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"üçüncü Selim'in devlet idaresini ele ald~~~~ s~ralarda Osmanl~~
Imparatorlu~unun durumu hiç te iç aç~c~~ de~ildi. Rumeli ve Anadolu'da yer yer iç isyanlar olmakta, bir taraftan Rusya ve Avusturya
ile yap~lan sava~lar~n yükledi~i mali bunal~m, di~er tarafta âyan,
a~a ve derebeylerin zulmü alt~nda iyice yoksulla~m~~~halk inim inim
inlemekte idi. En önemlisi ülkenin iç ve d~~~güvenli~ini sa~lamakla
yükümlü olan silahl~~kuvvetler (ordu), as~l amaçlar~~olmas~~gereken
bu anlay~~tan ayr~lm~~, görevlerini geçim yolu olarak gören bir ordu
durumuna dü~mü~tü. Bu devirde yurd bütünlü~ünü korumakla görevli
400.000 resmi Yeniçeriden ancak 6o.000 kadar~~görevi ba~~nda bulunuyordu. "Bunlardan harbe i~tirak edenleri ancak 25.000 ki~i idi.
Fakat harbe i~tirak edenler de harp için askerlerin sahip olmalar~~
laz~m gelen en iptidai bilgilerden mahrum idiler 1".
Imparatorlu~un içinde bulundu~u vahim durumu iyi bilen
Üçüncü Selim, devleti kurtarmak için gerekli tedbirleri alma yoluna
gidince, kendisine "lâyihalar"la durum hakk~nda dü~üncelerini
bildiren devrin dü~ünür ve ileri gelenlerinden ço~u, ilk tedbir olarak
askerlik oca~~n~n nizama sokulmas~n~~sal~ k vermi~lerdi. Padi~ah da
her~eyden önce güvenebilece~i bir orduyu kurmay~~çok istiyordu.
Ord. Prof. E. Z. Karal; Selim III'un Hat-t~~Hümayunlar~ ; Nizam-i Cedid
1789-1807, Ankara 1946. S. 9.
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Çünkü bu her~eyden önce kendi hayat~~ile ilgili idi. Yeniçerilerin
gerçek durumlar~n~~çok iyi bilen Üçüncü Selim, di~er taraftan çaresizdi. Gerek etraf~~ve gerekse yeti~me ~ekli, bilgisi, gerçekçi tedbirler
almaktan kendisini al~koyuyordu. Fakat yine de durumu düzeltmek
umudu ile kendisine verilen layihalar~n ~~~~~~alt~nda baz~~tedbirler ald~.
Bu tedbirlerin en önemlisi hiç ~üphesiz ki güvenebilece~i bir
orduyu olu~turmak için giri~ti~i ve tarihimize "Nizam-~~Cedid Islahat~"
olarak geçmi~~olan hareketidir. Bu ~slahat üzerine bugüne kadar
derinlemesine bir inceleme yap~lmam~~~olmakla beraber, genel hatlar~~ile s~k s~k ele al~nm~~~ i~lenmi~~ve baz~~sonuçlara var~lm~~t~r. Bu
yaz~da, hareketin yeni bir ordu kurma çabas~~ ile ilgili taraf~~üzerine
bugüne kadar yay~nlanmam~~~bir belgeyi ele alacak ve belge dolay~siyle de Ankara Sanca~~nda "Nizâm-i Cedid" te~kilat~n~n kurulu~u
ile ilgili yine belgelere dayan~larak bilgi verilmeye çal~~~lacakt~r.
Nizâm-i Cedid Oca~~n~n kurulu~u ve Istanbul'daki te~kilat~~
hakk~nda elimizde bir hayl~~ bilgi bulunmaktad~r. Anadolu'da da
Nizarn-~~ Cedid te~kilat~n~n kuruldu~u bilinmekle beraber bu hususla ilgili fazla bilgi mevcut de~ildir. I. H. Uzunçar~~l~ ; "Bozok
ve havalisi .yan~~ Cebbar zade Süleyman Bey'in ve daha sonra
Konya beylerbeyi Kad~~ Abdurrahman Pa~a'n~n büyük gayret ve
himmetleri, bunlardan ba~ka yine bu iki zatla Bolu voyvodas~~ Hac~~
Ahmed o~lunun Nizam-~~Cedid için k~~lalar yapt~rd~klar~~görüldü~ünü" belirtirken 2 say~n hocam Ord. Prof. Enver Z. Karal'~n Selim
III.ün Hat-t~~Hümayunlar~~ile ar~iv vesikalar~na dayanarak Nizam-~~
Cedid Islahat~~ve oca~~~hakk~nda verdi~i k~ymetli bilgilerden edindi~irnize göre, "Karaman Valisi Abdurrahman Pa~a, vilayet ve
kasabalar~n talim için ç~karabilece~i piyade askeri miktar~n~~ ~öyle
göstermi~ti:
Konya ve tevabii kazalar~~
: ~~. 000 piyade
Ni~de Sanca~~~
oo
Kayseri Vilayeti
: 2.000
Ankara
: 2.000
Hamideline ba~l~~Yalvac ve Karaa~aç :
zoo
Aliye
800
Karaman
~~5o
Kasaba
150
)3

3)

)3

3)

Ord. Prof. ~. H. Uzunçar~~l~ ; Me~hur Rumeli Ayanlar~ndan Tirsinikli
~smail, Y~ll~k O~lu Süleyman A~alar ve Alemdar Mustafa Pa~a, Ist. 1942. S. 62.
