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bo ca la ma nın için de kal dı, Ru me li böl ge-

sin de ya rı jan dar ma ya rı zap ti ye teş kilâtı 

şek lin de gö rev yap tı. Özel lik le ıs la hat lar 

ko nu sun da ya ban cı dev let le rin bas kı la rı-

nın art tı ğı ve asa yiş siz li ğin için den çı kıl-

maz bir hal al dı ğı dö nem ler de jan dar ma 

kuv vet le ri ne olan ih ti yaç da ha da art tı. II. 

Ab dül ha mid’in sal ta na tı nın ilk yıl la rın da 

jan dar ma teş kilâtın da bir ta kım dü zen le-

me le re gi dil di, asa yiş siz li ğin bu lun du ğu 

böl ge ler de jan dar ma nın ye ter siz kal dı ğı 

du rum lar da kır ser da rı un va nıy la ye rel 

halk tan zâbı ta gü cü oluş tu rul du, fa kat 

bun lar dan da ye te rin ce ya rar la nı la ma dı. 

Bu nun üze ri ne 1888’de ger çek leş ti ri len 

ku ru luş ve kad ro dü zen le me siy le vilâyet 

ve mu ta sar rıf lık lar da gö rev len di ril mek 

üze re Jan dar ma Da ire si’ne bağ lı otuz üç 

jan dar ma ala yı ve al tı müs ta kil jan dar ma 

ta bu ru teş kil edil di. Bu alay ve ta bur lar da 

top lam 386 jan dar ma pi ya de bö lü ğü ve 

258 jan dar ma sü va ri bö lü ğü mev cut tu. 

Ye ni dü zen le me ye gö re Umum Jan darma 

Da ire si’ne bağ lı bir lik ler de 2194 zâbit / 

kü çük zâbit ve 40.733 ne fer ol mak üze re 

top lam 42.927 ki şi bu lu nu yor du. Yi ne II. 

Ab dül ha mid dö ne min de 1904 yı lın da ya pı-

lan tensîka ta ka dar sı ra sıy la Fe rik İbrâhim 

Rüş dü, Fe rik Vi ta lis, Mir livâ Mus ta fa, Fe-

rik Blunt, Fe rik İsmâil Hak kı, Fe rik Mü nir 

ve Fe rik Tos ton pa şa lar Umum Jan dar ma 

Da ire si ku man dan lı ğı nı üst len di.

XX. yüz yı lın baş la rın da Bal kan lar’da 

özel lik le Ma ke don ya’da gi de rek ar tan is-

yan ve kar ga şa ya nın da böl ge de ki et nik 

ça tış ma lar sı ra sın da jan dar ma ya bü yük 

gö rev ler düş tü. Os man lı Dev le ti’nde bir 

jan dar ma teş kilâtı nın ku rul ma sı na rağ-

men teş kilâta yön ve re cek esas lı ka nun 

ve ni zam la rın bu lun ma ma sı ve kad ro ek-

sik li ği, jan dar ma nın ken di sin den bek le nen 

hiz met le ri tam ola rak ye ri ne ge tir me si ne 

en gel olu yor du. Jan dar ma teş kilâtı na alı-

na cak per so ne li ye tiş ti re cek bir mek tep de 

ol ma dı ğın dan jan dar ma zâbit le ri nizâmi ye 

or du sun dan se çi li yor du. Özel ih ti sas ge-

rek ti ren bu bir lik le re ço ğu za man il ti mas la 

adam se çil me si, jan dar ma dan bek le nen 

gö rev le rin ye ri ne ge ti ri le me me si nin bir 

baş ka se be biy di. Dev let, 20.000 nü fus lu 

yak la şık yir mi kö yü bu lu nan bir ka za ya 

an cak bir jan dar ma ça vu şu ve iki ne fer 

gö rev len di re bi li yor du. Bun dan do la yı asa-

yiş siz li ğin önü alı na mı yor du. Ma ke don ya 

ya yım la na rak yur dun her ta ra fın da dü-

zen li zap ti ye teş kilâtı ku rul du ğu ilân edil-

di. Bu ta rih ba zı araş tır ma cı lar ta ra fın dan 

jan dar ma teş kilâtı nın te şek kül ta ri hi ola-

rak be nim se nir ken bir kıs mı bu nu Tan-

zi mat Fer ma nı’nın ilâ nı na, hat ta Asâkir-i 

Mansûre-i Mu hamme diy ye’nin ku ru luş 

yıl la rı na ka dar gö türür. 2002 yı lın da ya-

yım la nan Jandarma Ge nel Ko mu tan lı ğı 

Ta ri hi ad lı kitap ta teş ki lâ tın ku ru lu şu 14 

Ha zi ran 1839 ola rak gös te ri lir.

