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Osmanlı Dönemi. A) Kara Kuvvetler i. 
XIV. yüzyıl başlarında Bitinya bölgesinde 
bir gaza devleti olarak ortaya çıkan Os
manlı Beyliği 'nin Osman Gazi döneminde 
askeri kuwetleri daha çok aşiret yapısı 
içinden oluşturuluyordu. Osman Bey'in bir 
aşiret lideri olarak sivrilmesiyle etrafında
ki diğer savaşçı beylerin güçlerinin katılı
mı sonucu ortaya çıkan askeri kuwetlerin 
hepsi atlı birlikler durumundaydı . Bunlar 
tipik Türkmen kabile savaşçıları tarzında 
teşkilatlanmıştı . Bizans sınırında yapılan 
mücadeleler dolayısıyla Bizanslılar tarafın
dan bu bölgelere sevkedilen paralı asker
lerin bir kısmının Osman Bey'in güçlerine 
katılması (mesela Peçenek ve Alanlar). da
ha önce yaşanan Selçuklu tecrübesi Os
manlılar'ın savaş sistem ve gücüne yeni 
katkılar sağladı. Orhan Bey devrinde sınır
Iarı genişleyen ve Bizans'a karşı faaliyet
lerini arttıran beyliğin askeri sisteminde 
giderek önemli değişmeler meydana gel
di. Orhan Bey'in kardeşi Alaeddin Bey'in de 
tavsiyesiyle yaya ve müsellem adları altın

da ilk düzenli birlikler kuruldu. Bursa Kadı
sı Çandarlı Kara Halil'in teklifiyle 1 OOO'er 
kişilik gruplara ayrılan bu birliklerin erieri 
Türk gençlerinden sağlandı. Ancak bunla
ra ücretleri sadece sefer zamanında öde
niyor, sefer bitince işlerinin başına dönü
yorlardı. Bu yüzden daimi ve muvazzaf sa
yılmıyorlar, sadece vergilerden muaf tutu
i uyarlardı. Kumandanları onbaşı, yüzbaşı 
ve binbaşı rütbesindeydi. Uc beyliği döne
minin en önemli askeri başarısı Çanakka
le Bağazı'ndan geçilerek Edirne'ye kadar 
ulaşılmasıdır. 

Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşuna kadar sa
vaşlarda yaya ve müsellemlerle gönüllüler 
kullanıldı. Ancak bir süre sonra bunlar da 
kafi gelmeyince yeni bir ordunun kurul-
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ması kaçınılmaz oldu ve oluşturulan birli
ğe "yeni çeri" (yeni asker) denildi. Yaya ve 
müsellemler ise tedricen geri hizmetlere 
alındı. Yeniçeriler kapıkulu ocakları adı al
tında anılacak merkez kuwetlerinin ilkiy
di ve doğrudan padişaha bağlıydı . Bu dü
zenli ve maaşlı ordu Romalılar'dan beri 
Avrupa'da kurulan ilk daimi muvazzaf as
keri güçtü. Er ihtiyacı önceleri çıkarılan 
pencik * kanunu gereği savaş esirlerinden 
elde edildi. Bunlar ilk zamanlarda doğru
dan yeniçeri yapılırken daha sonra bunun 
sakıncaları görüldü ve bir süre Türk çiftçi 
ailelerinin yanında eğitim görmeleri, Türk
çe'yi, Türk adet ve geleneklerini öğrenme
leri kararlaştırıldı . Ardından yeni kurulan 
Acemi Ocağı'nda bir süre askeri eğitim 
gördükten sonra yeniçeri yapılma esası 
getirildi. Ülke sınırlarının gittikçe genişle
mesi ve buna bağlı olarak pençik uygula
masının yetmemesi üzerine yeni asker 
kaynağı arandı. Devşirme adıyla Osmanlı 

tebaası h ıristiyan ailelerin oğullarından 
faydalanılması yoluna gidildi. Çıkarılan 
devşirme kanunu gereğince hıristiyan ai
lelerin belli yaşlardaki oğulları devlet hiz
metine alınacaktı. ihtiyaca göre üç beş 
yılda bir toplanan çocuklar tercihen on 
dört- on sekiz yaşları arasında olacaktı. Ön
celeri sadece Osmanlı Avrupası'nda uygu
lanan devşirme kanunu XV. yüzyılın son
larından itibaren Anadolu'daki hıristiyan 

ailelere de teşmil edildi. Zeki ve fiziği düz
gün olanlar saray okulu, iri yapılı olanlar 
Bostancı Ocağı için ayrıldı, geri kalanlar da 
Türk çiftçi ailelerinin yanına gönderildi. 
Türk ailesinin yanından dönen devşirmele
rin kıdemlileri cebeci ve topçu ocaklarında 
istihdam edildi, diğerleri Acemi Ocağı'
na alındı. XVI. yüzyıla doğru askeri sis
temde meydana gelen değişme, Batılı 
ordularla rekabet edebilmek için tüfekli 
piyade askeri sayısını arttırma yolundaki 
faaliyetler sonucu ocaklara gelişigüzel alım
lar yapıldı. Yeni alınan maaşlı askerlerin 
organizasyonu tam olarak yapılamayınca 
askeri disiplin sarsıldı. 

Düzenli askeri güçlerle ilgili ilk Acemi 
Ocağı Gelibolu'da açıldı. Fetihten sonra İs
tanbul'da ikincisi devreye sokuldu. Acemi 
oğlanlarının Yeniçeri Ocağı'na geçmesine 
"bedergah" (kapıya çıkma) denirdi. Karakul
lukçu adı verilen acemi yeniçeriler ocak 
içinde zamanla yükselerek yeniçeri ağası, 
hatta vezlriazam bile olabilirlerdi. İlk ye
niçeri kışiası Edirne'de tesis edildi. Fethin 
ardından yeniçeriler için İstanbul'da iki yer
de kışla yapıldı. Bunlardan Şehzadebaşı 
semtindekilere Eski Odalar, Aksaray sem
tindekilere Yeni Odalar denirdi. Başlıca gö-

