Konferanslar
OSMANLI IMPARATORLU~U ASKER~~YAPISI
IÇERISINDE TANZ~MATIN YERI
SUAT ~ LHAN
Tanzimat ile ilgili yay~ nlarda, Osmanl~~ imparatorlu~u askeri yap~s~~ içerisinde Tanzimat~ n yeri ve bu yap~ ya tanzimat~ n katk~s~~ konusuna, Osmanl~~
imparatorluk ordusunun geli~ me ve yenilenmesi üzerinde tanzimat~ n etkisi
ve katk~ s~ na çok az de~inilmektedir. Askeri konulara de~inmeden, bu konulardaki geli~me ve de~i~iklikleri dikkate almadan Osmanl~~ imparatorlu~u tarihinin siyasi, sosyal, ekonomik yönlerini aç~ klamak zor olsa gerek. Gerçekte
bu yar~~y~~ Osmanl~~ imparatorlu~u tarihi ile s~ n~ rl~~ tutmay~ p di~er alanlar~ n
ve uluslar~ n tarihlerine genellemek san~ r~ m do~ru olur.
Bu incelemede, Osmanl~~ imparatorluk ordusunda Tanzimattan hemen
önceki askeri geli~meler ve bu geli~ melerin Tanzimat hareketine katk~s~~ ile
Tanzimat~ n Osmanl~~ imparatorluk ordusundaki geli~melere etkileri de~erlendirilmektedir.
Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda, Tanzimattan önce ve sonra çok önemli askeri de~i~meler olmu~tur. Bu dönemdeki de~i~iklikler, Gülhane Hatt-~~
Hiimayununda askeri konulara de~ inen birkaç maddeden ibaret de~ildir.
Tanzimat Ferman~ n~ n getirdi~i yenilikler ile Tanzimat öncesi ve sonras~ n~ n
büyük askeri de~i~iklikleri bir bütün olu~turur. Ayr~ca, askeri konulardaki bu
yenilenmelerin etkisi, zorunlu olarak askeri alanda kalmam~~~ekonomik, sosyal ve politik alanlara yans~ m~~, bu alanlarda da büyük yap~~ de~i~ikliklerine
sebep olmu~tur. çünkü, Osmanl~~ imparatorlu~u'nda askeri yap~ lanma toprak mülkiyeti ve di~er idari kurumlarla birarada, birbirine ba~~ml~~ olarak
gerçekle~tirilmi~ti.
Konu, Osmanl~~ imparatorluk ordusunun tarihi geli~imi veya Türk Ordu
tarihi içinde Tanzimat~ n yerinin belirlenmesi ~eklinde geni~~olarak ele al~ n~ nca, Tanzimat, öncesi ve sonras~~ ile daha fazla önem kazanmaktad~ r.
Osmanl~~Imparatorlu~u Ordusu
Ordunun Türkçemizdeki kelime anlam~~ hakan~ n karargah~~ demektir.
Divan~~ Lugat~~ Türk'te "Hakan~ n oturdu~u ~ehir", Dede Korkutta da han~ n
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ve beyin karargah~~ kar~~l~~~~olarak kullan~ l~ r. XV'nci yüzy~ ldan itibaren
bugünkü anlam~ nda kullan~ lmaya ba~lanm~~t~ r.
Osmanl~~ imparatorlu~u ordusunun dört dönemde incelenmesi genel
olarak benimsenmi~tir: Uç beyli~i dönemi, imparatorluk ordusu dönemi,
imparatorluk ordusunun bozulma dönemi, modernle~me dönemi. Tanzimat, imparatorluk ordusunun bozulma döneminin sonuna ve modemle~me
döneminin ba~~ na rastlard~~~~için ayr~ca önem ta~~ r. Modernle~me döneminin en önemli hareketlerinden birisi ordunun okulla~mas~d~ r. XIX. uncu
yüzy~ l sonlar~ nda art~ k askerlik mesle~ine yönelik sistemli bir e~itim (As.
Rü~diye, As. ~ dadi, mühendishaneler, Harbiye, Harp Akademisi) verilebiliyordu. Bu sistem içerisinde yeti~ enler I inci Dünya Harbinden itibaren etkin
ve üst düzeylerde görev almaya ba~lad~ lar.
Uç beyli~i ordusu, gönüllülerden, ak~ nc~ lardan olu~uyordu.
~ lk ordu yaya ve müsellemler (süvari) olarak, Bursa al~nd~ ktan sonra Orhan bey zaman~ nda kurulmaya ba~land~ . Yeniçerilerin kurulu~una ise Edirne'nin fethinden 361) sonra 1365 y~ l~ nda I'nci Murat taraf~ ndan sava~~esirlerinden olu~turulan bir bölük ile ba~lanm~~t~ r. Bölük padi~ah~ n emrinde bulunuyordu. Yeniçeriler gerçekte bir hassa birli~i (muhaf~z birli~i) olarak
dü~ünülmü~~ve genel olarak kurulu~~amac~ na uygun kullan~ lm~~t~ r.
Imparatorluk ordusu dönemi Istanbul'un fethi ile ba~ lar.
Osmanl~~ imparatorluk ordusu:
1. Kara ordusu (kurulu~~ve geli~mesi)
a. Yayalar, Müsellemler
Kap~ kulu Ocaklar~~ (piyade ve süvariler)
Eyalet askerleri
T~ marl~~ Sipahiler
Yerli Kulu Askerleri
Nizam~~ cedid
Sekban~~ cedid
Tanzimat sonras~~
Asakiri Mansure-i Muhammediye (Tanzimattan önce kurulmu~~
Tanzimattan sonra geli~tirilmi~tir.)
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Redif
Askeri okullar~ n aç~ lmas~ , mode nle~me.
2. Donanma
Bu ordu, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kuzey Afrika'dan Orta
Afrika'ya do~ru sark~yor, Had~ m Süleyman Pa~a kuvvetleri Hindistan'a
gönderiliyor, Endenozya'ya top sevk ediliyor, Iran hududunda, Rusya içlerinde, Viyana ve çevresinde, Hint Okyanusunda ve Akdenizde ayn~~ zamanda
muharebeler veriyordu.