Asâkir-i Zap tiy ye Teş kilât Ni zamnâme-

si’ne gö re Zap ti ye Mü şir li ği teş kilâtı, bu-

gün jan dar ma ve po lis teş kilâtı nın yap tı ğı 

gö rev le ri ic ra eden bir bi rim hü vi ye tin de-

dir. Ni zamnâme den ha re ket le 1869’da 

Bur sa, Ada na, Kon ya, An ka ra, Ay dın, 

Trab zon, Kas ta mo nu, Hi caz ve Yemen’de 

bi rer zap ti ye ala yı ku rul du. 21 Hazi-

ran 1869 ve 17 Ma yıs 1870 ta rih le rin de 

yayım la nan Asâkir-i Zap tiy ye nin Vezâif-i 

Mül kiy ye ve Asâkir-i Zap tiy ye nin Vezâif-i 

As ke riy ye le ri ad lı ni zamnâme ler le zap-

ti ye as ke ri nin hu kukî du ru mu ve gö re vi 

tes bit edil di. Buna gö re zap ti ye as ker le ri, 

mülkî âmir le rin emir ve ida re sin de gö rev 

yap tıkla rı böl ge hal kı nın hu zur ve gü ven-

li ği ni ko ru mak için ön le yi ci ted bir ler ala-

cak, dev let ma lı nın ko run ma sı gi bi iş ler de 

hü kü me tin emir le ri ni ye ri ne ge ti re cek tir.

Zap ti ye Mü şir li ği’nin ku rul ma sıy la or-

du dan alı na rak mülkî ma kam la rın em-

ri ne ve ri len zap ti ye gö re vi 5 Ara lık 1879 

ta rih li pa di şah ira de siy le ye ni den se ras-

ker li ğe tâbi kı lın dı. Sadâret ma ka mın dan 

vilâyet le re gön de ri len emir de zap ti ye teş-

kilâtı nın or du ya bağ lan ma sı Av ru pa dev-

let le rin de ki uy gu la ma ya ben ze til di. Jan-

dar ma teş kilâtı da bu sı ra da ye ni ku ru lan 

ve se ras ker lik ma ka mı nın bir şu be si olan 

Umum Jan dar ma Dâire-i Mer ke ziy ye si’ne 

bağ lan dı. Bu ye ni dü zen le me sı ra sın da 

ya ban cı su bay lar dan da fay da la nıl dı, an-

cak bü tün iyi ni yet le re rağ men bun dan 

bek le nen so nuç el de edi le me di. Jan dar ma 

teş kilâtı II. Meş ru ti yet dö ne mi ne ka dar bir 
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Kır ke si min de asa yi şi sağ la mak la gö rev-

li zap ti ye er le ri ni ifa de eden ke li me Fars-

ça’da ben zer bir an lam ta şı yan cândârdan 

ge lir (cân “silâh”, dâr “tu tan”). Can dar un-

va nı na Sel çuk lu lar ve Mem lük ler’de yay-

gın bi çim de rast la nır. Türk ler’de Sel çuk-

lu lar’dan be ri kul la nı lan can dar şehrin em-

ni ye ti ni sağ la yan, hu zur ve sükûnu te min 

eden, sul ta nın sa ray la rı nı ko ruyan gö rev-

li ye ve ri len ad dır (bk. CAN DAR). Türkçe’ de 

jan dar ma ve halk di lin de candar ma / cen-

der me şek lin de söy le nen ke li me XVII. yüz-

yıl dan iti ba ren Fran sız ca’da gen dar me rie 

(jan dar ma kuvvet le ri) bi çi min de kul la nı la gel-

miş tir. Es ki Türk dev let le rin de Gök türk 

kitâbe le rin de bah se dil di ği üze re jan dar ma 

gö re vi ni üst le nen, em ni yet ve asa yiş ten 

so rumlu olan “yar gan”lar bulu nur du. Mı-

sır’da ve Ana do lu’da ku rulan Türk dev let-

le ri nin teş kilât ya pı sın da XI-XII. yüz yıl lar-

da görü len can da rın bazı araş tır ma cı la ra 

gö re Fran sız ca’ya jandarma bi çi min de 

geç miş ol ma sı da kuv vet le muh te mel dir. 

