am'a ve Eski 

Saray da seraskere makam olarak tahsis ed ilmi şt i . Buraya Serasker Kap ı s ı 

dend i ği gibi "Saray- ı Seraskeri" de denmekteydi. 158 

Buras ı istanbul'un Karadeniz tarafı ile galata ve Hal ic'e bakan yüksek ve 

havadar bir yerdi. Hz. isa'n ı n havarilerinden Şem'un istanbul'a gelip burada 

153 Lütfi, a.g.e. c.f, s.186 vd. 
154 Shaw, a.g.e. s.53 
155 Shaw, a.g.e. s.68; Lütfi , a.g.e. c.V,s.865; Ali Aky ıld ı z. a.g.e. , s.38 
156 Shaw, a.g.e. s.71 
157 "Yeniçerinin il gas ın a dair ferman" Cevdet, a.g.e. c.XIl, S.360 
158 Esad, Üss-i Zafer. s.11 6'daki derkenar ve s.191 vd. 

Ağa Kap ı s ı, Serasker Kap ı s ı olarak değiştirildikten birkaç gün sonra seraskere eski saray 

tahsis ed ild iğ in e göre Ağa kap ı s ı hiçbir zaman Serasker Kap ı sı olarak ku ll an ılmam ı ş olabili r. 
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ibadet eder ve yabani hayvanlarla hoş geçinirmiş. Bu hayvanların su içmesi 

için burada bir su çıkarmış ve suyu ç ıkard ı ğı yere de bir ibadethane yapmış. 

Daha sonra Bizans imparatoru Pozantin o akarsu üzerine dört yanı çimenlik 

ve her türlü yabani hayvan ve kuşun toplandığı ağaçlı k l a rla süslü bir kilise 

yaptırmıştı. 

Fatih bu kiliseyi açıp yerine 1454-1457 yılla rı a ras ınd a yapımı 

tamamlanan eski sa rayı yaptırdı. Dört köşeli bir bina olan eski sa rayın çevresi 

12.000 a rş ın idi . Bir tarafı Sultan Bayezit kazanc ıla rı köşesinden miski 

sabunu köşesine kadar, bir köşesi de Tellak Mustafa Paşa kapısında son 

bulurdu. Oradan Küçükpazar Seddi ve sam ı c ında biterdi. Yen içeri Ağası 

Sarayı ve Siyavuş Paşa sarayı eski sarayın yerindeydi. 159 Süleymaniye camii 

karş ı s ı ndaki koğuşlar ve onun yanındaki daireler o zaman yapılmıştı. istanbul 

fethedildiğinde harabe halinde olan bu bina Bizans döneminde Senato Saray ı 

olarak kullan ılmı şt ı. 16° Fatih'in yaptırdığı bu ilk saray bugünkü istanbul 

Üniversitesi'nin bu lunduğu bölgeyi de içine alarak s ını rlar ı Süleymaniye 

Camii'ne ve kadar uzan ıyordu . 1457'de dört köşe li olan s urla rın ku leleri 

yoktu. Topkap ı Saray ı yap ıldıkta n sonra buras ı tahttan indirilen ya da vefat 

eden padişahların eş ve çocuk la rına tahsis ed ildi. Kanuni Sultan Süleyman 

buray ı çevresi üç mil olan bir saray haline getirerek üç kap ı yaptırmı şt ı. 

Bunlardan biri doğuya bakan Divan Kap ı s ı, diğeri güneye bakan Bayezit 

Kap ı sı, üçüncüsü de batıya bakan Süleymaniye Kap ı s ı idi .161 Eski sarayın 

esas lı kap ı s ı Mercan Çarş ı s ı'n a aç ılan Mercan kap ı s ı idi . Yeri sonradan 

yapılan mercan kapısının yanındaydı. 162 

159 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1. Türkçe leştiren : Zuhuri Dan ı şman. Istanbul : Zuhuri 

Dan ı şman Yayınevi, 1969, s.119 
160 Bizans ge l e neği ne göre imparator tahta geçt i ği nde konsolosluk pelerinini burada törenle 

omuzuna alırdı. Duva rla rı ve küçük l<ubbelerden oluşan tavanlarındak i mozaikler ve binanın 

tüm tezyinatı Latinler tarafından Avrupa'ya götürülmüştü . (Ziya Şakir . a.g.e. s. 79) 
161 Haluk Şehsuvaroğlu, Asırlar Boyunca istanbul, Istanbul: Cumhuriyet Gazetesi, 1978 

s.227; Ziya Şakir, a.g.e. s.79; Helmuth Von Moltke, Moltke'nin Türkiye Mektupları. Çev: 

Hayrullah Ors, Istanbul: Remzi Kitabevi, 1969, s.29 
162 Süheyl ünver, "Risale 6 Fatih 'in Oğ lu Bayezid'in Su Yolu Haritas ı Do l ayı s ıyla 140 Sene 

Onceki Istanbul" istanbul Risaleleri c.l, Istanbu l: IBKIDB., 1995, s.131. 
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Serasker Hüseyin Paşa üç gün içinde 1.500 kişilik bir a l ayı Süleymaniye 

Camii önünde eğitimi başlatmıştı. 163 Kışla olmad ı ğından askerler gündüz 

eğitim yapıp gece serbest bırakılıyordu. Üniformaları olmadığ ından asker 

oldukları belli olsun diye baş l arına beyaz yemeni ve çevre sarıyorlardı . 164 

Eski saray boşaltılarak burada kalanlar yeni saraya nakledildi 165 ve Serasker 

Paşa Mansure askerleriyle birlikte buraya taş ındı. 166 Serasker Paşa eski 

saray meydanındaki Beneş (~) Kasrı'nda ikamet edecekti. Bu kasrın 

bulunduğu bölgenin talimgah olacak meydana katılması gerekeceğinden 

müstakil olarak meydana bakan bir Serasker Dairesi ve yangın kulesi ile 

ihtiyaç duyulan diğer binaların yapılması için mimar- ı hassa Abdülhalim 

Efendi görevlendirildi. 167 Ayrıca mansure askeri ıçın kışialar da 

düşünülmüştü . 168 Bundan sonra doğal olarak ordu bu birkaç a laylı k askere 

dayanılarak geniş l et ilecekti. Büyük kışialardan Selimiye, Davutpaşa sahra l a rı 

il e Rami Paşa Çiftliği'nde Mansure askerleri için in şaat ve düzenlenmeler 

yap ıldı. 169 

Bab- ı Seraskeri'nin cümle kapısı Bab- ı Ali gibi önemli devlet dairelerinin 

kapıları tarzında üzerinde bir hilal bulunan kubbeli bir kapıydı ve etrafında 

bekleyenierin gölgelenebilmesi için gen i ş saçak l arı vard ı. 1835 yılında Moltke 

Serasker Paşa tarafından kabul ed ildiğ inde Seraskeri'in kaldığı bina Marmara 

Denizi'ne bakan büyük ahşap bir bina idi. Bu binanın çok sayıda penceresi 

olan gelen elçi ve misafirleri kabul ettiği bir sa lon vardı. Oldukça· Avrupai 

döşenmiş olan bu salonun ortas ınd a güzel bir halı ve ortasında büyük bir 

manga!, geniş bir sed ir, kanepe ve sandalyeler, masalar ve saatler vardı. 

Binanın önünde geniş bir eğ itim sahas ı arkas ınd a da iki piyade alay ı için kışla 

vardı. Ayrıca çubuk ve kahve sunan yirmi otuz ağa bulunmaktaydı. 170 

163 Shaw, a.g.e . s.50 ; 
164 Çakrn, a.g.e. s.190 
165 Lütfi, a.g.e. c.l, s.1 05 
166 Sh 50 aw, a.g.e. s . 
167 Esad, Üss-i Zafer. s.192 vd. 
168 Lütfi, a.g.e. c. l, s.1 09 
169 Esad, Üss-i Zafer. s.193; Lütfi, a.g.e. c.l, s. 1 09 
170 Moltke, a.g.e. s.29. 

. Aaatela f!nl'I'Gl'ltlUI1 1 

llerkp Kütl,b.IDI 
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4.3. Serasker Kapısı'nda Serasker Paşa'nın Maiyyeti 

4.3.1. Dar-ı Şura-yı Askeri 

1836'da Serasker Kapısı'nda askeri alanda yapılacak yenilik ve 

düzenlemeleri görüşmek, gerekli nizamnameleri hazırlamak ve yürütmek için 

"Dar- ı Şura-yı Askeri" adıyla bir meclis açıldı. 171 Osmanlı Devleti'nde açılan 

ilk resmi ve sürekli meclis ya da komisyon Manastırlı Selim Sat ı Paşa'nın 

çabalarıyla nizamnamesi hazırlanarak kurulan bu meclis idi. Selim Satı, Mısır 

Ordusu'nda görev yapmış ve 1832'de lstanbul'a iltica etm i şti. 172 Dini bir 

törenle yapılan aç ılı şta meclis üyeleri yemin ederek göreve başlamışlardı. 

Dar- ı Şura-y ı Askeri'nin 11 Zi lhicce 1252/19 Mart 1837 tarihili bu ilk 

nizamnamesine göre zat işleri, giyecek ve yiyecek, yerleşim, taşıt, mefruşat, 

ve müdavat (sağ lık) i ş l eri, mali işler Seraskerlik Makamı'nın görevi idi. 

Seraskerlik dairelerinin bu işleri yürütmesinde ana karar ve nizarnları Dar-ı 

Şura-yı Askeri belirleyecekti. 173 Devletin bütün iş ve işlemlerinin yönetilmesi 

aç ı s ınd an büyük önemi olan bu kuruma savaş açma ve barış yapma 

yetkisinin de verildiği rivayet ed ilmektedir. Bu meclis uzun talimatnamesinde 

mükemmel ve sürekli bir ordunun varlığını ve idamesini ülkenin 

savunulabi lmesi için tek çare olarak belirlemişti. En verimli o lduk l arı nesil 

yetiştirecekleri gençlik çağların ı uzun askerlik süresinde geçirdiklerinden 

a_skerlik hizmeti bittikten sonra yaşı ilerlemiş, yıpranmış ve güçsüzleşmiş bir 

durumda oluyor l ardı. Askerlik hizmeti sonras ı bu insanlar nesil yetiştiremiyor 

ve vatana yararlı hiçbir iş yapamıyorlardı. Bir ülke için en önem li şey olan 

insan kaynağı uzun askerlik süresi için israf edi liyordu. Bu nedenle düzenli ve 

sürekli bir ordunun ihtiyaçlarını beli rleyip bu ihtiyaçları karşılamak bu meclisin 

en başta gelen göreviydi . 

Bab- ı Seraskeri'nin Bayezit Meydanı'na aç ıl an Taht kapısı da denen 

kapısının sol tarafındaki daireler Dar- ı Şura-y ı Askeri'ye tahsis ed ilmi şt i. Bu 

171 Lütfi, a.g.e. c.V. s.896; Çakın. a.g.e. s. 199,302 Karabekir, Muharem 1 253/Mayıs 

1837'de kurulduğunu söylüyorsa da Lütfi Tarihi'nde 1252 y ılı olayları içinde gösterilmektedir. 
172 Ziya Şakir, a.g.e. s.77. 
173 f<az ım Karabekir, Türkiye'de ve Türk Ordusu'nda Almanlar, Istanbul: Emre Yay., 

2001, s.79. 
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dairenin beş od ası ve bir büyük salonu vardı. /\lt katındaki odalar yaverlere, 

nöbetçi subaylara, hadenıe lere , kilere ve kahve ocağı na ayr ıl nıı ş tı . 174 

Şura reisinin emrine bir yüzbaş ı ve bir mülazım (teğmen) ile ge reği kad ar 

nefer veriliyordu. Ilk ş ura başka n ı Hüsrev Paşa'nın kölelerinden Mirliva 

Hayreddin Paşa idi ve sürekli üye olarak d eğiş ik askeri s ınıfl a rd an 13 ki ş i 

gö revle ndirilnıi şti. Nizanınanı eyi kaleme alan Selim Satı Paşa Harbiye 

Mektebi Naz ırı olarak atannı akl a birlikte şuraya geçici üye s ıfatıyl a 

katıl nıaktayd ı. Eski Varna Muhafı z ı Ferik (Tümgeneral) Necip Paşa da geçici 

üye idi. Müftü olarak ulemadan !smail Efendi, başkat i p olarak da Yanya lı 

Mustafa Vehbi Efendi ata nd ı. Da r- ı Ş ura-yı Askeri'nin ilk üyeleri tablo 3'te 

gösteri lm i şt i r. 1 75 

Tablo 3. Dar- ı Şu ra -yı Askeri Üyeleri 

ADI ı RÜTBESi ı AÇIKLAMA _j 
rrayyar Bey Miralay 

Gürcü Hüseyin Bey Süvari Mira l ayı 
lll. Selim'in ka hvecibaş ı s ı R ü stenı 

Efendi'nin kölelerinden 

Hac ı Ali Bey Topçu Mira l ayı 

i s nı a il Bey Kaymakanı Topçubaş ı Mustafa Ağa' nın oğ l u 

fA-li Bey Miralay Mühendishane hoca l a rından 

Bican Bey Kumbarahaneden 

Niyazi Bey 

fA.bd i Bey Miralay 

Şaki r Bey Miralay Bahriye silahendaz alay komutan ı 

Veysi Bey Miralay Mehterhaneden 

Mehmet Muammer Bey Mira lay Rüştü Paşa'n ın oğ lu 

Ş i ş nıa n Rag ı p Bey Enderunlu 
~ 

Asakir-i Hassa s ubayl a rında n Rifat Bey 

Da r- ı Şu ra-yı Askeri Cuma ve Sa lı günleri il e diğe r günler ikindi 

namazında n önce top l a nırl a r, ikindi namaz ında n sonra yemek yer, yemekten 

174 Ziya Şa kir , a.g.e. s. 77 Karabeki r, a l t ı oda ve bir kileri olduğ unu belirtiyor. (Karabekir, 

Almanlar, s.79) 
175 Ziya Şaki r , a.g.e. s.78 . Ka rabekir mecliste sürekl i üye olarak dokuz miralay o ldu ğ unu 

belirtmektedir. 
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lisan hoca la rınd a n Reşid Efendi, palabıyık hoca nın kardeş i Osman Efendi ve 

Mısırdan gelme Ferik Osman Paşa'nın kardeşi Nurettin Bey Dar- ı Ş ura-yı 

Askeri'ye bağlı olarak yapılan tercümeleri kontrol etmekle görevlendirildiler. 182 

4.3.2. Serasker Paşa'nın Maiyyetindeki Diğer Birim ve Görevliier 

Seraskerin şahs i hizmetinde belli bir ücreti olmayan yüzlerce ağa , kavas 

ve seymen vardı. Herkes büyük paşanın adam larına hediye vermeye can 

ata rdı. Bun lardan paşaya düşen hisse de az olmuyordu. Çünkü istanbul'da 

bir i ş başarmak için büyük para lar akmaktayd ı. 183 

1847'de doğrudan doğruya Serasker Paşa'nın maiyetinde mektubi kalemi, 

yoklama, jurnal, nizamiye, muhasebe, ruznamçe, vezne kalemi vard ı. 184 

Bun la rın tamamın ll. Mahmut dönemindeki varl ı ğ ı tespit ed ilemedi. Fakat 

1244/1 828 yılında askeri disiplin ve yönetim amacıyla jurnaller düzenlenmeye 

baş la ndığ ını biliyoruz. 1249/1 833-1834 yılınd a Serasker Kap ı s ı 'nda yoklama 

odas ı ve yoklamacı, Hassa başyoklamacı s ı, piyade yok lamac ı s ı, süvari 

yoklamac ı s ı, ruznamçeci, jurnal memuru, red if başkati b i , mahallat katibi , 

mahallat mukayyidi, Mansure tahrirat başkatibi görevlerini önceden beri 

yapmakta olan k iş iler olduğu a nlaş ılmaktad ır . 1 85 1253/1 837 yılında mektupçu 

ve mektubi defteri hulefasından bahsedi lmektedir. Seraskerlik Makam ı 

kuru l duğu zaman Serasker Paşa'n ı n Kethüdas ı vard ı. 1837 yı lında da 

kethüda lı k varlı ğ ını devam ettirmekteydi.186 

1247/1 832 'de yok lamacı vardı ve künye defterlerine tatbikan askerin 

kontrol ve denetimini yapmakla görevliydi.187 Takvim-i Vekayi kuru lduğunda 

askeri konularda yazılacakları bildirme görevi Serasker Hüsrev Paşa'n ın 

divan katibi Said Bey'e verilmişti. 1 88 Yeniçeri Ağası'nın da Ağa Kap ı sı'nda 

ocak iş l eri ve inz ibat ı , yeniçerilerin maaş ve terfileri ile yeniçeri ler arasındaki 

182 Ziya Şakir, a.g.e. s.78. Karabekir, Almanlar, s.SO. Karabekir' in kitab ında şu farklar vard ır : 

"Mirliva Hac ı Reşit Paşa", "Müneccimbaş ı Osman Efendi" ve "Refik Efendi" diye birinden söz 

edilmektedir. Ermeni Mütercimin ad ı da "Serpus" olarak belirtilmi ştir . 

183 Moltke. a.g.e. s.33. 
184 Mahmud Şevket Paşa , a.g.e. c.ll, s. 17 
185 Lütfi, a.g.e. c.IV, s.775,808,820,822 
186 Esad, Üss-i Zafer. s. 124;Lütfi, a.g.e. c.V, s.916 
187 Pakalın, a.g.e. c.lll , s.638; Lütfi, a.g.e. c.lll , s.662 
188 Lütfi, a.g.e. c. lll, s.651; TV, no.1 7 (4 Şevva l 1247), s.3. 
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davaya ait i ş l erin görüşülüp ş ikayetlerin dinlendiği Ağa Divanı va rdı. Buradan 

Serasker Paşanın da bir divanının olduğu an laş ılmaktad ır. 1 89 

1793'te kurulan "Mühendishane-i Berri-i Hümayun'dan başka askeri okul 

yoktu .190 124'1/'1826 tensikat ında her tabura ikişe r mühendis görevlendirilmek 

üzere "asakir-i şahane- i mansure mühendisi" adıyla son iki s ını fın seçkin 

öğrencilerden 16 kişi bir sermühendisin maiyetinde Serasker Kap ı s ı 'na 

gönderildi. Serasker Kap ı s ı'nda bunlara da bir daire tahsis ed ilmişt i. iki s ını f 

olan bu mühendislerin göğ üs lerinde pergel şeklinde işaret leri vard ı. Baz ı 

yazarlar bun l a rın bir nevi kurmay s ınıfı o lduğunu ve baş l arı ndaki 

sermühendisin de kurmay başkan ı o lduğu görüşünded ir . ilk sermühendisin 

kim olduğu bilinmemekle beraber ikinci olarak 1246/1 830-1831 'de 

mühendishane öğretmen lerinden Nuri Bey sermühendis olmuştu. 191 

Baz ı eserlerde Kurmay s ınıfının 1845'te oluşturulduğu yazılma ktad ır. 

Fakat nisan 1839'da mükemmel olmasa da Serasker Kap ı s ı 'nda Erka n- ı 

Harb Dairesi va rdı. Bu konuda Nizip yenilgisini değerlendirirken VakanCıvis 

Ahmet Lütfi Efendi "Ol vakit Bab- ı Seraskeri'de Erka n- ı Harb Dairesi 

mükemmel olmadığınd an gerek bu Nizip vak'as ının ve gerek sair cihetlerde 

vuku' bu lan muharebat ve ha rekat- ı askeriyyenin vukuat- ı harbiyesi nüvişte- i 

evrak- ı tahkik o lamam ışd ır. " diye yazmaktadır. 192 Prusya Ordusu'ndan 

189 Uzunça rş ılı, Kapukulu 1. s.397 
190 Mahmud Şevket Paşa , a.g.e. c.ll , s.9. 
191 M.Mazlum l şkora, Türk Ordusu Kurmaylık ( Erkan-ı Harbiye) Tarihçesi. Ankara: Harb 

Akademisi Matbaas ı, 1944, s.8,9; Hün, a.g.e., s.22. 

Shaw da Bab- ı Seraskeri'de ordu i stihkamcıla rını örgütleyip tayin edecek ve denetleyecek bir 

mühendishane bölümü kurulduğ undan söz etmektedir. Mühendishane bö lümü bu 16 

mühendisin o lu şturduğu bölüm olsa gerek. (Bkz Shaw, a.g.e. s. 51). 
192 Lütfi, a.g.e. c.VI. s. 1003. Baz ı eserlerde 1845'te kurmay s ını fının o lu şturula rak Avrupa'da 

öğren im gören 27 subay kurmay s ını fın a geçirilmiş ve bun l a rın baş ına "Reis-i Erkan - ı 

Harbiye" adıy l a Mirliva Abdi Paşa getirildi ği yaz ılı d ır . ( Çakın. a.g.e. s.302-303; Mahmud 

Şevket Paşa, a.g.e. c.ll , s. 16.) 

lşkora da H.1265/M.1849'da Abdülkerim Nadir Paşa'nın Mirliva lık rütbesiyle kurmay 

başkanı olduğunda o ana kadar teşkilatta erkan- ı harp reisi olduğuna dair hiçbir yerde bilgi 

olmadığını, erkan- ı harbiye dairesinin ilk oluşum tarihine ait bilgi veren Harita Dairesi'nin 

ç ıkard ı ğ ı "Hulasa-i Tarihiye"nin verdiği bilgiye göre 1276/1 859-1860 tarihine kadar erkan- ı 

harp dairesinin olmadığını yazmaktad ır. ( Bkz. l şkora., Kurmaylık.s .1 O) 
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Osmanlı Ordusu'nu modernize etmek için gelen subaylardan Yüzbaşı Moltke 

Çerkes Hafız Ahmet Paşa'n ın komuta ett iğ i Tarsus Ordusu'na erkan- ı harbiye 

zab iti s ıfat ıyla görevlendirilmişti. Nizip Savaş ı s ıras ında da orduda görevli 

bulunmaktaydı. 193 

Hün ise Mahmut Şevket Paşa'n ın 1325 basımlı Osman lı Teşkil at ve Kıyafet- i Askeriyesi 

ad lı k itab ına dayanarak verdiğ i bilgilerde 1265/1 848'de Abd i Paşa'n ın Erkan - ı Harbiye Reisi 

nasp edi ldiğin i belirttikten sonra yine ayn ı kitapta "o tarihte genelkurmay teşk il atı ve dairesi 

yoktu" diye yazdığı ifade edilmekted ir. ATASE Kütüphanesindeki Mahmut Şevket Paşa'n ın 

1325 basımlı bahsi geçen kitabında bu bilgiye rastlanmam ı şt ır. 

193 Kazım Karabekir, Tarih Boyunca Türk-Alman ilişkileri, Istanbul: Emre Yay., 2001, 

s.206.;Mufassal Osmanlı Tarihi c. V, istanbul: lskit Yay., 1962, s.2945; Moltl<e, a.g.e. s.265 

vd; Wallach a.g.e. s.18. Karabekir Moltke'n in " Erkan- ı Harbiye zabiti s ı fat ıyla" 

görev lend irildi ğin i yazarken Mufassal Osman lı Tarihi'nde de Moltke'den "Osmanlı 

Ordusu'nun Kurmay Heyeti Başkan ı Moltke" diye bahsedilmektedir. 



iKiNCi BÖLÜM 

TANZiMAT DÖNEMi 

1. ASKERi DÜZENLEMELER 

Tanzimat Ferman ı 'na kadar Osman lı Devleti'nde askeri ve mülki yetkileri 

birbirinden ayrılmam ı şt ı . Devlet yöneticileri bu iki yetki ve sorumluluğu da 

üzerlerinde taş ımaktaydıl ar. Bu nedenle devlet teşkilatı ile ordunun idari ve 

askeri emir ve komuta bağlantıları kesin hatlarla ayrılmam ı ştı. Tanzimat 

Dönemi'nde askeri emir ve komuta bağ lantılarında gereken düzenlemeler 

yapılarak mülki yetkiler askeri yetkilerden ayrı lmaya çal ı şılm ı ştı. 194 

Abdülmecit Dönemi'nde (1839-1861) 1839, 1843 ve 1844 yıllarında ordu 

teşkil at ferman l arı yayınlandı. Abdülaziz Dönemi'nde (1 861-1876) de 1869 

yılında ordu da yeni düzenlemeler yapılmıştı. Fakat daha öncekiler gibi bu 

dönemdeki düzenlemeler hep kağ ıt üzerinde kalıyordu . 195 

ll . Mahmut Dönemi'nde kurulan ordu eski v e sars ılmı ş bir yap ı üzerine 

oturtulmuştu . 196 Askeri ı s i a h at için Prusya'dan subaylar getirt il mişti. Bu 

subaylardan nasıl yara rl a nılab il eceğ ini padişahın kendisi de bilemiyordu.197 

Bu yüzden bu dönemde yapılan askeri reform la rın sağ lıklı oluşu konusunda 

aynı şeyi söylemek mümkün değilse de reforma karşı bir görüşün hakim 

olmaması ordudaki gelişmelerin de istikrarlı bir şekild e yürütülmesini 

sağ lam ı şt ı. 

Daha önceki ı s i ahat hareketlerinin ağ ırlık noktasını devletin en önemli ve 

temel sorunu olan askerlik konusu olu şturuyordu . Tanzimat Ferman ı devletin 

siyasi, idari, ekonomi, hukuk ve eğitim a l a nl arı ile birlikte askerlik a lan ını da 

194 Alpmansü, Hünoğlu ve Özen, a.g.e., s.8. 
195 istanbul'dan gönderilen 19 Kasım 1869 tarihli Alman Raporu " Dışişleri Politik Arşivi; 

I.A.B.q. 98 No. 131" Jelıuda L. Wallach, Bir Askeri Yardımın Anatomisi. Çev:Fahri Çeliker, 

Ankara: ATAS E Yay.,1985, s.20. 
196 Moltke, a.g.e.s.45 
197 . 

Wallach, a.g.e. s.12. 
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kapsayan düzenlemeler getiriyordu. 198 Daha önce asker toplanırken evl i ya 

da bekar olmasına bakılmadan haydut tutar gibi yakalanıp kelepçelenerek 

istanbul'a götürülüyor ve bölgenin nüfusuna bakılmadan az veya çok 

düzensizce toplanıyordu . Bu şekilde askere a lın an kişinin ömür boyu askerlik 

hizmetinden kurtulmas ı mümkün değildi. Tanzimat Ferman ı askerlik 

konusunda uygun yöntemler ge li ştirilmesini ve askerliğin dört beş yıl gibi 

dönemler halinde yapılmasını öngörüyordu.199 

Mustafa Reşit Paşa'nın eyaletlerde merkezi denetimi yaygınlaştırma 

çabasının son ad ımı orduda yapılacak düzenlemelerdi.200 Tanzimat 

Ferman ı 'ndaki düşünceler doğrultusunda, uygulanmas ından doğan sorunlar 

da göz önüne alınarak Mabeyn-i Hümayun ve Hassa Müşiri Hasan Rıza 

Paşa askeri düzenlemeleri yapmakla görevlendirildi. 201 11 Şaban 1259/6 

Eylül 1843'te yapılan düzenlemelere göre bir kişi hem askeri hem de mülki 

görev ve yetkileri üzerinde toplayamayacaktı. Yani asker kişiler ayn ı 

zamanda valilik yapamayacaktı. Bu şekilde subayların üzerine sivi l 

memurluklar almas ı engellendi. Askeri komutanlar seraskerliğe bağlı olacaktı. 

Tanzimat'tan sonra yapılan eyalet teşkilatı kanunnamesine göre askeri 

komutanların nüfuz ve yetkileri dara ltıl arak yavaş yavaş sivi l görevlerden 

arındırılmaya başlanm ı ştı. Yine ayn ı yasa ile ülke beş ordu bölgesine · 

ayrı l arak askerlik hizmetinin beş yıl olması ve kura usulüyle asker toplanması 

kararlaşt ırıl dı. Askerlik hizmetini bitiren ler yedi yıl süreyle yedek olarak redif 

198 Faruk Ayın, Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan Sonra Askeralma Kanunları (1839-

1914). Ankara: ATASE Yay., 1994, s.?. (bkz. Tanzimat 1 Ongunsu) 
199 Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat. Ankara: TIK, 1991, s.178; Lütfi, a.g.e. 

c.VI. s.1 028,1145 Karai, a.g.e. s. 178; Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c. ll s.13. 
200 Shaw, a.g.e. s. 119. 
201 "Trabzon Valisi ile Maliye Nezareti!ne sadrazam lıktan gönderilen yaz ı. Başveka l et Arşivi, 

Ayniyat Defterleri no:388. S. 77 -79" Çadırc ı, ı. Seminer s. 96. Muharrem 1256/1840 yılı nda 

Serasker Halil Rufat Paşa'nın eline Prusya usulüne dair Almanca bir kitap geçmişti . Bu kitabı 

Avusturya Harb Okulu'nda öğrenc i iken kaçarak Osmanlı Ordusu'na katılan ömer Ağa'ya . 

(Michael Lattas. sonradan Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfi Paşa) tercüme ettirmişti. Tarih -i Ata 

yazarı Ata Bey de katipliğini yapmıştı. Karabekir, Bir senede biten bu k itabın 1843'te 

uygulamaya konduğunu belirtiyor. Yani Karabekir'e göre 1843 düzenlemeleri bu kitaba göre 

yapılmış. (Karabekir, Türk-Alman ilişkileri, s.202,203.) 
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sın ıfınd a hizmet göreceklerdi. 202 Bu düzenlemelerle birlikte Asakir-i Mansure 

veya Asakir-i Muntazama yerine Asakir-i Nizamiye ad ının kullanılması uygun 

görüldü.203 

1843 düzenlemelerinde Prusya'n ın 1814'te yayınladığı düzenlemeler esas 

a lınmı şt ı. Redif kıta larına subaylar atanmas ı ve muvazzaf birliklerin ba rı ş 

zamanınd a ordu ve tümeniere bölünmesi gibi Prusya düzenlemelerinde 

olmayan düzenlemeler de yapı larak üstünlük sağ lanmışt ı. Fakat ordunun en 

çok muhtaç olduğu yeterli sayıd a bilgili ve teknik subay yoktu. 204 Bu durum 

istanbul'daki ingiliz Askeri Ateşesi'nin raporundaki bilgileri desteklemektedir. 

Bu raporda erierin durumunun iyi subayların durumunun iyi olmad ı ğ ı çok 

sayıd a silah olduğu , fakat bu silah larda ku llan ılacak mühimmatın olmad ı ğ ı 

yazılmaktaydı. 205 

1843 düzenlemeleri gereğ i her ordunun bir meclisi o l acaktı. 206 Bütün 

üyeleri asker olan bu meclis genellikle beş kişiden o luşmakla birlikte zaman 

zaman üye sayı s ı yedi kiş iye kadar çıkabilmekteydi. Ferik (tümgeneral) 

rütbes inde bir başkan ve kaymakam (yarbay) ve yuka rı s ındaki rütbelere 

sahip üyelerden olu şmaktaydı. Dersaadet ve Hassa Ordusu meclislerinde 

birer de müftü bulunmaktaydı. 1264/1 848'den itibaren bu meclisiere birer sivil 

katip atand ığı görülmekted ir. Sonraki yıllarda ordu muhasebecileri de bu 

meclisiere katılmaya baş l adı. 207 1843 yılında ç ıkan nizamnamenin 32. 

Maddesine göre ordu meclisleri her yıl kuradan üç ay önce askerlik yaşına 

gelen leri tespit ederek ayrı bir deftere kaydederdi. Asker ihtiyac ı n ı 

be li rled ikten sonra bu ihtiyaçl arı kazalara bölerek taksim defterlerine geçirirdi. 

