
olarak eyalet meclisleri oluşturuldu . Eya
I et meclisleri hükümetin tayin ettiği bir 
başkan, vali. defterdar, kadı veya naib, 
müftü, katip ve müslüman halkın seçtiği 
dört, gayri müslim halkın her grubunu 
temsilen de birer kişiden müteşekkildi. 
1864 Vilayet Nizamnamesi'yle birlikte eya
let yapısından vilayet sistemine geçildi. Bu 
nizamname, Midhat Paşa'nın valiliği sıra

sında Tuna vilayetinde uygulanıp başarılı 
sonuçlar alınması üzerine yaygınlaştırıldı. 
1871 nizamnamesiyle Rumeli'de on, Ana
dolu'da on altı ve Kuzey Afrika'da bir vila
yet oluşturuldu. 

Taşra teşkilatındaki reformlardan biri 
de belediyelerin kurulup yaygınlaştırılma
sıdır. İlk defa 13 Haziran 18S4'te Kırım sa
vaşı dolayısıyla İstanbul'a gelen müttefik 
kuwetlerinin şehirde oluşturduğu kalaba
lığı ve hareketliliği düzene koymak ama
cıyla İstanbul Şehremaneti ihdas edildi. 
Hükümetçe tayin edilen şehremininin ma
iyetinde üyeleri yine hükümetçe belirle
nen bir meclis vardı. Şehremanetinin ba
ğımsız gelirleri yoktu. Bu anlamda modern 
sayılabilecek belediye Paris örneğine göre 
teşkilatlandırılan, bağımsız gelirleri, bele
diye binası ve belediye mahkemesi bulu
nan, Galata ve Beyoğlu'na hizmet veren 
Altıncı Daire-i Belediyye'dir. Sancak ve ka
za merkezlerinde belediye meclislerinin ku
rulmasını öngören 1864 Vilayet Nizamna
mesi'yle birlikte belediye teşkilatı taşrada 
oluşturulmaya başlandı. Ancak taşrada 
daha ziyade ticaretin gelişmiş olduğu li
man şehirleri belediyeleri teşkilatlandırır
ken çoğu yerde bu teşkilatlar kurulamadı. 
Fakat yine de Osmanlı Devleti'nden Tür
kiye Cumhuriyeti'ne 389 belediye intikal 
etti. 

Bürokrasinin bu şekilde önem kazan
masına paralel olarak memurların statü
sü de yeniden düzenlendi ve 1834'te Ola, 
sani, salis ve rabi' olmak üzere dört sınıf 

mülki rütbe ihdas edildi. 1838'de katipie
rin rütbe terfiinde imtihan esası getirildiği 
gibi her yıl şaban veya şewal ayında yapı
lan tevc'ihat usulü de kaldırıldı. Aynı yıl 
rüşveti önlemek amacıyla biri memurlara, 
diğeri ilmiye mensupianna olmak üzere iki 
ceza kanunu hazırlandı ve işe yeni başla

yan memurlara yemin zorunluluğu geti
rildi. Öte yandan memurların haftalık tatil 
günleri düzenlendi. 

1839 Tanzimat Fermanı ile müslüman 
ve gayri müslim tebaanın eşitlenmesi ve 
1856 Isiahat Fermanı ile gayri m üstimierin 
devlet hizmetinde istihdamına cevaz ve
rilmesi personel politikası açısından önem-

lidir. Özellikle Isiahat Fermanı'ndan sonra 
devlet hizmetinde ve bilhassa Hariciye'de 
gayri müslim sayısı hızla arttı ve Ermeni
ler ön plana çıktı. 1877'de Me'murln Ka
lemi Müdürlüğü ve 1879'da Sicill-i Ahval 
Komisyonu kurularak memurlara ait bilgi
ler düzenli biçimde tutulmaya başlandı . 

1881 'de çıkarılan ve 1884'te değiştirilen 
Me'murln-i Mülkiyye Terakki ve Tekaüt 
Kararnamesi'yle memurların yükselme, 
emeklilik ve sosyal güvenlik konuları dü
zenlendi. Diğer bir husus da yönetim di
linin elkab ve terminoloji bakımından sa
deleştirilmesiydi. 