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Ayr~ca Padi~ah, Cebbar zade Süleyman'a Amasya Sanca~~n~~da
verip burada da Nizâm-~~Cedid askeri yazmas~m isterni~ti 3.
Ankara Sanca~~ nda Nizâm-~~ Cedid Ortas~ :
Yukar~da söz konusu edilen yerlerde Nizâm-~~Cedid ortalar~n~n
kurulup kurulmad~~~ n~~bilmiyoruz. Elimizde bulunan belgelere
göre, 1217-1220 (1802-1805) y~llar~~ aras~nda Kütahya, Bolu, Sivas
Çank~r~, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ankara sancaklar~nda
Nizâm-~~Cedid bölükleri te~kil edilmi~tir. Ayr~ca Anadolu ve Karaman eyaletlerinin kapsam~na giren di~er sancaklardan da asker
tahrir edilip talim için Levend Çiftli~i ve Üsküdar'da bulunan k~~lalara gönderilmi~tir.
Ankara Sanca~~nda Nizâm-~~Cedid ortas~mn kurulmas~~görevi
sancak mütesellimi Mescud A~a'ya verilmi~tir. Mes<ud A~a devrinin
di~er mütesellimlerinden ço~u gibi Dergâh-~~Muallâ Kapucuba~~s~~
rütbesini ta~~maktad~r. Nizâm-~~Cedid askerinin masraflar~n~~ kar~~lamak için irad-~~Cedid Hazinesi kurulduktan sonra, birçok sancak
ve bu arada Ankara Sanca~~~da bu hazineye ba~lanm~~~ve Mesud
A~a mütesellimli~e, getirilmi~ti. Mes'ud A~a Nizâm-~~Cedid için
750 nefer piyade asker temin edip Üsküdar Oca~~na göndermi~ti.
Bu askerler orada e~itim ve ö~retim gördükten sonra usulünce tekrar
geldikleri sancaklara gönderilmekte oldu~undan, Ankara'dan gönderilen 75o ki~i için geri döndüklerinde talim yapabilecekleri ve
bar~nabilecekleri bir k~~laya ihtiyaç has~l olmu~tu. Mes<ud A~a'dan
Ankara'da ~imdilik 400-500 neferi bar~nd~rabilecek ve gerekti~inde
ilâve yap~labilecek nitelikte bir k~~la yapt~rmas~~istenmi~~ve bu i~i
Mesu'd A~a ile birlikte yürütmesi için de Hassa Mimari hulefas~ndan
Seyyid Mustafa görevlendirilip Ankara'ya gönderilmi~ti.
Ankara'da ~eyh Ya~mur Ovas~~denilen mahalde* Emir Veli
o~lunun tarlas~, suyu ve havas~~ bak~m~ndan k~~la için uygun bulunmu~tur. Tahminen k~ rk dönüm olan tarla, 150 kuru~a sat~n
al~nm~~~ ve k~~lamn temel atma töreni ~ehrin ileri gelenleri huzurunda "Rebiulâhirin yirmi üçüncü günü" yap~lm~~t~. 300-400
neferi bar~nd~rabilecek olan bu k~~la için yap~lacak masraf, Mimar
Seyyid Mustafa taraf~ndan hesap edilmi~~ve 34.115 kuru~~tutaca~~~
saptanm~~t~. Yap~lacak lu~lan~n plan~, maliyeti tahmini olan 34.115
Karal, age. s. 53.
* Gazi Istasyonunun kuzeybatisu~da bugün "Macun Çiftli~i" denilen yer.
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kuru~~ile birlikte deftere kaydedilip Ankara kad~s~mn ilkin ile birlikte
Istanbul'a onaya gönderilmi~tir. Ayr~ca k~~~gelmeden, amele ücretleri artmadan tez elden k~~lan~n bitirilmesi için, cami, sundurma ve
.1. ~imdilik yap~lmamas~~için izin istenmi~ti.
Hesap defteri ile birlikte binan~n resmi (plan~) Irad-i Cedid
Defterdar~~ve Nizâm-~~Cedid Oca~~~Naz~r~~Elhac Ibrahim Re~id
taraf~ndan Padi~ah'a sunulmu~tur. Bunun üzerine Üçüncü Selim,
k~~lay~~yapt~rmakta amac~n "talim ve taallüm için neferata bir mesken
tahsisinden ibaret olup bâhusus neferât-~~merkume beher hal k~~lada
münavebe ile âram ve ikamet edeceklerine binâen" cami ve sundurman~n ~imdilik bahara b~rak~larak, k~~lan~n ke~finden daha az para
ile bitirilmesini istemi~ti. Ayr~ca Irad-~~Cedid hazinesinden 15.000
kuru~~da gönderilmi~ti 4.
K~~la= temeli 13 Temmuz ~~803 de at~lm~~t~r. Tamamlan~p
tamamlanmad~~~~hususunda herhangi bir belgeye raslamad~k. K~~~
gelmeden tamamlanmas~~istendi~ine göre ayn~~sene içinde bitmesi
gerekmekte idi.
Ankara Sanca~~ndan bir orta te~kil edebilecek olan on iki bölük*
asker temin edilmedi~inden, Keng~r~~(Çank~r~) ve Kastamonu sancaklar~ndan tertip edilen Nizâm-~~Cedid askerleri de Ankara Ortas~na
ba~lanmis, fakat Kastamonu ve Keng~r~~(Çank~r~) den Ankara'ya
talim için asker ve subay~n gelmesi çok yorucu oldu~undan, ~imdilik
kendi sancaklarmda talim yapmalar~, ileride buralarda da birer orta
te~kili yoluna gidilece~i bildirilmi~ti. Ankara'da da 6 bölü~ün on
iki bölü~e ç~kar~larak bir orta tertibi için çal~~malar yap~lmas~~ öngörülüyordu.
