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HASSA ORDUSU

in ce len di ği ki tap ta -Ka ra ca ah met Me-

zar lı ğı’nda top ra ğa gö mü lü olan lar ha riç- 

bü tün şâhi de kitâbe le ri okun muş tur. 5. 

Eyüp lü Hat tat lar (İs tan bul 2004). Eser-

de 200 hat tat ta nı tıl mış, ya zı la rın dan ör-

nek ler ve ril miş, fo toğ raf lar ko nul muş tur. 

Ki ta bın ha zırlan ma sın da Müs ta kimzâde 

Sü ley man Sa ded din Efen di’nin Tuh fe-i 

Hattâtîn’in den fay da la nan Has kan, “Bu 

ki tap ol ma say dı her hal de Eyüp lü hat tat-

lar ya zı la maz dı” der. 6. Eyüp lü Mûsi ki-

şi nas lar (İs tan bul 2004). Eyüp’ te do ğan 

mûsi ki şi nas lar la bu ra da med fun bu lu nan-

lar ele alın mış tır. 7. Eyüp lü Meş hur lar 

(I-II, İs tan bul 2004). Eyüp’ te ya şa yan lar-

la bir lik te Eyüp’ te do ğan, Eyüp’ te ha yır 

iş le ri ya pan ve ya me za rı Eyüp’ te olan lar 

da ese re dahil edil miş tir. Bun la rın dı şın-

da Has kan’ın ya yı ma ha zırlan mış iki cilt-

lik İs tan bul Tek ke le ri ad lı kap sam lı bir 

araş tır ma sı mev cut tur. Neş re ha zır bir 

di ğer ça lış ma sı da in deks ilâve li, Hü se yin 

Ay van sarâyî’nin Hadîkatü’l-cevâmi‘ ad lı 

ese ri dir. Yi ne onun henüz ya yım lan ma-

mış iki ça lış ma sın dan bi ri iki cilt lik Ma li ye 

Teş kilâtı Ta ri hi, di ğe ri Mir’âtü’l-İs tan-

bul: Av ru pa Ya kası’dır.
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İslâm ve Türk devletlerinde
özel muhafýz askerlerinden

oluþan birlik.˜ ™

İslâm ve Türk dev let le rin de mu ha fa za 

gö re vi ya pan, dâimî sta tü de, özel ola rak 

ye tiş ti ril miş, çe şit li ad lar la anı lan as kerî 

bir lik le re ta rihî ter mi no lo ji de ge nel lik le 

“has sa or du su” de nir. Abbâsî ha li fe le ri nin 

gulâmlar dan mey da na ge len ve “ha re sü’l-

halîfe” adı ve ri len as ker le ri nin bu lun du ğu 

bi lin mek te dir. İlk müs lü man Türk dev let-

le rin den Ka ra han lı lar’da da sa ray mu ha fız-

la rın dan ay rı bir has sa or du su mev cut tu. 

Muh te me len doğ ru dan hü küm da rın şah-

sı na bağ lı olan bu or du da üc ret li as ker ler 

gö rev ya par dı. Ba tı Ka ra han lı hü küm dar la-

rın dan Ars lan Han’ın has sa or du su 12.000 

Türk kö le den mey da na ge li yor du. Has sa 

or du su as ker le ri nin malî iş le ri Dîvânü’l-

ceyş de ni len özel bir di van ta ra fın dan 

ol ma dı ğı nı ve ya olan la rın da ek sik kay-

de dil di ği ni gö re rek Eyüp sem ti ni so kak 

so kak do laş ma ya ka rar ver di ği ni ifa de 

eder. On yıl dan faz la sü ren ça lış ma sı için 

gir me di ği yol, gör me di ği tür be, bah çe, 

deh liz kal ma dı ğı nı, tür be le rin içe ri sin de-

ki şâhi de le ri ve Eyüp sırt la rın da ki bü tün 

ka bir taş la rı nı oku ma ya ça lış tı ğı nı an la tır. 

