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NiZAM-1 CEDID'E DAİR LAYİHALAR 

1792 

«Nizam-ı Cedld» terimi, Selim III. Ün Osmanlı imparatorluğunda başarmak istediği İs" 
lahatı göstermektedir. Henüz etraflı bir şekilde incelenmemiş olan bu ıslB.hat umumiyetle 
zannedildiği gibi yalınız ordu ve donanma alanında yapılmış biı:.yenilik değildir. Yayla 
İmamı, eserinde [1] Selim III. ün yetmiş iki maddede cemiyete yeni bir düzen vermek is
tediğinden bahseder. Bu kadar geniş ölçüde bir hareketi Padişahın yapması nasıl mümkün 
olabilirdi? . 

Selim III. ıslahat fikirlerini Rusya' da Büyük Petro'nun yaptığı ıslahat metodu ile, tat
bik edebilir mi idi? Şüphesiz hayır. Çünkü Selirn'in tahsil ve terbiyesi, Veliahtliği sırasında
ki hayatı ve Osmanlı devletinin bünyesi böyle bir usule başvurmasına mani idi. Selim 
III. ün en basit bir devlet işinde bile ulema ile devlet adamla~ınına danışması zaruri idi. 
Bu zaruret Padişahı hükümdarlık salahiyetlerini Şeyhulislam ve Sadrıazam ile taksim etme· 
ğe mecbur eden, kanun derecesinde kuvvetli bir geleneğin kökleşmiş bulunmasından ileri ge
liyordu. Şu halde Osmanlı İmparatorluğunun ıslahı işinde de Selim'in, iş birliği yapacağı 
insanlarla anlaşması lazımdı. İşte ıslahattan önce, Padişahın devlet adamlarından ıslahat 
hakkında düşüncelerini bildiren l~yihalar istemiş olmasının birinci ııebebi budur. Islahat 
hakkında, başta Sadrıazam olmak üzere yirmi kadar zat layiha sunmuşlardır. [21 Osmanlı 
ordusunda vazife gören bir fransız zabiti layiha takdim edenler arasındadır. [3] Layihalar- · 
da Osmanlı İmparatorluğunun inhitat sebebi uzun uzadıya incelendiği gibi ıslahat için 
gereken tedbirler üzerinde de ehemmiyetle durulmuştur. Binaenaleyh layihalar Ösmanlı 
imparatorluğunun ıslahat tarihi için büyiik önem taşımaktadırlar. Böyle olmakla beraber 
şimdiye kadar bu layihalardan ancak ikisi neşredilmiştir. [4] Layihaların hulasalarını içine 
alan bir risale'nin mevcudiyeti hakkında muverrih Cevdet Paşa'nın tarihinde kayit vardır.[5] 
Cevdet Paşa bu risaleyi görmüş, ondan istifade etmiş, fakat tam metnini vermemiştir. Fatih 
Millet Kütüphanesinde tarih yazmaları arasında 71 numara ile kayıtlı bulunan risale alt
mıŞ büyük sahifeden ibarettir. Son sahifenin altında Derviş İsmail yazılıdır. Her halde 
bu İsmi ta.şıyan kimse tarafından risale başka bir asıldan istinsah edilmiş olacaktır. Risale
yi tarih ile uğraşanlara bir faidesi dokunur ümidiyle •Tarih Vesikalar» ında neşrediyoruz. 

Enver Ziya KARAL 
Dil ve Tarih- Co.lirafya Fakültesi Profesörlerinden 

ve Maarif Vekilliği Talim ve Terbiye 
Heyetine memur azadan 

[1] Yayla İmamı, tarihi, Veliyüddin Efendi Kütüphanesi, Cevdet Paşa'nın kitapları 
arasında No. 77. 

· [2] Layiha sunan zatların isimleri, bundan sonraki sahifede referans halinde göste
rilmiştir. 

[3] Layiha takdim eden ecnebilerden biri ·de İsveç Elçiliği memurlarından D, Hoson 
dur. Fakat layihası bu :risaleye eklenmemiştir. Başvekaİet arşivinde Selim ili. devri san
dıkları içinde bulduğumuz bu layihayı ayrıca neşredeceğiz. 

[4] Tarih-i Osmani Mecmuası, sene 7, s. 74-257 ve s~ne 8, s. lS. 
[5] Tarih-i Cevdet - Tertib-i cedid, cilt 7, s. 4-5. 
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Tüfenkçi ter
tibine dair 
(Yusuf Paşa) 

Nizam-r Cedid'e dair layihalar 

Bism-illah-ir-rahman-ir-rahim 

Bin_ iki yüz yedi senesi [1] nizam-ı devlete dair bazı zevat-ı kiramın [2] layih-i hatırı 
olan mukaddemat ve tedabirin hulasasiyle layihalarıdır ki zikrolunur. Nizam-ı askere dair 
Sadr-i sabık Yusuf Paşa'nın [3] layihasıdır: 

Asakirin gerek hal ve nizamına dikkat farz mesabesinde olup zira ocaklu başka 

bir hale girmiş, Hazine-i Hümayundan ihrac olunan bu kadar bin kise akça mevadbi zabitan 
~e'kel ve sairleri duagiiy, vazifeyi irad ittihaz etmişler; neferatın eline giren cüz'iyyat makulesi 
olup hin·i iktizade kendülerden asker ve neferat mutalebe olunsa müceddeden tashih edelim 
ve dalkılıç yazalım deyu cevab eyledikleri meşhudum olmuştur. Müceddeden ocakların kava
nin-i kadimesini arayup ve münasip mahallere başka tophane ve humbara ve talimhaneler 
icat ve ihdas ve bu ocakların semtine uğramamış An~dolu ve Rumeli caniplerinden evail
de olduğu misillu genç uşaklardan evvel emirde on, on iki bin neferat-ı cedide tedarik ve 
az vaktin içinde fenn-i top ve humbarayı kemaliyle talim ve tahsil ettirmek ve sair ocak
lara dahi neferat-ı cedide ted, rikiyle fünun-ı harb-ı vef-ireye bir mahalde aleddevam 
talim ettirerek hazır ve amade bulnnmaları ve hin-i iktizada sefere lüzumu olan askerin 
sülüsü mikdarı bu vechile ve rabıtalı oldµğu halde baavn-i Bari murad Üzere düşmene ce-
vap vermek mümkün olacağı zahirdir. ' 

