SULTAN II. MAHMUT DÖNEMINDE
RÜTBE ALAMET~~BOYUN NI~ANLAR~~
AMIRAL AFIF BÜYÜKTU~RUL
Deniz Tarihi Uzman~~

Sultan IL Mahmut döneminin özelli~i:
Say~n Ordinaryüs Profesör Enver Ziya Karal'~n anlatt~~~na
göre 28 Temmuz ~ 8o8 tarihinde Osmanl~~imparatorlu~u hükümdarl~k makam~na gelen Sultan II. Mahmut iç ve d~~~düzen olarak
çok zor ko~ullarla kar~~la~m~~t~~: Devlet 1768 y~l~ ndanberi yapt~~~~
bütün sava~lar~~kaybetmi~ ; dü~manlar~na büyük topraklar~n~~ b~rakm~~ ; hükümet i~lerine kar~~malarm~~ ~iddetlendirmi~~olan yeniçerilerin
ayaklanmalar~n~~bast~rmak güçle~mi~ti. Sultan III. Selim sonra da
Sadrazam (Ba~bakan) Alemdar Mustafa Pa~a'n~n öldürülmeleri,
dönemin en feci olaylar~~aras~ndayd~.
Hükümet dairelerinde yenilikler yapmak yan~nda ve hatta
ba~~nda yeniçerili~i kald~rarak, bunun yerine, silahl~~kuvvetleri
Avrupa'daki silahl~~kuvvetlere benzer ~ekilde, yeni bir düzene sokmak da zorunlu olmu~tu. Fakat gene yeniçeri bask~s~~ alt~nda, bu
yenili~i yapmak kolay olamayacakt~. Nitekim Hükümdar~n, Sultan
III. Selim zaman~ndaki "Nizam~~Cedid"e benzer bir "Sekban' Cedid"
örgütü meydana getirmesi, özerk bir askeri kurulu~~ ~ekline soktu~u
bu örgüte Levend Çiftli~i ve Üsküdar K~~las~n~~tahsis etmesi, birlik
mensuplar~na ayn~~renk ve biçimde aba, dizlik, tozluk, kalpak giydirmesi ve Avrupa usulünde e~itime ba~latmas~~yeniçerilerde tepki
meydana getirmi~~ve bu te~ebbüs Sadrazam Bayraktar Mustafa
Pa~a'n~n öldürülmesiyle son bulmu~tu.
Buna ra~men büyük bir azimle vazifeye ba~layan Sultan II.
Mahmut karar~ndan dönmemi~ti. Halk da, yapt~klar~~zorbal~klar ve
i~kenceler kar~~s~nda, yeniçerilerden yaka silkme~e ba~lam~~t~. Bo~azlar Muhafiz~~Hüseyin A~a'n~n önerisi üzerine ilk önce, bol para ve
hediyeler vererek yeniçeri a~alar~n~~kazanacak, sonra da ~eyhülislaEnver Ziya Karal: Osmanl~~ Tarihi (Türk Tarih Kurumu yay~n~) Cilt. V
Sayfa. ~~42- ~~46.
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m~n kona~mda Sadrazam Mehmet Selim Pa~a, Rumeli Kad~askeri,
sadaret kethüdas~, defterdar, darphane naz~r~, yeniçeri a~as~~ve ileri
gelenlerini toplayarak 25 May~s 1826 tarihinde onlarda "Talimli
asker yeti~tirmek konusunda fikir birli~i" sa~layacak; bir de ~eyhülislama fetva ç~kartacakt~.
Yeni kurulacak askeri örgütün "E~kinciler" ad~n~~almas~~karar
alt~na al~nm~~t~. Ancak bu yeni askeri örgüt ~~2 Haziran 1826 tarihinde
Avrupa usulünde e~itime ba~lad~~~~zaman yeniçeriler aras~nda
gene tepki uyanacak, kahvelerde küfürlerle ba~layan bu tepki 15
Haziran günü Et Meydan~nda ayaklanma halini alacakt~. Yeniçeriler saraya haberci yolluyorlar, hem E~kinci örgütünün kald~r~lmas~~hem de, öldürmek üzere bu örgütün kurulmas~n~~sa~layanlar~n
ba~lar~n~~istiyorlard~.
Halk~n yeniçerilere kar~~~nefretinden de cesaret alan hükümdar
onlara "Yeni talim sistemi ~eriata, akla ve mant~~a uygundur; Uleman~n da karara kat~lmas~yla uygulanm~~t~r...." diye cevap verdikten sonra "Devlet düzenli~i için bu örgütün kurulmas~~lüzumludur.
Örgüte kar~~~durmaya yeltenmeyin; çünkü devlet kar~~~koyanlar~~
yok etme~e muktedirdir...." diye karar~ndaki kesinli~i belirtmi~ti.
Bu sert cevap yeniçerileri ~a~~rtacak ve yeniçeriler, halk~n da
kendilerine kat~lmamalar~~kar~~s~nda, ayaklanmay~, her zamanki
gibi sald~r~~ ile de~il, kesin bir savunma ~eklinde yürütmü~lerdi.
Sultan Mahmut, yeniçerilere kar~~~halk~~da silahland~rm~~~ve
onlara devlet kuvvetlerinin gerisinde çarp~~ma ödevi de vermi~ti.
Bundan ötürü bu seferki yeniçeri isyan~n~~bast~rma harekat~na tarih
"Vak'ay~~Hayriye" diye ad takm~~t~.
Hükümet kuvvetlerinin top ate~iyle yeniçeri k~~lalar~n~~ yak~p
y~kmalar~, bundan ürken yeniçerilerin kaç~~maya ba~lamalar~~ ve
bunu izleyen ~ehir içinde yeniçeri kovalamalar~, bu =fm birkaç
saat içinde yok edilmelerini sa~lam~~t~. Zaman~n ~ngiliz Büyükelçisi
yeniçeri kovalama ve yakalama hareketlerini bütün ayr~nt~lar~yla
anlatt~ktan sonra "Marmara Deniz'i ölülerle beneklenmi~ti" deyimini
kullanacakt~. 2
Yeniçerilerin kald~r~lmas~ ndan sonra "Dar-~~ ~ûra-y~~ Askeri"
ad~yla bir cins Genelkurmay Ba~kanl~~~~kurulacakt~. Bu ~ûra
2 Lord Stratford Cunning • Türkiye hat~ralar~~ (~~~Bankas~~yay~n~) Sayfa. 59
(Can Yücel Çevirisi).
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Kaptan~~ derya ha'. lerine mahsus ni~an-~~ zi~and~r
(Derya kaptanlar~ na özel padi~ah ni~an~d~r)
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Ferik pa~a hazretlerine
mahsus ni~an-~~ zi~and~r
(Koramirallere özel ni~an)