Taşrada kurulan meclisler vasıtasıyla eş
raf sınırlı da olsa yönetime katıldı. Bu ka
tılım, meclisierin tabii üyeleri olan yerel 
yöneticiler ve bölgeden halkın temsilcisi 
olarak seçilen kişilerle sağlandı. Bu durum, 
daha sonra taşra halkı temsilcilerinin Mec
lis-i Meb'Qsan'a katılmasına temel teşkil 
etmesi açısından önemlidir. Tanzimat dö
neminde bir yandan halkın temsilcileri
nin yönetime katılması, öte yandan taşra 
idaresinde önceki deviriere nisbette mer
kezlleştirmenin sağlanmış olması ilk bakış
ta bir çelişki gibi görülebilir. Ancak mer
kezi hükümet taşra temsilcilerini yöne
timden tamamen dışiayacak güçte değil

di. Dolayısıyla söz konusu hizmetleri mer
kezlleştirirken halkın temsilcilerini de sis
temin içine çekerek gerilimleri mümkün 
mertebe azattmayı hedefledi. ll. Abdülha
mid, mahalli güçleri merkezi hükümetin 
temsilcisi olan valilere karşı bazan rasyo
nel kuralları hiçe sayacak derecede önem
sedi. Diğer taraftan güvendiği valileri uzun 
süre görevlerinde bıraktı. Tanzimat devri, 
Osmanlı tarihinde uzmanlaşmış sivil bü
rokratların rol aldığı bir taşra teşkilatlan

masının temellerinin atıldığı bir dönemdir. 
Ancak bunun geniş topraklara sahip dev
letin her tarafında aynı ölçüde uygulandı
ğını söylemek güçtür. 

XIX. yüzyıl idari reformlarının en belir 
gin özelliği devletin gücünü merkezde top
lamaya ve merkezi bir idare kurmaya yö
nelik oluş uydu. Matbuat ve yüzyılın ikinci 
yarısında yaygınlaştırılan telgraf, oluşturul
maya çalışılan merkezi idarenin vazgeçil
mez araçları oldu. 18SS'te kurulan Telgraf 
İdaresi'nin 1871 'de Posta Nezareti'yle bir
leştirilerek Posta ve Telgraf Nezareti ve 
1908'den sonra da Posta, Telefon ve Tel
graf Nezareti adını alıp Meclis-i Vükela 
üyeliğine kadar yükselmesi sistem içeri
sindeki yerini ve önemini gösterir. Öte yan
dan merkezi idare sistemini uygulayacak 
elemanların eğitimi için Mekteb-i Maarif-i 
Adliyye, Mekteb-i Ulum-i Edebiyye, Mek-
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teb-i Mülkiyye, Mahrec-i Aklarn gibi mek
tepler kuruldu. 
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li ALi AKYILDIZ 

B) Aske ri Teşkilat. Kuruluş yıllarında 

Osmanlı Devleti'nin düzenli askeri birlik
leri yoktu . İ lk düzenli birlikler Orhan Bey 
zamanında kuruldu. Yaya ve müsellem (at
lı) denilen ve Türk gençlerinden toplanan 
bu kuwetler biner kişilik birliklerden olu
şuyordu. Bunlar sadece savaş zamanında 
ücret alırlar, barış zamanında kendi işle
riyle meşgul olurlardı. Kumandanları on
başı, yüzbaşı ve binbaşı unvanlarıyla anı
lan bu askerler gittikçe büyüyen bir dev
letin ihtiyacını karşılayamaz hale gelince 
daha güçlü ve daimi bir ordunun teşkili 
kararlaştırıldı. Bunun için savaş esirlerin
den faydalanma yoluna gidildi. 1. Murad 
döneminde pençik kanunu çıkarıldı. Savaş 
esirlerinin beşte biri vergi karşılığ ı yeni-
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çeri oluyordu. Savaş esirlerinin doğrudan 
yeniçeri yapılmasının sakıncaları görüldü
ğünde önce Anadolu'daki Türk çiftçileri
nin yanına verilmeleri kararlaştırıldı. Böy
lece esirler hem Türkçe'yi hem Türk-İslam 
adetlerini öğrenecekler, daha sonra as
keri hizmete alınacaklardı. Ancak zaman
la bunun da sakıncaları ortaya çıkınca bir 
süre askeri eğitim görmeleri kararlaştı