Bu ara da me zar taş la rı nın okun ma sı nın 

ko lay ol ma dı ğı nı, ya rı sın dan faz la sı nın 

top ra ğa gö mü lü hal de bu lun du ğu nu ve 

bö ğürt len or man la rı için de kay bol du ğu-

nu be lir tir. Eser de mev cut ca mi, tür be, 

çeş me, ima ret, se bil ve şâhi de kitâbe le ri 

top lu ca ilk de fa bu ki tap ta ya yım lan mış tır. 

Has kan’ın o ta rih te be lir le di ği eser sa yı sı 

el li se kiz ca mi ve mes cid, yir mi iki tek ke, 

on bir med re se, otuz mek tep, on üç na-

maz gâh, on kü tüp ha ne, iki ima ret, dört 

ka ra kol, otuz sa hil sa ray, on ha mam, on 

bir se bil ve 114 tür be dir. Ese rin so nun da 

Çe lik Gü ler soy’un ar şi vin den alı nan Eyüp 

ve çev re siy le il gi li çok de ğer li gra vür ve 

re sim ler yer al mak ta dır. 2. İs tan bul Ha-

mam la rı (İs tan bul 1995). 237 ha ma mın 

ele alındı ğı eser de mü el lif bun lar dan fa al 

olan altmış ta ne si ni biz zat gi re rek in ce le-

miş, on iki si nin 1990 yı lın dan son ra çar şı 

ha li ne ge ti ril di ği ni, do ku zu nun ise ka pan-

dı ğı nı tes bit et miş tir. 3. Hü kü met Ka pı sı 

Bâb-ı Âlî (İs tan bul 2000, Çe lik Gü ler soy 
ile bir lik te). Ese rin ge nel pla nı ve an la tı mı, 

ya ban cı dil de ki kay nak lar, el çi ka bul le ri, 

XIX ve XX. yüz yıl bö lüm le ri Çe lik Gü ler-

soy’a, XVII-XVI II. yüz yıl bö lüm le ri, kla sik 

Os man lı kay nak la rı, ar şiv de ğer len dir-

me le ri ise Ner mi Has kan’a ait tir. 4. Yüz-

yıl lar Bo yun ca Üs kü dar (I-III, İs tan bul 
2001). Ya yım lan dı ğı yıl “Şe hir Ki tap la rı” 

da lın da Tür ki ye Ya zar lar Bir liği ödü lü ne 

lâ yık gö rü len eser de Has kan, “bel de-i 

tay yi be” de ni len Üs kü dar hak kın da neş-

re di len eser le rin ger çek Üs kü dar’ı yan-

sıt ma dığı nı, ef sa ne le re da ya nan, ma sa 

ba şın da ya zıl mış eser ler ol du ğu nu, İb ra-

him Hak kı Kon ya lı’ya ait ese rin ih ti ya ca 

kıs men cevap ver mek le bir lik te on da da 

kitâbe le rin asıl la rı nın ya zıl dı ğı nı, do la-

yısıy la bu gün kü nes lin an la ma sı na imkân 

bu lun ma dı ğı nı söy le mek te dir. Ki tap ta 

Üs kü dar’ın Antik çağ’da, Ro ma, Bi zans ve 

Os man lı de vir le rin de ge çir di ği de ği şik lik le-

re te mas edil miş, eser le rin ya nın da ta rih 

ve yer le şim ler de ele alın mış tır. Ha ri ta lar, 

kro ki ler ve es ki re sim ler le zen gin leş ti ri-

len eser de 191 çeş me, yir mi se bil, kırk 

ta rihî ku yu, on med re se, kış la lar, ka ra kol-

lar, su te ra zi le ri, sa ray lar, ya lı lar, köşk ler 

ve me si re ler yer al mak ta dır. 456 ese rin 

Bey ve Na zi re Ha nım’ın ço cu ğu olup ilk ve 

or ta öğ re ni mi ni Üs kü dar’da ta mam la dı. 