Miriliva (tümamiral) liman reisi
pa~a ile patroha pa~aya mahsus
(filo komutan~na özel) ni~and~ r

Miriliva kapudanel hümayun ile ri~ tehanei âmire
naz~r~na mahsus ni~an
(Tümamiral padi~ah gemisi komutan~~ ile halat
fabrikas~~ müdürüne özel ni~an)
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eçanbarl~~ miralay~~ ni~an~~
(Komutan gemisi komutan~~ albay ni~an~)

Bahriye meclis miralay~~ ni~an~~
(Deniz ~üra üyesi albay ni~an~)
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Bahriye meclis kaymakam~~ ni~an~~
(Deniz ~ûra üyesi yarbay ni~an~)

Bahriye miralay~~ ni~an~~
(Deniz albay~~ ni~an~)
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kay~ nakam~~ ni~an~~
<.1)c~~ il yarbay ni~ an~ )

Bahriye kola~as~~ evvel ni~an~~
(Dz. ön yüzba~~~ni~an~)

Serhezar~~ bahriye ni~an~~
(Deniz binba~~~ni~an~ )

Bahriye kola~as~~ safi ni~an~~
(Dz. k~demli yüzba~~~ ni~an~)
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Bahriye yüzba~~~ni~an ~~

Mektebi Bahriyenin hocai in~aiye ni~an~~
(Deniz subay okulunun gemi yap~m ö~retmeni ni~an~ )

Mektebi bahriyenin miralay
ve binba~~s~na mahsus ni~an
(Deniz subay okulunun albay ve
binba~~s~ na özel ni~an)
Albay ni~an~n~n ask~~ alt~ n çubu~unda ~~ o p~ rlanta var
Yarbay ni~an~ n ~ n ask~~ alt~ n çubu~unda g p~ rlanta var
Binba~~~ ni~an~n~ n ask~~ çubu~unda 8 p~ rlanta ya~~
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Mektebi Bahriyenin s~n~f~~ evvel ni~an~~
(Deniz subay okulunun son s~n~f ni~an~)