rıldı. Bu amaçla Gelibolu'da, İstanbul'un 
fethinden sonra da burada birer Acemi 
Ocağı kuruldu. Bir nevi askeri okul statü
sündeki bu kurum sadece Yeniçeri Ocağı'
nın değil diğer kapıkulu ocaklarının da ne
fer ihtiyacını karşılıyordu. Acemi Ocağı'n

da belli bir süre eğitilen adaylar başta Ye
niçeri Ocağı olmak üzere öteki kapıkulu 
ocaklarına dağıtılırdı . Zamanla devşirme 
usulüne de başvuruldu. Osmanlı tebaası 
hıristiyan çocuklarının belli kurallar içinde 
toplandıktan sonra eğitilerek başta asker
lik olmak üzere devlet kadrolarında çalış
tırılmalarına yönelik olan devşirme siste
mi yüzyıllarca Acemi Ocağı'nın en önemli 
asker kaynağı oldu. XVI. yüzyıl sonların
dan itibaren duyulan ihtiyaç üzerine "kul 
oğlu, kul kardeşi, ağa çırağı" adları altın
da teamüle aykırı yollarla başka neferler 
de ocağa alındı, böylece ocak nizarnı bo
zulmaya başladı. 

Kapıkulu ocaklarının en nüfuzlusu ve ka
labalığı olan Yeniçeri Ocağı'nın I. Murad 
zamanında Edirne'nin fethinden sonra ku
rulduğu genellikle kabul edilir. İlk yeniçe
ri kışiası Edirne'de yapıldı. Yeniçeri Ocağı 
yaya, sekban ve ağa bölüklerine ayrılırdı. 
Cemaat adıyla da anılan yayalar 1 O 1 orta
dan (bölük) oluşurdu. Önceleri müstakil 
olan sekban bölükleri Fatih Sultan Meh
med döneminde Yeniçeri Ocağı'na ilhak 
edildi. Ağa bölükleri ise II. Bayezid devrin
de ihdas edildi, böylece Yeniçeri Ocağı'n
daki orta ve bölük sayısı 196'ya çıktı. Oca
ğın en büyük zabiti yeniçeri ağasıydı. Bu
nun altında sekbanbaşı, kul kethüdası, za
ğarcıbaşı, saksoncubaşı, turnacıbaşı, hase
ki ağalar ve başçavuş gibi yüksek rütbeli 
zabitler bulunurdu. Daha aşağıda ise deve
ciler, yayabaşılar, muhzırbaşı, kethüda ye
ri ve bölükbaşılar vardı. İstanbul'daki yeni
çeri kışiaları Şehzadebaşı ve Aksaray semt
lerindeydi. Bunlardan birincisine Eski Oda
lar, ikincisine Yeni Odalar denirdi. Birçok 
kapısı olan bu kışialar kendi içlerinde oda 
denilen birimlere ayrılmıştı. Yeniçerilerin 
iaşeleri kendilerine aitti. Bu ihtiyaçlarını 
devletten u!Gfe (mevacib) adı altında aldık
ları maaşla karşılarlardı. Özel kıyafetleri ve 
serpuşları olan yeniçerilere mevsimine gö
re yazlık ve kışlık kumaşlar verilirdi. Yeni çe-
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rilerin birçok bayrak ve nişanı vardı. Bun
ların en büyüğü imam-ı Azam bayrağı olup 
bu bayrak ocağın Sünniliğinin işaretiydi. 
Yeniçeri Ocağı'nın nizarnı XVI. yüzyıl son
larından itibaren bozulmaya başladı , ll. 
Osman ve lll. Selim'in gayretleriyle ıslahı 
mümkün olmadı ve 1826 yılında II. Mah
mud zamanında kaldırıldı . Merkez yaya 
kuwetleri yeniçeriler dışında cebeci, top
çu, top arabacı, humbaracı ve lağımcı ocak
larından oluşuyordu. Başlıca görevi yeni
çerilere silah sağlamak ve bunların bakı
mını yapmak olan cebecilerin başında ce
becibaşı, bunun altında dört kethüda, ce
beciler başçavuşu katip ile orta ve bölük 
kumandanları vardı . Ocak 1826'da diğerle
ri gibi lağvedilince, yerine Cebehane-i Ami
re Ocağı kuruldu. 