Hangi kazadaki erin hangi alaya g ideceğ i de bu arada saptanarak tahsis 

defterlerine kaydedilirdi. Yaş defterleri kura memuruna verilmek üzere 

mecliste korunur, devair, tahsis defterleri de ordu müşirine verilirdi. Ordu 

Müşiri bu defterleri incelenmek üzere Seraskerlik'e gönderirdi.208 

202 Çakın, a.g.e. s.123 vd.; Lütfi, a.g.e. c.VI. s.11 45; f<ara l, a.g.e. s.1 79. 
203 "Takvim-i Vekayi, defa 264" Çad ırc ı, I. Seminer s.97. 
204 Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c.ll. s.19. 
205 Wallach, a.g.e. s.20. 
206 Lütfi, a.g.e. c.VII. s.1149. 
207 SDAO, sene 1263'ten 1273'e kadar ve 1275'ten 1280'e kadar. 
208 

Ayın, a.g.e. s.17. 
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1844'ten sonra yirmi yaş ın üzerindekiler aras ında kura ile ya da gönüllü 

yazılarak asker alınmaya başlandı. Yıllık yirmi beş bin olan kontenjan 

büyüklüğü ve nüfusları dikkate alınarak vilayetler a ras ınd a d ağ ıt ı ldı. Tek 

çocuğu olan ailelerden asker alınmıyordu. 209 1846 yılında yayınlana n kura 

kanunuyla askerlik süresi beş yıl olarak belirlend i. Askerlik hizmetini 

bitiren lerin beş yılın sonunda redif s ını fın a ayrıl a rak memleketlerine 

gönderilmesine ve yerlerine memleketlerinden 20-25 yaş aras ındak i 

erkeklerden asker yazılmas ı kararlaşt ırıldı. Bu kanun hazırla nırken 1843 

yılındak i düzenlemelerdeki prensipler doğrultusunda hareket ed ilmişt i . 210 

Daha sonra 1869 yılında duyulan ihtiyaç üzerine Hüseyin Avni Paşa'n ı n 

Seraskerli ği s ırasında 1843 askeri düzenlemelerinin güncelleştirilmiş şekli 

olan "Kuvve-i Umumiye-i Askeriye Nizamnamesi" yayın land ı. Bu 

nizamnameyle askerlik hizmeti yeniden düzenlend i.211 

1866 yılında Avrupa'da milis ordusu denerek küçümsenen Prusya 

Ordusu Danimarka ve Avusturya'y ı yenince Avrupa Ordu la rı gibi 1869 yılında 

Osman lı Devleti de ordusunu bu esaslara göre yeniden düzen leme yoluna 

gitti. Askerlik süresi 6 yıl nizarniye (muvazzaf), 6 yıl redif ve 8 yıl müsta hfız 

olmak üzere 20 yıla ç ı karı l dı. 6 yı llı k nizarniye süresinin 4 yılı si l a lı a ltında 2 

yılı ihtiyat s ınıfında tamam lanacaktı. ihtiyat s ınıfındak il er memleketlerine 

gönderi lecek, fakat bağl ı bulundukları red if taburu bölgesinden 

ayrı l mayacaktı. 212 

işler Serasker'in nezaretinde yürütülmekle birlikte Bab- ı Seraskeri'de 

Dar- ı Şura-yı Askeri gittikçe daha aktif olarak ku llan ılmaktaydı. 1869 

düzenlemelerinde ordunun tamamının Serasker kamutasında o ld uğu tespit 

ed ilmekle birl ikte Serasker'in orduyu Dar- ı Şura-yı Askeri ile yöneteceği de 

belirtilmişti. 213 

Bu dönemde devlete ait yetki ve sorum lulukların her alanda dengeli olarak 

dağıt ılmas ı için çaba sarf edilmişt i . Yap ılan düzen iemelerin en önemli noktası 

bir yandan ülke savunmas ı nda üstüne düşen görevi yapacak nitelikte bir ordu 

209 M.A.Ubicini, Türkiye 1850 c.ll. Çev: Cemal Karaağaç, Istanbu l: Terccıman Yay., s.416 vd . 
210 "1 262 Kura Kanunu s.2" Ayın, a.g.e. s.11 vd .. 
211 

Ayın, a.g.e. s.22,23. 
212 Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c.ll. s.20 
213 ş· o 68 ırın, a.g.e. s. . 



46 

kurulması hedefien irken diğer yandan bu ordunun yönetime doğrudan 

karışma ve müdahale etme imkanlarının ortadan ka l dırı lm aya 

ça lı ş ılmas ı yd ı. 214 

1.1.Askeri Okullar 

1826'da kuru lan yeni ordunun kurulmas ı y l a birlikte ordu için eğiti l miş 

subay ihtiyac ı da gündeme gelmişt i . Aynı yıl Mıs ır'd a Mehmet Ali Paşa , Ebu 

Za'bal adıy la bir tıp okulu açmıştı. Bir ay geçmeden ll . Mahmut da ordunun 

sağlık hizmetleri için gayri müslim tabipierin yerini almak üzere tabip 

yet iştirmek amac ıyla Askeri Tıbbiye'yi açtı. 2 15 

ll . Mahmut'un Batı'da olduğ u gibi bir askeri okul açılmas ı için 

görevlendirdiği Namık Paşa'nın ça lı şma lar ı sonucunda 1834 yılında Maçka 

kı ş ias ında tadilat ve ilaveler yap ılmak suretiyle F rans ız Saint Cyr Akademisi 

örnek a lına rak eğitim süresi dört yıl olan Mekteb-i Şahane- i Harbiye adıyla 

harp okulu kuru ldu.216 1836 yılında bu okul her şeyiyle son derece düzenli 

olmas ına rağmen tedrisat programı hayret verecek kadar eksikti .217 Bu 

okulda on üç yı l boyunca değişik programlar uygu l anm ı ş ve bir ara subay da 

çıka rmıştı. Ancak 1846'da Panga ltı'd a ki yeni binasına taş ı n a rak ge liştirile rek 

istikrarlı bir programa kavuşmuş ve 1264/1 847'de ilk mezunla rını vermişti. 2 18 

1845 yılında Harp Okulu'na a lınacak öğrenc ile rin Arapça, Farsça ve 

Türkçe öğ renmesine için ordulara bağlı olarak ordu merkezlerinde ve 

istanbul'da idadi adıyla askeri liseler açılmaya baş ladı. Daha sonra da bu 

askeri liselere öğren c i yeti ştirmek amacıyla " Rüştiye- i Askeri" adıyla askeri 

ortaokullar ve açılmaya baş lamışt ı. 2 19 

214 Musa Çad ı rc ı , "ll. Abdü lhamit Dönemi'nde Osman lı Ordusu" Musa Çad ı rc ı, 4. Askeri 

Tarih Semineri Bi ldiri ler, Ankara: ATASE, 1989, s.38. 
215 Bil im, a.g.e. s.SO vd.; Lewis, a.g.e. s.85; Hün, a.g.e. s.43; 
216 Bi lim, a.g.e. s.75 vd .; Ahmet Nuri Sinap lı , Şeyh ül Vüzera, Serasker Mehmet Namık 

Paşa , Istanbu l, 1987 s.64 vd. 
217 1836 yılında Harbiye'yi ziyaret eden Miss Pardoe ad ında bir Ingiliz oku lu çok beğenmiş, 

fakat bu kadar masraf yap ılarak kuru lan muazzam bir kurumun ortaokuldan fark lı olmayan 

mlıfredatı karşısında hayretler içinde kalmı ştı. (Bkz. Ziya Şaki r, a.g.e. s.48 vd.). 
218 Hün, a.g.e. s.36,52. 
219 Lütfi, a.g.e. c.Vill . s.11 91; H ün, a.g.e. s.29; Bi lim, a.g.e. s.96 vd. 
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3 mart 1861 'de Harbiye ve Tıbbiye dışındaki tüm okullar Seraskerlik'ten 

a lın arak Maarif Vekaleti'ne bağlandı. 220 

1844 yılında Harp Oku lu'nda düzenlemeler yap ılarak Kurmay s ınıfların ı n 

açılmasına karar verildi. 1264/1847 yılında Harp Okulu'nda Erkan- ı Harp 

s ınıfları açıldı. Harp Okulu'nun 1846'deki ilk mezunlarından ilk beş k iş i bu 

s ınıfa a lındıl a r. Bunlar bir yıl sonra 1265/1848 yılında Erkan- ı Harbiye 

Kolağası (Kurmay Önyüzbaşı ) olarak mezun oldu lar. Bunlar okulda okuyarak 

mezun olan ilk kurmay subaylardı. 221 1865 yılında Avrupa askeri okulla rı 

program larından tercüme yoluyla oku l için program ve nizarnname 

düzenlend i. Programda değ iş iklikler yapıldı ve okul dört yıla ç ıkarı ldı. Bunun 

ilk iki yılı harb oku lu diğer iki yılı ise erkan- ı harbiye (kurmay) sın ıfl ar ı idi. ilk 

iki yıl sonunda teğmen olarak mezun olan lardan seçilen ler üçüncü yılın 

sonunda üsteğmen ve dördüncü yılın sonunda iki yıllık e rkan - ı harbiye 

s ını f la rını da bitirerek kurmay yüzbaş ı olarak mezun oluyorl ardı. 222 

Bir kı smı alaydan yetişmekle birlikte karargah personelinin Harp Okulu ve 

Erkan- ı Harbiye Mektebi'nden mezun olan personelle tamam lanmasına özen 

gösterilmişti. 223 Buradan yüksek sevk ve idare becerisine sahip insan lar 

mezun o lması beklenirken daha çok orduya teknik adamlar yeti ştirme amac ı 

takip ed ilmişti. Harbiye'den mezun olanlar da yeterli pratik beceriye sahip 

değillerdi. Harbiye'nin son s ınıfında en yüksek notu alan sekiz on k iş i Erkan- ı 

Harbiye Mektebi'ne gönderilmekteydi. Bu oku lun ilk o luştuğ u şekild e ordunun 

ihtiyacına yeterli ge lmed iğ i ve buradan sevk ve idare adam ı yetişmediği 

görüldü. 224 1884'ten sonra Von Der Goltz Paşa'n ın yaptığı değ i ş iklikler 

sonucunda okul askeri ve fenn i sın ıflar olarak ikiye ayrı ld ı. Harp Okulu 'ndan 

220 MSB, Osmanlı Dönemi'nde Askeri Okullarda Eğitim , Hazırlayan . Hülya Yarar, Ankara: 

MSB, 2000, s.358. 
221 Hün, a.g.e. s.52,53; Lütfi, a.g.e. c.VIII. s.1 229. 
222 M.Mazlum l şkora , Harp Akademileri Tarihçesi (1846-1965), Ankara:Gnkur. Bşk . Yay., 

1966, s.8-13;Hün,a.g.e. s.53. Kazım Karabekir ise Erkan- ı Harbiye Mektebi'nin 1844'te dört 

sınıflı olarak kurulduğunu ve yazmaktadır. (Karabekir, Türk-Alman ilişl<ileri, s.256.) işkora , 

H1 296 tarihine kadar 30 yıl iki s ınıf olduğunu yazmakla birlikte 13. Sayfasında 1284/1865 

yılına ait dört sın ıfın ders programını vermektedir. Bu yüzden 1865 tarihi esas alınm ı şt ır . 

223 Alpmansü, Hünoğlu ve ö zen, a.g.e., s.235. 
224 Hüseyin Hüsnü Emir, Erkan-ı Harbiye Meslek, Vezaif ve Teşkilatı Tarihi ve ilmi 

Tedkikat, Istanbu l: Erkan - ı Harbiye Mektebi, 1340, s.22,25. 
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ayrı olarak Erkan- ı Harbiye Mektebi ad ı y l a Harp Akademisi'nin açılmas ı 

ancak ll . Meşrutiyet dönemi'nde 1909 y ılı nda gerçekl eşecekti r. 225 

·1.2. Kurmay Sınıfı'nın Oluşması 

Erkan- ı Harbiye; savaş zaman ı nda kuvvetlerin yerl eşt i ri l mes i ve stratej i 

bilgisine uygun olarak ordunun tertip ve düzenini ve topoğrafya bilgisine 

uygun olarak da yerlerini tayin eden, barı ş zaman ı nda da askerin sevkiyat ve 

tertibatına nezaret eden özel bir heyete mensup subaylara verilen add ır . 226 

1827'de Hüsrev Paşa'nın eğitim görmüş kölelerinden yurt dışına dört 

kişilik bir öğrenci grubu gönderilmişti.227 Daha sonra 1256/1830-31 'de ll. 

Mahmut yine Harbiye Mektebi ve Hendesehane-i Amire öğrencilerinden 150 

kişiyi eğ itim için Avrupa'ya göndermişti.228 1835'te ise sürekli ve kapsamlı 

olarak Viyana, Paris ve Londra gibi Avrupa kentlerine öğrenci gönderilmeye 

başlandı. 229 1843 askeri düzenlemelerinin uygulamaya konduğu sıralarda 

daha önce Avrupa'ya gönderilen subaylar öğren im l erini bitirerek geri 

dönmüşlerd i . Bun l arın baz ıl arı askeri oku llarda öğretmen olarak 

görevlendirildi ler. 1845 yılında Avrupa'da öğrenim görmüş üsteğmen-a lbay 

rütbesinde 27 subayın kurmay s ınıfına geçirilmesiyle kurmay s ın ı f ı 

oluşturuldu. Bunlar aras ında eski serdar Çırpa nlı Abdülkerim Nadir Paşa da 

bu l unmaktaydı. Mirliva Abdülkerim Nadir Paşa Erka n- ı Harbiye Reisi s ıfat ıyl a 

nasbedildi . Böylece ilk kurmay başkanı Abdülkerim Nadir Paşa olmuştu.230 

Bu heyetin ça lı şması için Seraskerlik'te bir oda tahsis ed ilerek yaz ı i ş l eri için 

de bir katip verildi . Seraskerlik'teki Tercüme Odası da kurmay başkanına 

bağlandı. Bu kurmay teş ki l at ı hakkında açık bir bilgi yoksa da Seraskerlik 

Makamı'n a bağlı bir Kurmay Başkan ı ve heyeti olduğu a nlaş ılmaktad ı r. 231 

225 H.. r.:4 55 urı, a.g.e. s.0 , . 
226 Şemsedd in Sami, Kamus- ı Türki, Dersaadet ikdam, 1317, s.670. 
227 Lewis,a.g.e. s.84; Davison, a.g.e. s.60. 
228 Lütfi, a.g.e. c. ll, s.444; Aky ıl dı z , a.g.e. s.223. 
229 Bilim , a.g.e. s.116. 
230 

Abdülkerim Nadir Paşa değiş i k yerlerde Çırpanl ı Abdi Paşa ya da Abdi Paşa olarak da 

anılm a ktad ı r . Abdi Paşa 1847 y ıl ında Erkan- ı Harbiye Reisi s ı fatıyla Dar- ı Şura-yı Askeri'ye 

Cıyes i olarak kat ıl maktayd ı . (SDAO, 1263.). 
231 Mahmut şevket Paşa, a.g .e. c.ll ; Çak ı n, a.g.e. , s.302 vd .; Hün, a.g.e. s.28. 
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Kurmay teşkilatı ilk kurulduğunda kurmay subayların bir kısmı istanbul'da 

ve bir kısmı taşralardaki ordularda bulunuyordu. Gerektiğinde lstanbul'a 

çağrı l a ra k topluca görüşülüyor ve görüşler i a lınıyordu . 232 

Serasker Mehmet Namık Paşa 1861'de Seraskerlik Makam ı 'n ın teş kilatını 

yapmıştı. Gerçek anlamda bir Erkan- ı Harbiye Dairesi Serasker'e bağlı bir 

şube halinde bu teşkilatta yer alma ktaydı. Bu daire bütün ülkenin ha rita s ını 

ç ıka rmak yerine tahkimat ve özel ihtiyaçlar do layı sıy l a bazı bölgesel 

ha rita la rın ç ı karı lm as ına ça lışm ı ştı. 233 Bu dönemde Erka n- ı Harbiye 

Dairesi'nde pek ge lişme görülmemekted ir. 

lik Osmanlı kurmayları bir kurmaylık eğ itimi almadan tevcih yoluyla 

kurmay olmuştu. Erkan- ı Harbiye Mektebi ilk mezunlarını 1848'de verdi ve on 

sene içinde kurmay subay sayısı 41'e ulaştı. 234 1865 yılında 3 mirliva, 7 

albay, 5 yarbay, 9 binbaşı, 40 l<olağası, 11 yüzbaşı olmak üzere 75 kişi oldu. 

1866'da 82, 1869'da 85, 1870 yılında 1 ferik, 5 mirliva, 9 albay, 9 yarbay, 23 

binbaşı , 47 kolağas ı ve 28 yüzbaş ı olmak üzere 122 kurmay subay va rdı. 

1876 yılınd a 1 ferik, 10 mirliva, 15 albay, 17 yarbay, 35 binbaş ı , 41 kolağas ı , 

17 yüzbaş ı olmak üzere 136 kurmay subay vard ı . 235 Erka n- ı Harbiye Reisi'nin 

maiyyetindeki kurmay say ı s ı ise 1863'te 4 albay, 4 yarbay ve 6 b in baş ı idi. 

1876 y ı lında ise biri mirliva ve d iğerle ri binbaşı ve albay olmak üzere 16 kişi 

bulunuyordu.236 

7 şaban 1280/1 ~64 yılında Makam- ı seraskeri Muhasebat Dairesi Şube-:i 

Mahsusa Müdüriyeti tarafından Geride-i Askeriye ad ı yla askeri bir gazete 

yayınlanmaya başlamıştı. 237 1865 yılında Bab-ı Seraskeri'deki Erkan - ı 

Harbiye Nezareti'nde bu gazetenin mütercimi olarak bir miralay, yaza rı olarak 

bir b in baş ı , musahhih olarak bir alay emini ve bir yüzbaş ı görev yapmaktaydı. 

Erka n - ı Harbiye'nin basmahanesinde de bir binbaşı görevlend irilmi şt i ve bu 

232 " Başbakanlık Arşiv i , Mesai i-i Mühirnme, Irade, Mahfaza,92.61261 torbas ı" Çak ı n, a.g.e., 

s.303. 
233 "Hulasa-i Tarihiye. Yay ınlaya n: Harita Dairesi madde 3" l ş kora ., Kurmaylık .s. 11 . 

234 H.. 28 un, a.g.e. s. . 
235 Salname-i Asl<eri, sene1282, 1283, 1286,1 287,1293. 
236 Çak ın, a.g.e., s.303. 
237 Hasan Duman, Osman lı -Türk Süre li Yayınl arı ve Gazete leri 1828-1928 c.l, Ankara: 

Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000, s.202. 
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1.3. Orduların Kurulması 

Yap ıl acak askeri duzenlemelerin neler o l acağ ını görüşmek ve karara 

bağ lamak için Serasker Kap ı s ı' nda vezi rler, ulema, ümera ve devlet 

adam lar ı ndan o l uşan bir Meclis-i Muvakkat top l a nd ı. A lı nan kararlar 11 

Şaban 1259/6 Eylül 1843'de Davutpaşa k ı ş i as ı önünde yap ıl an görkeml i bir 

tören le ilan ed ildi. Ayn ı gün Üsküdar, Davutpaşa ve ve Edirne sahralarında 

Hassa, Dersaadet ve Rumeli ordu l arı da tören yapt ı lar. 244 Yap ı lan bu 

düzenleme ile Osman lı Devleti'nin askeri gücü muvazzaf kuvvetler, yedek 

kuvvetler ve yardımcı kuvvetler ve başıbozuk kuvvetler olmak üzere dört 

bö lüme ayrı l mıştı. 245 

1.3.1. Muvazzaf Kuvvetler 

Osmanl ı Devleti'nin as ıl savaş gücünü muvazzaf kuvvetler 

oluşturmaktaydı. Muvazzaf kuvvetler bu askeri düzenlemelere göre kurulan 

ordu komutanl ı k larından o l uşuyordu. Osman lı Ordusu Hassa, Dersaadet, 

Rumeli, Anadolu ve Arabistan ordü lar ı ad ı y la beş orduya ayrı ld ı. Hassa 

Ordusu'na R ıza Paşa , Dersaadet Ordusu'na Asakir-i Muntazama Müşiri 

Reş id Paşa, Rumeli Ordusu'na da Dar- ı Şura-y ı Askeri Reisi Reşid Paşa 

Müşir olarak atand ıl ar. 246 Serasker'e karşı sorumlu olan müşir rütbesindeki 

bu ordu komutan l arı yine Serasker tarafı ndan atanacaktı. 247 

Anado lu ve Arabistan orduların ı n kuru labi lmesi için güçlü ye tecrübeli 

k i ş il erin atanmas ı gerekiyordu. Hassa Ordusu Reis-i Erkan ı Rüstem Paşa 

Anado lu ve Kürdistan tarafl ar ı na vak ı ft ı ve bölge hakk ı nda geniş bi lgiye 

sahipti. Askeri yönetim bilgisi ve işe yatkın l ığı bilinmekteydi. Bu nedenle 

Anadolu Ordusu Müşiri olarak atandı. Arabistan Ordusu Müşiri olarak da 

Ordusu'na da askeri konu larla birlikte içiş l eri ve dış i şleri hakk ı nda gereken 

bi lgi beceriye sahip o l ması do lay ı sıy la 1861 y ılı nda Seraskerl ik Makam ı 'na 

getirilecek olan Rume li Ordusu Reis-i Erkan ı Mehmet Nam ı k Paşa atandı.248 

244 Lütfi, a.g.e. c.VII, s.1146 vd. 
245 Kara i, a.g.e. c.VI., s.162. 
246 Lütfi, a.g.e. c.VIf, s.1 146 vd. 
247 Sh 119 aw- a.g.e. s. . 
248 "BVA. I: D: 4060" S i nap lı , a.g.e. s.105 . 



52 

O rdu ların ku ru lmas ında Osman lı Devleti'nin toprak la rı n ı n geniş l iği ve 

coğrafi engebeleri göz önünde tutu l muştu . 249 Sorumlu o l d u k l arı bölgenin 

gCtven li ğin i s ağ l amak l a görevli olan ord ul ar ı n her birinin baş ı nda ordu 

komutan ı olarak bir müşir atanm ı şt ı. Fakat Tanzimat yasa l a rının 

uygu lanmasından da sorumlu olan Dersaadet Ordusu Serasker Paşa ' nın 

kamutas ı a ltındaydı. 250 1273/ 1857 y ıl ında Dersaadet Ordusu mCtş irli ğ i n e 

Serasker yerine Vas ı f Paşa'n ı n atandığ ı görülmektedir. Bu tarihe kadar 

Dersaadet Ordusu'na Serasker Paşa komuta etmekteyd i.251 Beş ordudan 

o l uşa n bu muvazzaf birlikler 1834 yılında n beri var olan red if birlikleri 

muvazzaf s ınıfı n a a lı n a rak oluşturu lmuştu ?52 Ordu l a rın dağ ılı mı ş u şekilde 

idi: 

Hassa Ordusu: Merkezi ÜskCtd ar. Görev Bölgesi: !zmit, Bursa, Biga 

Ba lı kes ir, Kara hisa r-ı Sahip, !zmir, Ayd ın, Menteşe , Hamit, Teke, Alanya. 

Dersaadet Ordusu: Merkezi: Istanbul. Görev Bölgesi: Ankara, 

Kastamonu, Edirne, Konya, Amasya, Bolu, Içe!, Viranşeh i r , Karta!, Gebze, 

Küçük ve Büyük Çekmece. 

Anadolu Ordusu: Merkezi: Önce Sivas olarak seçilen ordu merkezi 19 

Ağ ustos 1844'te a l ın a n bir kararla Harput'a taş ındı. Anadolu top ra kla r ı nda 

kalan d iğe r bölgeler de bu ordunun sorum luluk bölgesini oluşturmaktaydı. 253 

Rumeli Ordusu: Merkezi: Manast ı r . Görev Bölgesi: Rumeli Toprak la rı . 

Arabistan Ordusu: Merkezi: Şam . Görev Bölgesi:Suriye, Irak ve Arap 

Yarımadas ı. 254 

1264/1848 yı l ında teş kil atta değ i ş ik l ik yap ıl a ra k merkezi Bağdat olmak 

üzere Irak Hicaz Ordusu ad ıy l a yeni bir ordu daha kuru larak Ordu Müş iri 

olarak Mekatib-i Askeriye Naz ırı Abd i Paşa atandı. 255 

249 Ed. Engelhard, Tanzimat, Çeviren: Ayda Düz, Istanbu l: Milliyet Yay, 1976, s.53. 
250 Sh 11 9 aw, a.g.e. s. . 
25 1 SDAO, Sene 1263 'ten 1273 'e kadar. 
252 Çak ı n, a.g.e. s.203. 
253 "Ayniyat Defteri; 384, s. 5." Çad ı rc ı , 1. Seminer s.97. 
254 Shaw, a.g.e. s.119; Ziya Şa kir, a.g.e. s.29; "Başbaka nlık Arş iv i , Y ıld ı z Evra k ı , AM D 

Tasnifi, No. 2776" Çakın, a.g .e. s.201 ; SDAO, 1263. 
255 Çak ı n , a.g.e. s.202; Ziya Şa k i r , a.g.e. s. 29,30; Mahmut Şevke t Paşa , a.g.e. c.ll, s.1 4; 

1263 ve 1269 sa lnamelerinde Irak Ordusu ad ı y l a 1270 ve 127 1 sa lnamelerinde Irak ve Hicaz 
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1279/1862-1863 yı lın da ordu larda ve dairelerinde düzenlerneler yapılarak 

ordulara numara verildi. Bu tarihten sonra mevcut a ltı ordu artık isimleriyle 

değil nurnaralarıyla an ılm aya başlandı. Daha sonra buna yedinci ordu 

eklend i. 

1. Ordu: Hassa ordusu . 

2. Ordu: Dersaadet Ordusu. 

3. Ordu: Rumeli Ordusu. 

4. Ordu: Anadolu Ordusu. 

5. Ordu: Arabistan Ordusu. 

6. Ordu: Irak ve Hicaz Ordusu. 256 

7. Ordu: 1287/1870 yıl ı nda Arap Yarınıadası'nda ve Asir taraflarında 

asayiş i sağ lamak ve bölgenin imarı amacıyla bölgedeki asker ve 

mühimmat miktarı yeterli seviyeye çıkarılarak Yemen'de kuruldu. 257 

1.3.2. Yedek Birlikler 

1843 düzenlemesiyle redif birl ikleri muvazzaf s ınıfına a lınmı ştı. rvıuvazzaf 

olarak beş yıllık askerlik süresini tamamlayanlar da kend i memleketlerinde 

yedi yıl redif olarak kalacaklardı. Her ordu bö lgesi muvazzaf alay sayı s ı kadar 

redif bölgesine ayrıldı. Her redif bölgesinde dört taburlu bir redif alay ı 

kurulacaktı. Redif birlikleri tabur merkezlerinde yılda bir ay eğ itim yapacak ve 

bu süre içinde muvazzaf erler gibi maaş ve tayinat a l acak l ard ı. 258 1848 

yı lı nda Redif Birlikleri'nin merkezleri şun lard ı : 259 

1-lassa Ordusu Redif Alayları: iznıit, Bursa, lzmir, Aydın, Afyon, Isparta 

a ltı piyade a layının merkezleriyd i. Isparta'da ayrıca birer topçu ve süvari 

a layına merkezlik yapmaktaydı. Bursa ve Aydın'da birer süvari a l ay ı için 

merkez kabu l ed ilmişti . 

Ordusu ad ı yla an ılmaktad ır. (Bkz.SDAO, 1263; SDAO, 1269, s.83,85; SDAO, 1270, s.92; 

SDAO, sene 1271 .) 
256 Ahmet Lütfi Efendi, Val<anüvis Ahmet Lütfi Efendi Tarihi c.X. Haz ırlayan: Münir Aktepe, 

Ankara: TTK, 1988, s. 94 
257 Lütfi, a.g.e. c.XI I, s.1 08;Necdet Berkay, Yeniçerilerin Yokedilmesi ve Ordumuzun 

Yeniden Kurulup Gelişmesi, Ankara: Gnkur. Bşk.Yay. , 1949, s.20. 
258 "Düstur- ı Askeri s.4-5" Ayın , a.g.e. s.1 O; Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c.ll. s.16. 
259 "SDAO, sene 1264" Çakın, a.g.e. s.203 vd. 

------------ - - - - - - - - - -
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Dersaadet Ordusu Redif Alayları: Piyade alayları için Edirne, Bolu, 

Ankara, Çorum, Konya . ve Kayseri; üç süvari alayı için Bolu, Ankara ve 

Kayseri; iki topçu alayı için Çorum ve Edirne. 

Rumeli Ordusu Redif Alayları:.Aitı piyade alayı için Manastır, Selanik, 

Yanya, Üsküp, Sofya ve Şumnu. 

Anadolu Ordusu Redif Alayları: Alt ı piyade alayı için Sivas, Tokat, 

Harput, Erzurum, Diyarbakır ve Kars. 

1869 yılında yapılan düzenlemelerle redif kuvvetleri üç yılı mukaddem 

(birinci) ve üç yılı tali (ikinci) tertip olarak ikiye ayrılmış ve redif taburları 

120'den 240'a çıkarı lmı ştı. Fakat redif bölgelerinde bir değişiklik 

yapılmamıştı. 260 

1.3.3. Yardımcı Birlikler 

1843 dCızenlemelerine göre kabul edilen askeralma kanunu Bosna

Hersek gibi Cılkenin bazı eyaletlerinde uygulanamadı. Bu eyaletler de savaş 

durumunda yardımcı birlikler ile katılacaklardı. S ı rhistan 20.000, Arnavutluk 

30.000, Mısır 40.000, Bosna-Hersek 30.0000, Trablusgarp ve Tunus 10.000 

kişi olmak Cızere toplam 110.000 kişilik yardımcı kuvvet gönderecekti.
261 

1.3.4. Başıbozuk Birlikler 

Savaş durumunda yukarıda belirtilen birlikler dışında orduya katılan 

gönCıllülerden oluşuyordu. Düzenli ordunun dışında kaldığmdan bunlara 

başıbozuk kuvvetler denmişti. Bun lar askerlik eğ itiminden yoksun 

olduklarından gerektiğ i gibi yararlanmak mümkün değildi. Başıbozuk 

kuvvetlerin 61.500 kişi olacağı kabul ed ilmekteydi. 262 Süvari ve piyade kıtaları 

şeklind e yapılanan bu kuvvetler şun l ardan oluşmaktaydı: 263 

• En az 50.000 kişiden oluşan Müslüman gönüllüler. 

• Yaklaşık 6.000 kişiden oluşan yaya Jandarma görevi yapan kavaslar, 

atlı jandarma görevi yapan seymenler ve kır bekçiliği yapan subaş ıl ar. 

260 Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c.ll, s.21; Ayın, a.g.e. s.23. 

26 1 Çal<ın, a.g.e. s.204. 
262 Çal<ın, a.g.e. s.204 vd. 
263 Ubicini, a.g.e. s.419 vd. 
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• Yaklaş ı k 5.500 kiş iyi bulan Dobruca Tatar la rı ve Don'dan göç ederek 

Anadolu'ya ye rleşen kazaklar. 

2. TANZiMAT DÖNEMi'NDE BAB-1 SERASKERi 

2.1. BabMı Seraskeri 'de Bulunan Binalar 

1282/1866 y ı lında Bab- ı Seraskeri Dairesi'nin kargir olarak yap ı mına 

baş la ndı. 264 inşaat esnas ında Bab- ı Seraskeri'deki meclisler, kalemler ve 

memurla rı Taşk ı ş l a 'ya taş ınd ıl a r. 265 Art ı k Yeniçerilerin sa ldırmas ı gibi bir 

tehlike o lmamas ı ve dairelerin pencerelerinin ayd ı n l ı k o lmas ı için Bab- ı 

Seraskeri'nin etrafında ki yüksek d uva rla rı yık ı ldı. 266 Gen iş bir a l a nı içine 

alacak şeki lde etrafı demir parmaklık l a çevrildi. Duvar l a r ı kargir olan bu 

binanın iç kı s ım la rı ahşap olarak yap ı ldı. 267 Bayezit Meydanı'na bakan cümle 

ka pı s ı yı k ıla ra k yerine yeni bir ka pı yap ılm ı şt ı. 268 Üzerinde a l t ı n ya ld ı zla 

"Daire-i Umur- ı Askeriye" yaz ıla n bu kap ı bugünkü istanbu l Üniversitesi'n in 

ka pı s ı d ı r. Bu kapın ı n iki yan ı nda iki kat lı mermer cepheli iki köşk ya p ılm ı şt ı. 