Imparatorluk dört bir yan~ nda muharebe edilen, dört bir yanda
dü~manla çevrili bir iç devlet durumuna dü~mü~tü. Bütün Türk devletlerinin
kaç~ namad~ klar~~ kötü jeopolitik yazg~~ ile kar~~~kar~~ya kal~ nm~~t~~
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun kurulu~unda, toprak mülkiyet düzeni, k~saca idari, ekonomik ve sosyal düzen ile askeri te~kilâtlanma (ordu ihtiyac~~ için
kaynak yaratma sorunu) birlikte çözüme kavu~turulmu~tur. Yeni al~ nan yerler devlet arazisi olarak benimsenmi~~ve bu topraklar üzerinde ya~ayanlarla
bu topraklar~~ i~letmek için tahsis edilen t~ marlar özel hak ve durumlar~~ olan
kirac~ lar gibi kabul edilmi~tir. XIX'uncu yüzy~l ve Tanzimat bu çok büyük
olgunun sona erdi~i, toprak ve mülkiyet ile askeri hizmetin ba~~n~ n kalmad~~~~bir dönemdir. Tanzimat öncesi ve sonras~ n~ n askeri geli~meleri, di~er alanlarda da de~i~ikliklere sebep oldu~u için büyük önem ta~~ r.
Yeniçerilerin daha önce (1826) kald~ r~ lm~~~olmas~~ Tanzimat için uygun
bir ortam haz~ rlam~~t~r. Yeniçerilik kald~ r~ lmam~~~olsayd~ , 'Tanzimat', Gülhane Hatt-~~ Hümayununun yaz~ lmas~ n~~ ve okunmas~ n~~ dü~ünmek dahi zor
olurdu.
T~mar sistemi bilindi~i gibi Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda uygulamaya
konulan yepyeni bir askeri kurulu~~de~ildir. Di~er ülkelerde bu arada Bizansl~larda, Araplarda ve Selçuklularda da benzer uygulamalar görülür. Selçuklularda "Ikta" ismini alan sistem, Mo~ol istilas~ ndan sonra bozulmu~~Ikta
arazileri özel mülk haline getirilmi~ti. Selçuklularda da kurumlar~ n (müeseselerin) çökü~ü devletin çökü~ünün sebebi, ayn~~ zamanda i~areti olmu~tur.
reniçeriler
Gerçekte, Osmanl~~ imparatorlu~u Ordusunun di~er dünya ordular~ ndan as~ l önemli fark~, ilk daimi ordunun (Yeniçerili~in) Osmanl~ lar taraf~ nBu olay Jeopolitik Duyarl~ l~ k adl~~ eserde aç~ klanm ~~ t~ r.
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dan kurulmu~~olmas~d~ r. Yeniçeriler profesyonel meslek ordusudur. Dünya
ordu tarihinde çok önemli bir yer i~gal eder. Ayr~ ca tarihin en büyük te~kilatgl~ k abidelerinden birisidir. Türk kültürünün, Türk askerlik yetenek ve birikiminin bir ürünüdür.
Gerçekte, sosyal, ekonomik ve idari yap~dan askerli~in aynlmas~na, kap~~
kullar~~ ile XIV'üncü yüzy~lda ba~lanm~~t~. Yeniçeri daimi bir ordudur. Toplumun ve devletin sosyal, ekonomik ve idari yap~s~~ d~~~nda, yaln~z kendi amac~ na, yaln~ z güvenlik ve askerlik amac~ na yönelik bir kurulu~tur.
Kap~kullannda te~kilâtç~l~k bak~m~ndan büyük de~erler vard~r. Dünyan~ n ilk daimi meslek ordusu olmas~ndan ayr~~ olarak, içerisinde bulunulan
~artlara tam bir uyum gösterir ve günün ihtiyaçlar~na tam cevap verir. Asker
alma, kademeli olarak uygulanan örgün ve yayg~n e~itim, te~kilâtlanma, techiz etme ve taktik, stratejik kullanman~n herbirisinde hayranl~kla kar~~lanacak özellikler görülür.
Asker alma ~ekli (ücretli askerlik, yükümlülük, gönüllü askerlik, T~mar
verilmesi ... vb), askerli~i ~ekillendiren, birisinden di~erine geçme halinde
büyük de~i~ikliklere sebep olan bir unsurdur.
Yen;çerili~in ilk döneminde, harpte ele geçirilen ganimet ve esirlerin
devlete ait be~te bir hakk~ ndan kaynaklanan pençik sistemi uygulanm~~t~r.
Timur ile yap~ lan Ankara Muharebesindeki yenilgi sonucu, mevcut yeniçeri
birliklerinin da~~lmas~ , ayr~ca yeni esir al~ namamas~~ sebebiyle kaynak t~kanm~~~pençik sisteminin uygulanma olana~~~kalmam~~t~. ~artlar~~ iyi de~erlendiren üretken dü~ünce, dev~irme sisteminin a~~rl~ kla kullan~lmas~n~~ gerçekle~tirerek devletin devaml~l~~~ n~ n önemli bir unsuru olan ordunun devaml~l~~~n~~
sa~lam~~t~ r. Böyle bir geli~me, ~artlara çok uygun böyle bir yenilenme, ancak
yeterli askeri kültür birikimi olan bir çevrede gerçekle~ebilir.
Pençik yöntemi de dev~irme yöntemi de aynnt~ ya inilerek incelendi~i zaman görülür ki ihtiyaç tespiti, askere al~nacaklann seçimi, sürücü a~alar nezaretinde merkeze sevki, her safhadaki kay~t sistemi ve asker almadaki di~er
bütün i~lemler bir büyüklü~ün mant~ki ve aldi intizam~~içerisinde cereyan etmi~tir.
"Türke verme" denilen Türk ailelerinin yan~nda veya tesislerde (f~r~ n, degirme, çiftlik... vb) Türk kültürüne uyumlar~n~n sa~lanmas~ , daha sonra kap~ya ç~ kmalar~~ ve yeniçeri olmalar~~ gibi her ~ey bir yüce disiplin içerisinde gerçekle~ir.