Sancaklarda Nizâm-~~Cedid Ortalarm~n te~kili, ~ehirlerin çehresini her yönden de~i~tirebilecek bir canl~l~k yaratmas~~mümkündü.
Yaln~z çok k~sa bir süre sonra Kabakç~~Mustafa isyan~~ile (1807)
Oca~~n lâ~vedilmesi Nizâm-~~Cedid'den beklenilen faydalarm görülmesini engellerni~tir diyebiliriz. Bu k~sa süre içinde bile ba~ar~lar~~
görülen yeni ordu sayesinde, ~ehirlerde yeni i~~kollar~n~n do~mas~~
olana~~~da vard~. Nitekim Ankara'da bu askerin talim esnas~nda
kullanaca~~~merrnilerin yap~m~~için Ankara'l~~Seyyid Ahmet Padi~aha
ba~vurup "Fi~enkçi ba~~" seçilmek istemi~, iste~i incelendikten sonra
uygun görülmü~~ve yedine berat verilmi~ti 5.
Ankara ~er'iye Sicilleri, Defter No. 201. Ves. 81.
* Her bölük, yüz erden te~kil ediliyordu.
5 Ankara ~er'iye Sicilleri, Defter No. 201 yes. log.
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NIZAM-I CEDID ASKERININ KANUNNAMESI SURETI
Gerek Üçüncü Selim devri ve gerekse do~rudan do~ruya Nizam-1
Cedid Askeri te~kilat~~hakk~nda yay~nlanm~~~yaz~larda rasl~yamad~~~m~z ve vesikan~n ba~l~~~~olarak konulan ba~l~~~nda aç~kça gösterdi~i
bu kanunnâmeyi, Ankara ~erke sicillerinden 201 numaral~~defterde
bulduk. Defterde ~~o4 numara ile numaraland~r~lm~~~olan kanunnâmenin Ba~bakanl~k ar~ivinde asl~~ var m~~yok mu bilmiyoruz. Bildi~imiz, bu kanunnâmeye az çok benziyen ve Elhac Ibrahim Efendi
taraf~ndan Üçüncü Selim'e sunulmu~~olan bir tezkerenin var olu~udur 6. Öyle anla~~l~yor ki bu tezkere de~i~tirilip kanunnâme ~ekline
sokulduktan sonra Ibrahim Efendinin mührü ile mühürlenip sancaklara gönderilmi~tir. Nizam-1 Cedid taraftarlar~ ndan olan Elhac
Ibrahim Re~it; Nizam-1 Cedid Oca~~~Naz~r~~ve ayn~~zamanda Irad-~~
Cedid Defterdarl~~~n~~da yapm~~t~ r. Kanunnâmeyi Anadolu ve Karaman eyaletlerinin kapsam~ na giren sancaklara kendi imzas~~ile göndermi~tir.
Kanunnâmenin hangi tarihte haz~rland~~~~hakk~nda bir kay~d
olmamakla beraber giri~~mahiyetinde ba~~taraf~na yaz~lan yaz~dan
anla~~ld~~~na göre Ankara sanca~~na 1803 tarihinde gönderilmi~~olmas~~gerekmektedir.
Kanunnâmede Nizam-1 Cedid ortalar~ mn on iki bölükten ibaret
Oldu~u bu bölüklerden alt~s~n~n sa~~kol, alt~s~n~n da sol kol bölükleri
olarak adland~r~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Nizam-~~Cedid askeri devaml~~
asker olmay~p, nöbetle askerlik yapan ve Osmanl~~Imparatorlu~unda
benzeri olm~yan yeni bir kurulu~~oldu~undan, kanunnamede uymalar~~gereken kurallar çok teferruatl~~ ve sarih olarak belirtilmi~tir.
Özetlersek:
a) Nizam-~~Cedid askeri binba~~~ad~~ile adland~r~lan bir kumandamn kumandas~nda olacakt~r. Binba~~~orta tabir edilen ve oniki
bölükten meydana gelen birli~in en büyük âmiridir. Her ortan~n
binba~~s~, ortas~na ba~l~~erlerin idaresinden müstakilen sorumludur.
Binba~~~dahil, di~er zabitler k~~lada devaml~~bulunacaklar, içlerinden
tatil yapmak istiyeni veya i~ leri ile me~gul olmak zorunda kalan~~
olursa bir-iki ve en çok üç ay izin alabilecektir. Izin tezkeresini binba~~~imzahyacak tezkeresiz hiç bir subay k~~ladan ayr~lm~yacakt~r.
6 Yücel Özkaya; III. Selim Devrinde Nizam-1 Cedid'in Anadolu'da Kar~~la~t~~~~Zorluklar; Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi C. I. Say~~1. s. 145-156.
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Subaylar~n ulf~feleri Istanbul'da bulunan emsallerine nas~l veriliyorsa onlara da öyle verilecektir. Zabitler izinli olduklar~~sürede
de uffifelerini tamamen alabileceklerdir. Voyvoda, Mütesellim,
Serdar ve benzeri ehl-i örften hiç kimse subay ve erlere müdahalede
bulunm~yacak, suç i~lerlerse, binba~~~tarafindan gerekli cezalar~~
verilecektir. ~ayet ~er'i bir suçlar~~olursa binba~~run görevlendirdi~i
bir subayla birlikte mahkemeye gidecekler, suçlu görülürlerse cezalar~~
yine binba~~~tarafindan k~~lada verilecektir.