Bu köşk le r i n üst katla rı nda beşer oda ve büyük bir salon, alt kat la rında da 

çeş i t l i odalar bu lunuyordu. Sultan ·Abdülaziz'in baz ı Ramazan akşam la rı 

gelerek Bayezit'teki ka laba l ı ğı seyrettiği sağ taraftaki köşke "taht köşkü" 

deniyordu. Sol taraftaki köşk ise Dar- ı Ş ura-yı Askeri'ye tahsis edilmişti. Ağ ı r 

264 Ziya Şakir Abdü laziz Dönemi'nde yeni bina yapt ı n ld ı ktan sonra buraya Bab- ı Seraskeri 

ad ı veri l d iğ in i yaz ı yor. (Ziya Şak i r, a.g.e. s.80) Fakat Kanunname-i Askeri defterinden 

a n l aş ı ld ı ğ ı n a göre daha ilk yı lla rda Bab- ı Seraskeri ad ı ku lla nılmaktayd ı. Kanunname-i 

Askeri'de şu ifadeler bu l unmaktayd ı : " ... harik tu l umbac ı la rı kaffe-i l evaz ı mat ı yl a Bab- ı 

Seraskeri'ye nakl ve bir mahal tahsis birle vaz' olunarak ş imd i ye değ i n Bab- ı Seraskeri'de 

bu lunan Asakir-i Mansure'den nevbetçi .. . .. . Asakir-i Mansure ruznamçesi ta raf l a rına ilm ü 

haberleri ita olunmak üzere 10 Safer 1243/1827 tarihli sad ı r olan ferman - ı ali mucebince ... " 

(Ergin, a.g.e. c.lll , s. 1124.11 25) 
265 Lütfi, a.g .e. c.X, s.134. 
266 Lütfi, a.g.e. c.XI, s.44. Dersaadet'teki devlet daireleri ve bina la rı, konaklar yeniçerilerin 

taşkınlık larından ve sa ld ı rıs ın dan korunmak için adeta sur gibi yüksek duvarlarla çevrili rdi. 

(Lütfi, a.g.e. c.XI, s.44.) 
267 Ziya Şaki r , a.g.e. s.80. 
268 U.. 131 nver, a.g.e. s. . 



kumaşlarla döşenen bu köşklerin çeşitli yerlerinde çerçeveleri sam altınd a n 

boy ayna ları yerleştirilmişti. 

Kalın kemerli kapının iki yanında bir takım piyade askeri ve subay ı ile 

kapının güvenliğinden sorumlu nöbetçi subayları otururdu. Bunların görevi 

hem kapının güvenliğini sağ lamak hem de Serasker, Hassa Müşiri, Merkez 

Komutan ı gibi daire erkan ı ve yüksek rütbeli asker amirleri se lamlamakt ı. 

Kapıda sağ lı sollu ikişe r tüfekli asker, bu askerlerin çavuş l ar ı ve kapı çavuşu 

nöbet tuta rdı. Her rütbeden subayları "has dur! selam dur!", mülazım, yüzbaş i 

ve ko lağa la rını "has dur", binbaşı ve daha yüksek rütbeli olanları "selam dur" 

komutuyla se la mlarla rd ı . Daire erka nı ya da paşalardan biri kap ıya 

yak l aştığınd a efrat koğuşunda as ılı olan ç ıng ırağ ın kordonunu çekmesiyle 

ihtiram (saygı) mangası s il a hl arıyl a d ı şar ı fırlar ve kap ının sağ tarafına 

dizilerek selam verirlerdi . 

Kap ıdan giri l diğinde Bab- ı Seraskeri'de ka lan ta burların eğ itim ya ptığı 

meydana ç ıkılırdı. Bazen Davutpaşa K ı ş ias ı'nd aki süvari bölükleri de buraya 

gelerek manej çevirirler, eğitim yapa rlardı. 

Meydanın sonundaki dikdörtgen şeklind eki bina Serasker Dairesi idi. 

Büyük odalardan oluşa n bu binanın tam ortas ınd a Taht Salonu denen bir 

sa lon va rdı. Pad işah Bab- ı Seraskeri'ye geldiğinde burada istirahat ederdi .269 

B in a nın zemin katından üst kata çıkma k için karş ılıklı iki merdiven vard ı. 

Değerli yol ha lıla rı serilmiş olan sağ taraftaki merdiveni yalnızca Serasker 

Paşa ve dairelerin en büyük erka nı kulla nırdı. 

Bab- ı Seraskeri'nin Bayezit Kap ı s ı'nın önünde alay banda la rı her akşam 

ikindi vakti nevbet ad ıyla batı müz iğ inden üç parça ça lard ı. Serasker Paşa 

öğ leden sonra maiyyetindeki iki yaver ve dört süvari çavuşuyla daireye 

gelirler, buradaki çal ı şma la rını müteakiben nevbet çalındıktan sonra geri 

dönerlerdi. 

Serasker Dairesi a lt ın ya ldız kaplamalı koltuklar, kıymet li h a lıla r, billur 

avizeler ve ağ ır perdelerle oldukça muhteşem döşenmişti. Hüsrev Paşa ve 

R ı za Paşa gibi güçlü seraskerler zamanında kahve, şe rb et , çubuk, sigara gibi 

şey le r ikram etmekle görevli yirmi, otuz uşak hizmet ederd i. 

269 Sultan V. Murat ile Sultan V. Mehmet Reşat'ın tahta çıkış l arı ve tahta çıkt ıkla rı gün biat 

merasimleri bu sa londa yapılmı ştı. (Ziya Şakir, a.g.e. s.81.) 
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Serasker Dairesi b i nas ını n arka ta rafı nda oldukça geniş meydan ı n üç 

ta rafın da çeş it li binalar s ıra lanm ı şt ı. Bu binalardan deniz taraf ı ndaki yayvan 

bina 1876-1877 Osmanlı -Rus Savaş ı 'nd an sonra Hassa Müş ir i' n i n Dairesi 

olarak ku llan ıldı. Hassa Müş i ri bu savaştan önce Serasker Daires i'nde 

oturma ktayd ı . 270 

Bu b i nan ı n yanınd a ve deniz ta rafındak i bina istanbu l Merkez 

Kumand a n lı ğ ı idi. Merkez Kumandan ı odalar ve koridorlardan o l u şa n bu 

b i n a nın boğaza bakan köşes i ndeki büyük odada otururdu . Hassa Müşiriyeti 

ve Merkez Kumandan l ı ğ ı bin a la rın ı n a ltında tamamen asker koğ uş la rı 

bulunmaktaydı. 27 1 

Dirsek o l uşturan bu odadan Süleymaniye ta rafın a dönü ldüğünde Fatih'in 

yapt ı rd ı ğ ı Cariyerler Dairesi olarak bil inen binaya gelinir. On iki basama~ 

merdivenle ç ık ı l a n büyüklü küçüklü odalardan o luşa n bu bina alay 

bando la rına tahsis ed i l mişti. iki bandonun personeliyle birlikte Hassa Ordusu 

1. F ı rkas ı ile 1. Alayın Plevne Taburu bu binada ka l ıyordu. 

Bu b i nan ı n da sol köşesinden sola dönü lüğünde s ı rasıy la , hastahane, 

mutfaklar, Bab- ı Seraskeri telgrafhanesi, itfaiye a l ay ı nın ka ra rga h ı ile bu 

a l ay ı n üçüncü ve dördüncü taburl a rının koğuş l a r ı , a ra ba lı k l a r ı ve a h ı r l a rı 

bu lunurdu. 272 

Seraskerlik Dairesi 1843 yıl ı nda Serasker olan Hasan R ıza Paşa 

zam a nında Üsküdar'a taş ınm ı şt ı . 8 Ağustos 1845 'te Hasan R ıza Paşa azi 

edilerek yerine Süleyman Paşa ve 17 Ocak 1846'da da eski Serasker Hüsrev 

Paşa bu makam get i ri l mi şt i . Bunun üzerine 1846 y ı lında Seraskerlik Dairesi 

tekrar eski saraya taş ındı. 273 

270 Hassa Müş iri Rauf Paşa Osman lı -Ru s Savaş ı 'nda a l d ı ğ ı ağ ı r yara lar nedeniyle 

yü rüyem iyordu. Bir koluna bir yaver girer ve d i ğe r elindeki bastonun da ya rd ı m ı y l a güçlükle 

yürü yebiliyordu. ll. Abdü lhamit kendisine Avrupa'dan kolayca in ilip binilecek bir araba 

getirtmi ş ve düz ayak o ld uğu için .bir iradeyle bu bin ay ı Hassa Müş i riye ti ' n e tahsis etmiş t i . 

(Ziya Şak i r , a.g .e. s.82). 
27 1 Daha sonra la rı hapishane olarak ku ll a n ıl a n Bekir Ağa Bö l üğü diye bilinen yer Hassa 

Müş i r i ye t i bin as ı n ı n a l t ı nda k i koğ uş la rd ı r.(Bkz. Ziya Şakir, a.g.e. s.82 vd .) 
272 Ziya Şak i r, a.g .e. s.80 vd . 
273 Lütfi, a.g.e. c.VI. s.111 9,1213,1 214. 

-------- ------
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2.2. Bab-ı Seraskeri 'nin Devlet Yönetimine Etkisi 

1826'da Yeniçeri Ocağı ka ldırıldıktan sonra Ağa Hüseyin Paşa ocağın 

etkisini ve izlerini tamamen ortadan kaldırmayı başarmıştı. Yeni ordunun 

modern anlamda kurulmas ını gerçek leşt iren ondan sonra Serasker olan 

Koca Hüsrev Paşa olmuştu . Seksen yaş ında bile bozuklukları gidermeye ve 

yenilikler getirmeye çabalıyordu. Tanzimat Dönemi boyunca Bab- ı seraskeri 

ile saray Bab- ı Ali'ye karşı siyasi ittifak halindeydi . Tanzimat Fermanı ilan 

ed ild iğ i nde Hüsrev Paşa sadrazamdı ve Tanzimat yan lı s ıydı. Fakat tüm 

gücün Bab- ı Ali'de toplanmasına karşıydı. Bu konuda saray içinde ve 

ordunun tüm kademelerinde fikir birliği vardı. 274 

Mehmet Hüsrev Paşa Seraskerl ik yaptığı yıllarda devlet içerisinde 

padişahtan sonra en güçlü kişiydi. Her taraftaki hatiyeleri sayesinde 

istanbul'da olan herşeyi bili r ve düzene karşı gelmek isteyenlere aman 

vermezd i. Yönetimi a ltındaki orduyla reformla rın koruyucusuydu. Hüsrev 

Paşa'nın onay ı olmadan istanbul'da büyükçe bir i ş ya pıl amazdı. Bir ticaret 

a nlaşmas ı, taahhüt i ş i veya bir kilise yap ımı ya da tamiri ondan geçerdi. 

Ordudaki terti lere hakim olmakla birlikte bu l unduğu mevkiinin d ı ş ında da 

nüfuzu hissedilmekteydi.275 Yetiştirdiği adam ları devletin önem li 

kademelerine yerleştirmeyi başarıyordu. Hüsrev Paşa, eski kölelerinden biri 

olan Halil Rıfat Paşa'y ı pad işah ın kızıyla evlendirerek saraya damat olmasın ı 

sağ lam ı ştı. 276 Hüsrev Paşa'dan sonra Seraskerlik Makam ı 'na Halil Rıfat Paşa 

oturdu. 277 

Hüsrev Paşa grubunun nüfuzu Tanzimat Dönemi'nde de devam etti. 

Örneğin; Mütercim Rüştü Paşa, Hüsrev ve Halil R ı fat Paşa ların himayesi 

a l t ında 1852'den 1878'e kadar çeş it li ara lı k l arla beş kere Serasker ve beş 

kere de sadrazam lık yapmıştı. Saray/ordu gurubunun adayı olarak 

yükselmişti. Dostu ve düşmanı herkes sayg ı gösterirdi. Kendi ç ı karı yerine 

devlet ç ıkarı için ça lı şacak yetenekli biri gerektiğ inde onu iktidara getirirlerdi. 

Her zaman reform la rın politikaya kurban edilmesine engel o l muştu.278 

274 Shaw, a.g.e. s.1 02 vd. 
275 Moltke, a.g.e. s.32 vd . 
276 islam Ansül<lopedisi c.V/1, Ankara: Milli eğ itim Bakanlı ğ ı, 1964, s.612. 
277 Lütfi, a.g.e. c.VI, s. 1071 
278 Shaw, a.g.e. s.1 04. 



1841 yılı nda Reşit Paşa'nın iktidardan uzaklaştınlmas ıyla devlet 

yönetiminde 1840 yılında Hassa Müşiri olan Hasan R ıza Paşa devri 

başlam ı ştı. 279 Damat Fethi Paşa gözden düşmüş ve Damat Mehmet Ali Paşa 

kabul görmeye baş lam ı ştı. Fakat Hasan R ıza Paşa'n ın etkisi altındayd ı. Rauf 

Paşa sadrazam olduktan sonra bütün i ş Hasan R ıza Paşa ve adamlarının 

eline kalmıştı . Çünkü Rauf Paşa da onun sözünden çıkmazd ı. 280 Hüsrev 

Paşa grubunun sarayla işbirliğini Damat Halil R ı fat Paşa sağlamaktaydı. Ayn ı 

işbirliği Damat Mehmet Ali Paşa tarafından da sağ lanm ı şt ı. Böylelikle grubun 

devam ı sağ l andı. 281 

R ı za Paşa'nın Mehmet Ali Paşa'ya etkisi dolayısıyla Hüsrev Paşa'dan 

sonra devlet yönetiminde Seraskerlik Makamı'nın etkisi R ıza Paşa tarafından 

sağ lanmaya başladı. As lı nda makamlardan çok k i ş il er etkili o!maktaydı. 

Çünkü işler sistematik olarak değil kişilerin becerileri ile yürütülmekteydi. 

Rıza Paşa, Seraskerin a lt ı nda bulunmamak için Seraskerlik Makamı'nın 

ka l d ırıl mas ı n ı sağ l ayarak bütün askeri konu l arın mercii olmay ı başarmıştı. 

1845 yılınd a Maliye Naz ırı Safvet Paşa ile mü lkiye köken li olup yara rlı i~:~ r 

yapmış olan başarıl ı valileri görevlerinden a ld ı rarak mülki idareler konusunda 

hiçbir eğ itim a lmam ı ş bu konuda bir tecrübesi de olmamas ın a rağmen asker 

kişileri n vali olarak atanmas ını sağ lam ışt ı. Böylece on lardan boşa lan askeri 

makamlara da yine kendi adam l arı nı yerl eştirmişti. 282 

1282/1 863 yılında Hüseyin Avni Paşa Serasker Kaymakam ı o l muştu. 

Bundan önce ·de Dar- ı Şura-y ı Askeri'nin başkanı idi.283 Mehmet Fuad 

Paşa'n ın Sadaretle Seraskerliği birlikte yürüttüğü 1863-1866 yıllarında 

Hüseyin Avni Paşa gizli gizli kendi taraftarların ı çoğa ltmaktaydı. 284 Zaman 

279 Lütfi, a.g.e. c. VI, s.1 072; Engelhardt. a.g.e. s.50. 
28° Cevdet Paşa, Tezakir c.l, Hazırlayan: Cavit Baysun, Ankara: TTK,1991, s.9. Mehmed 

Ern in Rauf Paşa'n ın sadrazanı lı k l a rı: 1815-1818, 1833-1839, 1840-1841 (6 ay),1842-1846, 

1852 yılında bir ay sadrazam lı k yapmışt ır . (Bkz . Y ı lmaz Oztuna, Büyük Türkiye Tarihi c.Vlll, 

Istanbu l: Otüken Yay., 1983, s.444.) 
281 S lı aw , a.g:e. s. 1 03. , 
282 Lütfi, a.g .e. c.VII, s.1137, 1145, 146; Lütfi, a.g .e. c. VII I, s. 1190. 
283 Lütfi, a.g.e. c.X, s.117. 
284 Ahmet Cevdet Paşa , Maruzat, Yayına haz ırlayan: Yusuf Halaçoğlu, Istanbu l: Çağrı Yay ., 

1980, s.202. Hüseyin Avn i Paşa'n ın nüfuzu için Bkz. Cevdet, Maruzat, s.215 vd.; Cevdet, 
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içinde devlet yönetimindeki etkisi de artan Hüseyin Avni Paşa 1869-1871 

yıllarında Seraskerlik yapt ı. 1873 şubat ı nda tekrar serasker oldu. Bu görevi 

sürdürürken 15 Şubat 1875 tarihinde Seraskerlik ile birlikte Nisan 1875'e 

kadar Sad razam lı k görevini de birlikte yürüttü. Dört aylı k bir aradan sonra 

1875 y ıl ınd a tekrar Seraskerlik Makam ı 'n a getirildi ve Haziran 1876'ya kadar 

bu görevi sürdürdü.285 Hüseyin Avn i Paşa'n ın devlet yönetimindeki etkisi 

Padişah değiştirecek dereceye ulaşm ı ştı. Sultan Abdü laziz'i tahttan indirlip 

yerine V. Murat' ı n getirilmesini o sağ lam ı ştı. 286 

Yeniçeri Ocağ ı ka ld ı rı l a ra k asker siyasi parti gibi ro l oynayan bir unsur 

olmaktan çıka rı l mı ş , Yeni oluşan merkeziyetçi devlet yap ı s ı içinde padişah 

kontrolü eline almı şt ı. Fakat Seraskerlik Makamı aynı zamanda savaş 

baka nlı ğ ı görevi de yapmakta ve kabine de yer almaktayd ı. Bu dönemde 

yap ıla n düzeniemelerin yetki a la nl a rına getirdiği değ iş ik li k le r le askerin sivi l 

yönetimdeki etkisi aza ltı lmaya ça lı ş ılsa da Seraskerlik Makam ı siyasetin 

bizzat içerisinde ve son derece de etkili bir konumdayd ı. 

2.3. Serasker'in Görev ve Sorum l uluklarındaki Değ işiklikler 

Seraskerlik Makamı Tanzimat Dönemi'nde yap ıla n düzenlemelerle polis, 

yang ı n, zab ı ta gibi askerlik dı ş ında ki görevleri zaman içinde ayrı l a ra k sadece 

askeri yetki leri olan bir kurum olma yolunda ge lişme le r göstermiştir . Fakat 

Seraskerlik Makamı askeri bir makam olmakla birlikte ayn ı zamanda siyasi 

bir makamd ı. 

Yap ıla n düzenlemeler ve yeni o luştu rulan kurumlarla sadece askeri bir 

kurum lıa fin e getirilmeye ça lı ş ıla n Seraskerlik Makamı 1843 y ı lında dokuz ay 

kadar bir süre ka ld ırı l mı şt ı. Mabeyn-i Hümayun Müş iri Hasan R ıza Paşa 

1257/1841 y ı lı so nl a rında Asakir- i Hassa Müş iri olunca bir a ra l ık Hassa 

Ordusu'nun yönetimi Seraskerlik Makam ı'nda n ayrı l dı. Bu s ırad a Mustafa 

Nuri Paşa SeraskerciL 1843 ocağ ında Mustafa Nuri Paşa aziedilerek 

Seraskerlik ka ld ı rı l dı. Darbhor Reş id Paşa bu boş l uğu doldurmak üzere 

Tezaki r IV, s.123 vd.; lbnü lemin Mahmut f<emal lnai, Son Sadrazamlar c.l, Istanbu l: Derga lı 

Yay, 1982,.s.483 vd .. 
285 ö ztuna, a.g .e. c.VII, s.445; Öztuna, a.g .e. c.IX, s.453 
286 lnal, a.g .e. c.l, s. 507 vd. 
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Asakir-i Nizarniye Müş iri ve istanbul Muhafı z ı olarak atand ı. 287 Bu durum 

üzerine gerek kalmadığı gerekçesiyle Asakir-i Muntazama Müsteşarlığı da 

kaldırıldı. 288 işlerin tek elden çıkmas ı için bir hatt- ı hümayun ile Hassa 

Müşirliği bütün askeri iş l erin mercii kabul edildi . 11 Şaban1 259/6 Eylül 1843 

Çarşamba günü yapılan bir tören le askeri düzenlemeler ilan ed ildi . 16 Eylül 

1843'te askeri düzenlemelerdeki başa rı s ı do l ayı s ıyla Hassa Müş iri Hasan 

R ıza Paşa'ya hatt- ı hümayun ile Serasker unvan ı verildi .289 Böylece dokuz 

aylık bir aral ıktan sonra Seraskerlik Makam ı yeniden eski yerini a l mıştı. Fakat 

bu arada Seraskerlik Makamı'nın görevleri Hassa Müşiri Hasan R ıza 

Paşa'nın maiyyetinde Asakir-i Nizarniye Müşiri tarafından yerine getirilmi şti. 

2.3.1. Tanzimat Dönemi'nde Masarifat Nezareti 

1827'de ordunun para sorun la rını düzene sokmak için kurulan Mukataat 

Nezareti 1829'da mukataat ve masarifat nezaretleri olarak ikiye ayrılmış ve 

1839'da bazı görevler Seraskerlik Makamı'na havale ed ilerek Masarifat 

Nezareti kald ırılm ı şt ı. Maliye Nezareti'nde yap ıla n düzen lemeler sonunda 31 

Temmuz 1840 yılında askerlerin zahire ve erzak ambarla rı ve bunlara ait i ş l er 

29 Ağustos 1840'da da elbise ve dikimhane ambarla rı Maliye Nezareti'nin 

yönetimi a ltına girm işt i. Fakat Seraskerlik emrindeyken görevli olan elbise ve 

dikimhane memur ve katip leri konuya vakıf o lduk l arı için değiştiri l memişti. 

Maliye Nezareti'ndeki iş le rin çokluğu ve askerlerin elbise, tayinat gibi 

giderlerinin çokluğu ve kanun önemi do layı s ıyla 14 Muharrem 1257/8 Mart 

1841 'de Masarifat Nezareti tekrar kuruldu. Düzenlemelerden sonuç 

a lınamayın ca yeniden düzenlenerek nezaret bağ ıms ı z hale getirildi. 1842'de 

hesap la rının kontrolu için Masarifat Nezareti Muhasebecili ğ i de 

kuru l muştu.29° Fakat yeni bir düzenleme ile ka ld ırıla rak askeri l evazımatın 

sat ı n alınmas ı ve üreti lmesi serasker gözetiminde Dar- ı Ş ura-yı Askeri'n in 

287.Lütfi, a.g.e. c. VII s.1137, 1145. Lütfi Efendi'ye göre R ıza Paşa Seraskerin altında 

bulunmamak ve Mabeyn-i Hümayun Müşirliği'ni de bırakmamak için bu tevcih atı yaptırmıştır. 

Darbhor Reşid Paşa Hasan R ıza Paşa'nın adam larındand ı.( Bkz. Cevdet, Tezal<ir c.l, s.1 0.) 

1257 yılı 23 Şubat 1841 -13 Şubat 1841 tarihleri aras ındad ır. 

288 Lütfi, a.g.e. c.VII. s.1141. 
289 Lütfi, a.g.e. c.VII. s.1146 vd. 
290 

Akyıldı z, a.g.e. s.124 vd. 
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marifetiyle yürütülmesine karar verildi. 291 Nezaretin kayıtla rı 13 Mart 1844'te 

Nizarniye Muhasebecisi'ne nakled ildi. Hesapiann kontrolü Maliye 

Nezareti'nde olacaktı. Rasih Efendi Asakir-i Mansure Muhasebeciliği'ne 

atanarak nezaretin hesapla rını kontrol etmekle görevlendirildi. Dar- ı Şura-yı 

Askeri tüccarlardan fiyat teklif mektubu alarak ihale yoluyla elbise ve erzak 

sağ lıyordu . Bunun için tüccarlardan numune de isteniyordu. 

Gördüğü iş l er Seraskerlik Makam ı'n a akta rılan Masarifat Nezareti 

masarifat, eğ iti m, askeri düzenlemeler ve yaz ışma l a rın tek elden idaresinin 

zorluğu nedeniyle Serasker' in maiyyetinde ve Maliye Nezareti'nin 

gözetiminde Bab- ı Seraskeri'de ça lışmak üzere 1846'da yeniden kuruldu. 

Kuru lu ş amacı askeri ihtiyaçların en iyi şekild e düzen lenmesi ve 

harcamalarda israf ve telef o l masını önlemek idi. Nezaretin a l acağ ı eşyanın 

cinsi ve fiyat ı, örnekleri ve bütün i ş lem ler Dar- ı Ş ura-yı Askeri'nin onayından 

geçmek zorundaydı. Masarifat Nazırı, Dar-ı Şura-yı Askeri'nin doğa l 

üyesiydi. 292 1278/1 861-1862 yılında gördüğü iş le r Serasker Müsteşa rı'n a 

devredi lerek Masarifat Nezareti ka ldırıldı. 293 

13 Şevva l 1255/20 Aral ık 1839'da Ağnam Müdürlüğü de memur ve 

evrak la rıyla beraber Seraskerl ik'e nak led ilmişti . 13 · Rebiülevvel 1256/16 

May ı s 1840'ta daha çok ilgili olduğu düşüncesiyle Serasker' in maiyyetinden 

a lınarak gelirleri maliye hazinesine verilmek ve 1257/1 841 yı lı ndan geçerli 

olmak üzere Ticaret Nezareti'ne bağ land ı 294 

2.3.2. Zaptiye Nezareti'nin Kurulması 

istanbul'un güven liği, polis sisteminin devam ı ve ge liştirilm esi Serasker' in 

baş lı ca görevleri aras ındayd ı. Osman lı Devleti'nin gittikçe merkezileşen 

yapısı içinde güvenlik i ş l erinin önemi artmaktaydı. 1843 askeri 

291 Lütfi, a.g.e. c.VII s. 1160 
292 Akyıldız , a.g.e. s.125 vd. 
293 Lütfi, a.g .e. c.X, s.25 
294 Akyıldız , a.g.e. s.1 24, 133,134 Ağ nam kelimesi Arapça koyun a nlam ına gelen ganem 

kelimesinin çoğuludur. Hayvanlardan a lınan verg i an lam ında kullanılmıştır. Ondalık olarak 

Rumeli'deki hayvanlardan a lınırdı. Yeniçerilerle birlikte tımariarın da kaldırılmas ıyl a yeni 

askeri teş kilatın et tayini ve diğe r masrafia rın a harcanmak üzere tahsis edilmişti. (Pa kalın, 

a.g.e. c.l, s.25) 
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düzenlemelerinde iç güvenlik konusu önemle ele a lınmı şt ı. Bu amaçla 

Zabtiye teşkil atının kurulması konusu şubat 1844'te görüşülmüştü. Belli 

noktalarda karakollar kurulması ve h a lkın toplu olarak bulunduğu yerlerde 

güven lik önlemlerinin artırılmas ı kararlaştırılmıştı.295 8 Haziran 1844'te ise 

Zaptiye Teşki latı'nın kurulduğu resmen ilan ed ilmişti. Tırnar toprakl arı da 

kura llar çerçevesinde bu teşkilata devredildi.296 1262/1 846 yılında iç güvenlik 

görevi Seraskerlik'ten ayrıl arak muavini ve meclisi ile birlikte kuru lan Zaptiye 

Müşiriyeti'n e verildi. 297 As ıl görevi iç güven li ği sağ lamak olan Zaptiye 

Teşkil at ı valilerin yönet_iminde o lması dolay ı s ıyla polis nite l iğ i taş ı makla 

birlikte iş l eyiş i jandarmaya benzemekte ve zaptiye erieri resmen asker 

sayılmaktaydı. Bu yüzden hem jandarma ve hem de polis görevini birlikte 

yürütmekteydiler.298 

Yen içeri Ocağı kaldırılmadan önce istanbul Ağası'na ait görevler 

1242/1 827 tarihli nizamnameyle kurulan ihtisab Nezareti'ne akta rılmı ştı. 

Sonradan nezaretin görevleri kısmen Maliye Nezareti'ne ve kısmen 

Seraskerlik'e verilerek299 1257/1 841 yılında Seraske rliğ e bağ lanmıştı. 300 

Serasker maiyyetindeki ihtisab Nezareti'nin görevleri de artık Zabtiye 

Müşiriyeti'nin görevi o lm uştu. 301 

1267/1852 yılında Zabtiye Müş iri Mehmed Paşa , Sayda Va lili ği'ne 

atanın ca bu görev tekrar Seraskerlik Makamı'na verilerek bir süre 

kaymakam lı kla yönetildL Bu göreve de Ferik Abdü lhalim Paşa getiri l mişti. 

Çok geçmeden tekrar Zaptiye Müşirliği kurulmuştu. 1270/1854 yı lı nda 

295 "Ayniyat; 384, s.5-8" Çad ırc ı, 1. Seminer, s.98. 
296 

" Musa Çadırcı, Osman lı Türkiyesi Yönetiminde Yen ilikler 1826-1856 (Bas ılmamı ş 

Doçentlik Tezi, Ankara, 1979)" Çad ı rcı, 1. Seminer s.98. 
297 Lütfi, a.g.e. c.VIII, s.1 214; Lewis, El Voll, s. 838; Bernard Lewis, El Vol. ll, 1965, s.74. 
298 Çad ırc ı, ı. Seminer s.98. 
299 Ergin, a.g.e. c.lll ., s. 1499. 
300 Lütfi, a.g.e. c. VI. s.11 01 . 
301 Ergin, a.g.e. c.lll., s. 1499. 1267/1852 yılın a kadar olan devlet salnamelerinde lhtisab 

Nazırı görülmektedir. 1267'de lhtisab Nezareti'nin yaptı ğ ı i ş l er Zabtiye Müşiriyeti'n e 

devredilmişti. Fakat 1268'de padişah iradesiyle tekrar kurulmuştu.(Ergin, a.g.e. c.ll. , s.893) 

1271 /1 855'te lhtisab Naz ırı Vüke l a-yı Saltanat ve Aza-yı Meclis-i Mahsusa aras ında 

görülmektedir. Fakat 1272/1856 ve 1273/1 857 sa lnamelerind e görülmemektedir. (sene 

1263'ten 1273'e kadar SDAO). 
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Zaptiye Müşiriyet i yine Serasker'den bağ ı ms ı zd ı. Bir ara lı k müş i riyet ünvan ı 

nezarete dönüştürü ldü ve 1288/1 871!de tekrar kuru ldu.302 

Daha önce istanbu l'un yang ı na karş ı korunmas ı ndan da Serasker 

sorumlu idi. 1846'da Zabtiye Müş i r i yet i 'n i n kuru lmas ı 1868'de beled iye 

dairelerinin aç ılmas ıy l a birl ikte Zabtiye Müş iriyeti ve Şehremanet i bünyesinde 

de yangın teşki lat l a rı kuru lmaya baş landı. 16 Muharrem 1286/28 Nisan 1869 

tarihli istanbul'un zabıta , mülkiye ve adiiye i ş l e r i ni açıklayan nizamnameden 

a nlaş ıld ı ğ ın a göre yang ınla görevli tek daire Zabtiye Müş i riyeti idi.303 

2.4. Bab-ı Seraskeri'nin Teşkilat Yapısı 

1846 y ı lında doğ rudan doğruya Serasker Paşa' nın maiyeti tablo 4'de 

gösterilmişti r. Serasker Paşa'nı n genel sekrete rliğ i n i yapan bir Mektubi, 

Yoklama, Nizamiye, Muhasebe, Jurnal, Ruznamçe304 ve Vezne kalemleri 

kuru lmuştu. Yoklama kalemi, subay ve erierin künyeleriyle d iğer konuların 

yaz ılmas ı, korunmas ı ve sak l anmas ın ı sağ lı yordu. 305 Bölüklerden gelen 

yoklamalar her ayı n son günü alay katına sunulur; alay katıd a ayn ı gün bu 

tabur jurnallerini özetleyere k Seraskerlik katına sunard ı. 306 Bab- ı Seraskeri 

de ll. Mahmut Dönemi'nde Tercüme Odas ı kuru lmuştu . D iğer vezirler gibi 

Serasker'in de bir müsteşa rı bulunma ktayd ı. 307 

302 Ergin, a.g.e. c.ll. , s.893. Lewis, Zabtiye Müş i r i yeti'n i n 1870'de Zabtiye Nezareti'ne 

(baka nlı ğa ) dönüştüğ ünü belirtmektedir. (Lewis, El Vol. ll, s.74 ) Fakat bu olay 1852'de 

görevlerinin Serasker'e verilmesinden bir süre sonra tekrar ih das ı s ı ras ı nda k ı sa süren bir 

nezaret dönemi o lma lı dır . Ç ünkeı 1847 y ılı nda Zabtiye Naz ı r ı , Meclis-i Has üyelerinden biri 

idi. Yani kabine üyesiydi. 1268/1853'e kadar olan salnamelerde de bu üyelik devam etti. 