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Yeniçerili~in ilk dönemlerinde, sistemin üstünlü~ünü belgeleyen birçok
gelenekle~mi~~uygulama vard~ r: Acemi ocaklar~ ndan kap~ya ç~ kanlar verildikleri ortan~n ba~~~olan yaya ba~~ n~n önüne s~ ra ile gelir ve yan durarak boyun
k~ rarlard~. Ortan~ n ba~~, yeniçeri aday~ n~ n ensesine sert bir tokat vurur, bu
tokatla iradesine, emri alt~ na girdi~ini anlatm~~~olur ve acemi o dakikadan itibaren yeniçeri say~ l~ rd~. Daha sonra ortaya kat~lanlar aras~ nda ko~u yap~ l~yordu. Ko~u sonucuna göre k~dem veriliyor, en arkadan gelen kirli yerlerin temizleyicisi, sonraki ko~u~çu vb. oluyordu. Her gün ertesi günün erzak~ n~~ almaya gelen ortalar~ n görevlileri aras~ nda kilere kadar yap~lan ko~uyu kazanan ortaya bir koyun fazladan veriliyordu.
Yeniçeri ocaklar~ nda piyadelerden ayr~~ olarak toplar~~ kullanan Topçu
Oca~~; a~~r toplar~ n ta~~nmas~ n~~ sa~layan Top Arabac~lar~~ Oca~~; özellikle
kale ku~atmalar~ nda çok önemli ve etkili olan, la~amlan kazan ve gerekti~inde la~am içi muharebeleri yapan La~~mc~~ Oca~~; bir tür bomba olan humbaralar~~ imal eden ve kullanan Humbarac~lar Oca~~ ; bugünkü ordudonat~m
ve ula~t~ rma hizmetini gören, z~ rh, ok, yay, k~ l~ç, kalkan, tüfek, barut yapan,
ayn~~ zamanda bunlar~ n koruma ve ta~~ma i~lerini gören Cebeci Oca~~; Saka
bölükleri gibi baz~~ ihtiyaç bölükleri; ayr~ca önemli bir birlik olarak yeniçeriler
aras~ nda seçilen süvariler bulunuyordu.
Donanma
imparatorlu~un kurulmas~, geli~mesi ve gerilemesinde etkili olan bir di~er kuvvet Donanmad~ r.
Anadolu çevresinde Türk denizcili~i hayret uyand~ racak bir geli~me
gösterir. En fazla göl deneyiminden gelen birikimler k~sa sürede Akdeniz gibi
zaman~ n ölçüleri ile bir aç~k denizde varl~ k göstermi~~ve egemen olmu~tur.
Osmanl~~ imparatorlu~u Marmara, Kara Deniz, Ege Denizi, Ak Deniz ve
Hind Okyanusu'nda geli~me ve güvenlik ihtiyac~~ ile kar~~~kar~~ya kalm~~t~.
imparatorluk hudutlar~ n~ n denizlere dayanmas~n~n sa~lad~~~~güvenlik ayn~~
zamanda deniz gücü ihtiyac~~ do~urmu~, deniz ötesi etkinlik gere~i ve
ratordü~ünceleri bu gücün önemini art~ rm~~t~ r. Osmanl~~ donanmas~, impa
lu~un genel geli~me, duraklama ve gerileme sürecini bazan bu olgulardan etkilenerek bazan bunlara sebep olarak ya~am~~t~r. Gerileme ve duraklamaya
sebep oldu~u zamanlar oldu~u gibi bunlardan etkilenerek donanman~ n gerileme ve duraklamaya dü~tü~ü zamanlar da olmu~tur.
Eyalet askerleri
imparatorluk kara ordusunun en büyük bölümünü, T~marl~~ Sipahiler ve
Yerli Kulu askerlerinden kurulan Eyalet askerleri olu~turuyordu.
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T~mar verilenler y~ll~k gelirlerine göre t~ mar, zeamet ve has bölümlerine
ay~-diyorlar ve sefere ç~ kmadan önce y~ll~ k gelirlerine göre asker veriyorlard~.
Böylece, topraklar~ n yönetimi, idari sistem ve askeri ihtiyaç birlikte çözüme
kavu~turulmu~~oluyordu.
T~mar sistemi ayn~~ zamanda, merkezi otoritenin güçlenmesini sa~lam~~,
feodalle~meyi önlemi~~ve s~ n~f farkl~l~~~n! azaltm~~t~ r. T~ mar sistemi, sosyal,
özellikle yönetime yönelik politik ve ekonomik hayat ile askerlik alan~ nda birçok scrunun çözüm noktas~, odak noktas~~ durumundad~r. Eyaletler ornar sistemine dayan~yor, eyaletler sancaklara, sancaklar suba~~l~klara ayr~lm~~~bulunuyordu. T~ mar sistemi ile, devlet topra~~n kontrolunu elinde tutuyor, böylece güçlü bir merkezile~me gerçekle~tirilmi~~oluyordu.
Seferde suvariler suba~~l~klarda bulunan çeriba~lar~ n~n komutas~ nda, daha sonra sancak beyi ve beylerbeyi komutalar~ nda toplanarak Osmanl~~ ordusuna kat~ l~ rlard~. Bu düzen içerisinde, sava~~haz~ rl~~~n~~ h~zland~ rmak ve devaml~~ bir güvenlik sa~lamak mümkün oluyordu.
Kurulan yönetim türü, vergilerin al~nmas~~ ve bunlar~ n gerekli miktar~ n~ n
mahalinde kullan~lmas~~ gibi i~lev de görüyordu. T~mar, özellikle de has maa~~
kar~~l~~~~olarak da verilmekteydi. Sipahiler her 3000 akçe gelir, suba~~lar her
4000 akçe gelir, sancak beyleri her 5000 akçe gelir için bir muharip vermek
zorundayd~lar.
Ömer Lütfü Berkan, 1527: 1528 y~llar~na ait arazi tahrir defterlerinde
yapt~~~~incelemede, ülke vergi gelirinin % 37 sinin, M~s~ r Eyaleti hal iç tutulursa c>/c. 49.8 nin t~ mar sahipleri taraf~ ndan ödendi~ini, ayn~~ tarihte 37521 çe~itli büyüklükte t~ mar bulundu~unu tespit etmi~tir. Bu tarihte 70, 8o bin Atl~~
T~ mar, 27 bin civar~ nda Kap~~ Kulu bulunmaktad~r. 1654 y~l~ nda yay~ mlanan
Ali Çavu~~risalerinde ise 56089 t~mar bulundu~u, T~marl~~ asker toplam~ n~n
ise 200 bini buldu~u belirtilmektedir.
Sistem, özellikle 1600lerden sonra bozulma göstermeye ba~lam~~t~ r.