Topçu Ocağı muhtemelen Fatih Sultan 
Mehmed döneminde teşekkül etmişti. 
Mensuplarının başlıca görevi top imal et
mek ve bu silahları kullanmaktı. Top ima
lathanesi İstanbul'un Tophane semtindey
di ve Fatih Sultan Mehmed devrinde ya
pılmıştı. Bazı sınır kalelerinde ve özellikle 
maden yataklarına yakın yerlerde de top 
imalathaneleri vardı. Geleneksel topçuluk 
zamanla fonksiyonunu kaybedince lll. Mus
tafa döneminde Avrupa'dan topçu usta
ları getirtildi ve Sürat topçuları adıyla yeni 
bir sınıf teşkil edildi. Top Arabaetiarı Oca
ğı'nın başlıca görevi büyük topların nakli
ni sağlamaktı ve Topçu Ocağı'na bağlı ola
rak XV. yüzyılda kurulmuştu. Humbaracı 

Ocağı demir veya tunçtan yuvarlak olarak 
dökülüp içine patlayıcı maddeler konan 
humbaranın imal edildiği ve kullanıldığı 
yerdir. önceleri Cebeci ve Topçu ocakları
na bağlı olan humbaracılar İstanbul'un 
fethinden sonra müstakil hale getirildi. 
Zamanla ihmale uğrayan ocak, XVIII. yüz
yılda Osmanlı Devleti'ne iltica eden Com-

Kul kethüdası 
ve muhzır ağa 

(D"Ohsson, 

Tableau general, 
lll, lv. 186, 188) 

te de Bonneval'in (Humbaracı Ahmed Pa
şa) gayretleriyle ıslah ediidiyse de ardın
dan tekrar kendi haline bırakıldı. Lağım
cılar ise teknik bir sınıftı. Başlıca görevle
ri toprak altında tüneller açarak buralara 
yerleştirdikleri patlayıcı maddelerle kale fe
tihlerini kolaylaştırmaktı. Atlı kapıkulu ocak
larının mensupianna kapıkulu süvarileri 
adı verilirdi. Altı bölükten oluşan kapıku
lu süvarilerinin Osmanlı Devleti'nin büyü
mesinde etkin rolü olmuştur. ilkin sipah ve 
silahdar bölükleri, daha sonra sağ ve sol 
uiGfecilerle sağ ve sol garipler teşkil edil
di. Kapıkulu süvarilerine altı bölük halkı 
da denirdi. Süvariler mevkice yayalardan 
üstünse de nüfuz bakımından onların al
tındaydı. Süvari bölükleri taşıdıkları sarı, 

kırmızı, yeşil ve alaca bayrakların adlarıy
la da anılırdı. imtiyazlı ilk iki bölüğe yukarı 
bölükler, ulfifelilere orta bölükler, gariple
re aşağı bölükler adı verilirdi. Süvarilerin 
başlıca görevi sefer esnasında padişahın 
otağını korumak, askerin geçeceği yolları 
temizletmek, köprüleri tamir ettirmek, 
sancakları muhafaza etmek gibi işlerdi. 
Kapıkulu süvarileri de yayalar gibi XVII. 
yüzyıldan itibaren önemlerini kaybetmiş ve 
Yeniçeri Ocağı'nın ardından ortadan kaldı

rılmıştır. Kapıkulu süvarileri devlet mer
kezine yakın yerlerdeki karargahlarında 
otururlardı. Bir yere sefer kararı alındığın
da aylar öncesinden eyalet ve sancak bey
lerine fermanlar gönderilir, belirlenen yer
de toplanarak asıl orduya katılmaları sağ
lanırdı. Bu arada yapılacak seferin yerine 
göre başta Kırım Hanlığı olmak üZere dev
lete bağlı özel statüsü olan idari birimler
den yardımcı kuwetler devreye sokulur
du. Sefer yürüyüşü belli bir disiplin içinde 
menzilden menzile gerçekleştirilirdi. As
keri teşkilatın bozulmasına paralel olarak 
bu düzen de bozulmuştur. 