Bundan maada vüzera"yı izam ve mir-i miraıi-ı kiram taht-ı hükumetinde 
olan eyalet ve elviyenin havi olduğu kaza ve nevahi ve kuralarında vaki 
hane ve büyiitları ve içlerinde sakin olan zükiiru re'y-i vülat ve ma
rifet-i şer' ile tadad ve bir hanede iki veya üç nefer olanların bir neferini 
isim ve şöhretiyle ol vali kenduye tüfenkçi namiyle asker olmak üzere kayd 
ü tahrir ve tüfenkçi namiyle tahrir olunan neferiit ne kadara baliğ olur ise 
cemi-i tekiillften muaf ve müslim olmak şartiyle on nefere bir Onbaşı ve 
on nefer onbaşıya bir Yüzbaşı ve bu siyak üzere Üçyüzbaşı ve beşyüz 
"e Binbaşılar tertip ve tahsis olunup neferat-ı merkumenin nik ü bedi ve 
kaffe-i ahvalleri Başlarından sual ve tesviye-i umurları ve telif ve tergip 
ve tedip ve terfihleri zabitleri marifetiyle icra oluna ve neferat-ı merku
meye haftada iki gün zabitleri marifetiyi~ talim-i harb ü ceng oluna. Ne
feriit-ı merkume her ne kadara baliğ olursa üç mahta birden teftiş ve iç
lerinden vetat etmiş vaı sa yerine ahari kaydoluna ki tenakus iras etmiye. 

[1] 1792 
[2] Selim IIL ye layiha sunan zatlar şunlardır: Koca Yusuf Paşa, Sudiirdan Veli Efendi 

zade Emin, Sudurdan Salih zade Efendi, Sudfirdan Aşir Efendi, Mevali-i fihamdan Hay
rullah Efendi, Defterdar Şerif Efendi (Paşa), Tatarcık Abdullah Efendi, Ç;ı.vuşbaşı Raşid 
Efendi, Abdullah Berri Efendi, Hakkı Bey (Paşa), Tersane Emini Osman Efendi, Kethuda-yi 
Sadr-ı ali Mustafa Reşid Efendi, Muhasebe-i Ula Elhac İbrahim Efendi, (Gizli Sıtma), Rikab-ı 
Hümayun kethudalığından munfasıl Rasih Mustafa Efendi, müverrih Enveri Efendi, Laleli 
Mustafa Efendi, Ali Raik Efendi, Mabeyinci Mustafa İffet Bey, Beylikçi Safi Efendi, 
Tezkire-i ulii Firdevs Efendi, Tezkirei ula Nuri Efendi, Mösyö Bertrand. 

[3] Gürci Yusuf Paşa diyede tanılır. İlk sadrıazamlığı: (1785-1788), ikinci sadrıazam
lığı: (1790-1791). 
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Bu dahi Tü· 
fenkçi madde· 
sine dair Yu· 
suf Paşa'nın 

dır. 

Bu dahi ni· 
zam•I askere 
dair Yusuf 
Paşa'nındır. 

Bu dahi De· 
1il taifesine 
{1} dair Yu· 
suf Paşa'nın· 
dır. 

Türk Tarih Vesikaları 

Valileri sefere veyahut ledelh.:ı.ce bir mahalle kendüsünin veya kethudası
riın memuriyeti iktiza ederse maiyetlerinde mevcut bulunmak içün Binba
şılara haber vurudunda derakab maiyette mevcut bulunup iktizada müsa
raat eylemeleri. Rabıtasına obir tertip mücerred sefer-i hümayun içün olup 
bu bahane ile gerek vüzera, gerek kuzat ve nüvvab ve zabitan ve saire 
hln-i tahrir ve tanzim ve tertip ve teftiş ve evkat-ı sairede bunlara dair 
husus içün fukara-yiraiyyetten habbe-i vahide talebinde olmayalar ve alma~ 
yalar ve bu gı'.ine fezahate mütecasir olanlar herkim olursa led-e-tahkik 
tertib-i ceza oluna ve ahz-i rüşvet ve sair .vechile istihsab ve şefaat ederi 
olur ise teyid-i nizam içün ibreten lil-gayr şefü dahi tedib oluna. 

Balade mezkı1r kaza ve kuradan Tüfenkçi namiyle tahrir olunacak 
neferat ne mikdare baliğ olur ise üç mahda. bir defada tebdil olunmak 
şartiyle ikiyüz neferi daire-i vüzerada makam-ı hizmette bulunup müddeti 
merkume hitamında anlar mahallerine gidüp yerlerine ahar ikiyüz neferi 
gelilp vurutları gününden zikr olunan ikiyüz neferin icab eden tayinatları 
kı1lleyev~in ayni tayinat olarak ita ve malı bemah alı1feleri verilmesi ve 
anlar dahi haftada iki gün talim-harb ü cenkten 'hali olmamaları lazi
medendir. 

Yeniçerilik iddiasında olanlar Asitaneye gelüp kışlalarında ikametleri 
teklifi hususunda bu ·kadar bin ademin Asitaneye gelüp kışlalarında ika
metleri ne vechile olabilür? suali varid olur ise bu teklif mücerred Asita

. neye gelmeleri meramına mebni olmayup o makuleler çift ve çubuk ve 
zil'.aatlerini terk ile Asi taneye gelmiyecekleri bahir olmaktan naşi Y eniçe
rilik daiyesinden nükı11 ve havze-i raiyyete duhulleri meramına mebnidir 
ve maiyyet-i vüzera ehemm olmaktan karar ve raiyyeti dahi irtikab et
meyüp Y eniç€rilik daiyesinde olarak Asitaneye kışlalarında sakin olmak 
üzere vurud ederi olur ise de cüziyyat makulesi geleceği blşübhe olup 
vurud edenler ve gerek Asitanede mukim yeniçeri taifesi bihı1de aram 
ve izaat-i evkat etmeyüp tertib-i kadim olan Acemi gılmanı Ocağı gibi 
bir tertib-i müstahseneye rabt olunup haftada iki gün Kağıthane ve Ba
ruthane civarlarında talim-i ceng eylemeleri ve mesarif-i talimleri ortaları 
mütevellileri taraflarından rü'yet olunması ve evan-ı şitade kar Ü kesbe 
ruhsat verilmesi ve teraküm ettikçe talimli nefer at a'da üzerine. gönderil
dikte nizamlu olmalarına vesile olacağı zahirdir. 