(Sene 1263'ten 1268'e kadar SDAO). 1 270~ 1 273/1854- 1 857 salnamelerinde Zabtiye MCış i ri 

ünvanıy l a Vüke la-y ı saltanat üyeleri a ras ı nda yer a lmaktaydı. (Sene 1270'ten 1273'e kadar 

SDAO) 
303 Ergin, a.g.e. c.ll. , s.1094,11 25. 
304 Ruznamçe, günlük gelir ve masrafın yahut o l ay l a rın tutuld uğu deftere verilen add ı r . 

(Pa l<a lı n, a.g.e. c.lll, s.60. 
305 Hün; a.g.e. s.25; Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c. ll, s.17. 
306 "Ahmat Muhtar, ldare ve Muhasebe-i Askeriye Nizamnamesi, 1892, s.118." Alpmansü, 

Hünoğ l u ve Özen, a.g.e., s.241. 
307 Lütfi, a.g.e. c. VI. s.11 04 
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Tablo 4. 1846 'da Doğrudan Doğruya Serasker Paşa'nın Maiyeti 

SERASKER 

Vezne Kalemi 

Yoklama Nizarniye Ruznamçe 

Bab-ı Seraskeri Teşki l atı 1861 yılında Serasker Namık Paşa tarafından 

yapılmıştı. 308 19 Cemazielahir 1278/22 Aralık 1861 'de sadrazam Mehmet 

Fuat Paşa istifa ettikten sonra 24 Şaban 1279/13 Şubat 1863'de serasker 

olarak atandı. Sultan Abdülaziz ile birlikte gittiği Mısır seyahatinde padişah ı n 

kendi hakkındaki olumsuz düşüncelerini değiştirmeyi başardı. Mı s ır gezisi 

dönüşünde 15 Zilhicce 1279/2 Haziran 1863'de seraskerlik görevi üzerinde 

kalmak üzere sadrazam olarak atand ı. 309 Fuat Paşa'nın sadrazamlık görevini 

aksatmadan seraskerlik görevini yürütebi lmesi için Seraskerlik Makam ı'nın 

genel sevk ve idaresi Fuat Paşa'da olmak üzere günlük işl erin 

yürütülebilmesi için "Harbiye Nezareti" kuruldu. Bu sadece Fuat Paşa'n ın 

şahs ına özel durum olduğundan Harbiye Nezareti bir makam ve görev olarak 

teşkilatlandırılmadı. 310 

Osman lı Devleti'ne ait devlet salnameleri ile askeri salnameler 

incelendiğinde Bab-ı Seraskeri'de görev yapanlar rütbeleriyle birlikte 

görülmektedir. 31 ·ı Salnameler Bab- ı Seraskeri'de işlerin daha çok Dar-ı Şura-

308Hün; a.g.e. s.28; lşi<ora, Kurmaylık. s.1 O. Nam ık Paşa'nın Seraskerlik tarihi bu 

kaynaklarda 1960 olarak bel irti lmektedir. Fakat Namık Paşa, 21 Zilhicce 1277/1 Temmuz 

1861 'de Serasker olarak atanmı şt ı ("BVA.I :D: 31795" Sinap lı, a.g.e. s.188.) 
309 lnal, a.g.e.c.l, s.165,169-171 
31° Kara l,a.g.e c.VII, s.141 -142. 
311 Salnamelerde kurumun yapısından çok öncelikle kişi ler ön planda tutu lduğundan bu 

dönemdeki salnamelerde hangi kalemin nereye bağlı olduğu net olarak an laş ılmamaktad ı r. 

örneğ in ;1282/1865 askeri salnamesinde Aklam-ı Harbiye Memurları başlığı altında Dar-ı 

Şura-yı Askeri Harbiye Dairesi baş lı ğ ı yer almakta ve ardından Dar-ı Şura-y ı Askeri'deki 

d iğer dairelere yer verilmektedir. 1283/1866 askeri salnamesinde Aklam- ı Harbiye Memurları 

başlığ ı a l tında 1846'da doğrudan doğruya Serasker Paşa'nın maiyyetinde bu lunan 



66 

yı Askeri tarafından yürütüldüğü izlen imini uyandırmaktad ır. Nitekim 1869 

düzenlemelerinden sonra Serasker'in orduyu Dar- ı Ş ura-y ı Askeri ile 

yöneteceği belirtilmişti.312 1282-1287/1865-1870 yıll a rı arasınd a salnarnelere 

göre Bab- ı Seraskeri'de kalemiye s ınıfından sivil memurla rın görev yaptığı 

kalem veya oda adı ile şu birimler bulunmaktaydı: 313 

Mektubi Odası: Burası genel sekreterlik görevi görmekteyd i. 1282/1 865 

yılında bu birimde ula s ınıf- ı evveli rütbesinde Mektubi-i Seraskeri ya da 

Mektupçu ve ula s ınıf- ı sanisi rütbesinde bir yardımc ı s ı ile Serasker müsteşar 

yardımcısı yer a l maktaydı. Ayrıca bu birimin bir de müdürü vard ı. bir 

mukabeleci,314 bir defterci ve çeşitli rütbelerde hulefadan315 on kiş i ile a ltı 

ordu için birer mümeyyiz316 olmak üzere toplam 22 kişi bu l unmaktaydı. Diğer 

yı llarda da bu sayı 25 kişi civarında idi. 1287 salnamesinde mukabeleci, 

defterci ve hulefadan kimse görülmüyor. 317 1291/1874 yılında ordu 

mümeyyizleri kaldırılıp dört mümeyyiz b ırakılmı ştı. 1876'da mümeyyiz sayısı 
.. t•• 318 uç u. 

kalemlerin ad ı görülmektedir. 1289/1 872 ve 1293/1876 devlet sa lnamelerinde Bab- ı 

Seraskeri Zabitan - ı Ak lam ı baş lı ğ ı a ltında Dar- ı Ş ura-y ı Askeri'deki birimlerin neler olduğu 

açıkça belirtilmiştir. Bunun dışındakilerle askeri salnamelerde Aklam- ı Harbiye Memurları 

başlığı a ltında verilen kalemler ile diğer baz ıl arı uygunluk göstermektedir. Uygunluk 

gösteren ler Serasker Paşa'nın Maiyyetindeki birimler olarak değerlendirilmiştir. 

312 ş· . 68 ırın, a.g.e., s. . 
313 Salname-i Askeri, sene 1282,1283,1286, 1287; SDAO, sene 1289. 
314 Mukabeleci, askerlik i ş l erinde yoklama i ş lem lerini yapan memurun ad ı dır. Devlet 

dairelerinde beyaza çekilen kağıtları müsveddeleriyle karş ılıklı okuyan memurlar için de 

kullanılmıştır. Yeniçeri Ocağ ı ka ldırıldıktan sonra süvari ve piyade yetiştirmek için 

görevlendirilen yerlerdeki süvari ve piyadelerin taksimatını, ad ların ı, ölüm, azil, nasıp, 

veraset gibi i ş lem lerini kayıt ve takip eden, miraslarını deftere tespit eden kalemiere de 

mukabele-i piyade ve mukabele-i süvari derlerdi. ( Pakalın, a.g.e. c.ll, s.874 vd. ) 
315 Hulefa, kalem katipleri için kullanılan bir deyimdir. ( Pakalın, a.g.e. c.l, s.853) 
316 Mümeyyizler, müsevvidler tarafında müsvedde olarak yaz ıl a nla rı tashih eden katiplerdir 

(Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki ,). 
317 1287'den sonraki salnamelerde hulefadan hiç kimsenin ad ı bulunmadığından bun tarihten 

sonraki salnamlerde hulefalara yer verilmed iği sonucu da çıkarılabilir. Bu nedenle bu kişilerin 

hala bu birimde görev yapmı ş olmaları muhtemeldir. 
318 Salname-i Askeri, sene 1282,1 287,1 291,1 293. 
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Nizarniye Hazine Odas ı 319 : 

• Tahrirat Odas ı: Yaz ı işlerinin görüldüğü bu birimde 1282/1865'de 

Saniye s ını fından bir müdür, bir mümeyyiz, hulefadan beş kişi ve 

çeşitli rütbelerden alt ı kişi daha görev yapmaktaydı. 1869'da da var 

olan bu birim ·1287/1870 ve 1293/1876 da görü lmemektedir. 

• Nizarniye Sergisi: 1282/1 865'de bir sergi halifesi, bir servezzan 

(başveznedar), bir sergi memuru ve ketebeden320 bir ki şi. 1287/1 870 

askeri sa lnamesinde görülmeyen bu birim 1289/1872 devlet ve 

1293/1876 askeri sa lnamelerinde görülmektedir. 1876'da bu birimin bir 

müdür, iki mümeyyiz, bir servezzan ve bir masraf veznedarı 

bulunmaktaydı. 

Nizarniye Evrak Odası: 1283/1866'da bir müdür 1287/1870'de bir müdür 

ve bir de yard ımc ı s ı va rdı. 1287/1870'den sonra Nizarniye Evrak Odası'n ın 

~a ldırılarak Bab- ı Seraskeri Evrak Odası ad ında bir birimin o lu şturulduğu 

görülüyor. 1291/1874 yılınd a n sonra Nizarniye Evrak odas ı tekrar kurulmuştu. 

Nizarniye Jurnal Odası: 1282/1 865'te bir müdür, iki mümeyyiz ve bir 

mukayyid bu lunuyordu. 321 Tanzimat Dönemi süresince genellikle bir müdür 

ve iki mümeyyiz görev yapmı şt ı. 

Nizarniye Yoklama Odası: 1282/1 865'te Bir müdür, dört mümmeyyiz, 

dört görevli daha va rdı.1 283/1 866'da bir mümeyyiz eksilmişti. Diğer yıllarda 

ise genellikle bir müdür ve iki mümeyyiz görev yapmaktaydı. 

Redif Yoklaması: Rabia rütbesinde bir yoklamac ı ve bazen de yan ında 

bir mümeyyiz bu l unmaktaydı. 

319 Nizamiye Hazinesi Odas ı 1287 askeri sa lnamesinde yer almaktad ı r. Fakat 1283'te 

Nizamiye Hazines i Tahrirat Odas ı ve Nizamiye Hazines i Serg i Odas ı (1282'de sadece 

Nizam iye Sergi Odas ı) ad ı y l a yer a l maktadır. Bu nedenle bunların Nizamiye Hazinesi'ne 

bağlı o ld u ğu son ucuna . varı l mıştır. Nizam iye Hazinesi Ruznamçesi Odas ı'nın Ruznamçe 

Kalemi'ne de bağlı olabileceğindenburaya dahi l ed ilmemiştir. 

32° Ketebe deyimi, " yazd ı " a nlam ına gelmekle birlikte küçük dereceli ka lem katipleri için 

k ulla nılırdı. (Paka lın, a.g.e.·c. ll, s.251) 
321 Mukayyid , evrakı ya da yaz ıl a n k i şi l er i n isimlerini deftere geçiren katibe verilen addır. 

( Şemsedd in Sam i, Kamus-ı Türl<i, s. Dersaadet lkdam, 1317, s.1 393) 
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Nizarniye Muhasebesi: Bir muhasebeci ve yardımcısı, iki ya da üç 

mümeyyiz ve ketebeden veya hulefadan üç kişi vard ı. 1293/1876'da 

mümeyyiz say ısı dört idi. 

Nizarniye Ruznamçesi: 1282/1865'de . Ruznamçeci ile beraber yedi 

kişiden, sonraki yıllarda bir müdür ve iki mümeyyizden oluşmaktaydı. 

1282/1865'de bir ruznamçeci, bir müdür ve ketebeden iki kişinin yanı s ıra 

bir de Mübayyaa Ruznamçesi bulunmaktaydı. 1283/1866'da Nizarniye 

Ruznamçesi görü lmeyip sadece dört kişinin görev yaptığı Mübayaa 

Ruznamçesi görü lmektedir. D iğer yıllara ait salnamelerde bir de Mübayaa 

Ruznamçesi görülmemektedir. 

Tercüme Odası: 1282/1 865'te bir mümeyyizi ve bir memur, 1289/1 872'ye 

kadar varlığını koruyan tercüme odas ı 1293/1 876'dan itibaren salnamelerd e 

görülmemektedir. 

Nizarniye Katibi Odası: Nizarniye katibi, müdür ve hulefadan bir kişi. Bu 

oda 1282/1865 salnamesinde görü lmekte ise de diğer salnamelerde ula s ını f

ı san isi rütbesinde bir kişi Nizarniye Katibi s ıfat ıyl a Bab- ı Seraskeri'de görev 

yapmaktaydı. 

Menşe-i Küttab: 1287/1870 yılından itibaren bu ad la bir oda daha 

görülmektedir. Katip ierin kaynağı, yani katip ç ıkaran, katip yetiştiren anlam ın a 

gelmektedir. Seraskerlik dairelerindeki kalemiere ve ordu merkezlerine 

memur yetiştirmek için kurulmuştu . Askeri ve mülki rüştiye mezunları a lınır ve 

üç yıl eğitim görürdü. 9 Ağustos 1875'te "Menşe- i Küttab-ı Askeriye" ad ıyla 

a nıla n bu oku lun öğretim sürelerini düzenlemek üzere haz ırlanan on dört 

maddelik bir niza nınarnes i yayınlandı. 322 

1291/1874 yılında Eb niye-i Askeriye Ruznamçe Odası açılmıştı . Sultan 

Abdü laziz'in son zamanla rında bunlara Nüfus- ı Umumiye Ka lemi ile Tahrirat

ı Ecnebiye Ka lem leri de e kle nmişti. 

Tanzimat Dönemi sonunda 1876 yılında Bab- ı Seraskeri'deki kalemlerin 

· son durumu Tablo 5.'te gösteri lmi ştir. 323 

322 Yarar, a.g.e. s.361 . 
323 Sa lname-i Askeri, sene 1293 , s.27-30. Bu salnameye göre lbrahim Derviş Paşa 

Serasker olarak görülüyor. lbrah im Derviş Paşa'nın Seraskerliği 20 Nisan 1876 ile 6 Mayıs 

1876 tarihleri aras ın da 16 gCın sürmeıştü . Sultan Abdülaziz ise 30 Mayıs 1876'da ölmüştü. 
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Tablo 5. 1876 Yılı nda Bab- ı Seraskeri Görevlileri 

GÖREVi ADI RÜTBESi 

Serasker Müsteşa rı Ahmed Bey Bala 

Serasker Mektupçusu Emin Bey Ula S ınıf- ı Evveli 

Nizarniye Muhasebecisi Raşid Efendi Ula S ınıf- ı Evveli 

Müsteşar Yard ımc ı s ı Sad ı k Efendi Ula S ınıf- ı Sanisi 

Sersaker Mektupçusu Yard ı mcıs ı Şerafedd i n Efendi Ula S ı nıf- ı Sanisi 
Ordu-yu Hümayunlar Kapı Kethüdas ı Nuri Bey Ula S ı n ıf- ı Sanisi 

Mektubi-i Seraskeri Kalemi 

Müdür Muhtar Efendi Mütemayiz324 

Müdür Yardımc ı sı ihsan Efendi Saniye 

Mümeyyiz Ahmed Bey Saniye 

Mümeyyiz Emin Efendi Saniye 

Mümeyyiz Hakk ı Efendi Saniye 

Nizarniye Evrak Odası 

Müdür Bedii Bey Ula S ınıf- ı Evveli 

Müdür Yard ımc ı s ı Lebib Efendi Saniye 

Nizarniye Yoklama Odası 

Müdür Raş id Efendi Saniye 

Mümeyyiz Raif Efendi Salise 

Mümeyyiz Hacı Hasan Efendi 

Nizarniye Jurnal Odası 

Müdür Hacı Esad Efendi Mütemayiz 

Mümeyyiz Rasim Efendi Salise 

Mümeyyiz Hüsnü Efendi Salise 

Red if Yoklama Odası 

Müdür Şakir Efendi Mütemayiz 

Mümeyyiz Hasan Efendi Rabia 

Nizarniye Ruznamçe Odası 

Müdür Ahmed Efendi Mütemayiz 

Mümeyyiz Hacı Ömer Efendi Salise 

Mümeyyiz Mustafa Efendi 

324 Mütemayiz Rütbesi saniye rütbesindel<ilerin çoğa lmasıyla bu rütbe sahiplerinin ula 

rütbesine sahip olma istekleri üzerine ula ve saniye aras ı nda saniye mütemayizi ad ıyl a 

1262/1845 yılında askeriden miralaya denk olan bu rütbe konuldu (Lütfi , a.g.e. c.VIII, 

s.1226.) 
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Nizarniye Muhasebe Odas ı 

Muhasebeci Yardımcı s ı Halid Bey Mütemayiz 

Müdür Mustafa Efendi Mütenıayiz 

Mümeyyiz R ıza Efendi Salise 

Mümeyyiz Ahmed Bey Salise 

Mümeyyiz Hüsnü Efendi Salise 

Mümeyyiz Receb Efendi Salise 

Nizarniye Sergi Odası 

Müdür Mustafa Efendi Mütemayiz 

Mümeyyiz Ali Bey 

Mümeyyiz Ahmed Bey 

Mümeyyiz Hasan Ağa Salise 

Mümeyyiz Kadri Efendi Salise 

IVIuvazene Odası 

Müdür Cemal Bey Mütemayiz 

Mümeyyiz lsmet Efendi Salise 

Mümeyyiz Ahmed Bey Salise 

Nüfus-ı Urnumiye Kalemi 

Müdür-i Evvel !smail Efendi Salise 

Müdir-i Sani Ahmed Efendi Saniye 

Mümeyyiz Nazif Bey 

Tahrirat-ı Ecnebiye Kalemi 

Müdür Murad Efendi Saniye 

Menşe-i Küttab 

Müdür Said Efendi Saniye 

Müdür Yard ı mcıs ı Rıza Bey Saniye 

Mümeyyiz Re'feti Efendi Saniye 

Komisyonların Yazı işeriyle Görevli Olanlar 

Tahkik Komisyonu Serkatibi Veysi Efendi Salise 

Nan- ı Aziz Komisyonu Mümeyyizi Rıza Efendi Salise 

Tahsilat Komisyonu Mümeyyizi Ahmed Bey 

Ebniye-i Askeriye Ruznamçe Odası 

Müdür Arif Efendi Salise 

Mümeyyiz Hac ı Mehmed Efendi Salise 

Tahrirat Baş Katibi Hacı lbrahim Efendi Salise 
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Komisyonlar 
-

Tahkik Komisyonu 

AbdiPaşa Mirliva 

Tayyar Bey Miralay 

ibrahim Hakk ı Bey Kaymakam 

Ali Fahri Efendi Binbaş ı 

Süleyman Efendi Binbaş ı 

Mehmet Ali Bey Binbaşı 

Faik Bey Binbaşı 

MehmetAğa Sol Kolağası 

Salih Efendi Tabur Katibi 

ismail Ağa Yüzbaşı 

Mehmet Ağa Yüzbaşı 

Hüsnü Efendi Yüzbaşı 

Tahsilat Komisyonu 

Yusuf Paşa Mirliva 

Emin Bey Miralay 

Mustafa Bey Kaymakam 

Faik Bey Kaymakam 

Galip Bey Kaymakam 

Nan-ı Aziz Komisyonu 

Nuri Bey Mira lay 

Mahmut Bey Miralay 

Mehmet Arif Efendi Binbaş ı 

Şah in Bey Binbaş ı 

Halil Efendi Sağ Ko l ağası 

Mehmet Ali Ağa Sol Kolağası 

Mahmut Efendi Sol Ko lağası 

R ıfat Efendi Yüzbaşı 

Hacı Mustafa Ağa Yüzbaş ı 

Hafız Mehmet Efendi Yüzbaşı 

Mustafa Ağa Yüzbaşı 

Hasan Ağa Yüzbaşı 

Lahm Komisyonu 

Arif Efendi Binbaş ı 

Sadık Ağa Sağ Kolağası 

Veli Ağa Sağ Kolağas ı 

Mehmet Cemal Efendi Kol Yesar 

Arif Efendi Yüzbaş ı 
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~li Ağa Mülazım- ı Sani Vekili 
== 

Ebniye-i Askeriye Komisyonu 

Mahmut Paşa Fe ri k 

Tah ir Paşa Mirliva 
Agah Bey Mira lay 

Mustafa Bey Miralay 

Osman Muhtar Bey Kaymakam 

Mehmet Efendi Binbaş ı 

lbrahini Edhem Efendi Kol Yemin 

lsmet Efendi Alay Katibi 

Yusuf Efendi Kol Yesar 

Hacı Ahmet Efendi Kol Yesar 

Raif Efendi Kol Yesar 

Osman Nuri Efendi Kol Yesar 

Hasan Rüşd i Efendi Kol Yesar 

Abdülkadir Efendi Yüzbaşı 

2.5. Dar-ı Şura-yı Askeri 

Tanzimat Fermanı'nda askeri konu la rın Bab- ı Seraskeri'de Dar-ı Şura-yı 

Askeri'de görüşülerek karara bağlanması ve bu prensibe bağ lı kalınarak 

pad işaha arz ed ilmesi öngörülmekteydi.325 Askeri suçlul a rın sorgulamala rı, 

mahkemeleri de burada görü lür ve ceza land ırılırdı. 326 ll. Mahmut Dönemi'nde 

kurulan bu meclis Bab- ı Seraskeri'deki ana karar ve nizarnları belirleyen bir 

kurumdu. 327 1843 yılı askeri düzenleme usulünün sağ lam laşt ırılmas ı, daha 

önceden denenmiş kurallara göre düzenlenmesi görevi de Dar-ı Şura-yı 

Askeri'ye aitti. Haftanın iki günü bu görüşme ler için ayrıld ı . R ıza Paşa, 

Meclis-i Vala azasından Nafiz Paşa ve sudur-ı ilmiyeden Arif Hikmet Bey ve 

eci lle-i ricalden328 Şek i p Efendi ve Akif Paşazade Nail Efendi ve lzzet Efendi 

325 Lütfi, a.g.e. c. VI. s.1 028; Kaynar, a.g.e. s.182. 
326 Lütfi, a.g.e. c.VI. s.1116. 1842 yılında Sayda'ya gönderilmek üzere gemilere bindirilen 

redif askerleri isyana etmiş le rdi. Bun lar ı n sorgu lamal arı ve muhakemeleri Dar- ı Şura-y ı 

Askeri'de yap ılm ı ş ve ceza land ı rı lm ı ş l ard ı. (Lütfi, a.g.e. c.VI. s.1116) 
327 Karabekir, Almanlar, s.79; Lütfi, a.g.e. c.VII. s.1145. 1843 yılı nda kurra usulünün 

uygu lanmas ı yla ilgi li layilıa ve nizamnameler Dar- ı Şura-yı Hassa'da haz ı r l anm ı şt ı . ( Lütfi , 

a.g.e. c.VII. s.1 145.) 
328 Ecille-i rica! ya da ecille-i rizal-i devlet deyimi ula s ı n ı f- ı evveli rütbesine sah ip olan k iş i 

için ku ll an ılı rd ı . ( Kamus-ı Türki) 
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de bu görüşmeler için Dar- ı Ş ura'da görevlendirildiler. 329 Askeri l evazım 

maddelerinin satın alınmas ı ve üretimi özel bir nezaret tarafından 

yürütülmekteydi. 1844 yılınd a bu i ş lem ler Serasker nezaretinde ve Da r-ı Şura · 

marifetiyle yürütülmesi kararlaştırıldı. 330 1846 yılında levazım ve askeri 

konulara ait i ş l erin sadece Seraskerlik Makam ı'n a olmayıp yine Dar- ı Ş ura 

marifetiyle yürütülmesi kararlaştırıldı. 331 Aynı yıl Dar- ı Şura-yı Askeri 

gen iş l et ilerek birisi askeri terbiye ve yönetim i ş le rine diğeri de askeri levazım 

iş leri ile görevli olmak üzere iki kı sma ayrıldı. Bu iki k ı smın baş ına da Reis'ür

Rüesa (başkan la r başkan ı) ad ıyla bir general (ferik) ata ndı. 332 

1263/1 847 yı lı nda Mekteb-i Harbiye Nazırı, Mekteb-i Harbiye Müdürü, 

Mekteb-i idadi-i Harbiye Naz ı rı, Erkan- ı Harbiye Reisi ve Red if Feriki Dar-ı 

Şura-y ı Askeri'nin üyesiydi. Bunlardan başka üyeler aras ında iki general 

daha va rdı. Ayrıca ula rütbes ine sahip üç ve saniye rütbesinde bir olmak 

üzere kalemiye'den üç ve ilmiyeden bir üye bu lunuyordu. Şura l<atibi ise 

saniye rütbesindeydi. 333 1280/1863 . yılına kadar Erkan- ı Harbiye Reisi, 

Mekatib-i Askeriye Naz ırı, Mühimmat- ı Hıyarniye Naz ırı , imalat Reisi baz ı 

yıllar istisna olmak üzere meclisin üyeleri arasınd aydı. Başkandan sonra en 

kıdem li üye daima ilmiye sınıfınd a n general eş i di rütbeye sahip bir kiş i 

oluyordu. 1268/1 852 yılına kadar 12-15 kişi olan üye sayı s ı 1269/1 853'dan 

itibaren 18-19 kiş iye ç ıkmaktaydı. Bu say ı 1279/1 862 y ılı nda birden bire 11 'e 

düşm üştü . 1275/1858'e kadar bir katibi olan Dar- ı Ş ura'da 1276/1859'c!an 

itibaren iki sivil katip görevlend i rilmişt i . Üyeler genellikle asker ağ ırlıklı 

olmakla birlikte genellikle birbirine yakın sayıd a idi. Yalnı z 1263/1848'de 4 

asker üyeye karşıl ı k 9 sivil üye bulunmaktaydı. 334 

1865 yılında Dar- ı Şura-yı Askeri Harbiye, Nizarn ve Levazım 

dairelerinden o l uşmaktaydı. Harbiye Dairesi, kadrosu en geniş olan daire idi. 

Saniye rütnesinde bir serhalife ve başkatip, iki mümeyyiz, evrak okumak için 

iki kıraat memuru ve hulefadan beş kişi bu dairede görev yapmaktaydı. 

329 Lütfi, a.g.e. c.VII. s.1177 
330 Lütfi, a.g.e. c.V!I. s.1160. 
331 Lütfi, a.g.e. c.V!II. s.1 214. 
332 Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c.ll. s. 17; Hün, a.g.e. s.26. 
333 SDAO, sene 1263. 
334 SDAO, sene 1263'ten 1280'e kadar .. 
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Nizarn ve Levazını dairelerinin de birer başkatibi ve muavinleriyle bunlardan 

daha düşük rütbede bu dairelerin müdürleri vard ı. Hülefadan Nizarn 

Dairesi'nde bir, Levazını dairesinde iki kişi görevliydi. Nizarn dairesinin bir 

mümeyyizi, Levazım Dairesi'nin de bir kıraat memuru va rdı. Bunlardan başka 

Evrak Odas ı 'nda da iki müdür ile ile hulefadan bir kişi görev yap ıyordu . 335 

Dar- ı Şura-yı Askeri'nin üye sayıs ı da 17 asker ve 5 sivil olmak üzere 

22'ye ç ı karılm ı şt ı. Daha önceleri asker üyelerin hepsi general idi. Bu defa 

asker üyelerin a ltı tanesi geçici üye olmak üzere toplam dokuz kişis i albay 

rütbesindeydi. Bu dairelerin başkati p le ri ile Nizarn Dairesi'ne bağ lı 

Muhakemat k ısm ının başkatibi Dar- ı Şura'da katip olarak görev yapıyorl a rd ı. 

Bunun d ı ş ında katip bu lunmuyordu.336 

1283/1866 yılında Dar- ı Şura-yı Askeri'nin daireleri tekrar birl eşt i ri l di. 337 

Fakat nizarniye ve muhakemat konularına bakan görevliler yine vard ı. Daha 

önce Niza rrı Daires i'ne bağl ı olan muhakemat i ş le ri için Muhakemat !-<:a lemi 

ile Nizarniye Kalemi bu lunuyordu. Daireler kaldırılmasına rağmen bu 

dairelerin sorumluluk a lanına giren konularla ilgil i yaz ı iş l eri kalemiye s ını fı 

ta rafından yapılmaktaydı. D iğer daireler ka ld ırılmas ına rağmen Levazım 

Dairesi varlığını sürdürdü. Bu dairede biri başkan olmak üzere üç general ve 

iki albay bulunuyordu. Dairenin yaz ı iş l eriyle görevli bir müdür, katip ve 

muavin, bir mümeyyiz ve kıraat memuru ile hulefadan bir kişi vard ı. Ayrıca 

saniye rütbesinde bir müdür ve bir ketebesi bu lunan Levaz ım Ruznamçe 

Odası vardı. Ayrıca Dar-ı Şura Başkatib i'nden başka 14 kalemiye s ını fı 

mensubu görev yapmaktaydı. Nizarniye ve muhakemat kalemlerinde birer 

müdür ve mümeyyiz ile muhakemat kaleminde bir kıraat memuru, nizarniye 

kaleminde de hulefadan bir ki ş i görevliydi. 338 

Dar- ı Şura üyeleri 1283/1866'da 7 general, 3 albay, müftü ve yüksek 

rütbeli 2 sivil üye ile birlikte 13 kişiydi. 339 Üyeler ·1869'da 8 general 1 albay, 

müftü ve yüksek rütbeli bir sivil ile birlikte 11 kişiydiler. 340 

335 Salname-i Askeri , sene 1282, s.31 vd. 
336 Salname-i Askeri,sene 1282, s.3 vd . 
337 Lütfi, a.g.e. c.XI, s.51. 
338 Salname-i Askeri,sene 1283, s.3, 19,20. 
339 Salname-i Askeri,sene 1283, s.3. 
340 Salname-i Askeri ,sene 1286, s.3 
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1869 yılınd ak i askeri düzenlemelerden sonra Dar- ı Ş ura' nın yap ısınd a 

tekrar değişikliğe gidilerek eskisi gibi dairelere ayrıldı. Bunlar Nizamiye, 

Muhakemat ve Levazım daireleri idi. Dar- ı Ş ura-yı Askeri'nin 8 genera l, biri 

geçici olmak üzere 2 albay, müftü ve bir yüksek rütbeli toplam 14 sivil üyesi 

vard ı. Bu üyeler ad ı geçen dairelerde görev almıyorla rdı. Ferik rütbesinde bir 

generalin başkan lı ğ ını yapt ı ğ ı bu dairelerin albay rütbesine sahip birkaç 

üyesi vard ı. 341 

1289/1 872 yılında Dar- ı Şura-y ı Askeri'nin Harbiye, Levaz ı m, Nizam, 

Muhakemat, Sıhhiye ve Topçu dairelerine ayrılmı şt ı. Harbiye Dairesi'n in bir 

başkan ı ve diğer dairelerin ise başkan veki lieri vard ı ve hepsi general idi. 