revi savaşmak olan yeniçeriler barış za
manlarında bulundukları yerlerde asayişi 
sağlar ve yangın söndürme gibi işleri ya
parlardı. Ocağın silahlarının bakımı ve te
mini cebeci denilen birliğin görevi dahi
lindeydi. Savaşa çıkılırken gerekli silahlar 
ve diğer savaş araçlarını bunlar develere 
yükleyerek götürürler ve savaş sırasında 
yeniçerilere dağıtırlardı . Ayrıca top kulla
nan birlikler de özellikle II. Mehmed dev
rinden itibaren kapıkulu askeri ocaklarının 
önemli bir bölümünü teşkil etti. Kapıku
lu ocaklarının yaya kısmından Topçu Ocağı 
mensuplarının başlıca görevi top dökmek 
ve bunları kullanmaktı . Avrupa'da top ve 
top kullanımı tekniklerinin hafif topların 
geliştirilmesi karşısında XVIII. yüzyılın son
larında III. Mustafa zamanında sürat top
çuları sınıfı kurularak bu ocağın ıslahına 
çalışıldı , II. Mahmud döneminde ise yeni
den yapılandırıldı. Büyük topların nakli için 
oluşturulan Top Ar abacıları Ocağı da yaya 
kapıkulu ocaklarındandı. Humbaracı Oca
ğı mensuplarının görevi bir nevi el bom
bası olan humbara silahını kullanmaktı. 
UIGfeli ve dirlikli humbaracılar XVII. yüzyıl 
başlarında önemlerini kaybettilerse de 
XVIII. yüzyılda I. Mahmud devrinde Osman
lı hizmetine giren Humbaracı Ahmed Pa
şa'nın gayretleriyle yeniden organize edil
diler. 1734'te Üsküdar'da açılan Humbara
hane (Hendesehane) modern anlamda ilk 
askeri mektep olmuştur. Aynı statüdeki 
lağımcıların başlıca görevi ise yer altında 
açtıkları tünellerde patiattıkları madde
lerle fetihleri kolaylaştırmaktı. 

Merkez kara ordusunun atlı kısmını oluş
turan kapıkulu süvarilerinin varlığı I. Mu
rad devrine kadar gider. Sipah, silahdar, 
sağ ve sol u!Gfecilerle sağ ve sol garipler
den oluşan kapıkulu süvarilerine "altı bö
lük halkı" da denirdi. Bu atlı birlikler sefer 
sırasında padişahın yakınında bulunurdu. 
Efradı başta Yeniçer i Ocağı olmak üzere 
öteki kapıkulu ocaklarından alınırdı . Kapı

kulu süvarisi olmaya "bölüğe çıkma" de-
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nirdi. Enderun'a öğrenci yetiştiren saray 
okullarından ve bostancılardan da kapıku
lu süvariliğine geçilebilirdi. 

Osmanlı ordusunun merkezi kuwetini 
oluşturan kapıkulu askerleri seçkin savaş
çı birlikler olarak seferlerde önemli roller 
üstlenmişler, sayıca XV-XVI. yüzyıllarda 
1 0-1 5.000 dalayına erişerek bazı önemli 
meydan savaşlarının ve kale kuşatmaları
nın belirleyici gücü olmuşlardır. Ateşli si
lahların ve özellikle tüfeğin kullanımı bu
nun göstergesidir. Mo h aç Savaşı'nda tü
fekli yeniçeriler çarpışmanın kaderini ta
yin etmiş ve Macar birliklerinin püskürtül
mesini sağlamıştır. Aynı etkili rolü daha 
önce Otlukbeli, Mercidabık ve Ridaniye sa
vaşların da da oynamışlardır. Savaş mey
danında önlerine kalkanlar ve kazıklarla 

çevrili olarak kazdıkları hendeğin arkası
na yerleşirler, savunma pozisyonunda ön
celeri ok, sonraları topların hemen arka
sında tüfekleriyle hücumu karşılarlardı. Bu 
birliklerin başarısını sağlayan en önemli 
özellikleri son ana kadar dağılmaksızın ka
tı bir disiplin içinde hareket etmeleridir. 
Saldırı düzeninde ise gerekli durumlarda 
saflar halinde yürüyüşe geçerler, kapıku
lu süvarileri de yanlardan atlı olarak elle
rinde kılıç. topuz ve mızrak olduğu halde 
hücum ederlerdi. XVI. yüzyılın sonlarında
ki uzun savaşlar döneminde kapıkulu as
kerinin ordudaki fonksiyonu daha da art
tı. Sayıları ve kullandıkları silahlar, taktik
ler dolayısıyla giderek Osmanlı ordusunda 
ağırlıklı bir sınıf oluşturdular. XVIII. yüzyıl
da iyi sevk ve idare edilememeleri yüzün
den savaşlardaki başarısızlık ve yenilgiler 
dolayısıyla yeni askeri güçlerin oluşturul
ması çabaları başlatılmıştır. 

Klasik dönemde Osmanlı ordusunun asıl 
askeri gücünü sayı ve nitelik itibariyle eya
Ietlerden gelen kuwetler teşkil etmiştir. 
Bunların en önemlisi timarlı sipahilerdir. 
Osmanlı toprak düzeninin askeri yönünü 
yansıtan sistemin özü devlete ait bir yerin 
gelirinin dirlik olarak tevcih edilmesidir. 
"Sahib-i arz" da denilen timarlı sipahiden 
önce toprağın ekilip biçilmesini sağlama
sı ve vergilerini toplaması, sonra da aske
ri hizmet beklenirdi. Tirnar daha önceki 
İslam devletlerinde uygulanan iktanın de
vamı ve geliştirilmiş şeklidir. Dirlik deni
len gelir kaynağının en küçük birimi olan 
timara sahip olan kişiler, gelirlerinin her 
3000 akçesi karşılığında her türlü masraf
ları kendilerine ait olmak üzere devlete 
"cebelü" denilen bir atlı asker yetiştirmek
le yükümlüydüler. Zeamet ve has sahip
leri ise gelirlerinin her 5000 akçesi için bir 
cebelü besliyorlardı. Düzenli defterleri bu-