Delil taifesi fukaraya zülm ü taaddiden gayri, seferlerde ve daire-i 
vüzerada taife-i merkumenin fukaraya zulümden gayri bir işe yaramadık
ları beyan.iyle bunların Levend [2] niisillu külliyyen refileri mukaddeme-i 
mazheriyyet-i tevfik olduğu Hakkı Beyefendinin layihasında mezkürdur. 

· Ll] Sancak beylerinin maiyyetinde bulunan askerdi~. 
[2] Levend askeri Osmanlı ordusunda 1764 yılına kadar hususi bir sınıf olarak 

varlığını muhafaza etmişken bu yılda dağıtılmıştır. 
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Ahval ve ter
tib-i askere 
dair Sadr-ı 

Rfun·ı sa
bık Abdul
lah {'} Efen
di'nin mu· 
kaddimesidir. 

Mukaddime-i 
mez1."iırenin 

nizamına dair 
müşarünileyh 

Abdul11ıh 

Mollaiıın Iii-
yibasıdır. 

Nizam-ı Cedid'e dair layihalar 

Yararlıkları müşahede olunmadığından başka hin-i iktizada bir ma
halle tayin olunmaları lazımgelse, bahşiş vermeyince gitmeziz, ağazesiyle 
teklif-i miilayutak edüp ol veziri tazyik ve böyle bahaneler ile daire-i vü
zeradan tefrik'-ve karyelerde geşt ü güzaı' ve ebna-i sebile isal-i ha
sar etmek adet-i müstemirreleri olmağla fimaba'd daire-i vüzerada Delil 
taifesi istihdam olunmayup Levend ocağının merfuiyeti gibi Delil ocağı 
dahi ref' olunup daire-i vüzerada ancak harb ü darbe kadir Enderun ağa
vatı ve süvari ve piyade olmak 1 üzere balade mastur Tüfenkçi neferabn
dan maada askeri olan cins-i ahar istihdam olunmaya. 

Evkat-ı maziyede Yeniçeri dilaverlerinin mukabele-i düşmende sebat 
ve kararlarından ve ocaklarının kavanln ve revabıt-ı müstahsenelerinden 
ve bir müddetten beri zavabıt ve kavanin-i kadimelerine adem-i riayet
ten ariz olan v~hen ü ihtilalden ve düşmen-i din füm1n ve sanayi-i har
biye ile seallüb etmekle fimaba'd Dev!et-i Aliyye dahi mukabele-i düşmen 
içün mürettep ve muallem ve fümin-ı harbiyeye vakıf askeri tertibi dere
ce-i vücupta olduğundan bervech-i tafsil temşiyet ile bu babda lazımgelen 
tedabir ü tertip zirde beyan olundu. 

Devlet-i Aliyye bundan böyle ocak ricalini ve cümleden ziyade taife-i 
bektaşiyanı suret-i itibar-ı hakiki de taltif ve nevaziş ile Devlet-i Aliyyenin 
hin-i zuhurundan beru işbu ocakların çlilaverleri, hususa yeniçeri baha
dırları din ve devlet uğurunda can ve başlarını feda ederek aleme ga
lebe ve nice dar ü diyar-ı kefereyi bilad-ı islamiye ve kenfüs ve ma-
abidlerini cevami' edüp nam ü şanları afükgir iken ne sebebe mebnidirki 
seksen iki [2] tarihinden beru vukuyafte olan esfarda adem-i gayret ile 

1 işler bu sureti kesb eyledi vadilerinde istintak olunarak ve dilhah ve 
meramları emrine mümaşat ve suret-i müsaade irae kılınarak mafizzamir
lerini beyan ettikçe matlup ve meramlarının is'afı sureti ibraz olunup 
behemehal kenduleri dahi üzr ü kabahatlerini setr içün, ocağa itibar 
kalmadı, fukara olduk, mekalelerini beyandan sonra Devlet-i Aliyye
nin Tii:rk ve Türkmene rağbeti dldu[3]; bizim ellr:rıizden ne gelür? diyerek 
akibetülemir kafirin ateşine ve top ve tüfengine takat gelmez ve çerhlik
lerine girilmez, mekalesini serd ü irad eyliyecekleri bedihi olmağla Devlet-i 
Aliyye tarafından mukaddemce intihab (olunan} akil ve müdebbir ve kar 

Tatarcık Abdullah Efendi 1730 da Kırımda doğdu. Osman Efendinin oğludur. 

Müftiliklerde ve kadılıklarda daha sonra Anadolu ve Rumeli kadıaskerliklerinde bulundu. 
1797 de öldü. 

[2] 1182 H. 1769 M. 

[3] Osmanlı devletinin, Selim HI. devrinde imparatorluğun Türk unsuruna ehemmiyet 
vermeğe başladığını İşaret· eden bu sabrlar alaka çekici mahiyettedir. Fakat maatteessüf 
onları tevsik edici vak'alara rastlıyamadık; 
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Türk Tarih Vesikaları 

azümfıde ve belki tahkir ve tenzil-i canda öyle memnun kalınan yeniçeri ağası 
, ve kul kethudası ve beş on kadar dahi muteber ocak ağaları vasıtasiyle 