Harbiye Dairesinin başkan ı ayn ı zamanda Dar- ı Şura-yı Askeri'nin başkanı; 

d iğerlerinin hepsi de başkan vekili idiler.342 Üyeleri de genellikle general, 

kısmen de albaylardan oluşuyordu. Art ı k bu dairelerden başka Dar- ı Ş ura-yı 

Askeri ad ıyla ayrı bir meclis bulunmuyordu.343 1876'da Dar- ı Ş ura'yı 

Askeri'n in bir başkan ı va rdı ve Harbiye Dairesi dahil bütün dairelerin 

başkan la rı değil başkan vekilieri va rdı. 344 K ı sacas ı daha önceden tek bir 

meclis olan Dar- ı Ş ura'yı Askeri'nin ad ı geçen daire leri a lt ı ayrı meclis halinde 

görevini sürdürüyordu. Üye sayı s ı 3 ile1 O k iş i a ras ında değişen bu dairelerin 

tamam ı bütün olarak değerlendirildiğinde üye say ı s ı otuzu geçmekteydi. Dar- ı 

Şura-y ı Askeri'de 1289/1872'de 20 general, 12 Albay ve 3 sivil üye, 

1291 /1 874'te 18'i general olmak üzere 30 asker ve 3 sivil üye, 1293/1876'da 

ise 24 general, 11 Albay ve 4 sivil üye vardı. Bu daire lerin baz ıl a rında 

ka lemiye ya da ilmiyeden bir üye olabilmekteydi. 345 

341 Salname-i Askeri, sene 1287, s.3 vd. 
342 1293/1 876'dan 1297/1 880'e kadar Dar- ı Ş ura-yı AskeFi'nin bir başkanı ve Harbiye Dairesi 

dahil her dairenin başında başkan veki li s ıfatıyl a bir general vard ı.( Salname-i Askeri, sene 

1293, s.3; SDAO, sene 1293'ten sene 1297'e kadar). 
343 SDAO, sene 1289, s.45- vd . 
344 SDAO, sene 1293. 
345 SDAO, sene 1289, 1293; Salname-i Askeri , sene 1291 . 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ll. ABDÜLHAMiT DÖNEMi 

1. ll. ABDÜLHAMiT DÖNEMi ASKERi DÜZENLEMELERi 

1870-1871 Frans ız-Alman Savaşı'nda Almanya savaş gücünü ispat 

etmişti ve politik aç ıdan daha az tehlikeli görünüyordu. Bu nedenle ll. 

Abdü lhamit Almanya'ya başvurma eğ i l i mindeydi.346 Fakat bu sırada Fransız

Rus dostluğu zay ı flad ı ğından Rusya'ya karşı bir tedbir olarak Fransa ile 

yakın iaşmak için Fransa'dan bir askeri heyet istedi. Fakat Fransa bu teklifi 

kabul etmedi.347 Bunun üzerine Türk Ordusu'nu Alman örneğ i ne göre 

teşkilatı a nd ı rmak üzere 1880 yılında Almanya'dan yard ı m isted i. Sismark 

güçlü bir Türkiye'n in Ruslara karş ı ku lla nılab il eceğ i düşü nces i ve Alman silah 

sanayiinin daha etkin olarak bölgeye soku lab il eceğ i umuduyla bölgeye 

müdahaleye hazırdı. 348 Alman Büyükelçisi Radalin Almanya'dan Goltz 

Paşa'n ı n görev süresinin uzat ıl masın ı isterken "von der Goltz'un burada 

ka lmas ı , Türk Ordusu üzerindeki etkimiz ve silah ihracat ım ızın davam ı 

bakımından, şimdiye kadar o lduğu gibi paha biçilmez bir kazanç o lacakt ı r." 

diyordu.349 Bu dönemde Almanya'dan getirilen subaylar Osmanl ı ordusunda 

görevler a lm ı ş ve Osman lı Ordusu'nun modernizasyonunda bu sub·aylardan 

yararl an ıl mıştı. Böylece Osman lı Ordusu'nda Alman etkisi ağ ı rlı k kazandı ve 

bu Osmanlı Devleti'nin y ı k ıl mas ı na kadar sürdü. 

1880 y ı l ı nda Almanya ile görüşme ler yap ıld ı ktan iki yıl sonra Haziran 

1882'de Kurmay Albay Kaeh ler, Piyade Yüzbaş ı Kamphoevener, Süvari 

346w al lach, a.g.e. s.24. 
347 K aral, a.g.e. c.VII, s.366; Çak ı n, a.g.e., s.2 11 . 
348 Wallach, a.g.e. s.24. Nitekim Osm anlı Ordusu'nun s il a hl a rı Alman sanayiine dayandırıl d ı. 

1. Dünya Savaş ı ' nda da Osmanlı Devleti'ni Ruslara karşı kullanarak Almanya bu arzu l arını 

ge rçek l eş ti rm iş ti. 

349 "Radolin 'in Caprivi 'ye 20.5.1893 tarihli yaz ı s ı, D ı ş i ş l e ri Poli tik Arş ivi, Türkei 139, Bd. 

11 ,4311." Wallach, a.g.e. s.67. 
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Yüzbaş ı Von Hobe ve Topçu Yüzbaş ı Ristow'dan o l uşa n Alman Heyeti 

Osmanlı Ordusu'nda göreve baş lad ı. Kaehler Ferik rütbes iyle Erka n- ı 

Harbiye- i Umumiye Daires i'nde ikinci başka n olarak görevlendiri ldi. Uzun 

y ıll ar Osman lı Ordusu'nunda görev yapacak olan ünlü von der Goltz Paşa da 

1883 y ılı nda Türkiye'ye geldi.350 Bu heyetler ça lı şm a l arında büyük güçlüklerle 

karşı l aş ı yordu. Goltz Paşa bu engelleri şöyl e ifade ed iyor: "Uzman olmayan 

hasta lı k derecesinde kuşku l u bir hükümdar, ne dolaplar çevirecekleri 

düşünü lemeyen bir saray kliğ i , çok karı ş ı k askeri yöntemler, dinsel 

önyarg ıl ar,ve yü z çeşit k i ş ise l düşman lı k l ar." Reform tasar ıl arın ı n tak ıl d ı ğ ı 

komisyon ve kuru ll ar ı da bu engellere dah il etmekteyd i. Reform tasarı l ar ı da 

piyade dairesi, Harbiye Nezareti Konseyi, Reorgan izasyon Komisyonu, . 

'"" Devlet Şuras ı ve Bakanlar Kuru lu eleklerinden geçmesi gerekiyordu ve bir 

çoğu da bun lara tak ılı p kalmaktaydı. 351 

1.1. 1296/1879 Yılı Askeri Düzenlemeleri 

1877-1878 Osman lı -Rus Savaş ı , baz ı başarılı d i ren iş i ere rağmen yüksek 

sevk ve idarenin yetersiz o l duğunu, savaş ı n merkezden yönetiminin hatalara 

neden o lduğunu ve özellikle subay ve erierin eğitimdek i yeters izlikleri 

savaş ı n kaybedi lmesine neden o l muştu . Askeri teşkil at ı n çağ ı na uygun 

o lmamas ı da önemli bir etkendi: 352 Bunun üzerine öze l bir komisyon 

kurularak çağ ı n gereklerine göre 1296/1879 y ıl ında yeniden düzenlemeler 

yap ı ldı. Bu düzenlemelerle 4. Ordu merkezi Erzurum'dan Erzincan'a taş ı ndı. 

Ordu sayıs ı değ işmemekl e birlikte ordu bölgelerinde baz ı değ işik li k yap ıl dı. . 

Daha önce ordulara veril d i ği gibi alay, tugay ve tümen iere de numara veri ldi. 

Kıta l arın kuru l uşunda önemli değ işik li k l er yap ıl d ı . Sekizer bölükten o l uşan 

piyade tabur l ar ı dört bö lüğe indiril di ve alaylar dört taburdan o l uşturu l du. iki 

alay bir liva (tugay), iki liva bir f ı rka (tümen ) say ıl d ı . Her tümene bağ ı ms ı z bir 

nişanc ı taburu eklend i. Her ordu bölgesi iki nizarniye tümeninden kuru lu idi . 

Ko lordu kadernes i de kabu l ed ilerek iki tümenden bir kolordu o l uşturu l du. 

350 Wallach, a.g.e. s.32,33,43; SDAO, sene 1300,1301. SDAO sene 1300'de Kaeh ler' in ism i 

Keyler olarak yer a l maktad ı r. 

351 "Goltz'un 29.1 O. 1886 tarih li raporu , D ı ş i ş l er i Politik Arş i v i , Gizli, Vol.1" Wallach , a.g.e. 

s.57. 
352 

Çcık ı n , a.g.e., s.2 11. 
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Redif ta burlarının say ı s ı 240'dan 384'e ç ı karı ldı. Redif bölgeleri yeniden 

s ınıfl a ndı r ıldı. Her bölgede mukaddem ve tali olmak üzere iki red if taburu 

kuruldu . Gerekt i ği n de her odu bölgesinde red iften başka iki müstahfız tümeni 

oluşturmak da mümkündü . Bu duruma göre her ordu bölgesi iki şer tlırne nd en 

oluşa n bir nizamiye, bir redif ve gerektiğinde bir de müstahfız kolordusundan 

oluşabilmekteydi. Devletin toplam askeri gücü, 7 nizamiye, 12 red if ve 6 

müstahfız olmak üzere 25 kolorduya ç ıka rılmı şt ı. müstahfızl ar da silah a l t ın a 

a lı ndığ ında ordunun savaş durumundaki mevcudu yakl aş ık 1.000.000 

kadardı. 

Askerlik hizmeti de eskisi gibi yirmi yıl olarak kabu l ed ilmi ş, fakat a l t ı yıl 

olan muvazzaflık süresi piyade için üç, d i ğer s ı n ıfl ar için dört yılın ı n · si lah 

a l t ı nda, kalan kısm ı nın ihtiyat olarak geçirilmesine, rediflik süres inin de dört 

yı l mukaddem ve dört yıl tali olmak üzere sekiz yıla ç ı karıl masma, 

müstahfı zlı k süresinin de sekiz yılda n a l t ı yıla indirilmesine karar verildi . 

Bu düzenlemelerde Dar- ı Ş ura-yı Askeri il e ordu meclisleri ve ordu 

muhasebecilikleri ka l d ı r ıl a ra k her ordu bölges inde bir E rka n - ı Harbiye ve bir 

de Levazım Daires i kuru ldu.353 Dar- ı Ş ura-yı Askeri kald ırıldı ktan sonra Bab- ı 

Seraskeri ad ı Harb iye Nezareti olarak değ i ştirildiyse de 1884'te tekrar Bab- ı 

Seraskeri ad ı kullan ıl maya baş l a ndı 354 

1.2. 1303/1886 Yılı Askeri Düzenlemeleri 

1885 yılında Kah ler Paşa ölünce onun yerine Baran von der Goltz Paşa 

Erkan - ı Harbiye-i Umumiye Dairesi ikinci başkan ı olar~k ata ndı.- Seferberlik, 
~ 

y ı ğınak, harekat p l a nl ar ı , harita ç ı karma, ve kurmay subayl arın eğ it i mi Goltz 

Paş'nın görev a l an ına giriyordu. 355 Kaeh ler Paşa a l t ı nizarn iye kolordusunu 

on ikiye ç ıkaran bir proje h az ı r l am ı şt ı. Askeri düzenlemeyi tamamen 

değişti rmek istiyordu . Fakat Goltz Paşa eski düzenlemeyi koruyarak ı s l a hı 

gereken tarafl ar ını değ i şt i rmeyi daha uygun bu ldu.356 Al t ı y ıllı k bir ça lı şma 

sonunda yen i bir bö lge taksimat ı h az ırl and ı. Fakat yeni liklerin uygulanmasın ı 

353 Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c. ll , s.24-26. 
354 Karai, a.g.e. c.VIII. , s.353 . 
355 Wallach, a.g.e. s.52; Sa lname-i Askeri, sene R1308; SDAO, sene H131 2, 
356 Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c. ll, s.28. 
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doğrudan doğruya Goltz Paşa'nın yönetmesine izin verilmedi. 1895 yılında 

görev süresi bitineeye kadar birlikler üzerinde resmi bir etkisi olmadı. 357 

26 Muharrem 1304/24 Ekim 1886 tarihli askeralma kanununa göre 

askerlik hizmeti yirmi yaş ile kırk yaş aras ında a ltı yılı nizamiye, a ltı yılı redif 

ve sekiz yılı müstahfız olmak üzere yine yirmi yıl idi .358 

Redif bölgeleri eşit olmadığından riüfus oran ı bakımından baz ı bölge ha l k ı 

mağd ur o lmaktaydı. 25 Temmuz 1886'da yayınlanan bir emirle redif 

teşk il atında ve redif bölgelerinde değişikl i kler yap ıldı. 359 Seferberlikte redif 

taburla rının en geç yedi gün içinde yığınak bölgelerine gönderilmesi 

hedeflenmişti . Bunun için redif teşkil at ı bünyesinde bir kontrol mekanizmas ı 

o lu şturuldu . 360 Top lanmayı hı z landırmak için tabur bölgeleri küçültü ldü. Tabur 

top lanma merkezleri hareket yoluna yaklaştırılarak zaman kaybetmemek için 

mukaddem ve ta li terim leri kaldırılarak redif s ını fı bir s ınıf say ıl dı. 361 

Göçebe aş iretlerden "Hamidiye Süvari Alayl a rı" ad ıyl a birlikler oluşturuldu. 

Bir çoğunun başına aşiret reisieri kendilerine maaş bağ lanmak suretiyle 

komutan tayin ed ilerek subay yapıldı. Amaç doğu Anadolu'da asayişin 

bozulmasına neden olan aşiret le ri inzibat a ltına almak, Ermeniler'in uygunsuz 

hareketlerine ka rş ı kullanmak ve savaş durumunda Rus ordusuna ka rş ı 

koyabi lmekti. Yabancı devletlerin aş iret leri devlete karşı kışk ı rtma la rının da 

bu şekilde engellenmesi de düşünülmüştü. Fakat bunlar asayiş i sağ lamak 

yerine zorbalıklarıyla asayiş i olumsuz etki lediler. 362 

2. BAB-1 SERASKERi ' NİN TEŞKiLATI 

Abdü lhamit Dönemi (1876-1908) baş larında Bab- ı Seraskeri'nin teşk il at 

yapısı değ işt i ri l memişti. 1876'da Harbiye, l evazım, muhakemat, nizam, topçu 

ve s ıhhıye dairelerinden o l uşan Bab- ı Seraskeri teşkilat ınd an 1877 yılından 

357 Wallach, a.g.e. s.53. 
358 "Asakir-i Şahane'nin Tertibat- ı Müteyemmene-i Cedideye Tevfikan Suret-i Ahzini 

Mübeyyin Kanunname-i Hümayun" Ayın, a.g.e., s.3 1. 
359 Çakın, a.g.e. , s.214. 
360 Alpmansü, Hünoğlu ve Özen, a.g.e., s.244. 
361 Mahmut Şevket Paşa, a.g.e. c.ll, s.29. 
362 Karai, a.g.e. c.VII. , s.364. 
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itibaren topçu daires i ç ı karı l m ı şt ı . 363 1296/1 879 düzenlemelerinde ile birli kte 

Dar- ı Ş u ra-y ı Askeri ka l d ı r ıl d ı. Bab- ı Seraskeri ad ı da _d.~ğ i şt i r il_erek 

Seraskerlik ka rargah ı Harbiye Nezareti adı ile yeniden teş kil at l and ı rı l arak 

Dar- ı Şura-y ı Askeri 'n ı n görevlerini de içine alacak şekil de gen iş l et il d i . 364 

Fakat Harbiye Nezareti teşkil at ın a ancak üç yıl sonra 1299/1 881 y ılı nda 

geçile bi ldi. 365 1884 y ıl ınd a Harbiye Nezareti ad ı terk edi lerek tekrar Bab- ı 

Seraskeri ad ı ku ll an ıl d ı. Ad ı d ı ş ı nda teşkil atta bir değiş i k l ik o lmam ı ştı. 366 

Daire-i Askeriye yani Ba b- ı Seraskeri Dairesi, Erka n- ı Harb iye-i Umumiye, 

piyade, süvari, topçu, .istihkam ve inşaat , s ı hh ı ye, muhasebat- ı umumiye, 

l evaz ı mat- ı umumiye, muhakemat ve jandarma ad ı yl a on daireye ayr ı lm ı ştı. 

Bunlardan başka doğ rud a n Serasker Paşa'ya bağ lı bir de Seraskerlik Dairesi 

va rdı. 367 

Bütün ordu l a rın emir ve kamutas ı Umum Başkumanda n nam ve unva n ıy l a 

pad işah a aitti . Padişahın maiyetinde Tefti ş- i Umumi-i Askeri Komisyon- ı Alisi 

ve Maiyyet-i Seniyye-i Mülükane Erkan- ı Harbiyesi ad ı yl a bir mecl is va rdı. 

Osman lı Devleti'n in askeri i ş l eri Daire-i Seraskeri , Tophane-i Amire ve 

Bahriye-i Hümayun ad ı y la üç kurum ta raf ı nd an yönetilmekteydi . 368 

2.1. Serasker Paşa ' nın Görev ve Sorum l ulukları · 

Kara kuvvetleri ile ilgili bütün konu l a rın mercii olan Daire-i Seraskeri 'nin 

baş ka n l ı ğ ı nı yapan ki ş in i n u nva n ı "Serasker Paşa " idi. Serasker Paşa bütün 

363 SDAO, sene 1293 ve 1294. 
364 Çad ı rcı, 4. Seminer, s.39 
365 SDAO, sene 1296 ve 1297. 1299 tarihli sa lnameye ul aş ıl amamı şt ı r. 
366 SDAO, sene 1299 ,1300,1301 . 
367 SDAO, sene,1 299 ,1 300,1301,1 304, 1325; Salname-i Askeri, sene R1308,1311,1 324; 

Akçakoca, a.g.e., s.3 . 
368 Mehmed Rü şd i , a.g.e. , s. 11; Mehmet Akçakoca, "Mahmut Şevke t Paşa'nın Osman lı 

Teş ki l a t ve K ı yafet- i Askeriyes i Ad lı Eserinin lll. Cildi Tenkitli Metin N eş ri " (Yay ı nl anmam ı ş 

Yüksek Lisans Tezi,Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilim ler Enstitüsü, 1992) s.2. Maiyyet- i 

Seniyye Erkan - ı Harb iyes i, 1890 y ılı nda Yıld ı z'd a Bab- ı Seraskeri 'deki Erkan - ı Harbiye 

Dairesi'nden ayr ı olarak kuru l mu ş tu. Baş l ang ı çta dört kurmay subaydan ibaret olan bu 

meclisin kadrosu sonra l a rı b aş ında bir müş i r i n b ul unduğu çoğu general dokuz k i ş iye çı kmı ş t ı . 

E rkan - ı Harb iye-i Umumiye Daires i'nin görev ve yetkilerini bölerek zayıfl a tt ı ğ ın dan gereksiz 

ve zarar lı bir duruma geldi. Doğrudan başkomu ta n a bağ lı o l duğundan daha nüfuzlu ve aktif 

id i. Bu nedenle de 1908'de Meşrul i ye lin il a n ı 'n ı müteakip ka l cl ırıl d ı . ( Çak ın, a . g.e . , s.304) 
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askeri s ınıfl a rın yönetiminden sorumlu olup hepsinin amiriyd i. Sefer 

durumunda orduların genel idari işl em l erine nezaret etmek göreviydi. Askeri 

i ş l erin yönetiminden ve askeri bütçeden doğrudan doğruya padişaha karşı 

sorumluydu. 369 

Yönelimle ilgili askeri kanun ve niza rn hükümlerinin muhafazas ı , hazarda 

ve seferde askerlik hizmeti il e mükellef olanların toplanması, sevk ed ilmesi, 

teçhizatlandırılmas ı ve s il ah l and ırılmas ı , askeralma i ş l emleri, askeralma 

memurlarının ve yoklama merkezlerinin tayini, toplanan askerlerin ihtiyaca 

göre ordu lara ve askeri s ınıfiara ayrılmas ı ve askerlik mükellefiyeti il e ilgili 

işl emler Serasker Paşa'n ın göreviydi. 370 

Askeri l evaz ı matın sağ l anmas ı için gerekli masrafı tespit ed ip her sene 

askeri masraflarla ilgili bütçeyi düzenleyerek Meclis-i Vükela'ya arz edecekti . 

Bütçeye göre nizarniye hazinesi h esab ına a lınan meb lağın dağıtım ı , uygun 

şe kilde harcanması kayıtları ve muhasebes inin tutu lmas ı Serasker Paşa'n ın 

sorumluluğunda idi . Meclis-i Vükela tarafından askeri harcamalarla ilgili 

soruları Serasker Paşa cevaplamak durumundaydı. 371 , 

Ordulardan başka kale ve istihkam olan bölgelerdeki emlak ve arazinin 

tasarrufu, askeri imalathaneler, levazım amba rl a rı, hayvan çitlikleri, 

remontların, askeri okullar, askeri daire ve mekanlar il e seyyar olanlar dahil 

askeri hastanelerin idari yönden denetlenmesi ve ihtiyaçl a rının 

karş ıl anmas ınd a n sorumluydu. 372 

Doğa l olarak bütün ordular Serasker Paşanın sorumluluğu a ltınd aydı . 

Askeri idareye ait kanun ve nizarn l a rın ordular tarafından uygulanmasına 

dikkat eder, kanun ve nizarn hükümleri hakkında komutan lara doğrudan 

doğruya tebligatta bu lunabilir ve emir verebilirdi.373 

Askeri s ı nıfl ar dışında dışar ı dan birinin askeri hizmete kabul ed ilmesi ve 

askeri hizmette ça lı şa nl arda n birine askeri hizmetten dolay ı rütbe, nişan ve 

369 
Mehmed Rüşd i, a.g.e. s. 11, 12. 

370 Mehmed Rüşd i , a.g.e. s. 13, 14. 
371 

Mehmed Rüşdi, a.g.e. s. 11 -13,18. 
372 Mehmed Rüşdi, a.g.e. s. 13,14,16. 
373 Metım ed Rüşdi, a.g.e. s. 14. 
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madalya verilmesi için yapıl acak müracaatları niza rn hükümlerine göre kabul 

veya reddetmek Serasker Paşa'nın yetkisindeydi. 37417 

Emekli dul ve yetimler ile şehit ai lelerine maaş tahsis işl emleri, askeri 

hizmette çalışan asker ve sivil emekli, dul ve yetimleri maaş sand ıkl arın ın 

yönetimi ve muhasebesi ve su istimali konuları Serasker Paşa'ya havale 

ed ilmi şti. 375 

Her türlü askeri sat ın alma işlemlerinin niza mnamesine göre 

yürütülmesinden, gerektiğinde sürekli ya da geçici komisyonlar kurup başkan 

ve üyelerini seçerek bu işl emleri yürütmek; maaş, tayinat, k ıyafet ve d i ğer 

l evazımatın dağ ı t ımı taksimi ve muhasebe işlemle rini s onuçlandırmak 

Serasker Paşa'nın göreviydi. 376 

2.1.1. Bab-ı Seraskeri Daireleri Üzerindeki Yetkileri 

Bab- ı Seraskeri'deki bütün dairelerin idari yönden mercii Serasker Paşa 

idi. Kanun ve niza rn hükmünde olmayan yalnız Seraskerlik Makamı'nın 

yetkisi dahilindeki askeri yönetim için usul kabul edilecek konularda gerekli 

kararname, beyanname ve emirnarnelerin haz ırl anmas ın a doğrudan doğruya 

yetkiliydi. 

Makama bağlı daireler, idari birimler ve ordularda daire başkanları, ş ube 

müdür ve muavinleri, daire başkat i pleri gibi görevlilerin ast ı konumundaki 

memur ve katipleri tüzü ğü ne uygun olarak seçmek ve uygu lamak yetkisi 

dahilindeydi. 377 

Serasker Paşa, Bab- ı Seraskeri'deki daire ve şube l erde görü len i ş l erin 

özel kanun ve niza rni arın a göre yürütülmesini sağ l amak, onl ar ı denetiemek 

ve karş ıl aş ıl a n sorunlar ı çözmek için daire başkan l a rı ile top l a ntıl a r yaparak 

çözüm yo lla rı aramakla görevliydi. Serasker Paşa, dairelerin görüş l erin e 

katılmadığ ı durumlarda dairelerden yaz ıl a n yazı ve takrirlerde düzeltmeler 

yapabi li r ya da tamamen değ iştireb ilirdi. Fakat bu durumda Serasker Paşa 

374 Mehmed Rl.işd i, a.g.e. s. 17. 
375 Mehmed Rüşd i, a.g.e. s. 16, 17. 
376 Mehmed Rüşdi, a.g.e. s. 17. 
377 Mehmed Rl.işd i, a.g.e. s. 12. 
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sorum luluğu kendi üzerine alarak bizzat kendis i imzalaması 

gerekmekteyd i.378 

2.1.2. Padişah iradesi Gerektiren Konular 

Baz ı kon ul arın pad işaha arz edilerek irade ç ıkart ılmas ı gerekmekteydi. 

Askeri i ş l erl e ilgili gereken kanun ve nizarn l arı hazırlanması, askeri birimlerin 

yönetim ve hesap işlerinin denetlenmesi için gönderilecek müfettiş i erin seçimi 

Serasker Paşa'ya ait olmakla birlikte bun la rı padişaha arz ederek irade 

ç ı kartması gerekiyordu . 

Rütbe terfi kanununa ve özel tüzüklerine uygun olarak müfettişl i k l er 

tarafından verilen cetvellere göre belirlenen terfi edecek bütün amir ve 

subaylar ı n yükseltilmeleri, aç ı kta ka lan amir ve subayl a rın boş yerlere 

yerl eşt i rilmesi padişah ın onay ı na tabi i idi . Alay emin i'nden aşağ ı rütbedekileri 

iradeye gerek duyrr:ıadan Serasker Paşa yerl eştirebi lird i . Ni şa nla 

ödü llend irilecek personelin mükafat takrirl eri ordu komutanlıklarından ve 

müfettiş li klerden, askeri dairelerde ça lı şan askeri ve sivi l personel için ele 

bağ lı oldukl ar ı daire tarafından Serasker Paşa'ya ulaştırılırdı. Serasker Paşa 

da uygun görelüklerini pad i şa ha arz eelerek irade ç ı kart ı rdı. Divan- ı harb ve 

temyiz meclislerinin pacl işah onay ı gerektiren hüküm mazbataların ı padişaha 

arz ederd i. 

Seras~erlik Makamı'nda ve makama bağ lı diğer daireler ve bu_nlara bağlı 

şube l erin birinci ve ikinci başkan l ar ı , müdür ve müdür yard ı mcıları, 

başkatipl eri il e ordularda eşid i görevlerdeki memurla rın kanuna uyg_un olarak· 

değ i ştirilmes i ve yerlerine atanacak personeli padişaha arz ed ilme~ i Serasker 

Paşa'n ı n göreviydi.379 Padişa h onayını a l dıktan sonra bunların uygu l anması 

ve uygu l at ılmas ı yine Serasker Paşa tarafından yapı lı rdı. 

2.2, Makam-ı Seraskeri Dairesi 

1296/1879 düzenlemeleriyle Seraskerlik Makam ı Harbiye Nezareti adı nı 

a l d ı ğ ından bu dairenin ad ı da Nezaret Da iresi olm uştu. Daha sonra Harbiye 

Nezareti ka l d ırılın ca dairenin ad ı da Makam- ı Seraskeri Da ires i, Makam- ı 

378 Mehmed RIJşdi , a.g.e. s. 18. 
379 Mehmed Rüşd i , a.g.e. s. 14-15. 
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Vala-yı Seraskeri Dairesi ya da Daire-i Seraskeri olarak anılmaya başla dı. 380 

Bu dairenin bir başkanı ve iki başkan yardımcısı vardı. Daireye bağlı üç şube 

vardı. Şube l e r şun l ard ı. 381 

1. Ş ube, Evrak Havalatı: Bu şube daire başkanı tarafından 

yönetilmekteydi. Seraskerlik Makamı'na hitaben gelen bütün evrak bu 

şubede aç ıl arak ilgili oldukları dairelere havale ed ilirdi . Ş ifre il e gelen 

te lgrafl a rın ş ifreleri çözdürü ldükten sonra dağ ıtımı yapılırdı. Açılan evrak 

a ra s ında ilgili dairelere havale edilmeden önce Serasker Paşa'n ın görmesi 

gerekenler varsa Serasker Paşa'ya gösteri ldikten sonra havale ed ilirdi. 

Üzerinde "hususi" veya "doğrudan doğruya taraf- ı Seraskeri'den aç ıl acak" 

i şaret i olanlar aç ılmadan Seraskerlik Makam ı 'na sunulurdu . 

Askeri hizmette ça lı şa nla r veya askeri hizmetten emekliye ayrıl a nl ar 

mülkiyede çalı şmak isted iklerinde müracaatları bu şube tarafından a lın a rak 

ilgili dairelere gönderili rd i. 

2. Şube, Kayd ü Evrak : Bir müdürü ve bir de müdür yardımcısı olan bu 

şuben in Nizarniye Evrak Kalemi ya da Evrak Kalemi olarak da ad i a ndınidığı 

görü lmektedir.382 1908 yılında bu şubede iki de mümeyyiz görev 

yapmaktaydı. 383 Dairelere havale ed ilen evraka bu şube tarafınd an numara 

verilerek ka yıt a l t ı na a lın d ı ktan sonra kapa lı olarak ilgi li dairelere götürülürdü. 

Gereken i ş l em yap ıl d ıktan veya cevap yaz ıl d ıkta n sonra evrak alınarak 

verilen cevab ın durumu da kayıtlarına işa ret l enerek d ı şa rı gidecek i ~e 

g ideceği yere bu ş ube tarafında n ul aşt ı r ılı rdı. Gerekiyorsa bu cevap l ar ı 

Serasker Paşa'ya i mza lamas ı ya da mühürlernesi için götürmek de bu 

şubenin göreviydi. Dersaadet'teki dairelerden birine gidecek evrak özel 

vasıtalarla götürülürdü . 

380 SDAO, sene 1299 ,1 300, 130 1,1 304 ,1 325; Sa lname-i Askeri, sene 1308 ,1311,1 324; 

Mehmed Rüşdi, a.g.e. s. 11 -18. 
381 SDAO, sene 1299, 1300,1301,1 304, 1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308,13 11, 1324; 

Mehmed Rüşdi, a.g.e. s. 18-20. 
382 SDAO, sene 1301,1 304, 1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308. 
383 Sa lname-i Askeri, sene 1324. 
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Doğrudan doğruya Serasker . Paşa tarafı ndan yaz ıl a rı tezakir ve 

muharrerat da numara verilerek kay ı t a l t ı na a lı n ı r ve gereken yerlere 

u l aştı rı lı rd ı. 384 

3. Şube , Mektupçuluk: Bu şuben in "Mektupçu" u nvan ı y l a bir memuru ve 

bir de yard ı mc ı s ı vard ı. Bunun yan ı nda şubeele ça lı şan mümeyyizler de vard ı . 

1908 y ılı nda Tercüme ve Ş ifre kalemlerinde ça lı şan l arın d ı ş ı nda on iki 

mümeyyiz görev yapmaktaydı.385 Dorudan doğruya Serasker taraf ı ndan 

yaz ıl acak tezakir, muharrerat, te lgrafname ve emirnameleri yazmak, öneml i 

ve gizli haberleşmeyi sağ l amak Mektupçu'nun göreviydi. 

Dairelerden ya da Serasker tarafından yaz ı l an şifre li te lgrafnameleri 

ş ifre lemek ve ş ifre li ge l en te l grafl ar ı çözmek bu şubenin göreviydi . Bu şubeye 

bağl ı şifre ka leminde bir ya da iki yüksek rütbe li (ula veya ula · san isi) 

mümeyyiz çal ı şmaktaydı.386 

Yabanc ı dilde gelen evrak ı Türkçe'ye, yabanc ı ülkelere gidecek evrakı da 

yabanc ı dillere çevirmekle görevli Tercüme Odas ı bu şubeye bağ l ıydı. 