Mektebi Bahriyenin s~n~f~~ safi ni~an~~
(Deniz subay okulunun sondan bir
evvel s~n~f ni~an~~
I

Mektebi Bahriyenin s~n~f~~salis ni~an~~
(Deniz subay okulunun ikinci s~n~f ni~an~)
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Mektebi Bahriyenin s~n~f~~ rabi ni~an~~
(Deniz subay okulunun ilk s~n~f ni~an~)
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Mektebi Bahriye çarkc~~ s~n~f~~ safi ni~an~~
Ortadaki toparlakta bir gemi resmi var
Guverte ögrencilerde oldu~u gibi
Birinci s~n~ f ö~rencilerinde iki
~ kinci s~n~ f ö~rencilerinde üç
Sondan bir evvelki s~n~fta dört
Son s~n~f ö~rencilerinde be~~tane ta~~var

Mektebi Bahriyenin in~aiye s~ n~f~~ safi ni~an~~
Birinci s~n~fta iki
~ kinci s~n~fta üç ta~~var
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Dördüncü s~n~f topçu

'üçüncü s~n~f topçu
;-1

~ kinci s~n~f topçu

Birinci s~n~f topçu

(En k~demsizi dördüncü s~n~ft~r)
(En k~demlisi birinci s~n~ft~r)
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Ser mimara mahsus ni~an

Tamirat ba~mimar~na mahsus ni~an
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Çayu~lara özel ni~an

Onba~~lara özel ni~an
(Bu ni~anlar gümü~~üzerine yap~lm~~t~r)
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kuvvetlerin yeti~tirilmelerine ili~kin önlemlerin al~nmas~n~~sa~lam~~,
askeri kurallar~~saptam~~t~. 3 Kurulan yeni askeri örgüte de "Asakir-i
Mansure-i Muhammediye" ad~~verilmi~ti. 4
Derya kaptan~n~n da Dar-~~~f~ra-y~~Askeriye'de yer almas~~gerekiyordu. Çünkü Derya Kaptan~~Halil R~fat Pa~a, Petersburg Büyükelçili~inden 1830 y~l~nda derya kaptanl~k.' makam~na geldi~i zaman
"Avdetimde her zamandan fazla kani oldum ki e~er Avrupay~~taklitte
gecikirsek bizim için Asya'ya dönmekten ba~ka ihtimal kalmaz ..." 5
diyecek; Avusturya'dan getirtti~i fes ve giysilerle bir deniz birli~ini
ku~atarak bunlar~~ Padi~ah huzuruna ç~karacakt~.
Bu karar o zamanki görü~lerle silahl~~kuvvetleri yeti~tirecek
en do~ru yol olarak mütalea edilmi~ ti. Çünkü, hem Avrupa'dan
uzmanlar getirtiliyor, hem de kabiliyetli subaylar gerekli incelemeyi
yapmak üzere Avrupa'ya gönderiliyordu. Lakin, aradan bu kadar
y~ llar geçtikten sonra elimize geçen kitaplar ve belgeler yabanc~~
uzmanlar~n Osmanl~~devletine silahl~~kuvvetleri yeti~tirmek için
de~il, bu kuvvet mensuplar~n~~oyalamak ve uyutmak için gönderdiklerini gösterecekti 6 : Bu yay~na göre "Eskiden Asya k~tas~n~ n bir
burnu olan Avrupa, yeni bulunan Amerika k~tas~ndaki servetle
kendilerini toparlad~ ktan sonra Asya'ya hükmedecek duruma girecekler ve ilk karar olarak da Osmanl~~ve Çin Imparatorluk halk~n~~
kültürden yana uyand~ rmamak için çabalara ba~layacaklard~".
Demek ki, bugün oldu~u gibi, Sultan II. Mahmut döneminde de
verilmesi gereken en do~ru karar "Avrupa'ya bol say~ da gözlemci
uzman yollayarak teknik geli~ meleri yerinde izlemek; millet ve silahl~~
kuvvetleri geli~tirecek kararlar~~bizzat saptamak ve bu yollar üzerinde
yürümekti."
Sultan IL Mahmut zaman~nda deniz durumu:
Ba~ka dönemler için oldu~u gibi Sultan II. Mahmut döneminde
de deniz durumunu ve devletin deniz sorunlar~n~~belirten kitaplar~m~z pek olmam~~t~ . Deniz olaylar~~yaz~l~yor, fakat bu olaylar~n
3
4