devlet badelyevm Sultan Süleyman Han Hazretleri zamanlaı ı gibi ocağı
mıza itib~r ve kanun-ı kadime riayet buyurup yeniçeı i zümresini sair 
zümreden mümtaz buyuracakları muhakkaktır, deyu tavaif-i merkumenin 
kulfıbunu ·celbe ibtidar ve usulle kanun-i Sultan Süleyman Hazretleridir, 
diyerek kendulerini tertip ve talim hususuna talip ve ateş-feşanlık fennini 
tahsil ve icraya rağbet ettikten sonra düvel-i nasaranın fenn-i harbiyeye 
dair müellefat-ı cedideleri dost olan düvel yediyle celp y_e sahihan tercüme 
ettirilüp ve talim-i sunuf-ı askeriyeyi ve ateşbazlık keyfiyatını bir hoşça 
tavaif-i askeriyeye ifade ve talim ile taife-i Bektaşiyandan şimdilik birer 
ortadan kırkar, ellişer dahi ziya.dece şab Ü tüvana ve gayr-i müteehhil 
kul olmak üzere ortalarının ihtiyar ve zabitleri tekeffül eylemek şartiyle 
neferat-ı mahsusa matlfıb-ı Hazret-i Cihandari olmağla bervech-i iştihsal 
neferat-ı matlfıbeyi cem' ü tedarik ettiğiniz halde iktiza eden alfıfeleri 

malı bemah eda. ve tayinat-ı yevmiyeleri ve elbise ve eslihaları dahi 
canib-i miriden ita ve inayet ve zabitan ve sergerdelerine dahi ziyade 
alufe ve tayinat ihsan buyurulur, deyu tahriz ve teşvik ve ocak eskilerine 
dahi mevaid ve iktiza eden taltifat izhar olunarak merkumler behemhal 
şevk ve hahiş acaleten neferat-ı matlubeyi tehiye ettiklerinde terğiben ve 
teşvikan elbise ve eslihaları ita ve tayinat-ı yevmiyeleri ifa ve malı bemah 
alı1feleri ve muteber sergerdelerine zait nümayış icra olunarak şevk u 
rağbetleri mütezayit kılına. 

Bu dahi ni· Bu gfıne tertip ve tedarik olunan neferat-ı mevcude isim ve resim 
zaıri-ı askere ve kıyafetleriyle defter-i mahsusuna kayd olunduktan sonra bir sınıfa , 
~:!r E~~n~~~ mütercem fenn-i cedid-i muharebe Üzere tüfenk-endazJık Ve CÜmled~n ehem 
nindir. belki tedarik ve imali derece-i vucubda olan sür'at toplariyle ateş-bazlık 

ve her bir ortaya neferata göre iki, üç ve dört sür'at topları tahsis olu
nup neferat-ı cedideden beher topa on neferi sür'atçi namiyle tayin ve 
tapçulukta meharet kesb eylemelerine i~dam ve sa'y ü ihtimam oluna. 

Talimat ve tertibatı mezkure içün bazı mühtedi efrenç taifeleri veya
zam-ı askere hut mukaddemce Sultan Mustafa [1] Han Hazretleri zamanlarında Fransa 
dair Abdul· 
ıah Molla E- beyzadelerinden Tott nam [2] efrenc sur' at toplarını isaga ve talim ettiği 

Bu dahi ni· 

fendi'nindir. gibi İngiliz ve Fransız ve sair düvel-i nesaradan itma' ile celbi mümkün 

[1] Mustafa III. (1763~1774) . 
[2] Baron De Tott, Fransa Hariciyesi hesabına Kırım'da bir seyahat yaptıktan sonra 

İstanbul'a gelmiş ve Mustafa III. Ün hizmetine· girerek bir müddet Tophanede çalışmıştır. 
Tott Kağıthane ci"arında topçu askerine talim de yaptırmıştır; Osmanlı ordusuna garp ta
liın ve terbiyesini g rdiren ilk yabancı mütehassıs sayılabilir .. Türkiye hakkında iki ciltlik 
hatıratı. vardır. Bu hatırat Hüseyin Cahit Yalçın tarafından. Son Posta' da kısmen türkçeye 
çevirilmiştir. 
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Nizam-ı Cedid'e dair layihalar 

olaQ sanayi-i harbiye muallimleri tedarük olunarak fırka fırka enva-ı ateş
baz! talim ve tertibine külli ihtimam olundukta ber muktaza-yi istidad-ı zati 
sair nasın beş on senede taallüm edecekleri sanayi-İ fonunu bu iklimin eha
lisi bir kaç sene zarfında taallüm ve cümleden ziyade kesb· i maharet.ede
cekleri biiştlbah olup elhasıl evvel emirde oc'akluyu hahişger ederek kışlalar
da ve ma'hall-i sairede bu gı1ne talim ve tertip hususuna dikkat olunarak 
tedrici tezayüd-i neferat-ı mualleme ile cemi-i nefera.tın Aı;itanede içtimaı 
namünasib fehm olunma'ğla alelacele bir iki ay zarfında talim ve tefennün 
eden neferat-ı mahsusadan iktizasına göre birer mikdarı ihtiyar serger
deleriyle birer mamur kazaya irsal ve ol kazada yoldaşlık iddiasında 

olup nefer olma~a şayeste. olan şübbana sergerde neferat başbuğ ve mu
allim olmak •'zere funun-ı tüfenk-endazi ve top ve humbara ile ateş-baz! 
suretlerine mubaşeret ve muafiyet ~Je terğip ve talim olunup zevaid-i 
evkaf ve sair itlafattan ve bir miktar tayinat dahi kazal·ardan tahsis 
olunarak belki masaı ifi dahi kalil olup bu surette gerek derun-ı Asita
nede ve gerek etrafta vaki bilad-ı cesime ve sair kazalarda mürettep 
ve muallem kırk iki binden mütecaviz sayf u şitade imal olunacak funun-ı 
harbiyede mahir mürettep ve muallem asker beş, altı, ·nihayet yedi, sekiz 
sene zarfında tedarük ve tehiyye olunmak emr-i sehil olup lakin bu hu
susa ihtimam akdem-i muhamden olmağla iktiza eden tedabir ve tasar
rufatta vükela-yi devlet taraflarından leyi Ü nehar nazaret ve dikkat ve 
bu bahane ile garet-i Beytülmalden mücanebet dahi vacibattan olup ber
vech.:.i muharrer bilad-ı cesimede ve sair kazalarda tertip ve talim olunan 
asakire vüzera-yi izam ve mir-i miran-ı kiram ve müteseliimin ve zabitan ve 
hükkam dahi nez.aret ve masraflarına dikkat ve defter etmek lazım olup 
gerek Asitane ve gerek sair mahallerde tertip ve talim o.lunan asakir 
Asitaneye getürdülüp vakit vakit Huzur-i Hümayunda ve pişigah-ı Sadrı
azamide izhar-ı himmet ettikçe terğ!hen sergerdelerine bazı çirağlık ve 
neferatına iktizasına göre bahşiş ve ih'amat ita ve inayet ve daima me
vait ile iğra olunarak neferat-ı merkume tekessür ve tezayüd ettikçe ser
haddata tayin ve ol tarafta müstakir ve mütemekkin olmaları içün gah İs
tanbul' a celp ve gah serhaddat-ı saireye tahrik ve tayin dahi dekayik-ı 
umur-ı ~skeriyedendir. 