Tercüme Odas ı 'n ı n da müdürü, mütercimi ve mümeyyizi vardı. 387 

2.3. Erkan-ı Harbiye-i Um um iye Dairesi 

1296 düzenlemeleriyle birlikte Erkan- ı Harbiye Dairesi de ge l işt i ri i di ve 

şube l ere ayrı l arak dairenin görevlerini beli rten bir niza rnname yay ı n l andı. Bu 

niza mnameye göre Ş~be- i Mahsusa'dan başka a l t ı şubeden oluşmaktayd ı . 

Nizam namecle numaralarla anı l makta olan şube l ere salnamelerde bazen 

isimler veri l d i ğ i de görü lmekted ir. 388 Birinci (genel başkan) ve ikinci başkan ı 

olan daire nizamnamenin üçüncü maddesine göre doğrudan· doğruya 

başkomutana yan i padişaha bağ l ıydı. Fakat 1882'de Harbiye Nezareti, 

384 
Tezakir deyimi bir şehr i n içindeki resm i daireler aras ı nda a lı n ı p ver il en yaz ı şmalar için, 

muharrerat ise genel olarak yaz ıl m ı ş şey l er, mektup lar ve evrak için ku ll anı lı rd ı . (Kamu s- ı 

Türki) 
385 Salname-i Askeri, sene 1324 . 
386 SDAO, sene 1299, 1300,1301 ,1325. 
337 SDAO, sene 1299 ,1300,1304,1 325; Sa lname-i Askeri , sene 1308,1311. 
388 i şkora, Kurmaylı k, s.13; SDAO, sene 1299,1301 ; Sa lname-i Askeri, sene 1308. 
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Seraskerlik Makam ı 'na çevril d i ğ i nde bu daire de Serasker Paşa'ya 

bağ l a nd ı. 389 

Bir de ba ş kat i b i olan bu daireye bağ lı şube l er i n her biri ferik rütbesine 

sah ip müdürleri vard ı . Müdür ve muavinler retakatinde gere ktiğ i kadar 

kurmay s ını f ı ndan ümera ve subaydan o l uşan şube l eri n yaz ı i ş l erin d e ça lı şan 

ketebeler bu l unmaktayd ı. 390 Beş inci ve Al t ı nc ı şube l erd e d iğer s ı n ı f l ardan 

subay ve memurlar da görev yapmaktayd ı . Bu şubeler şun l ardı. 39 1 

Şube-i Mahsusa: Genel başka n ve ikinci başkan ı n emrinde personel 

ş ubes i gibi ça lı şa n bu şube kurmay heyeti memurl a r ı nın yoklama ve kayıt 

i ş l e rin e bakma ktayd ı . Kurmay s ı n ı f ı nd a k i ve E rka n - ı Harbiye'ye bağ lı bütün 

ümera ve subayl a r ı n ı n n as ı p ve terfi cetvelleri, sicilieri ile memu rl a rınki de 

dahil olmak üzere künye defterl eri burada tutulma ktaydı . Ayrı ca kurmaylık 

görevi do l a yı s ı yl a olağanü stü görevlere ata na nla rın şa h s i i ş l e rin e bakmak da 

bu şuben i n göreviydi. Dersaadet'te bu lunup ödenekleri merkez icmaline dahil 

ed ilerek ödenecek olan kurmay ümera ve subaylarla retakat memurl a r ı n ı n 

maaş ve tayinat i ş lem leri n e bakmaktayd ı. Maaş ve tayi nat l a rı şube müdürü 

ile varsa birinci başka n yoksa ikinci başkana mühürleterek Harbiye 

Nezareti'ne sunard ı . 

Merkezde, ordu ve tırka l a rd a ve sair görevlerdeki bütün kurmaylar, ümera 

ve subayla rın her ay sonunda isim isim bir jurnali392 düzenlenerek a l t ı ncı 

şube müdürü mühürled ikten sonra genel başka n ya da o l mad ı ğ ı zaman ikinci 

baş ka n ta rafı nd a n da mühürlend ikten sonra Harb iye Nezareti'ne sunulurdu. 

389 Erkan- ı Harbiye-i Umumiye Re is-i Umumisinin ve Erkan -ı Harbiye Daires i'nin Veza if

i Dahiliyesi Nizamnamesi, 1296, s.2 ; Çak ı n , a.g.e. s.303,304; i ş ko ra , K urmaylık , s.13,14; 

Hün, a.g.e. s.80 
390 

Nizamnamede ketebe mik ta r ı nı gösteren bir zeyl o l du ğu belirti lmekted ir. Fa kat ul aş t ı ğ ı m ı z 

nizamnamede bu ze yl bulunm amakta ydı. 
39 1 

SDAO, sene 1299, 1300,1 30 1, 1325; Salname-i Askeri, sene 1324. Erka n - ı Harbiye-i 

Umumiye Re is-i Umumisinin ve Erka n - ı Harbiye Daires i'nin Veza if -i Dahil iyes i 

Nizamnamesi, s.2-20; Mehmed Rüş di, a.g.e. s. 23-30. Dairenin dahili nizamnamesinde 

ş ube l erde müdür ya rd ı mc ıl a rı o l duğu da belirt ilmektedir. Fakat salnamelerde müdürler 

belirt il mes ine rağmen müdür ya rdımc ıl arı be l irt il m emi ş. 

392 
Jurnal: 1. Bir memurun gözlemlerin i beyan eden rapor. 2. Gizli a raş tırm a y ı aç ı k l a ya n 

belge . ( Bkz.Kamus- ı Türk i) 
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D iğe r ş u be l ere ait konular d ı ş ında başka nlı kta n doğrud a n ya da cevaben 

yaz ıl acak tezkere, rnu harrerat ve telgraflarla il a nl arı müsvedde olarak 

yazmak ve temize çekmek bu şuben i n göreviyd i. Yaz ıl acak evrak ın 

mü sveddeleri başka n ya da olmad ı ğ ı zaman ikinci başka nın tarifini göre 

ka leme a lı nan müsveddeler yine başkana i mza l att ı r ıl d ı kta n sonra temize 

çekil ir ve yine bunlar da i mza l att ı r ıl arak ya da mühürlettiril erek g ideceğ i yere 

gönderili rdi. 

Erkan- ı Harbiye Genel Başkan lı ğ ı 'na hitaben gelen, tezkire, muharrerat, 

telgraf, buyru ldu ile daireye havale ed ilen her türlü evrak ı n g i riş ve çık ı ş 

kay ı tlar ı n ı tutmak için şubeele bir de cetvel mukayyidi bu l unmaktaydı. Evrak ı n 

özeti ve yaz ıl dığı yerler cetvele kaydedi lip numara verildikten sonra 

gönderili rdi. Defter mukayyidi retakatinde ketebeler bu l unmaktayd ı . 

1. Şube, Tanzimat Şubesi: Nizarniye ve red if askerin in genel olarak 

haz ı r l anmas ı , mevcut kuvvetler hakk ı nda bilgi toplayarak ordu l arın seferber 

hale geçiril mesinde gereken hizmetler ve bu hizmetler aras ı ndaki 

organizasyonu sağ layarak en iyi sonucu n a lınab il mesi için gereken ta li matl ar ı 

h az ı r l amak bu şu ben in göreviydi. 

Kolordu ve müstaki l t ı rka la rı n yerleri asker miktarı ve kuvvetleri bu şube 

tarafından be li rlen ir, askeri l evaz ı mat ve sefer mühimmatı ile hayvan 

depo l arın ı n durum l arı hakkında toplanan bi lgiler ı şığ ı nda seferberlik p l anları 

haz ı r l an ı rcı ı. _Her bir askeri teşki l atta tamam lanmas ı gereken konu l arı 

araşt ı rarak genel haz ı rlı k l arı buna göre uygulamakla görevliyd i. 

2. Şube, İstatistik ve Tercüme Şubesi: Askeri istatistikler bu şube -

tarafından düzenlenird i. Yabanc ı ülke lerin askeri kuvvetleri ve askeri 

teşki l at l ar ı ve bu konuda gösterdikleri ge lişme l eri araşt ı rıp takip ederek elde 

ed ilen bi lgilerden faydalanacak s ı n ı f ve şu belere askeri gazete ve e l k itaplar ı 

ya da öze l il an larla bilgi vermek, askeri ateşe, seyahat ya da olağanüstü 

görevlerle yurtdış ı nda bu lunan subaylardan gelen l ayiha l arın incelenmesi bu 

şuben i n göreviydi. 

Şube personeli ya da askeri personelden o l uşan cemiyetler taraf ı ndan 

yap ıl a n tercümelerle yay ınl a n mas ı için başvu ru l a n e l k itab ı ve l ayih a l ar ı 

inceleyerek yay ı n i anmas ı na izin vermek şuben i n yetkisindeydi . Ayrıca bu 

şube yabanc ı bas ı n ı da takip ederek Harbiye Nezareti ya da Serasker'e · 

fayda lı olacak bilgiyi ve eserleri de toplamakla görevli yd i. 
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3. Şube , Harekat-ı Askeriye Şubesi: Osmanlı topraklarına ait taaruz ve 

savunmaya yönelik harekat planları bu ş ube tarafından hazırlanmaktaydı. 

Bilgi toplamak ya da eğ itim amacıyla kurmay subayların yaptığı gezilere 

nezaret etmek ve gezilerden elde edilen sonucu inceleyerek askeri eğ itimi 

birleştirmekle görevliydi. Her yıl · manevralar düzenleyerek sonuçl arın ın 

incelemeye konulması, sefer hizmetleri kanununa ve her s ınıf askerin kendi 

genel talimatına uygun olarak tabiyesine dair işlerle bu şube ilgi lenirdi. 

Bu şubeye bağ lı bir de Tarih K ı smı vardı. Tarih Kısmı, Osman lı devleti ile 

yabancı devletlere ait ordu l arın gerçekleştirdiği askeri harekatla rı strateji 

kurallarına göre inceleyerek elde edi len teknik bilgiyi toplamak ve Osmanl ı 

Devleti'nin yaptığı savaşların tarihini yamakla görevliydi. Elde ed ilen bilgiler 

ı ş ı ğında dahiliye, seferiye ve askeri kalelerin nizamnamelerine ait ısi ahat 

layiha l arını da düzenleyecekti. 

Hareket orduların a gereken topoğrafya bi lgisini zamanında verebilmek 

için topoğrafya bi lgisinin önceden haz ı r l anmas ı amacıyla bir de Seferi 

Topoğrafya Kısmı kurulmuştu . Çeş itli harekat sahalarını içeren savaş 

vasıtalarına dair istatistik bilgi leri toplayıp haz ı r l amak, bu konularda 

düzenlenmiş ve yaz ıl mış layiha ve k itap l arı incelemek ve ilanına izin vermek 

bu kı smın göreviydi. 

4. Şube, Konak ve Menzil Şubesi: Menzil ve konak hizmetiyle birlikte, 

demiryolu hizmeti ve askerin demiryolu, deniz ya da nehirler vas ıtas ıyl a bir 

yerden başka bir yere ul aşt ı r ılmas ıyl a görevliydi. 

Demiryolu Hidematı Kısmı, demiryo ll arına dair büyük askeri komitesi 

tarafından veri len i ş l er ve bunların uygu lanmas ıyl a ilgilenirdi. Osmanlı Devleti 

ve yabancı demiryo ll a rı hakkında sürekli bi lgi alacak ve bunlara ait değişikli k 

ve gelişmelerden haberdar olmak için şimendiferlerl e ilgili rapor, yazı,ilan ve 

evrakı değerlendirmekle görevliydi. 

Tahrik-i Askeriye Kısmı, başkomutanın verd iğ i askerin tahrik ve nakline 

dair emirleri göndermek ve Osmanlı Ülkesi içinde askerin u l aş ı mı için askeri · 

işl emleri ve habe rleşmeyi gerçekl eştirmekten sorumluydu. 

5. Şube, · Fünun Şubesi: Bir müdürü ve üç yardımcısı olan şube 

Topoğrafya, Tarih Arşivi ve Muhasebe olmak üzere üç k ı sma ayrı lmı ştı. 

Fakat 1300/1883 tarihli devlet sa lnamesinde Fotoğraf K ı sm ı da yer 

a lmaktad ı r . 
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Topoğrafya Kısmı: Osma nlı Ülkesi'nin genel olarak ha ritas ını araşt ı rmak 

ve ayrı şt ı rmak, arazi h a ritas ı n ı ç ı ka rmak, to poğ rafya h aritas ı n ı düzenlemek 

ve imal etmekle görevli yd i. Fotoğrafya ve matbu olmayan harita ve hilogravür 

ve foto litoğrafya i ş l eri ve bil imsel muht ı ra l a rı n bas ılrn as ı y l a uğraşmaktayd ı . 

Tarih Arşivi (Mahzen-i Tevarih ve Kütüphane) Kısmı: E l yazıs ı evrak ın 

tasnifi ayrıştı r ıl mas ı ve korunmas ı , Osman lı askeri tarihine ait matbu olmayan 

evrakın korunma a l t ı na a l ınmas ı ; şube kütüphanesinin hendese ile ilgi li alet 

ve edavatına nezaret etmek, tarih le ilgili dergi, harita, kitap ve tarih i eserleri 

sat ı n almak bu k ısm ı n göreviydi. Ayrıca bütün askeri kütüphaneleri bu k ı sım 

düzenler ve askeri kütüphaneye mahsus komisyonla haberi eşebi l ird i. 

Harita ve Planların Toplanması ve Muhasebat Kısmı: Çeş it li fen lerde 

yaz ı lan muht ı ra l arı yazmak, taşa oymak, askeri harita ve sair su lubaya 

i ş l eri ne bakmak, greve edi l miş ve basılmam ı ş haritalarla resim tab l o l arın ı 

koruma a l t ı na almak; şubenin alet ve edavatın ı sat ı n almak ve masrafl arın ı n, 

k ı rtasiye ve d i ğer giderlerin ödenmesi ve muhasebesi bu k ı smın göreviydi. 

Şubeye ait defter memurunun yönetimi de bu k ısma aitti. 

6. Şube, Muhaberat-ı Umumiye Şubesi: Bu şube 1301 /1884 devlet 

sa lnamesinde görü lmekte, fakat 1308/1892 y ıl ından sonra bu şube 

görülmemektedir.393 Bu şube üç k ı s ı mdan o l uşmaktaydı. 

Birinci K ı s ı m' ı n görevleri : 

1. Halkın huzur ve inzibat ı nın ı n korunmas ı için mü lki ve askeri . 

memurl ar ı n başkomutan l a olan muhabere evrak ı n ı yazmak. 

2. Örfi idarelerle olan muhabere evrak ı n ı ve başkomutan .. t~raf ı ndan 

çeşit l i askeri konularda verilen .emir ve uyarı l arı kaleme almak. 

3. Kanunların ordularda uygu lanmas ı hakk ı ndaki muhabere evrak ı ve 

ütün askeri s ı n ı f l arda ortak olan niza rn iara dair aç ı k l ay ı c ı ve ayrınt ı l ı 

bi lgiyi içeren evrak ı yazmak. 

4. Komutan lara ve gereken yerlere askerin disiplin ve itaati hakkındaki 

muhabere evrak ı n ı , çeş i t l i s ı n ı f daire lerine ait olmayan konu l ar ı n 

yay ı n l anmas ı hakkında gereken ta li mat ı yazmak. 

5. Özel görevl ere atanan subaylarla olan muhabere evrak ı n ı yazmak. 

393 iki tarih aras ın dak i salnarnelere bak ıl amam ı şt ı r. Bu şube , bu tarihler ars ı nda k ı ld ı rı l mış 

o l ma lı d ı r. 



6. Askeri düzenleme ve teşr ifat l a da ilgili ilan ta li matl ar ı yazmak. 

7. Resmi geçit ve benzeri askeri tören tertibine ait yazı ve il anlar ı 

yazmak. 

8. Ya l n ı z askeri hizmet do l ay ı s ı y l a n i şa n ve madalya veril mesi için 

yap ıl an müracaatları değerl endirerek gereken i ş l em l eri yap ıl d ı ktan 

sonra sahiplerine u l aşt ı r ıl ması için gereken haberleşmeyi yapmak. 

ikinci Kısım'ın Görevleri: 

1. Komutayla ilgi li askeri konu lar hakkında bütün subaylar ve askeri 

bölgelerdeki kurmaylarla haberleşmek. 

2. Seyyar orduların bu l undukl arı arazinin durumu ve bölgenin dilini 

bildiğinden dolayı istihdam edi len kişilerl e haberleşmek. Bilimsel ve 

teknik gelişme ler hakk ı nda askeri okul larla irtibata geçmek. 

3. Askeri bandolara ait genel iş l eri n b i rl eştiri l mesi ve düzenlenmesiyle 

ilgili gereken yerlere gidecek muhabere evrakın ı yazmak. 

Üçüncü K ı sım sağ l ık l a ilg ili konularla ilgi lenmekteydi. Ordu l arın sağ lı k 

durum l arıyl a ilgili olarak askeri tabip ve eczac ıl ar ile haberl eşmek, özel 

görevlerinin icras ı do l ay ı sıy l a gerekt iğinde askeri alay müftü leriyle olan 

mulıabere evrakını yazmakla görevliydi. Ayrıca bilimsel ve teknik gelişme l er 

hakkında askeri t ı bb iye ile yap ı lacak muhabere evrak ı n ı bu kıs ı m yazard ı. 

2.4. Piyade Dairesi 

Dört şubeden o luşan dairenin bir genel başkanı ve bir de ikinci başkan ı 

bu l unmaktayd ı . 394 Dairenin tahrirat ka leminde say ı sı dört ila sekiz k i şi 

olabilen mümeyyizler ça l ışmaktaydı.395 1311/1895'te evrak memuru olarak 

a l t ı subay bu lunuyordu.396 

1. Şube: Bir müdür ve iki muavini olan şube bütün piyade a l ay l arının, 

Dersaadet'teki itfaiye ve niza rn iye sanayi alaylar ı n ı n ümera ve subay ve 

. efrad ı n ı n, ihtiyat efrad ı nın · künye kay ı t l ar ı ve yoklama defterlerini 

düzen lemekle görevliyd i. Aç ı ktak i subay l ar ı n isim ve künyeleri, kay ı t l ar ı , 

394 Mehmed Rüşdi, a.g.e. s.3·t . 
395 Sa lname-i Askeri, sene 1308,131 1, 1324; SDAO, sene 1325 
396 Sa lname-i Askeri, sene 1311. 
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müfettişlerce gönderilen derece-i malumat defterleri burada saklanmaktaydı . 

Piyade s ınıfın a ait n as ıp, terfi ve rütbe kayıtları ile sicilieri de burada 

saklanmaktayd ı. 397 

2. Şube: Şuben in bir müdürü ve bir de yardımcısı vardı. Fakat genellikle 

iki ya da üç müdür yardımcısının görev yaptığı görülmektedir. Mümeyyizler 

ve evrak memuru olarak görev yapan subaylar da bulunma ktaydı. 398 

Piyade s ınıfı yl a ilgili tekn ik konularla ilgilenen şu be askeri oku llardaki 

piyade s ınıfın a mensup ümera, subay ve öğrencilerin kayıt l a rı ile öğrencil erin 

eğ itimi , dersleri ve idares ine ait evrak ın iş lem l erini yapmakla görevliydi. Harp 

Okulu ve idadilerle birlikte Küçük Zab itan Mektebi (astsubay oku lu), f\J i şan 

Endahtı (nişanc ılı k ve at ı c ılık) Mektebi, Eskrim ve Jimnastik Mektebi, Alay 

Mektebleri, Tertib ve Boru Talim ve Tahsilat ı Mektebleri için de aynı i ş lem l er 

bu şube tarafından yerine getiri lmekteyd i. Bu oku ll arın her biri için özel 

niza rnlar olmas ı gerekiyordu. 

Piyadenin tertibat, talimat, nişancılık-at ı c ılık ve ta'b iyet ülceyş399 hakkında 

yaz ıl an k itap l arın incelenmesi ve kontrolu hakkındaki l ayih a l arı kaydedilmesi, 

piyade s ınıfının elbise si lah ve teçhizatlarının ı s l ah ıyl a ilgili sunulan 

l a yihaların incelenmesi bu şubenin göreviydi. Bu layihalardaki konu l a rın 

denenmesi için program haz ı rlayarak uygulamaya koymak, piyade s ını fın ı n 

hizmetine, tekniğine, manevra ve diğer bütün konularına dair bilgi toplamak 

da bu şubeye aitti . 

Geçici olarak o lu ştu ru l an piyade komisyon l ar ı n ı n kararl arını bu şube 

uygu l at ı rd ı. Kom i syonl arın yaptığ ı i ş l erl e ilgili kayıt ve layihalar da pu ş ube · 

tarafı ndan sakl a nırdı . 400 

3. Şube: Bu şube asker alma konusundaki usul ve kanu nl arın 

uygulanmasıyla ilgili i ş l em l er i yürütmekteydi. 401 Şubenin bir müdürü ve 

say ıl ar ı zaman zaman iki ya da üç kişi olab ilen müdür yard ı mcılar ı vard ı . 

397 Mehmed Rüşd i , a.g.e. s.3 1. 
398 SDAO, sene1299,1300 ,1 301,1 304, 1325; Sa ln ame-i Askeri , sene 1308,131 1,1324. 

Mehmed Rüş di bir müdür yardımc ı s ı o ldu ğ unu yazmaktad ır . (Bkz.Mehmed Rüşd i , a.g .e. 

s.3 1) 
399 Asl<erin savaş tel<nil<lerine göre tertibinden bahseden bi lim dalı (Bkz. Kamus-ı Türki) . 
400 Mehmed Rü şdi , a.g.e. s.3 1 ,32. 
40 1 Mehrn ed Rüşdi, a.g.e. s.33. 



92 

Evrak memuru subaylar, mümeyyizler ve bir de kalem müdürü 

bulunmaktaydı. 1884 yılında mütemayiz rütbesinde dört mümeyyiz, bir 

tahrirat mümeyyizi ve bir de jurnal mümeyyizi vard ı . 402 

1886 tarihli askera lma kanununa göre künye defterleri Dahiliye Nezareti 

tarafından vilayetlerden getirt ilerek kasımdan üç ay önce Seraskerlik 

Makamı'na gönderi lmesi gerekiyordu. Daire-i Askeriye bu defterleri 

inceleyerek her ordu dairesinde askerlik yaş ın a giren ierin miktarını tespit · 

ederek künye defterlerini hazırl aması ve bir ay içinde bu defterleri ordu 

merkezlerine göndermesi gerekiyordu . Bu defterler kasımdan on beş gün 

önce red if taburu b in baş ıl arına ul aşt ırıl malıydı. Bu defterlerin as lı askeralma 

şubesinde saklan ı p d iğer iki nüsha red if livalarına gönderi lecekti. 

Çeşitli s ı nıfl ardaki nizarniye a layl ar ı nın mevcut l arın a, ihtiyata 

ayrılacakl ara, terhis olup redife ayrıl acakl ara ve ihtiyaç duyulan er miktarın a 

dair düzenledikleri defter kasım ayında ordu Erkan - ı Harp Dairesi'ne 

gönderilecek, yap ıl a n incelemeler sonucunda her kazadan alınacak asker 

miktarı belirlenecekti . Ordu dairelerinde haz ırl anan defterler Daire-i 

Askeriye'de incelenecek gereken asker ihtiyac ı beli rlenerek bu defterler Bab

ı Aliye sunu l acakt ı . Burada yapılan incelemelerden sonra da durumun 

padişaha arz ed ilmesi gerekiyordu.403 

Kura öncesi i ş lem l er, yeni erierin muafiyeti ile dava l a rının temyiz 

komisyonundaki i ş lem l eri ve kurada~ sonra geçici olarak memleketlerinde 

tutu lan erierin işlem l eri, kura numaras ı usulünü uygulamak, nüfus defterlerini 

düzenlemek, kura isabet eden lerden silah a ltına a lı nacak erierin işlem l erini 

yapmak, bunlardan den iz kuvvetlerine ayr ıl acakl ar ı tespit ederek deniz 

kuvvetlerine tes lim etmek, ihtiyat s ınıfın a ayr ıl acakl a rı ayırmak bu şubenin 

göreviyd i. 

Alın an erierin sevked ilmesi, tezkere b ı rakan l a rın askere çağr ıl mad ı ğ ı 

hald e gönü ll ü olarak yazılmak isteyenlerin ve askerlikten ihraç ed ilenlerin, 

hava değ i ş imin e gideceklerin, i ş l e ml eri bu ş ubeye aitti. Üstün hizmet ve güzel 

ah lak belgelerinin bu şube tarafınd an veri lmesi gerekiyordu. 

402 SDAO, sene1299,1300,1301,1 304, 1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308, 131 1,1324. 

403 40 Ayın , a.g.e. s.39, . 
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Askera lma görevinde ça lı şan memurl arın kay ı t l arı nizarniye askeri 

s ı nıf l arın ı n mevcut jurnallerini tutmak, kura keş ides inden sonra kura üzerine 

her y ıl sunulacak vukuat cetve llerini düzenlemek bu şuben i n göreviydi. 

Şuben i n göreviyle ilgil i yapt ı ğ ı harcan:ıa l ar ı n muhasebesini de kendis i tutmas ı 

gerekiyordu.404 

4. Şube: Şuben i n bir müdürü ve genellikle üç de müdür yard ı mc ı s ı 

oluyordu. Dairede görevli evrak memurları, tahrirat mürneyyizi, redif yoklama 

mümeyyizi adıyla görev yapan mümeyyizler de bulunmaktaydı.405 Şube red if 

ve müstahfız askerleriyle ilgi li iş l em lere bakmaktaydı. 

Den iz kuvvetlerindeki ler dahil redif ve müstahfız askerlerinin künye 

defterlerini tutmak, yönetimi, eğit i mi ve itaati ile ilgilenmek, denetiemek ve 

nezaret etmek, geçici olarak alınan subayların iş l emlerini yürütmek, bu 

askerlerin ikametgah değişiklik l erinde gereken işlem l eri yapmak bu şubenin 

göreviydi. 

Redif ve müstahfız askerlerinin silah a ltına a l ınması seferber . hale 

getirilmesi, bun lara ait mevcut jurnallerinin tutu l mas ı , bir s ı n ı ftan diğer bir 

sın ı fa geçirilmesi, müfettiş i erin gönderdiği derece-i malumat defterlerinin, 

nas ı p ve rütbe terfi kayıtlar ı ile sicillerin saklanmas ı bu şubenin 

sorum l u l uğundaydı. Müstahfız askerlerine hizmet tezkiresi verilmesi de 

şubeye aitti. Şubenin göreviyle ilgi li yapt ı ğı harcamaların muhasebesini de 

kendisi tutması gerekiyordu. 406 

2.5. Süvari Dairesi 

Bir genel başkanı ve bir de ikinci başkanı vardı. Fakat genellikle sadece 

bir başkan bu lunuyordu . Bu dairenin de başkatibi, evrak memurl ar ı ve 

mümeyyizleri vardı. Dairede görevli general ve üstsubaylar da vard ı. Daireye 

bağl ı ş ube l erin bir müdürü ve bir de müdür yardımcısı bulunuyordu .407 Birinci 

şube süvari s ı n ı f ı nd a ki personelle ilgil i i ş l em l ere , ikinci ş ube ise hayvan 

404 Mehmed Rüşdi , a.g.e. s.33,34. 
405 SDAO, sene1299, 1300,1301,1304, 1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308,1311,1324. 
406 Mehmed Rüşd i , a.g.e. s.34,35. 
407 SDAO, sene1299 ,1 300,1301,1304,1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308,13 11 ,1324. 
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depoları ve çiftliklerle ilgili i ş lem lere bakıyordu. Şube lerin görevleri 

şun lard ı. 408 

1. Şube: Süvari s ını fındaki subay ve efrad ıyla ilgili i ş lem lere bakard ı. 

Bütün süvari a layla rı ve remont bölüklerinin ümera, subay ve efrad ının künye 

kayıtları ve yoklama defterlerini düzenlemekten sorumluydu. 

Süvari Ameliyat Mektebi memurlarının kay ıtl a rı, yönetimi ve muhasebesi, 

aç ığa çıkarı l an süvari subayla rının kay ı t l arı , Mekteb-i Harbiye'ye bağ lı süvari 

subay ve öğrenci lerinin kay ı tları ve süvari alay mekteplerine ait evrakın 

iş lem leri bu şubenin göreviydi. Müfett i ş ierin gönderdikleri derece-i malumat 

defterleri burada sak lanmas ı gerekiyordu. Süvari s ınıfıyl a ilgili teorik bi lgi ve 

ilanlardan da bu şube sorumluydu. 

2. Şube, Remont (At Satın Alma): Ülkedeki remont bölgelerinin, hayvan 

çifi liklerindeki memurların ve bun ların tert ibatının, kayıtları, yönetimi, yoklama 

defterlerinin düzenlenmesi ve hesap i ş lem lerinin yapılması, süvariye binek 

hayvanı sağ lanmasıy la ilgi li evrak ın i ş lem lerinden sorumluydu. 

idadiye, Mekteb-i Harbiye, istihkam, süvari, topçu ve erkan- ı harbiye 

oku ll a rının menzillerinde kullanılacak ve bu oku llardaki subaylardan miri 

hayvanı verilmesi gerekenler için hayvan satın a lınmas ı ile ilgi li evrakın 

iş lemlerini yapmakla görevliydi. Topçu, istihkam ve nakliye hayvanlarının 

tedariki de buna dahildi. 

Bütün askeri s ı nıflar için koşum ve mekkariye409 elveriş li katır l arın sat ın 

a lınması ile ilgili evrak işlemleri, halkın ve tarımla uğraşanların elindeki miri 

hayvanların kayıtları ve diğer işlemlerini yapmak, Barış zaman ı halkın elinde 

bulunan elveri ş li at ve katırların savaşta kullan ıl abilmes i için kay ı t ve istatistik 

işlemlerini yapmak görevleri arasındaydı. 

Kanuna uygun olarak miri hayvan verilmesi gereken ümera, subay ve 

askeri idare memurları ile jandarma için ücreti karşılığı hayvan veri lmesi, 

süvari a laylarındak i hayvanların sağ lığının korunması için alınmas ı gereken 

tedbirleri içeren emirlerin yay ı nlanmas ı, bu hayvan ların nal ve m ıhl arının 

408 Mehnıed Rüşdi, a.g.e. s.35,37. Renıonte: At satın alma i ş i (A.Rıza Yalt, Grand 

Dictionnaire, Istanbul: Ararat Yay. 1871, s.969) 
409 Mel<kari, yül< taşımak için kiralanan hayvan ya da bu hayvan ın taşıd ı ğ ı yük için ku llan ıla n 

bir deyimdir. (Bkz. Kamus-ı Türki) 
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bakımı için ayrılan paranın muhasebe i ş l e ml e rinin bu şube tarafından 

yapılması gerekiyordu . 

2.6. Topçu Dairesi 

Dairenin bir genel başkanı ve bir de ikinci başkanı vard ı. Bu dairede de 

yüksek rütbeli bir başkatip ile dairede evrak memuru olarak görev yapan 

subaylar bulunmaktaydı. Davutpaşa Cephane li ği'ne görevli subay bu dairede 

bu lunuyordu . 1895 yılında topçu dai"resinde bir müdür ve yaz ı işl e rine bakan 

bir subayın görev yapt ı ğı Taeil-i Evrak Komisyonu bulunuyordu . 1908 yılın da 

Topçu ve istihkam Müfett i ş i R ı za Paşa il e Osman lı Ordusu'nda görev yapan 

Alman genera li Aymhof Paşa da bu dairede görevliydiler. Dairen in Tahri rat 

Kalemi'nde yedi mümeyyiz ça lı şmaktaydı. 