Osmanlı Devleti'nin asıl askeri gücünü 
eyaletlerdeki kuwetler teşkil ederdi. Bu 
kuwetlerin esasını timarlı sipahiler oluş
tururdu. Topraklı süvari de denilen t imar
lı sipahiler Osmanlı toprak sisteminin as
keri yönüyle ilgili uygulaması sonunda or
taya çıktı. Sistem bir yönüyle toprağın iş
lenmesini ve ürün alınmasını sağlarken di
ğer yönüyle devletin asker ihtiyacına hiz
met ederdi. Dirlik adı verilen ve gelirine 
göre timar, zeamet, has diye üçe ayrılan 
mlrl araziyi tasarruf edenler, ekip biçtik
leri arazinin senelik gelirine göre her tür
lü masrafı kendilerine ait olmak üzere at
lı askerler yetiştirmek zorunda idiler. Ce
belü denilen bu askerler bağlı oldukları si
pahinin para ile satın aldığı veya savaşta 
esir ettiği köleleriydi. Her 1 000 timarlı si
pahi bir alay beyinin kumandasında sefe
re giderdi. Alay beyinin altında subaşı , çe
ribaşı, bayraktar ve çavuş gibi zabitler olur
du. Bunlar barış zamanında bulundukla
rı kazada asayişi sağlardı. Merkezden se
fer emrini alan beylerbeyi ve sancak bey
leri bu emri ve gereğinin yapılmasını alay 
beyleri vasıtasıyla timarlı sipahilere bildi
rirdi. Mazeretsiz sefere katılmayan timar
lı sipahinin dirliği elinden alınır, savaşlar
da başarılı olanların diriikierine zam yapı

lırdı. Her eyaletteki tirnar ve zeamet sa
hiplerinin adlarını ve dirliklerinin miktar ve 
yerlerini gösteren düzenli defterler tutu
lur, sefer sırasındaki yoklamalar bu def
terlere göre yapılırdı. Bu sistem XVI. yüz
yılın sonlarından itibaren önemini yitirdi , 
tüfekli yaya askere olan ihtiyaç arttı ve ye
ni bir teşkilatianma gerçekleştirildi. XVIII 
ve XIX. yüzyıllarda ıslahına çalışılan timar
lı sipahi teşkilatı 1847'de lağvedildi. 

Eyalet kuwetlerinden olan yardımcı taş
ra kuwetleri öncü, geri hizmet ve kale 
kuwetleri şeklinde üç grup halinde topla
nabilir. öncü kuwetler azeb, akıncı , deli gi
bi biriikiere ayrılırdı. Bunlardan eyalet as
keri statüsündeki azebler öncü piyade bir
liklerindendir. Kuruluşları Yeniçer i Ocağı' 

nın teşkilinden öncedir. Savaş esnasında 
ordunun en önünde bulunurlar, dolayısıy
la ilk hücumlara bunlar maruz kalırlar, sa
vaş başlayınca sağa sola açılarak topçula
rın ateş etmesini sağlarlardı . XVI. yüzyıl
da kale muhafızı olarak kullanılan azebler 
ll. Mahmud zamanında kaldırılmıştır. Akın

cıların varlığı devletin kuruluşu kadar es
kidir. Daimi ordunun kurulmasından ön
ce tamamı atlı olan askerler aklncı statü
sündeydi. Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasın

dan sonra görevleri tedricen sınır boyları
na inhisar etti. Önceleri devlet hazinesine 
hiçbir yükleri olmayan aklncılar her türlü 

ihtiyaçlarını kendileri temin ederler ve düş

mandan aldıkları ganimetle geçinirlerdi. 
Bağlı oldukları beyin adıyla anılan akıncı
lar genellikle Rumeli'de kullanılırlar, ancak 
gerek görülürse Anadolu'da da istihdam 
edilebilirlerdi. XVI. yüzyıl sonlarından iti
baren sadece ismen varlığını sürdüren 
aklncıların yerini serhad kulları ve Kırım 
kuwetleri aldı. Deli denilen öncü birlikler 
de aklncılar gibi atlıydı . önceleri sadece Ru
meli'deki sınır beylerinin maiyetinde kulla
nılan deliler, XVII. yüzyıldan itibaren Ana
dolu'daki vezir ve beylerbeyilerin maiyet
lerinde de teşkil edildi ve tamamen üc
retli maiyet askeri oldu. 