Jan dar ma nın su çun iş len me si ni ön le mek, 

mez ra, köy ve kır sal alan da gü ven li ği sağ-

la mak, şe hir ler de po li se yar dım cı ol mak, 

po li sin bu lun ma dı ğı yer ler de onun gö re-

vi ni yap mak, sı nır, kı yı ve ka ra su ları nın 

mu ha fa za ve gü ven li ğiy le güm rük böl ge-

sin de ka çak çı lı ğı ön le mek, ta kip ve tah kik 

et mek gi bi te mel gö rev le ri var dır. Ay rı-

ca ce za ve tev kif ev le ri nin dış gü ven li ği-

ni sağ la mak, sa vaş es na sın da bir kı sım 

kuv vet le riy le yurt sa vun ma sı na ka tıl mak 

gi bi baş ka gö rev alan la rı da bu lun mak ta-

dır. Jan dar ma bu gö rev le ri sa bit ve sey yar 

bir lik ler le ye ri ne ge ti rir.

Os man lı dö ne min de jan dar ma teş-

kilâtı nın or ta ya çı kı şı Zap ti ye Nezâre-

ti’nin ku ru lu şuy la baş lar. 16 Şu bat 1846 

ta ri hin de Zap ti ye Mü şir li ği’nin teş ki liy le 

bir lik te mü şi rin yö ne ti min de bir zap ti ye 

mec li si ku ru lun ca zâbı ta iş le ri ne bak mak 

için mü şir li ğe bağ lı ola rak Ru me li ve Ana-

do lu’da pi ya de ve sü va ri zap ti ye alay la rı 

teş kil edil di. Kı sa sü re son ra mü şir li ğin 

em rin de ki zap ti ye as ke ri sa yı sı art tı ve 

bun la rın na sıl yö ne ti le ce ği ni, mülkî ve 

as kerî gö rev le ri nin ne ler ol du ğu nu be lir-

le mek üze re 14 Ha zi ran 1869 ta ri hin de 

Asâkir-i Zap tiy ye Teş kilât Ni zamnâme si 
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as ke ri ola rak is tih dam edi lir di. Jan dar ma 

tensîka tı dö ne min de ku man dan lı ğa sı ra-

sıy la Mir livâ Ha cı Nûri, Mir livâ Mü nir ve 

Mir livâ Na zif pa şa lar ge ti ril di.

Otuz bir Mart Vak‘ası’nın ar dın dan ül ke 

ge ne lin de asa yiş ve hu zu run ia de si kap sa-

mın da bir ta kım dü zen le me le re gidi le rek 

or du da mü fet tiş lik uy gu la ma sı na ge çil di. 

Bu kap sam da Jan dar ma Umum Mü fet tiş-

li ği teş kil edil di ve ba şı na İtal yan asıl lı Kont 

Ro bi lan (Pa şa) ge ti ril di. Har bi ye Nezâre ti’ne 

bağ lı Jan dar ma Da ire si’nin adı Umum Jan-

dar ma Ku man dan lı ğı ola rak de ğiş ti ril di. 

Bu ye ni dü zen le me den son ra ha zır la nan 

ni zamnâme 16 Mart 1913’te yü rür lü ğe 

gir di. 1913, 1914 ve 1917 yılla rın da jan-

dar ma teş kilâtı na yeni şu be ler ilâve edi lip 

ku rum sal laş ma sı ta mam lanma ya ça lı şıl dı. 