Bir müd det Hu kuk Fa kül te si’ne de vam 

et ti. Kırk yı la ya kın bir sü re Üs kü dar’da 

çok meş hur olan ve “Gü zel Tu ha fi ye” di-

ye anı lan tu ha fi ye dükkânı nı iş let ti. Fa-

kat araş tır ma ya kar şı olan aşı rı tut ku su 

se be biy le ti ca ret ten zi ya de araş tır ma cı 

kim li ğiy le ta nın dı. Özel ola rak Os man-

lı Türk çe si ders le ri al dı. Ha ya tı bo yun ca 

araş tır ma la rı nı to pog raf ya ta ri hi üze ri ne 

yo ğun laş tır dı. En bü yük me ra kı, var olan 

ve ya kay bol ma ya yüz tut muş bu lu nan ta-

rihî eser le ri araş tır mak ve sa hip le ri ni or-

ta ya çı kar mak tı. Bun dan do la yı so kak la rı, 

tek ke le ri, me zar lık la rı, ha mam la rı, mes-

cid le ri, çeş me le ri, kış la la rı, ta rihî ku yu la rı, 

köşk le ri ve kü tüp ha ne le ri en in ce ay rın tı sı-

na ka dar ye rin de tes bit ede rek plan la rıy la, 

kro ki le riy le ve re sim le riy le bir lik te or ta ya 

koy du. Tek ba şı na sür dür dü ğü ça lış ma-

la rın her bi ri yıl la rı nı al dı. 5 Ka sım 2002 

ta ri hin de ve fat edin ce ken di si nin “mü ze” 

de di ği Ka ra ca ah met Me zar lı ğı’nda ki ai le 

kab ris ta nı na def ne dil di. Meh met Ner mi 

Has kan her ke sin tak di ri ni ka zan mış, son 

de re ce mü te va zi, aşı rı duy gu lu, mer ha-

met li, az ko nu şan, çok oku yan, her anı-

nı de ğer len dir me ye ça lı şan bir İs tan bul 

âşı ğıy dı. Tam otuz beş yıl her sa bah çok 

er ken sa at ler de yo la çı kıp eser le ri tek tek 

do la şır, ye rin de gö re rek in ce ler di. Üze rin-

de ça lış ma yap tı ğı eser le rin kitâbe le ri ni 

La tin harf le ri ne ak ta ra rak her kes çe oku-

nup an la şıl ma sı nı sağ la mış, bü yük bir ti-

tiz lik le ha zır la mış ol du ğu İs tan bul’la il gi li 

on bir adet ese rin den bir kıs mı ken di si 

ha yat ta iken ba sıl mış tır.

Eser le ri. 1. Eyüp Ta ri hi (I-II, İs tan bul 
1993, 1996, 2008 [Eyüp sul tan Ta ri hi  adıy-
la]). Mü el lif, ta rihî bel ge ni te li ği ta şı yan 

ese ri nin ön sö zün de Eyüp sem ti hak kın da 

araş tır ma yap ma yı dü şün dü ğün de ön ce 

kü tüp ha ne ye da ya lı bir ça lış ma yap mak 

is te di ği ni, an cak Eyüp hak kın da bil gi bu la-

ma dı ğı nı, mev cut eser ler de ya kitâbele rin 
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bun la ra “memâlîk-i sultâniy ye” de nir di. 

Ana do lu bey lik le rin de kul la nı lan has sa or-

du su Sel çuk lu lar’da kin den fark lı değildi . 

Or du nun te me li ni yi ne ma aş lı has sa as-

ker le ri oluş tu rur du. Ulu bey de ni len hü-

küm da rın ya ya ve at lı lar dan mey da na ge-

len dâimî has sa kuv vet le ri var dı. Bun lar 

sa vaş esir le rin den ve ya sa tın alı nan kö le-

ler den te min edi lir di. 