Bn dahi mnn· Balade mezkur talim ve taallüm-i fünun-ı harbiye-i cedide Yeniçeri 
taz~ as~- . ocağına mahsus olmayup Cebeci, Arabacı, Topçu. ve sair ocaklara dahi 
re daır muşa- • • . ~ •• , ~ .. •. 
rünileyh Ah- _ talım ettırılmek lazımdır. Ez cumle tersanede dahı muallem ve zufunun 
dnllhlı Moı- .bahri topçular, kalyoncular ve nefer~t-ı lazime-i saire muktazi olmağla la :Efendi'· 
nindit. . elhası.1 fünün-ı cedide-i harbiye üzere kaffe-i askeriye talim ve tertip 

. mukteziyattan olduğu (müstağni) anilbeyandır. Devlet-i Aliyye tara
fında zuhur eden perişanlığın sebeb-i zahirisi keferenin ateş-bazlığı 
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olduğu cümlenin indinde azher olmağla işbu tahrir ve tertib olunan 
teallüm hususunu ta'v!k ü ifsad için neşr olunacak eraclf ü ekazibe tev
cih-i samia buyurulmcıyup bilateahhur cümleden akdem şuru buyurul
mak aklen vciciptir. Ve sipah ve silahdar ocakları muhtel ve.-külli nizama 
muhtac ise dahi acele buyurulmayup Yeniçeri ocağı bu vechile tertip ve 
münkad yen içeri tedarik olunduktan sonra mubaşeret buyuruJ{ıp asakir-i. 
mürettebenin. bir faidesi dahi tavaif-i askerjyeyi dahil i havze-i ita
at etmek hususu olmağla bu surette sipah ve silahdar zabitanı namına 
olan tah:ik-i fitneye kudretleri kalmayup gereği tanzim.. olunmak emr-i 
sehildir ve askerin itaati namdar vüzera ve vükela ve ocaklardan mute
ber zabitana menut olmağla bir tarikte emanat ehline tafviz olunmak 
emrine riayet ve asakir-i mürettebe içün iktiza eden mesarif-i zaide erba-

-b-ı istifa ve ümenanın re'yleriyle tedı:icen bazı mesarif-i gayri lazime defi' ve 
bazısı tenzil ve israfat külliyyen men' ile itlaf olunan emval-i miriyyenin 
mahallerini bulup müstahsen vechile nizam-ı kaviye rabt olunmağa 

muhtaçtır. 

Bir müddetten beru Devlet-i Alliyye'nin asakir ve hususat-ı saire şiraze-i 
nizamı muhtel olup düşmen-i dinin suret-i aleniyyesinden bahisle fimaba3d 
düşmandan ahz-i jntikam ve istila eylediği mahallerin nez' ü istihlası 
nefir-i am askeriyle olamayup zirde beyan olunduğu vechile mürettep 
ve başı bağlu asker tedarikine muhtaçtır~ 

Mecmft-ı düvelin. muhafaza ve müdafaa-i adaya iktidarları ve husuma 
gali):>iyyeti esbab-ı zahireden mürettep tanzim-i asakir ile husulegeldiği 
ashab·ı basiret indlerinde muhtac-ı beyan değildir. Devlet-i Aliyyenin filasıl · 
piyade ve suvari asakiri mürettep ve muntazam olup Asiya ve Avrupa
da bu kadar memalik-i ve·sıanin kefere-i f ecere yedlerinden nez' ü tes
hiri anların · nizamları hasebiyle· sebat ve metanet gayretleriyle husule 
gelmiş idi. Sunüf-ı mezkı1reden Yeniçeri askeriyle sunfıf-ı saireye faik ve 
cihat-ı mütenevvia ile mümtaz olup «kırkı bir kıl ile yedilür» tabiri hakla
rında cari idi. Sebeb-i nizamları Anadolu ve Rumeli'ye ademler irsaliyle 
devşirme tabir olunur · genç oğlancıklar ve uşakları· tahrir ve cemi ve 
Asitaneye celp ve Acemi oğlanları kışlasına vazı' ü terbiye ve badehu içle
lerinden Enderun-ı Hümayun Ağalığına şayeste olanları Enderun-ı Hüma
yuna çirağ ve maadası Yeniçeri ocağına tashih olunup aleddevam talim
hanelerde talim ve istihsal-i fünun-ı harbiye ile iştigal ederlerdi. Vukuun
da her ortu kazganını ve neferatını alup kemal-i hahiş ile sefere azimet 
ve yollarda ve konak yerlerinde reayaya edna mertebede taaddiden 

. [1] Divan kalemi ketebesinden· Kayserili Cafer Eevzi Efeİıdi'nin oğludur. 1753 te 
doğmuştur. Üç defa Reisülküttablık mevkiini işgal etmiştir. 1798 de ölmüştür. 

420 



Bu dahi mu· 
kaddime nev' • 
inden nizam-ı 
askere dair 
Raşid Efendi
nindir. 

Mukaddime-i 
mezkiırenin 

nizamına da
it bu dahi 
Raşid Efen
di'nindir. 