Enver Ziya Karal : Ad~~ geçen yap~t ve sayfalar.
Mahmud ~evket Pa~a : Osmanl~~ te~kilât ve k~yafeti askeriyesi Cilt. II Say-

fa. 7
Hasan Mi Yücel : Stratford Cunning'in giri~~k~sm~na yazd~~~~ki~isel kan~s~.
Pierre Renouvin (Sorbonne üniversitesi tarih profesörü) : Birinci Dünya
Harbi (Türkçesi Alt~n Kitaplar yay~nevi taraf~ndan yay~nland~) birinci k~s~m.
5
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genel tarih üzerindeki etkileri ara~t~r~lam~yor ya da ara~t~r~lmak
istenmiyordu. Bunun ba~l~ca nedeni de deniz tarihimizin yaln~z
denizcilerimizi ilgilendirecek bir tarih say~lmas~yd~. Nitekim 18go y~l~na kadar Avrupa da tarih anlam~n~~bu ~ekilde saptam~~t~. Fakat Amerikal~~Amiral Mahan 1890 ve 1892 y~llar~nda yazd~~~~iki kitapla dünya
kamuoyunu uyarm~~~ve deniz olaylar~n~n tarih üzerindeki etkilerini
örnekler vererek belirtmi~ti. 1 Bu kitaplardaki bilgiler ~~~~~nda her
devlet hem deniz kuvvetlerini geli~tirmi~~hem de tarihlerini, deniz
olaylar~n~n etkilerini inceleyerek ba~tan yazm~~t~. Fakat bu kitaplar
istibdat dönemini ya~ayan Osmanl~~devletine girememi~~ve tarihimizin, deniz etkilerini hesaplamadan, yaz~lmas~~sürdürülmü~tü.
Denizyoluyla gelmekte olan tehditler dikkat nazar~na al~nacak
olursa Sultan II. Mahmut'un daha zor bir durum kar~~s~nda kald~~~~
ve daha büyük sorunlar~~çarelendirmek zorunda bulundu~u hemen
anla~~l~rd~~8 . Denizden gelen tehditler ~unlard~~:
~ . Napoleon sava~lar~ndan beri Ingilizlerle Frans~zlar aras~nda
Osmanl~~toprak ve deniz geçitlerini kapmay~~hedef alan bir rekabet
ba~lam~~t~ ;
Kavalal~~Mehmet Ali ayaklanmas~ndan beri Bo~azlar~=
etraf~nda Çarl~k Rusya, Ingiltere, Fransa ve hatta Almanya rekabeti
ba~lamas~~ve ~iddetlenmesi;
1771 Çe~me ve 1827 Navarin bask~n~nda oldu~u gibi Ingilizlerin Rusya ve Yunanistan'a fikir ve kuvvet yard~m~~yapmaya ba~lamas~ ;
Özgürlü~e kavu~an Yunanistan'~n, deniz sorunu ile ba~layacak Enosis politikas~na ba~lamas~~ve co~rafi olarak Osmanl~~devletinin Ege denizinden geçen hayat yollar~n~~tehdide giri~mesi 9;
7 1890 y~l~nda yazd~~~~kitap : Influence of Sea Power Upon History (Deniz
kudretinin tarih üzerindeki etkisi) 1892 y~l~nda yazd~~~~kitap : Influence of Sea
Power Upon French Empire (Deniz kudretinin Frans~z Imparatorlu~u üzerindeki
etkisi) Yazar~n bu kitapta verdi~i örnek ~udur : Napoleon ordular~n~~ k~~~aylar~nda
Moskova önünde gömecek kadar aptal bir komutan de~ildi. Ne çare ki haziran
ay~nda ba~lamay~~tasarlad~~~~Rusya taarruzu Ingiltere donanmas~n~n Balt~k denizyollar~m kesmesinden ötürü, cephe taarruzu haz~rlanamad~~~~için gecikmi~~
harekat k~~~aylar~na kalm~~t~.
8 Amiral Mahan herhangi bir milletin kamuoyunu deniz sorunlar~na yakla~t~ramayan hükümetlerin kuvvetli bir donanma yapamayaca~~n~, köklü bir ticaret
filosu ve deniz sanayii kuramayaca~un belirtmi~ti.