Os man lı lar’da ka pı ku lu ocak la rı doğ-

ru dan pa di şa ha bağ lı ve onun em rin de-

ki as kerî ku ru luş lar dı. Ya ya ve at lı lar dan 

mey da na ge len bu bir lik ler sa vaş lar da 

mer kez de bu lu nur, ge nel de pa di şah ota-

ğı nı mu ha fa za eder ler di. Bu ba kım dan 

has sa or du su ko nu mun da dır lar. Sa ray 

mu ha fız la rın dan bos tan cı lar la yi ne sa ray 

hiz metkârla rı bal ta cı lar da pa di şa hın has-

sa as ke ri sa yı lır, ge re kir se sa vaş için bun-

lar dan da ya rar la nı lır dı (bk. KA PI KU LU). 
Os man lı Dev le ti’nde asıl mâna sıy la has sa 

teş kilâtı XIX. yüz yıl da ku rul du. Ye ni çe ri 

Oca ğı’nın kal dı rıl ma sı nın ar dın dan varlığı-

na ge rek gö rül me yen Bos tan cı Oca ğı da 

lağ ve dil di, bun lar dan ve ha se ki ler den se-

çi len as ker ler Mu al lem Bostâniyân-ı Hâssa 

adıy la ku ru lan ye ni oca ğa bağ lan dı. 27 

Mu har rem 1242 (31 Ağus tos 1826) ta rihli 

ni zamnâme ye gö re zâbit le riy le bir lik te 

1527 ki şi den olu şan bir ter tip (ta bur) bir 

bin ba şı nın ku man da sı na ve ril di (Lutfî, I, 
201), hep si nin üs tün de bos tan cı ba şı ağa 

var dı. Üç yıl son ra bos tan cı ba şı ta bi ri nin 

ye ri ni mu ha fız pa şa al dı (Esad Efen di, s. 
254). Tâlim li has sa bos tan cı la rı nın ba şı na 

ay rı ca bir nâzır ve ril di (Cev det, XII, 186-
187). Nâzır ye ni as ker le rin ma aş ve iâşe 

gi bi iş le rin den so rum lu ola cak tı. Bu ma aş lı 

has sa bos tan cı la rı, Sarây-ı Hümâyun ile 

bir lik te Dol ma bah çe’den Or ta köy’e ka dar 

olan yer le ri ko ru ya cak lar dı (BA, HAT, nr. 
24040). Böy le ce II. Mah mud za ma nın da 

ku ru lan Asâkir-i Mansûre-i Mu ham me-

diy ye has sa ve mansûre ad la rıy la iki sı nı-

fa ay rıl dı ve her bi ri nin ba şı na bi rer fe rik 

ta yin edil di (1831). Çı ka rı lan baş ka bir ni-

zamnâme ye gö re es ki So ğuk çeş me Oca-

ğı tâlim li has sa bos tan cı la rı na tâlimhâne 

ya pıl dı (BA, HAT, nr. 17694). Has sa as ke ri 

ol mak için baş vu ran lar dan yaş la rı on be şin 

al tın da olan lar bu ra da as kerî ve dinî eği-

ti me tâbi tu tu lur, ar dın dan ye te nek le ri ne 

gö re di kimhâne ye, tophâne ye, tıp ve mı-

zı ka mek tep le ri ne ve ya pi ya de ne fer li ği ne 

gön de ri lir di. Has sa bos tan cı la rı nın ek mek 

ta yın la rı er zak nâzı rın ca tah sis edi le cek 

fı rın dan, et ta yın la rı has sa ka sap ba şı ta ra-

fın dan ve ri lir di. Di ğer ih ti yaç mad de le ri ni 

ise nâzır sa tın alır dı. Ne fer ler için sa bah la-

rı pi rinç ve ya mer ci mek çor ba sı, ak şam la rı 

bü tün im pa ra tor luk or du su ha nın tec rü-

be li adam la rı nın elin de, do la yı sıy la ha nın 

de ne ti min de bu lu nur du. Hârizm şah lar’da 

da hü küm da ra bağ lı, mer kez de ve mer-

ke ze ya kın gar ni zon lar da otu ran bir has-

sa or du su var dı. Bu or du gulâmlar dan ve 

Kang lı-Kıp çak lar’dan te şek kül eder di. Ül ke 

sı nır la rı ge niş le dik çe ye ni müs lü man olan 

Türk ka bi le le rin den de as kerî bir lik ler ku-

ru la rak has sa or du su na bağ lan dı.