Erler, bekâr, güçlü kuvvetli olanlardan seçilecekler, k~~lalar~nda e~itim ve ö~retim görerek sava~~için elzem olan bilgileri
edineceklerdi. Her orta iki k~s~md~. Alt~~bölü~e sa~~kol, di~er alt~~
bölü~e ise sol kol ad~~verilmi~ti. Bir orta bir bütün olarak k~~lada
"talim ve taallüm" yapm~yacak, nöbet ile her ay sa~dan ve soldan
birer bölük k~~laya ça~r~l~p e~itilecekti. Nöbetçi olan bu iki bölü~ün
erleri ve zâbitleri k~~la kap~s~nda ve gerekli görülen yerlerde devaml~~
nöbet tutacaklar, birbirlerinin yerine nöbet tutma olm~yacakt~ . Iki
bölük bir ay e~itildikten sonra izinli say~lacak, erler köy ve kasabalar~na gönderileceklerdi. Izinli giden erlerin lu~la ile ili~kileri tamamen
kesilmi~~say~lm~yordu. Suç i~lerlerse izinde bile olsalar ara~t~r~lacak
ve cezalar~~yine lu~lalannca verilecekti. Nöbette olnuyan bölükler
memleketlerinde i~~ve güçleriyle u~ra~abilecekler, yaln~z ücretle bir
ba~kas~na hizmet edemiyecekleri gibi, voyvoda, mütesellim ve derebeyler yan~nda sekbanl~k da yapam~yacaklard~. Yapan olursa ~iddetle
cez al and~r~lacakt~.
Erlere ayda be~~kuru~, onba~~lara ise onar kuru~~ayl~k verilecek,
izinli olduklar~~sürede ise ayl~klar~n~n yar~s~~kendilerine ödenecekti.
Bu ödeme her ay yap~lam~ yacak, nöbete geldikleri ay i~lenmi~~ayl~klar~n~~alabileceklerdi. Nöbet s~ras~~geldi~i halde nöbete hastal~k veya
ba~ka bir bahane ile gelmiyenlere i~lenmi~~ayl~klar~~ödenmiyecekti.
Ta~rada olan orta ve bölükler her sene münavebe ile büyük
talimler için Istanbul'a gidecekler, ba~l~~bulunduklar~~Üsküdar veya
Levent lu~lalannda yaz aylar~nda isbat-~~vücut edip e~itim ve ö~retim görecekler, bu esnada kendilerine senede bir defa devletçe özel
elbiseleri verilecekti. Bu elbiseleri ancak nöbetlerinde giyeceklerdi
(Subaylar ise devaml~~resmi luyafetle gezeceklerdi).
K~~lalannda nöbette olan erler de "Kaide-i Ocak üzre" her gün
sabah ve ak~am acemi talirni, pazartesi ve per~embe günleri ise subay
ve nefer beraber "kuru talim" (ate~siz talim) yapacaklar, on günde
bazen onbe~~günde bir de ate~li talim yapacaklard~.
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d) K~~lada veya köylerinde bulunan erler, ehl-i örf taifesi taraf~ ndan bahanelerle rencide edilmiyecek, kendilerinden salyane ve
benzeri vergiler istenrniyecekti.
K~~ lada bulunan er ve subaylara günde yanm~ar vukiyelik birer
ekmek ile sabahlar~~çorba, ak~amlar~, yahni ve çorba verilecek; cuma
ve pazartesi ak~amlar~~çorba yerine yahni ile birlikte pilav verilecekti.
Zabitlerden birisi bu i~~için "vekil-i harc" seçilecekti. Gerekti~inde
binba~~~ve kol a~as~~da yemek i~i ile ilgilenip kontrol edecekti.
NIZAM-I CEDID ASKERININ KANÜNNAME
SURETIDIR *
Avn ve inâyet-bâri ve ayn teveccüh-i hazret-i ~ehriyari ile s~lretyab-~~hüsn-~~nizam olan Levend Çiftli~i ve Üsküdar'da vaki' Bostanc~~
Tüfenkcileri Oca~~~neferat~ mn teksir ve tevfiri ve ta~ra sancaklarda
dahi tertibi ile münâsib mahallerde k~~laklar binâ ve ortalar kü~ad~~
kanunnâme-i hümâyün ~urütundan oldu~una binaen Anadolu ve
Karaman eyâletlerinin havi oldu~u sancaklardan mukaddema ikiyüzonyedi senesi evahirinde alaybegileri ma<rifetleriyle kay~dlar~~ mikdar~~ neferât tahririni nat~ k mü'ekked evamir-i ~erife ~sdar ve her
sanca~a ne~r ve tisyâr olunma~la ber mantük-~~emr-i alt her sancakda
ol mikdar neferât tahrir ve Levend Çiftli~i ve Üsküdar Ocaklar~na
bacis ve tevsil olunub bir kaç mal~~oca~-~~mezbf~rde ta`lim ve taallüm
ile i'mal ve istihdâm olunduklar~ndan sonra yine vilayetlerine iade
k~l~nm~~lar idi.