Geri hizmet birlikleri yaya, müsellem, 
yörük, cerehor ve canbazan gibi adlar al
tında toplanabilir. Kuruluş yıllarının askeri 
birlikleri olan yaya ve müsellemler Yeniçe
ri Ocağı 'nın kurulmasından sonra tedri
cen ger i hizmete alınmıştır. Başlıca gö
revleri sefer zamanında ordunun geçece
ği yolları açmak, hendek ve siper kazmak, 
top ve gülle nakli yapmak, cephedeki as
kere erzak taşımaktı. Barış zamanında ka
le tamiriyle meşgul olurlar, maden ocak
larında ve tersanelerde çalışırlardı. Diğer 
geri hizmet birliklerinden olan canbazan 
ve cerehorlar da ordunun işçi sınıfından
dı . Serhad kulu da denilen kale kuwetle
ri yaya statüsündeydi. XVI. yüzyıldan iti
baren azebler kısmen bu statüye bağlan
dı. Yine kale kuwetlerinden olan gönüllü 
ve beşliler ise bulundukları yerin halkın
dan seçilerek teşkil edilirdi. Hisar eri veya 
farisan denilen muhafızlar da kale kuwet
lerindendi. 

Osmanlı askeri teşkilatı özellikle XVI. 
yüzyılın sonlarından itibaren klasik yapı
sından oldukça farklı bir değişim geçirdi. 
Ateşli silah kullanabilecek yaya askerleri 
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taşradan sağlandı, bunlar sadece savaş 
zamanları istihdam edilir oldu. Bu durum 
önemli asayiş problemleri yaşanmasına 
yol açtı. Maaşit birlikler hazineyi zorlama
ya başladı. Isiahat teşebbüsleri ise bir so
nuç vermedi. IV. Murad ve Köprülüler za
manı,ndaki tedbirler dışında XVII ve XVIII. 
yüzyıllarda askeri teşkilatın ıslahı için ciddi 
hiçbir tedbir alınmadı. XVIII. yüzyılda Batı 
ordularının üstünlüğü kabul edildi ve ilk 
defa 1. Mahmud zamanında askeri ısia
hat girişiminde bulunuldu. Osmanlı hiz
metindeki Comte de Bonneval Humbara
cı Ocağı'nı , lll. Mustafa zamanında Baron 
de Tott, Topçu Ocağı'nı ısiaha çalıştıysa da 
bu girişimlerden kalıcı başarilar elde edi
lemedi. 1775 yılında açılan Mühendisha
ne-i Bahri-i Hümayun'un bu asrın en ka
lıcı askeri ısiahat teşebbüsü olduğu söy
lenebilir. 