lunan sipahiler zaman zaman yoklamaya 
tabi tutulurlardı ve tasarruf ettikleri yeri 
işlemezlerse toprakları ellerinden alınırdı. 
XV ve XVI. yüzyıllarda Anadolu ve Rumeli 
beylerbeyiliklerinin bayrağı altında sefere 
iştirak eden timarlı sipahilerin sayısı cebe
lüleriyle birlikte 80-100.000 dalayına erişe
biliyordu. Kendi içinde hiyerarşik bir yapıya 
sahip olan timarlı sipahiler barış zaman
larında bulundukları bölgenin asayişinden 
sorumlu idiler. Timarlı sipahi teşkilatı , pa
ralı yaya askerinin istihdamının arttığı XVI. 
yüzyıl sonlarında önemli değişime uğradı 
ve giderek ehemmiyetini kaybetti. Bunlar 
ordunun düzeni içinde sağ ve sol kollarda 
atlı ve zırhlı olarak savaşa girerler, saldırı 
sırasında yarım ay biçiminde yürürler, ge
nellikle geri çekilme taktikleriyle de karşı 
tarafın düzenini bozup onları küçük grup
lara ayırırlar, sonra geriden toplanarak çe
virme harekatına girişirlerdi. Savaşlarda
ki etkili rolleri XVII. yüzyılda giderek azal
dı, at üzerinde tüfek-tabanca kullanabilen 
süvarilerin önemi ise XVIII . yüzyıldan itiba
ren arttı. Aynı yüzyılda timarlı sipahi teş
kilatının ıslahına çalışıldıysa da çağdaş bir 
yapıya kavuşturulamadı ve 1847'de res
men kaldırıldı. 

Osmanlı ordusunda timarlı sipahilerden 
başka yine eyalet askeri statüsünde öncü, 

Devsirmelerin kayıtla rı n ın yapılması nı ve yol parala rın ı n ve· 
rilmesini tasvir eden minyatür (Süley manname, TSMK, 
Hazine, nr. 1517, vr. 31') 

ORDU 

geri hizmet ve kale kuweti gibi yardımcı 
birlikler de kullanılmıştır. Öncü kuwetler 
asıl ordunun önünden giden hafif süvari 
ve yaya birlikleridir. Atlı olanlar "akıncı" ve 
"deli" (delil), yayalar ise "azeb" adıyla anı
lırdı. Bunlardan akınciların varlığı kuruluş 
yıllarına kadar çıkarsa da bir ocak şeklin
de teşkilatianmaları Evrenos Bey'in gay
retleriyle olmuştur. Genellikle Rumeli'de 
sınır boylarında istihdam edilen aklncılar 
Mihaloğulları, Evrenosoğulları , Turhanoğul

ları ve Malkoçoğulları gibi bağlı oldukları 
beylerin adıyla anılırdı. Asıl orduya kılavuz
luk ve kaşiflik yapan aklncılar XVI. yüzyıl 
sonlarından itibaren önemlerini kaybetmiş

ler ve yerlerini Kırım Tatarları'na bırakmış

lar, 1826'da ise resmen kaldırılmışlardır. 

Deli adıyla anılan süvariler Osmanlı ordu
sunda XV. yüzyılın sonlarından itibaren kul
lanılmaya başlanmıştır. Görevleri bakımın
dan akıncılara benzeyen delileri onlardan 
ayıran en önemli özellik vezlriazam, vezir 
ve beylerbeyilerin maiyet askeri olmaları
dır. lll. Selim zamanında ıslahına çalışılan 
deliler ll. Mahmud tarafından 1829'da lağ
vedilmiştir. Yeniçeri Ocağı'nın teşkilinden 

önce kullanılan hafif piyade birliği olan 
azebler de Osmanlı ordusunun öncü kuv
vetlerindendir. XVI. yüzyıldan itibaren kale 
muhafıziıkiarında kullanılmışlar ve maaş
lı statüye geçirilmişlerdir. Fiili varlığı XVII . 
yüzyılda sona eren azebler de ll. Mahmud 
zamanında kaldırılmıştır. Geri hizmet bir
likleri denilen cerehor, canbazan, yörük, 
yaya ve müsellemler ise Osmanlı ordusu
nun yardımcı kuwetlerini oluştururdu. 
Bunlardan ilk ikisi ordunun işçi birlikleri, 
Orhan Gazi döneminde kurulan yaya ve 
müsellemler de sonradan geri hizmete alı
nan birliklerdir. Kalelerde görev yapan as
kerler azeb, gönüllü, beşli gibi adlarla anı
lırdı. XV. yüzyılın sonlarında yerli kulu da 
denilen serhad kulları teşkil edilmişti. Ka
le kuwetler i arasında dizdarın emrinde 
"hisar eri" ve "farisan" denilen muhafızlar 
da bulunurdu. 1528'de Osmanlı kara kuv
vetlerinin mevcudu 1 50.000 kadardı. 

XVII. yüzyıldan itibaren ordunun ıslah 
çabaları süreklilik kazanan bir olgu haline 
gelmiş, özellikle 1683 Viyana bozgunu son
rasında ısiahat ihtiyacı daha açık şekilde 
kendini göstermiştir. Nitekim ll. Osman 
bu yolda hayatından olmuş , IV. Murad ve 
Köprülüler zamanında kısmi bazı iyileş
tirmeler yapılmıştır. Ancak bu asırdaki ıs
lahat girişimlerinde Kanuni Sultan Süley
man devrinin ideal dönem kabul edilmesi 
ve gelenekçi bir anlayış peşinde koşulma
sı , çağın ihtiyaçlarına yönelik yeni düzen
Iemelerin gündeme gelmesini kısmen de 
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olsa önlemiştir. XVlll. yüzyıl başlarından 
itibaren Yeniçeri Ocağı ve timarlı sipahi
lerin ıslahı için girişimlerde bulunulmuş
sa da yine başarılı olunamamıştır. Bu as
rın bir öncekinden farkı, Avrupa devletle
rinin askeri üstünlüklerinin kabul edilme
si ve daha ciddi adımlar atılmasıdır. Nite
kim Fransız mühtedisi Humbaracı Ahmed 
Paşa, I. Mahmud zamanında Humbaracı 
Ocağı' nı ıslah ile görevlendirilmiş, Üskü
dar'da açtığı Humbarahane denilen as
keri okulda teknik dersler vermiştir. lll. 
Mustafa devrinde Fransa'dan getirtilen Ba
ron de Tott, Topçu Ocağı'nı ıslahta görev
tendirilmiş ve sürat topçuları adıyla bir sı
nıf teşkil etmiştir. 