II. Meş ru ti yet döne min de ki dü zen le me ler 

sı ra sın da Jan dar ma Umum Mü fet tiş li ği 

ya nın da Jan dar ma Mın tı ka mü fet tiş lik le ri 

teş kil edil di ve Os man lı ül ke si ye di böl ge ye 

ay rıldı. Bu dö nem de gün de me ge len bir 

di ğer uygu la ma da jan dar ma nın ye ter siz 

kal dı ğı du rum lar da asa yi şin sağ lan ma sın-

da ona yar dım et mek için ta kip müf re ze-

le ri nin teş ki li dir. Ay rı ca sey yar jan dar ma 

bir lik le ri ku ru la rak özel lik le Ru me li böl ge-

sin de is tih dam edil di. I. Dün ya Sa va şı’nın 

baş la ma sı üze ri ne ül ke de asa yi şin sağ lan-

ma sı ko nu su en ön ce lik li me se le ola rak 

jan dar ma nın gö rev le ri ara sın da yer alı yor-

du. II. Meş ru ti yet dö ne min de Umum Jan-

dar ma ku man dan lı ğında sı ra sıy la Mir livâ 

Ce vad, Fe rik Mus ta fa Hil mi, Mir livâ Na zif, 

Mir livâ Râsim pa şa lar ve Mi ra lay Re’fet 

(Be le) Bey, Mir livâ Ali Ke mal Pa şa, Mi ra lay 

Meh med Bahâed din Bey, Mir livâ Ali Ke mal 

Pa şa bu lun du.

I. Dün ya Sa va şı’nda jan dar ma bir lik le ri-

nin de cep he hat tı na gön de ril me si gün de-

me gel di, ek sik kad ro nun ye dek as ker ler le 

ka pa tıl ma sı yo lu na gi dil di. Jan dar ma bir-

lik le rin den özel lik le Bur sa ve Ge li bo lu Sey-

yar Jan dar ma ta bur la rı Ça nak ka le mu ha-

re be le rin de Ana far ta lar böl ge sin de ta ri he 

ge çen önem li gö rev ler üst len di. Ge li bo lu 

ya rı ma da sı na gön deri len sey yar jan dar ma 

bir lik le ri ya nın da di ğer cephe ler de de jan-

dar ma bir lik le ri ne gö rev ve ril di. I. Dün ya 

Sa va şı’nın en çetin mu ha re be le ri nin de-

vam et ti ği 1915 yı lın da 2089’u rüt be li, 

43.750’si er baş ve er ol mak üze re topla m 

45.839 jan dar ma bu lu nu yor du. Ay nı yıl 

kad ro art tı rı mı na gi dil di ve jan dar ma sayı-

sı 56.780’e ulaş tı. Bu sa yı kü çük ilâve ler le 

sa va şın son yı lı na ka dar ko run du, an cak 

30 Ekim 1918 ta ri hin de Mon dros Mü ta-

re ke si’nin im za lan ma sı nın ar dın dan göz le 

gö rü lür bir şe kil de düş tü. Da mad Fe rid 

Jan dar ma Ka nu nu’nun uy gu lan ma sı na 

ka dar yü rür lük te kal dı.