Tanzimata do~ru imparatorlu~un genel kurulu~~yap~s~~ içerisindeki yerini
kaybetmeye ba~lam~~, Tanzimat ile birlikte hukuk aç~s~ ndan da sona ermi~t~ r. Bu geli~me çok büyük bir yap~~ de~i~ikli~idir. Askerli~in di~er konulardan
ayr~larak tamamen kendi amac~ na yönelmesi sonucu, serbest kalan sosyal,
ekonomik ve idari yap~ya Tanzimat~ n yeni ve uygun çözümler getirip getirmedi~i tart~~~ lmal~d~ r.
Eyalet askerlerinin önemli di~er bölümü yerli kulu askerleridir. Yerli kulu bir yurt içi te~kilât~d~ r. Geri hizmetleri görüyorlar ve kale korumalar~ -ida
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görev al~yorlard~ . Yol açmak, köprü yapmak, kale tamir etmek, erzak nakletmek gibi hizmetlerde çal~~~ yorlar, kale kuvvetleri ise s~n~ rlarda ve stratejik kesimlerde koruma görevleri yap~ yorlard~.
Zamanla, T~ marl~~ Sipahilerin ate~li silahlar kar~~s~ nda dü~tü~ü zor durum kap~~ kulu'nun say~ lar~ n~ n artmas~ na sebep olmu~tur. XVI'~ nc~~ yüzy~ l
sonlar~ nda Kap~~ Kulu y~ ll~ k maa~~~172 milyon akçe iken ~~ 6 o'da bu miktar
380 milyon akçeye ç~ km~~t~ r. imparatorluk ordusunun bozulmas~~ XVII'inci
yüzy~ lda ba~lar. T~ mar sistemi zay~ fl~yor, etkisi azal~yor, yeniçeri (kap~~ kulu)
sistemi ~i~kinle~erek kontrolden ç~ k~yor, amac~ ndan sap~yor (yeniçerilik önce
pençik sistemine sonra dev~ irmeye dayanan bir hassa birli~i olarak kuruldu~una de~inilmi~ti) ve pahal~la~~yordu. ~artlardaki de~i~ikliklere uygun olarak
Yeniçerilikte asker alma, ücret, askerlik süresi, te~kilat gibi konu ile ilgili
bütün alanlarda yenilenme gerekiyordu. ~artlara ve di~er geli~melere uygun
olarak böyle bir yenilenme gerçekle~tirilememi~ti.
1836 y~ l~ nda Yeniçerilerin kald~r~ lmas~, 1839 y~ l~ nda T~ marl~~ Sipahilerin
hukuken sona erdirilmesi, dönemin çok önemli iki olay~d~r. ~üphesiz bu sonuçlara ula~madan gerek dü~ünce alan~ nda gerekse uygulamada birçok geli~meler olmu~tu. Askeri sistemin de~i~ mesine paralel olarak miri toprak sisteminden özel mülkiyete geçildi. Bu amaçla 1845:1847 y~ l~ nda iradeler ve
1852 y~ l~ nda arazi kanunnamesi yay~ nland~.
Dü~ünce ve uygulama
Bütün bu la~v etmeler ve yeniden kurmalar bir dü~ünce ve uygulama
ili~kisine ba~l~~ olarak geli~me göstermi~tir.
Tanzimata evvelinden, sonras~ ndan ba~~ms~ z bir hareket olarak bakmamak gerekir. Bu dü~ ünce askeri konular için de geçerlidir. Asakiri Mansure-i
Muhammediye, gerisindeki Nizam~~ Cedid, yeniçerili~in kald~r~ lmas~~ ve ilerisindeki Redif ve di~er yenilenmeler ile bir anlam ta~~ r.
Bütün bu hareketlerin temelinde bir dü~ ünce birikimi vard~ r. Ayr~ca her
hareket ve her uygulama yeni dü~ ünce birikimlerine kaynak olu~ turmaktad~ r. Dü~ünce ve uygulama aras~ ndaki bu ili~kiyi gözard~~ etmemek bu arada
Tanzimat öncesi ve sonras~~ dü~ünce hayat~ n~~ ara~t~ rmak gerekmektedir. Hiçbir hareket veya dü~ünce ba~~ ms~z de~ildir. Mutlaka kendisinden önceki bir
harekete ba~~ ml~d~ r ve kendisinden sonraki bir dü~ünceyi ve hareketi de etkilemektedir.
Osmanl~~ imparatorlu~u'nda Avrupa'ya nazaran geri kal~~~ n birçok i~areti vard~. Fakat özellikle askeri ba~ar~s~zl~ klar, yaln~z yöneticilerin ve ayd~ nlar~ n
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de~il geni~~halk tabakalar~n~n da geri kal~nd~~~~gerçe~ini görmelenne sebep
oldu. Toplumun askeri olaylar kar~~s~ ndaki duyarl~l~~~~yenilgilere kar~~~tedbir
dü~ünülmesini imparatorluk gündeminin en önemli konusu haline getirmi~tir. Uyan askeri yenilgilerle geldi~i için tedbirler de en fazla ve öncelikle askeri alana yönelik olmu~tur. Bütün bunlara ra~men, askeri yenile~me tedbirlerinin yan~ nda sosyal, ekonomik ve idari alandaki yenile~meye en fazla öncelik
veren ilk hareket Tanzimat olmu~tur. Bir bak~ ma tanzimat, ayn~~zamanda bir siville~me hareketidir2.
JVizam: Cedid
Gerileme, buna ba~l~~ olarak yenilgiler ve kötü sonuçlar XVII'inci yüzy~lda görülmeye ba~ lar, XVIII'inci yüzy~lda iyice belirginle~ir. Gerilemenin
görülmesi ile, tedbirler aran~ r ve uygulamada baz~~ giri~imlerde bulunulur.
Nizam~~ Cedid XVIII'inci yüzy~l sonlar~ndaki yenile~me hareketlerinin
genel ad~d~ r. Özel olarak, modem usullerle yeti~ trilmeye çal~~~lan e~itimli askeri birliklere verilen isimdir. Görüldü~ü gibi yeni kurulmakta olan bir askeri
te~kilâta verilen isim, ayn~~ zamanda dönemin bütün yenile~me hareketlerine
verilmektedir. Bu durum, askeri yap~~ ve askeri olaylar~n bütün di~er konular
aras~ nda en etkili konumda tutuldu~unun bir i~areti olarak de~erlendirilebilir.