Osmanlı ordusunda ilk köklü ısiahat gi
rişimi lll. Selim tarafından gerçekleştiril
miştir. Kendisine sunulan raporlar doğrul
tusunda Nizam-ı Ced'id çerçevesinde yeni 
bir ordu kuran lll. Selim yenikışialar inşa 
ettirdi. Nizam-ı Ced'id neferlerine Avrupa! 
eğitim uygulandı, giderleri için İrad-ı Ce
d'id adıyla yeni bir hazine teşkil edildi. Kı
sa sürede mevcudu 12.000'e ulaşan Ni
zam-ı Ced'id ordusunun taşrada da kurul
masına başlandı. Topçu Ocağı'nın ıslahına 

girişen lll. Selim tirnar sistemini de iyileş

tirmeye çalıştı. 1795 yılında Mühendisha
ne-i Berr'i-i Hümayun açıldı. Ancak bütün 
bu faaliyetler iç ve dış tahrikler sonucu çı
kan bir isyanla 1807'de sona erdi. ll. Mah
mud'un cülüsundan sonra sadrazamlığa 
getirilen Alemdar Mustafa Paşa'nın kur
duğu ordunun adı Sekban-ı Ced'id idi. Teş
kilatı ve kıyafeti ile Nizam-ı Ced'id ordusu
na benzeyen Sekban-ı Ced'id neferleri de 
Levent ve Selimiye kışialarında eğitilmeye 
başlandı, fakat yeniçeriterin çıkardığı isyan 
yüzünden bunların da ömürleri uzun ol
madı. Nizam-ı Ced'id ve Sekban-ı Ced'id or
dularının kaldırılmasının ardından rakipsiz 
kalan yeniçeriler ise ll. Mahmud tarafın
dan ilga edildi. 1826 yılında önce bir as
keri ısiahat denemesi yapıldı . Eşkinci Oca-
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ğı adıyla kurduğu yeni ordunun erlerini ye
niçerilerden seçen ll. Mahmud, bir ay ka
dar sonra çıkan isyan üzerine bu ocağın 
kapatılmasının ardından Yeniçeri Ocağı'nı 

lağvedip Asakir-i Mansüre-i Muhamme
diyye adıyla yeni bir ordu kurdu. Yeni or
dunun en büyük zabiti serasker unvanını 
taşıyordu . Eski Ağakapısı'nın adı Bab-ı Se
rasker'i oldu. Askere alım meselesi bir ni
zama bağlandı. İlk mevcudu 12.000 olan 
yeni ordu modern anlamda taburlara ve 
bölüklere ayrıldı. Asakir-i Mansüre-i Mu
hammediyye nazırı ordunun maaş vb. tek
nik işlerinden sorumlu tutuldu. Yeni ordu
nun giderleri için Mansüre Hazinesi adıy
la bir müessese kuruldu ve maaşların ve
rilmesi aylık usule bağlandı. Mansüre or
dusu zaman geçtikçe daha da modernleş
tirildi; üç taburdan bir alay, iki alaydan bir 
liva teşkil edildi. 1831 yılında İstanbul'un 
Avrupa yakasındakilere Hassa, Anadolu 
(Üsküdar) yakasındakilere ise Mansüre de
nildi. Mecburi hizmet on yılla sınırlandırıl
dı . Ordunun subay ihtiyacını karşılamak 

üzere 1834'te Harbiye Mektebi açıldı. Bu 
arada Avrupa'ya öğrenciler gönderildi. Ay
nı yıl redif adı altında yedek birlikler teş
kil edildi ve yeni ordunun adı Asakir-i Ni
zamiyye'ye çevrildi. Tanzimat döneminde 
askeri alanda önemli gelişmeler oldu. Se
raskerlik makamının itibarı daha çok arttı 
ve sadrazamlıktan sonra ikinci sırayı aldı . 

1843'te muvazzaf askerlik beş yıla indiril
di, ihtiyatlık süresi yedi yıl olarak belirlen
di. Dört yıl sonra askere almada kura usu
lü benimsendi. Sultan Abdülmecid döne
minde Osmanlı kara kuwetleri ordulara 
ayrıldı. 1847'de cizye kaldırılarak gayri 
müslimlerin de askerlik yapmaları karar
laştırıldıysa da uygulamada bazı güçlük
lerle karşılaşıldı. 1856 Isiahat Fermanı'nın 

ardından gayri müslimlerin askerlik yap
maları yine gerçekleştirilemedi. Buna kar
şılık cizye yerine "bedel-i askeri" adıyla ver
gi alınması kararlaştırıldı. Sultan Abdüla-

Sefer sırasında 
kurulan 
ordu pazarının 
tasvir edildiği 
minvatür 
(Nusretname, 
TSMK, Hazine, 
nr. 1365, 
vr. 35" dan detay) 

ziz devrinde hassa alayları teşkil edildi ve 
yeni bir üniforma benimsendi. Ordu mo
dern silahlarla teçhiz edildi. Tophane ve 
askeri okullar ıslah edildi. 1869'da Seras
ker Hüseyin Avni Paşa'nın girişimiyle Os
manlı ordusunda nizamiye, redif ve müs
tahfız diye üç ana birim oluşturuldu. Os
manlı kara kuwetleri merkezi İstanbul'da 
Hassa, Şumnu'da Tuna, Manastır'da Ru
meli, Erzurum'da Anadolu, Şam'da Suri
ye, Bağdat'ta Arabistan ve Yemen'de Ye
men orduları diye yedi orduya ayrıldı. Her 
ordunun mevcudu 26.700 kişi idi. Yine bu 
padişah zamanında Bab-ı Seraskeri'nin ya
nında ordunun teknik meseleleriyle meş
gul olması için Harbiye Nezareti kuruldu. 
Il. Abdülhamid devrinde askeri yenilikle
re devam edildi. Askere olan ihtiyaç sebe
biyle Doğu Anadolu aşiretlerinden Hami
diye Hafif Süvari Alayları kuruldu. Asıl or
dunun ıslahı için Almanya'dan askeri he
yet getirildi. XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
Osmanlı ordusu yapılan düzenlernelerin de 
tesiriyle modern teknolojiyi iyi takip eden 
ve bunları kullanabilen bir yapıya dönüş
türüldü. Fakat sevk ve idarede zayıf kalın
dı. Özellikle XIX. yüzyılda girişilen savaş
larda bu durum çok açık şekilde gözlen
di, bunun önünü almak için yapılan çaba
lar başarısızlıkları önlemeye yeterli olma
dı . I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı or
dusu tarihe karıştıysa da yeni Türk ordu
sunu kuranlar Osmanlı askeri okullarında 
okuyan subaylar oldu. 