Nizam-1 Cedid'e dair layihalar 

mubaadet ve zabitana kemal-i inkıyad ü itaat ederlerdi ve içlerinden 
kavani'n ve erkan-ı ocağa muhalif hareket eden olursa ocaklusu davacı 
olup bir vechile himaye etmiyerek kanunları üzere derhal siyaset ve 
tedip ederlerdi. Bu minval üzere mahall-i gazaye varup düşmen karşu
sında göğüs gerüp dururlar idi. Muharebeye ağazlarında adab-ı cihada 
vucı1hla riayet ve zabitan ve rüesa.Iarına inkıyad Ü itaat ve muharebe
de kat'a yüz çevirmeyüp kemal-i metanetbirle ekser-i evkatta mansur olur
lar idi. Elhasıl şerait-i nizam ve kavanin-i sabıkalarını mübeyyin mufassal 

• ! 

bazı müellefleri olmağla indelmutalaa malum olur. 
Balade mezkur şeraitin cümlesi bu ocakta mer'i iken elhaletü hazihi 

ne kılığa girdiği ve bu nizamları icra şöyle dursun hayaline getürmüş da
hi mefkud olduğu ve esamileri cihat-ı evkaf b_ey' ü şira kabul ederek eş
ya ve Enderun ve Birun ricali ve ulema dairelerine geçüp bu kabil , 
esamilerinin mevacipleri biraz noksan verilmeği kışlalar mütevellileri iti
yat ve mekel edinüp kul mevacibi namiyle çikan bu kadar beytülmal-i 
müslimin bu vechile garetgeran ellerine girüp telef olmakta idüği ve se
fer içün lazım olan neferat kışla taraflarından ücret ile tutulduğu ve 
s~fer zuhuriyle yeniçeri taleb olundukta Asitaneden orta na~iyle kazğan 
ve çorbacı ve odabaşı ve aşçı ve çend nefer karakollukçu ve yirmişer 
otuzar inikdarı tutma nefer çıkup sual olunsa, neferatımız Anadohı ve 
Rumeli caniplerinden gelür, deyu cevap verüp anlar ise bir kazanın ser
darı maiyyetiyle gelmek lazım iken serdarlar beşer onar adem ile çıkup 
kusur birer mıkdarı serdengeçti. bayrağiyle geldikleri, anlar dahi her bir 
bayrak yüz yirmişer nefer olmalu iken otuzar, kırkar nihayet, ellişer altmı

şar nefer düzme ırgat makulesiyle gelüp yol ve erkan bilmeyüp geçtik
leri yerlerde · gasb-ı emval ve hetk-i araz ederek gidüp düşmen kar-· 
şusında . sebat etmeyüp bir taraftan firara ağaz ve cenk vukuunda bir 

. top atıldığı gibi tebeası dahi hıyam ü eskal ve sair her ne bulurlar ise 
yağma ve firar birle ortaları çorbacıları ve sair çend nefer zabitan ile 
kaldığı, velhasıl bunların envaı görün_müş mevaddan olmağla tafsile ha
cet yoktur. 

Fimaba'd Anadolu ve Rumeliden genç uşaklardan devşirilüp Asita
ne'ye celp ve manavlık ve küfecilık ve sair· sunı1f adadına duhullt ri bir 
vechile tecviz olunmayup lieclil-imtiyaz hey'et ve libaslan nesak-ı vahid 
üzerine tertip ve Üzerlerine zabitan ve muallimler tayin ve mekuJat ve mel
busatlari canib-i miriden verilerek aled-devam sanayi-i harbiye tal·m etti
rilmek ve bunlar eğerçi başka başka nev-ihtira' asker olup lakin yeni
çeri evvelce tertib olunsa ihtilaf girüp fesadı müeddi olur. Bu mahzura 
l?inaen bunlar dahi yeniçeriye· mülhak olsa beis çok zannolunur. Lakin 
dikkat olunmalı ki sür'atçilerin topçu ocağına iltihak olundukları gibi 
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bunların mahviyetlerini mucib olmaya. İşte bunlar bu vechile bir taraftan 
celp ve bir taraftan talim olunarak refte refte yirmi otuz bine iblağ 
olunmalıdır. Lal,dn aralık aralık Vekil-i mutlak bulunanlar, belki Padişah-ı 
alempenah hazretleri sahralara biniş edüp bunlardan birazını götürüp di-· 
ğer binişte başka bir mikdarını dahi götürüp talim ettikleri fünun-ı harbi
yeyi icra ettirüp meharet kesb edenleri tahsin ve ikram olunmak Iazım
dırki kendulere mucib-i şevk olup muallim ve zabitleri talim· ve terbiyelerin~ 
de zuhul ve gaflet ve kusur ve rehavet etmiyeler ve sırren ve alenen da
ima taharri olunup bunlardan ahar kara iştigal ederi olur ise. derhal alız Ü 

tedip ve ruhsat veren ve haber vermiyen zabitanı dahi saire ibret kılın
mak lazımdır ki refte refte nizamlarına halel gelmiye. 

Bu dahi ni· Fil-asıl yeniçeri esamisi yedi sekiz akçadan ibaret olup olvaktın es' -
zam·I askere A 

dair Çavuşha- arına nazaran ol mikdar ile taayyüş mümkün imiş. Mesela bu mikdar yev-
şı Mehmed · miye takdir olunduğu zamanda lahm-i ganemin kıyyesi beş akçaya, nan-ı 
:ı~!~dir~fea- azizin ikiyüz dirhemi bir akçaya, revgan-ı zeytin kıyyesi beş altı akçaya 

imiş. Safr es'arı dahi buna kıyas imiş. Bu surette· şimdi bunda tayin 
olunacak yevmiye es'arın tefaviit-i mezkfıresine tatbik ile üç dört kat 
ziyade tertib olunmalıdır ki ahar kara mecbur olmıya. Lakin bunlar 

.madame ki muharebede mecruh ve amelmarı<ile ve yahud ocakta bir sefere 

Nizam·ı as· 
kere daiı hala 
Deftardar Şe· 
rü ['J Efen• 
di'oin layiha· 
sıdır. 

adim-ül-iktidar olmıya. E.samileri Yeniçeri ocağı gibi tekaüd olinıya. Bu 
vechile amelmanda ve adim-ül-iktidar olanlarına yine zümre riıahlfıllerin

den terakki itasiyle mütekaid olmaları iktiza eder. Ve bunların esamileri 
başkaca defter olunup Yeniçeri ocağının defterine mahlfıt olmamalıdır. 
Halbuki hem Yeniçeri ocağının, hem bunların ineYaciblerini Beytülmal ihata 
edemiyeceği ve bunun bir ilacı bulunması Iazimeden olmağla Yeniçeri 
ocağı esamilerine zirde· mastı.İ~ nizam verildiği halde bunların rnuvacib
leri refte refte husule gelmiş olur. ,İşte .bunlar bu suret ile mikdar-ı 
mezkfira iblağ olduktan sonra sefer-i hümayun vukuunda taht-i zabitada 
bulunmuş olup baraber istishab olunduğu surette sair taşradan getürilen 
neferat bunlara ilave olunup anlar dahi \bunların zabita ve nizamlarını 
·görüp muhalefet edemeyüp cümlesinin cenkte sebatlarını mucib olur. 