Gaz ne li ler’i ör nek alan Sel çuk lu lar’da ki 

has sa or du su ge nel lik le sa ray gulâmla-

rın dan, esir ler den teş kil edi lir ve si pa hi 

de ni len bu as ker ler Sel çuk lu or du su nun 

çe kir de ği ni oluş tu rur du. Bun lar da sü rek li 

mer kez de, mer ke ze ya kın yer ler de ka lır dı 

ve sa yı la rı hiç ek sil mez di. Ana do lu Sel çuk-

lu la rı’nın has sa or du su “müf red (me fâ ri de), 

hal ka-i hâs, gulâmân-ı dergâh, mü lâ zı-

mân-ı ya tak (ya yak)” şek lin de dört sı nı fa 

ay rı lır dı. Ka la ba lık olan has sa as ker le ri nin 

bir kıs mı pi ya de idi. Mefâri de as ker le ri-

nin bir bö lü mü nü mey da na ge ti ren hal ka-i 

hâssın baş lı ca gö re vi pa di şa hın ça dı rı nı 

bek le mek ti. Gulâmlar dan sa ray için ay-

rı lan la rın için den de ğer li dev let adam la rı 

çık mış tır. Bu mai yet as ker le ri nin hep si ne 

üc ret ve ri lir di.

Ka ra ko yun lu ve Ak ko yun lu dev let le ri nin 

has sa as ker le ri, İl han lı lar’da ol du ğu gi bi 

kö le ve esir ler den de ğil hü küm dar la rın 

men sup bu lun duk la rı aşi ret kuv vet le rin-

den te şek kül eder di. Bu as ker ler den hü-

küm dar mu ha fı zı olan la ra “ko ru cu” (kur çi) 

de nir di. Sa fevîler de bu ta bi ri kul lan dı lar. 

Has sa as ker le ri mer kez den baş ka, eya let-

ler de ki şeh za de le rin ma iye tin de de bu lu-

nur du. Bu dev let le rin has sa bir lik le ri Ana-

do lu bey lik le ri ne gö re teş kilâtça da ha ge-

niş ve da ha dü zen liy di. Ay rı ca Sa fevî Şa hı 

I. Ab bas, 1587’de tah ta çık tık tan bir sü re 

son ra ko ru cu lar dı şın da doğ ru dan ken di-

si ne bağ lı Çer kez, Er me ni ve Gürcüler’ den 

dev şi ril miş gulâmlar dan olu şan 12.000 ki-

şi lik özel bir bir lik kur du.

Eyyûbîler’de dâimî or du yu teş kil eden 

has sa as ker le ri, Türk ler’den sa tın alınara k 

ve ya top la na rak bel li bir eği timden geçi ril-

dik ten son ra âzat edi len kö le ler den mey-

da na ge lir di. Bun lar Eyyûbî or dusunun 

en cen gâ ver mu ha rip sı nı fıy dı ve Abbâsî-

ler’de ki mem lük teş kilâtı na ben zer di. As-

ker ol duk tan son ra hür ri yet le ri ne ka vu-

şan bu kö le ler bağ lı bu lun duk la rı emîrle rin 

adıy la anı lır ve yük se le rek emîr ola bi lirler-

di. Ni te kim Eyyûbî Dev le ti’nin ardın dan 

ge len Mem lük Sul tan lı ğı ida renin tama-

men kö le le re geç me siy le or ta ya çıktı. Has-

sa as ke ri Mem lük or du sun da da var dı ve 

yü rü tü lür dü. Gaz ne li ler’de ise sul ta nın mu-

ha fız as ker le ri ne “gulâmân-ı hâs” de nir di. 