B) Deniz Kuvvetleri. Osmanlılar'ın de
nizle ilk temasları Marmara ve Ege sahil
lerinde kıyısı bulunan beylikterin ithakın

dan sonraya rastlar. İlk gemi yapım tez
gahı Karamürsel'de kuruldu. Yıldırım Ba
yezid zamanında Çanakkale Bağazı ' nın 

önemi takdir edilerek Gelibolu'da bir ter
sane ve deniz üssü teşkil edildi ( 1390). Bu
rada yapılan gemiler Yıldırım'ın İstanbul 
kuşatmasında kullanıldı. Gemilerde hizmet 
etmek üzere azeb denilen genç bekarlar
dan bir deniz azebleri sınıfı oluşturuldu. 
Bununla birlikte kuruluş devri Osmanlı de
nizciliği Venedikliler ve Cenevizliler gibi de
nizci devletlerle boy ölçüşecek güçte de
ğildi. Osmanlılar'ın ilk önemli deniz savaşı 
Yıldırım Bayezid zamanında Cenevizliler'
le oldu ve zaferle sonuçlandı. İlk Osmanlı
Venedik çatışması ise Çelebi Mehmed dö
neminde oldu (1416) ve Osmanlı donan
masının yenilgisiyle sonuçlandı. Donanma 
kumandanı Çalı Bey bu muharebede şe
hid düştü . 

İstanbul'un fethinden sonra denizciliğe 
daha çok önem verildi ve Haliç Tersanesi 



savaş 

suçl ularının 

idam edildiği 
levi ek 
çadır 

(TSMK, 
lll. Ahmed, 
nr. 3593, 
vr. ll"dan 
detay) 

kuruldu. Batı Anadolu sahillerinin güven
liği bakımından Ege adalarının bir kısmı 
fethedildi, bir kısmı da vergiye bağlandı. 
Venedik'le yapılan savaşlarda önemli ba
şarılar elde edildiği gibi italya'nın Otranto 
Kalesi zaptedildi. Osmanlı donanmasının 
asıl gelişmesi Il. Bayezid döneminde ger
çekleşti. Büyük savaş gemilerinin inşası, 
Kemal ve Burak Reis gibi Akdeniz'de do
laşan Türk denizcilerinin donanma hizme
tine alınması Osmanlı denizciliğine canlı
lık getirdi. Yavuz Sultan Selim devrinde 
Haliç Tersanesi büyütülerek yeni gemiler 
inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman za
manında Osmanlı denizciliği teşkilat ba
kımından yeniden düzenlendi ve etkili bir 
deniz gücü oluşturuldu. Cezayir-i Bahr-i 
Sefıd beylerbeyiliği kuruldu, Barbaros Hay
reddin Paşa kaptan-ı deryalığa getirildi. 
Donanmanın düzenlenmesinde Barbaros 
Hayreddin Paşa'nın önemli rolü vardır. Bu 
sayede Osmanlı deniz gücü Akdeniz'de 
zirveye ulatı. Mısır'ın ve Kızıldeniz sahille
rinin alınmasından sonra Süveyş'teki Mem
lük tersanesinden yararlanan Osmanlılar, 

Hint ve Umman denizlerinde faaliyet gös
teren ispanya! ve Portekiz gemilerine kar
şı burada güçlü bir donanma vücuda ge
tirdiler ve bunu ayrı bir kaptanlığa bağladı
lar. Süveyş kaptanlığı Mısır beylerbeyiliği
ne tabi oldu. Bu faaliyetler Barbaros eko
lünden yetişen Turgut Reis, Piya.Ie ve Kılıç 
Ali paşalar zamanında da devam etti. Ge
li bolu ve istanbul'dan başka imparatorlu
ğun Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz 
liman şehirlerinde tersaneler kurularak ge
miler inşa edildi. Nitekim 1 571 'de inebah
tı 'da donanmanın yakılmasından sonra çok 
kısa süre içerisinde yeni bir donanma teş
kil edildi. Macaristan'ın fethinden sonra 
Tuna nehrinde işleyen bir donanma daha 
yapıldı . Adına ince donanma denilen bu 
nehir gücü Tuna kaptanlığına bağlandı. 
Tuna gemileri genellikle Rusçuk'taki ter
sanede kışlardı. Bir başka nehir donanma
sı da Fırat'ta işlerdi. Bu güzergahın ge
mileri Birecik Tersanesi'nde inşa edilirdi. 

Bahriye ile ilgili her şeyden kaptan-ı der
ya sorumluydu. Önceleri sancak beyi de
recesinde olan kaptan-ı deryaların ikamet 
merkezi XVI. yüzyılın ortalarına kadar Ge
libolu idi. Barbaros Hayreddin Paşa'dan 
itibaren kaptan-ı deryalar beylerbeyi ve ve
zir rütbesine yükselmişler, aynı zamanda 
Cezayir-i Bahr-i Sefıd (Kaptanpaşa) eyaJeti
nin beylerbeyisi olmuşlardır. Kaptanpaşa 
eyaJetine sancak statüsünde olan Ege ve 
Akdeniz adaları bağlıydı. Bu sancak beyle
rine derya beyleri denirdi. Bir deniz seferi 
vukuunda eyaletin çıkardığı asker mevcu
du 1983 azeb hariç 4500 kişiyi bulurdu. 
Ayrıca Cezayir, Tunus ve Trablusgarp'tan 
3000-5000 kişilik bir kuwet çıkardı . 

Osmanlılar'da gemi kullananlara genel
likle kaptan veya daha yaygın olarak reis 
denirdi. XVII. yüzyılın sonlarından itibaren 
kaptan paşadan sonra kapudane, patro
na ve riyale gibi yeni kumandan rütbeleri 
ortaya çıktı. Kapudane birinci ferik (ara
mira!) karşılığı bir unvandı. Gemisine ka
pudane-i hümayun denirdi. Patrona ferik 
(koramiral 1 visamiral) rütbesine eşitti ve bey
lerbeyi veya sancak beyi rütbesindeydi. Ge
misine patrana-i hümayun denirdi. Riyale 
ise tuğamiral mukabili bir rütbe olup bin
diği gemiye riyale-i hümayun adı verilirdi. 
Bunların altında süvari kaptanlar vardı. 
Süvarİkaptanların her biri çeşitli renkler
de bayrak ve flamalar taşırdı. 

Osmanlılar'da her ilkbaharda donanma
nın denize açılması münasebetiyle tören
ler yapılırdı. Bir kısmı Ege'ye ve Akdeniz' e, 
bir kısmı Karadeniz' e açılan donanma mut
laka Beşiktaş önlerinden hareket ederdi. 
Bu seferler ülke kıyılarını deniz korsanla
rından korumaya yönelikti. Kış gelmeden 
önce donanma geri döner, bu münase
betle Tophane önlerinde tören yapılır, da
ha sonra gemiler tersane önünde demir
lerdi. 