~. . . 

Asakir-i İslamiye kış gününde muharebe ile melfif olmadıklarına bi
naen düşmenin galebesi esbabından biri dahi budur ve talimlü asker 
talimsiz askere galib olmak bedihiyyattan olmağla ocaklar askerini taht-i 
talime komak mümkün değil ise dahi bari meşta askerimiz talimlü bulunsun. 
Talimlü askeri peyda etmek tarikı şöyle hatıra gelür ki vüzera-yi izam ve 

[1] Zaim Ali sulbündendir. 1745 te doğdu. Hacegan sınıfına girdi. Ordu Defterdar
lığını yaptıktan sonra 1793 te Şıkk-ı Evvel Defterdarı olup 1803 te vezaretle Cidde ve 
Habeş Valisi oldu, bir yıl sonra da öldü. / · 
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mir-i miran-ı kiram mansıplarında müstakarr olup vechen minel-vücuh 
azl olunmaya. Maazallahü ·teala tertib-i cezasını mucib olur. Cürm-i 
galizi zuhur eder ise olduğu mahalde kaydı görülüp bir halaline ve 
etbaına miriden tı>arrm olunmayup yerine nasb olunacak her kim 
ise ona ihsan buyurula ki halef olan - adem bir kurulu dolabın içine gi
rüp çevirmeğe başlıya V'.! anın dahi kazandığı üzerine munzam olarak · 
günden güne dairesine vüs'at. ve haline kuvvet gelüp sefer ve hazarda işe 
yaraya. Böyle olıcak her bir vezir ve paşa hal ü mikdarın~a piyade ve 
süvari asker talim edüp sayf ff şita çadırlarda ve zeminli.klerde tufup mekı1-
lat ve melbusatlarına ve harekat ve sekenatlarına düvel-i efrep.ciyede olduğu 
gibi rabıta verüp hazır ve amade olalar. Şöyle ki asakir-i mezkure bir 
yere geldikte kırk bin mi olur, dahi ziyade ve noksan mı olur, nesak-ı vahid 
üzere öylece imal olunmasının tarikı buluna. Aralık Padişah-ı İslam Haz
retleri Helep ve Bağdat ve Şam ve sair eyalat ve elviyeden birinin, . 
ikisinin askerini getürdüp talimlerini seyr ü temaşa buyurup yine paşa
larının yanlarına irsal ve usat ·ve buğat üzerine · asker tayini lazım 

filan ve falan sancaklarının askerini vezir yanına alup varup ol hiz
meti görüldükten sonra yine asker yerlüyerine gitmek ve sefer vukuun
da nakl-i zahayir ve ahmaller içün lazım olacak hayvanat ve meraki!:>i 
şımdiden nehc-i mergub üzere bir rabıtaya bend edeler ki vakt-ı seferde, 
bize şal lazım idi, demeyüp hemen Ferman vardığı gibi yaz ve kış deme• 
yüp kalkup re's-i hududa gelüp bir, iki, üç sene, dahi ziyade kışlasalar kat'a 
tekellüf olmaya. Bunlar böyle rabıtasını bulup Padışah-ı İslam Hazretleri da· 

- hi herbirinin askerini birer ikişer lstanbul'a getirüp nizam ve intizamlarını 
re'y-ül-ayn müşahede buyurduktan sonra sefer-i hümayun vukuunda bun
lardan fazla ve zaid tutulmayup maiyetinde bunlar kış ask,eridir,. denile
rek kanun-ı kadim üzerinde ocaklar askeriyle ordu düzülüp şu meşta as
keri verad~ın gelüp cenk takarrub eyledikte saat gerüde ordu kurup ha
zır ve amade dura ve her birinin neferine topçu ve mühimmatiyle bir 
top verile. Asker- i İslam mansur ve muzaffer ilerüye gittikçe bunlar 
dahi ilerüye vara; ta şal vakta dek ki asker-i İslam avdet eyledikte bunlar 
ol mahalde durup ta mevsim-i sayf gelüp asker gelinceyedek onde ika
met eyliyeler. Bir hatve ilerü gidüp geri gelmiyeler. Düşmen eğer Üzer
lerine gelür ise müdafaa ve ·tahaffuz edüp düşman gelmez ise bunlar te
cavüz etmiyeler. Maaz-allahu teala asker·i İslam münhezim olur ise bunlar 
olduğu mahalde durup düşmenin tahattisine rimmanaat eyliyeler. 

Bu dahi oi
zam-ı .askere 
dalı Defter• 
d:ll Şerif E· 
fendi'nindir. 

Bir kerre sefer açıldıktan sonra meram husule gelmeksizin kapatmak 
muhal olduğunu herkes cezmen bilüp Girid adası seferi gibi iş bitme-

c:ı 

dikçe feragat olunmasuri. Zira asker filcürrile bedeviyete alıştıkça işe ya-
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ramağa başlıyor. Evvelki seferde askerin hazarliği ziyade olmak takri
biyle ber mukabele münhezim olup sefer bertaraf iken düşmen Kamhı 
haddine gelüp ij.dim-i Kırım elden gitti. Bu seferde dört mukabele vakı 
olup birinde Devlet-i Aliyye galip, birinde mağlub, ikisinde müsavi oldu ve 
düşmen Tuna'nın beri tarafında takarr.ur edemedi ve işbu iki seferin birine 
hayırlu denmez, ancak birbirine nisbet olunsa sefer-i evvel -bundan eşer 
idi. Bunun sırrı hazariyyet ve bedeviyet maddesidir ve ocaklara olan sadık 

-ve mütedeyyi~ ve ak! u dirayet sahibi birer ağa intihab ve bilacaize 
nasb ve istihdam ~düp ila maşaallahu teala az! etmemek üzere rabıta-i 
kaviyye verildikten sonra eşkinci neferat sayf u şita seferde mevcut 
bulunup bir ferdi noksan olmamanın tarik-ı suhuleti ve mahlı,ılat bila ketm 
hazine-mimde olmak ve serhaddat mevacibine rabıta verilmek hususları 
anınla müzakere olunarak tanzim oluna. İşbu nizam açılacak seferde 
külliyyen rabıtagir olmaz ise dahi nısfı mertebe-i rabıta bulup günden 
güne yoluna girer. 