16 Ni san 1904 ta rih li ni zamnâme, 14 

Ha zi ran 1869 ta rih li Asâkir-i Zap tiy ye Teş-

kilât Ni zamnâme si’ne gö re da ha kap sam lı 

idi. Fran sız Jan dar ma Ni zamnâme si’nden 

ay nen alı na rak dü zen le nen ni zamnâme 

da yan dı ğı il ke ler, kur du ğu teş kilât ve 

içer di ği pren sip ler yö nün den çağ daş bir 

jan dar ma teş kilâtı nın ih ti yaç la rı na ce vap 

ve re bi le cek ni te lik tey di. An cak ya ban cı bir 

dev le tin ih ti yaç la rı na gö re ha zır la nan ni-

zamnâme ül ke nin ta ri hi, kül tü rü, ku rum-

la rı, top lum sal ya pı sı ve di ğer mev zu atı na 

uy mu yor du ve ay nen uy gu lan ma sı za man 

için de bir ta kım so run la ra yol aç mış tı. Ni-

zamnâme de, jan dar ma nın zâbı ta ve idarî 

ko nu lar da as kerî ka nun ve ni zamnâmele-

re bağ lı silâhlı bir as kerî ku rum ol du-

ğu be lir ti li yor, jan dar ma nın tef ti şi nin 

serasker lik ma ka mı ta ra fın dan gö rev len-

di ri len mü fet tiş ler ce ya pı la ca ğı, jan dar ma 

su bay la rı nın di ğer or du men sup la rı gi bi 

ta yin edi le cek le ri, ay nı hak ve yet ki le re sa-

hip ola cak la rı ifa de edi li yor du. Jan dar ma 

Daire si teş kilâtın per so nel fa ali yet le ri ni 

dü zen ler, as kerî eği tim ve di sip li ni sağ-

lar, ka ra kol yer le ri ni be lir ler, bun la rı ta mir 

ve ya in şa eder, büt çe si ni dü zen ler, mu ha-

se be si ni tu tar ve ka nun la ra uy gun hiz met 

ve ril me si ni sağ lar dı. Jan dar ma mülkî ve 

adlî ma kam la rın em rin de fa ali yet le ri ni yü-

rüt mek tey di. Va li, mu ta sar rıf, kay ma kam 

ve ya na hi ye mü dür le ri nin asa yi şe yö ne lik 

emir le ri ni jan dar ma ko mu tan la rı ye ri ne 

ge tir mek zo run day dı. Mülkî âmir ler jan-

dar ma yı zâbı ta gö re vi dı şın da resmî ve ya 

gay ri resmî bir iş te ça lış tı ra maz dı. Jan-

dar ma ay rı ca nizâmi ye ve şer‘iy ye mah ke-

me le ri ka dı la rı nın ver di ği gö rev le ri ye ri ne 

ge ti rir di. Suç lu ve ya şüp he li le rin ada le te 

tes li min den, ce za mah ke me sin ce ve ri len 

ka rar la rın bil di ril me sin den de jan dar ma 

so rum luy du ve Nizâmi ye kuv vet le rin den 

ba ğım sız gö rev ya par dı. As kerî per so ne lin 

suç iş le me si ha lin de jan dar ma bu du ru-

mu o böl ge nin ko mu ta nı na ya zı lı ola rak 

bil di rir di. Yi ne bu dü zen le me ye gö re her 

vilâyet te alay ve ya ta bur se vi ye sin de jan-

dar ma bir lik le ri ko nuş lan dı rıl dı. Jan dar-

ma teş kilâtın da rüt be hi ye rar şi si on ba şı, 

ça vuş (bö lüm emi ni), baş ça vuş, mülâzım-ı 

sânî, mülâzım-ı ev vel, ta bur kâti bi, yüz ba-

şı, ida re emi ni, bin ba şı ve mi ra lay şek lin-

dey di. Jan dar ma sı nı fı na ay rı lan er ler iki 

yıl hiz met eder, bu sü re bi tin ce hiz met 

sü re le ri bir yıl da ha uza tı la bi lir di. Yir mi 

beş-kırk beş yaş la rı ara sın da sağ lık lı, sa-

bı ka sı ol ma yan, as ker lik hiz me ti ni yap-

mış, okur ya zar lı ğı bu lu nan lar jan dar ma 

me se le sin den kay nak la nan so run lar dan 

do la yı Os man lı Dev le ti’ne ıs la hat ko nu-

sun da bas kı ya pan Rus ya ve Avus tur ya 

Dı şiş le ri ba kan la rı nın Mürz steg’de bir ara-

ya ge lip ha zır la dık la rı prog ram 1903 Eki-

min de Bâbıâli’ye su nul du. II. Ab dül ha mid 

ege men lik hak la rı nı kı sıt la dı ğı ge rek çe siy-

le bu na kar şı ta vır al dı. An cak Ma ke don-

ya’da ki asa yiş siz lik olay la rı nın her ge çen 

gün ar ta rak de vam et me si dış mü da ha-

ley le gün de me ge len ıs la ha tın uy gu la ma ya 

ko nul ma sı nı zo run lu kıl dı. Ya pı lan ıs la hat 

prog ra mı, Os man lı jan dar ma sı nın iyi leş ti-

ril me si için Av ru pa’dan ge ne ral ve su bay-

la rın ge ti ril me si ni ön gö rü yor du.