Topçu Daires i her birinde bir müdür ve bir müdür muavininin görev ya ptığı 

iki şubeye a yrılmı ştı. Birinci şubede, görevli subaylardan başka 1892'de bir 

yoklama ve iki tahrirat mümeyyizi görev yapmaktaydı. ikinci şubede de 

görevli subaylardan başka mümeyyizler de ça lı şmaktayd ı . 4 10 

2.7. istihkam ve inşaat Dairesi 

Bir genel başkanı ile ikinci başkan ı ve başkati b i olan daire iki şubeye 

ayrı lmı ştı. Dairenin her ikisi de ayrı olmak üzere istihkam ve in şaat 

resimhanelerinde ça lı şan b in ~aş ı ve kaymakam gibi yüksek rütbeli subaylar 

vardı. Çata lca, Edirne, Üsküp, Erzurum gibi ülkenin . çeşitli yerlerinde yapılan 

askeri inşaatlara dair komisyon lar ve istihkam taburl arı da bı,ı daireye 
. . 

bağ lı yd ı. Bu dairede askeri inşaat i ş l erind e kullanılan subaylar da vardı. 1895 

y ılında 2 miralay, 1 kaymakam, 7 b in baş ı, 2 alay emini , 18 kolağası, 11 

yüzbaş ı , 1 tabur katibi, ve 15 mü lazım olmak üzere 67 kişi askeri in şaat 

i ş l erinde görevliydi. Dairen in refakatinde 1907de 15, 1908'de 38 subay 

vardı. 411 

Bu daireye bağlı Umum K ıl a' ve Asakir-i istihkamiye Müfettişi 

bulunuyordu. Genel müfett i ş in başkanlığında kaleler ve istihkam askerleri için 

oluşturulan komite vard ı . En kıdemli müfettiş bu komitenin ikinci başkanı 

4 10 SDAO, sene1299 , 1300,1301,1304, 1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308, 1311,1 324. 
4 11 SDAO, sene1299, 1300,130·J,1304, 1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308,1311,1324. 
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olarak görev yapıyordu. Üyeleri ise Dar'ül Hilafet'ül Aliye'deki istihkam 

müfettişleriyle gerektiği kadar geçici olarak korniteye dahil ed ilen ümera ve 

subaylardan oluşmaktayd ı . istihkam Alay Mektebi'nin teıiibatına da bu komite 

bakmaktaydı.412 

1822 yılında Almanya'dan gelen Blum Paşa müfettiş ve Hüsnü Paşa da 

müfettiş yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. 1887'de Blum Paşa yine 

müfettişti ve 1892 yılında Blum Paşa yerine Hüsnü Paşa bu müfettişliği 

1907'ye kadar yapmaya devam etti.413 

istihkam ve in şaat Dairesi bir müdür ve bir de yardımcısı olan iki şubeye 

ayrılmı şt ı . ikinci şubenin genellikle iki müdür muavini oluyordu. Bu şube l erde 

görevli mümeyyizler de vardı. ikinci şubede muhasebe mümeyyizi ve tahrirat 

mümeyyizi unvanıyla görev yapan mümeyyizler vardı.414 Bu şubelerin 

görevleri şun l ardı.415 

1. Şube: istihkam a l ayl arın ın ve istihkam s ınıfınd aki ümera, subay ve 

efrad ın künye defterleri ile yoklama defterlerinin dlızenlenmesi, alay 

mekteplerindeki memurların kayıtları, ülkedeki bütün kale ve i stihkamlarının 

modellerinin müzehanesine ve memurlarına ait kayıtlar, kaleler ve 

kışialardaki memurlarla kale kapıcılarının kayıtları, müfettişierin gönderd iğ i 

derece-i muamelat defterlerinin saklanmas ıyl a nasıp, rütbe terfi kayıtları ve 

sici llerin sak lanmas ı bu şubenin göreviydi. 

2. Şube: Bütün istihkam ve askeri binaların tamiri ve yeniden inşası bu 

şuben in sorumluluğundaydı. Daire-i Askeriye'nin diğerleriyle ortak olan · 

mühendislik işlerine, asker için bina veya arazi kiralanması, bütün kışla v_e 

askeri mekaniara ve miri emlaka dair kayıtların tutu lmas ı ve bunlarla ilgili· 

i ş l em l erin yerine getirilmesi göreviydi . 

Ka lelerin savunma sahas ı içinde kalan bina ve sairin işlemleri, istihkam 

alay mekteplerinin kayıtları, istihkama bağlı topoğrafya müfrezesinin kayıtları, 

savaş zaman ında ku ll an ılm ak üzere ihtiyaten depolara konmuş olan bütün 

istihkam alet ve edavat ının kayıtları bu şube tarafından tutulması 

gerekiyordu. 

412 Mehmed Rüşdi, a.g.e. s.38-39. 
413 SDAO, sene1299, 1300,1301,1304, 1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308,1311. 
4 14 SDAO, sene1299,1300,1301 ,1304,1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308,1311 . 
4 15 Mehmed Rüşdi, a.g.e. s.37,38 . 
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istihkamlardaki memurlar ve efrada ait harcama l ar ın muhasebesi, 

istihkam ve i nşaat ı n c:ı l et ve edavat ının üretil mesi ya da tedariki il e ilg ili 

harcama ların muhasebesi, istihkam s ı n ı f ı y l a ilgil i teorik bilgi ve haberler gibi 

kon ular da bu şubeni n göreviydi. 

2.8. Muhakemat Dairesi 

Dairen in bir başkan ı ve ikinci başkan ı ile başkat i b i vard ı. Ayr ı ca başkatip 

vekili ve başkati p yard ı mcıs ı da olabilmekteyd i. Askeri savc ı ve sorgulama 

yapan görevliler vardı. Dairede görevli subay ve generallerden başka evrak 

memuru, cetvel memuru ve yaz ı iş l eri nde görevl i subaylar ile mülkiye 

sınıfından memurlar da bulunuyordu.416 

Hukuki suçlarla417 ilgi li olarak haberleşmek, hukuk ve tazminatla ilgi li 

dil ekçeleri incelenmesi, muhakematla ilgil i hizmetlere ait harcma l arın 

· muhasebesi, d ivan- ı harblerin hükümlerin in s ı n ı fi ara ayrılmas ı ve ilan 

ed ilmesi, genel afla ilgili evrak ı n i l an ı , yap ıl an ceza l and ı rma l arın aff ı ve 

tahkiki ile ilgili i ş lem l er, idd ia heyeti memurl ar ı n ı n kay ı t l arı, zapt u rc:ıpt 

bölüklerinin yönetim i, askeri hapishanelerle mahkum l arın ça lı ştığ ı yerlerle 

bura larda görevli memurl arın yönetimi, kayıt l arı, yabanc ı ülkelerden kaçm ı ş 

fakat an laşma gereğ i geri a lı nmas ı mümkün olan k i şi l erin i ş lem l eri , muvazzaf 

olarak görev yapan yabanc ı uyruklu kişileri n iş l emleri bu dairenin göreviydi.418 

1892 ve sonraki salnamelerde Anadolu idare-i Örfiye Divan - ı Harbi ile· 

Divan- ı Harbi Mahsus görü lmektedir. Anadolu idare-i Örfiye D ivan- ı Harbi'n in 

1892'de müşir rütbesindeki başkandan başka altıs ı ferik, biri. micliva olma.k :· 

üzere yedi üyesi vardı. Fakat nerey.e bağ lı o lduğu sa lnamelfMde aç ı kÇ·a 

belirti l memişt i r. 1907 y ıl ı sa lnamesinde bu divan - ı harbe yer veril memiştir.419 

Divan- ı Harbi Mahsus ise Seraskerlik Makamı'na bağl ı ydı. Ferik 

rütbesindeki bir başkandan başka mirliva, miralay, alaybeyi, kaymakam, 

binbaş ı rütbe lerinde ona yak ı n üyesi vardı. R1308/1892'de zab ı t katibi, evrak 

41 6 SDAO, sene1299,1300, 1301,1304, 1325; Sa l name-i Askeri, sene 1308,1311. 
4 17 U l aş ıl an kaynakta "cinayet" ke limes i ku ll an ıl m ı şt ı r. Bu ke lime Kamus- ı TCırki'de i nsan ı n 

nefsine yahut azasına veya mal veya ı rzına ta lluk eden yasak fii l olarak tan ı m i andığ ı ndan 

"suç" ke limes i kullan ı lmışt ı r. 

418 Mehmed RCışdi, a.g.e. s.39. 
419 SDAO, sene1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308,13 11 . 
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memuru ve yaz ı i şleriyl e görevli subaylar bulunuyordu . R1311/1895 

sa lnamesinde askeri savc ı, savc ı yardımcıları, savc ı katibi, müstant ıkl ar 

"Divan - ı Harb-i mahsus" başlığı a ltınd a yer a lm aktad ır . Bundan başka hat ve 

kıraat memuru, evrak memuru, evrak mukayyidi ve mümeyyiz de 

bu 1 u nma ktayd ı. 420 

2.9. Sılılı iye Dairesi 

Dairenin bir başkanı ve ikinci başkanı il e başkatibi ve görevli müfettiş l eri 

vardı. Şube l erin müdürleri birinci şuben in bir, d iğerinin ise iki müdür yardımcı 

bu lunuyordu.42 1 Bu dairenin d ı ş ında biri Umur- ı S ıhh iye - i insan iye, diğeri de 

Umur- ı S ı hhiye- i Hayvaniye ad ıyl a iki komisyon vardı. Bu komisyon lara 

başkan olarak s ıhhiye müfettişlerinden biri atan ırd ı. Daire aşağ ı daki 

şube l erden oluşmaktaydı.422 

1. Şube: Sağ lı k tabip ve memurl arının şahs i i ş l erin e ba kardı. Bütün tabip, 

cerrah, eczac ı , tımarc ı , hizmetli ve askeri baytarl arın künyeleri, kay ı t l a rı ve 

şahsi i ş l eri il e ilgili i ş l em l er, bun l arın n as ıp , rütbe terfi kay ı t l ar ı ve sicillerinin 

sakl anmas ı ndan sorumluydu. 

Aç ı kta ka lan tabip, cerrah, baytar ve eczac ıl a rın, esami ve künye 

defterlerin in düzenlenmesi, Mekteb-i Tıbbiye'dek i memur ve öğrencil eri n 

yönetimiyle, esami ve künye defterlerinin düzenlenmesi, müfetti ş i erin 

gönde rdiğ i derece-i muamelat defterlerinin saklanmas ı bu şubenin göreviydL 

2. Şube: Askeri sağ lı k iş l erinin düzenlenmesi ve denetlenmes iyle 

ilgil en irdi. Askeri sağ lı k hizmetiyle ilgi li verilen raporl a rı uygulamaya koymak, 

h ayvan l arın sağ lıkl a rının korunmas ıyl a ilgili olarak baytarl ar ın raporl arını 

işleme koymak, sağ lıkl a ilgili bütün iş l em l eri yapmak, hazarda ve seferde 

t ı bb i edevat ve eczan ı n kayıt l arını tutmak, Levazım Daires i'nce a lınacak ya 

da tedarik ed ilecek t ı bb i ecza ve ma lzemelerin defterlerini düzenlemek ve bu 

malzemeleri tes li m almak, muhafaza etmek ve dağ ıtmak şuben in göreviydi . 

S ıh h i ye Dairesi'nin d i ğer dairelerle olan i ş lem l er, komisyon larca yap ıla n 

sağ lıkl a ilgili değ i ş i k li k l erin yay ınlanmas ı, sağ lı k i ş l eml er i için vakfed il en ya da 

yardım olarak veri len para nın h arcanmas ı ve muhasebes inin tutulmas ı , 

420 Sa ln ame-i Askeri, sene 1308,1311. 
421 SDAO, sene1299 , 1300 ,1 30 1,1 304, 1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308,1 311. 
422 Mehmed Rl.işd i , a.g.e. s.40,41 . 
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Ceride-i Askeriye-i T ı bbiye' ni n bas ılmas ı ve yayınl anmas ı ş ubenin 

so rumlulu ğundayd ı. Ş ubenin görevl erinden doğa n h arcama l a rın 

muhasebesinin de şu be tarafında n tutulmas ı gerekiyordu. 

2.1 O. Jandarma Dairesi 

1877-1878 Osman lı -Ru s Savaş ı ' nda n sonra iç güvenlik kuvvetlerinin 

düzene sokulmas ı n ı n ele a lınmas ıyl a 1879 y ılın da Osman lı Devleti'nde 

Jandarma Teşkil at ı kuru l mas ı kararl aşt ı rı l m ı şt ı. Yabanc ı ülkelerden uzman 

getiri lerek il k olarak Edirne'de kuru lmaya baş land ı. 423 Jandarma, görevi genel 

güven li ğ i ile huzur ve asayiş i n devam ı n ı sağlamak ve gereken memurlar 

taraf ı ndan verilen polis kanun ve nizarniarın ı uygulamak üzere yerli halktan 

o l uşturu l an bir askerd i.424 Zaptiye Nezareti'nin görevi ya l n ız istanbul ve 

civarına inhisar ettiri lerek zaptiye askerlerinin jandarma yöntemine göre 

tertip lenmesine karar verilm i şt i . Jandarma ve Zaptiye Teşkil at ı , mali , idari ve 

zaptiye görevleri aç ı s ı ndan mülki idareye; dis iplin, terfi ve eğ it i m bak ı m ı ndan 

Seraskerlik'e bağ l a nm ı şt ı. Jandarma iş l eri n i n idaresi için de Bab- ı 

Seraskeri'de bir Jandarma Dairesi kuruldu.425 

Bir başkan ı ve bir başkan yard ı mc ı s ı ile başkat i b i olan dairede 

mü laz ı mdan mirliva rütbesine kadar memurlar görev yapmaktaydı. Daire tek 

şube liyd i . Bir müdürü ve iki müdür yard ı mc ı sı olan şube Muhasebat, Yoklama 

ve Jurnal, Evrak olmak üzere üÇ k ı s ı mdan o l uşuyordu. Her kısm ı n bir 

müdürü, Yoklama ve Jurnal K ı smı'n ı n ise bir de müdür yard ı mcis ı vard ı . 

Çoğunluğu muhasebe k ı sm ı nda olmak üzere her. k ı sırnda dört kişiden y'edi · · 

kiş.iye kadar değ işen say ı da mümeyyizler olabilmekteydi.426 

Jandarma ümera ve subaylarıy l a efrad ı n ı n künyeleri, kay ı tlar ı , ordu larla 

birlikte jandarma efrad ı n ı n denetlemeleriyle ilgili olarak gelen evrakın 

i ş lem l eri , aç ı kta bu lunan jandarma subaylar ı n ı n isimlerinin kayıtlar ı , 

j andarman ı n harekat ve hizmetine dair gelen evrak ı n i ş l em l eri , jandarmanın 

binek hayvan l arı ve tak ı m l ar ı n ı n idaresine ait i ş l em l er, jandarma alay 

mekteplerinin yönetimine ait i ş l em l er, jandarma müfrezelerinin 

423 Çak ı n , a.g.e. s.252. 
424 "Jandarna Esas Teşki l at ı " Düstur C üz-i Rab i ', istanbul: 1296, s. 1 05. 
425 Çal< ı n, a.g.e. s.252,253 . 
426 SDAO, sene 1299, 1304, 1325; Sa lname-i Askeri, sene 1324. 
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ikametgahlarının belirlenmesi ve kışlaklandırılmasına dair gelen erza kın 

i ş l e mleri şubenin göreviydi . 

Jandarma için verilen ödül ve yardım paralarının idaresi, jandarma 

korumasında sevk edilenlerin masrafları için gelen paranın muhasebe 

i ş l e mleri, sağ lık nedenleriyle j andarman ın yaptığı harcamaların muhasebesi, 

müfettişierin gönderdiği derece-i malumat defterlerinin sakl anmas ı, nasıp, 

rütbe terfi kayıtl a rı ile sicillerin sak lanması şubenin sorumlu luğ undaydı. 

Dairenin görevinden doğan h arcama la rın muhasebesi de şube tarafından 

yap ıl ması gerekiyordu.427 

2.11. Levazım Dairesi 

Bab- ı Seraskeri'nin en geniş dairelerinden biri olan Levaz ı m Daires i'nin bir 

başkanı ve ikinci başkanı il e başkatibi vard ı. Yoklama memuru, evrak 

mukayyidi, hesap mümeyyizi, zab ıt katibi olarak görev yapan asker ve sivil 

memurlar da vardı. Daireye bağl ı olarak ça lı şan teft i ş heyeti 1299/1 882 ve 

1300/1883'de Mirliva Mustafa R ıfat Paşa başkan lı ğ ında kaymakam ile 

yüzbaş ı rütbeleri aras ınd a rütbelere sahip on dört subaydan o luşma kta ydı. 

1884'de a l t ı , 1887'de ise bir kaymakam başkan lı ğ ında üç üyeden olu şan bu 

tefti ş heyeti 1892, 1895, 1907 ve 1908 sa lnamelerinde yer a lma maktadır. 

Şubeye bağlı dört şuben in müdürleri ve sa yıl arı üçe kadar çıkab il en müdür 

yardımc ıl a rı vardı. 428 Bu şube l er şu nl ard ı : 

1. Şube: Nakliye ve idare memurl ar ı ile nakliye ile ilgili konulara 

bakmaktayd ı. idare memurları ile ilgi li görevleri askeri idaren in denetleme 

memurla rıyl a diğer memurl arın ve bütün hastahane, tayinat, ·giyim ve 

ordu gah hizmetinde ça lı şan memurl arın , defter mukayyitleri yle arnele 

tak ı mlar ı memurl arın ın hastahane t ımarc ıl arın ın429 ve idare mektebi 

memurl arının kayıt l arı ve diğer i ş l em l eri il e ilgilenmekten ibaret idi . 

Genel nakliyeye ait görevleri: Ülkedeki her türlü nakliyat il e askeri nakliye 

kafil elerinin yönetimi, nakliye malzemelerinin h az ı rlanması sat ın a lınmas ı ile 

il gili i ş l e mler ve nakliyat için gereken bütçen in düzenlenmesinden ibaretti. 

427 Mehmed Rüşd i , a.g.e. s.4 1 ,42 . 
428 ·SDAO, sene1299, 1300,1301,1304, 1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308,1311 ,1324. 
4 29 Tımarc ı, hastahanede yaral ı ve hasta l ar ın yara l ar ını bağlayıp değiştiren cerrah yamağ ı na 

veril en ad dır . (Kamus - ı Türki)" 



Bu konu larla ilgili sat ı n alma i ş lem l eri nin uygun ve gerektiği şeki l de 

yürüyüp yürümed i ğ i ne nezaret etmek, nakl iye ile il gil i kanu n ve n izarn l arın 

uygu l anmas ı veya uygu lanmamas ı ndan doğacak ih t il afl ar ı çözmek bu 

şubenin göreviydi. 

Demiryo ll arı tarafından askeri tarifen in uygu l anmas ı n ı sağ l amak, çeş i tl i 

daire lerden v.eril en emir ü_zerine nakl o l unmuş eşyan ı n nakliye masrafl arın ı 

incelemek, askeri- nakliye kafil eleriyle genel nakliye hesap l ar ı ve 

masrafl ar ı nın yürütü lmesi de bu şubenin görevlerindendi.430 

Bu şubeye bağlı sevkiyat komisyonunda bir başkan ve değ i ş i k rütbelerde 

subaylar görev yapmaktaydı. Bu komisyon ya da kı s ım 1883'de kaymakam 

ve ko l ağası rütbeleri arasında beş, 1892'de on dördü mü laz ı m olmak üzere 

otuz bir, 1908'de çoğu mü lazım otuz üç kişiden o l uşuyordu . 43 1 

2. Şube: Tayinat yem ve tıbbi ecza ve edavatla ilgil iydi . Tayinat ı n 

doğrudan veya kontratocu vas ıtasıyl a tedariki ve idaresiyle ilgili i şlem l er, 

s ı hhiye dairesi taraf ı ndan bildirilen t ı bbi ecza ve edevat ı n satın al ı nmas ı , 

tedariki ile ilgili i ş l em l er, tayinat, t ı bbi ecza ve edevat ı n miktarl ar ı ile 

fiyat l arın ı n muhasebesi gibi iş l em l er bu şuben i n göreviydi. 432 

Erzak, arpa, un anbarlar ı , Tahn iye idaresi, 433 F ı rınlar idaresi, Mezbahalar 

idaresi bu şubeye bağl ı ydı. Şubeye bağl ı Tayinat Kısm ı 'nda 1892'de ondört, 

1895'te yirmi iki, 1907'de dört ve 1908'de on subay görev yap ı yordu . Şubeye 

bağlı bir de sebze komisyonu vardı. Dairedeki şube l erin hesap iş l er i ne bakan 

bir hesap müdürü ve bu iş l ere bakan mümeyyizler, müsta'cel kasas ı hesap 

mün:eyyizi. ve ·inşa k ı sm ı müm~yyizi olarak görev yapanlar bu l unmaktayd ı . ~34~-- . , 

3~ Şube: Hastahaneler ve askeri malü llerin iş l emlerine bakan şubenin 

görevleri şun l ardı. 

Hastahaneler Kısm ı 'nın görevi ordu larda ve ülke dahilindeki 

hastailanelerin şubes i olan diğer küçük geçici hastailanelerin yönetimi, askeri 

hasta l arın mülkiye hastahanelerinde tedavisi için sözl eşme yapı l mas ı, 

ılı calara gönderilecek hasta l ar ı n iş l em l eri, hafif hastalıklar ı n tedavisi için 

430 rvıehrned Rüşd i, a.g.e. s.42,43 
431 SDAO, sene 1300; Sa lname-i Askeri, sene 1308,1324. 
432 rvıehrned Rüşd i , a.g.e. s.43,44 . 
433 Buğday ve sairin öğütü l mes i için verilen ücrete tahn iye den ir. (Kamus- ı Türki) 
434 SDAO, sene 1304,1325; Sa lname-i Askeri, sene 1308,1311,1324. 

... 
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alaylarda kurulacak hasta koğuşlarının masraflarıyla ilgili i ş l emler, bu 

görevlerin yap ılmasından doğan harcamaların muhasebe işlemlerini yapmak 

idi. Askeri malüllerle ilgili görevi de askeri malüllere mahsus yerlerle asker 

ikame ed ilecek yerlerin idaresi ve bu görevlerin yapılmas ınd an doğan 

harcama ların muhasebesiydi .435 

4. Şube: Ordugah ve giyim i ş l eriyle ilgi lenen şuben in bir müdür ve üç 

müdür yard ı mcısı vardı. Bütün askeri s ınıfla rın küçük büyük teçhizatına, 

ordugah edevat ına ve giyim kuşam ve bununla ilgili hizmetlerin yönetimi ile 

l evazımat ı işlemleri, bütün a l ayla rın eşya ve elbiselerin iyi durumda 

tutulabi lmesi için gereken meblağın tahdit ve idaresi, formalara ait 

nizamnamelerin kayıtları, giyim kuşam ve ordugah edevatına ve küçük büyük 

askeri teçhizata mahsus numunehanenin436 idaresi, şubenin görevlerinden 

doğan harcama ların muhasebesi ile görevliydi. 

Bu şubede ça lı şan subaylardan başka hesap kısm ı müdürü, hesap kısm ı 

ile inşa k ı smı ve eşya-yı ayniye kısmı mümeyyizleri ça lı şmaktaydı. Elbise 

amba rı, k loralıane ambarı , bez fabrikas ı, fes fabrikas ı, izmit fabrikas ı , maytap 

fabrikas ı, debbağhane fabrikası da bu şubeye bağ lıyd ı. 437 

2.12. Muhasebat veTetkik-i Muhasebat-ı Nezaret-i Umumiye Dairesi 

Kısaca Muhasebat Dairesi de denmekteydi. Bu dairenin başında 

d iğ erlerinden farklı olarak bir nazır ve nazır muavini olan daire iki k ısma 

ayrı l mıştı. Dairenin tahrirat kaleminin geniş bir kadrosu vardı. Redif yoklama 

mümeyyizi, jurnal mümeyyizi, umum hesap mümeyyizi, süvari, piyade, topçu, 

istihkam, s ıhhiye, levazım , erkan-ı harbiye dairelerine ait mümeyyizler, hatta 

baz ı dairelerin şube leriy le ilgi li tahrirat ya da muhasebe mümeyyizleri 

bulunmaktaydı. 

Büyük çoğun luğu sivillerden oluşan bu dairenin şube-i mahsusadan 

başka a l tı şubesi vardı. Şube- i mahsusan ı n bir müdürü ve müdür yardımcısı 

ile tahrirat kalemi ve mümeyyizleri de vard ı. Bab- ı Seraskeri'nin hukuk 

435 Mehmed Rüşd i, a.g.e. s.53. 
436 Numunahane, bu techizat ve malzemelerin birer örneklerini serg ilend i ği yerdir. ( Kamus-ı 

Türki). 
437 SDAO, sene 1325; Salname-i Askeri, sene 1308,1311,1324. 
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mlı şaviri de bu şubedeydi. Muhasebe-i Atika kalemi ve Tahsilat Komisyonu 

da bulunuyordu.438 

1908 yılında beş subaydan oluşan Tahsilat Komisyonu ikinci Şube'ye 

bağlıydı. Her şubenin yüksek rütbeli müdürleri ve müdür yardımcıla rı vardı. 

Menşe- i Kütta b - ı Seraskeri de salnamelerd e bu dairenin içinde gös te rilmiştir . 

Vezne Kı s mı da ikinci Şube'd eydi. Bu daireye bağlı olarak niza nıiye tahsilat 

memurla rı va rdı. Bu memurlar şu vilayet ve sancaklara ba kıyorla rdı : Kosova, 

Suriye, Hüdavendigar, Yemen, Selanik, Hicaz, Beyrut, Erzurum, Konya, 

Ankara, Diyarbekir, Van, Basra, Trabzon, Aydın , Edirne, Bağdat, 

Kastamomu, Yanya, i ş kod ra , Mamuretülaziz, Bitlis, Cezyir-i Bahr-i Sefid , 

Trablusgarb, Musul vilayetl eri ve Kuds-i Şerif , Biga, Çatalca, Zor, Bingazi 

sa nca kla rı. 439 

Birinci Kısım: 

Bu kı s mın bir başka nı vardı.Da ire nin şube l e rind e n ilk dördü bu kı sma 

bağlıydı. 

1. Şube: Mas rafla rın incelenmes i, ta rtı şma lı i ş l e r ve bütün bütçelerle 

ilgiliydi. Şubenin bir müdürü ve üç müdür ya rdımcı s ı va rdı. 

O rdula rın h esabının kesilmesi, muhasebeyle ilgili iht il aflı i ş l e rl e nizami ve 

genel olan hesap meselelerini araştırma k , askeri bütçeleri düzenlemek, bütün 

askeri dairelerde ge rçe kl eşen ha rcama la rın incelenmesi, teminat akçelerinin 

kura ll a rın a ve nizamına uygun olarak sahiplerine iade edilmesi bu şubenin 

göreviydi. Maliy~ Nezareti, D ivan - ı Ali-i Muhasebat ve Şur~-yı Devlet il e 

muhasebe konusundaki h aberl eşmeyi de gerçekl eştirmes i gerekiyordu. 

Bütçe aç ı ğ ının gösterilmesi ve kapatılm as ı ~ zoru nluluklar sebebiyle 

affedilmesi gereken akçelerle ilgili i ş l em l er, ödül olarak veril en akçe ve maaş 

zaml a rının incelenmesi, askeriyeye yap ıl a n ya rdımla rın ka bul i ş l e mleri, va kıf 

suretiyle veril en pa ra l a rın öze l niza mnamesine göre verili p verilm ed iğ ini 

a raş tı rm ak, ya rd ım olarak verilen para l a rın muhasebe i ş l e ml e rini ve savaşta n 

sonra g erçe kl eşen genel masrafın sonuçl andınimas ı ve muhasebesinden 

sorumluydu .440 

438 SDAO, sene1299,1 300,1 301 ,1304,1 325; Sa lname-i Askeri, sene 1308 ,1 311. 
439 Sa lname-i As keri, sene 1324. 
440 Mehm ed Rü ş di, a.g.e. s.54 ,55 . 
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2. Şube : Akçe, "verile"ler441 ve genel hesaplarla ilgiliyd i. Bir müdürü ve bir 

de yard ı mcıs ı vardı. 

Genel olarak para nı n dağ ı t ı m ı ,veril en ta h s i sat ın na s ıl harcand ı ğ ı n ı 

gösteren evrak ın incelenmesi, akçe ödemesi için havale vermek ve veril mes i 

onaylanan l ar ı n ödeme i ş l em l eri , muhasebe defterlerinin irad mas raflı olarak 

tutu l mas ı bu şubenin göreviyd i. 

Usulen üç ayda bir D ivan- ı Muhasebat'a sunu lmas ı gereken bütün masraf 

defterlerinin düzenlenmesi bütün hesaplarla ilgil i sunulacak defterlerin 

düzenlenmesi ve haz ı r l a nmas ı , diğe r dairelerden Daire-i Askeriye namına 

peşin veri len meb l ağ ın ödeme i ş l em l e ri, elçiler ve şehbend e rl e r ta raf ı ndan 

Daire-i Askeriye namına veri len pa ra l a rın ödeme i ş l em l e ri, eşya-yı ayniye442 

hesa pl a rı ve bu eşya nın mevcut cetvellerine ait i ş l em l e rd en bu şu be 

sorumluydu.443 

3. Şube: Bir müdür ve bir de müdür yard ı mc ı s ı n a sahipti. idare-i 

askeriyenin bütün daire ve k ı s ı m l a rı ndan eşya-yı ayniye ile ilgili olarak gelen 

hesap defterlerinin b i r l e şt i r il m es i, a ra şt ı r ılı p incelenmesi, eşya-y ı ayniye 

hesapları ile akçe hesap l ar ı a ra s ı nda ki muvazenenin incelenmesi ve bu 

konuda D ivan - ı Muhasebat'a sunu lmas ı gereken defterlerin 

düzenlenmesinden sorumluydu . 

Savaş edevat ve mühimmat ı h a kkında yı ll ık olarak idarelerd en 

daldurularak sunulacak boş cetvelierin düzenlenip bas ılmas ı gibi konu lar da 

bu şubeye aitti .444 

4. Şube : f!l aaş , muhasebe muvazenesi ve h a rc ı ra h i ş l e riyl e ifgilenjyordu . 

Ş ubenin bir müdürü ve üç müdür ya rd ımc ı va rdı. 

Askeri oku llar, jandarma dahil bütün askeri s ı nıf ve dairelere mensup 

memurlarla askeri idare ve kalem memurl a rın ı n maaş , h a rc ı ra h ve tazminat 

akçelerin e ait i ş l em l e rinin h esa b ı , seferberlik için subay ve memurlara 

mukannen olarak veril mesi gereken ·me b l ağ ı n h esa p l a r ı , zayi olan eşya ve 

44 1 Veri le deyimi, pa ran ı n verilm es i için gereken on ay ın ya p ıl d ı ğ ını , ödemenin yap ı l b i l eceğin i 

ifade etmekteyd i. 
442 Tücca rın getiı·d i ğ i mallardan gümrük h akk ı olarak akçe yerine b ı ra kt ı ğı şey l e re "eşya -y ı 

ayn iye" <;lenmekteyd i. ( Kamu s- ı Türki) 
443 Mehm ed Rüşd i , a.g.e. s.55,56 . 
444 Mehrned Rü şd i , a.g.e. s.56 . 

. ... . . 
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hayvanların tazm in atlarının hesabı, askeri mekanların dah ili muhasebeleri, 

bütün askerlerle jandarmaların elbise, eşya ve hayvanlarının iyi durumda 

tutu lm ası ve idaresi için verilen para l arın hesap l ar ı, Divan- ı Muhasebat'a 

sunulacak maaş defterlerinin incelenmesi ve düzenlenmesi il e harcırahiarın 

hesaplanması bu şubenin göreviyd i. 