72 maddeden olu~an bir program haz~rlanm~~ t~. Nizam~~ Cedid ad~n~~
alan bu program~~ III'ncü Selim'in yönetimindeki bir yenile~me heyetinin belirledi~i esaslar olarak kabul mümkündür.
Haz~rlanan program~ n ilk önce askerlikle ilgili hükümeri uygulanmaya
ba~land~ . Buna göre: Mevcut asker ocaklar~~ düzene koncak, Avrupadakilerin
benzeri yeni bir askeri te~kilat kurulacak, askeri sanayi yeniden gözden geçirilerek geli~tirilecekti.
793'te önce Levent de bir orta te~ kil edildi. Ortan~ n mevcudu 1602 ki~iydi ve I 2 bölü~e ayr~llyordu. Ortaya bir binba~~, bölüklere yüzba~~lar komuta ediyordu. Erlere süngülü tüfekler verilmi~ti. ~lk dü~ünülen, ~~2000 mevcuda ula~~lmas~yd~ . Bu amaçla, Üsküdar'da ve Anadolu'da yeni birlikler te~kiline ba~land~ . Nizam~~ Cedid'in kurulmas~~ ile birlikte di~er askeri alanlarda
da yenilikler yap~lmaya ba~lanm~~, Tophane, Tershane ve ~stanbul, Selanik,
Gelibolu baruthaneleri geli~tirilmi~tir. ~~ 773'te kurulan Mühendishane-i Bahri Humayun geli~tirilmi~, Mühendishane-i Berri Humayun aç~lm~~~ve idari
te~kilat yenilenerek 28 Eyalete aynlm~~t~ r.
2
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Nizam~~ Cedid ilk ba~ar~s~ n~~ Akkâ kalesinin Napolyona kar~~~savunulmas~ nda göstermi~ti.
Nizam~~ Cedid, 1807 y~l~nda Kabakç~~ Mustafa ba~kanl~~~ nda yap~lan isyan sonucu öldürülen III'ncü Selim'den sonra tahta ç~ kar~lan IV'ncü Mustafa taraf~ ndan kald~ r~lm~~t~ r. Alemdar Mustafa Pa~an~n öncülü~ünde tahta ç~kan II'nci Mahmut zaman~nda ise ilk i~~olarak Nizam Cedid ismi alt~ nda tekrar kurulmu~~(1 8o8) fakat bir y~l içerisinde bu te~kilat da bir Yeniçeri ayaklanmas~~ sonucu la~vedilmi~tir.
Asakiri Mansure-i Muhammediye
Yeniçerilik 1826'da II'nci Mahmut taraf~ndan kald~ r~labildi ve yerine
Asakiri Mansure-i Muhammediye kuruldu.
Asakiri Mansure-i Muhammediye yükümlülü~e dayan~yor paral~~ askerlik sistemi kald~ r~lm~~~oluyordu. Böylece milli orduya yönelik çok önemli bir
ad~m at~lm~~t~ r. 15:45 ya~~aras~nda sa~l~~~~uygun olan bütün müslümanlar
askerlik yapmak zorunda tutulmu~lard~r. Askerlik süresi 12 y~ld~ r. Ülkenin
her taraf~ndan asker al~n~yor özellikle kimsesiz gençlerden zor kullan~larak
yararlan~hyordu. Bunlar genellikle terhis edilmiyor emekli oluyorlard~ '.
Asakiri Mansure-i Muhammediye "Tertip" denilen alaylar ~eklinde önce
~stanbul'da kurulmaya ba~land~. Binba~~lar~n komuta etti~i tertipler 1256
mevcutluydu. Her tertip 15 saf a (bölük) ayr~l~yor ve bunlara da yüzba~~lar
komuta ediyordu. Daha sonra te~kilat alay, tabur ve bölük ~ekline
dönü~türüldü, alaylar 3'er taburlu, taburlar 8'er bölüklü yap~ld~. Zamanla
kurulu~a topçu, la~~mc~~ ve suvari s~n~ flar~~ kat~ld~.
Tanzimat dönemi
Tanzimat kendisinden önceki birçok haz~rl~~~~devralm~~, yenile~me için
özellikle askeri aç~dan güçlü bir dü~ünce ortam~~ ve deney birikimi bulmu~tur. Tanzimat ilan edildi~i zaman Yeniçerilik kald~ r~ lm~~~(1826) ve Asakiri
Mansure-i Muhammediye büyük ölçüde kurulu~unu geli~tirmi~ti.
Gülhane'de okunan (3 Kas~m 1839) Tanzimat Ferman~ n~n ilk bölümlerinde askerlik görevinin önemi belirtilerek hakça uygulanmas~~ ve bu görevin
gerektirdi~i harcamalar~n kaçm~lmazl~~~~ aç~ klanmaktad~ r. Fermanda askerli~i do~rudan ilgilendiren esas hüküm ~öyledir:
Bu durum ~air E~rerin hicivlerine de konu olmu~tur. "Silâh alt~ nda kalm~~~yirmi be~~
y~ll~ k nefer vard~ r/Unutmu~lar, zavall~~ hep suküt etmi~~itaâtten." ~air E~ref, Kültür ve Turizm
Bakanl~~~~Yay~n~: ~~oo7, s. 5.
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"Asker konusu önemlidir. Vatan~n korunmas~~ için asker vermek ahalinin ödevi ise
de, ~imdiye kadar uyguland~~~~gibi, bir memleketin mevcut nuiusuna bakmadan, baz~. tenince
lar~ ndan nufusun kar~zlayabilece~inden fazla, baz~ lanndan ise noksan asker ~s
hem bir chizensizli k meydana gelmi~~oluyor, hem tar~ m ve ticaret ç~karalanna sekte vuTutmu~~oluyor. Çünkü askere gidenler: ömür boyu tutarak hem onlar umutsuz k~ l~ n~yor,
hem de nufus azalm~~~oluyor. Her bölgeden ihtiyaç halinde talep olunacak asker miktar~ n~n tespiti için baz~~ usullerin konulmas~~ ve askerlik görevinin 4:5 y~l ile sz~nrland~ r~lmas: için önlemlerin al~nmas~~ icab etmektedir."