Osmanlı Devleti'nde gerçek anlamda kök
lü ısiahat girişimi lll. Selim zamanında ol
du ve Nizam-ı Cedld adıyla yeni bir ordu 
kuruldu. Bu ordunun asker leri Avrupa! 
tarzda bölük, tabur ve alaylara ayrıldı , yi
ne Batı tarzında eğitilmelerine özen gös
terildi. Bu üniformalı ordunun giderleri için 
İrad-ı Cedld adıyla ayrı bir hazine teşkil 
edildi. 1795'te Mühendishane-i Berri-i Hü
mayun açıldı, bu arada tirnar sisteminin 
ıslahına çalışıldı . Asıl kalıcı askeri yenilik
ler ise ll. Mahmud döneminde gerçekleş
tirildi. ll. Mahmud'un saltanatının ilk dev
resi sayılan 1808-1826 yılları arasında ilk 
askeri yenilik girişimini Veziriazam Alem
dar Mustafa Paşa yaptı. Sekban-ı Cedid 
adıyla 1808'de kurulan yeni ordu Nizam-ı 
Cedid ordusunun isim değiştirmiş şekli 
görünümündeydi. Ancak bu ordu uzun 
ömürlü olmadı . Bizzat ll. Mahmud'un ilk 
denemesi olan Eşkinci Ocağı 1826 Mayı-
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sında Yeniçeri Ocağı'nın ilgası arefesinde 
kuruldu, fakat büyük tepki çekti ve yine 
bir askeri ayaklanma ile son buldu. 1 S Ha
ziran 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağı'nın kal
dırılmasının ardından kurulan Asakir"i Man
sure-i Muhammediyye devletin sonuna 
kadar devam eden ilk talimli ordu oldu ve 
günümüz modern Türk ordusunun nüve
sini teşkil etti. Teşkilat itibariyle Nizam-ı 
Cedid ordusuna benzeyen Asakir-i Man
sure-i Muhammediyye'nin en büyük ku
mandanına serasker unvanı verildi. Bölük 
kumandanları binbaşı unvanıyla anıldı. Da
ha aşağıda yüzbaşı ve mülazımlar vardı. 
Zamanla yapılan düzenlemelerle yeni rüt
beler ihdas edildi ve günümüz askeri ma
kamlarına yakın bir hiyerarşi ortaya çıktı. 
Yeni ordunun takviyesi için taşrada ayrı
ca yedek güç olarak redif birlikleri oluştu
ruldu, 1834'te subay ihtiyacını karşılamak 
için Harbiye Mektebi açıldı. Zamanla Ana
dolu'nun ve Rumeli'nin bazı merkezlerin
de de kurulan Asakir-i Mansure'nin adı 
Sultan Abdülmecid döneminde Asakir-i Ni
zamiyye'ye çevrildi. Tanzimat Fermanı'nın 
ilanından sonra askeri alanda da gelişme
ler oldu. Askere almada kura usulü be
nimsendi ve muvazzaf askerlik süresi kı
saltıldı. Sultan Abdülaziz devrinde hassa 
alayları kuruldu, yeni bir askeri kıyafet be
nimsendi ve askeri okulların ıslahına çalı
şıldı. Il. Abdülhamid döneminde devam 
ettirilen askeri yenilikler kapsamında Os
manlı kara kuwetleri günümüzde varlığı
nı sürdüren ordulara ayrıldı, Doğu Anado
lu'daki aşiretlerden Hamidiye Süvari Alay
ları kuruldu. 

XX. yüzyıl başlarında Avrupa'da başla
yan havacılık alanındaki gelişmelere pa
ralel olarak Osmanlı Devleti'nde de askeri 
havacılığın kurulmasına çalışıldı. 1911 'de 
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lll, lv. 196, 199) 

Erkan-ı Harbiyye bünyesinde bir havacılık 
şubesi açıldı, ertesi yıl Ayastefanos'ta (Ye
şilköy) Hava Uçuş Okulu tesis edildi. Bu 
arada havacılık eğitimi için Avrupa'ya bir 
heyet, pilot yetiştirmek için de Fransa'ya 
iki kişi gönderildi. Daha sonra İngiltere, 
Fransa ve Almanya'dan uçak, malzeme ve 
havacı personel getirtildi. Balkan Savaşı 
çıkınca bu faaliyetler bir süre durdu. En
ver Paşa'nın Harbiye nazırlığı zamanında 
(ı 9 ı 4- ı 9 ı 8) askeri havacılığı geliştirme 
çalışmalarına hız verildi. Almanya'dan alı
nan uçakların ı. Dünya Savaşı'nda bazı ya
rarlıkları görüldü (ayrıca bk. ORDU). 
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!il AııDÜLKADİR ÖZCAN 

Denizcilik. Osmanlı denizcilik geleneği 
XN. yüzyıl başlarına kadar giden Batı Ana
dolu'daki denizcilik faaliyetlerine dayan
maktadır. Küçük bir kara beyliği olarak ku
rulmasına rağmen sahillere ulaşttktan son
ra denizcilik bilgi ve tecrübesini devamlı 
şekilde arttırmaya çalışan Osmanlılar, bu 
sahillerdeki denizci beyliklerden tevarüs 
ettikleri donanma ve denizcilerden yarar
lanma yoluna gittiler. Anadolu beylikleri 
arasında yer alan Menteşe, Aydınoğulları, 
Saruhan ve özellikle coğrafi yakınlığı sebe
biyle Karesi beylikleri Osmanlı denizciliği
nin kuruluşuna önemli katkıda bulundu
lar. 

Osmanlılar kısa zamanda Edincik, Gem
lik, Karamürsel ve bilhassa İzmit'te kur
dukları tersaneler sayesinde deniz kuwet
lerinin ilk nüvesini oluşturdular. Karade
niz ve Ege denizinde önemli ticaret kolo-