Muhallefat hesabı , yaralıların emeklilik i ş l e mleri yapılana kadar yardım 

yoluyla verilen para l ar ı n hesab ı , eski küçük zabitlerden (astsubay) mü lkiyede 

istihdam ed ilmek üzere seçilenlerin memuriyetlerinin icras ına kadar nizamen 

verilecek yevmiyelerin hesab ı , aç ı kta bulunanlara verilecek akçelerin hesab ı 

da bu şubeye aitti. 445 

ikinci Kısım: 

Bu k ı sm ın bir başkanı vardı. Beşin ci ve a ltıncı şube l er bu kısımda 

bu lunmaktayd ı . 

5. Şube: Emeklilik ve yardım maaş l a rıyla ilgil eniyordu. Şuben in bir 

müdürü ve iki de müdür yard ımc ı s ı vardı. Emekli olan ve aç ıkta bu lunan 

subay maaşları, askeri hizmetteki mülkiye memurl arın ı n emekli maaşl arının 

ve nizamen veril ecek dul ve yetim maaş ların ın özel ve genel olan yardım 

akçelerinin idane ve eytam sand ıkl a rının446 muvazene ve muhasebesi bu 

ş ubenin göreviydi .447 

6. Şube: Arşiv, yani mahzen-i evrak şubes i idi . Şuben i n bir müdürü ve üç 

yardımcıs ı vard ı. Bu şuben in görevleri şun l ard ı. 448 

1. Pad işah iradelerinin kayd ı , ilanı ve saklanmas ı , yaz ıl mış _ ol~r:ı genel .. 
beyanname, ta limat, nizamname, kanunlar ve genel emirlerin · 

ayrışt ırıl arak muhafazası. 

2. · Emekli olan, aç ı kta kalan, istifa eden, tard edi len ve ölen subayların 

i ş l em görmüş evrak ı n ı n saklanmas ı, 

3. Seferberlikte tutulacak gün lük vukuat cetve llerinin saklanmas ı, 

Osmanlı Devleti ya da yabanc ı ülkelere ait nişan ve mada lya l ar ı olan 

askeri şa hı s l ar ı n defterlerinin saklanmas ı, 

445 Mehmed Rüşdi, a.g.e. s.56 ,57. 
446 Bunlar borç ve yetim sandıklarıdır. 
447 Mehmed Rlişd i, a.g.e. s.66. 
448 Mehmed Rüşdi, a.g.e. s.66-68. 



106 

4. Daire-i Askeriye masraf defterlerinin işlemleri, bitmiş olan ve günlük 

yapılan işl er için gerekli olmayan bütün evrakın ve orduların muhasebe 

komisyonlarında yapılan ve denetlenmesi biten defterlerin saklanmas ı. 

5. Askeri memurlar tarafından tutulan bütün sicillerle ölen ve kaybolan 

askerler hakkındaki işlem görmüş evrakın ayrı şt ırılarak saklanması, 

6. Bütün idare-i askeriyede mevcut askerlerin defterlerinin saklanmas ı, 

Ceride-i Askeriye ile Sa lname-i Askeri'nin basılması ve yayınlanması. 

Şube-i Mahsusa: Bu şubenin bir müdür, bir müdür yardımcısı ve yeteri 

kadar da ketebesi olmas ı gerekiyordu. Bu şube Harbiye Nezareti'ndeki 

askeriye ve kalemiye sın ıfın a mensup memurlarla ketebe, odacı, hizmetçi ve 

gündelikçilerin rütbe terfilerini, yer değişiklikl erini, hava değimine giden ve 

ölenlerin vukuatını yürütmek, ölenlerin künye defterlerini Piyade Dairesi'ne 

bildirmek, rütbe terfi, ödül, ceza, yer değişimi konuları ve bunlarla ilgili olarak 

Harbiye Nazırı'nın yazacağı her türlü yaz ıyı kaleme almakla görevliydi. 

Harbiye Naz ırı ile Harbiye Nezareti'ndeki askeriye ve kalemiye memurları 

ile katip, odacı, hizmetçi maaşlarını ve gündelikçilerin ücretlerini veznedardan 

a lıp dağıtmak da bu şuben in görevlerinden biriydi. 

Daire-i Askeriye memurlarından taşraya gideceklerin maaşı için 

Muhasebat- ı Umumiye ve tayinat için Levazımat- ı Umumiye Dairesi'ne 

verilmesi gereken defterleri vermekten sorumluydu. Her ay Daire-i 

Askeriye'deki askeri memurların tayinatı ile ilgili olarak bunların rütbe ve 

isimlerini gösteren defter düzenlenip Levazımat- ı Umumiye Dairesi'ne. v.e. 

maaş için de her ay bir defter yap ılıp Muhasebat- ı Umumiye Dairesi'ne 

verilmesi gerekiyordu. 

Da ire-i Askeriye ve ona bağlı dairelerle şube l erind ek i bütün eşyan ın 

mevcudiyetini gösteren defter tutmak ve bun l arın iyi şekild e korunmas ın a ve 

tamiratına dikkat etmek, bu daire ve Şube l erin kağıt, kurutma tozu, mürekkep, 

su, mahrukat gibi l evazımını sağ l amak ve gerekt i ğ ind e bu daire ve şubelerin 

tanzimat ve tamiratını yaptırmak, hiçbir ordu ve daireye bağlı olmaksız ın 

yalnızca Harbiye Nezareti'ne müteallik dükkan ve mağazaları kiraya vermek 

ve gerektiğinde bina kiralamak bu şube nin göreviydi. 
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3. HARBiYE NEZARETi 

1908 yılında ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra Sadrazam Sait Paşa'nın 

kurduğu birinci kabinede Bab- ı Seraskeri ele alınarak ad ı da Harbiye Nezareti 

olarak değiştirildi. 1922 yılına kadar Bab-ı Seraskeri binası Harbiye Nezareti 

olarak kullanıldı. Harbiye Nezareti'nin baş ındak i kişinin unva nı da Serasker 

Paşa yerine Harbiye Nazırı oldu. ilk Harbiye Nazırı ömer Rüştü Paşa 

olm uştu. 449 

3.1. Harbiye Nezareti'nin Görev ve Sorumlulukları 

20 Recep 1328/27 Temmuz 191 O' da Devleti Aliye-i Osmaniye Ordusu'nun 

Teşkilat-ı Esasiye Nizamnamesi yayınlandı. Bu nizamnamede Daire-i 

Askeriye, bütün si lahlanma, teçhizat, idare, maaş, dul ve yetimlere maaş 

bağ lanmas ı, sağl ık hizmeti, hukuk ve askeri mahkemeler ve teşkil at ve 

tahkimatın uygulanmas ına mütealik muameleler ile hükümetin imalathane ve 

dokuma fabrika la rına ait her türlü i ş ve muamelat için en büyük merci olarak 

tan ımlanmaktaydı. Serasker Paşa gibi Heyet-i Vükela'da yer alan Harbiye 

Nazırı'nın kendisine yard ım cı olmas ı için bir de müsteşa rı va rdı. Bu 

nizamnameye göre Harbiye Nezareti'nin görevleri şunlard ı. 450 

1. Ordu la rın hazarda ve seferde hizmetine ait olarak Erka n- ı Harbiye-i 

Umumiye tarafından düzenlenen nizarnname ve talimatnarnelerin 

gereklerin in yerine getirilmesi ve ülkedeki bütün nizarnların ve askeri 

kanunların uygulanması. 

2. Harbiye Nezareti, bütün askeri makam ve memur heyetlerine ait 

hizmetlerin güzel bir şeki lde yürütülmesinden genel olarak sorumluydu. 

3. Bu makam ve memuriyetlerin idaresi altınd aki kıta ve tesislerin idamesi 

ve tekemmülü konusundaki yetki ve sorumlulukianna ili şkin husus l a rı 

kendi liklerinden emretmeleri, uygulama ları yahut arz ve teklif etmelerine 

dikkat ve nezaret etmek. 

449 Harita Genel Müdürlüğü, a.g.e. s.3. 
450 Devleti Aliye-i Osmaniye Ordusu 'nun Teşkilat-ı Esasiye Nizamnamesi, Istanbul: 

Matbaa-i Askeriye, 1326, s.18-20. 
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4.Harbiye Nezareti'nin en önemli görev ve sorumluluğu, ülke 

savunmasının başa rıyla gerçekleştirilebilmesi için ordunun silah ve 

teçhizat bakımından muhtaç olduğu bütün vasıtalara sahip kılınmasıydı. 

5.0rdunun maddi sebeplerinin her an mükemmel durumda 

bulundurulmasıncı sürekli olarak gayret ve dikkat sarf etmek. 

6.Buna binaen Meclis-i Vükela'd a. ve Meclis-i Mebusan huzurunda orduyu 

temsil etmek ve Kanun - ı Esasi ve diğe r kanunlara uygun olarak 

ordunun yönetimi ve intiza mının muhafazas ı için gereken hu su s l a rı 

talep ve tahsil etmek. 

?.Ordunun yıllık bütçesini düzenlemek ve Maliye Nezareti ile Meclis-i 

Mebusan'a kabul ettirmek. 

8. Harp vukuunda, mevcut yönetimle beraber, seyyar ordula rın ve 

kalelerd eki askeri kıta l a rın iyi ve harbe haz ır bir halde bulundurulmas ı , 

sa yı sa l kuvvetlerinin mümkün olduğu kadar fazla bulunmas ı için 

gereken tedbirleri ve te rtibatı kabul ederek uygulamak. 

9.Savaş durumunda Harbiye Nezareti'nin askeri harekat üzerinde bir 

etkisi olmayacak, dol ayı s ıyl a askeri ha rekatın ge rçe kl eşme şeklind en 

sorumlu olmayaca kt ı. 

3.2. Harbiye Nezareti'nin Teşkilatı 

ilk Harbiye Naz ı r ı Ömer Rü ştü Paşı:ı ve ondan s~nra bu ~akam gelen . 

Recep P~Şa, Ali ··R ı za Paşa, Hüseyin Nazım Paşa; Gazi ibrahim Etl~ em Paşi 
ve Hulusi Salih Paşa' l a rın dönemlerinde Harbiye Nezareti Bünyesi'nde köklü 

bir değ i ş ikli k ve yenilikler ge rçe kleştiril ememişt i . Uzun süre sadece isim 

değ i ş ikli ğ i olarak kalan Harbiye Neza reti 12 Ocak 191 O'da Mahmut Şevket 

Paşa Harbiye Nezareti 'ne geldikten sonra yap ıl a n ça lı şma l a r sonucunda yeni 

bir teş kil ata kavu ştu . 4 5 1 Bu yeni teş kil atta Jandarma Daires i kendi özel 

niza rni a rına tabi idi .452 Harbiye Nezar eti içinde gösterilm emekl e birlikte a yrı 

451 Harita Genel Müdürlüğ li, a.g.e. s.3; Öztuna, a.g .e. c .IX, s.454. 
452 Devleti Aliye-i Osmaniye Ordu su'nun Teş kil a t - ı Esasiye Niza mnamesi, istanbul : 

Matb aa-i Askeriye, 1326 , s.35. 



bir daire olarak va rdı. Yapılan yeni Harbiye Nezareti Teşkil at ı aşağ ı daki 

gibiydi.453 

Tablo 6. Harbiye Nezareti Teşkilatı 

ŞURA-YI ASKERi 

Reis (Harbiye Naz ırı) Mahmut Şevket Paşa Fe ri k 

Aza ( Erkan- ı Harbiye Daire Reisi) Ahmet izzet Paşa Fe ri k 
Aza Naz ı m Paşa Birinci Ferik 
Aza Abdah Paşa Birinci Ferik 

Aza (Ordu Müfetti ş l eri) 

TAHRİRAT DAİRES i 

Şifre Kalemi 

Tercüme Kalemi 
Sicil-i Memurin Ka lemi 

Evrak Ka lemi 

Hukuk Müşavirliği 

ERKAN-I HARBiYE-i UMUMiYE DAiRESi 

Birinci Şube 

ikinci Şube 
Üçüncü Şube 

Dördüncü Şube 

Beş inci Şube 

Altın c ı Ş ube 

Yed inci Ş ube 

PiYADE DAiRESi 

Birinci Zabitan Şubes i 

Birinci K ı s ı m 

ikinci K ı s ı m 

Üçüncü K ı s ım 

ikinci Ahz- ı Asker Ş ubes i 

Birinci K ı s ı m 

ikinci Kıs ı m 

Üçüncü K ı s ım 

Üçüncü Kuvve-i Umumiye Şubes i 

Dördüncü Fen Şubes i 

453 Saln ame-i Umumi, sene 1329. 



SÜVARi DAiRESi 

Biri nci Şu bes i 

ikinci Şubes i 

Üçüncü Şu besi 

Süvari Müfettiş l ik l er i 

SAHRA TOPÇU ve NAKLiYE KlTASI DAiRESi 

Birinci Şubes i 

ikinci Şubes i 

Üçüncü Şubes i 

Dördüncü Fen Şubes i 

AGlR TOPÇU MÜFETTiŞ-i UMUMi DAiRESi 

Birinci Şubes i 

ikinci Şubesi 

Üçüncü Şubesi 

SJHHiYE DAiRESi 

Birinci Sicil ve Muamelat Şubesi 

ikinci Kuvve-i Umumiye ve Ecza ve Malzeme-i S ı hh iye Şubesi 

Üçüncü Fen Şubes i 

Birinci Teft i ş ve Muayene K ısm ı 

ikinci Kavan in ve Nizamat K ısm ı 

Üçüncü Eczacı lı k Kısm ı 

Ecza Müdahharı - sıhh iye Merkez Deposu 

UMUR-1 BAYTARiYE MÜFETTiŞ-i UMUMiLiGi 

KlTAAT-I FENNiYE VE MEVAKi-i MÜSTAHKEME MÜFETTiŞ-i UMUMiLiGi 

K ıtaat- ı Fenniye Şubesi 

Mevaki-i Müstahkeme Şubesi .. .. . 
Muamelat Şubes i 

MUHAKEMAT DAiRESi 

Reis ve Aza lar 

Tahrirat Kalemi 

MUHASEBAT-1 UMUMiYE DAiRESi 

Birinci Bütçe Şubesi 

ikinci Kontrol ve Tedkik Şubes i 

Üçüncü Heyet-i Teft i ş i ye ve Hesabat- ı Atika Şubesi 

Evrak Ka lemi 

Heyet-i Teft i ş i ye 
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LEVAZIMAT-1 UMUMiYE DAiRESi· 
= 

Birinci Maaş ve Harc ı rah Şubes i .. . 

ikinci Muayyenat Şubes i 

Üçüncü Melbusat ve Teçhizat Şubes i 

Dördüncü i nşaat ve Tamirat K ısm ı 

Beş i nci Sevkiyat ve Nakliyat K ı sm ı 

Alt ı nc ı Muamelat Şubes i 

Yedinci Te'd iyat Şubesi 

INTIHAB-1 KÜTTAB KOMISYONU 

IKRAZ KOMISYONU 

MATBA-l ASKERIYE 

DERSAADET MERKEZ KUMANDANLIGI 

Tahrirat Ka lemi 

inziba t- ı Askeriye Bö l üğü 

Misafirhane-i Askeri 

Tevkifhane-i askeri 



SONUÇ 

Devletlerin üzerinde var o ldukl arı toprağ ı ve ait o ldu kl arı toplumu iç ve d ı ş 

tehdit ve tehlikelerden koruyabilmek için daima s il ah lı bir gücü ellerinde 

bu l undurması gerekmiştir. Türk Ordusu yeryüzünün en eski ordulardan 

birid ir. Roma'dan sonra ilk düzenli orduya sahip olan devlet Osman lı Devleti 

o l muştu. Osmanlı Devleti Bat ı 'daki hızl ı ge l işme l er karşısında geri ka lm ı ştı. 

Bunu telafi edebilmesi için Batıdaki gelişmeleri kendi bünyesinde de 

gerçekl eştirmesi ve bu yönde yapılacak reformların bütün toplumu ve devletin 

bütün kurumlarını kapsaması gerekiyordu. Yeni kurulacak kurumların ayakta 

kalabilmesi için eski leri ka ld ı rı l ma l ıydı. ll. Mahmut bu durumun farkındaydı. 

Bu eski kurum ların ka ld ı rı l ab il mes i için on l arı destekleyen gücün yani 

Yen içeri Ocağ ı 'nın o ıiadan ka ld ı rı l mas ı gerekiyordu. "Vaka-i Hayriye" olarak 

ad land ı r ı lan bu olayla Osman l ı tarihinde ilk defa eski bir kurum tamamen 

ortadan ka ld ı rılm ı ş oldu. 

Yeniçeri l iğ i n ka l d ı rılmas ı ile birlikte h ı zlı bir bat ı l ıl aşma sürecine giren 

Osmanlı Devleti eski güç ve etkisini tamamen yit i rmiş olan ordusunun eski 

sistemini de terk ederek bat ıl ı tarzda bir yapılanma ve modern leşme sürecine 

girdi. Her şey yeniden ele alındı. Ordunun kadro ve kuru l uş l arı, komuta 

kademesi, devlet yapısındaki .değişikliklere paralel olarak ordunun devlet . . . ., . .· . 

yap ı sındaki yeri de Avrupa örneğine göre düzenienmeye · başladı. 

Yeniçeri Ocağı ile birlikte Yeniçeriler'in en büyük askeri makamı olan 

Yeniçeri Ağalığı da ortadan kalkdır ıl dı. Asakir-i Mansure-i Muhammediye 

ad ı yl a Avrupa tarz ı nda kuru lan yeni ordunun başına Serasker ünvanıyl a Ağa 

Hüseyin Paşa geti r i lmiş ve Yeniçeri Ağas ı 'ndan doğan boş l uğu doldurmak 

üzere Seraskerlik Makamı kuru l muştu . Serasker Paşa divan üyesi idi ve 

siyasi bir güç de yüklenm i şti. Bugünkü Mill i savunma Bakan lı ğ ı ile Genel 

Kurmay Başkan lı ğ ı ' n ın görevleri bu makam taraf ı ndan yürütülmekteyd i. 

Zaman içinde yangın söndürme, zab ı ta, polis görevi gibi görevlerden 

ar ı ndır ıl arak ya l n ı z askeri bir makam olma yolunda gelişme gösterd i. 

. \ .' 
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1832'de Osman lı Devleti'nde ilk resmi ve sürekli meclis olan Dar- ı Şura-y ı 

Askeri'n in aç ılmas ı y l a Seraskerlik karargahında ana karar ve nizarn lar bu 

meclis tarafı ndan belirlenmeye ve ordunun yönetimi Serasker Paşa 

görevlerini bu meclis arac ılı ğ ı y l a gerçek l eşt i ril meye baş ladı. 

1827 yılında n itibaren yurtd ı ş ı na öğrenciler gönderilmeye baş l anmışt ı. 

1835'ten sonra Avrupa kentlerine düzenli olarak öğrenci gönderilmeye 

başlandı; 1845 y ıl ında daha önce Avrupa'da eğ it im görmüş bu öğrenci l erden 

27 subay kurmay s ın ı fın a geçirilerek kurmay s ı n ı fı o l uşturu l muştu. Bunların 

içinden Çırpan l ı Abdü lkerim Nadir Paşa ilk kurmay başkanı oldu. Böylece 

Bab-ı Seraskeri'de art ı k bir kurmay heyeti bu lunuyordu. 1861'de Serasker 

Mehmet Nam ı k Paşa, Seraskerlik Makamı'nın teşki l atını yaparken 

Seraskerlik'e bağl ı bir şube olarak gerçek an lamda bir Erkan-ı Harbiye 

Dairesi oluşturu l muştu. 1286/1879'den sonra Bab-ı Seraskeri'nin yeni yap ı sı 

içinde yedi şubeden o luşan kapsam lı bir Erkan- ı Harbiye Dairesi kuru ldu. 

Okuldan kurmay subay yetişt i rmek için Erkan- ı Harbiye Mektebi de 

kuru ldu ve ge li şt i r il d i . Fakat olumlu bir sonuç a lı namad ı. Ahmet Muhtar Paşa 

ve Gazi Osman Paşa gibi istisnalar d ı ş ı nda kurmay sın ı f ı nın durumu iyi 

deği l di. Üste lik bunlarda Erkan-ı Harbiye Mektebi'nde okumam ı şt ı . 

Artık Osman lı Devleti yüzünü bir daha geri dönmemek. üzere Bat ı 'ya 

çevirm i şti. Tanzimat' la birlikte sivil alandaki Batılılaşma hareketlerinin yanı 

sıra 1839,1843,1844, 1869 y ıll arında askeri alanda yap ıl an ı slahat l arla 

Osman lı Ordusu Bat ı ordu l arı tarzındaki yapı lanmas ı na devam etti. 1834'de 

beş ordu bö lgesine ayrılan Osman l ı Ordusu.,. 1848'de a l tı, 1870 yı·lında da 

yedi ordu bö lgesine· ayrılm ı ştı. Ordunun modernizasyonu daha çok Prusya 

örneğ ine göre gerçekleştiri l iyordu. Bu maksatla 1843'te Moltke'nin 

ça l ışmalarıyla red if teşkilatı kurulmuştu . 

Osman lı Ordusu şek il itibariyle bat ıl ı bir ordu haline ge lm i şti. Ama kafalar 

değişmemişti. Yani makine değişmişti. Fakat malzeme ayn ı ydı. Arka arkaya 

gelen savaşların da olumsuzluklarda payı büyüktü . Orduyu modernize etmek 

için tekrar bat ı ya başvuru ldu. A lmanya'nın 1870-1871 Frans ı z-Alman 

Savaşı ' nda n sonra askeri gücünü ispat etmesi ve politik aç ı dan diğerleri ne 

göre daha az teh likeli görü lmesi Osman lı Devleti'ni Almanya'ya iyice 

yak l aşt ı rd ı . Almanya 'dan heyetler halinde gelen subaylar Osman lı 

Ordusu'nun ge li şmes i için Osman lı Ordusu'nda uzun y ıll ar görev yapt ıl ar. 

.. 



Ülkenin . ve ordunun yöneticileri problemlerini teş his edemiyor, bunu 

Almanlar'dan bekliyorla rdı. Fakat onla rı da a nl ayamıyorlardı . En büyük 

problem eğitim problemiydi. Goltz Paşa öncelikle subayların eğitimine öncelik 

vermişti . işle r kişilerin becerilerine ya da ili ş kilerine dayanılarak 

yürütülmekteydi . Bu nedenle ya pılan bütün şe kil değişiklikle re rağmen 

kafalarda değişiklik gerçekleştirilemediğinde n devlet batmaktan 

kurtulam amıştı. 

1861 yılında Serasker Namık Paşa Bab- ı Seraskeri'yi 

teşk ilatla ndırmıştı. 1876-1877 Osma nlı-Rus savaş ı'nd a n sonra Bab- ı 

Seraskeri yeniden Harbiye Nezareti adıyla teşkil atl a ndırıldıysa da birkaç yıl 

sonra tekrar Bab- ı seraskeri adına dönüldü. Bu teşkil at la ileri bir yap ıya 

bürünen dairede Dar- ı Şu ra-yı Askeri ka ldırılm ı şt ı. Fakat onun görevlerini 

yerine getirecek daireler oluştu rulmuştu . Bu teşkil at 1908'e kadar kull a nıld ı. 

1908'den sonra Harbiye Nezareti adıyla yeniden bir teşkilatl anmaya gidildi. 

Böylece Bab- ı Seraskeri tarihe ka rı ştı. 

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmas ı . bir anlamda Osmanlı Devleti için 

ya kınçağın baş la ngıcı sayıla bilir . Seraskerlik Makamı'nda 1826'dan ·ı 908'e 

kadar olan ge li şme le r bugünkü Genel Kurmay Başka nlığı ile Milli savunma 

Bakanlığı'nın temelini oluşturan ge li şme le rdir . Bu kurulu ş la r bu süreç içinde 

gerçekleşen tecrübeler üzerinde kurulmuştur . Bu konu yeterince ayd ınlatılmı ş 

değ ildir . 1826 'dan itibaren oluşa n teş ki_latl anmanın Avrupa'daki çağdaş la rıyl a 

ka rş ılaştırıla ra k ayrın t ılı olarak ele alınmas ın a , teş kil at ya pı s ı ile görev ve 

soruml u lukla rının daha net ortaya ç ıka rılmas ına ihtiyaç va rd ı r. 



EKLER LiSTESi 

Sayfa 

EK-A Seraskerlik Makamı'nda Bulunanların Listesi . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 115 

EK-B Eski Saray-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

EK-C Eski Saray-2 .. .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . 118 

EK-D Bab- ı Seraskeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 

EK-E At Meydan ı ve Davutpaşa Sa h rası .. .. .. .. .. .... .. .. ... .. .. .... .. ... .. . .......... 120 

EK-F Asakir-i Mansure-i Muhammediye Askerleri.................................. 121 

EK-G Seraskerler-Ağa Hüseyin Paşa ve Hüsrev Paşa........................ 123 

EK· H Seraskeri er- Hasan Rıza ve Mütercim Rüştü Paşa....................... 124 

EK-I Seraskeri er- Hüseyin Avni Paşa ve Ahmet Esat Paşa . .. .. .. .. .. . ...... 125 

EK-J Seraskerler-Derviş Paşa ve Gazi Osman Paşa........................... 126 

EK-K Seraskerler- Abdülkerim Nadir Paşa............................................ 127 



'11 5 

EK-A SERASKERLiK MAKAMI'NDA BULUNANLARlN LiSTESi 

ADI BAŞLADIGI AÇIKLAMA 
TARiH 

1. Ağa Hüseyin Paşa Haziran 1826 
2. Mehmet Hüsrev Paşa Haziran 1827 
3. Damat Halil R ı fat Paşa Ağustos 1836 
4. Damat Mehmet Said Paşa Şubat 1838 
5. Damat Halil R ıfat Paşa Temmuz 1839 2. defa 

6. S ı r Katib i Mustafa Nuri Paşa May ı s 1840 
7. Dorbhor Reş it Paşa Ocak 1843 
8. Hasan R ıza Paşa Eylül 1843 
9. Süleyman Paşa Ağustos 1845 

10. Mehmet Hüsrev Paşa Ara l ı k 1845 2. defa 

11 . Damat Mehmet Said Paşa Ara lı k 1846 2. defa 

12. Hasan R ıza Paşa May ı s 1848 2. defa 

13. Damat Mehmet Ali Paşa Mart 1849 
14. Mütercim Mehmet Rüştü Paşa May ı s 1851 
15. Damat Mehmet Ali Paşa May ı s 1853 2. defa 

16. Hasan R ıza Paşa Şubat 1 854 3. defa 

17. Mütercim Mehmet Rüştü Paşa Haziran 1855 2. defa 

18. Hasan R ıza Paşa Kasım 1855 4. defa 

19. Mehmet Kamil Paşa Ağustos 1857 

20. Mütercim Mehmet Rüştü Paşa Ağustos 1857 3. defa 

21. Hasan R ıza Paşa Kas ım 1857 5. defa 

22. Mehmet Nam ı k Paşa Haziran 1861 

23. Mütercim Mehmet Rüştü Paşa Eylül 1861 4.defa 

24. Damat Mehmet Ali Paşa Eylül 1861 

25. Hac ı Raş it Paşa Ocak 1863 

26. Keçecizade Mehmet Fuat Paşa Şubat 1863 
27. Hasan R ıza Paşa Haziran 1866 6. defa 

28. Mütercim Mehmet Rüştü Paşa Şu bat 1867 5. defa 

29. Mehmet Nam ı k Paşa Şubat 1868 2.defa 

30. Hüseyin Avn i Paşa Şubat 1869 

31. Ahmet Esat Paşa Ağustos 1871 

32. Abdü lkerim Nadir (Abd i) Paşa Ocak 1872 

33. Fosfor Mustafa S ı tkı Paşa Nisan 1872 
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34. Mehmet Yaver Paşa Temmuz 1872 

35. Ahmet Esat Paşa 2.defa Ekim 1872 
36. Hüseyin Avni Paşa 2.defa Şubat 1873 
37. Ali Saib Paşa Nisan 1875 
38. Hüseyin Avni Paşa Ağustos 1875 3.defa 

39. Hasan R ıza Paşa Ekim 1875 7. defa 

40. Mehmet Namı k Paşa Kas ım 1875 3.defa 

41. Hasan R ıza Paşa Ocak 1876 8.defa 

42. Derv i ş ibrah im Paşa Nisan 1876 
43. Abd ülkerim Nadir Paşa May ı s 1876 2.defa 

44. Hüseyin Avn i Paşa May ı s 1876 4.defa 

45. Abdü lkerim Nadir Paşa Haziran 1876 3.defa 

46. Mehmet Redif Paşa Eylül 1876 

47. Mehmet Rauf Paşa Temmuz 1877 
48. Mehmet izzet Paşa Ocak 1878 

49. Damat Mahmut Celaleddin Paşa Mayıs 1878 
50. Fosfor Mustafa S ıtkı Paşa Haziran 1878 2.defa 

51. Osman Nuri Paşa (Gazi) Ara lık 1878 
52. Hüseyin Hüsnü Paşa Temmuz 1880 Harbiye Naz ırı olarak 

53. Osman Nuri Paşa (Gazi) Kas ı m 1880 2.defa Harb iye Nazırı olarak 

54. Hüseyin Hüsnü Paşa Ara lı k 1881 2.defa Harb iye Naz ı r ı olarak 

55. Osman Nuri Paşa (Gazi) Ara lı k 1883 3.defa 

56. Ali Saib Paşa Eylül 1885 2.defa 

57. Osman Nuri Paşa (Gazi) Ağustos 1891 4.defa 

58. Mehmet R ıza Paşa Eylül 1891 Temmuz 1908'e kadar 



EK-B ESKi SARAY "1 

1454'de Fatih'in ya ptırdığı Eski Saray 

(1 523 yılınd a Matra kçı Nasuh'un Kanuni'nin Irak Seferi için h az ırl a dığ ı Beyan- ı 

Menazil -i Sefer-i lrakeyn a dlı eserd en) 



Fatih zamanında G.Amyrutes'e ya ptırılan Eski Saray 

ve Fatih semti'nin görünüşü 

Fatih zamanında Eski Saray 

(Paris Bibliotheque nationale,Cartes dairesindeki planlardan) 
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EK-D BAB-1 SERASKERi 

i ' 

Osman lı Devleti Dönemi'nde Bab- ı Seraskeri 

Bab- Seraskeri'nin bugünkü durumu (istanbul Üniversites i) 



EK-E ATMEYDANI ve DAVUTPAŞA SAl-IRASI 

At Meydanı 

'~-

Davutpaşa Sahras ı 
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EF-F ASAKiR-i MANSURE~i MUHAMMEDiYE ASKERLERi 

Piyade Neferi Binbaş ı Kolağası Yüzbaşı Humbaracı Neferi Topçu Neferi 

ll. Mahmut Dönemi (Setre pantelonun kabulünden önce) 

Mızıka Neferi Piyade Subayı Harbiye Öğrencis i Piyade Eri 

ll . Mahmut Dönemi (Setre pantelonun kabulünden sonra) 



EF-F ASAKiR-i MANSURE-i MUHAMMEDiYE ASKERLERi 

Süvari Neferi Piyade Nerferi Topçu Neferi Topçu Zabiti 

Topçu Neferi 

Abdülmecit Dönemi 

Talia Tburu 
N efe ri 

1. Zühaf Alayı 
N efe ri 

Abdülaziz Dönemi 

2. Zühaf Alayı 
N efe ri 
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EK-H SERASKERLER- HASAN RlZA PAŞA ve MÜTERCiM RÜŞTÜ PAŞA 
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EK-I SERASKERLER- HÜSEYiN AVNi PAŞA ve AHMET ESAT PAŞA 
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EK-J SERASKERLER- DERViŞ PAŞA VE GAZi OSMAN PAŞA 
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EK-K SERASKERLER- ABDÜLKERiM NADiR PAŞA 

., 

----·· - .... 

Serasker Ç ı rpa nlı Abdü lkerim (Abd i) Nadir Paşa 

Osma n lı Devlet i' nin ilk Kurmay Baş ka n ı 
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