Görüldü~ü gibi Fermanda askerli~in önemi belirtildikten sonra özellikle
asker alma sistemi üzerinde durulmaktad~ r. Dü~ünülen düzenlemeler, Asakiri Mansure-i Muhammediye ile ilgili uygulamaya yönelikti. Yeniçeriler la~v
edilmi~tir. Asakiri Mansure-i Muhammediye için bölgelerden, bölgenin
nüfusuna bak~ lmadan rastgele miktarlarla asker al~ nmaktad~ r. Askerlik hizmeti ~~o:12 y~ l olarak tespit edilmi~tir. Uygulamada ise ço~unlukla terhis yap~ lmamakta, emeklili~e kadar askerlik sürmektedir.
Tanzimat Ferman~~ ile önerilen yenilikler asker alma ve askerlik süresi ile
ilgilidir. Asker alma i~lemi, askerlik ile ilgili faaliyetlerin ilk ad~ m~d~ r. Asker
alma sistemi ayn~~ zamanda toplum ile askeri yap~~ aras~ ndaki ili~kiyi kuran,
askeri yap~y~~ ~ekillendiren en önemli uygulamad~ r. Yeniçerili~i, T~ marl~~ Sipahileri, Asakiri Mansure-i Muhammediye'yi birbirinden ay~ ran fark, asker alma yönetimindeki ayr~ l~ ktan kaynaklanmaktad~ r. Asker alma sistemi çok
önemlidir, fakat askerlik asker almadan ibaret de~ildir. Asker almadaki de~i~ikliklerin askerli~in di~er alanlar~ ndaki yenilenmelerle tamamlanmas~~ gerekir.
Tanzimatla askerlik süresi k~salt~ larak belirlendi ve be~~y~ la indirildi. Ayr~ ca asker al~ nan bölgelerde nüfus oran~ na göre kur'a usulü uygulanmaya
ba~lad~. 1847'de bu konular~~ içeren bir nizamname ç~ kar~ lm~~t~ r. Terhis edilenlerin yerine redifler aras~ ndan veya gönüllülerden asker al~nabiliyordu.
1843'te Kara Kuvvetleri 6 Ordu halinde te~kilatland~ r~lm~~ k~ r: ~stanbul,
Üsküdar, Manast~ r, Erzurum, ~am ve Ba~dat ordular~ .
Ayr~ca 800 mevcutlu 120 Redif taburu kurulmu~tur. Redif birlikleri yedek güçtür. Malzemesi bar~~tan kurulu~~yerine depolan~ r, subaylar~~ atan~ r,
çekirdek er kadrosu verilir ve gerekti~inde süratle di~er personel askere al~ narak kurulu~~tamamlan~ rd~. Bu gün dahi baz~~ ülkelerde benzer kurulu~lar uygulanmaktad~ r.
Tanzimat~~ izleyen y~ llarda, 1869:1878 ve 1885'de orduya yeni ~ekiller verildi. Ordunun geli~tirilmesine silah ve teçhizatdaki geli~melere paralel olarak
devam edilmi~tir.
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Tanzimat~ n önemli özelli~i yenile~menin daha geni~~bir alana yayg~ nla~t~ r~ lmas~, askerlikle birlikte di~er sosyal ve politik konulara da yer vermesindedir. Tanzimat döneminde geli~ tirilen birçok kurum II. Mahmut zaman~ nda kurulmaya ba~lanm~~t~ . Tanzimat~ n bunlar~~ mevzuata ba~lad~~~~ve sistemle~tirdi~i söylenebilir.
XIX'ncu ytizy~ldaki buyuk askeri de~i~melerin sonuçlar:
Askerlik toplumun özelliklerini en fazla yans~ tan meslek olarak de~erlendirilebilir. Askerlik, toplumun kültür özelliklerine, ya~anan kültürel ortama,
ihtiyaçlara ve imkanlara göre ~ekil al~ r veya askerli~e bunlara göre ~ekil verilmelidir. Kültürel ortamla uyumu sa~lanmam~~~bir askeri yap~dan ve günün
tekni~inden tam yararlanmam~~ , bu tekni~i en az~ ndan kullanacak düzeyde
bir bilgi birikimine ula~mam~~, k~saca okulla~mam~~~bir ortamda olu~turalcak askeri yap~dan devaml~~ ba~ar~~ beklenmemelidir. Nitekim Nizam ~~ Cedid
ile ba~lad~~~ n~~ kabul edebilece~imiz askeri alandaki yenile~ meler ancak okulla~ma tamamland~ ktan sonra I'nci Dünya Harbinden itibaren devaml ~~ ba~ar~ lara ula~abilmi~tir.
Teknik (buna, silâh ve teçhizat da diyebiliriz) dü~ünce ve uygulama aras~ nda yo~un bir ili~ki ve güçlü bir ba~~vard~ r. Silâh, teçhizat, dü~ünce ve uygulama aras~ ndaki uyumsuzluk, dengesizlik te~ kilâta, e~itime, disipline, taktik-stratejik kullanmaya eksiklik olarak yans~ r.
Ülkedeki ve dünyadaki teknik geli ~me askerli~in silah ve teçhizat~n~~ etkiler. Silâh ve teçhizat de~i~ikli~i ise askerli~in bütün alanlar~ na yönelik
dü~ünceyi ve sonuç olarak uygulamay~~ de~i~ tirir. Bu sebeple denilebilirki, askerlikte insan unsurundan insan~ n vas~ flan ve e~itilmi~li~inden sonra en
büyük etken teknik veya daha uygun deyimi ile silah ve teçhizatt ~ r.
Dü~ünce, teknik geli~ meden yeterince yararlanabilmeli, bunu ihtiyaç
olan silah ve teçhizata dönü~türebilmelidir. Askeri dü~ ünce ayr~ca, silah ve
teçhizata uygun te~kilât~~ gerçekle~ tirebilmeli, kullanma konsepti belirlenmeli,
silah ve teçhizat taktik ve stratejik düzeyde azami verim alacak ~ekilde kullan~labilmeli, olu~turulan büyük te~ kilât yönetilebilmelidir.
Teknik geli~meyi gerçekle~tiren, silah ve arac~~ geli~tirerek imal eden toplumlar, silah ve teçhizat~ n yeteneklerinden azami verim sa~layacak dü~ünceyi
de üretebilmektedirler. Teknik geli~ meleri gerçekle~ tiren ve buna uygun silah
üreten toplumlar teknik, dü~ ünce ve uygulama aras~ nda daha kolay uyum
sa~layabilmektedir. Tekni~i, silah ve teçhizat~~ ba~ka bir yerden alan toplumlar ise bu silâh ve teçhizat~ n kullan~ lmas~~ ile ilgili dü~ünceyi de ayn~~ kaynak-
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tan almak durumunda kalmakta, sonuç olarak teknikle dü~ünce ve uygulama aras~ nda ço~unlukla uyumsuzluklar görülmektedir.