I~bu sene-i mübârekede dahi elviye-i mezke~reden atik ve cedid
külliyetlü neferât tertib ve oca~-~~mezküre celb ve i <mal ve istihdam
olunub el-hâletü hazihi mevsim-i ~ita hulülüne mebni vilayetlerine
iade olunacaklanna binaen vilayetlerinde dahi kâide-i ocak üzre zabt
ve rabtlar~ na ve hüsn-i idarelerine ve aral~ k aral~k talim ve taallümlerine ihtimâm ve dikkat olunmak lazimeden oldu~undan ~imdilik
Kütahya ve Bolu ve Ankara isimleriyle müceddeden orta kü~ad bine
iktizâ iden binba~~~vesair zabitam ta'yin ve baz~~sancaklann neferan
ol ortalara ilhak ve tahsis k~l~ narak tertib olunmakdan na~i kanun-~~
oca~a tatbik ile rabt ve tevsik olunan ~era<iti zirde tah~lr ve beyan
olunur :
* (Kanunnâmenin suretinde, belge aynen kopya edilmi~~oldu~undan imlâ
hatalar~~dahil hiç bir ilave ve düzeltme yap~lmam~~t~r).
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Neferat-~~ merkûme binba~~~vesâir zabitâniyle maan mahallerine vard~klar~ nda nöbetle bölük bölük k~~lalar~ na varub talim
ve taallüm iderek fünün-~~harbiye tahsiliyle kesb-i mahâret itmek
ve nöbetle k~~lada olan neferâtdan k~~la kapular~~vesâir iktizâ iden
yerlerde nöbet bekleyüb ve neferât~ n zabt ve rabtiyçün iktizâ iden
mahallerde kol ve kolluklar~ na ihtimâm ve dikkat eylemek lazimeden
olma~la, mesela oniki bölük olarak bir orta tertibi tamam olan mahalde beher mâh sa~dan ve soldan iki bölü~ü k~~laya nöbetçi tertib
ve tayin k~l~n~ b maada on bölü~e izin verile. Nöbetçi olm~yan bölüklerin neferât~~vilâyetlerinde hâne ve meskenlerinde sakin olup
nöbeti gelinceye dek kâr ve kisbi ve ziraat ve h~rasetiyle me~gül ola.
Lâkin aher mahalde ücret ile hizmetkâr olm~ ya, nöbetçi tertib olunan
iki bölük n.eferat~~ k~~ lada bir mâh talim ve taallüm ideler. Nöbetleri
tekmilinde vilâyetlerinde olan bölüklerinden kezâlik sa~dan ve
soldan di~er iki bölük dahi k~~ laya nöbetçi ta'yin olunub onlar~n
vi:s'allerinden evvelki nöbet tak~m~ na izin verile. Ve bu veçhile oniki
bölük neferât~~sayf ve ~itada mâh be mâh iki~er bölük k~~laya gelüb
haz~r olmad~kça nöbette olan iki bölü~e izin verilmiye. Nöbet vakti
birkaç gün velev bir mâh münir ider ise dahi nöbete gelecek bölükler
gelmedikçe k~~ lada olanlara izin verilmeyib k~~ la hali b~rak~lr~uya.
Ve oniki bölük tertibi tamam olmay~b n~sf-~~orta veyâhut n~sf-~~ortadan dahi bölükler noksan olan mahalde beher mâh bir bölü~ü nöbetçi tayin ve k~~las~ na celb ile talim ve taallüm olunub nöbeti
tamam oldukda veçh-i muharrer üzere di~er bir bölü~ü dahi celb
ile nöbetçi ta<yin olunmak ve k~~las~~ olr~uyan sancaklar~n neferât~~
semt olan kang~~ k~~laya rabt ve ilhak olunur ise ol k~~lan~n as~l neferat~~ile maan iktizas~ na göre nöbete idhal olunub o ~nisillûler dahi
ilhak olunan k~~ laya celb ile talim ve taallümden hali olmayalar.
Ve k~~ lada mevcûd olan neferât kaide-i ocak üzere külliyevm sabah
ve ah~am acemi talimi ve bazarertesi ve penc~ enbe günlerinde zab~tan
ve neferât beraber olarak kuru ta'lim ve on günde ve bazan onbe~er
günde bir kere ate~lu talim olunmas~ na ihtimâm ve dikkat oluna.
Ve neferat-~~merkûme onba~~lar~na ve onba~~lar çavu~lar~na vesâir
zabitân~na itâat ve ink~ yad üzere olalar. Ve bölük zâbitleri alâ meratibehüm birbirlerine itâat ve in.kiyad merasimine be-gayet dikkat
edeler. ~~bu ~urütun hilaf~~hareket vuld~ a gelmemesine ihtimâm edib
yukarudan a~a~~~kol a~alar~~ve mülâzimleri birbirlerine ve bölük ba~~lara vesair zâbitâna yollar~~ve erkanlannca mürâ'âtda kusur etmiyeler.
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Ve nizam-~~oca~a halel gelecek nesne zuhûrunda ~urût-~~ ocak üzre
icras~na dikkat edib zabit ve neferden birisi kabâhat ider ise cürmüne göre k~~lada haps ve de~nek ile darb ideler. Ve e~er töhmeti ziyade olur ise töhmetine göre de~nek uralar. Kabahat~~ olan~n
töhmeti himaye olunm~ya ve kabahat~~olm~yan dahi baz~~eshab-~~a~raz~n cebriyle töhmet-i özr idüb tekdir etmiyeler. Ve her dürlü tashih
ve tahkik edüb olur olmaz nesne içün neferât~~rencide etmiyeler ve
her ortan~n binba~~s~~neferat~ n zabt ve rabt ve idaresine ve tekdir
ve te'dibine müstakil me<mûr olunma~la nöbet ile k~~lada olan ve
nöbetden ç~k~b kazâ ve kuralar~nda olan neferat~n zabt ve rabt~~ ve
ahz ve habs~~binba~~lar~~ma'rifetiyle k~~las~~ taraf~ndan rii<yet oluna.