Ta ma mı at lı lar dan mey da na ge len Gaz ne li 

has sa or du sun da sa de ce Türk ler de ğil di-

ğer mil let ler den de as ker ler bu lu nur du.

Cen giz Han’a ait has sa or du su nun mun-

ta zam bir teş kilâtı ol du ğu bi lin mek te dir. 

Ge ce gün düz han sa ra yı nı ko ru yan bu mu-

ha fız la rın ara sın da ok çu lar, ka pı cı lar, sof-

ra cı lar ve se yis ler var dı. Bunların dı şın da ki 

1000 ba ha dır ha nın özel ko ruma sı du ru-

mun day dı. Bu ba ha dır lar sa vaş sı ra sın da 

has sa or du su nun ön cü kuvvetle ri ni teş kil 

eder di. Cen giz Han bü tün Mo ğol lar’ı bir 

bay rak al tın da top la dıktan sonra 1206’da 

has sa or du su ye ni den teşkilâtlan dı rıl dı. 

Nö bet çi le rin, ok çu la rın ve özel mu hafızla-

rın sa yı sı 10.000’e çı ka rıl dı. Cen giz’in has-

sa as ker le ri sı kı bir di sip lin al tın daydı. 

Nö be ti ni ih mal eden ler da yak la ve ya as-

ker lik ten atıl mak la ce za lan dı rı lır dı; fa kat 

bu ce za lar mut la ka ha nın bil gi si da hi lin-

de ve ri lir di. Öte yan dan has sa as ker le-

ri nin ba zı im ti yaz la rı mev cut tu. Me selâ 

bir mu ha rip mu ha fız or du su eri or du da ki 

bin ba şı dan, mu ha rip ol ma yan er ler ise 

yüz ba şı dan ön ce ge lir di. Cen giz’in has sa 

or du su yal nız han la bir lik te se fe re çı kar-

dı. Cen giz Han’ın ku man dan la rı nın ço ğu 

has sa or du sun dan ye tiş miş ti. Böy le ce 
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HATÎB, Adnân

1959-1969 yıl la rın da bu ra da da nış man 

ola rak ça lış tı, 1969-1974 ara sın da kon se-

yin baş kan lı ğı nı yü rüt tü. 1971’de Ada let 

ba ka nı nın baş kan lı ğın da ku ru lan ya sa ma 

ko mis yo nun da gö rev al dı. 1974’te ba kan 

de re ce siy le emek li ye ay rıl dı.

1954 yı lın dan iti ba ren Şam Üni ver si te si 

Hu kuk ve Şe ri at fa kül te le rin de ders ve-

ren Ha tîb, Ka hi re’de ki Arap ça Li sans Üs tü 

Araş tır ma lar Ens ti tü sü’nde ho ca lık yap tı. 

Ay rı ca ce za hu ku ku ala nın da ki ya sa ma fa-

ali ye tin de bir li ği te min et me, ka nun lar da 

üslûp bir li ği ni sağ la ma ko mis yon la rı gi bi 

çok sa yı da ko mis yon da üye ola rak yer al dı. 

Öte yan dan ça lış ma la rı ve gay ret le ri tak-

dir edi le rek mas raf la rı Bir leş miş Mil let ler 

ta ra fın dan kar şı lan mak üze re 1953’te Av-

ru pa’ya gön de ril di. Bu ra da suç la mü ca de-

le nin hu kukî yol la rı ve ce za ku rum la rı nın 

en ye ni sis tem le ri üze ri ne in ce le me ler de 

bu lun du. Hu kuk ala nın da ki ça lış ma la rın da 

ada le tin ve ka nu nun üs tün lü ğü nü sağ la-

ma ya önem ver di, şa ibe ler den uzak ne-

zih bir ki şi lik ser gi le di. Me denî Ka nun’a, 

Ti ca ret ve Ce za ka nun la rı na şerh yaz dı. 