Osmanlı donanmasında azeblerden baş
ka levent ler, kürekçiler, aylakçılar, kalyoncu
lar, gabyalar, sudagaholar gibi çeşitli hiz
met erbabı vardı. Leventler donanmanın 
tüfekçi ve muhafız askerleriydi. Bunlar 
Türkler'den ve adalardaki Rumlar'dan top
lanırdı. Kürekçiler iki sınıftı. Savaş esirle
rinden olanlara· forsa denirdi. Donanma
da Osmanlı tebaasından cezalı kürekçiler 
de kullanılırdı. Fakat asıl kürekçi sınıfını bu 
iş için Osmanlı tebaasından toplanan genç
ler oluştururdu. Yelkenli gemilerde donan
manın denize açılacağı zamanlarda geçici 
olarak istihdam edilen ücretli sınıfa ay
lakçı ve kalyoncu adı verilirdi. Bunlar XIX. 
yüzyılda kaldırılarak yerlerine kalıcı şekil
de tüfekçi neferler konmuştur. Gabyalar 

ORDU 

yelkenli gemilerin direklerine bakan gö
revlilerdi. XVII. yüzyıldan itibaren adları ge
çen sudagaholar ise yelkenlilerdeki topçu 
efradı idi. Bu görevlilerden başka gemiler
de nakkaş. marangoz, demirci, kalafatçı . 

halatçı gibi hizmet erbabı ve sanatkarlar 
da bulunurdu. 

XVI. yüzyıl boyunca Osmanlı denizciliği 
çağdaşı devletlere karşı üstünlüğünü ko
rudu . Bu yüzyılda mükemmel deniz hari
taları yapıldı , Pir! Reis ve Seydi Ali Reis gibi 
denizciler tarafından denizciliğe dair eser
ler yazıldı . XVII. yüzyıldan itibaren Osman
lı donanınası daha çok muhafaza görevi 
yapmaya başladı, kıyı koruma ve ticaret 
gemilerine refakat etme vazifesi üstlendi. 
Girit savaşları sırasında donanmanın as
keri faaliyeti yeniden arttı. Ancak bazı as
keri ve teknik aksaklıklar ortaya çıktı. Bir 
ara Venedikliler üstün gemi tipleriyle Ça
nakkale Bağazı'nı kapatarak Osmanlı ge
miler inin Girit'teki donanınaya yardımla
rını engellemişlerdi. Bunun sebebi kalyon 
tipi gemilere gereği gibi önem verilmeme
siydi. 1682 yılından itibaren donanınada 
kalyon sayısı arttırılmış, 1695'te Sakız ada
sı Venedik muhasarasından kurtarılmıştır. 

Karlofça Antiaşması'ndan sonra Amca
zade Hüseyin Paşa'nın sadrazamlığı ve Me
zemorta Hüseyin Paşa'nın kaptan-ı der
yalığı zamanında Osmanlı bahriyesi yeni
den teşkilatlandırıldı. Donanmadaki kalyon 
sayısı arttırıldı, denizeilikle ilgili bir kanun
name çıkarıldı (BA, MD, nr. ı 12, S . 1-6). 

XVII. yüzyılın sonlarındaki ıslahatı müte
akip kalyonculuğun ön plana çıkmasından 
sonra Osmanlı donanmasının 1770 yılın
da Ruslar tarafından Çeşme'de yakılına
sına kadar Akdeniz'de üstünlük tekrar ku
ruldu. Çeşme Vak'ası , Osmanlı bahriyesi
nin mutlaka çağa uydurulması gerektiği 

Gönüllü askerlerden " başıbozuk" lar 
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Harbiye Kışiası'nda talim yapan askerleri gösteren birfotoğ
raf (IRCıCA Fotoğraf Arşivi) 

hususunda yetkilileri uyaran acı bir olay 
oldu. Cezayirli Gazi Hasan Paşa kaptan-ı 
deryalığı zamanında donanma işlerine bü
yük önem verdi. 1775 yılında Mühendis
hane-i Bahri-i Hümayun kuruldu, burada 
ders vermesi için Avrupa'dan hocalar ge
tirildi. Bu arada Fransız gemileri tarzında 
gemiler inşa ettirildi. lll. Selim devrinde 
bahriyeye önem verilmeye devam edildi, 
özellikle Kaptanıderya Küçük Hüseyin Pa
şa'nın gayretleriyle denizcilik işleri yeni bir 
nizama bağlandı, yeni gemiler yaptırıldı, 
Bahriye Mühendishanesi'nin ıslahına çalı
şıldı, burada yabancı hocalara dersler ver
dirildi. 1804'te Tersane Eminliği'nin yeri
ne UmOr-ı Bahriyye Nezareti kuruldu, de
nizciliğin teknik işleri buraya bağlandı. ll. 
Mahmud, lll. Selim'in başlattığı bahriyeye 
ait ısiahat faaliyetlerini sürdürdü, gemi in
şa havuzları ile yeni savaş gemileri yaptır
dı. Ancak Osmanlı donanmasının 1827'
de Batılılar tarafından Navarin'de yakıl
ması o zamana kadar elde edilen netice
leri bir anda yok etti. Daha sonra Ameri
ka Birleşik Devletleri'nin gemicilik tekni
ğinden istifade edilerek yeni tip gemile
rin inşasına başlanırken Avrupa'dan da bu
harlı gemi satın alındı. 

Tanzimat döneminde Bahriye Meclisi 
kuruldu, fakat herhangi bir varlık göste
remedi. Sultan Abdülaziz zamanında bah
riye işleri tekrar ele alındı, İngiltere'den bir
çok zırhlı gemi satın alındı, gemi sayısı 
1 06'ya çıkarıldı, böylece devrine göre dün-
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yanın üçüncü büyük filosu teşkil edildi. 
1867 yılında kaptanpaşalık lağvedilerek ye
rine Bahriye Nezareti kuruldu, deniz kuv
vetleri Bahriye nazırının emrine verildi. Da
ha sonraki yıllarda birkaç defa daha kap
tanpaşalık ihdas ediidiyse de 1880'de ku
rulan nezaret varlığını 1927 yılının sonla
rına kadar sürdürdü. 