Ve zâbitân ve neferâtdan birinin ~er'an istimâ olunacak umûr ve
husûsu zuhûr eyledikde yine binba~~~ma'rifetiyle k~~las~~ taraf~ndan
adem ta<yin ve ~er'an mürâfaa olunduktan sonra ol neferin habs~~
veyâhut te<clibi laz~m gelir ise voyvoda ve mütesellim ve serdar vesair
ve zâbitan tarafina verilmeyib beher hal k~~las~nda habs ile binba~~~
ve zabitân~~ma'rifetiyle ~er<an müstahak oldu~u te<dibi icrâ oluna.
Ve nöbetle k~~laya gelib gitmek ve her bölü~e münavebe tertib olunmak mücerred neferat hakk~nda câri olub zâbitân hakk~nda münâvebe tertibi câiz olmama~la büyük küçük zabitân~n cümlesi k~~lada
mcvctit bulunalar. Ve k~~lan~n kâin oldu~u ~ehir ve kasabada zâbitândan baz~lar~n~n kur â ve kazalar~nda hasbe'l-iktizâ maslahatlar~~
olub izin talebinde olurlar ise maslahatlar~m rü<yet edüb yine k~~laya
gelmek üzere bir ve iki nihayet üç mah~na dek izin tezkeresi yaz~l~b
binba~~~ a~alar taraf~ndan temhir ile izin verile. Zâbitâna tezkeresiz
izin verilmiye. Uç mâhdan ziyade izin tezkeresi yaz~lm~ya. Ve nöbete
gelecek neferât~n cümlesi k~~la nöbetinde tekmil bulunub birbirlerinin
yerlerine vekil veyâhut aher adem gelmesi ber veçhile tecviz olunm~ya. Ve her ah~am k~~lada yoklama olub neferât~n tekmil haberini
her gün onba~~lar çavu~lara ve çavu~lar zabitân~na ve kol a~alarma
ve binba~~~ a~alara ifade ve tefhim ideler. Bir neferin noksân ve namevcûd olmamas~na gayet ihtimam oluna. Kâide-i ocakda ber veçhile kusûr etmiyeler.
Neferat-~~merkûme me<zûnen vilayetlerinde bulunduklar~~müddette dahi iktizâ eden ulûfeleri verilmek ~urût-~~nizâmdan olma~la
balada zikr ve beyan olundu~u üzre k~~la olan mahâllerde her bölü~e
k~~la münâvebesi terli% olunaca~~na binâen nöbet ile k~~lada talim
ve taallüm iden bölükler k~~la nöbetinde oldukça kemafi's-sab~k
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neferâta be~er kuru~~ve onba~~lara onar kuru~~mâhiye ulüfeleri tevzi<
oluna. Nöbetçi olmayub kazâ ve kariyelerinde olan yani hânelerinde
olan neferât ve onba~~lara dahi k~~lada ald~klar~~ulûfenin n~sf~~verile.
Velhas~l k~~lada nöbetçi olan bölüklere tamam ve vilayetlerin de olan
bölüklere n~sf ulüfe verile. Ve nöbet vaktinde hastal~k vesâir behâne
ile k~~laya gelmiyen nefer ve onba~~~zuhür ider ise ulûfesi virilmiye.
Ve zâbitân dâimâ k~~lada mevcüd bulunmak üzere me'mûr olduklar~ndan gayri nefer misullü kâr ve kisb dahi idemiyecekleri zâhir
olma~la zabitân~n ulüfeleri Asitâne misillü virile. Ve zabitan dahi
dâimâ k~~lada mevcüd ve hizmetinde mukim olub hilaf-~~ r~za ve
mugâyir-i ~urüt hareketden ittikâ ve mücânebet ideler. Hasbü<l-maslaha izin tezkeresiyle kazâ ve kariyesine giden zâbitân izni müddeti
kadar i~lemi~~ulûfesi verile. Bir ve iki nihayet üç mâhdan ziyâde izin
verilmiye. Tezkeresinde dahi izin müddeti tasrih oluna. Çünkü
bölükler münâvebe ile k~~laya gelecek olmalanyle vilayetlerinde olan
bölüklerine mâh be mâh n~sf ulüfe irsaliyle tevzi`inden usret olaca~~na
binen her bölü~ün münâvebesi gelüb k~~laya geldikçe kaç ayl~k
i~lemi~~rusf ulüfeleri müctemi olumu~~ise k~~la ulüfesi ile maan gerek
neferât ve gerek onba~~lar~n yedlerine teslim ve it. oluna. Beher
sene gerek tamam ve gerek n~sf velhas~l ta~rada olan ortalar ve bölükler münâvebe ile Dersâadete gelüb rüz-i H~z~rdan Kas~m'a kadar
ocakda isbat-~~ vücûd birle talim ve taallüm etmeleri muktezâ-i
~urüt-i nizamlar~ndan olma~la münâvebe ile bu tarafda ocaklar~na
lede'l-vürüd senede bir defa libaslar~~Asitanede virile. Ve Kas~mda
cümlesine izin verilüb ta~rada olan k~~lalar~na veyâhut vilayetlerine
heyet-i mecmûalariyle avdet ideler. Ve ta~rada yap~lan k~~lalarda
mevcüd olan zabitan ve neferât~n beherine yeviniye yar~m~ar vukiye
olarak birer etmek virile. Ve beher gün sabah ~orba ve ah~am yahni
ve ~orba tabh olunub virile. Cuma gicesi ve Pazartesi gicesi neferât
ve zâbitâna ~orba yerine pilav virile, pirinç bulunan mahâllerde
pirinç pilav~~bulunm~yan mahallerde bulgur pilav~~verile. Ve zâbitândan bir münasibi vekil-i harc nasb olunub ol vekil-i harc idare
eyliye. Binba~~~ ve kol a~as~~dahi nezâret ideler. Telef etmiyeler.