1904 yı lın da hü kü met ta ra fın dan alı nan 

bir ka rar la Ma ke don ya’da ki üç vilâyet te 

(Se lâ nik, Ko so va, Ma nas tır) jan dar ma nın 

ıs la hı için İtal yan Ge ne ra li De Ge or gi es 

ile an laş ma ya pıl dı. Ay rı ca alt mış ya ban-

cı su ba yın da bu kap sam da ıs la hat için 

gel me si ka ra ra bağ lan dı. An laş ma ya gö re 

ıs la hat kap sa mın da ge len le rin ülkele rin-

de ki rüt be le ri nin bir üst rütbesiy le gö re ve 

baş la ma la rı ka bul edil di ve De Ge or gi es’e 

fe rik rüt be si ve ril di. Is lah heyetin de ki su-

bay la rın gö rev ve yet ki le ri 24 Mart 1904 

ta rih li no ta ile il gi li ül ke se fir lik le ri ne bil-

di ril di. Bu na gö re Av ru pa lı su bay la rın 

gö re vi, jan dar ma teş kilâtı nın dü zen len-

me si ve hiz me ti il gi len di ren ko nu lar da 

ni zamnâme nin uy gu lan ma sın dan iba-

ret ti, emir-ko mu ta ta ma men Os man lı 

zâbit le ri ne ait ti. Selânik’e Rus, Se rez’e 

Fran sız, Dra ma’ya İn gi liz, Ma nas tır’a İtal-

yan, Ko so va’ya Avus tur ya lı su bay lar ta yin 

edil di. Selânik’te açı lan Jan dar ma Efrâd-ı 

Cedîde Mek te bi’ne İn gi liz su ba yı, Jan dar-

ma Su bay Mek te bi mü fet tiş li ği ne Al man 

Von Alt zen, mü dür lü ğü ne İtal yan Ri dol fi, 

Jan dar ma Su bay Mek te bi ko mu tan lı ğı na 

da Al man ya’da eği tim gör müş olan Fe rit 

Bey ge ti ril di. Üs küp ve Ma nas tır’da bi rer 

jan dar ma oku lu açıl dı. Tensîka ta tâbi tu-

tu lan lar taş ra da dev ri ye gö re vi alır ken 

tâbi tu tul ma yan lar nö bet ve mu ha fız lık 

gi bi hiz met ler de ça lış tı rıl dı. Ma ke don ya 

böl ge sin de ger çek leş ti ri len bu ge niş çap lı 

tensîkat fa ali ye tin de ba şa rı sağ lan ma sı nın 

ge rek çe le rin den bi ri jan dar ma zâbit ve er-

le ri nin eği tim ve ter bi ye le ri ne bü yük özen 

gös te ril me si, di ğe ri de ma aş ve is tih kak-

la rı nın za ma nın da ve ril me siy di. Jan dar ma 

halk la iliş ki ler ko nu sun da da eği til miş ti. 1 

Şu bat 1904 ta rih li ve 277 sa yı lı Jan dar ma 

Ni zamnâme-i Hümâyu nu, da ha son ra çı-

ka rı lan 10 Şu bat 1912 ta rih li ka nun, 13 

Ekim 1917 ve 15 Şu bat 1919 ta rih li ka rar-

nâme le rin ge tir di ği de ği şik lik le re rağ men 

22 Ha zi ran 1930’da ya yım la nan 1706 sa yılı 
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yük sek li san sı nı, 1972’de Uc la’da The Ju-

di ci al Re gis ters of Kay se ri (1590-1630) 
as a So ur ce for Ot to man His tory ad lı 

te ziy le dok to ra sı nı ta mam la dı. Dok to ra 

da nış ma nı olan Bi zans ta rih çi si Jr. Spe ros 

Vryo nis ile Jay Stan ford Shaw ve An dre as 

Ti et ze gi bi Os man lı ta rih çi le rin den ders 

al dı. Dok to ra nın ar dın dan da ha ön ce ba-

rış gö nül lü sü ola rak git ti ği Sam sun’da ki 

Maa rif Ko le ji’nde ara lık lar la 1988 yı lı na 

ka dar İn gi liz ce öğ ret men li ği yap tı. Bu 

ara da özel lik le Os man lı şer‘î mah ke me 

si cil le ri ne da ya na rak Ana do lu’nun çe şit-

li yö re le rin de araş tır ma lar da bu lun du. 

XVII. yüz yıl da Trab zon ve Kay se ri’de eko-

no mik ve sos yal ha yat üze ri ne ma ka le ler 

neş ret ti; ar dın dan araş tır ma la rı nı Kıb rıs 

üze rin de yo ğun laş tır dı. 26 Ocak 1996’da 

Il li no is Üni ver si te si’nde gö rev li iken öl dü. 

Tur kish Stu di es As so ci ati on Bul le tin’in 

XV. cil di nin 2. sa yı sı Türk mes lek taş la rın ca 

ona adan mış tır.