C) Hava Kuvvetleri. Osmanlılar'ın hava
cılıkla ilgilenmesi. XVII. yüzyılda efsanevl 
ve teyit edilemeyen bilgiler (Hezarfen Ah
med ve Lagarl Hasan çelebiler) bir tarafa bıra
kılırsa XIX. yüzyılda başlamıştır. 1. Abdül
hamid döneminden itibaren balon uçuş
ları yapılmış. fakat bunlar birer gösteri ol
maktan öteye geçmemiştir. Askeri amaçlı 
ilk balon Balkan Savaşı esnasında 1912'
de Edirne'nin müdafaasında gözlem aracı 
olarak kullanıldı. İlk motorlu ve güctürnlü 
balon 1913'te Almanya'dan satın alındı ve 
İstanbul'da bir balon bölüğü kuruldu. An
cak aynı yıl içinde Osmanlı hükümeti tay
yareciliğe daha çok önem vermeye başla
dı. 1909 yılı sonlarında Mahmud Şevket 
Paşa, iki subayı Almanya ve Fransa'ya ata
şemiliter olarak gönderip bu ülkelerin as
keri yapılarını inceletti. Bunlardan Fethi 
Bey'in bir havacı sınıfı kurulması yolunda
ki raporu üzerine Erkan-ı Harbiyye'ye bağ
lı bir Tayyare Komisyonu teşkil edildi. Har
biye Nazırı Mahmud Şevket Paşa zama
nında Yeşilköy'de Tayyarecilik Mektebi ve 
bir uçuş karargahı kurulması kararlaştırıl
dı. İlk tayyare uçuşu 27 Nisan 1912' de Sul
tan Reşad'ın (V. Mehmed) cüiOs yıl dönü
münde gerçekleştirildi ve gittikçe havacı
lıkta ilerlemeler kaydedildi. Fakat havacı

lık teşkilatının gerçek temeli Enver Paşa'
nın Harbiye nazırlığı zamanında atıldı. ı. 

Dünya Savaşı'nda Tayyare Mektebi'ndeki 
faaliyetler durdu, mevcut uçaklar savaşın 
çeşitli cephelerinde kullanıldı. Savaş sonun
da hava kuwetleri ve teşkilatı dağıldı, uçak 
ve malzemelere İtilaf devletlerince el ko
nuldu. Milli Mücadele sırasında eski uçak
larla keşif ve bombardıman uçuşları yapıl
mışsa da asıl gelişmeler 1922'den sonra 
olmuştur. 
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Karadeniz bölgesinin 
Orta Karadeniz bölümünde şehir 

ve bu şehrin merkez olduğu il. 
_j 

Karadeniz kıyısında lav yığınından olu
şan ve kuzey-güney doğrultusunda uza
nan Boztepe'nin (550 m.) batıdan çevirdiği 
Kiraz Limanı adlı koyun kenarında XVIII. 
yüzyılın sonlarına doğru kurulmuş yeni bir 
şehirdir. Antik dönemlerde Ordu yöresin
de bulunan Katyara şehri içeriye doğru gi
den bir karayolunun başında yer alıyordu. 
Etrafındaki ufak koylar tabii birer liman 
ve barınak durumundaydı. Kuzeybatısında 
bugün Bozukkale denilen, iki tarafı derin 
koylarla çevrili küçük bir yarım ada mev
cuttu. Sırtı Boztepe'ye dayalı küçük, fakat 
gemiciler için uygun bir siteydi. Bu haliy
le bir Miletos iskan modeli oluşturuyordu . 

Miletoslular, milattan önce 670'lerden iti
baren Karadeniz bölgesinde ticaret kolo
nileri kurmaya başlamışlardı. Katyara bu 
kalanilerin ilklerinden biri olan Sinope (Si
nop) tarafından tesis edilmişti. Buradan 
demir ve bakır madenieri ihraç ediliyordu 
(Bratianu. s. 20). Ksenofon'un (Ksenop
hon) ifadesine göre Katyara'nın milattan 
önce 400'lerin başında hala korunaklı bir 
site olduğu anlaşılmaktadır. Sağ kalan 
6500 askeriyle birlikte Trabzon'dan kara
yoluyla Katyara'ya gelen Ksenofon şehir 
dışında konaklamış ve burada kırk beş 
gün kalmıştı. Ancak Katyaralılar onları şeh
re sokmamış, görüşmeler sonucunda Kse
nofon ve askerleri Sinop'tan gelen gemi
lere binerek Katyara'dan ayrılmışlardı. Bu 
vesileyle Ksenofon bölgenin iç kesimlerin
de Khalybler, Mossynoikler ve Tibarenler 
denilen yerli halkların yaşadığını belirtmiş
tir. Pontus Kralı ı. Farnakes (m.ö. ı 90- ı 69) 
Giresun'un bulunduğu yarımadada Farna
kia'yı kurunca Katyara halkını buraya nak
letti. Strabon (ö. 2l'den sonra) Kotyoralı
lar'ın Farnakia'yı iski'ın ettiklerini yazar. Bu 
olaydan sonra dönemin kaynaklarında Kat
yara'nın adı geçmez. 

Ordu yöresi daha sonra Roma İmpara
torluğu'nun, ardından Bizans'ın denetimi
ne girdi (395) Bölgede 324 yılından itiba
ren Hıristiyanlık yayıldı. IV. Haçlı Seferi sı-