Hu kuk ala nın da bir çok ya zı ka le me al dı, 

çe şit li ilmî top lan tı lar da teb liğ ler sun du. 

Ce za ka nu nu şer hiy le il gi li ça lış ma la rın dan 

do la yı 1955’te Su ri ye Dev let Li ya kat ni şa-

nıy la ödül len di ril di. 1960 yı lın da Şam’da ki 

Arap Dil Ku ru mu’na üye se çil di. Çok geç-

me den bu ku ru mun ge nel sek re ter li ği ne 

ge ti ril di ve ölü mü ne ka dar bu gö re vi ni 

sür dür dü. Yi ne ha ya tı nın so nu na ka dar 

de vam eden di ğer bir gö re vi de 1971 yı-

lın da ki ku ru lu şun dan iti ba ren Arap Dil 

Ku rum la rı Bir li ği’ nin ge nel sek re ter yar-

dım cı lı ğı dır. Mı sır, Irak ve Ür dün Arap Dil 

ku rum la rı ile Irak ve Hin dis tan bi lim ku-

rum la rı na da üye se çi len Ha tîb bu ku ru-

luş la rın fa ali yet le ri ne de öm rü nün so nu na 

ka dar des tek ver di. Ka hi re’de ki ku ru mun 

yıl lık sem poz yum la rı nın ki tap ha lin de ba-

sıl ma sı na önem li kat kı lar sağ la dı. İl gi ala nı 

içe ri sin de Arap ça’nın ha ta sız kul la nıl ma sı, 
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Şam’da doğ du. Şeh rin ön de ge len âlim-

le rin den olan ba ba sı Va kıf lar ge nel mü dü-

rü ve Eme viy ye Ca mii ha tip le rin den di. Kü-

çük yaş tan iti ba ren ev le rin de dü zen le nen 

soh bet ler de ve ilmî top lan tı lar da bu lu nan 

Ha tîb’in eği ti mi ne ba ba sı özel il gi gös ter-

di. Fran sız iş ga li al tın da ki ül ke de va tan 

se ver le rin ka le si ko nu mun da bir dev let 

oku lu olan Med re se tü’t-techîz’i bi tir di. 

Bu ra da al dı ğı eği tim millî duy gu la rı nı ve 

bağ lı ol du ğu me de ni ye te kar şı gü ve ni ni 

ge liş tir di, hür ri yet ve ada let öz le mi ni art-

tır dı. Da ha son ra Bağ dat Üni ver si te si Hu-

kuk Fa kül te si’nden me zun ol du (1942). 
Fran sa’da Pa ris Üni ver si te si’nde hu kuk 

ala nın da dok to ra yap tı (1947), ar dın dan 

ül ke si ne dön dü. 1947-1950 yıl la rın da Hu-

mus’ta, 1950-1953 ara sın da Şam’da sav cı 

yar dım cı lı ğı yap tı. 1953’te İstînaf Mah ke-

me si’ne, 1954’te Ada let Ba kan lı ğı Hu kuk 

Da ire si’ne hâkim ola rak ta yin edil di. Su-

ri ye ile Mı sır’ın bir leş me si sü re cin de ku-

ru lan Dev let Kon se yi’nde gö rev len di ril di. 

yah ni, cu ma ve pa zar te si ge ce le ri pi rinç 

ve ya bul gur pi la vı ya pı lır dı.