XVIII'inci ve XIX'uncu yüzy~ l Türk askeri hayat~~ bu uyumsuzlu~un
yayg~ n olarak ya~and~~~~bir dönem olarak görülür.
Daha önce, kendi silah~ m~z ve kendi üretti~imiz dü~ünce ile Kap~ kulu ve
T~ marl~~ sistemini kurup geli~tirmi~iz. At~ , k~ lc~, oku, kalkan~ , tüfe~i, topu,
manc~ n~~~ , gemisi ile ve buna uygun e~itim ve te~kilat~~ ile bir bütün olu~turulmu~ tu. Askerlik bütün yönleri ile, sadece kendi içerisinde de~il, büyük bir
imparatorlu~un sosyal, ekonomik, politik yap~s~~ ile de ilahi bir uyum sa ~lam~~t~ . Duraklama dönemine kadar ~ artlara, ihtiyaçlara uyum gerçekle~tirilmi~, toplumun imparatorluk mozayi~ini yans~ tan kültür çevreleri ile de bir
çeli~kiye dü~ülmemi~tir.
Atatürk 30 A~ustos ~~ 924'te Büyük Taarruz ve Ba ~kumandanl~ k Meydan
Muharebesini anlat~ rken kültür ve ahlak üstünlü~ünün ba~ar~ m~zda etkili oldu~unu aç~ klar. 30 A~ustos ~ 922'nin Mehmedi o günün ihtiyac~~ olan vas~ flara, kahramanl~~a, e~ itime, yurt sevgisine, davran~~~özelliklerine, inanca sahip
bulunuyordu. ~~te bu kültür ba~ar~y~~ sa~lam~~t~ r. Toplumun kültür özellikleri
ile ba~da~ mayan hiçbir konuda ba~ar~ l~~ sonuç almak mümkün de~ildir.
Osmanl~ 'n~ n ilk dönemindeki kültür özellikleri de dü~ünce, teknik ve uygulamalar~~ ile askerli~ in ve askerlikle ba~~ ml~~ sosyal, ekonomik ve politik yap~ n~ n ihtiyaçlar~ na uygun vas~ ftayd~ . Ancak, kendisini yenilemeyen, günün ve
gelece~in ihtiyaçlar~ na uygun geli~ me gösteremiyen bütün dü~ünce ve kurumlar~~ gibi Osmanl~~ Imparatorlu~u askeri yap~s~~ da XIX'uncu yüzy~ l ba~lar~ nda tam bir iflas noktas~ na gelmi~ti. Buna kar~~l~ k Avrupada, silah ve teçhizat, askeri dü~ ünce, taktik-stratejik uygulamalarda büyük geli~meler oluyordu. Avrupa XV'nci ve XVI'nc~~ yüzy~ llarda ücretli asker sisteminden ayr~ larak
sözle~meli, dev~ irme veya kuraya dayanan asker alma sistemi ile daimi ordular~ n~~ kurmaya ba~lam~~t ~ . Barut silahlara uygulanm~~, buna uygun te~ kilat
ve taktik geli~tirilmi ~, uzun süreli e~ itimler programlanm~~ , kalabal~ kla~an
mevcutlar~ n ve muharebe alan~ ndaki da~~n~ k düzenlerin ihtiyc~ n~~ kar~~layacak kademeli bir emir komuta sistemi kurulmu~, bar~~~ n çekirdek kadrolar~n~ n seferde ça~r~ lan personelle tamamlanmas~~ sa~lanm~~t~ .
Sonuçta askerlik ayr~~ bir meslek olmu~~ve Osmanl~ lardan sonra, geli~en
~art ve ihtiyaçlara uygun milli ve daimi ordular kurulmaya ba~lanm~~t~ r.
Yenilgiler sonucu farkedilen gerili~in giderilmesi için imparatorlukta
acele tedbirler al~ nm~~t~ r. Sonuç olarak, tekni~i, dü~üncesi, uygulamas~~ ba~ka
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olan askeri yap~ lar olu~maya ba~lad~ . Daha önemlisi, silah ve teçhizat da kendi içerisinde birbiri ile uyumlu de~ildi. Moltke hat~ ralar~ nda bir Türk süvarisinin at~ ndaki e~erin, üzenginin, kantarman~ n, bellemenin farkl~~ uluslardan
al~ nd~~~ n~~ anlatarak ele~tirir. Gerçekten silâh ve teçhizat da kendi içerisinde
uyumlu olmal~d~ r. Orenk olarak tabanca, tüfek, makineli tüfek, a~~r makineli
tüfek birbirini tamamlayan bir silah sistemi olu~turmak zorundad~ r. Bunun
gibi bir at~ n teçhizat~~ da birbirine uyumlu olmas~~ gerekirdi.
XVIII'inci, XIX'uncu yüzy~ lda yeni tüfekler, yeni toplar, yeni teçhizat
al~ nmaya ba~land~. ~üphesiz buna uygun te~kilat, buna uygun e~itim ve buna uygun strateji ve taktik gerekliydi. XVIII'inci, XIX'uncu yüzy~ l~ n yeni te~kilât, yeni e~itim ve yeni uygulama aray~~lar~~ içerisinde geçti~i söylenebilir.
Türk ordusu özlenen uyuma Balkan Harbinden sonra Atatürk kua~~~ile
kavu~abildi. I nci Dünya Harbinde Osmanl~~ ordusu genel olarak ba~ar~ l~~ bir
dönem ya~am~~ t~ r. En iyi uygulama ise ~stiklâl Harbinde gerçekle~tirildi. Bu
tarihlere kadar devaml~~ bir aray~~~içerisinde olunmu~tur. Atatürk ku~a~ma
uygulanan e~itim sistemi ve ac~~ deney birikimleri uyumlu bir sonuca ula~t~ rm~~t~ r.