rasında İstanbul'un işgali ( ı 204) sonrasın
da Trabzon'da kurulan Rum Devleti'nin sı
nırları içinde kaldı. Nihayet 1270-1380 sü
recinde çeşitli Türk gruplarının , özellikle 
Hacı Emiroğulları'nın mücadeleleri neti
cesinde Türkler tarafından fethedildi. Bu 
dönemin kaynakları olan Panaretos'un Kro
nik' i ve Esterabi'ıdl'nin Bezm ü Rezm'in
deki bilgilerden Trabzon Rum İmparator
luğu'nun XIV. yüzyıl boyunca Türkler'le sü
rekli çatışma halinde olduğu, imparator
ların kızlarını Türk beyleriyle evlendirerek 
karşılıklı baskınlarla devam eden ilişkileri 
düzeltmeye çalıştıkları, buna rağmen ça
tışmaların yine de sürdüğü anlaşılmakta
dır. Karamanlı Mehmed Bey'in Konya üze
rine yürümesini fırsat bilen Trabzon im
paratoru 127Tde denizden Sinop'a saldır
mış, ancak Çepniler tarafından bozguna 
uğratılmış. bazı Türk grupları Samsun sa
hil şeridini takiben doğuya doğru ilerle
miş, Karadeniz dağlarında yayiayan Türk 
grupları Harşit deresi, Aksu, Melet suyu, 
Bolaman deresi vb. vadilerden sahile in
meye başlamıştı. 70-80 kilometrelik bu 
dağlık ve sarp alan ancak 120 yıllık bir sü
reçte fethedilebildi. Ordu çevresinde Bay
ram Bey idaresinde bir Türkmen beyliği ku
ruldu, oğlu Hacı Emir 1350 yıllarında bey
liği genişletti. Canik Emlri Taceddin Bey, 
Hacı Emir'in oğlu Süleyman'ın Ordu bölge
sindeki topraklarına saldırdı, ancak mağlup 
oldu ve öldürüldü (788/1 386). 1. Bayezid 
800 (1398) baharında büyük bir orduyla 
Canik bölgesine girince diğer bazı emirler
le birlikte Ordu yöresi emlri Süleyman da 
ona tabi oldu. Bu mücadelenin ardından 
Türkler bölgeye bütün varlıklarıyla yerleş
tiler ve kendi düzenlerini kurdular. Fetih 
sonrasında yerli halktan çok az insan kal
dı. Bunlar, İskefsir (Reşadiye) , Milas (Mesu
diye). Habsamana (Gölköy), Bolaman, Va
na ve Öksün gibi kalelerde fetih sırasında 
savunmada kalan ve sonradan teslim olan
lardan meydana geliyordu. 1404'te Ordu 
yöresinden geçen Katalan elçisi Clavijo, bu 
sahillerin 10.000 askeriyle Türk Beyi Ar
zamir'in (Hacı Emir[?]) yönetimi altında 
olduğunu yazar. Hacıemiroğulları Beyliği 
1427'de Osmanlılar tarafından ilhak edil
di. Beyliğin yapısını aksettiren 859 (1455) 
tarihli Tahrir Defteri'nde Ordu yöresinin 
adı "vilayet-i Canik-i Bayrainlu maa İskef
sir ve Milas" şeklinde kaydedilir. Vilayet yir
mi dört idari birimden müteşekkildi. Bun
lar, fetih esnasında asker! birlikler tarzın
da örgütlenen ve bölgeye yerleşen boy ve 
oymaklardan oluşuyordu. Ancak bu ilk Türk 
yerleşmesi sırasında antik Katyara artık 
mevcut değildi. Bugünkü Ordu ve yakın 
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çevresi "bölük-i Geriş-i Bucak" , daha son
ra "nahiye-i Bucak" diye adlandırılmıştı ve 
adları Türkçe olan on dört köyden meyda
na geliyordu. Türkler'den başka etnik un
sur yoktu. Bucak bölüğünün güneydoğu
sunda bugünkü Eskipazar ve çevresinde 
"bölük-i niyabet-i Ordu be-ism-i Alevi" de
nilen idari birim vardı. Nefs-i Ordu diye 
anılan yer bütün Canik-i Bayram bölgesinin 
merkeziydi. Burası daha sonra "kaza-i Bay
ram! u, nefs-i Ordu nam-ı diger Alevi" diye 
adlandırılacak, "nahiye-i Bayramlu nam-ı 
diger Ordu" adını alacaktır (ı 022/ ı 6 ı 3). 
Bölgede en kalabalık köy seksen dokuz ha
ne ile nefs-i Ordu idi. 859'da (ı 455) Su ba
şı Musa Bey'in hassı olan nefs-i Ordu'da 
on altı hanelik bir zenaatkar topluluğu ile 
on dokuz hanelik "cemaat-i Alev!" vardı. 
Ayrıca kırk yedi kişi "kadlmlik yurtları" ile 
vergiden muaftı. Burada bulunan cami
nin imaını Mevlana Yusuf Fakih, mülazım
ları Haydar! oğlu Mevlana Abdullah ve Pir 
Aziz idi. Nefs-i Ordu'da pazar ve bir boya
hane mevcuttu. Bazı kişilerin kadimlik ve
ya satın alınmış yurt ve mülkleri vardı . Bun
lar ömer Ağa, Mevlana Kadı Ataullah, Mus
tafa Ağa, Pir Ali oğullarından Eymir Han 
ve Haydar Ağa evlatlarıydı. 890'da ( 1485) 
nefs-i Ordu'da cemaat-i Alevi ile vergi mu
afiyetine sahip olan kişilerin adlarının ar
tık belirtilmediği dikkati çeker. Toplam nü
fus seksen dokuz haneden on sekize düş
tü. Bu düşüşün sebebi muhtemelen göç 
olayına dayanır. 926'da (ı 520) nefs-i Or
du'da önceki durumdan farklı olarak ver
gi mükellefleri dışında iki zaviyedar ile ek
tikleri yerin vergisini veren on beş sipa
hiyan ve sipahizadegan ortaya çıktı, mü
sellemlerin sayısı da seksen beşe yükseldi. 
Suranın pazar vergileri Trabzon'da Sultan 
Selim'in vfılidesinin imaretine vakfedilmişti . 

Bugünkü Ordu şehrinin tarihi bağlantısı 
açısından 859 (1455) Tahrir Defteri'nde
ki "bölük-i niyabet-i Ordu be-ism-i Alev!" 
ve "bölük-i Geriş-i Bucak" adları önemlidir. 
Ordu bölüğü bölgenin ilk merkezi olan bu
günkü Eskipazar'dadır, Bucak bölüğü ise 
günümüzde Ordu'nun kurulduğu yerde
dir. Bu veriler, bazı yazarların XIX. yüzyıl
dan önce bölgede Ordu adına rastlanma
dığı yolundaki iddialarını çürütür. Ordu ke
limesi, "cemaat-i Ordu-yı Ulaş"ta olduğu 
gibi birçok Türkmen cemaatinin adında 
geçer. Faruk Sümer bunu " ... aile oymağı" 
diye açıklar. Bu durumda "bölük-i niyabet-i 
Ordu be-ism-i Alevi" muhtemelen bölge
yi Türkleştiren Hacı Emir İbrahim b. Bay
ram'ın oymağıdır. Bölgenin "vilayet-i Bay
ramlu maa İskefsir ve Milas" diye adian
dıniması ve burada Bayramlı köyünün bu-
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