° 1926 y~l~nda da Yunan savunma naz~r~~General Kiryako "Vazifemiz Ege
Denizinden geçen Türk hayat yollar~n~~kesmektir" demi~tir (Cumhuriyet gazetesi
~~926 kolleksiyonu).
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5. Ingilizlerin Süvey~~kanal~n~, Frans~zlar~n Suriye ve Cezayir'i koparmak konusunda harekete geçmeleri.
Bu d~~~tehditler yan~nda üç tane de iç tehdit vard~ :
I. 1827 Navarin bask~n~ ndan sonra Osmanl~~deniz kuvvetleri
mensuplar~n~n deniz kültüründen yoksun hale girmesi '');
Padi~ah'~n "Derya Kaptanl~~~n~~denizcilerden ba~kas~na
vermeyiniz" diye irade ç~karmas~na ra~men vezirlerin bu makam~~
kendi tekellerinde tutmay~~sürdürmeleri;
Derya kaptanlar~n~n s~k s~k de~i~tirilmeleri.
Sultan II. Mahmut döneminde Derya kaptan~~onsekiz kez de~i~tirilmi~ti. Bunlardan yaln~z üç tanesi denizci olup di~erleri valilik
ya da ba~ka vazifelerden gelmi~~ve deniz sorunlar~yla hiçbir ilgisi olmayan vezirlerdi. Bunlar~n ço~unlu~u iki ya da üç ay makamda
bulunup çekilmi~ti n.
Bu ko~ullar içinde Sultan Mahmut nas~l olacakt~~da gelenekli
bir donanma yapabilecekti? Çünkü gerçekten millete yararl~~olabilecek bir donanmamn ana unsurlar~~devlet adamlar~n~n deniz
sorunlar~na yak~nl~~~, gelenekli bir donanma yapmak konusunda
inan~l~r tek bir derya kaptanl~~~n~n varl~~~, e~itimin sava~~ko~ullar~na
uygun olarak denizlerde yap~lmas~yd~. Bunlar olmadan Sultan II.
Mahmut'un kudretli bir donanma yapt~~~~fikri savunulamazd~.
S~k s~k derya kaptan~~ de~i~tirmenin nedeni ne idi? Bunun yaz~l~~
ve belgelere dayanan bir cevab~~yoktu. Ancak e~~olaylara bakarak
bu sorunun cevab~n~~bulmak ola~and~ : Tarihçi Vernon'un verdi~i
bilgiye göre Osmanl~~devleti Prens olarak Romanya'ya hep Sak~zl~~
Rumlar~~yollamaktayd~ . Rumlar bu prensli~e gitmek için Osmanl~~
devlet adamlar~na büyük rü~vetler verirlerdi. I~e rü~vet girince
Osmanl~~devlet adamlar~~hep Saluzl~~Rum olmak üzere s~k s~k prens
de~i~ tirirlerdi. Bu gün bile Romenli soylu ki~ilerin Rum ad~n~~ ta~~malar~~bundand~r 12 .
10 Bursal~~ Mehmet Nihad : Larcher'den dilimize çevirdi~i "Cihan Harbinde Türk Harbi" adl~~ kitab~n~ n ikinci cildindeki Çanakkale muharebeleri k~sm~ na
ekledi~i ki~isel kan~lar~.
Il Bu derya kaptanlar~n~n adlar~, ana meslekleri ve derya kaptanl~~~~yapt~klar~~süreler için bak~n~z : Ismail Hâmi Dani~ment : Izahl~~Osmanl~~tarihi kronolojisi Cilt. IV (Sultan Mahmut zaman~ ndaki derya kaptanlar~).
12 Vernon : Balkan Tarihi : El yazmas~~olarak Türkçesi Genelkurmay Ba~kanl~~~~Harp Tarihi dairesi kitapl~~~nda vard~r.
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Bu olaya k~yasen s~k s~k derya kaptan~~ de~i~tirmenin nedeni de
rü~vet sorununa dayat~labilirdi.
S~k s~k derya kaptan~~ de~i~tirmek ise kudretli bir donanma