Yeniçerili~in ve T~ marl~~ Sipahinin kald~ r~ lmas~ ndan sonra meslek ordusuna tam bir yöneli~~görülür. Meslek ordusuna yöneli~~büyük de~i~iklikleri
gerektiriyordu. De~i~en sadece silah, araç gereç de~ildi. Bunlardan önemli
olarak, yeni silâh ve yeni te~kilât~ n e~itimi ve imparatorluk yap~s~ , imparatorluk kültür çevresi ile uyumu söz konusuydu.
E~itim bir kurumla~ma olay~ d~ r ve kurumla~man~ n gerektirdi~i süreç ya~anmal~ d~ r. Osmanl~~ imparatorlu~u da 70:80 y~ l süren bu süreci ya~am~~, bu
dönemin sonunda bir imparatorluk da~~ lm~~~fakat bir ulusal devlete ula~~lm ~~t~~ r.
1834 y~ l~ nda Harbiye aç~ ld~. Harbiyenin aç~ l~~~~di~er birçok e~itim kurumunun aç~ lmas~~ için örenk ve ba~lang~ ç oldu. Harbiyeden sonra askeri rü~tiyeler (1838), askeri idadiler (1869), hatta ~ehit ve askerlik hizmeti yapanlar~ n
çocuklar~~ için ilk okullar zamanla aç~ larak geli~tirildi. Bu arada Harbiyeden
daha üst düzeyde e~itim vermek için Harp Akademisi (1848) kuruldu. Böylece subay yeti~tirmeye yönelik sistem tamamlanm~~, subay olabilmek için bir
mesle~e yönelik sistemli bir e~itim imkan~~ haz~ rlanm~~~oluyordu. Sistemin tamamlanmas~~ ve düzenli bir e~itime kavu~turulmas~~ 50 y~ l~~ bulmu~tur.
~ mparatorlukta, askeri alandaki önemli de~i~me ve geli~meler, XVIII'inci yüzy~ l sonlar~ nda ba~lam~~~XX'inci yüzy~ l ba~lar~ na kadar devam etmi~tir.
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XX'inci yüzy~ lda da bitmi~~de~ildir. Ancak bir ölçüde de olsa geli~meleri
günü gününe izleme noktas~ na gelinmi~tir.
Osmanl~~ imparatorlu~u dönemindeki de~i~ikli~in temelinde, sosyal,
ekonomik ve politik konularla iç içe kurulmu~~olan askeri yap~ n~ n bu ili~kilerden ayr~larak meslek ordusu ve milli ordu haline geli~i bulunmaktad~ r.
De~i~iklikte yenilenmesi gereken sadece askerlik de~lidir. Sosyal, ekonomik ve idari sistemde de yeni amaçlar, yeni kurumlar, yeni dü~ünceler, yeni
e~itimler, yeni uygulamalar gerekiyordu.
Pençik ve dev~irme sistemi ile bat~dan çok önce kurulan daimi ordu, Ankara muharebelerinden sonra yap~ ld~~~~gibi günün ihtiyaçlar~ na uygun olarak geli~tirilebilseydi, la~vedilmek yerine örnek olabilirdi. Gerileme, sadece
silah, araç ve te~kilâtlanmada de~ildi. Askeri bilgi ve askeri ö~retide de büyük
geriliklerle kar~~~kar~~ya bulunuluyordu.
Frans~z Devrimi ile kurulmaya ba~lanan milli ordular~ n taktik ve stratejik düzeydeki yönetimlerde yenilikler olmu~tu. Silah ve te~kilat de~i~ikli~i yeni yönetim yöntemlerini gerektiriyordu. Yeni silahlar kullan~ lmaya ba~lanm~~~
gerek bu silahlar~ n etkisinin art~r~lmas~~ gerekse kar~~~taraf~ n bu etkiden görece~i zarar~~ en aza indirebilmesi için bir tak~ m tedbirler al~ nmas~, yeni
yöntemler geli~tirilmesi zorunluydu. Örnek olarak yana~~ k düzenler yerine,
tüfe~in etkisinden korunmak için da~~n~ k düzenler al~n~yor, manevra ~ekilleri
de~i~tiriliyordu. Korunma için kalelere nazaran daha kolay tedbir olan toprak engeller, takkimat gündeme geliyordu. Süvarinin ate~li silahlar kar~~s~ nda
artan hassasiyeti, büyük hedef göstermesi, yeni önlemlerin ara~t~ r~ lmas~ n~~ zorunlu k~ l~yordu.
Napolyon'un muharebe alanlar~ na getirdi~i yeni stratejik dü~ünce ve uygulamalar vard~. Hareket unsuru önem kazanm~~, taarruz ve kuvvetlerin ço~unun bir noktada toplanmas~ , kuvvet ço~unlu~u olu~turulmas~~ stratejik
düzeyde uygulanan ilkeler olmu~tur. Kuvvetler ayr~~ yollarda ayr~~ kollarla ilerliyor ve bunlar~ n bir önemli noktada h~zla toplanmas~~ isteniyordu. Bu uygulama bir slogana ba~lanm~~t~: "Top sesine ko~mak". Böylece kuvvetlerin ço~u h~zla bir noktada, kuvvet ço~unlu~u noktas~ nda toplanabiliyordu.
Askerli~in bütün alanlar~ndaki bu geli~meleri, kanunla veya hatt~~ humayunla a~mak ~üphesizki mümkün de~ildi.
Tanzimat, askerlik alan~ nda, XVII'inci yüzy~ l sonlar~ ndan XX'inci
yüzy~ l ba~lar~ na kadar devam eden bu geli~menin ortas~ nda, sistem de~i~ikli-
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~i, sistem de~i~ikli~ ine ve teknik geli~meye ba~l~~ olarak yöntem yenilenmesinin gerçekle~ tirilmesini amaçlayan bilgilere, anlay~~a, yasalara ve uygulamaya yenilikler getiren önemli a~amalardan birisi olmu~tur.
Tanzimat, Atatürk dönemine, Türkiye Cumhuriyetine do~ru geli~en
kültür yap~ m~ z üzerinde etkili bir yenilenme olay~d~ r. Atatürk bu geli~melerin
olu~turdu~ u Türk Kültür çevresinin yeti~tirdi~i bir dahi, Atatürkçülük
Atatürk eli ile gerçekle~ tirilen bir kültür unsuru ve bir kültür ürünüdür. Bu
geli~me üzerinde önemli bir a~ ama olan Tanzimat da Türkiye Cumhuriyetinde amac~ na ula~abilmi~tir. Bu yarg~~ askerlik için de do~rudur.
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