Has sa as ker le ri baş la rı na se fer zama-

nın da ba ra ta, ha zar za ma nın da şu bara 

de ni len baş lık gi yer ler ve ken di le ri ne mev-

si mi ne gö re el bi se ve ri lir di (BA, Cev det-
As kerî, nr. 3263). Ge rek li top lar Tophâne-i 

Âmi re’den, di ğer silâhlar Cebehâne-i Âmi-

re’ den gön de ri lir di. Bir nefer za manla 

yük se le rek on ba şı, ça vuş, san cak tar, 

mülâzım, yüz ba şı ve ko la ğa sı; eh li yet li bin-

ba şı da pa di şa hın ira de siy le hase ki ağa, 

hat ta bos tan cı ba şı ola bi lir veya bir başka 

dev let hiz me tin de kullanılmak üze re ka pı-

cı ba şı lık vb. bir rüt be ile dış hiz me te çı ka-

rı lır dı. Ay nı hi ye rar şi ve terfi sis te mi top-

çu, ce be ci gi bi sı nıf lar da da uy gu la nır dı.

Suç iş le yen has sa bos tan cı ne fer le ri nin 

kü çük suç la rı ocak ta ce za lan dı rı lır, bü yük 

suç lar ise Bâbıâli’ye bil di ri lir di (BA, Cev det-
As kerî, nr. 2968). Has sa bos tan cı la rı nın in-

zi bat gö rev le rin den baş ka se ferî hiz met le ri 

ve ka le mu ha fız lı ğı gi bi gö rev le ri de var dı 

(BA, HAT, nr. 17694). İs tan bul dı şın dan 

ge len has sa as ker le ri nin ha zar za ma nın-

da sı la ya git me me se le si de bir ni za ma 

bağ lan dı. Bun lar beş ne fer de bir nö bet le-

şe ola rak mem le ket le ri ne gön de ri le cek ve 

izin sü re si gi de ce ği ye rin uzak lı ğı na gö re 

beş, al tı ve ya se kiz ay ola bi le cek ti. Zâbit ve 

ne fer ler den malî du ru mu iyi olan la ra hac 

iz ni de ve ri lir di. Ge rek sı la ya ge rek se hac-

ca gi den ler ma aş lı izin li sa yı lır dı. Hiz met 

sü re si on iki se ne yi bu lan lar dan is te yen ler 

as ker lik ten ay rı lıp emek li ola bi lir di. Ölen 

has sa as ker le ri nin teç hiz, tek fin ve te re-

ke le ri nin du ru mu da bir ni za ma bağ lan dı 

ve nâzı rın ida re si ne ve ril di (BA, HAT, nr. 
55008). Böy le ce 1826’da ku ru lan Mu al lem 

Bostâniyân-ı Hâssa Oca ğı’nın teş kilâtı za-

man la ge liş ti, mansûre ta bur la rın dan ol-

du ğu gi bi has sa ta bur la rın dan da alay lar 

teş kil edil di. Her üç ta bu ru na bir mi ra lay 

ta yi ni ge re ken Asâkir-i Hâssa-i Mu ham-

me diy ye fe rik li ği ne ilk de fa pa di şah ya ver-

le rin den Ah med Fev zi Pa şa ge ti ril di (BA, 
Cev det-As kerî, nr. 15199). Za man la alay-

la rın sa yı sı art tık ça her iki alay dan bir livâ 

teş kil edil di ve ilk de fa yi ne adı ge çen pa şa 

müşîr-i hâssa un va nıy la has sa as ker le ri ne 

se ras ker ta yin edil di. Sa de ce İs tan bul’da 

bu lu nan, ma aş ve im ti yaz ba kı mın dan 

mansûre as ker le rin den fark lı olan has sa 

as ker le ri nin 1834’ten iti ba ren taş ra da ye-

dek re dif bir lik le ri de ku rul du (BA, Cev det-
As kerî, nr. 18933). 6 Ey lül 1843 ta ri hin de 

as kerî teş kilâtın ye ni bir ni za ma bağ lan-

ma sı es na sın da or du lar teş kil edil di, uzun 

sü re has sa or du su adıy la anı lan İs tan-

bul’da ki or du da ha son ra Bi rin ci Or du ol du. Adnân el-Hatîb