Eser le ri. Jen nings’in ya yım lan mış tek 

ki ta bı, Kıb rıs’ın Os man lı hâki mi ye ti ne gir-

me sin den son ra bu ra da ki hı ris ti yan ve 

müs lü man hal kın sos yal ve eko no mik iliş-

ki le ri ni si cil le re da ya na rak ele al dı ğı Chris-

ti ans and Mus lims in Ot to man Cyprus 

and the Me di ter ra ne an World 1571-

1640 ad lı ese ri dir (New York-London 
1993). Ar dın dan ba zı ma ka le le ri bir ara-

ya ge ti ri lip ki tap ha lin de ya yım lan mış tır 

(Stu di es on Ot to man So ci al His tory in the 
Six te enth and Se ven te enth Cen tu ri es, Wo-
men, Zim mis and Sha ria Co urts in Kay se-
ri, Cyprus and Trab zon, İs tan bul 1999). 
Di ğer önem li ma ka le le ri şun lar dır: “Lo ans 

and Cre dit in Early 17 th Cen tury Ot to man 

Ju di ci al Re cords the Sha ria Court of Ana-

to li an Kay se ri” (JES HO, sy. 16 [1973], s. 
168-216); “Wo men in Early 17 th Cen tury 

Ot to man Ju di ci al Re cords the Sha ria Co-

urt of Ana to li an Kay se ri” (a.g.e., sy. 18 
[1975], s. 53-114); “The Of fi ce of Ve kil 

(Wa kil) in 17 th Cen tury Ot toman Sha ria 

Co urts” (St.I, sy. 42 [1975], s. 147-169); 
“Ur ban Po pu la ti on in Ana to lia in the 16 th 

Cen tury: A Study of Kay se ri, Ka ra man, 

Amas ya, Trab zon, and Er zu rum” (IJ MES, 
sy. 7 [1976], s. 21-57); “Zim mis (non-Mus-

lims) in Early 17 th Cen tury Ot to man Ju-

di ci al Re cords, The Sha ria Co urt of Ana-

to li an Kay se ri” (JES HO, sy. 21 [1978], s. 
225-293); “Ka di, Co urt, and Le gal Pro ce-

du re in 17 th Cen tury Ot to man Kay se ri” 

(St.I, sy. 48 [1978], s. 133-172); “Li mi ta ti-

ons of the Ju di ci al Po wers of the Ka di in 

17 th Cen tury Ot to man Kay se ri” (St.I, sy. 
50 [1979], s. 151-184); “Fi re arms, Ban-

dits and Gun-Con trol: So me Evi den ce on 

jan dar ma dan alın dı, ka ra sı nır la rı nın ko-

run ma sı gö re vi ise 1988’de ka ra kuv vet le ri 

bir lik le ri ne dev re dil di.

Jan dar ma nın gö rev ve yet ki le ri 10 Mart 

1983 ta rih ve 2803 sa yı lı ka nun la mülkî, 

adlî, as kerî ve di ğer gö rev ler ol mak üze re 

dört gru ba ay rıl dı. 1984’ten son ra te rör le 

mü ca de le ko nu sun da jan dar ma teş kilâtı-

na önem li gö rev ler ve ril di. 2010 yı lı iti ba-

riy le Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lı ğı on üç 

jan dar ma böl ge ko mu tan lı ğı, sek sen bir il 

jan dar ma ko mu tan lı ğı, 901 il çe jan dar ma 

ko mu tan lı ğı, 2604 jan dar ma iç gü ven lik 

ka ra ko lu, yir mi jan dar ma ko man do ta bu-

ru ve 120 jan dar ma ko man do bö lü ğü ile 

Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lı ğı’ndan son ra 

ikin ci bü yük kuv vet ola rak asa yiş ve hu-

zu run sağ lan ma sı na yö ne lik gö re vi ni sür-

dür mek te dir.
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ÿZe ke ri ya Türk men

– —JENNINGS, Ronald Carlton
(1942-1996)
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Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nde Con-

nec ti cut eya le ti nin Trum bull ka sa ba sın da 

doğ du. 1963 yı lın da Har vard Üni ver si te-

si’nden me zun ol du. 1967’de ay nı üni ver si-

te nin Midd le Eas tern Stu di es bö lü mün de 

Pa şa hü kü me ti nin 15 Mart 1919 ta rih ve 

62 sa yı lı ka rarnâme siy le Umum Jan dar ma 

Ku man dan lı ğı, Da hi li ye Nezâre ti’ne bağ-

lan dı. Har bi ye Nâzı rı Şâkir Pa şa eş kı ya lık 

olay la rı nın art tı ğı bir dö nem de jan dar ma-

nın Da hi li ye Nezâre ti’ne bağ lan ma sı nın 

sa kın ca la rı nı bir ra por la mer ke ze bil dir di.