Gayet dikkat edeler.
K~~lada mevcüd olan zâbitân ve neferâtdan iktizas~na göre bir
mikdâr kola ve kollu~a tayin olunub münâvebe ile kol ve kolluk
ve kapu bekliyeler. Ve kolda ve kollukda olan zâbitân ve neferât
oca~~n kâide ve erkamna herhalde riayet iderek kimesneyi rencide

ANKARA SANCA~INDA NIZAM-I CEDID

iz

etmeyeler. Neferâtdan çar~u ve pazarda ars~zl~k ve ehl-i ~rza tasallut
edenler olur ise kolda ve kollukda olan zâbit ve neferât derhal ol
neferi ahz ve k~~laya getürib müstâhak oldu~u te<dibi icras~na dikkat
oluna. Hilaf~~hareket olunm~ya. Mütesellim ve voyvoda ve serdar
ve âyan taraflar~ndan ahz ve habs ve tecrIm ve tekdir güne hareket
vukûa gelmeyüb binba~~~ a~a neferât ve zabitân~n her hal ve keyfiyetlerine nezaret ve ~urût-~~ nizamlar~~icras~na dikkat ide. Yani
k~~lada mevcûd olanlar~n ve kazâ ve kariyelerinde sakin olan neferat~n birini mütesellim ve voyvoda ve kazâ ayanlar~~ve kurâ ihtiyarlar~~vesair ehl-i örf makûlesi bir güne tecrIm ve ~zrar dâiyesinde
olurlar ve hilaf-~~ ~urût-~~muafiyet salyane taleb ve ahz~na cesaret
iderler ise derhal binba~~~a~alar men< ve derine mübaderet ve dikkat
eyliyeler. Medine muktedir olamaz ise o makûlenin te<dibi içün
keyfiyeti Dersâadete sal~:filan tahrIr ideler. Ve e~er voyvoda ve mütesellim ve ayan vesair zâbitân taraflar~ndan neferat-~~merkûmeye
bir güne rencide ve taaddi vukua gelib men` ve define mübaderet
itmezler ve sahlhan keyfiyeti Dersaâdete tahrIrde tekâsül ve i~maz
iderler ise ol vakit binba~~~ve zabitam muaheze ve te`dlb k~l~nacaklar~~
mukarrer olma~la ona göre muhâfaza-i nizâma gayetle dikkat ideler.
Ve kazâ ve kariyesinde olan neferatdan biri hilaf-~~ ~er`-i ~erif hareket
ve ehl-~~irza tasallut ve taadiye cesaret ider ise derhal k~~las~~tarafindan
ahz ve habs ile ne güne te<dibi iktizâ ider ise mübaderet ve dikkat
olunub mütesellim ve voyvoda ve serdar vesair ehl-i örf tarafindan
ahz ve habs teklifiyle taaddi olunm~ ya. Lakin o misullünin te<dibi
icras~nda k~~las~~taraf~ndan dahi bir güne i~maz ve tekâsül olunm~ya.
Kald~~ki neferat-~~merkûmenin kaffe-i umûr ve husûslar~~kaide-i
ocak üzere k~~las~~tarafindan idare ve rü`yet olunaca~~na mebni zümerat-~~sâireden fark ve imtiyazlar~~içün he<yet-i mahsûsa ile gezmeleri
lazimeden ise dahi mez<ûnan kazâ ve kariyelerinde olan neferât
ziraat ve h~rasetleriyle me~gül olacaklarma binen anlara göre hecyet-i mahsûsalariyle gezmekte suûbet olaca~~~zâhir olub ancak nöbetle k~~lalar~nda olan zabitan ve neferât he<yet-i mahsûsalariyle
gezib tebdil-i k~yafet etmiyeler. K~~lada olan zâbitân ve neferâtdan
biri aher k~yafetle görülür ise iktizas~na göre muaheze olunub beher
hal hey'et-i mahsûsalariyla gezdirilub ve`l-has~l i~bu ~urût-~~nizam
ta~ralarda olan ortalar~n kanûnnâme-i hümayûnlanndan olma~la
gerek zabitan ve gerek neferât mûcebince amel ve hareket edib hilafindan her veçhile hazer ideler.