Devlet-i Aliyye her elden yirmi bin piyade, beş bin suvari tedariki 
vacibeden olmağla asakir-i rriezkt1renin tedariki tarikı . zirde beyan 
olunı.i.r: 

Asker ·genç olmaludır. Yazılacak asker on bir v'e on iki yaşından 
yirmi beş yaşınadek olmaludır ve bunlar seferde bulunmuş ademler olmaz. 
Belki şehir ve kasabaya dahi girmemiş kura ahalisinden olmalu. İstanbul'a 
baid bir mahalde- beş bin askere vefa edecek bir mahal inşa olunup et
rafı mahfuz ve bigane kemesne dahil olmamak üzere nizam .verilmelüdir. 
İhtida neferat-ı merkum eyi taraf taraf fermanlar ve mutemed mübaşirler 
gönderüp karyelerden celb ü cem' ederler. Taayyüş eylemekten aciz nice 
kimesneler vardır ki bir ekmek tedariki içün gece gündüz hizmet eder. 
Niceler dahi vardırki evladlarmı beslemeyüp bir ekmek verecek adem 
arar. İstanbul ve Üsküdar'da dahi bu makule kati çok bulunur. Alelhusus 
bikes eytam taşralarada kati çoktur. Bu makule neferat delikanlu şahbaz 
yiğitler isticlap olunur. Evvel emirde sünnet olmamışları sünnef ve talim-i 
mesail-i diniye ettirüp Prusya'dan elli veyahut yüz mikdar ofiçiyal celb 
olundukta her birinİI). hizmetine onar adem verilse bir senede tahsil ve . 
talim edüp yüz ofiçiyal üç dört bini talim edebilir. İki üç sene zarfında 
yirmi bin piyade ve beş bin süvari muallem asker cem' olunmak memuldur. 

Olmikdar asker ibtida-i emirde cem' olup sergerdeler maiyetine tertib · 
olunduktan sonra Memalik-i Mahrusada her ne· mahalde bir emir olur 
ise derhal icra-yi suhulet eder. 

[1] Abdi Efendi yeğeni Hacı Mustafa Efendi'nin oğludur. 1752 .de doğdu. Birçok 
siyasi vazifelerde bulundu, 1798 de öldü. 

424 
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Neferat-ı merkumenin tertibi ayniyle düşmenlerimizin tertibi gibi ol
malu. Suret-i aharde asir olmak gerektir. Zira taife-i efrenc bir kaç yüz 
seneden beri kati çok tecrübe ile bu sureti intihab· etmişler. Ehl-i İslamın 
kefereye taklidi yakışmaz denür ise Devlet-i Aliyyenin ibtidada donanması 
olmayup efrenc taifesine taklid ile tanzim ettiği cümlenin malumudur. 
Ve hala tersanede istimal olunan tabfrat ve ıstılahat cümle fernk tabfra
tıdır. Bu süal bunun ile ref' olunduktan sonra Moskov devleti tertib-i as- ' 
keri ihtida Devlet-i Aliyyeye taklid etmiş, lakin nizamında itina etmekle. 
rabıtası günden güne tekid olunmuş, işbu vechile belki üç sene zarfında 
yirmi beş bin mikdar asker talim olunup cem' olacağı aşikar olmuşidi. Lakin 
Devlet-i Aliyye ihtimam buyurup bu hususa sarf-i makdiret eyledikleri 
halde avn-i Hakla dört beş sene zarfında matluptan ezyed asker cem' et· 
tirilmesi melhuzdur. 

Olmikdar. askerin tarik-ı talimi herhal Prusya ve sair devletlerden 
üstad ofiçiyaller celbine mütevakkıf olup evvel emirde talim olunacak nefe
ratın suret-i tedarüki müzakere ile mahzurıdan salim olacak vechiİ'e rabıta 
bulmağa muhtaçtır. Zira hatıra gelen her bir suretlerde mahzurlı>rı mütea
kıben tebadür edegeldiğinden mahzur addettiğimiz nefsinde mahzur mudur, 
yoksa vehim midir, tarik-ı suhulet dediğimiz vakı-i hal midir yoksa fakat 
bir mülahaza-i mücerredmidir, müzakere ile zahire çıkar; yoksa yalnız bir 
iki ademin mutalaaları böyle emr-i cesimde müfid olmamak .gerek. Bina
enaleyh her mülahaza zikr ü tadad olunmadı. Asakir-i mezkı1renin suret-i 
talim ve terbiyeleri ve lüzumu olan fünunun öğredilmesi ve bazı sanayi' 
talimi ve sayf ü şita karar ve hareketleri ve sefer ve hazarde mua
meleleri hasılı başka bir kanunname olarak kaleme alınmak lazımdır. Key
fiyet i tafsili" kanun ve kaide olarak birer risaleleri tertib olunmak iktiza 
eder ve etimle elbjse ve eslihalan eskidikçe taraf-ı mfr!den 'verilmek 
üzere tertib olunup tayinatlan dahi kader-i kifayede yevmiye sahihan ter
tib ve zabıtanı tayinat sirkatine muhtac olmamak üzere alı1feleri halleri
ne göre tanzim olunmak ve piyade neferata otuz ve süvariye elli akça . 
yevmiye kifayet eder zannolunur ve her yüz nefere on altı mikdarı zabit 
iktiza eder. Bu dahi kanunnamesinde beyana muhavveldir. Kezalik tedip ve 
tekrirn ve tevkirleri kanundan olmalu ve külliyetli muallem topçu nefera
tından labüd olmağla bu dahi askerden madud olduğundan başka yazılmadı. 

[Sonu var] 
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