23 Ni san 1920’de Tür ki ye Bü yük Mil-

let Mec li si’nin açı lı şın dan son ra jan dar-

ma teş kilâtı bu de fa An ka ra mer kez-

li ola rak dü zen len me ye ça lı şıl dı. Millî 

Mü da faa Vekâle ti’ne bağ la nan Umum 

Jandar ma Ko mu tan lı ğı, or du nun bir or-

ganı ola rak se kiz böl ge mü fet tiş li ği ve bu 

müfettişlikle re bağ lı il ler de ki jan dar ma 

alay ve tabur la rıy la ye ni den teş kil edil-

di. Bölge mü fettiş lik le ri İs tan bul, Ay dın, 

Anka ra, Kon ya, Si vas, Ada na, Trab zon 

ve Bit lis’te bu lunu yor du. Kur tu luş Sa va şı 

yıl la rın da jan dar ma bir lik le ri hem cephe 

hattın da hem cep he gerisin de millî or-

duyu des tek le di. Bu ara da eği ti mi ni İs-

tanbul’da sür dü ren Jan dar ma Zâbit Mek-

te bi de An ka ra’ya nak le dildi. Okul bir sü re 

sonra Kon ya’ya ta şın dı ve 1930 yı lı na ka-

dar eği ti mi ni bura da sürdürdü.

Jan dar ma teş kilâtı, 22 Ha zi ran 1930 

ta rih ve 1706 sa yı lı ka nu nun yü rür lü ğe 

gir me siy le önem li bir aşa ma kay det ti. Bu 

ka nun la jan dar ma nın ta nı mı, gö re vi, bağ-

lı lık du ru mu, yet ki le ri, su bay la rın gö rev 

ve so rum lu luk la rı ay rın tı lı bi çim de tes bit 

edil di. Jan dar ma teş kilâtı nın su bay ih ti ya-

cı Harp Oku lu’ndan sağ lan ma ya baş lan dı. 

An ka ra’da Anıt te pe’de 1935’te Jan dar ma 

Sı nıf Oku lu açıl dı ve uzun yıl lar Po lis Ens-

ti tü sü ile or tak bi na da öğre ti me de vam 

et ti. 1935 yı lın da ki ye ni dü zen le mey le 

isim de ği şik li ği ne gi di le rek Jandarma Ge-

nel Ko mu tan lı ğı adıy la çağ daş bir teş kilât 

ku rul du, ba şı na kor ge ne ral rüt be li bir 

âmir ta yin edil di. Bir lik ler sabit ve sey yar 

jan dar ma ol mak üze re iki gru ba ay rıl dı. 

1937’de Jan dar ma Teş kilât ve Va zi fe Ni-

zamnâme si yü rür lü ğe gir di. 1939’da sa bit 

ve sey yar jan dar ma bir likle ri, jandar ma 

eği tim bir lik le ri ve okul lar şek lin de ye ni-

den dü zen len di. 1949 yı lın da ki dü zen-

le mey le nü fu su faz la olan il ler de po lis 

gü cü nün gö re vi ni üst len mek üze re jan-

dar ma bir lik le ri ku rul du. Teş kilâtın adı 

1953-1961 yıl la rın da Jan dar ma Umum 

Ku man danlı ğı şek lin de ge çer ken 1961’de 

tek rar Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lı ğı’na 

çev ril di. Bu ta rih ten iti ba ren kı yı em niyeti-

ni sağ la mak için jan dar ma ya bağ lı bot bir-

lik le ri, 1968’de ha va bir lik le ri ku ru la rak 

teş kilâtın ya pı sı ve et kin li ği art tı rıl dı. Sa hil 

Gü ven lik Ko mu tan lı ğı’nın ku rul ma sıy la kı-

yı ve ka ra su la rı ko ru ma gö re vi 1982’de 