yapman~n en büyük engeli bulunmaktayd~ . Bundan ötürü donanmay~~kudretlendirmek sorunu Sultan II. Mahmut döneminde derya
kaptan~~Halil R~fat Pa~a'n~ n makama gelmesine kadar gecikmi~ ti.
Yani donanma bu hükümdar~ n son y~llar~ na rastlam~~t~. Fakat bu
ters tutum, sadece Sultan II. Mahmut zaman~na inhisar etmeyecek,
ondan sonraki hükümdarlar da ayn~~tutum içinde bulunacaklard~.
E~er Sultan II. Mahmut geleneklerini sürdürmü~, Garb Ocaklar~ndan bir denizciyi derya kaptanl~~~ na getirmi~~olsayd~~Osmanl~~
donanmas~~gerçekten devletin ç~karlar~ na hizmet edecek bir kudrete
ula~~p bu kudretini sürdürebilirdi.
Boyun Ni~anlan : Sultan III. Selim de denizci k~yafetlerini Avrupal~lar~~taklit eden bir ~ekle sokmak istemi~~ve fakat bu önlemlerinde
ba~ar~l~~olamam~~t~. Sultan II. Mahmut ise, Derya Kaptan~~Halil
R~fat Pa~a'n~n yard~m~~ ile bu konuda ba~ar~ya ula~abilecekti. Belki
de yeni k~ yafetleri personele benimsetmek için rütbe alametlerini
kollarda de~il, zengin ta~larla süslü olarak boyunlarda ta~~may~~
öngörmü~ tü. Nitekim bu zengin ta~l~~ rütbe alametleri Sultan II.
Mahmut'u hükümdarl~k makam~ nda izleyen Sultan Abdülmecit
tarafindan da uygulanm~~~ve k~sa bir süre sonra bu ni~anlar~~toplatarak hazineye mal etmi~, ondan sonra da rütbe alametlerini kollara
alm~~t~.
Boyundaki rütbe alameti ni~anlar~n yaln~z denizcilere özel
olmad~~~ , Arkeoloji müzeleri Numizmatlar~~Ibrahim Artuk ve Cevriye Artuk'un yay~nlad~klar~~"Osmanl~~Ni~anlar~" kitab~ndan belli
oluyordu. Bu kitapta "Tasviri Hümayun", "Padi~aha mahsus",
"Sadaret makam~na ait ni~an", "~eyhülislâma ait ni~an", "Tophane
Mü~irli~ine ait ni~an" olarak resimlerle gösterilmi~~ve "~erifi Abdulmuttalip", "Haremeyni Muhteremeyn" "Mahreci mevleviyet"
ve "Bilâd~~hamse mevleviyeti" olarak da resimsiz olarak belirtilmi~ti.
Bizim nakledece~imiz deniz subay ni~anlar~~ için ise kaynak
olarak, bu dönemi ya~ay~p da sonradan Mektebi Bahriyei ~ahaneye
(Padi~ah~ n Deniz Subay Okulu) ö~retmen atanm~~~ Haf~z Salih
Bey'in evralu metrukesi (b~rakt~~~~yaz~l~~evrak) aras~nda o~lu torpito
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komisyonu ba~kan~~ yarbay Hafiz Mehmet Ali'nin bulup da 21
~ubat 1316 (4 Mart 1890) tarihinde deniz müzesi kitapl~~~na hediye
etti~i küçük albümü alaca~~z.
Kaynak olarak ald~~~m~ z belgenin gösterdi~i ~ekillere sad~k kalmak için ni~anlar~~kendili~imizden boyamay~~uygun bulmad~k.
~u kadar~n~~belirtmek yetecektir ki gerek ni~anlar, gerekse ni~an~n
boyuna tak~lacak plakas~~som alt~n olup üzerindeki ta~lar, rütbeye
göre p~rlanta, yakut, zümrüt ve akiktir. Boyuna tak~lan plaka üzerindeki ta~~say~~ve cinsi de rütbeye göre de~i~mektedir.
~pek ~erit arac~l~~~~ile boyuna ba~lanan bu ni~anlar, ekli ~ekillerde, herhangi bir ölçek kullan~lmadan as~l boyutlar~yla gösterilmi~tir.
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