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I~bu oca~a yaz~lan neferât daimi neferlikte kalmay~b giderek
yolu ile zâbit olacaklar~na binen rütbelerine göre maa~lar~~tezâyid
kabül edece~i ve hin-i me`mûriyetde yararl~k ve ~ecaat~~zuhûr idenlere
ç~rakl~k ihsân olunub bu makûleler mashar-~~iltifat k~l~naca~~~ve
zâbitân ve neferat~n vilâyetlerinde olan hâne ve emlaklar~~salyaneden
ve imdâd-i hâzeriyeden ve avar~z-~~divaniyeden dahi muâf ve müsellem k~l~m-n~§ oldu~u mukaddem ne~r olunan evamir-i ~erifeden
cümlesinin malûmu olma~la vakt-i seferde esnâ-i muhârebede mecdili olup amelden sak~t olanlar ve vakt-i hazerde hin-i ta'lim ve
taallümde kezâlik mecrûh ve amelden salut olanlar ber-veçhile
mahrûm kalmayub istihkaklar~na göre o makûleler ocaklar~ndan
tekaciidlük tevcil~~ve ihsâniyle mashar-~~inâyet olacaklar~ndan ba~ka
emek ve hizmeti sebkat ederek ocakda ihtiyâr olanlar dahi mahrûm
b~rak~lmayub kezâlik tekâüdlük tevcih ve ihsâniyle mesrûr olacaklar~~
mukarerdir. Bu suretde neferat-~~merkumeden baz~lar~~voyvoda ve
âyan vesâir derebe~leri yanlar~na varub sekbanl~k etmek veyâhut
hizmetkâr olmak murâd eder ise kabül etmiyeler. Ve e~er bu makûle
sekbanl~k ve hizmetkarl~k ideri olur ise haber al~nd~kta derhal binba~~~
a~a ol neferi ahz ve k~~laya celb idüb hilaf-~~ ~urût-i ocak hareket
eyledi~i için habs ve te<clib eyliyeler. Ve o makule neferi tesahüb
dâiyesiyle setr edüb k~~las~na irsal ve teslimde her kim mümâna<at
ve muhalefet ider ise te<clibi icrâsiyçün keyfiyeti oca~~~taraf~na ihbâr
ve i~car oluna. Ve ol makûle neferât~~binba~~~ a~alar vesâir zabitan
taharri eyleyüb derhal k~~las~na celb ile muaheze ve te<dibinde kusûr
etmiyeler. Ve e~er i~maz ve tekâsül ederler ise ol vakt binba~~~vesâir
zâbitân dahi oca~~~taraf~ndan muaheze k~l~nacaklar~~mukarrer olma~la ana göre neferât~n hal ve hareketlerini tahdide kusûr etmeyüb
mugâyir-i ~urût-i nizâm hareket idenlerin muaheze ve te`cliblerinde
tekâsül etmiyeler. Ve ta~rada olan k~~lalar~n her birine ~urût-~~ocak
üzre mehterhâne tak~m~~tertib ve terfik olunma~la ocakda oldu~u
gibi ta~rada olan k~~lalar~nda dahi sabah ve ah~am nöbet çal~nüb
kimesne tarafindan mümânaat olunm~ya.
I~bu kanûnnâme-i hümaytin sûreti Ankara k~~las~~ortas~n~n binba~~s~~yedine i'tâ ve teslim olunma~la mûceb ve muktezas~nca amel
ve hareket ve hilafindan hazer ve mücânebet oluna. Kald~~ki Ankara
Sanca~~~Üsküdar oca~~na merbût olunub cemi' umûr ve hustisu
mütesellirni marifetiyle idare ve rücyet olunmas~~ ~urût-~~nizâmdan
olmak hasebiyle hala Ankara Mütesellimi Kapucuba~~~saadetlû
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Mes<ud A~a i~bu neferât~n kantin ve kaide-i ocak üzere zabt ve rabtlar~na ve i<mal ve idarelerine ve icra-i ~urût-~~nizamlarma ve bundan
böyle bi-tevfiki teala teksir ve tevfirlerine dahi müstakil memûr
olma~la binba~~~ a~a vesâir zâbitân herhalde mütesellim-i mümâileyh'e mürâcaat ve rey ve iradesine mütâbaat ile ~urût-~~nizam~n
icras~na dikkat edib hilaf~~hareket etmiyeler. Ve mütesellim-i mümaileyh dahi binba~~~a~a vesair zâbitân ile merasim-i ittihad ve yekcihetiye riayet ve dikkat ederek bi<l-ittifak ~urût-~~nizam~n icras~na
nezâret vesair mesalih-i lazimelerinin rü<ye tve tanzimine ve me<külâtlariyçün iktizâ iden zehâyirin vaktiyle cern' ve tedârikine ve
bi-avnihi taala bundan böyle teksir ve tevfirlerine ikdâm ve gayret
edüb hilaf~~hareket bir vechile tecviz olunm~ya.
Ankara Sanca~~n~n askeri ~imdilik alt~~bölük olarak tertib olunub
Keng~r~~Sanca~~ndan müretteb iki bölük dahi bu tarafda Ankara
ortas~na ilave ve ilhak olunmu~d~. Ancak bundan böyle in~allahü
taala Kastamonu ve Keng~r~~sancaklarm~n bölükleri teksir olunub
herbirinde ba~ka ba~ka k~~lalar binas~~mutazamm~n olma~la bu
süretde Kastamonu ve Keng~r~~Sancaklar~run bölükleri Ankara
k~~las~na gelib ta<lim ve taallüm eylemelerinde neferât ve zabitana
usret ve külfet oldu~undan Kastamonu ve Keng~r~~Sancaklarmin
bölükleri yine kendi vilayetlerinde aral~k aral~k me~k ve talim ve
taallüm eylemek ve Ankara Sanca~~n~n askeri bi-minneti taala bir
orta tertibine ibla~~olunub oniki bölük tekmil olunmas~na Ankara
Mütesellimi A~a vesair kazalar ayanlar' ve vilayet vücühlar~~ittifak
ve ittihâd bine ez-dil ve can niyet-i hâlise ile say< ve gayret ideler.
Ve ~imdilik mevcûd olan Ankara Sanca~~n~n askeri i~bu kanünnâme-i
hümâyün mûcebince Ankara'da binâ ve in~a olunan k~~laya münâvebe ile tertib olunub mâh be mâh nöbetçi olan bölükler hizmet-i
lazimelerinde kusür etmiyeler. Münavebeleri mahallinde iktizâs:na
göre tertib oluna. Ve i~bu kanunnâmenin harf be harf icras~na taraf~ndan ihtimâm ve dikkat oluna.
Bâ Mühr-i el-Hac ~brahim
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